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مهندسان مشاور نقش محیط    

  هایل و استنتاج از بررسیه و تحلیتجز -4
  ج مربوط به حوزه نفوذ شهرینتا - 4- 1
ـ     ياقتصـاد  یاصـل  يعملکردهـا  یچگـونگ  ینیبشیپ -1-1-4 آن در  یدر حـوزه نفـوذ و تحـوالت کل
  ندهیآ

ن موضـوع اشـاره شــد کـه حــوزه    یــحـوزه نفــوذ شـهر بـه ا    ت موجـود یدر مطالعـات شـناخت وضــع  
ــینفــوذ خم ــاد دوشــهر شــامل ین ــام يآب ــه ن ــریقلعــه ام يهــاب ــاســت. ا یرانچــیه و تی ــادی هــا کــل ين آب

ــکونتگاه ــاس ــتا يه ــ  ییروس ــتان را دربرم ــریگیشهرس ــمار ن ــابق سرش ــوم يد و مط ــال  یعم در  1385س
ــر جمع 9723 يمجمــوع دارا ــنف ــای ــداد خانواره ــســاکن در ا يت هســتند. تع ــادی ــادل ين آب ــا مع  2621ه

 يهـا يآبـاد  ينقـش اقتصـاد   یین قسـمت از گـزارش بـه منظـور شناسـا     یـ ن اسـاس، در ا یخانوار اسـت. بـرا  
از وضـع موجـود    یاتیـ آنهـا، ابتـدا کل   ياقتصـاد  یآتـ  يعملکردهـا  ینـ یبشیز پـ یـ واقع در حوزه نفوذ شهر و ن

د ارائـه و سـپس   یـ تول يو عملکـرد  يبـه لحـاظ وجـوه سـاختار     ياقتصـاد  یاصـل  يهـا آنها در بخش یتیفعال
ر یـ باالدسـت نظ  يهـا طـرح  يشـنهادها یز راهبردهـا و پ یـ و ن يقتصـاد ا يهـا هـا و برنامـه  بـه طـرح   یبا نگاه

حــوزه  ياقتصــاد یآتــ يهــايریــگجهــت ییبــه شناســا ياصــفهان و طــرح مجموعــه شــهر ياهیــطــرح ناح
  شود. ینفوذ پرداخته م

، بخـش صـنعت و معـدن بـه عنـوان بخـش غالـب        1385 یعمـوم  يج سرشـمار یبا اسـتناد بـه نتـا   
ــاد ياقتصــاد ــ يهــايآب درصــد کــل  4/52معــادل  ين بخــش اقتصــادیــشــود. ایحــوزه نفــوذ محســوب م
درصـد و   9/29ار دارد. پـس از آن بخـش خـدمات بـا جـذب      یـ هـا را در اخت ين آبـاد یـ ا یشـغل  يهـا فرصت
  )411-1دارند. (نمودار شماره يجا يبعد يهادرصد در رده 3/16با  يکشاورز

  (درصد) 1385، سال ياقتصاد یاصل يهاع شاغالن حوزه نفوذ برحسب بخشی: توز411- 1نمودار شماره 

  

16.27

52.37

29.85

1.51

کشاورزی صنعت و معدن خدمات اظھار نشده
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مهندسان مشاور نقش محیط    

 يهـا از آن اسـت کـه گـروه    یحـاک  یتیفعـال  يهـا ع مشـاغل حـوزه نفـوذ برحسـب گـروه     یـ توز یبررس
بـا   یفروشـ و خـرده  یفروشـ درصـد، عمـده   3/16بـا   يدرصـد، کشـاورز   9/42سـاخت بـا    –صـنعت   ؛یتیفعال

-ن تعـداد شـاغالن حـوزه نفـوذ را بـه خـود اختصـاص داده       یشـتر یدرصـد ب  8/8درصد و سـاختمان بـا    6/13

  اد شده اشتغال دارند. ی یتین در چهار گروه فعالیدرصد شاغل 6/81 یاند. به عبارت
  1385، سال یتیفعال يهان حوزه نفوذ برحسب گروهیع شاغلی: توز411-1جدول شماره 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  1385نفوس و مسکن،  یعموم يسرشمارماخذ: 

کل کشور است.  یین مجموعه کامالً متفاوت از روند حاکم بر ساختار مناطق روستایع مشاغل ایتوز
کره یسه با پیحوزه نفوذ در مقا یه و تبعیپا يهاتی، فعالین بررسیل ابعاد مختلف این اساس به منظور تحلیبرا

  .)411-1رد (جدول شماره یگیقرار م ییاستان) مورد شناسا یی(مناطق روستا یهمانند استان
ــر مبنــا ســاخت،  –صــنعت  یتیفعــال يهــاحــوزه نفــوذ، گــروه يهــايآبــاد )LQ(یب مکــانیضــرا يب

-ینفــوذ شــناخته مــ ه حــوزهیــپا يهــاتیــو مســتغالت بــه عنــوان فعال یو خــدمات مــال یفــروش و بازرگــان
 يهـا واحـد اسـت. در مقابـل گـروه     8/1و  2/2، 7/1ب؛ یـ هـا بـه ترت  ن گـروه یـ ا یب مکـان یزان ضـرا یشوند. م
ــاورز ــاردار  يکش ــل و انب ــل و نق ــاختمان، حم ــوم  ي، س ــدمات عم ــات و خ ــاع یو ارتباط ــره  یو اجتم در زم

  شوند.یآن محسوب م یتبع يهاتیفعال

1 0 0 3 5 7 1 جمع کل
1 6 . 3 5 8 1 کشاورزى  ،شکاروجنگلدارى
0 . 0 0 شیالت
0 . 0 0 استخراج  معدن
4 2 . 9 1 5 3 2 صنعت  - ساخت
0 . 7 2 4 تامین  برق  ، گازوآب
8 . 8 3 1 4 ساختمان
1 3 . 6 4 8 6 عمده فروشى ،خرده فروشى ،تعمیر..
0 . 7 2 4 هتل ورستوران
6 . 4 2 3 0 حمل  ونقل  وانباردارى  وارتباطات
0 . 1 4 واسطه گرى  هاى  مالى
1 . 3 4 6 مستغالت ،اجاره و کاروکسب
3 . 7 1 3 3 اداره امورعمومى ،دفاع وتامین 
2 . 4 8 6 آموزش
1 . 0 3 4 بهداشت ومددکارى اجتماعى
0 . 4 1 5 سایر خدمات  عمومى ،اجتماعى 
0 . 2 8 فعالیتهاى غیرقابل طبقه بندي
1 . 5 5 4 اظهارنشده 

سهم نسبی ( درصد) گروههاي فعالیتی تعداد شاغل ( نفر) 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

ــام یــدر تحل ــاد LQل ارق ــاحت یســتیحــوزه نفــوذ با يهــايآب ــنمــود. از آنجــا کــه ا يشــتریاط بی ن ی
آبـاد قـرار دارنـد، بـاال بـودن      شـهر و نجـف  ینـ یبـزرگ و در جـوار اصـفهان، خم    يرامون شهرهایها در پيآباد
LQ  هـا  ين آبـاد یـ ا یو خـدمات  ینقـش صـنعت   يلزومـاً بـه معنـا    یساخت و فروش و بازرگـان  –گروه صنعت

توانـد  ین امـر مـ  یـ باشـد. ا یآنهـا نمـ   يهـا در سـاختار اقتصـاد   ن گـروه یـ ت ایـ اهمانگر نقـش و  یـ نبوده و نما
ن روســتاها و یــدر خــارج از محــدوده ا یســاخت و فــروش و بازرگــان –ن صــنعت یاز اشــتغال شــاغل یناشــ

ژه در یــهــا را بــه وين آبــادیــن ایتــوان بخــش عمــده شــاغلیمــ یباشــد. بــه عبــارت یرامــونیپ يدر شــهرها
  قلمداد کرد.  یشاغل خوابگاه ساخت، –نه صنعت یزم

 

  1385شهر، سال ینیحوزه نفوذ خم يهايآباد یب مکانی: ضرا411-2جدول شماره 
 شاغالن حوزه نفوذ (نفر) استان (نفر) ییشاغالن روستا )LQ( یب مکانیضر

 یتیفعال يگروهها
1385 سال   1375 سال   1385 سال   1375 سال    سال 1375 سال 1385 

                        يریگیوماه ي، شکاروجنگلدار يکشاورز

                       استخراج معدن

                            ساخت -صنعت 

                       تامین برق ، گاز و آب

                         ساختمان

                         يفروشی ، خرده فروشی، رستوران و هتلدارعمده 

                       حمل ونقل ، انباردارئ وارتباطات

                    يو تجار ی، حقوقیمه، ملکی، بیخدمات مال

                       مشخص ی، اجتماعیخدمات عموم

                     يقابل طبقه بندر یغ

                        کل

  نفوس و مسکن یعموم يارسرشم براساسمحاسبات مشاور.

و  يحـوزه نفـوذ، ابتـدا وجـوه سـاختار      ياقتصـاد  يعملکردهـا  ینـ یبشین اسـاس و بـه منظـور پـ    یبرا
 ياقتصــاد يهــاتیــفعال یت اوضــاع آتــیــان و در نهایــب ياقتصــاد یاصــل يهــاد در بخــشیــتول يعملکــرد

  گردد.  یمحدوده برآورد م
ن مجموعـه  یـ در ا يبـردار کشـاورز  بهـره  ي، تعـداد خانوارهـا  يکشـاورز  یعمـوم  يسرشـمار  يبر مبنـا 

انگر نقــش و یــن امــر بیــشــود. ایســاکن را شــامل مــ يدرصــد خانوارهــا 30خــانوار اســت کــه  790برابــر 
هــا در مجمــوع ين آبــادیــا اد شــده اســت.یــ يهــايآبــاد يدر ســاختار اقتصــاد يت بخــش کشــاورزیــاهم

 یدرصــد کــل اراضــ 6/17ار دارنــد کــه یــدر اخت یو بــاغ یبــه صــورت زراعــ يکشــاورز یهکتــار اراضــ 515
و  5/19ب یـ بـه ترت  یو بـاغ  یزراعـ  یاد شـده در مـورد اراضـ   یـ رد. نسـبت  یـ گیشهرستان را دربرم يکشاورز

  درصد است. 2/14
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تــن  1083آن معــادل  یدات بــاغیــتولتــن و  4931ن مجموعــه معــادل یــا یدات زراعــیــمجمــوع تول
ــدرصــد تول 3/18اســت کــه  ــی ــدرصــد تول 4/15و  یدات زراع ــاغی ــ یدات ب ــاظر شهرســتان را دربرم -یمتن

ــگ ــرد. ای ــادی ــا تولين آب ــا ب ــه ــد محصــول ذرت،  8/78د ی ــه  8/45درص ــد محصــوالت علوف  7/20، يادرص
اصـغرآباد   شـهر ان یـ م نیـ در سـطح شهرسـتان برخـوردار اسـت. در ا     یت نسـب یـ ب از مزیدرصد محصول سـ 

سـه بـا   یدر مقا يشـتر یشهرسـتان نقـش ب   یدات بـاغ یـ درصـد تول  24و  یدات زراعـ یـ درصـد تول  65د یبا تول
 23رأس انـواع دام معـادل    6309ن محـدوده بـا دارا بـودن    یـ باشـد. بـه عـالوه ا   یدارا مـ  هـا سـکونتگاه ر یسا

  ار دارد.یدرصد دام شهرستان را در اخت
نــه صــنعت و معــدن دارد. یدر زم ین محــدوده عملکــرد قابــل تــوجهیــ، ايعــالوه بــر بخــش کشــاورز

ر کارخانــه قنــد یــنظ یرانچــیه و تیــریقلعــه ام يژه در اطــراف روســتاهایــمتعــدد بــه و يهــاوجــود کارخانــه
ـ ، کارخانـه پنبـه  ی، کارخانـه بافنـدگ  یع سـنگ خـارا، کارخانـه نسـاج    ی، صـنا ياب، کارخانه سـنگبر یکام ، یزن

ــا   ــارتن سلس ــذ ک ــه کاغ ــو  کارخان ــردخانه رض ــار و س ــرغ و انب ــه ران م ــش   يل، کارخان ــر نق ــت ب و ... دالل
ن بخــش یهــا اســت. بــه عــالوه تمرکــز شــاغلين آبــادیــا یرامــونیپ یســاخت در اراضــ –ت صــنعت یــپراهم

ــنعت  ــاخت در ا –ص ــس ــنعت   ی ــز ص ــا در مراک ــتغال آنه ــتاها و اش ــهرها  ین روس ــراف و ش ــونیپ ياط  یرام
ــه عــالوه مطــابق آمــار وزارت صــنا   يدییــتأ ــر مطالــب فــوق اســت. ب  يهــان کارگــاهیشــتریع و معــادن بیب

نـه منسـوجات   ین واحـدها در زم یـ ت ایـ اصـغرآباد مسـتقر بـوده و اکثر    يمحـدوده در اطـراف روسـتا    یصنعت
ــال   ــه ق ــخ خام ــاده، ن ــه آم ــواع حول ــامل ان ــیش ــتر فعالی، پارچــه پل ــاس ــماره  ی ــد. جــدول ش  411-3ت دارن

  دهد. یفعال واقع در محدوده حوزه نفوذ را نشان م یصنعت يحدهامشخصات وا
  

  1386فعال حوزه نفوذ، تا سال  یصنعت ي: واحدها411-3جدول شماره 
 مکان استقرار

اخذ تاریخ 
 مجوز

 پیشرفت 
 اشتغال
 (نفر)

 سرمایه ثابت
 ال)یون ریلی(م

 نام محصول ظرفیت واحدسنجش وضعیت

 انواع حوله اماده 19 تن فعال 4 3 100 1362  امیریه  قلعه

 نخ خامه قالی 80 تن فعال 209 10 100 1380 شهر خمینی

 نخ خامه قالی 80 تن فعال 156 5 100 1379 کوچک شهر، کوه خمینی

 پارچه استري 50 تن فعال 83 6 100 1380 شهر خمینی 

 نخ خامه قالی 120 تن فعال 200 5 100 1380 شهر خمینی

 پارچه متقال 120000 متر مربع فعال 90 5 100 1380  اصغراباد

 پارچه پلی استرپنبه 500000 متر مربع فعال 183 10 100 1380 شهر خمینی

 500000 قطعه فعال 1220 20 100 1380 اصغرآباد
ظروف ازموادکانی 

 غیرفلزي( ظروف چینی)

 رنگینریخته گري فلزات  125 تن فعال 50 7 100 1359 کوچک کوهشهر،  خمینی

  ع و معادن.یمأخذ: وزارت صنا
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ــدها  ــر واح ــالوه ب ــدوده،   يع ــال در مح ــفع ــمال   ی ــدوده ش ــراء در مح ــت اج ــرح در دس ــهرک ط  ش
ه ثابــت ینفــر اشــتغال و ســرما 35ن بــا ین واحــد بــا عنــوان آرد امــیــاصــغرآباد اخــذ مجــوز نمــوده اســت. ا

هــزار تــن در ســال بــه ثبــت  5ت یــد نشاســته (از آرد گنــدم) بــا ظرفیــنــه تولیال در زمیــون ریــلیم 3050
  ده است. یرس

 

  لیو تحل يبندجمع - 
از آن اسـت کـه قسـمت     یوضـع موجـود در محـدوده حـوزه نفـوذ حـاک       یاراضـ  ينقشه کـاربر  یبررس

 یاراضــ ين اســاس کــاربریاختصــاص دارد. بــرا يزراعـت و باغــدار  يهــايمحــدوده بــه کــاربر یاعظـم اراضــ 
ــهر  ــیاصــغرآباد ترکش ــاربر یب ــاياز ک ــ يه ــاغ یزراع ــه و یو ب ــاســت. ب ــژه آنکــه ای ــادی ــه جهــت  ين آب ب

  ار دارد.یشهرستان را در اخت یباغ یاز منابع آب و خاك مناسب، بخش عمده اراض يبرخوردار
گر شــامل یکـد یهـا در کنـار   ي) وجــود انـواع کـاربر  یرانچـ یه و تیـ ری(قلعـه ام  يدر محـدوده دو روسـتا  

خـورد.  یه بـه چشـم مـ   یـ ریو قلعـه ام  یرانچـ یصـل ت حدفا یصـنعت  يو کـاربر  يزراعت و باغـدار  يهايکاربر
ــ  از انــواع ســکونت  یبــیو کوشــک) ترک یرانچــی(حدفاصــل ت یرانچــیت يروســتا یبـه عــالوه در محــدوده غرب

  )411-1وجود دارد. (نقشه شماره  ییالیباغ و يهات در قالب خانهیو فعال
ســکونت و  یــیرواز آن اســت کـه پراکنــده  ین محـدوده حــاک یــحـاکم بــر ا  يو رونــدها يش هــایگـرا 

ن محــدوده یــاز ا ییهــاغلبــه داشــته و در بخــش یرانچــیه و تیــریقلعــه ام يت در محــدوده روســتاهایــفعال
تـوان  یمـ  یکلـ  يبنـد ک جمـع یـ رسـد در  یشـود. بـه نظـر مـ    یده مـ یـ د یـی الیباغ و يهاش به سکونتیگرا

 يرغم ضـوابط شـفاف و راهبردهـا   یـ محـدوده و عل ن یـ و رونـد حـاکم بـر ا    هـا شیگفت که بـا توجـه بـه گـرا    
ــهر  ــه ش ــرح مجموع ــ ،يط ــرآورد م ــدهیب ــود پراکن ــیروش ــکونت و فعال ی ــس ــادی ــدوده آب ــايت در مح  يه

 يبـرون سـپار   يهـا تیـ فعال يراین محـدوده پـذ  یـ از ا ییهـا ه ادامـه داشـته و بخـش   یـ ریو قلعـه ام  یرانچـ یت
-تیـ فعال ین محـدوده بـا رونـق نسـب    یـ ، ایکنـون  يشده اصفهان خواهند بود. به عالوه بـا توجـه بـه رونـدها    

 یلیع تبـد یو گسـترش صـنا   يامتمرکـز و گلخانـه   يهـا نـه کشـت  یژه در زمیـ بـه و  يمرتبط با کشـاورز  يها
  مواجه خواهد شد. يکشاورز یلیو تکم
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  شهر خمینی شهر حوزه نفوذ زمین در يکاربرپهنه بندي : 411- 1نقشه شماره 

    



.............................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   7

مهندسان مشاور نقش محیط    

  ندهیت در حوزه نفوذ شهر و احتماالت رشد و تحول آن در آیع جمعیتوز یچگونگ -2-1-4
ه اســت و یــریو قلعــه ام یرانچــیت  يبــه نامهــا يآبــاد دوشــهر شــامل ینــیممحــدوده حــوزه نفــوذ خ

ــرریــن دلیگــردد. بــه همــیشــهر محســوب مــ ینــیشــهر خم يشــهر اصــغرآباد جــزو حــوزه ادار ــه ب  يل ب
هـا  ين آبـاد یـ اشـود.  یشـهر پرداختـه مـ    ینـ یخم ز در حـوزه نفـوذ شـهر   یـ ن شـهر ن یـ ا یتیجمع يهایژگیو

ــادیــت ایــرد. مجمــوع جمعیــگیشهرســتان را دربرمــ ییکــل نقــاط روســتا ــر و شــهر اصــغرآباد هــا ين آب ب
 8/58ان اصــغرآباد بــا جــذب یــن میــباشــد. در اینفــر مــ 9664معــادل  1385 یعمــوم يسرشــمار يمبنــا

شــود. پــس از آن ینفــوذ محســوب مــحــوزه  ين آبــادیتــرتیــشهرســتان پرجمع ییت روســتایــدرصــد جمع
  )412-1درصد قرار دارد (نمودار شماره  7/12ه با یریدرصد و قلعه ام 5/28با  یرانچیت

  
  (درصد) 1385، سال يک آبادیشهرستان به تفک حوزه نفوذت یع جمعی: توز421- 1نمودار شماره 

  
  

هـا  ين آبـاد یـ ت ایـ جمعزان یـ دهـد کـه م  یحـوزه نفـوذ نشـان مـ     يهـا يآبـاد  یتیروند تحوالت جمع
 یمـورد بررسـ   يهـا دهـه  ین تحـوالت طـ  یـ ش بـوده اسـت. ا  یگذشـته همـواره در حـال افـزا     يهـا  سال یط

بـا نـرخ رشـد     1355-65 يسـال هـا   یهـا طـ  ين آبـاد یـ ت مجمـوع ا یـ داشته است. شمار جمع یروند نوسان
ــوده و از   2/5 ــه ب ــد مواج ــال  4179درص ــر در س ــه  1355نف ــال  6912ب ــر در س ــ 1365نف ده اســت. یرس

ــگ رشــد جمع ــیآهن ــا یت ــا رشــد ســال 1365-75دوره بعــد ( ین مجموعــه طــی  2/1انه ی) کنــدتر شــده و ب
ــه  1365نفــر در ســال  6912درصــد از  ــزا 1375نفــر در ســال  7811ب ــافتــه اســت. ایش یاف ــد در ی ن رون

نفــر در  9664ت حــوزه بــه یــدرصــد تکــرار شــده و شــمار جمع 2/2معــادل  يز بــا نــرخ رشــدیــدهــه بعــد ن
  شود.یم یک بررسیحوزه نفوذ به تفک يهايآباد یتیده است. در ادامه اوضاع جمعیرس 1385 سال

5 8 . 8

2 8 . 5

12 . 7

اصغراباد تیرانچی قلعه امیریه
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گذشـته تجربـه کـرده و همـواره بـه عنـوان        يسـال هـا   یرا طـ  یتـ ین رشد جمعیاصغرآباد باالترشهر 
، 1355-65دوره  یدرصـد طـ   1/5بـا نـرخ رشـد     شـهر ن یـ ت ایـ ر عمـل نمـوده اسـت. جمع   یکانون مهاجرپذ
ــرخ رشــد  ــا ن ــ 9/0 ب ــرخ رشــد   1375-85دوره  یدرصــد ط ــا ن ــ 2و ب مواجــه  1375-85دوره  یدرصــد ط

ــرا  ــت. ب ــوده اس ــمار جمع یب ــاس ش ــن اس ــال   2602ت آن از ی ــر در س ــه  1355نف ــال   4279ب ــر در س نف
  ده است.یرس 1385نفر در سال  5682و  1375نفر در سال  4675، 1365

ار دارد، بــا نــرخ رشــد یــشهرســتان را در اخت ییت روســتایــدرصــد جمع 5/28کــه  یرانچــیت يروســتا
ــ  2/4 ــد طـ ــ  7/1، 1355-65دوره  یدرصـ ــد طـ ــد طـــ  5/2و  1365-75دوره  یدرصـ -85دوره  یدرصـ

ــمار جمع  1375 ــوده اســت. ش ــمواجــه ب ــت ای ــادی ــال 1200از  ين آب ــر در س ــه  1355نف ــر در  2750ب نف
  افته است.یش یافزا 1385سال 

ــودن یــریقلعــه ام يروســتا ــا دارا ب ت حــوزه را دارا یــدرصــد جمع 7/12ت تنهــا یــنفــر جمع 1232ه ب
ن یـ ت ایـ ت مواجـه بـوده اسـت. نـرخ رشـد جمع     یـ در شـمار جمع  يباشـد، همـواره بـا رونـد رو بـه رشـد      یم

  )412-1درصد بوده است.  (جدول و نقشه شماره  3/2معادل  1355-65دوره  یط يآباد
  

  درصد) –(نفر  1365- 85 يسال هاحوزه نفوذ،  يهايآباد یتی: شمار و روند تحوالت جمع412-1جدول شماره 

 / شهرآبادي
  نرخ رشد (درصد) ت (نفر)یجمع

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

 (شهر) اصغرآباد                

 تیرانچی           

 قلعه امیریه           

  ران.یا مأخذ: مرکز آمار
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  شهر ینیواقع در حوزه نفوذ خم يهاونتگاهکس: پراکنش 412- 1نقشه شماره 

  



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   10

مهندسان مشاور نقش محیط    

ت حـوزه نفـوذ، مجموعـه    یـ جمع یانـداز آتـ  از چشـم  یر روشـن یبـه تصـو   یابیدر ادامه به منظـور دسـت  
  شود: یر ارائه میاسناد باالدست به شرح ز يو راهبردهاها شنهادیپ

  
  اصفهانه یطرح توسعه و عمران (جامع) ناح •

اصـفهان محسـوب    يمنطقـه مرکـز   يه کـه بـه مثابـه مطالعـات راهبـرد     یـ در مطالعات طرح جامع ناح
نظـام   یه، رونـد کلـ  یـ ناح ییو روسـتا  يونـد شـهر  یپهمگـن و هـم   يهـا شود، در مبحث مربوط بـه حـوزه  یم

بـر   ه اصـفهان بـا اتکـاء   یـ مـذکور، محـدوده ناح   يبنـد م شده اسـت. براسـاس حـوزه   یمحدوده ترس يبندحوزه
حاصــل از  يهــاکســو و محــدودهیحــاکم از  یعــیو بســتر طب ياقتصــاد يهــاتیــفعال یهمگنــ يهــاشــاخص

  م شده است. یتقس یه اصلیرناحیوند به پنج زیهم پ یتیل و مراکز جمعیم خطوط هم پتانسیترس
ار فعــال و یاصــفهان بــه عنــوان هســته بســ ي، محــدوده مجموعــه شـهر يبنــدمین تقســیــا يبـر مبنــا 

ــز ــناح يمرک ــد سیه و نی ــیازمن ــیو پاال یاســت کنترل ــتقرار فعال یش ــاس ــکان جمعی ــت و اس ــادل ی ت و متع
ن محــدوده یــشـنهاد شــده اسـت. ا  یپ یطــیســت محیز يهـا تیــانجــام شــده بـا ظرف  يهـا يبارگــذار يسـاز 

ــاد، خمفالورجــان، لنجــان، مبارکــه، نجــف يهــاتمــام شهرســتان شــهر، اصــفهان و بخــش برخــوار را ینــیآب
  شود.یشامل م

-و هـم  ییفضـا  يهـا شـده مجموعـاً و بـا اسـتناد بـه کـنش و واکـنش        يبنـد میه تقسـ یـ ر ناحیـ زپنج 

ــدیپ ــه  يعملکــرد يهــايون ــا ب ــز 9منــتج از آنه ــر ناحی و  ییمجموعــه روســتا 54منظومــه،  32، یه فرعــی
 یه فرعـ یـ رناحیشـهر در ز ینـ یمات، خمین تقسـ یـ م شـده اسـت. مطـابق ا   یتقسـ  ییحوزه عمران روستا 110

ــه عنــوان مرکــز منظومــه شــهر  ــه عنــوان   ییروســتا – ياصــفهان و ب ــرار گرفتــه و اصــغرآباد و کوشــک ب ق
  ان شده است.یب ییو قرطمان به عنوان حوزه عمران روستا یرانچیو ت ییمجموعه روستا

توسـعه و   يداریـ بـر پا  یم کـار مبتنـ  یه بـا در نظـر داشـتن نظـام تقسـ     یـ ناح ينگـر ندهین طرح، آیدر ا
و کــاهش  ياقتصــاد ییش کــارآیافــزا يبــرا ياقتصــاد يهــاتیــمناســب از فعال ییش فضــایــاک آریــجــاد یا

  ر مدنظر بوده است: ید، فروض زیتول یاجتماع يهانهیهز
 خواهد داشت. يترنده رشد متعادلیه در آیت ناحیجمع - 

 د خواهند داشت.یت تأکیجمع یفیمقامات کشور و استان بر توسعه ک - 

سـوق   ینسـب  يه برتـر یـ بـر پا  ییم کـار فضـا  یاقتصـاد کشـور را بـه سـمت تقسـ     زان، یـ رنده برنامـه یدر آ - 
 خواهند داد.

و حفــظ  یماننــد توســعه انســان یســتیفراز يازهــاینــده منــابع را بــه نیدر آ یو محلــ یمقامــات ملــ - 
 ست اختصاص خواهند داد. یط زیمح

 قائل شوند. يگذارهیع سرمایاز توز یخواهند کرد که به سطح متعادل ینده مقامات استان سعیدر آ - 
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ه، ابتـدا ارزش افـزوده و   یـ ت ناحیـ اقتصـاد و جمع  یآتـ  ینـ یبشیپـ  ياد شـده بـرا  یـ ن اساس طرح یبرا
بــر  ینمــوده و در مرحلــه بعــد بــا روش مبتنــ ینــیبشیســتانده پــ –ه را براســاس روش داده یــاشــتغال ناح

ــت سیره ــتمیاف ــتفاده از روش تجز یس ــو اس ــه و تحلی ــتمیل سی ــاس ــپو يه ــه  )System dynamic(ا ی ب
  ه پرداخته است.یت ناحیاشتغال و جمع ينگرندهیآ

ــوع جمع ــدر مجم ــرآوردی ــا يت ب ــرای ــرح ب ــتان خم ين ط ــیشهرس ــق ین ــهر در اف ــادل  1400ش مع
شـهر، کوشـک   ینـ یآن (خم ينقـاط شـهر   يبـرا  يشـنهاد یت پیـ هزار نفر بوده است کـه بـا کسـر جمع    379

ن اسـاس نـرخ رشـد    ید. بـرا یـ آینفـر بدسـت مـ    64492معـادل   یینقـاط روسـتا   يت برآوردیو درچه)، جمع
  باشد. یدرصد م 6/2 ییدرصد و نقاط روستا 64/1معادل  ينقاط شهر يطرح مذکور برا يشنهادیپ

ــا ــرای ــا نــرخ رشــد  240694معــادل  یتــیشــهر جمعینــیخم ين طــرح ب ــرا 5/1نفــر (ب  يدرصــد)، ب
ــک جمع ــیکوش ــر  یت ــالغ ب ــد   19090ب ــرخ رش ــا ن ــر (ب ــرادر 5/2نف ــد) و ب ــه جمع يص ــیدرچ ــادل  یت مع

ــد    54724 ــرخ رش ــا ن ــر (ب ــد) پ 2نف ــابق ا  یدرص ــت. مط ــنهاد داده اس ــش ــرح جمعی ــن ط ــتای  ییت روس
  د.یخواهد رس 1400نفر در افق  64492به  1375نفر در سال   33943شهرستان از 
 يهــاو محــدوده یاســیمات سی، تقســياهیــطــرح ناح ییت روســتایــمحاســبات و بــرآورد جمع يمبنــا

 412-2در جــدول شــماره  1375شهرســتان در ســال  ییت روســتایــبــوده اســت. شــمار جمع 1375ســال 
از نقـاط   يار بخـش عمـده  یـ دوره اخ ی، طـ 1385شـده سـال    يان شـده اسـت. مطـابق محـدوده بازسـاز     یب

ــه محــدوده شــهرها ییروســتا ــاد دوالحــاق شــده و در حــال حاضــر تنهــا   یرامــونیپ يب ــام يآب ــه ن  يهــاب
اد شــده یــدوره  یشــوند. طــیشهرســتان محســوب مــ ییه بــه عنــوان نقــاط روســتایــریو قلعــه ام یرانچــیت

، ید مــوذنیاصــفهان، دســتگرد قــداده، قرطمــان، پادگــان شــه یجعفرآبــاد، دانشــگاه صــنعت ینقــاط ســکونت
و والشـان بـه محـدوده شـهر درچـه الحـاق        يشـهر و روسـتا  ینـ یانبارستان، صحراهرستان بـه محـدوده خم  

شـده از مجمـوع    يمطـابق محـدوده بازسـاز    یشـده اسـت. بـه عبـارت    ل یز به شـهر تبـد  یر آباد ناصغ يروستا
درصـــد) بـــه  77نفـــر ( 26132معـــادل  1375شهرســـتان در ســـال  ییت روســـتایـــنفـــر جمع 33943
مانــده اســت (جــدول شــماره یباق یینفــر در قالــب منــاطق روســتا 7811الحــاق و تنهــا  یرامــونیپ يشــهرها

2-412.(  
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  1375شهرستان براساس محدوده سال  ییت نقاط روستای: شمار جمع412-2شماره جدول 
 یسهم نسب ت (نفر)یجمع  آبادي

 جعفراباد         

 دانشگاه صنعتی اصفهان         

 قداده دستگرد         

 قرطمان         

 مزرعه خوشاب     

 والشان         

 بادآفیض     

 برقساشرکت     

 قلعه دواشی    

 موذنی پادگان شهید   

 انبارستان     

 لورك تیرانچی     

 اندوان صحرا   

 صحراهرستان     

 بادآاصغر      

 تیرانچی        

 قلعه امیریه       

 کل           

ــبرپا ــوقیه توضــی ــذکر در صــورتحات ف ــرخ رشــد پ یال ــطــرح ناح يشــنهادیکــه ن ــرا ياهی ــاط  يب نق
ــرخ رشــد   1آن ییت روســتایــجمع ،ردیــشهرســتان مــالك عمــل قــرار گ ییروســتا ــا ن  6/2در افــق طــرح ب

  )412-3د (جدول شماره ینفر خواهد رس 14841درصد به 
   اصفهانه یج طرح جامع ناحیشهر براساس نتاینیشهرستان خم يشنهادیت پی: جمع412-3جدول شماره 

 شهر ینیشهرستان خم
 (درصد) نرخ رشد ت (نفر)یجمع

1365 1375 1400 1365-75 1375-1400 

 يشهر                        

 )1375(محدوده  ییروستا                 

 )1385شده ( محدوده  يبازساز ییروستا            

 کل                    

  ه اصفهان.یمأخذ: طرح توسعه و عمران (جامع) ناح
   

                                                             
جـامع ناحیـه اصـفهان، روسـتاي اصـغرآباد هنـوز بـه شـه تبـدیل نشـده بـود، در محاسـبات جمعیـت                از آنجا کـه در زمـان تهیـه طـرح     - 1

  با احتساب جمعیت این سکونتگاه برآورد گردیده است. 1400روستایی، میزان جمیت حوزه نفوذ در سال 
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  يطرح مجموعه شهر •
 ،ردیــگیه اصــفهان قــرار مــیــاصــفهان کــه بــه طــور کامــل در محــدوده طــرح ناح  يمجموعــه شــهر

ــکل از  ــاقص و     7متش ــور ن ــه ط ــتان ب ــه شهرس ــ    4شهرستان(س ــل) م ــور کام ــه ط ــتان ب ــد. یشهرس باش
ــه طــور کامــل و شهرســتان  ینــیخم يهــاشهرســتان برخــوار و  يهــاشــهر، مبارکــه، لنجــان و فالورجــان ب

  شوند.یواقع م يآباد و اصفهان به طور ناقص در محدوده مجموعه شهرمه، نجفیم
ــمرکــز رشــد و توســعه ناح يمجموعــه شــهر ــه عنــوان  ی ــاکنون ب ــوده و ت ــه و اســتان اصــفهان ب ک ی

ان یاد شـده در طـول سـال   یـ عمـل کـرده اسـت. رونـد      ه و اسـتان یـ در کل ناح يت اقتصادیذب فعالاقطب ج
ن امــر در کنــار یــگشــته اســت. ا يدر محــدوده مجموعــه شــهر يت اقتصــادیــگذشــته موجــب ازدحــام فعال

ــرات ســوء ز ــذار یناشــ یطــیســت محیاث ــ ياز بارگ محــدوده،  يهــات تحمــل در شهرســتانیــش از ظرفیب
ــابود ــد ن ــ يرون ــو يکشــاورز یاراض ــدر ناح ییرزایو ک ــ ه شــرقی ــام را در  یاصــفهان، مشــکالت ناش از ازدح

ــهر  ــه ش ــطح مجموع ــوده مضــاعف  يس ــ نم ــر حساس ــوژیو ب ــو اهم یکیت اکول ــهی ــرت برنام ــدر ا يزی ن ی
  د دارد.یمحدوده تأک

 ییش فضـا یـ ع و آرایـ در توز ين طـرح کـه بـه نحـو    یـ ا یکلـ  يراهبردهـا هـا و  اسـت یس ،ن اسـاس یبرا
  مؤثرند، عبارتند از:  يت در سطح مجموعه شهریسکونت و فعال

ک مجموعــه یــمســتقر در محــدوده فعــال اکولوژ يهــاتیــب فعالیــش حجــم و ترکیل و پــاالیــتقل - 
 يشهر

 يو خارج از مجموعه شهر یت به سمت حواشیت و فعالیپراکنش متمرکز جمع - 

و مرکز (به منظور اجتناب از آثار سوء  یغربت در جنوبیاسکان و فعال ییرواز پراکنده يریجلوگ  - 
 )ییو فضا ی، اجتماعياقتصاد يهاي) و در شرق (به منظور تمرکز انرژیطیست محیز

 يمجموعه شهر یه شرقیبه سمت حاش یو خدمات یاز توسعه صنعت ياانتقال بخش عمده - 

ــت ز -  ــت محیحفاظ ــیس ــوب یط ــجن ــناح یغرب ــی ــدهیه زایه و حاش ــنفس   ن ــدوده ت ــوان مح ــه عن رود ب
 يمجموعه شهر

 و باغات محدوده یزراع ید و شرط اراضیحفاظت بدون ق - 

 ییفضـا  یسـازمانده  ين طـرح بـرا  یـ مـورد نظـر ا   يهـا و الگوهـا  ياسـتگذار یس يب بر مبنـا ین ترتیبد
  ت استفاده شده است.یجمع ینیبشیپ يکرد مختلف برایمنطقه، از چند رو

  
-رات در ســاختارها و مشخصــهییــکــرد فــرض خــود را بــر تغین رویــا :یشــناختتیــکــرد جمعیرو •

ــه صــورت یتــیاســتوار نمــوده و تحــوالت جمع یکیدمــوگراف يهــا زا و صــرفاً تحــت درون یاکثــراً ب
ن یــج بــه دســت آمــده از ایشــود. نتــاین مــیــیر تعیــو مــرگ و م ير بــاروریــنظ ییرهــایر متغیتــأث
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 دانست. یاز روند عموم یتوان بازتابیکرد را میرو

ــرد یرو ــادک ــاس ا :ياقتص ــبراس ــرد، تغین روی ــک ــرات جمعیی ــابعی ــاد  یت ت ــرد اقتص ــش و عملک  ياز نق
ــدوده  ــمح ــاخص یتلق ــوالت ش ــاو تح ــح يه ــجمع یاتی ــت نی ــابعی ــود ت ــاد  یز خ ــد اقتص ــل رش  ياز عوام
 شود.  یمحسوب م

ــا ــا تلفی ــرح ب ــن ط ــایق روی ــذکور از    يکرده ــات م ــاس مالحظ ــوق و براس ــه ف ــاظ یدوگان ــو و لح کس
 يانجــام شــده در شــهرها يهــايگــذارهیو ســرما ياهیــت در طــرح ناحیــع جمعیــتوز ییفضــا يهــااســتیس

  را ارائه نموده است. يت مجموعه شهریجمع ییساختار فضا یینه نهایگر گزید يد از سویجد
) 1400شـهر در افـق طـرح (سـال     ینـ یشهرسـتان خم  ين طـرح بـرا  یـ ا يت بـرآورد یـ ت جمعیدر نها

ربـوط  هـزار م  34و  يت شـهر یـ هـزار مربـوط بـه جمع    245ن تعـداد  یـ هـزار نفـر اسـت کـه از ا     279معادل 
ب یـ شهرسـتان بـه ترت   ينقـاط شـهر   ين طـرح بـرا  یـ ا يشـنهاد یت پیـ باشـد. جمع یمـ  ییت روستایبه جمع

معـادل   یتـ یدرصـد)، کوشـک بـا جمع    54/0هـزار نفـر (نـرخ رشـد      190معـادل   یتـ یشـهر بـا جمع  ینیخم
ــرخ رشــد   13 ــر (ن ــزار نف ــا جمع 94/0ه ــیدرصــد) و درچــه ب ــرخ رشــد   42معــادل  یت ــزار نفــر (ن  93/0ه

ــرخ رشــد پ ــرا يشــنهادیدرصــد) اســت. ن  63/0شهرســتان در افــق طــرح  ينقــاط شــهر يطــرح مــذکور ب
  باشد.یدرصد م

 ینـ یبشیاقـدام بـه پـ    1375سـال   یین طـرح بـا مبنـا قـرار دادن محـدوده نقـاط روسـتا       یـ به عالوه ا
ــرا ییت روســتایــجمع ــا جمعیکــرده اســت. ب هــزار نفــر ثابــت  34هرســتان در حــد ش ییت روســتایــن مبن

آن بـه شـدت کاسـته شـده و از نـرخ رشـد        ین تفـاوت کـه از رونـد مهاجرفرسـت    یـ نگهداشته شده است. بـا ا 
  ش داشته است.یدرصد افزا 01/0) به 1365-75دوره  یدرصد (ط -6

 ياریان شـد، بسـ  یـ ب ياهیـ طـرح ناح  ییت روسـتا یـ جمع يهمانطور که در مباحث مربـوط بـه بازسـاز   
الحـاق شـده    یرامـون یپ يشـهرها  ر بـه محـدوده  یـ دهـه اخ  یطـ  1375شهرستان در سـال   ییاز نقاط روستا

ــا لحــاظ نــرخ رشــد یــآینفــر بدســت مــ 7811معــادل  1375شــده آن در ســال  يت بازســازیــو جمع د. ب
و  اصــغرآباد شــهرشــده شهرســتان در قالــب  يبازســاز یی، نقــاط روســتايطــرح مجموعــه شــهر يشــنهادیپ

  )412-4د. (جدول شماره ینفر خواهد رس 7824ه در افق طرح به یریو قلعه ام یرانچیت يهايآباد
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  يشهر براساس طرح مجموعه شهرینیت شهرستان خمیجمع ینیبشی: پ412- 4جدول شماره 

 شهر ینیشهرستان خم
 1400در سال  يشنهادیپت یجمع ت (نفر)یجمع

 (درصد) 1375-1400نرخ رشد  ت (نفر)یجمع (درصد) 1365- 75نرخ رشد  1375 1365

 يشهر              
 شهر ینیخم                 

 کوشک                
 درچه                   

 )1375(محدوده  ییروستا            
 )1385شده ( محدوده  يبازساز ییروستا          
 کل                   

  اصفهان. يمأخذ: طرح مجموعه شهر
  

  شهرینیطرح جامع شهرستان خم •
ــه مثابــه مطالعــات راهبــردیــدر ا  جــامع و  يهــاطــرح یشهرســتان و ســند باالدســت ين مطالعــات ب

 یتحـوالت آتـ   یت، رونـد کلـ  یـ جمع ینـ یبشیروسـتا، در مبحـث مربـوط بـه پـ      يشهر و طرح هـاد  یلیتفص
ت شهرســتان تــا یــجمع ینــیبشین مطالعــات ضــمن پــیــده اســت. در ایــم گردیت شهرســتان ترســیــجمع

ز مشـخص شـده   یـ ن یتـ یک از نقـاط جمع یـ ع آن در سـطح شهرسـتان، سـهم هـر     یـ و نحـوه توز  1390سال 
 يهمگــن بــه چنــد حــوزه شــهر يهــاســاس حــوزهن صــورت کــه کــل محــدوده شهرســتان برایاســت. بــد

بـرآورد شـده اسـت.     يک از منـاطق شـهر  یـ ت هـر  یـ شـده، جمع  ینـ یبشیت پـ یـ م و با توجه بـه جمع یتقس
ــا ــرا  یش ــدنظر، ب ــات م ــه در مطالع ــر اســت ک ــکل يان ذک ــاط جمعی ــیه نق ــهر  یت ــرد ش ــتان عملک  يشهرس

  شنهاد شده است. یپ
و قلعـه   یرانچـ یقرطمـان، ت  يو روسـتاها  يشـهر ن طـرح، اصـغرآباد بـه عنـوان نقطـه      یـ ج ایمطابق نتا

 يارائـه شـده بـرا    ين حـوزه شـهر  یشـنهاد شـده اسـت. همچنـ    یپ يه بـه عنـوان مجموعـه نقـاط شـهر     یریام
ان، یـ رشـهر، هرسـتان، آد  ینـ ی(شـامل خم  1372موجـود تـا سـال     يشهر مشتمل بـر محـدوده شـهر   ینیخم

باشـد. گرچـه تـا ســال    یمـ  یدانشـگاه صـنعت  ه) بـه اضـافه دسـتگرد قـداده و     چـ یآبـاد و واز يجعفرآبـاد، جـو  
عـالوه بـر   شـهر الحـاق شـده اسـت.     ینـ یقرطمـان بـه محـدوده خم    يها بـه همـراه روسـتا   ين آبادیا 1385

  .)412-2(نقشه شماره ل شده است یاصغرآباد به شهر تبد ين طرح، روستایا ینیبشین، طبق پیا
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 شهرینی: طرح جامع شهرستان خم412- 2نقشه شماره 
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ـ  يبرآورد کمبودها -3-1-4 (راه، آب  ییربنـا یسـات ز ینـه تأس یدر وضـع موجـود در زم   یاساس
ـ  ی، بـرق و پسـت)، خـدمات رفـاه    یدنیآشام  يازهـا یر نیو سـا  ی، بهداشـت ی، درمـان ی(آموزش
ـ  یبسته بـه عـرف و احت   يضرور ـ ر تجهی) و سـا یاجـات محل زات مـؤثر در رونـد رشـد و توسـعه     ی
  حوزه نفوذ  یو اجتماع ياقتصاد

شـهر هـر دو   ینـ ید، حـوزه نفـوذ شـهر خم   یـ گرد یهمانطور که در مرحلـه شـناخت حـوزه نفـوذ بررسـ     
رد. ســاکنان  هــر یــگیه) و شــهر اصــغرآباد را دربرمــیــریو قلعــه ام یرانچــیواقــع در شهرســتان (ت يروســتا

تـا   یز فاصـله و نـوع دسترسـ   یـ ت و خـدمات موجـود در آن و ن  یـ مذکور، متناسـب بـا جمع   يک از روستاهای
نـد.  ینمایشـهر رفـت و آمـد مـ    ینـ یبـه شـهر خم   یمتفـاوت  یاز بـا تـواتر زمـان   یـ شهر و نـوع خـدمات مـورد ن   

مرکـز شهرسـتان)    يخـدمات خـاص (ماننـد خـدمات ادار     یساکنان شـهر اصـغرآباد جهـت اسـتفاده از برخـ     
 يکــه ســاکنان روســتا ینــد. در حــالینمایشــهر مراجعــه مــینــیبــه شــهر خم يشــتریب یو در فواصـل زمــان 

بـاً اتصـال بـه آن، بـه صـورت روزانـه       یار کـم تـا محـدوده شـهر و تقر    یل وجود فاصـله بسـ  یه به دلیریقلعه ام
از مراکــز یـ نـد. خـدمات مــورد ن  ینمایشــهر رفـت و آمـد مــ  ینـ یاز خـدمات بـه شــهر خم   يریــگجهـت بهـره  

ز یـ و ن یتـ یجمع يهـا (منظومـه، مجموعـه و حـوزه)، آسـتانه     یی، با توجه بـه سـطح منطقـه روسـتا    ییروستا
  )413-1گردد (جدول شماره ین مییتع یحداکثر فاصله دسترس

واقــع در  يا و شــهرهانقــش روســتاه ک طــرح فرادســت،یــعنــوان ه اصــفهان، بــه یــطــرح جــامع ناح
ت، خـدمات مـورد   یـ زان جمعیـ ز میـ ن نموده اسـت کـه بـا توجـه بـه نقـش ذکـر شـده و ن        ییشهرستان را تع

  گردد.یت)، مشخص میش جمعیطرح (با افزاز افق یاز روستا در وضع موجود و نین
  یرانچیه و تیریقلعه ام ياز روستاهاین خدمات مورد نییتع •

شـهر، بـا توجـه بـه جـدول ضـوابط       ینـ یواقـع در حـوزه نفـوذ شـهر خم     ياز روسـتاها یـ خدمات مورد ن
  گردد.  ین مییت روستا تعیز نقش و جمعیو ن ییروستا یرسانخدمات

  هیریقلعه ام يروستا •
از  ياز بـه برخـوردار  یـ ز نیـ مناسـب، و ن  یل اتصـال بـه محـدوده شـهر و دسترسـ     یـ ه به دلیریقلعه ام يروستا
باشـد. در طـرح   یشـهر مـ  ینـ یژه سـاکنان بـا شـهر خم   یـ تعـامالت و ارتباطـات و   يشهر، دارا 1خدمات یبرخ
کــه  یده اسـت در حـال  یــه در سـطح شهرسـتان نگرد  یـ ریقلعــه ام يبــه نقـش روسـتا   ياچ اشـاره یه، هـ یـ ناح

 يز روســتایــن طــرح نیــص داده اســت. در ایتشــخ ییک حــوزه روســتایــرا بــه عنــوان  2قرطمــان يروســتا
ن یـ از آن بـا توجـه بـه ا   یـ و خـدمات مـورد ن  در نظر گرفتـه شـده اسـت     ییزه روستاه به عنوان حویریقلعه ام
  باشد.ینفر م 1641ت برآورد شده روستا در افق طرح برابر یگردد. جمعیشنهاد میسطح پ

                                                             
  شهر بررسی گردیده است.خدمات موجود روستاهاي واقع در حوزه نفوذ شهر خمینی 2-5در بند  - 1

  روستاي قرطمان در زمان تهیه طرح ناحیه به محدوده الحاق نگردیده ولی متصل به آن بوده است. - 2
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ز مراکز یکشور و نحوه  تجه ییط روستایدر مح یرسان: استانداردها و ضوابط خدمات413-1دول شماره ج
  1378مصوب  يو شهرساز يمعمار یعال يمصوب شورا ییروستا

  خدمات  ماتیتقس
  حداکثر فاصله  (نفر) یتیآستانه جمع  ییسطح منطقه روستا

  لومتر)ی(ک یدسترس

  يفضاها  حوزه  مجموعه  منظومه
  هموار

  يفضاها
  ناهموار

  يفضاها
  هموار

  يفضاها
  ناهموار

  یآموزش

  مراکز آموزش قبل از دبستان
  دبستان
  يعاد ییمدرسه راهنما
  يمرکز ییمدرسه راهنما
  يشبانه روز ییمدرسه راهنما

  يرستان عادیدب
  يرستان مرکزیدب
  يرستان شبانه روزیدب
  يو کشاورز يا، حرفهیفن يهاهنرستان

  يکالس نهضت سوادآموز

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
-  
*  

*  
*  
*  
*  
*  
*  
-  
-  
-  
*  

1500+  
200+  
1500+  

-  
-  

3500+  
-  
-  

20000+  
-  

1000+  
150+  
1000+  

-  
-  

2500+  
-  
-  

20000+  
-  

-  
5/2  

3  
10  
-  
8  
20  
-  
-  
-  

-  
5/2  

3  
7  
-  
5  
15  
-  
-  
-  

و  یبهداشت
  یدرمان

  خانه بهداشت
  یدرمان - یمرکز بهداشت

الت یبا تسه یدرمان - یمرکز بهداشت
  یمانیزا

  داروخانه
  مطب

  زباله یو دفع بهداشت يآورجمع
  فاضالب یو دفع بهداشت يآورجمع

  یصنعت - یکشتارگاه بهداشت
  یسنت - یکشتارگاه بهداشت

  گورستانغسالخانه و 
  ط روستایمح يبهساز

  یستیمجتمع بهز
با شبکه انشعاب  یدنیآب آشام

  یخصوص
  ر برداشت متمرکزیبا ش یدنیآب آشام

  یبا منبع بهداشت یدنیآب آشام
  یحمام عموم

-  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
-  
-  
*  

*  
*  
-  
*  
*  
*  
*  
-  
*  
*  
*  
*  
*  
-  
-  
*  

*  
-  
-  
*  
-  
*  
*  
-  
-  
*  
*  
-  
*  
*  
*  
*  

1500 -
600  

10000+  
40000  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

4000  
250+  
250-
100  
100-  
-  

1000 -
500  
6000+  

40000  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

3000  
250+  
250-
100  
100-  
-  

5  
12  
-  

12  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

3  
8  
-  
8  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  يانرژ
  ن برقیتأم

  نیپمپ بنز
  یگاه عرضه مواد سوختیجا

*  
*  
-  

*  
*  
-  

*  
-  
*  

100+  
5000+  
500+  

100+  
4000  
400+  

-  
-  
3  

-  
-  
3  

  .1378، سال يو معمار يشهرساز یعالیمأخذ: شورا
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ز مراکز یکشور و نحوه  تجه ییط روستایدر مح یرسان: استانداردها و ضوابط خدمات14-1ادامه جدول شماره 
  1378مصوب  يو شهرساز يمعمار یعال يمصوب شورا ییروستا

  خدمات  ماتیتقس
  (نفر) یتیآستانه جمع  ییسطح منطقه روستا

  حداکثر فاصله
  لومتر)ی(ک یدسترس

  يفضاها  حوزه  مجموعه  منظومه
  هموار

  يفضاها
  ناهموار

  يفضاها
  هموار

  يفضاها
  ناهموار

  
  
  
  یمال

  ياقتصاد
  و
  یبانیپشت
  دیتول

  
  
  

  بانک
  ییروستا یشرکت تعاون
  ییروستا یفروشگاه تعاون

  د و فروش کاالیمرکز خر
  يریو عشا ییمرکز خدمات روستا

  يج کشاورزیدفتر ترو
  ییج و آموزش روستایدفتر ترو

  یو داروخانه دام یدفتر دامپزشک
  و اصالح نژاد دام یح مصنوعیدفتر تلق

  هیو نقل ين آالت کشاورزیرگاه ماشیتعم
  یو خانگ یع دستیج صنایمرکز آموزش و ترو

  ياو حرفه یمرکز آموزش فن
  جهاد دهستان
  یخانه سازمان

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

                                *

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
 -  
 -  
*  
*  

*  
*  
*  
*  
 -  
*  
*  
*  
*  
*  
 -  
 -  
 -  
 -  

10000+  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

10000+  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

12  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
7  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

10  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
5  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

  دیتول

  یو معدن یصنعت يواحدها
  یه صنعتیناح

، ی(زراعت و باغبان يد کشاورزیتول يهامجتمع
ان) متناسب با یالت و آبزیور، شیدام و ط

  منطقه ياستعدادها

*  
*  
  
*  

*  
*  
  
*  

*  
*  
  
*  

 -  
 -  

  
 -  

  

 -  
 -  

  
 -  

 -  
 -  

  
 -  

 -  
 -  

  
 -  

، یفرهنگ
، یمذهب
و  یورزش

  يگردشگر

  هینیمسجد و حس
  یکتابخانه عموم
  ییکتابخانه روستا

  يهنر - یمجموعه فرهنگ
  نمایس

  یمجموعه ورزش
  روباز یمجموعه ورزش

  کودکان يبوستان باز
  بوستان

  ییرایر و سالن پذیمهمانپذ
  یراث فرهنگیانجمن م

*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

*  
*  
*  
 -  
 -  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

*  
 -  
*  
 -  
 -  
 -  
*  
*  
*  
 -  
*  

 -  
5000+  

 -  
20000+  
40000  
5000+  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

 -  
4500+  

 -  
15000+  
30000  
4500+  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

 -  
12  
 -  

20  
20  
15  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

 -  
8  
 -  

15  
15  
10  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
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  خدمات  ماتیتقس
  حداکثر فاصله  (نفر) یتیآستانه جمع  ییسطح منطقه روستا

  لومتر)ی(ک یدسترس

  يفضاها  حوزه  مجموعه  منظومه
  هموار

  يفضاها
  ناهموار

  يفضاها
  هموار

  يفضاها
  ناهموار

  ارتباطات

  یراه اصل
  یراه فرع

  ه آسفالتی) با رو1درجه ( ییراه روستا
  یه شنی) با رو1درجه ( ییراه روستا
  یه شنی) با رو2درجه ( ییراه روستا
  یه شنی) با رو3درجه ( ییراه روستا

  دفتر شرکت حمل و نقل کاال، بار و مسافر
  ل حمل و نقلینال وسایترم

  صندوق پست
  پست یندگینما

  دفتر پست و مخابرات
  یدفتر مستقل پست
  یدفتر مخابرات
  مرکز تلفن

*  
*  
 -  
 -  
 -  
 -  
*  
*  
*  
 -  
*  
 -  
 -  
*  

 -  
*  
*  
*  
 -  
 -  
 -  
*  
*  
 -  
*  
 -  
 -  
*  

 -  
 -  
 -  
*  
*  
*  
 -  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

1000+  
100-  
2500-500  

500+  
2500+  

2500-500  
5000-1000  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

800+  
100-  
2500-500  

500+  
2500+  

2500-500  
5000-1000  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
5  
15  
15  
20  
20  

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
3  
12  
12  
15  
15  

  مأخذ: مصوبات شوراي عالی معماري و شهرسازي ایران            
  یخدمات آموزش -

ــه دل ــب ــورداری ــا   يل برخ ــدارس راهنم ــتان و م ــتا از دبس ــدمات    ییروس ــا خ ــرانه تنه ــه و پس دختران
  باشد.یم يسوادآموز، احداث مرکز آموزش قبل از دبستان و کالس نهضت يشنهادیپ یآموزش

  
  یو درمان یخدمات بهداشت - 

ــه ام يروســتا ــریقلع ــورز / بهداشــت  ی ــک، به ــه بهداشــت و پرســنل پزش ــار و بهیه از خان ار برخــوردار ی
  ست.  یاز نین یدرمان – یت آن به خدمات بهداشتین با توجه به جمعیبوده و بنابرا

  
  یو ورزش یمذهب – یخدمات فرهنگ - 

ـ     یکتابخانـه عمـوم  ه از یـ ریقلعه ام يروستا اسـت.   یفاقـد مکـان ورزشـ    یو مسـجد برخـوردار بـوده ول
  گردد.یشنهاد مین روستا پیکودکان در ا يز بوستان بازیروباز و ن ین احداث مجموعه ورزشیبنابرا

 

     ییروستا يخدمات ادار - 
 یو شـرکت تعـاون   يروسـتا، مرکـز خـدمات جهـاد کشـاورز      یاسـالم  يه از شـورا یـ ریقلعـه ام  يروستا

  گردد.یشنهاد نمید پیجد ییروستا يجاد خدمات ادارین ایبرخوردار است و بنابرا ییروستا
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  ییربنایسات زیتأس - 
ــتا ــه ام يروس ــریقلع ــهی ــهیکشــه از آب لول ــاز لول ــ، گ ــر پســت   یکش ــابرات و دفت ــر مخ ــرق و دفت ، ب

  باشد.یمواجه نم ين لحاظ با کمبودیبرخوردار است و از ا
  

  یرانچیت يروستا •
 یتلقــ ییک حــوزه روســتایــاســتان اصــفهان بــه عنــوان  يه مرکــزیــدر طــرح ناح یرانچــیت يروســتا

  باشد.ینفر م 3724(افق طرح) برابر  1405ن روستا در سال یت برآورد شده ایشده است. جمع
  

  یخدمات آموزش - 
پســـرانه و  ییدبســـتان و مـــدارس راهنمـــا يمــذکور دارا  يروســـتا ینــه خـــدمات آموزشـــ یدر زم
شـامل مراکـز آمـوزش     یاز آموزشـ یـ ت بـرآورد شـده، خـدمات مـورد ن    یـ باتوجـه بـه جمع  باشـد.  یدخترانه م

  خواهد بود. يو کالس نهضت سوادآموز يرستان عادیقبل از دبستان، دب
  

  یو درمان یخدمات بهداشت - 
ــتا ــیت يروس ــوم   يدارا یرانچ ــام عم ــت، حم ــه بهداش ــورز /   یخان ــک، به ــنل پزش ــه و پرس ، داروخان

  باشد.یار میار و بهیبهداشت
  

  سبز ي، فضای، ورزشی، مذهبیخدمات فرهنگ - 
ــه خــدمات موجــود روســتا در ا ــباتوجــه ب ، مجموعــه ییجــاد کتابخانــه روســتاینــه (مســجد)، این زمی

  گردد.یشنهاد میکودکان و بوستان پ يروباز، بوستان باز یورزش
  

  ییروستا يخدمات ادار - 
ــه خــدمات موجــود روســتا در ا  ــباتوجــه ب ــاونین زمی  یاســالم يو شــورا ییروســتا ینــه (شــرکت تع

  مواجه است. يروستا)، روستا با کمبود مرکز خدمات جهاد کشاورز
  

  ییربنایسات زیتأس - 
-ی، دفتــر مخــابرات و دفتــر پســت مــیکشــ، بــرق، گــاز لولــهیکشــآب لولــه يدارا یرانچــیت يروســتا
  ست.ینه با کمبود مواجه نین زمیباشد و در ا
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  شهر اصغرآباد •
ــه  1390ســال اصــغرآباد در  يروســتا ــگردل یتبــدشــهر ب ــه ای ــنکــه ســاکنان اید. نظــر ب ــرای  ين شــهر ب

جــزو حــوزه ن شــهر یــانــد، ینمایشـهر مراجعــه مــ ینــیمرکــز شهرســتان بــه شــهر خم ياسـتفاده از خــدمات ادار 
ــوذ ادار ــیخمم یرمســتقیو غ ينف ــین ــهر م ــیباشــند. تعیش ــای ــدمات ين کمبوده ــا یخ ــه  ی ــه ب ــا توج ــهر، ب ن ش

 –در طـرح جـامع    يو معمـار  يشهرسـاز  یعالیمصـوب شـورا   یخـدمات  يهـا و سـرانه موجـود   يت و کـاربر یجمع
  رد.  یپذیصورت م یلیتفص

شــهر را برحســب ینــیواقــع در حــوزه نفــوذ خم ياز روســتاهایــتــوان خــدمات مــورد نیدر مجمــوع مــ
  )413-2نمود (جدول شماره  يبندنوع خدمات، دسته

  
  )1405شهر (تا افق طرح: سال ینیواقع در حوزه نفوذ شهر خم ياز روستاهای: خدمات مورد ن413-2جدول شماره 

  روستا
  یرانچیت  هیریقلعه ام  خدمات

  یآموزش
 یدبستانشیمرکز آموزش پ -

  ينهضت سوادآموز -

 یدبستانشیمرکز آموزش پ -

 رستانیدب -

  يسوادآموز نهضت -

  -   -  یدرمان –  یبهداشت

 يو فضا ی، ورزشی، مذهبیفرهنگ
  سبز

 روباز یمجموعه ورزش -

 بوستان -

  بوستان کودك -

 ییکتابخانه روستا -

 روباز یمجموعه ورزش -

 بوستان -

  بوستان کودك -

  يمرکز خدمات جهاد کشاورز -     -   ییروستا –  يادار

  -   -   ییربنایسات زیتأس

 مأخذ: مطالعات مشاور.       
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ـ  يو نهادهـا  یمشـارکت اهـال   یو چگـونگ  ین منابع مـال یامکانات تأم ینیبشیپ -4-1-4  یمحل
  حوزه نفوذ شهر یعمران يازهایبرآورد ن يبرا

ت یــحــوزه نفــوذ فعال يهــاينــه توســعه و عمــران آبــادیدر زم يادیــز یدولتــ يهــا و نهادهــادســتگاه
نـه  یخـود در زم  یتیمربـوط بـه حـوزه فعـال     يهـا نـه یکـه در زم  یـی اجرا يهـا ن دسـتگاه یـ از ا یدارند. برخـ 
  م دارند، عبارتند از:یت مستقیها مسئوليتوسعه آباد

 یمدارس و ارائه خدمات آموزش يسازمان آموزش و پرورش درخصوص توسعه و نوساز - 

  ییراه روستا ير و نگهدارینه احداث، تعمیدر زم يشهرسازراه و اداره  - 

 الت مرتبطیو ارائه تسه ینه احداث مراکز ورزشیدر زم یت بدنیترباداره  - 

ــأم يهــاکانــال یکــیزیدرخصــوص حفاظــت ف ياســازمان آب منطقــه -  بــه آب  ین دسترســیآب و ت
 يکشاورز

 یو مخابرات یارتباط يهارساختینه احداث زیمخابرات در زماداره کل  - 

  یو درمان ینه ارائه خدمات و امکانات بهداشتیشبکه بهداشت و درمان در زم - 

  و ... - 
ــدر ا ــادســتگاه یان برخــیــن می ــیاجرا يه ــم و خطیت مســتقیمســئول ی ــه توســعه و یرا در زم يری ن

و  يجهـاد کشـاورز  اداره هـا عبارتنـد از:   ن دسـتگاه یـ حوزه نفوذ شـهرها بـه عهـده دارنـد. ا     يروستاهاعمران 
  اد مسکن.یبن

ع یاز جملــه توســعه صــنا   ییروســتا یمتعــدد را در نــواح  يهــاتیــفعال يجهــاد کشــاورز اداره 
ه ج و توســعین مــزارع، آمــوزش، تــرو  یو راه بــ یی، توســعه راه روســتا يزداریــات آبخیــ، عملییروســتا

ــا کشــاورز يهــاتیــفعال ــه عــالوه صــدور   يرا در روســتاها يمــرتبط ب ــه عهــده دارد. ب حــوزه نفــوذ شــهر ب
شـود و بـا توجـه بـه     ین سـازمان انجـام مـ   یـ مـورد مطالعـه توسـط ا    ییدر نقـاط روسـتا   یاصول يهاموافقت

نـه  یدر زمتوانـد  ین سـازمان مـ  یـ اسـت، لـذا ا   يحـوزه نفـوذ کشـاورز    يهـا يو غالب آباد یت اصلینکه فعالیا
ــه اییق روســتای، تشــوییع روســتایتوســعه صــنا ــا بخــش کشــاورز یجــاد صــنایان ب ــرتبط ب ــاز طر يع م ق ی

ــره، ایتســه ياعطــا ــم به ــوگ  یالت ک ــوذ و جل ــوزه نف ــران ح ــعه و عم ــرك در توس ــاد تح ــاجرت  يریج از مه
مـرتبط  ع یجـاد صـنا  یا يهـا تیـ اولود. یـ فـاء نما یا ینقـش مناسـب   یرامـون یپ ين مناطق به شـهرها یساکنان ا

  ه در حوزه نفوذ عبارتند از: یت پایبا فعال
ر یــنظ ییموجــود در منــاطق روســتا یصــنعت ينــه رشــد و گســترش واحــدهایالــف) فــراهم آوردن زم

  اصغرآباد) يموجود در روستا يهایه حوله بافژید منسوجات (به ویتول يواحدها
ش درآمـد سـاکنان   یزابـه افـ   يو دامـدار  يکشـاورز  یت جنبـ یـ کـه بـه عنـوان فعال    یع دسـت یب) صنا

  د.یکمک نما
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  یو باغ یدات زراعیتول يو فرآور یلیو تکم یلیع تبدیجاد صنایج) ا
 يهــای، کــانیع معــدنیماننــد صــنا ،ن شــودیه آنهــا در داخــل منطقــه تــأمیــکــه مــواد اول یعید) صــنا

  یدنیو آشام یی، مواد غذايرفلزیغ
  محدوده يازهاین تیاولوبا  یو مصرف ياواسطه يد کاالهایع مربوط به تولیهـ) صنا

حـوزه نفـوذ    يت روسـتاها یمختلـف در بهبـود وضـع    يهـا تیـ توانـد بـا فعال  ین سـازمان مـ  یبه عالوه ا
ج مسـتمر  یهمچـون آمـوزش و تـرو    ییهـا تیـ شـهر فعال ینـ یخم يعمل کند. در حـال حاضـر اداره کشـاورز   

، کنتــرل آفــات و يکشــاورزدات یــنــه انــواع تولیمحصــول در واحــد ســطح در زم بــازده، بــاالبردن يکشــاورز
و  ياریـ ن آبینـو  يهـا ب بـه اسـتفاده از روش  یـ ج و ترغید، تـرو یـ ، اصـالح و توسـعه باغـات جد   یاهیامراض گ

ــا توجــه ب  يزه نمــودن کشــاورزیمکــان ــه ایدر دســت اجــرا دارد کــه ب ــه فعالیشــتر ب ــنگون ــاط تی ــا در نق ه
-در توسـعه و عمـران سـکونتگاه    ییر بسـزا ی، تـأث ییهـا ن طـرح یچنـ  يدن بـه اجـرا  یو سرعت بخشـ  ییروستا

حـدوده  در م یـی ن دسـتگاه اجرا یـ کـه ا  ییهـا ن پـروژه یحـوزه نفـوذ خواهـد داشـت. از مهمتـر      ییروستا يها
   ر اشاره نمود:یتوان به موارد زیاد شده در حال اجراء دارد، می

 شهرستان يهايع دامداریطرح تجم - 

ــداث  -  ــه ام  یک 5/11اح ــور قلع ــار مح ــال در چه ــومتر کان ــریل ــحراه، ی ــتح يص ــاد و  ف ــاد، جعفرآب آب
 هرستان.

درصــد از اعتبــار  30نــه مقــرر شــده کــه ین زمیــشهرســتان، در ا يادار يمطــابق مصــوبات شــورا
ــمــورد ن ــاز ای ــروژه از محــل خودی ــابق ياریــن پ ــااز محــل بودجــه یکشــاورزان و م و  یاســتان يه

  شود. يبردارو به طور کامل اجراء و آماده بهره ینیبشیاستان پ يتوسط جهاد کشاورز
  شهرستان  يهاهکتار باغ 900اصالح  - 
 18ه در فـاز اول بـه مسـاحت    یـ ریقرطمـان و اطـراف قلعـه ام    یدر اراضـ  يااحداث شـهرك گلخانـه   - 

ــار، در ا ــهکت ــاون، ن  ین زمی ــل تع ــده اداره ک ــرر ش ــه مق ــاین ــرا يروه ــد ش ــتان را یواج ط از شهرس
ــاونیجهــت تشــک ــایل تع ــه يه ــیتع ياکشــت گلخان ــب را ی ــد ن و مرات ــدامات بع ــت اق ــه  يجه ب

 يز بــا کــاربریــاطــراف را ن یاراضــ یمــابق ين کــاربرینــد. همچنــیشهرســتان اعــالم نما يفرمانــدار
 رد.یمورد استفاده قرار گ يبعد يمحفوظ تا در احداث فازها ياشهرك گلخانه

از اصــغرآباد و دســتگرد قــداده، مقــرر شــده مقــدار آب یــمــورد ن ين آب کشــاورزیدرخصــوص تــأم - 
ق شـرکت  یـ اعـالم و از طر  يابـه سـازمان آب منطقـه    يسـازمان جهـاد کشـاورز    ياز سـو  ازیمورد ن

 اقدام گردد. ياآب منطقه

اتخــاذ و  يتوســط جهــاد کشــاورز یــیاجرا يمــه کشــاورزان و باغــداران محــدوده کــه راهکارهــا یب - 
 اقدام گردد.
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ژه یـ مـؤثر بـه و   یـی اجرا يهـا ز از جملـه دسـتگاه  یـ اد مسـکن ن یـ ، بنيعالوه بر سازمان جهـاد کشـاورز  
از  یفین دســتگاه وظــایــشــود. ایحــوزه نفــوذ محســوب مــ يروســتاها ينــه توســعه و عمــران کالبــدیدر زم

ــقب ــل تهی ــادی ــرح ه ــاز  يه ط ــه بهس ــوط ب ــور مرب ــده  يو ام ــتاها را عه ــران روس ــه و عم دار اســت. از جمل
  حوزه نفوذ عبارتند از:  ياد مسکن در روستاهایبن يهاها و پروژهن طرحیمهمتر
 ه. یریو قلعه ام یرانچیاصغرآباد، ت يهاسکونتگاهددار کردن امالك سن - 

شهرســتان بــا  ياد مســکن، فرمانــداریــبن ینــه مقــرر شــده بــا توجــه بــه اعــالم آمــادگین زمیــدر ا
  اد مسکن اقدام گردد.یجاد و توسط بنیالزم را ا یروستا، آمادگ یاسالم يشورا یهماهنگ

  هیریو قلعه ام یرانچیت يروستاها يطرح بهساز - 
اد مســکن یــال) و توســط بنیــارد ریــلین (حــداقل ســه مینــه مقــرر شــده اعتبــار الزم تــأمین زمیــدر ا

  اقدام گردد.
 يهــاتواننــد در توســعه و عمــران ســکونتگاهیز مــیــشــهر نینــیحــوزه نفــوذ خم يهــاين آبــادیســاکن

قـادر بـه    يحـوزه نفـوذ عمـالً از لحـاظ اقتصـاد      يهـا ينـد. آبـاد  یفاء نمایا یمحدوده نقش مؤثر و قابل توجه
ــه عمــران روســتاها ــوده و ا يکمــک ب ــأمیــخــود ب ــروژه ياریــن خودین موضــوع در ت  يهــاکشــاورزان در پ

ــ يهــاشــبرد پــروژهی، کمــک آنهــا در پیمــال يهــامــرتبط نمــود دارد. عــالوه بــر مســاعدت در حــد  یعمران
-تیـ ان در فعالیل اشـتغال روسـتائ  یـ سـت. بـه دل  ا یمشـارکت اهـال   يهـا نـه یگـر زم یکـار از د  يرویـ ن نیتأم
 يه و اجـرا یـ ان تهیـ تواننـد در جر یروهـا مـ  ین نیـ در آنهـا وجـود دارد. ا   یکـار فصـل  یب يروی، نيکشاورز يها

تــوان یمــ یگــرفتن از مشــارکت مردمــ ياریــمشــارکت داشــته باشــند. بــا  یعمرانــ يهــاهــا و پــروژهطــرح
از  یکــیان ییشــرفت آن توســط روســتایرش طــرح و پیذمحــدوده گــام برداشــت. پــ یجهــت عمــران و آبــادان

طــرح اســت. حضــور و مشــارکت فعــال  يو اجــرا يریــگمیج و اثــرات مشــارکت داشــتن آنهــا در تصــمینتــا
ت و چـه در  یریچـه در مرحلـه مـد    يبـردار ، اجـراء و بهـره  يریـ گمی، تصـم یطراحـ  يهـا مردم در تمام عرصه

 ين راســتا شــوراهایــگــردد. در ایدار قلمــداد مــیــپا ه هرگونــه توســعهیــ، شــرط الزم و اولیدانیــات میــعمل
شـتر مـردم بـه اقـدامات آنهـا بـه عنـوان ابـزار         یبـودن اعضـاء آنهـا و اعتمـاد ب     یل بـوم یـ روستا به دل یاسالم

تواننـد  یو توسـعه مـ   يدر جهـت بهسـاز   یمردمـ  يروهـا یت نیو هـدا  یمردمـ  يهـا جاد تشـکل یمناسب در ا
  ند.یت نمایفعال

ـ  يهـا هـا و پـروژه  م کـردن آنهـا در طـرح   یاز مشارکت مردم و سـه  يریگبهره ج یتوانـد نتـا  یمـ  یعمران
  ر به دنبال داشته باشد: یمثبت به شرح ز

 ییتوسعه روستا يهاعدم مقاومت ساکنان در برابر طرح - 

 ییروبرو شدن با مسائل و مشکالت حاد جامعه روستا يها براتشکل گروه - 

 یعمران يهاو اجراء پروژه يریگمینه تصمیر زمد يجاد همفکریتبادل افکار و ا - 
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 ياریق همیپروژه از طر يازهایرفع ن - 

 یزان بازدهیش میافزا - 

 هاپروژه ییع در روند اجرایتسر - 

 یاتیعمل يهانهیکاهش هز - 

 جاد شده (منابع موجود)یالت ایو استفاده درست از امکانات و تسه یمنطق يریگبهره - 

حــوزه نفــوذ  يهــايآبــاد یعمرانــ يهــاپــروژه ین مــالیامکانــات تــأمن یدر مجمــوع از جملــه مهمتــر
و  ياریـ کـار، خود  يرویـ ق ارائـه ن یـ هـا از طر ن پـروژه یـ ا يدر اجـرا  یشهر، استفاده از مشـارکت اهـال  ینیخم

-ین محـدوده مـورد اسـتفاده قـرار مـ     یـ اد شـده در حـال حاضـر در ا   یـ  ياست. راهکارهـا  یتعاون يهاتشکل
هـا بخـش   يع دامـدار یـ ، اصـالح باغـات، تجم  ياریـ آب يهـا نـه احـداث کانـال   یزم رد. بـه عنـوان مثـال در   یگ

نـه احـداث شــهرك   یا در زمیـ شـود و  ین مـ یکشــاورزان تـأم  ياریـ ق خودیـ پـروژه از طر  یعمـده منـابع مـال   
مـدنظر اسـت. عـالوه بـر مـوارد       یتعـاون  يهـا در قالـب تشـکل   یاهـال  يهـا تیـ از ظرف يریـ گبهره ياگلخانه

گـر از منـابع مهـم    ید یکـ یم شـهر  یاز حـر  يشـهردار  یمقـررات مربـوط بـه عـوارض وصـول     ت یـ اد شده رعای
ــال ــردن ن  یم ــرآورده ک ــایجهــت ب ــ يازه ــابق ا  یعمران ــوذ اســت. مط ــوزه نف ــح ــده،  ی ــوش ش ــانون فرام ن ق

هـا و  يم شـهرها را تحـت نظـر فرمانـدار    یحاصـل از حـر   يدرصـد از درآمـدها   80ها موظفنـد کـه   يشهردار
ــادان هــا صــرف عمــرانيبخشــدار نــد. ینما )م شــهریاغلــب در حــوزه نفــوذ مســتق(م یحــر يروســتاها یو آب

 ياز روســتاهایــمــورد ن ین منــابع مــالیدر تــأم يار مقابــل مالحظــهین مصــوبه تــأثیــا يو اجــرا يریــگیپــ
  حوزه نفوذ به دنبال خواهد داشت.
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  توسعه و عمران حوزه نفوذ يبرا يشنهادیات چهارچوب پیارائه کل -5-1-4
(بــه عنــوان حــوزه  یرانچــیه و تیــریقلعــه ام يرنــده دو روســتایشــهر دربرگینــیحــوزه نفــوذ شــهر خم

ن یشــیپ يباشــد. در بنــدهایمــم یرمســقیبــه عنــوان حــوزه نفــوذ غز شــهر اصــغرآباد یــو ن م) ینفــوذ مســتق
ــه لحــاظ اقتصــاد یــهــر  یژگــیو ــمــورد تجز يو کالبــد یتــی، جمعيک از روســتاها و شــهر اصــغرآباد ب ه و ی

ش گفتـه،  یپـ  يهـا نـه یتـوان در زم یل قرار گرفـت. در مجمـوع مشـکالت موجـود در حـوزه نفـوذ را مـ       یتحل
   ).415-1نمود؛ (جدول شماره  يبنددسته

  
  شهرینی: مشکالت موجود در حوزه نفوذ شهر خم415-1جدول شماره 

  مشکالت  نهیزم

  یاجتماع –  ياقتصاد

  یخرده مالک لیبه دل يد محصوالت کشاورزینه تولیباال بودن هز -

  کشاورزان یفصل يکاریب -

  ن)ییجه بازده پای(و در نت يو دامدار يدر کشاورز یسنت يهااستفاده از روش -

  ینیرزمیز يد آبهایو کمبود آب و افت شد یزراع یاراض یتمام یکشت آب -

  ) يو دامدار یل صنعتیها (از قبير کاربریبه سا يکشاورز یل بدون برنامه اراضیتبد -

ع و ین شده جهت تجمییتع یز عدم وجود محلیدر حوزه نفوذ و ن یسنت يدامدار يواحدها یپراکندگ -
  ن واحدها یش ایپاال

  يکالبد
   یت و سطح در سلسله مراتب سکونتگاهیخدمات در دو روستا با توجه به جمع یکمبود برخ -

  یرانچیشرق تز شمالین ه ویریقلعه ام يروستا یکیجاد شده در نزدیا یصنعت يهاکارگاه یآلودگ -

  مأخذ: مطالعات مشاور.

  
ر بـه  یـ ز يهـا حـل موجـود در حـوزه نفـوذ، راه    يهـا تیـ ز قابلیـ باتوجه به مشکالت شناخت شـده، و ن 

  گردد:یشهر ارائه مینیجهت توسعه حوزه نفوذ خم ییهااستیس    عنوان 
ـاون   يهـا به صـورت شـرکت   یزراع یکپارچه نمودن اراضی -  (جهـت حـل مشـکالت خـرده      یزراعـ  یکوچـک تع

 )یمالک

 ياریــو آب یبــاغ یاراضــ يقطــره و تحــت فشــار بــرا ياریــ: آبياریــن آبینــو يهــااســتفاده از روش - 
 کسالهی يمحصوالت کشاورز يبرا یباران

 ینیرزمیکنترل برداشت آب از منابع آب ز - 

ـ   یسـطح  يهـا از هدررفت آب يریجلوگ -   يهـا ل احـداث کانـال  یـ از قب ییهـا روش يریکـارگ ه (بـا ب
 انتقال آب به مزارع) يبرا یبتن
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 ندهیآال یصنعت يهايسبز متراکم در اطراف کاربر یجاد نواحیا - 

 ییروستا یع دستیتوسعه صنا يالت برایتسه ياعطا - 

کـم   یالت مـال یتسـه  يق اعطـا یـ از طر یو بـاغ  يمرتبط بـا بخـش کشـاورز    یلیو تکم یلیع تبدیجاد صنایا - 
 بهره

 د منسوجاتیتول ير واحدهایموجود نظ یصنعت ينه گسترش واحدهایفراهم نمودن زم - 

 ياکشت گلخانه يهایاحداث تعاون - 

 يااحداث شهرك گلخانه يریگیپ - 

ــرو  -  ــوزش و ت ــاورزیآم ــ يج کش ــاورز   یعلم ــات، کش ــرل آف ــت کنت ــان يدر جه ــتفاده از یمک زه، اس
 يقات کشاورزیتحق يهاجاد مراکز روشیز ایاصالح شده و ن يبذرها

 ش بازدهیو افزا يزه نمودن کشاورزیالت جهت مکانیتسه ياعطا - 

 یو باغ يمه نمودن محصوالت کشاورزیب - 

 موجود یسنت يدامدار يش واحدهایموجود و پاال یسنت يهايع دامداریتجم - 

 مرتبط با روستا یخدمات يهاپروژه يدر جهت اجرا یکار فصلیب يروین يریبه کارگ - 

 یاراضــ ير کــاربرییــموجــود در حــوزه نفــوذ کــه از تغ یو بــاغ يکشــاورز یســنددار نمــودن اراضــ - 
 د.ینمایم يریدر کوتاه مدت جلوگ يکشاورز

افـت  یدر يت)، کـه از مراجعـات متعـدد بـرا    یـ از روسـتاها (متناسـب بـا جمع   یـ جاد خدمات مورد نیا - 
 کاهد. یاز خدمات در سطوح باالتر م يمندبهره يا مهاجرت برایخدمات و 

توســعه  يزیــران در برنامــهییذکــر شــده، اســتفاده از مشــارکت روســتا يهــااســتیارائــه سبــا وجــود 
 یابیز دسـت یـ هـا و ن برنامـه  يده و در اجـرا یـ آنـان گرد  یواقعـ  يازهـا یش، موجـب شـناخت ن  یسکونتگاه خـو 
  خواهد داشت. ییر بسزایتوسعه روستاها تأث يف شده برایبه اهداف تعر
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  ج مربوط به شهرینتا - 4- 2
  مقدمه

ــفیک ــداز شــهر، در تعت چشــمی ــیان ــآن نقــش ح يو کالبــد ی، اجتمــاعين سرنوشــت اقتصــادی  یاتی
  ده است: ین گردیر تدویانداز زدار چشمیبه توسعه پا یابیدر جهت دستدارد. 

ــا ســاختاریدار، کــارآ و هویــاســت مســتقل، پا يانــداز، شــهرشــهر در افــق چشــمینــیخم"  يتمنــد ب
م یدر نظــام تقســ یگــاه مناســبیســرزنده کــه نقــش و جاا و یــپو يشــهر يفضــاها يمنســجم و خوانــا، دارا

  اصفهان برعهده گرفته است. يدر مجموعه شهر ياکار منطقه
دار را یــافتــه و پایشــهروندان، امکــان ســکونت توســعه  يازهــاین نین شــهر توانســته اســت بــا تــأمیــا

رامـون خـود از   یو مصـنوع پ  یعـ یطب يهـا ن خود بـه ارمغـان آورد. شـهر، بـا اسـتمداد از فرصـت      یساکن يبرا
ــات و فضــاها  ــه باغ ــ  يجمل ــاز و همچن ــبز و ب ــه  ين فضــاهایس ــون مجموع ــامصــنوع چ ــگر يه و  يگردش

ــگاه يفضــاها ــهرك یدانش ــاو ش ــن يه ــر ا يآورف ــالوه ب ــ یع ــام تقس ــش در نظ ــاء نق ــهیف ــار منطق  يام ک
 یشـهروندان خــود فــراهم نمــوده و وابســتگ  يبــرا یمناســب یشــغل يهـا اصــفهان، فرصــت يمجموعـه شــهر 

  "اصفهان کاهش داده است. يمجموعه شهر يهار کانونیآنها را به اصفهان و سا یشغل
  گردد.یاستفاده م يوسازیاز فن سنارشهر ن شده یتدوانداز چشمدن به یرس يبرا
  

  یشناسالف) روش
کنـد  یم مـ یمختلـف را ترسـ   يهـا نـده یاسـت کـه هـم آ    يراهبـرد  يزیـ راز برنامـه  یشکل يوسازیسنار

گـام بـه گـام از     ا گـذر یـ ر تحـول  ید مسـ یـ با يوسـاز یدهـد. پـس از سنار  یآنها را نشان مـ  و هم راه وصول به
-ین فـرض انجـام مـ   یـ بـا ا  يوسـاز یه سناریـ برپا يزیـ رم گـردد. برنامـه  ینده مورد نظر ترسـ یتا آ یوضع کنون

 م نمـوده و هـر  یرا ترسـ  –نـده  یک آیـ و نـه   –ممکـن   يهـا نـده یاز آ ياد مجموعـه یـ زان بایـ رشود که برنامه
  شود. یف میف و توصیو) تعریک داستان (سنارینده ممکن در قالب یآ

اســتوار اســت  ییرهـا یص انــواع متغیف و تشــخیـ بــر تعر ییویســنار يزیـ ربرنامــه یشناســاسـاس روش 
 يبــرا يزیــرمــؤثر در برنامــه يرهــاینــده دخالــت دارنــد. انــواع متغیت آیوضــع يریــگنــد شــکلیکــه در فرآ

  م نمود: یتقس توان به سه گروهینده را میآ
 ینیبشیقابل پ يدار: عوامل موجود و روندهایپا يرهایمتغ •

 ینیبشیرقابل پیو غ یدار: عوامل احتمالیناپا يرهایمتغ •

  یو اجتماع ي، اقتصادیاسیکالن س يهامی: تصميهنجار يرهایمتغ •

 يبــرا و) رایت (ســناریتــوان انــواع وضــعیرهـا مــ ین متغیــبـا در نظــر گــرفتن نحــوه ارتبــاط و تعامــل ا 
تـر  کامـل  يوهایتـوان بـه سـنار   یوها مـ ین سـنار یـ ق ایـ سـه و تلف یق مقایـ ر کرد. از طریو تصو یینده شناسایآ
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از  یخاصـ  يهـا وها ابعـاد و جنبـه  یک از سـنار یـ د. هـر  ینـده رسـ  یآ يبـرا  يریـ گمیو تصـم  يزیـ ربرنامه يبرا
ــواع یکننــد. مهمتــریکمــک مــ يزیــردن و برنامــهیشــیدهــد کــه بــه اندینــده را نشــان مــیتحــوالت آ ن ان

  وها عبارتند از: یسنار
  ین توافق نظرات کنونیشترینده براساس بین حالت آیتر: محتمل1مرجع يویسنار •
  هالیها و تحلنده براساس انواع احتمالیم آی: ترس2یا اکتشافیممکن  يوهایسنار •
 یکنون يه تداوم روندهاینده بر پایم آی: ترس3یشیگرا يوهایسنار •

 جامعه يهاها و ارزشنده براساس آرمانیر آی: تصو4يا انتظاری يهنجار يوهایسنار •

 مختلف يهاندهیان آیدر م ینده مورد قبول و وفاق جمعی: آ5مطلوب يوهایسنار •

 ییویسنار يزیرند و مراحل برنامهیب) فرآ

  م کرد:  یر ترسیتوان به صورت زیرا م يوسازیسنار یمراحل اصل
 ان آنهایو نحوه ارتباط م یدر نظام مورد بررس یاساس يرهایص متغیگام اول: تشخ - 

 و مداخله آنها يو نحوه اثرگذار یگران اصلیباز ییگام دوم: شناسا - 

 گران یرها و بازیمتغ ینده براساس رفتار احتمالیف آیگام سوم: توص - 

  
o ییویسنار يزیردر برنامه یاصل يرهایمتغ ییگام اول: شناسا  
عبارتنـد   یمـورد بررسـ   یاساسـ  يرهـا یشـهر متغ ینـ یشـهر خم  يزیـ ربرنامـه  يو بـرا ین سناریدر تدو 

  از:
، شـاغالن  یتیفعـال  يهـا رگـذار بـر شـهر ماننـد اشـتغال در انـواع گـروه       یتأث ياقتصاد يهاشاخص - 

 یشهر، شاغالن خوابگاهدر ساکن 

 ها و نهرهاي، مادیو باغ یزراع یارتفاعات، اراض ؛یطیست محیز يهاشاخص - 

نســبت بــه شــهر اصــفهان، و فاصــله شــهر ت یــل محــدوده شــهر، موقعیــاز قب يکالبــد يهــاشــاخص - 
بــه خــدمات،  یدسترســ ،ت مســکنیــفی، کیتــی، تــراکم جمعینحـوه گســترش شــهر، تــراکم ســاختمان 

 ط شهریناسازگار با مح يهاتیفعال

 یت از محل زندگیت، رضایل امنیاز قب یاجتماع يهاشاخص - 

 ر، زاد و ولد، مهاجرتیل مرگ و میاز قب یتیجمع يهاشاخص - 
   

                                                             
1 - Refernce  
2 - Explo ratory / Possible 
3 - Trend - Based  
4 - Anticipatory / Normative 
5 - Desirable 
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o و مداخله آنها يو نحوه اثرگذار یگران اصلیباز ییگام دوم: شناسا  
  شهر عبارتند از:ینیخم یدر توسعه آت یگران اصلیباز
 مردم ساکن شهر - 

باشــند. یمــ يزیــرت و کنتــرل برنامــهیســتم هــدایرسیاز ز یرنــده کــه جزئــیم گیتصــم ينهادهــا - 
ــربرنامــه ينهادهــا ــه نقــش خــود در   يزی ــا توجــه ب م یقابــل تقســ ياو منطقــه یمحلــهــر رده ب

رگــذار یتأث يرهــایشــهر و شهرســتان و متغ يه برنامــه بــرایــفــه تهیوظ یمحلــ يهســتند. نهادهــا
ش منطقـه و  یز در مـورد آمـا  یـ رنـده در سـطح کـالن ن   یم گیتصـم  يبر آن را عهده دارنـد. نهادهـا  

سـتم  یرسیاز ز یزان بـه عنـوان بخشـ   یـ ررنامـه ب(رنـد  یگیم مـ یمنطقـه تصـم   يکالن برا در سطوح
  )توسعه شهر يه برنامه برایو ته يسازمیت و کنترل شهر، در تصمیهدا

  يمانند شهردار ییو اجرا یتیریمد ينهادها - 
فرادســت در  يهـا زان بـه شـکل برنامــه  یــررنــده و برنامـه یگمیتصـم  ينهادهـا  يهمکــار یجـه عملـ  ینت

 است.  یسطح منطقه و شهر قابل بررس

 و بازار یردولتینفوذ غيگذاران و عوامل ذهیشامل سرما یبخش خصوص - 

  
o  رهایمتغ ینده براساس رفتار احتمالیف آی: توصسومگام  

رهـا  یک از متغیـ گران درخصـوص هـر   یز رفتـار بـاز  یـ ذکـر شـده و ن   يرهـا ین گام باتوجـه بـه متغ  یدر ا
  گردد که عبارتند از: ین میمرتبط تدو يوهاینده شهر سناریآ يریگدر شکل

ــأثر از فعال يویســنار -  ــاول: مت ــ ی ــردم و بخــش خصوص ــذاران، ذهی(ســرما یت م ــ ينفوذهــايگ و  یمحل
 )یشیگرا يویموجود (سنار يهاشیبازار)، براساس بسط گرا

د ین اسـاس شـهر بـا تشـد    یشـهر اسـت. بـرا    یکنـون  ين دخالـت در رونـدها  یو فـرض بـر کمتـر   ین سـنار یدر ا
ــاه ــذ ینقــش خوابگ ــرش فعالیو پ ــاتی ــ ياقتصــاد يه ــود  ياهیحاش ــد ب ــهر اصــفهان مواجــه خواه گســترش  و ش

ــا  يهــاتیــکمبــود خــدمات و گســترش فعال ،يکالبــد ید فرســودگی، تشــدیررســمیغ يهــاســکونتگاه ناســازگار ب
ـ   یمح ادامـه   يامـدها یز از پیـ موجـود ن  يکشـاورز  یو اراضـ  اتن رفـتن باغـ  یط در کالبد شهر اتفاق خواهـد افتـاد. از ب
 باشد.یست میط زیموجود در مح يش هایگرا

زان، براســاس یــررنــده در ســطح کــالن و برنامــهیگمیتصــم يت نهادهــایــدوم: متــأثر از فعال يویســنار - 
   يطرح مجموعه شهر

گـردد، شـهر بـا توجـه بـه      ین مـ یتـدو  يو کـالن طـرح مجموعـه شـهر     یشـ ید آمایـ و، با توجه بـه د ین سناریا
شــهر در  يریــت بــه قرارگیــن بــا عنایشــود. همچنــید مــیــدحت يو کالبــد یتــی، بــه لحــاظ جمعمحــدودهکــاهش 

 ی، کــانید محصــوالت چــوبیــل تولیــخــاص (از قب يهــاتیــفعال اســتقراراصــفهان،  يمجموعــه شــهر يحــوزه مرکــز
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ــزیغ ــانيرفل ــداری، بازرگ ــ  ي، هتل ــورت م ــذیو ...) ص ــرد. فعالیپ ــاتی ــ  يه ــا مح ــازگار ب ــهر یناس ــنط ش از درون ز ی
  ردد.گیمحدوده خارج م

زان براسـاس  یـ ررنـده در سـطح خـرد (شـهر) و برنامـه     یگمیتصـم  يت نهادهـا یـ سوم: متـأثر از فعال  يویسنار - 
 يش هــایگـرا  يویشـهر (ســنار ینـ یخم يشــهردار یآتـ  يهـا ز برنامــهیـ و نو شـهر  طـرح جـامع شهرســتان   

 )شهر يابرنامه

بـر توسـعه مسـتقل شـهر     پـردازد،  ینه نمـودن منـافع شـهر مـ    یشـ ینکـه بـه ب  یو با توجه بـه ا ین سناریا
د در یـ ت جدیـ کـار و فعال  يهـا جـاد کـانون  یفعـال درون شـهر و ا   يق حفـظ واحـدها  یـ از شهر اصفهان از طر

ر خواهـد بـود کـه گســترش    یمهاجرپـذ  يشـهر، شـهر  ینـ یو، خمین سـنار یـ ورزد. براسـاس ا ید مـ یـ شـهر تأک 
  غرب و در کوتاه مدت به سمت اصفهان است.آن در درازمدت به سمت شمال

گران ذکـر شـده بـه صـورت خـالق در      یبـاز  یموجـود کـه تمـام    يهـا چهـارم: براسـاس ارزش   يویرسنا - 
  )يهنجار يویند (سنارینماینقش م يفایآن ا

ــا ــناری ــین س ــت یو در پ ــه ارزش یابیدس ــاب ــود از قب يه ــموج ــعه پای ــل توس ــهیدار در زمی ــان  يه
 يط شــهریمحــ یاثربخشــز ارتقــاء نقــش شــهر در منطقــه و یــو ن یطــیســت محیو ز ی، اجتمــاعياقتصــاد

  گردد.  ین میتدو

 
  شهرینیشهر خم یتوسعه آت يوهایان سناریب •

 ن شــده،یــیتع یانــداز مقــدماتبــه چشــم یابیو دســت شــهرینــیشــهر خم یت آتــیم وضــعیترســ يبــرا
موجــود  يرهــایو نحــوه دخالــت آنهــا در متغ یگران اصــلیده کــه باتوجــه بــه بــازیــن گردیتــدو ییوهایســنار

ــم از متغ ــای(اع ــاد يره ــدياقتص ــاعي، کالب ــیســت محیو ز ی، اجتم ــونگیط ــار س ی)، چگ ــهر یرفت ــتم ش س
  قرار گرفته است.  ینیبشیپ درمو

  
  یتوسعه شهر براساس تداوم روند کنون يوی؛ سناریشیگرا يویاول: سنار يویالف) سنار
نـده  یم وضـع آ یو ترسـ  اسـت شـهر   ین کنتـرل بـر رونـد کنـون    یو، فرض بر اعمـال کمتـر  ین سناریدر ا

و کـه همـان مـردم سـاکن شـهر      ی) سـنار یگران (عوامـل اصـل  یرد کـه بـاز  یـ گین امر صورت مـ یبراساس ا آن
و  هـا ن صـورت بـاغ  یـ را ادامـه دهنـد. در ا   يسـتم شـهر  یهسـتند، رونـد حـاکم بـر س     یز بخش خصوصـ یو ن

-ز کارگـاه یـ (بـدون پروانـه) و ن   یرقـانون یغ یمسـکون  یخـود را بـه نـواح    يج جـا یبـه تـدر   يکشـاورز  یاراض

کــه بــه حــال خــود رهــا شــوند و  یفرســوده شــهر در صــورت یخواهــد داد. نــواح يو دامــدار یصــنعت يهــا
ــه یه ــه برنام ــاز  ياچگون ــت نوس ــاز يجه ــورت نگ يو بهس ــدر آن ص ــد  ی ــاظ کالب ــه لح ــه روز ب  يرد، روز ب

هکتــار)،  330اســت ( یزان قابــل تــوجهیــگــردد. کمبــود خــدمات در وضــع موجــود کــه میتــر مــفرســوده



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   33

مهندسان مشاور نقش محیط    

مـت  یابـد. نظـر بـه ق   یید مـ ی)، تشـد يریز مهاجرپـذ یـ و ن یعـ یاز رشـد طب  یت (ناشـ یش جمعیباتوجه به افزا
ن یـ اخواهـد بـود کـه در     یمهـاجران  يرایشـهر پـذ  ینـ یسه بـا شـهر اصـفهان، شـهر خم    یدر مقا ین اراضییپا

ــ آنشــهر ســاکن شــده و در خــارج از   ــد. همچن شــهر  ياهیحاشــ ياقتصــاد يهــاتیــن فعالیاشــتغال دارن
کـار بـا حقـوق     يرویـ (اعـم از مکـان ارزانتـر و ن    ینسـب  يهـا تیـ مز یبرخـ  يمنـد اصفهان بـه واسـطه بهـره   

  د.نگردیشهر مستقر مینیشهرستان خم یتر)، در اراضنییپا
ــده خمیآ ــین ــاس این ــهر براس ــش ــناری ــدین س ــال کالب ــو يو، اتص ــفهان،   يق ــهر اص ــدوده ش ــه مح ب
(بــه  یطــیســت محیز يهــاید آلــودگیز تشــدیــاصــفهان و ند بــه مشــاغل شــهر یشــد ياقتصــاد یوابســتگ

) خواهـد بـود.   يکشـاورز  یسـتم باغـات و اراضـ   یف اکوسیز تضـع یـ نـده و ن یآال يهـا تیـ واسطه گسترش فعال
ــرا بــروز داده و  یمثبــت و منفــ يســت بــه صــورت رهــا و خودپــاال، رفتارهــا یط زیدر واقــع محــ  یا خنثــی

عـت  یطب يوجـود نـدارد، رهاسـاز    یکـه دخالـت انسـان    یعـ یطب يهـا بـوم سـت یتوان گفـت در ز یسازد. میم
-یسـت بـوم خـتم مـ    یت بـه تعـادل ز  یـ سـت، در نها یط زیا بلنـد بـه نفـع محـ    یکوتاه و  یزمان يهادر چرخه
ــ ــاطیکن در محــیشــود، ل ــه و ییه ــکــه انســان و ب ــتکنولوژ يژه ابزارهــای ــداف ســودجوی ــا اه انه و یک آن ب
ن یشــتریکنــد بیمــ يانــدازعــت دســتیبــر عرصــه طب یا نظــارتیــچگونــه کنتــرل یطلبانــه بــدون همنفعــت

از  يو گرچــه تعــدادین ســناریــدر ا یســت خواهــد شــد. بــه عبــارتیط زیهــا و خطــرات متوجــه محــبیآســ
ــ    ــع م ــدت منتف ــه ش ــه ب ــراد جامع ــار و پ یاف ــا آث ــوند، ام ــدهایش ــامطلوب ا يام ــن ــا تخر ی ــاع ب ــن انتف ب ی

ط یکــه اثــرات بهبــود دهنــده بــر محــ  ییهــاســتمیه اکوسیــکل ییو کــاهش کــارآ یعــیطب يهــاســتمیاکوس
از عرصـه   یعیوسـ  يهـا و پهنـه  یاز جامعـه انسـان   يات بـه ضـرر بخـش عمـده    یـ دارند، در نها یست انسانیز

ط یب محـ یـ از تخر يریا جلـوگ یـ چگونـه جبـران   یاز مواقـع امکـان ه   يادر پـاره  وشـود،  ین منجـر مـ  یسرزم
  .)42-1 نقشه( وجود ندارد.
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  شهر ینیک توسعه شهر خمیشماره  يویسنار: 42- 1نقشه 
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  يطرح مجموعه شهر يهااستیتوسعه شهر براساس س يویدوم: سنار يویب) سنار
اصــفهان قلمــداد شــده  يشــهر جــزو حــوزه مرکــزینــیاصــفهان، شــهر خم يدر طــرح مجموعــه شــهر

ــه ا  ــا ک ــاســت. از آنج ــرح دارای ــد ين ط ــالن و آما يدی ــیک ــهر  یش ــه ش ــل مجموع ــطح ک ــت،  يدر س اس
 ير قطـب مهـم در حـوزه مرکـز    یاصـفهان، بـه طـور همـه جانبـه تحـت تـأث        يواقع در حوزه مرکـز  يشهرها

رنــده در ســطح کــالن و یگمیتصــم يو نهادهــاین ســناریــگران) ای(شــهر اصــفهان) قــرار دارنــد. عــامالن (بــاز
 يسـتم شـهر  یدر سـطح خـرد هسـتند کـه بـازخورد اعمـال آنـان بـر رفتـار مـردم و س           ییاجرا ییز نهادهاین

واقـع در حــوزه   يشـهرها  يز رشــد کالبـد یـ و ن یتـ ی، رشـد جمع يگـردد. طـرح مجموعــه شـهر   یمـ  یبررسـ 
  نموده است. يریاطراف به شهر اصفهان جلوگ يشهرها يرا محدود کرده و از اتصال کالبد يمرکز

ــبراســاس ا ــ  ین ســناری ــا خــارج نمــودن اراض ــادانشــگاه یو محــدوده شــهر، ب اصــفهان،  یصــنعت يه
 يهـا يط شـهر از جملـه دامـدار   یناسـازگار بـا محـ    يهـا تیـ و فعال يکشـاورز  یدانشگاه آزاد، باغـات و اراضـ  

 یصـنعت  يهـا ه، کارگـاه یـ ل نقلیوسـا  ير و نگهـدار یـ ، مراکـز فـروش، تعم  ینظـام  ي، کشـتارگاه، کـاربر  یسنت
و  یبــاغ یاراضــاســت موجــب حفاظــت از ین سیــابــد. اییکــاهش مــ يرفلــزیغ یع کــانیز صــنایــمنفــرد و ن

دگاه یـ گـردد. حفـظ د  یداخـل محـدوده را موجـب مـ     ینـه از اراضـ  یاسـتفاده به  یشـده و از طرفـ   يکشاورز
ج یو تـرو  يکشـاورز  ید بـر ضـرورت حفـظ اراضـ    یـ بـا تأک  ینیتـوان سـرزم   یابیـ ن پـروژه و ارز یـ در ا یشیآما
ل اثـرات  یکـه بـا تعـد    دهیـ انجام يکشـاورز  يهـا سـتم یاکوس بـازده بـه ارتقـاء    يزه کشاورزیمکان يهاستمیس

خــود  یســتیفعــال بــه تعــادل ز يهــاســتمیو چرخــه اکوسین ســناریــ، در ایصــنعت يهــاتیــنــامطلوب فعال
  شوند.  یتر مکینزد

ــ ــپا یاز طرف ــدمات  ی ــاغل خ ــر مش ــهر ب ــتغال ش ــنظ یه اش ــداری ــانير هتل ــو ن ی، بازرگ ــانی ــایز ک  يه
  )42-2 نقشه( شود.یگذارده م انیو دانش بن یقاتیو مشاغل تحق ید محصوالت چوبیتول ،يرفلزیغ
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  شهر ینیشماره دو توسعه شهر خم يویسنار: 42- 2شماره نقشه 
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ـ : توسـعه شـهر براسـاس تلف   موجـود  يابرنامـه  يهـا شیتـداوم گـرا   يویسـوم: سـنار   يویج) سنار ق ی
     يشهردار يهاطرح جامع شهرستان، طرح جامع شهر و طرح يهااستیس

مســتقل از شــهر اصــفهان در  ين شــهر را بــه عنــوان شــهریــ، اشــهرجــامع شهرســتان و  يهــاطــرح
و  يکشــاورز یبــه ســمت شــرق و در اراضــشــهر ، از گســترش آننظــر گرفتــه و در جهــت ارتقــاء اســتقالل 

  اند. ه نمودهیغرب توصشهر را به سمت شمال یو گسترش آتنموده  يریجلوگ یباغ
ــ ــرح یاز طرف ــاط ــنهادیپ يه ــهردار يش ــه در پــ  يش ــ یک ــ یعمل ــهر و   س ــامع ش ــرح ج اختن ط

ـ    شهرستان است، بر گسـترش محـدوده شـهر بـه سـمت شـمال       ش یگـرا ، متـأثر از  یغـرب صـحه گـذارده ول
د نمـوده و آن را بـا اضـافه    ییـ ز تأیـ وضـع موجـود، هـر گونـه گسـترش محـدود در شـرق و جنـوب را ن         يها

  رد.یپذینمودن به محدوده م
غـرب خواهــد بــود کــه در بلندمــدت  شــهر بــه ســمت شــمال يو، عمــده توســعه کالبـد ین ســناریـ در ا

کـه گسـترش شـهر در     ین خواهـد شـد. در حـال   یاس شـهر در آن تـأم  یـ صورت خواهد گرفـت و خـدمات مق  
ــه  ــواح  طــرفســمت شــرق ب ــه صــورت اتصــال ن ش مســاحت آن و یخــارج از محــدوده و افــزا یاصــفهان ب

 یمسـکون  یز نـواح یـ در جنـوب شـهر ن   رفت.یت اتصاالت بـه محـدوده شـهر اصـفهان انجـام خواهـد پـذ       یتقو
  گردند.یخارج از محدوده که در مجاورت محدوده قرار دارند، به آن الحاق م

درون محــدوده و  يدیــو تول یتیفعــال يواحــدها یشــهر بــا ســاماندهینــیو، خمین ســناریــبراســاس ا
ــتعر ــال یصــنعت يف واحــدهای ــجد یتیو فع ــوانیــد و نی ــاز اســتفاده از ت ــه  يگردشــگر يه  يســوشــهر، ب

توسـعه شـهر اعـم از     يهـا ه محـرك یـ ب کلیـ ن ترتیـ ش خواهـد رفـت. بـه ا   یپـ  یو خـدمات  یتیاستقالل فعال
-یسـت، مـ  یط زیمحـ  يهـا یژگـ یرغم توجـه بـه و  یـ و ... مـورد توجـه قـرار گرفتـه و عل     ي، گردشـگر یصنعت

شـده  مات اتخـاذ  یهـا و تصـم  يزیـ رفعـال نقـش منفعالنـه داشـته و تـابع برنامـه       يهـا سـتم یتوان گفت اکوس
از  ینــامطلوب ناشــ يامــدهایاز پ يابــروز پــارهموجــب ت ین وضــعیــ. تــداوم اخواهــد بــود در رونــد توســعه

 یسـتم صـنعت  یتوسـعه اسـت. در واقـع توجـه همزمـان بـه اکوس       يهـا تمـام محـرك   یطیست محیرت زیمغا
ــرو برنامــه یســمیو اکوتور ــرا ياتوســعه يزی ــه دل يهــر دو يب ــآنهــا ب  یطــیســت محیت و ذات زیــل ماهی

ر یا آنکـه الزم اسـت بـا تـداب    یـ نـامطلوب را بـه دنبـال داشـته و      يامـدها یر پیمتفاوت و کـامالً متضـاد، نـاگز   
ــگیپ ــارآ  یش ــار از ک ــدم انتظ ــعه و ع ــگ توس ــردن آهن ــد ک ــرك  ییرانه و کن ــام مح ــل تم ــاکام ــعه،  يه توس

ناســب دمان نامیـ ا چیـ و  ینــیگزن مکـان ینـد. همچنـ  یبــا آهنـگ کنـدتر حرکــت نما   يزیـ ربرنامـه  يرونـدها 
ــا وياز کــاربر ياپــاره باعــث  ،شــهر هســتند یطــیســت محیو ز ییایــجغراف يهــایژگــیهــا کــه در تضــاد ب

ــوب خم یطــیســت محیز يهــاکــاهش ارزش ــیمطل ــاز عوامــل جغراف يمنــدشــهر و عــدم بهــرهین در  ییای
  .)42-3 نقشه( گردد.ینه میتوسعه مطلوب و به
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  شهر ینیشماره سه توسعه شهر خم يویسنار :42- 3نقشه 
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  موجود يهاشهر براساس ارزشینی؛ توسعه شهر خميهنجار يویچهارم: سنار يوید) سنار
ز مـردم و  یـ و ن یـی رنـده و اجرا یگمیتصـم  ي) آن نهادهـا یگران (عوامـل اصـل  یو کـه بـاز  ین سـنار یدر ا 

ــ یبخــش خصوصــ ــرا يهــاباشــند، ارزشیم ــل حصــول ب ــا موقع يشــهر يقاب شــهر، شــامل ینــیت خمیــب
 ياشـهر بـه گونـه   ینـ ین اسـاس خم یباشـد. بـرا  یسـبز و امـن مـ    ،پـاك، مسـتقل   يهمچون شهر ییهاارزش

بـه   یاز وابسـتگ  ياز مـردم تـا حـدود   یـ هـا و خـدمات مـورد ن   ن خواسـته یابـد کـه بتوانـد بـا تـأم     ییتوسعه م
ــا ا   ــته و ب ــفهان کاس ــهر اص ــاه  یش ــش خوابگ ــود، از نق ــتغال در درون خ ــاد اش ــاال  یج ــد. پ ــود بکاه ش یخ

ــاك  يبــه شــهر یابیدر دســت يو دامــدار یصــنعت يهــاتیــموجــود در شــهر از جملــه فعال يهــاتیــفعال پ
بــاغ و  يبــا کـاربر  یل اراضـ یاز تبـد  يریدر جهـت جلــوگ  يجـاد ســاز و کـار  ین ایمـؤثر خواهـد بــود. همچنـ   

ــه ســا يکشــاورز ــه وير کــاربریب ــهــا (ب ــه دســت خواهــد داد. بــه لحــاظ   ي)، شــهریژه مســکونی ســبز را ب
و ین ســناریــدر ا یابیقابــل دســت يهــاو حــل مشــکالت از ارزش یبــه رفــاه عمــوم یابیز دســتیــن یاجتمــاع

  است.
مترتــب  يهــاتین بــا لحــاظ داشــتن تنگناهــا و محــدودیســرزم يهــااز تــوان يدر مجمــوع برخــوردار

ط یت محــیــفینگــر و بــا هــدف ارتقــاء ککــالن یشــیبــر اهــداف آما یشــهر را مبتنــینــیبــر آن، توســعه خم
 یتـ یبـزرگ جمع  ک شـهر نمونـه در مجـاورت قطـب    یـ ن بـه  ل آیتبـد داشـته و بـر    بـه دنبـال   يست شهریز

  .)42-4 نقشه( دینمایمد یاصفهان به نقش و استقالل شهر تأک
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  شهر ینیشماره چهار توسعه شهر خم يویسنار :42- 4شماره نقشه 
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  شهر در وضع موجود ين عملکرد و نقش اقتصادییتع -1-2-4
شهر و  ياز عملکرد اقتصاد يرین، تصویشیپ يهاا استفاده از مطالعات بخشبن قسمت از گزارش یدر ا

ه اصفهان، حجم یشهر در حاشینیخم يری، قرارگییایت جغرافیگردد. موقعیمآن ارائه  ينقش غالب اقتصاد
شهر ن یبه ا ياژهیط ویشهر شرا یو عملکرد خوابگاه یتیب فعالیآن با اصفهان، ترک يمبادالت اقتصاد يباال

باشد. یم یرونیو ب یو تابع عوامل درون ياط منطقهیر شرایآن تحت تأث ياقتصاد يساختارهاده است که یبخش
ارائه، سپس در  آن یتیاز وضع موجود فعال یاتیابتدا کلشهر،  يساختار اقتصاد ییبه منظور شناسا نیبنابرا

شهر  ينقش اقتصاد )LQ( یب مکانیه، ضریل؛ مدل بوژه گارنیج از قبیرا يهابا استفاده از مدل يبخش بعد
مختلف  يهايخام اطالعات سرشمار يهاو استفاده از داده یکارشناس يهالیت با تحلیو در نها ییشناسا

شهر  یکشور) به برآورد نقش و عملکرد خوابگاه یکارگاه ينفوس و مسکن و سرشمار یعموم ي(سرشمار
  شود.یپرداخته م

  
  الف) مقدمه

و مجاورت با شهر اصفهان موجب رشد  یارتباط يها، گسترش راهيکشاورز يهاتیکاهش فعال
 یط آنک به ینزد يکه روستاها ير گشته است. به طوریشهر در چند دهه اخینیو گسترش خم ینیشهرنش
 يهاهین پاین اولین شهر از زمان تکویاند. اوسته و محدوده موجود را شکل دادهیر به شهر پیاخ يسال ها

ر شده یبه آن سراز یصنعت ياشتغال در واحدها يبوده که برا ینیمهاجر يرایدر منطقه اصفهان پذ یصنعت
 یدند و با ساکنان بومیگز یدر محالت شهر سکن ییات و فرهنگ روستایاز خصوص ين اقشار با برخورداریاند. ا

به سکونت  يشتریش بیگرا ،یل عدم وابستگین قشر مهاجر به دلیبرقرار نمودند. هرچند ا یآن روابط اجتماع
  اند.شهر داشته ید و حواشیافته جدیتوسعه  يهادر بخش
ل شـده کـه بـه مـرور     یمنفصـل تشـک   ییبـا بافـت روسـتا    یمحلـه اصـل   سـه ن محـدوده در ابتـدا از   یا 

ـ   یجیزمان و به طور تدر در واقـع  ن محـالت پـر شـده و بـر وسـعت شـهر افـزوده شـده اسـت.         یـ ن ایفاصـله ب
ل شـده کـه هـر کـدام     یتشـک  ییایـ ک محـدوده جغراف یـ واقـع در   يهـا يآبـاد  يادیـ عـداد ز ن شهر از تجمع تیا

ن یــغالــب در ا يهــاتیــفعالن اســاس یبــراانــد. داشــته یمحلــ يمتفــاوت و عملکــرد اقتصــاد یبافــت اجتمــاع
بعـد از سـال    يسـال هـا  بـوده اسـت. در فاصـله     یعـ ین و منـابع طب یبـر زمـ   یمبتن يهاتیمحدوده عمدتاً فعال

ــوجه 1365 ــل ت ــداد قاب ــتاها ی، تع ــونیپ ياز روس ــامل؛ آدر یرام ــش ــفر ی ــداده، اس ــتگرد ق ــتان، دس ز، یان، هرس
کـامالً   يهـا، سـاختار اقتصـاد   ين آبـاد یـ آبـاد و ... بـه شـهر اضـافه شـده اسـت. هـر کـدام از ا        يجعفرآباد، جـو 

مراکـز بـزرگ    يریـ گاسـت. شـکل   بـوده  يو دامـدار  يداشـته و مشـاغل عمـده آنهـا عمـدتاً کشـاورز       ییروستا
ژه در منـاطق  یـ ن شـهر بـه و  یـ در ا يادیـ بـه اصـفهان سـبب شـده تـا مهـاجران ز       یکـ یدر منطقه و نزد یصنعت
  ابند.ید) اسکان یمحالت جد یچه و برخیآباد، وازيآن (جو ياهیحاش
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ــااقتصــاد  ــنت ن ی ــدوده عمــدتاً س ــتیو مع یمح ــر فعال یش ــوده و ب ــب ــاتی ــاورز يه و صــنعت و  يکش
ــوردار     ــد برخ ــت. هرچن ــوده اس ــتوار ب ــدن اس ــ يمع ــاورز  یاز اراض ــب کش ــی، نزديمناس ــز   یک ــه مراک ب

بــا شــهر اصــفهان (هــم بــه طــور مســتقل و هــم  يروگــاه، ذوب آهــن و ...) و همجــوارین شــگاه،ی(پاالیصنعت
 نیشـتر یامـا ب ، را در محـدوده شـهر بـه وجـود آورده     يت اقتصـاد یـ گر) امکـان انـواع فعال  یکـد یدر ارتباط بـا  

  اند. اشتغال داشته يد ابزار و محصوالت فلزیشهر به تول يهاکارگاه تعداد
ــنعت   ــگاه ص ــتقرار دانش ــدها    یاس ــداث واح ــهر و اح ــدوده ش ــفهان در مح ــنعت  ياص ــزرگ ص در  یب

ن یـ ا یداشـته باشـد. بـه عبـارت     آن ير عملکـرد اقتصـاد  ییـ در تغ يریهرگـز نتوانسـته تـأث    يمنطقه کالنشهر
ونــد یخـود پ  یرامــونیپ ينتوانسـته بـا عناصــر اقتصـاد    یتیو فعــال یک کــانون سـکونت یـ وان محـدوده بـه عنــ  

بـر صـدور مـواد     یو سـاده و مبتنـ   یمحـدوده کـامالً محلـ    يجاد کنـد. در واقـع عملکـرد اقتصـاد    یا یمناسب
بــه موضــوع  يافــزارد و نگــرش ســختیــه (ســنگ، پشــم و پوســت و ...) بــوده و عــدم تنــوع تولیــخــام و اول

ژه و یـ و يهـا ع نـه تنهـا بـازار کـار را بـه تخصـص      یمحـدود صـنا   يهـا اشتغال و محدود کـردن آن بـه حـوزه   
ع خــرد و یدر حــوزه صــنا یــیزار امکانــات اشــتغالیســابقه محــدود کــرده بلکــه باعــث شــده تــا ســا  يدارا
کـرده بلکـه زنـان را     ن مسـئله نـه تنهـا جوانـان را از بـازار اشـتغال دور      یـ فرامـوش شـود. ا  ز ین یع دستیصنا

  ه قرار داده است.یاشتغال مردانه در حاش يز با توجه به گسترش فضاهاین
  

  جیرا يهاشهر با استفاده از مدل ين نقش غالب اقتصادییب) تع
  هینمودار بوژه گارن -

ــرا ــیتع يب ــاد ی ــش اقتص ــ  ين نق ــهر، ژاکل ــوژه گارنیش ــن ب ــاپو دو جغرافی ــه و ژرژ ش ــوی  يدان فرانس
ـ ا يبنـد میتقسـ  يانـد کـه مبنـا   داده شـنهاد یرا پ یروش ن روش یـ در ا یز دارد. بـه عبـارت  یـ ن ن کـالرك را یول

  شود:یسته میر نگرین زیک شهر در قالب عناویب مشاغل یبه ترک
o و  ید مــاهی، صــي، جنگلــداريوابســته بــه کشــاورز یانســان يرویــ؛ نیگــروه اول مشــاغل اجتمــاع

 استخراج معادن

o ع و ساختمانیکار فعال در بخش صنا يروی؛ نیگروه دوم مشاغل اجتماع 

o  ــ؛ نیگــروه ســوم مشــاغل اجتمــاع ــ، خــدمات و کلیکــار جــذب شــده در بخــش بازرگــان  يروی ه ی
 اند.ان نشدهیکه در گروه اول و دوم ب یمشاغل

درصد که برحسب قرارداد به شش  يرا بر مبنا یسه گانه مشاغل اجتماع يروهایاد شده، نی يبندبراساس طبقه
از  یکیخطوط درصدها که مسلماً در محدوده  یکنند. نقطه تالقیاند، منعکس مم شدهیو نامشابه تقس يبخش نامساو

ع یتوز ين مدل بر مبنایمحدوده در ا يشهر است. نقش غالب اقتصاد يانگر نقش غالب اقتصادیها خواهد بود، بن بخشیا
  شود.ین مییتع ياقتصاد عمده يهاو به تبع آن بخش یتیعمده فعال يهات شاغل در گروهیجمع
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ــ 421-1همــانطور کــه در نمــودار شــماره   شــهر، ینــیخم يشــود نقــش غالــب اقتصــاد یمالحظــه م
اد یـ نمـودار   يداشـته اسـت. بـر مبنـا     یگذشـته رونـد نوسـان    يهـا دوره ین نقـش طـ  یبوده و ا ینقش صنعت

ــاشــده  ــال ی ــ  يدارا 1365ن شــهر در س ــد نقش ــوده و در دوره یاقتصــاد چن ــاب ــا بخــش   يه ــه ب ــد غلب بع
  )421-1صنعت و معدن بوده است. (نمودار شماره 

  1365-85 يسال هاه، یشهر براساس مدل بوژه گارنینیخم ي: نقش غالب اقتصاد421- 1نمودار شماره 
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 یکارگـاه  يه و برحسـب سرشـمار  یـ بـا اسـتفاده از نمـودار بـوژه گارن     ين نقش غالـب اقتصـاد  ییتع
ــمار ياجــهینت ــاوت از سرش ــوم يمتف ــ یعم ــد. ایبدســت م ــده ــه ا ی ــه ب ــا توج ــر ب ــمارین ام ــه سرش  ينک

دهـد قابـل   ید بـه مکـان را تنهـا در محـدوده مشـخص شـهر مـدنظر قـرار مـ         یـ مق يهاتیتنها فعال یکارگاه
ــرایــتوج  يهــادوره یطــ یکارگــاه يشــهر برحســب سرشــمار ين اســاس نقــش غالــب اقتصــادیه اســت. ب

  )421-2اره بوده است. (نمودار شم یخدمات 1381و  1373
  

  1381و1373 يسال هاه، یشهر براساس مدل بوژه گارنینیخم ي: نقش غالب اقتصاد421- 2نمودار شماره 
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  یه و تبعیپا يهاتیل فعالیتحل -
ک محـدوده برخـوردار   یـ در اشـتغال   یاسـت کـه از تمرکـز نسـب     ییهـا تیـ ه، فعالیـ پا تیمنظور از فعال

تـوان بـه   یمـ  یت تبعـ یـ ل فعالیـ براسـاس اشـتغال و بـه تبـع آن تحل    ه یـ ت پایـ ل فعالیـ است. به منظـور تحل 
ک صــنعت (بخــش) خــاص در یــب، نســبت اشــتغال در ین ضــریــپرداخــت. ا)LQ( یب مکــانیمحاســبه ضــر

ن نسـبت بـه   یـ کنـد. محاسـبه ا  یان مـ یـ شهر را در برابر نسبت اشـتغال همـان صـنعت (بخـش) در اسـتان ب     
  ر است: یپذر امکانیو به صورت ز یب مکانیواسطه ضر

LQ = [(Li/L) / (Ei/E[( 

ــه در آن:  ــش)   Liک ــنعت (بخ ــتغال در ص ــهر،  iاش ــهر،   Lدر ش ــل ش ــتغال در ک ــتغال در  Eiاش اش
  اشتغال در کل استان است. Eدر استان و  iصنعت (بخش) 

انگر تمرکــز بخــش بــه لحــاظ اشــتغال در شــهر یــجــه نســبت فــوق بزرگتــر از واحــد باشــد، بیاگــر نت
گـر  ید يشـهر و اسـتان و از سـو    ياقتصـاد  يهـا بخـش  یتمـام  يبـرا  فناورانـه  یهمگنـ  بـا فـرض  است کـه  

در  یصـادرات  يهـا ن شـاخص فرصـت  یـ کسـان، ا ی یاسـتان بـه طـور نسـب     يمصرف در کل نقاط شـهر  يالگو
ـ  ان خواهـد کـرد.  یـ دات صـنعت (بخـش) مزبـور را ب   یـ نه تولیزم از  يک شـواهد یـ بزرگتـر از   LQ یعبـارت ه ب

  ام دارد.iه در بخش یوجود اشتغال پا
 يازهـا یصـنعت مـورد مطالعـه اسـت و ن     ینشـانگر ضـعف نسـب    یب مکـان یکوچکتر از واحد بـودن ضـر  

ک نشـان  یـ کمتـر از   LQ شـاخص  کنـد. یان مـ یـ ن بخـش (صـنعت) ب  یـ ا ينه کاالهـا یشهر را در زم یواردات
اد شـده  یـ  یام کمتـر از حـد مـورد انتظـار بـوده، لـذا صـنعت محلـ        iدر صـنعت   یدهد که اشـتغال محلـ  یم

ف، یـ آن بخـش را برطـرف سـازد. مطـابق تعر     يا کاالهـا یـ بـه خـدمات    یاز اقتصـاد محلـ  یـ نخواهد توانست ن
  شود.یمحسوب م ین اشتغال، اشتغال تبعیا

-یشـهر را در بخـش (صـنعت) مـورد مطالعـه نشـان مـ        ییب مزبـور، خودکفـا  یبرابر واحـد بـودن ضـر   
ا یـ ارائـه خـدمت    ياسـت کـه بـرا    یاشـتغال قـاً معـادل   یام دقiن صورت اشتغال موجـود در بخـش   یدهد. در ا

  است. یکاف یکاال به اقتصاد محل
ــدر ا ــرا ی ــبه ض ــزارش محاس ــانین گ ــیخم یب مک ــهر در مقاین ــهر  یش ــاط ش ــا نق ــه ب ــتان و  يس اس

ه یـ انجـام شـده اسـت. بـر پا     یکارگـاه  يهـا  ينفـوس و مسـکن و سرشـمار    یعموم يهايبرحسب سرشمار
شـهر در   یتیفعـال  يهـا گـروه  يبدسـت آمـده بـرا    )LQ( یمکـان ب یمحاسبات انجام شده و با توجه بـه ضـر  

 سـاخت، سـاختمان،   –صـنعت   يهـا ب گـروه یـ ه اشـتغال را بـه ترت  یـ پا يهـا تیـ تـوان فعال ی، مـ 1385سال 
در  يکـار بـاالتر   يرویـ اد شـده از تمرکـز ن  یـ  يهـا گـروه  یحمل و نقل و ارتباطـات قلمـداد کـرد. بـه عبـارت     

  استان برخوردارند.  يسه با نقاط شهریمقا
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ب بــه ین ضــریــزان ایــنمــود. بــاال بــودن م يشــتریاط بیــاحت یســتیب باین ضــریــزان ایــل میــدر تحل
ت آن گــروه یـ انگر بـاال بـودن نقـش و اهم   یـ ه کالنشـهرها لزومــاً ب یرمسـتقل و در حاشـ  یغ يژه در شـهرها یـ و

از  يانمـود کـه بخـش عمـده    تـوان اسـتدالل   یسـت. بـه عنـوان مثـال مـ     یدر ساختار اقتصاد شـهر ن  یتیفعال
ت داشــته و در محــدوده شــهر یــهســتند کــه در خــارج از شــهر فعال  ینیشــاغالن گــروه ســاختمان، شــاغل 

 یکارگــاه يو سرشــمار یعمــوم يحاصــل از سرشــمار یب مکــانیســه ضــراین امــر از مقایــسـکونت دارنــد. ا 
 16/1معـادل   یومعمـ  يبرحسـب سرشـمار   یتین گـروه فعـال  یـ ا یب مکـان یزان ضـر یـ قابل استنتاج اسـت. م 

  است. 7/0معادل  یکارگاه يو برحسب سرشمار
ــه و  يهــاتیــن محاســبات، کمبــود فعالیــت ایــنکتــه حــائز اهم ــا بخــش خــدمات ب ــمــرتبط ب ژه در ی

اســت.  یو اجتمــاع یمــه و مســتغالت و خــدمات عمــومی، بیو فــروش، خــدمات مــال یبازرگــان يهــاگــروه
بــه  یرامــونیپ يآن بـه شــهرها  یدر سـطح شــهر و وابســتگ  یبـر کمبــود مشــاغل خــدمات  يدیــن امــر تأکیـ ا
  ن خدمات از شهر اصفهان است.یاز ا يان بخش عمدهیژه اصفهان و تأمیو

ــرا ــانیض ــمار   یب مک ــب سرش ــده برحس ــبه ش ــاه يمحاس ــال  یکارگ ــروه   1381س ــز در گ ــه ج ، ب
ن یـ نکـه ا یکنـد. مضـاف بـر ا   ید مـ ییـ را تأ یعمـوم  يسرشـمار  يبـر مبنـا   LQب یسـاختمان، ضـرا   یتیفعال

) یانبازرگـ فـروش و   یتیفعـال  يهـا شـتر شـهر بـه لحـاظ خـدمات (گـروه      یب یبـر وابسـتگ   يدیمحاسبات تأک
  ) 421-1و  2به شهر اصفهان است. (جداول شماره 

  1375-85 يسال ها یط یتیفعال يهاشهر برحسب گروهینیخم یب مکانی: ضرا421-1جدول شماره 
 در سال (نفر) شهر ینیخمن یتعداد شاغل  (نفر) استان يشهرن در سال یتعداد شاغل )LQ( یب مکانیضر

 تیگروه عمده فعال
1381 1385 1375 1381 1385 1375 1381 1385 1375 

                          يریگیماه و يجنگلدار و ، شکار يکشاورز

                      استخراج معدن

                           ساخت -صنعت 

                     تامین برق ، گاز و آب

                        ساختمان

                  
فروشی، رستوران و عمده فروشی ، خرده 
 يهتلدار

                    ارتباطات و يحمل ونقل ، انباردار

                     يو تجار ی، حقوقیمه، ملکی، بیخدمات مال

                       مشخص یاجتماع، یخدمات عموم

-              ير قابل طبقه بندیغ

- - -                   کل

  .1385و  1375 يسال هانفوس و مسکن،  یعموم يسرشمار یلیج تفصینتا -مأخذ: 
    .1381 یکارگاه يسرشمار -
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دهـد کـه بخـش    ینشـان مـ   ياقتصـاد  یاصـل  يهـا بدسـت آمـده برحسـب بخـش     LQب یضرا یبررس
ه شـهر  یـ پا يهـا تیـ مـرتبط بـا آن بـه عنـوان فعال     يهـا تیـ صنعت و معـدن بـه عنـوان بخـش غالـب و فعال     

 يو سرشـمار  یعمـوم  يهـا يبخـش صـنعت و معـدن براسـاس سرشـمار      یب مکـان یشـود. ضـر  یمحسوب م
ثابــت بــوده  يتــا حــدود یمــورد بررســ يهــادوره یک بــوده و رونــد تحــوالت آن طــیــبــاالتر از  یکارگــاه

ــانیاســت. ضــر ــادل  1385در ســال  يبخــش کشــاورز یب مک ــانیو ضــر 63/0مع بخــش خــدمات  یب مک
 يهـا تیـ ه بـودن فعال یـ بخـش خـدمات و ناپا   يهـا تیـ فعال یدهنـده کمبـود نسـب   واحد است که نشان 86/0

  )  421-2ها است. (جدول شماره ن بخشیا
  

  1375- 85 يسال ها، ياقتصاد یاصل يهاشهر برحسب بخشینیخم یب مکانی: ضرا421-2جدول شماره 

 یب مکانیضر    
استان  ين در سال شهریتعداد شاغل

 (نفر)

شهر در  ینین خمیتعداد شاغل 
يبخش اقتصاد سال (نفر)

                                   

               يکشاورز
                    صنعت و معدن
              خدمات
            اظهار نشده
                         کل

 .1385و  1375 يسال هانفوس و مسکن،  یعموم يسرشمار یلیج تفصینتا -مأخذ: 
  .1381 یکارگاه يسرشمار -
  

 يو سرشـمار  یعمـوم  يهـا يشـهر بـا اسـتفاده از اطالعـات سرشـمار      ين نقش اقتصادییج) تع
  یکارگاه

ــه پ  ــانطور ک ــد، موقع  یهم ــاره ش ــتر اش ــش ــت جغرافی ــو قرارگ ییای ــیخم يری ــهر در نزدین ــیش  یک
ــاختارها   ــود س ــفهان و وج ــاد  ياص ــاص اقتص ــز  يخ ــه مرک ــهر يدر منطق ــم    يو کالنش ــه ه ــات ب موجب

ــا يو کالبــد ياقتصــاد یوســتگیپ ــراهم آورده و ا ی ــا اصــفهان را ف موجــب تحــرك  یوســتگین پیــن شــهر ب
ه گشــته اســت. بــه عنــوان مثــال ینــه ســرمایکــار و هــم در زم يرویــنــه نید هــم در زمیــکامــل عوامــل تول

ــین بخــش صــنعت خمیشــاغل از يابخــش عمــده ع مختلــف مســتقر در خــارج از شــهر  یشــهر در صــناین
ل وجـود  یـ کننـد. بـه عـالوه بـه دل    یسـکونت اسـتفاده مـ    يبـرا  ین شهر به عنوان محلـ یت داشته و از ایفعال

ــ ــدود یبرخ ــاتیمح ــانون يه ــیزیو ف یق ــنا  یک ــتقرار ص ــدم اس ــعاع ی(ع ــومتریک 50ع در ش ــفهان)  يل اص
بــه عنــوان شــهر در خــارج از محــدوده شــهر و شهرســتان (ینــیخم یاهــال يهــايگــذارهیاز ســرما ياریبســ

ب تحـرك کامـل   یـ ن ترتیـ شـود. بـه ا  یواقـع در شـهرك سـنگ محمودآبـاد) انجـام مـ       يهـا يسـنگبر مثال 
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ــل تول ــعوام ــد (نی ــرما يروی ــار و س ــار نزدیه) و فاصــله بســیک ــام   ی ــه ادغ ــا شــهر اصــفهان منجــر ب ک آن ب
ــاد ــد ياقتص ــذیو تأث يو کالب ــد يریرپ ــهریش ــه کالنش ــ يد آن از منطق ــرایم ــد. ب ــعیباش ت ین اســاس وض
ن یـ قـرار داد. در ا  یتـر از محـدوده شـهر مـورد بررسـ     عیوسـ  یدر چـارچوب  یسـت یباین شهر را مـ یا ياقتصاد

 يشـهر و نقـش اقتصـاد    يت موجـود اقتصـاد  یاز وضـع  یر درسـت یج قـادر بـه ارائـه تصـو    یـ را يهاراستا مدل
خــام حاصــل از  يهــاشــهر بــا اســتناد بــه داده يقســمت نقــش غالــب اقتصــادن یــن در ایســت. بنــابرایآن ن

  رد.یگیل قرار میو تحل یمختلف مورد بررس يهايسرشمار
ــ  ــه منظــور بررس ــیو تع یب ــاهی ــیخم ین نقــش خوابگ ــوم يهــايســه سرشــماریشــهر از مقاین  یعم
 یعمــوم ياســتفاده شــده اســت. در سرشــمار 1381 یکارگــاه يو سرشــمار 1385نفــوس و مســکن ســال 
 ين سرشــماریــشــود و اطالعــات حاصــل از این ســاکن در شــهر ارائــه مــیت شــاغلینفــوس و مســکن وضــع

د یـ مق يهـا تیـ تنهـا فعال  یکارگـاه  يکـه سرشـمار   یباشـد، در صـورت  یت شـاغالن نمـ  یـ ناظر به محـل فعال 
وده موجـود در داخـل محـد    يهـا ت کارگـاه یانگر وضـع یـ به مکان را مـدنظر داشـته و اطالعـات ارائـه شـده ب     

 يدر هــر دو سرشــمار یتیفعــال يهــاگــروه یف در مــورد برخــیــن تعریــشــهر و شــمار شــاغالن آن اســت. ا
، ین آب، بـرق و گـاز، فـروش و بازرگـان    ی، تـأم يکشـاورز  یتیفعـال  يهـا کـه گـروه   يکسان اسـت، بـه طـور   ی

 د بــهیــمق يهــاتیــفعال یو اجتمــاع ی، آمــوزش، بهداشــت و خــدمات عمــومیمســتغالت، اداره امــور عمــوم
-یموجـود مـ   یکسـان هسـتند. اخـتالف احتمـال    یاد شـده  یـ  يدر هـر دو سرشـمار   يمکان بوده و تا حـدود 

-گـروه  یکـه برخـ   یاد شـده در اطـراف شـهر باشـد. در صـورت     یـ  يهـا ن گـروه یت شـاغل یـ از فعال یتواند ناش

د بـه  یـ رمقیغ يهـا تیـ فعال یخـدمات  يهـا تیـ فعال یل سـاختمان، حمـل و نقـل و برخـ    یـ از قب یتیفعال يها
 یعمـوم  ينسـبت بـه سرشـمار    یکارگـاه  يهـا در سرشـمار  ن گـروه یـ زان شـاغالن ا یـ نـرو م یمکان بوده، از ا

  کمتر خواهد بود.
ب یه و ضـر یـ اد شـده (بـوژه گارن  یـ  يهـا ج محاسـبات روش یبا اسـتناد بـه مطالعـات ارائـه شـده و نتـا      

 يهــاتیــفعالشــهر محســوب و ینــین بخــش اقتصــاد خمیاتریــن و پوی)، بخــش صــنعت فعــالترLQ یمکــان
 –ت بخـش صـنعت   ین حـال وضـع  یـ شـود. بـا ا  یقلمـداد مـ   آنه یـ پا يهـا تیـ ن بخش جـزء فعال یمرتبط با ا

از  ياریت بسـ یـ ک طـرف مکـان فعال  یـ اسـت. از   یشـهر از دو منظـر قابـل بررسـ    ینـ یساخت در اقتصـاد خم 
 يســو قــرار داشــته و ازشــهر ع بــزرگ منطقــه اصــفهان و خــارج از محــدوده ین بخــش در صــنایــشــاغالن ا

ــر تولید ــگ ــاهی ــا مق ید کارگ ــب ــ ی ــط از خصوص ــک و متوس ــاختاریاس کوچ ــفعال يات س ــنعتی  آن یت ص
کمتـر بـه مـرور زمـان توانسـته اسـت خـود         یتیفعـال  ياز بـه فضـا  یـ ل نین واحدها به دلیشود. ایمحسوب م
دا یــشـهر اسـتقرار پ   ياهیحاشــ يهـا ژه در لبـه یــط شـهر مطابقــت داده و در درون محـدوده بـه و   یرا بـا شـرا  
 ير واحـدها یواقـع در محـور خوشـاب، کـوه دو شـاخ و سـا       يهـا يتـوان بـه سـنگبر   ینـه مـ  ین زمیکند. در ا

د خـرد و  یـ دو وجـه تول  یصـنعت  يهـا تیـ ب در عرصـه فعال یـ ن ترتیـ پراکنده در اطراف شهر اشاره کـرد. بـه ا  
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 يااس در محـدوده شـهر و شـاغالن واحـده    یـ خـرد و متوسـط مق   يکالن حاکم اسـت کـه شـاغالن واحـدها    
-یاسـتفاده مـ   یر از شـهر بـه عنـوان کـانون سـکونت     یـ ت داشـته و شـاغالن اخ  یـ بزرگتر در خـارج از آن فعال 

سـاخت دارد. بـه    –ت صـنعت  یـ نـه فعال یژه در زمیـ شـهر بـه و   یبـر نقـش خوابگـاه    يدیـ ن امـر تأک یکنند. ا
و  یعمـوم  يدر دو سرشـمار  یتین گـروه فعـال  یـ سـه آمـار شـاغالن ا   یاد شـده از مقا یـ منظور محاسبه نقـش  

  شود.یاستفاده م یکارگاه
ــروه صــنعت   ــادل   یعمــوم يســاخت در سرشــمار –شــمار شــاغالن گ  21271نفــوس و مســکن مع

سـه و  ینفـر شـاغل داشـته اسـت. بـه منظـور مقا       9142 یکارگـاه  ين گـروه در سرشـمار  یـ نفر بوده اسـت. ا 
ـ  یبا در نظـر گـرفتن فاصـله زمـان     بـه   ین کارگـاه ، فـرض شـده اسـت کـه شـمار شـاغال      ين دو سرشـمار یب

ــم ــل ( ی ــرخ رشــد دوره قب ــرا 1373-81زان ن ــاه ی) رشــد داشــته باشــد. ب ــمار شــاغالن کارگ  ین اســاس ش
 باشـد. نـرخ رشـد مشـاغل    ینفـر مـ   10856معـادل   1385سـاخت در سـال    –شده گـروه صـنعت    يبازساز

  )421-3درصد بوده است. (جدول شماره  4/4اد شده معادل یدوره  یساخت ط –گروه صنعت 
ــنعت    ــاغالن ص ــمار ش ــاوت ش ــمار  –تف ــب سرش ــاخت برحس ــاه يس ــمار یکارگ ــوم يو سرش  یعم

نفـر از شـاغالن صـنعت     10576ن اسـاس معـادل   ین گـروه اسـت. بـرا   یـ در ا یانگر وجود مشاغل خوابگـاه یب
ــ یســاخت شــاغل خوابگــاه – ــا کســر ا یمحســوب م ــشــوند کــه ب زان از شــمار شــاغالن در ســال  یــن می

ــ، ا13851 ــر شــاغل اســت کــه در محــدوده خم  52642 ين شــهر دارای ــینف ــشــهر فعالین ــد. ای ن یــت دارن
ت ســاکن در یــنفــر، جمع 5/3ه شــهر بــوده کــه بــا احتســاب بــار تکفــل معــادل یــانگر اشــتغال پایــب ،زانیــم

 یت سـاکن یـ ت شـهر، جمع یـ زان از جمعیـ ن میـ ا ید. بـه عبـارت  یـ آینفـر بدسـت مـ    184247زان یشهر به م
ت موجـود  یـ ن تفـاوت جمع یشـود. همچنـ  ین مـ یداخـل محـدوده شـهر تـأم    ه آنهـا در  یهستند که اشتغال پا

ه یـ بـر پا  شـهر اسـت،   یت خوابگـاه یـ نگر شـمار جمع ایـ اد شـده ب یـ ت سـاکن  ی) با جمع1385ت سال ی(جمع
  است.  یت شهر، خوابگاهینفر از جمع 38824ن محاسبات حدود یا

 يهـا ب گـروه یـ ترک گـردد، از شـمار شـاغالن شـهر کسـر      یصـنعت  یکـه مشـاغل خوابگـاه    یدر صورت
  آمده است.  421-3ب در جدول شماره ین ترکیج خواهد بود. ایب رایمتفاوت از ترک یتیفعال

ــا ترک ــمتناســب ب ــب ی ــا ترکســه آن یاد شــده و مقای ــب ــالی ــهرها یبرخــ یتیب فع ــهــم يش ــا ط راز ب
ــشــهر نظینــیخم ــی هــزار شــغل)  26موجــود ( یشــود کــه مشــاغل خــدمات یر اراك و همــدان مالحظــه م

از کمبـود مشـاغل بخـش خـدمات      ین موضـوع حـاک  یـ باشـد. ا یهـزار نفـر مـ    184ت حدود یجمع يجوابگو
ــتا ــخگو يدر راس ــه ن ییپاس ــایب ــجمع يازه ــهر (ی ــود ش ــرا  223ت موج ــر) اســت. ب ــزار نف ــاس در یه ن اس

ــارچوب ترک ــچ ــالی ــود، ا یتیب فع ــموج ــه می ــهر ب ــن ش ــود  5644زان ی ــدماتکمب ــغل خ ــه یش ــا  دارد ک ب

                                                             
  نفر بوده است. 63224معادل  1385شمار شاغلین شهر در سال  -1
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-یمـ  یکلـ  يبنـد ک جمـع یـ شـهر از اصـفهان مطابقـت دارد. در     یخـدمات  يازهـا ین نیات حاکم و تـأم یواقع
 يرا در خــود جــا ینفــر مشــاغل خوابگــاه 10500حــدود  در وضــع موجــودشــهر ینــیتــوان گفــت کــه خم

  )421-4دارد. (جدول شماره  یشغل خدماتکمبود هزار  6/5گر حدود یداده و از طرف د
  

  1373و  81 يسال ها، یتیعمده فعال يهابرحسب گروه ین کارگاهی: روند تحول شاغل421-3جدول شماره 
 137سال  1381سال  نرخ رشد

کارگاه  تیگروه فعال
 (واحد)

 شاغل (نفر)
کارگاه 
 (واحد)

شاغل 
 (نفر)

کارگاه 
 (واحد)

شاغل 
 (نفر)

                   کشاورزي ،شکاروجنگلداري 

0 0      استخراج  معدن 

                  صنعت   ساخت 

             تامین برق وآب وگاز

                ساختمان 

                  عمده فروشی وخرده فروشی وتعمیر...

              هتل ورستوران 

            حمل ونقل وانبارداري وارتباطات 

                واسطه گریهاي مالی 

              مستغالت اجاره وفعالیتهاي کاروکسب 

               اداره امورعمومی ودفاع وتامین ...

                  آموزش 

              بهداشت ومددکاري اجتماعی 

           هاي خدمات عمومی و...سایرفعالیت

            دفاتروادارات مرکزي 

                  جمع 

  
  )1385(سال  یتیفعال يهاشهر برحسب گروهینین ساکن خمیشاغل یشمار و سهم نسب :421- 4جدول شماره 

 یتیگروه فعال ن (نفر)یتعداد شاغل سهم (درصد)

 يکشاورز 2520 4.8

 استخراج معدن , تامین برق ، گاز و آب 1239 2.4

 ساخت -صنعت  10695 20.3

 ساختمان 10095 19.2

 خدمات 26789 50.9

 اظهار نشده 1308 2.5

 جمع  52646 100
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 نده  یشهر در آ ينقش و روند توسعه اقتصاد ینیبشیپ -2-2-4

 يهـا يریـ گت و جهـت یم وضـع یز ترسـ یـ شـهر و ن  ين نقـش غالـب اقتصـاد   یـی که در تع یاصوالً عوامل
از دو منبـع   يک نظـام اقتصـاد  یـ سـاختار   يریـ گشـکل  یط عمـوم یآن مؤثرند عـالوه بـر شـرا    ياقتصاد یآت

 يگــریموجــود در شــهر و د يو عملکــرد عناصــر اقتصــاد یســاز و کــار درونــ یکــیشــود: یمــ یعمــده ناشــ
ــگــاه، نقــش و اهمیجا ــه ی ــادالت و بســتر منطق ــرا یطــیو مح يات آن در مب ــدهین اســاس، آیآن. ب ــرن  ينگ

ــاد خم ــیاقتص ــه پ   ین ــه ب ــا توج ــهر ب ــتگیش ــاد  یوس ــام اقتص ــايو ادغ ــد یی، فض ــه  يو کالب آن در منطق
 نیبنـابرا آن نـاقص خواهـد بـود.     ياگـاه و تشـخص منطقـه   یاصفهان بـدون توجـه بـه نقـش و جا     يکالنشهر
مختلـف   يهـا نـده یم آیآن بـا ترسـ   يشـهر، رونـد توسـعه اقتصـاد     یر بهتـر از اوضـاع آتـ   یر ارائه تصوبه منظو

 یت متفــاوتیوها، نقــش و شخصــین ســناریــن شــده اســت. هــر کــدام از ایو تــدوین ســناریو در قالــب چنــد
ب یـ ، ترکياقتصـاد  يوها، سـاختارها یفـاء هـر کـدام از سـنار    یکننـد کـه بـه دنبـال ا    یف مـ یـ شـهر تعر  يبرا
 وها عبارتند از:ین سناریدهند. ایر قرار میو ... شهر را تحت تأث يریپذتیت جمعی، ظرفیتیفعال

  یتوسعه شهر براساس تداوم روند کنون يوی؛ سناریشیگرا يویاول: سنار يویالف) سنار
اسـت. همـانطور کـه در     یکنـون  يه تـداوم و بسـط رونـدها   یـ نـده بـر پا  یم آیو به دنبال ترسـ ین سناریا
ــه شــد، اقتصــاد پایشــیبنــد پ ــن ارائ ــه ای ــی ــر صــنعت  ین محــدوده مبتن ــوده و  يکشــاورز ســاخت و –ب ب

ه (سـنگ، پشـم پوسـت و    یـ بـر صـدور مـواد خـام و اول     یو سـاده و مبتنـ   ین کـامالً محلـ  آ يعملکرد اقتصاد
ـ یشـ ین و پیپسـ  یتیفعـال  يونـدها یباشد. به عـالوه پ ی...) م موجـود وجـود نـدارد.     يدیـ تول ين واحـدها ین ب
  نده نخواهد بود.یه شهر افزایشهر محدود بوده و اشتغال پا يت اقتصادین اساس ظرفیبرا

 ياشـهر، بخـش عمـده    يبا استناد بـه مطالـب ارائـه شـده درخصـوص رونـد گذشـته سـاختار اقتصـاد         
ــبــوده و ا یشــاغل خوابگــاهآن،  یصــنعتن یاز شــاغل ــالغ بــر  ی هــزار نفــر از  39ن عوامــل ســبب شــده تــا ب

ــه دل یخوابگــاهت موجــود شــهر یــجمع ــه اصــفهان و عــدم شــکل  یکــیل نزدیــمحســوب شــود. ب ــگب  يری
ن یبـرا  .شـود ین مـ یسـاکنان از شـهر اصـفهان تـأم     یخـدمات  يازهـا یاز ن يا، بخش عمـده یخدمات يواحدها

ــوع   ــهر در مجم ــود در  5600اســاس ش ــدماتکمب ــغل خ ــب یش ــودن نس ــیق یدارد، ارزان ب ــنن یمــت زم ز ی
ــر ا ــالوه ب ــات ســاخت و  یع ــ یررســمیســاز غنکــه موجب ــه و ینینشــهیو حاش ــرا ب  یژه در محــدوده شــرقی

ــراهم مــینــیخم ــار فعالیــالزم را در اخت يســازد، فضــایشــهر ف ــ يهــاتی ــر و احتمــاالً ناســازگار و یزم ن ب
 یشـود نقـش خوابگـاه   یمـ  ینـ یبشیو، پـ ین سـنار یـ دهـد. مطـابق ا  یاصفهان قـرار مـ   ياهیحاش يهاتیفعال

 ياهیدر مجــاورت شــهر اصــفهان، همچنــان عملکــرد حاشــ  يریــقرارگ لیــد و بــه دلینــده تشــدیشــهر در آ
 ين محـدوده فضـا  یـ ناسـازگار، ا  يهـا تیـ فعال یو بـرون فکنـ   يخواهد داشت. با توجه به آثار نشـت اقتصـاد  

ــالزم را در اخت ــار فعالی ــاتی ــ يه ــد     ياهیحاش ــه رون ــالوه در صــورت ادام ــه ع ــد داد. ب ــرار خواه اصــفهان ق
رمجـاز (سـاخت و   یغ يهـا یـی روو پراکنـده  ياهیحاشـ  يهـا ، سـکونت یرونـد فعلـ  ت و تـداوم  یـ گذشته و تثب
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  افت.یژه در مجاورت اصفهان گسترش خواهد یساز بدون پروانه) به و
ــر پا ــب ــا  ی ــر مبن ــه و ب ــام گرفت ــبات انج ــمار يه محاس ــوم يسرش ــال  یعم ــ، ا1385س ــهر در ی ن ش
ــوع دارا ــه    63224 يمجم ــت ک ــاغل اس ــر ش ــر  10576نف ــاآناز نف ــاه، خوابه ــوده و  یگ ــر آن  52642ب نف

، شــمار شــاغالن یو و در صــورت تـداوم رونــد کنــون ین ســناریــمطــابق اشـوند.  یشـاغل ســاکن محســوب مــ 
  نفر خواهد بود.  94134شهر در افق طرح معادل 

شـغل و   4342زان یـ ه بـه م یـ پا يهـا تیـ جـاد فعال یدر دسـت اجـرا و ا   يهـا ها و برنامـه باتوجه به طرح
و  یســاختمان، فــروش و بازرگــان يهــاژه در گــروهیــد بــه مکــان بــه ویــمق يهــاتیــفعال یجــاد برخــیز ایــن

ــوم  ــدمات عم ــاع یخ ــه م یو اجتم ــب ــاب   7500زان ی ــا احتس ــغل و ب ــوع   52642ش ــاکن، مجم ــاغل س ش
خواهــد  یشــاغل خوابگــاه ینفــر مــابق 29650نفــر و  64484ن ســاکن شــهر در افــق طــرح معــادل یشــاغل
  د.یدرصد خواهد رس 5/31تا افق طرح به شهر  ین اساس، نقش خوابگاهیبرابود. 

ــترک ــالی ــاغل یتیب فع ــنعت    یش ــاغل ص ــه مش ــا غلب ــرح ب ــق ط ــهر در اف ــاختمان،  –ن ش ــاخت، س س
ــود. طــ یفروشــو خــرده یفروشــعمــده ــا یهمــراه خواهــد ب ؛ یتیفعــال يهــاگــروه ین دوره از ســهم نســبی
-1کاسـته خواهـد شـد. (جـدول شـماره       یو اجتمـاع  یو خـدمات عمـوم   ی، معـدن، خـدمات مـال   يکشاورز

422 (  
  

  درصد) –در افق طرح (نفر  یتیعمده فعال يهاشاغالن شهر برحسب گروه ی: شمار و سهم نسب422-1جدول شماره 
 1385سال  طرح) افق( 1405سال 

  سهم  تیگروه فعال
 (درصد)

  ن یتعداد شاغل
 (نفر)

  سهم 
 (درصد)

  نیتعداد شاغل
 (نفر) 

       يریگیو ماه يکشاور ، شکار و جنگلدار

         استخراج معدن

           ساخت -صنعت 

             تامین برق ، گاز و آب

               ساختمان

             يعمده فروشی ، خرده فروشی، رستوران و هتلدار

        حمل ونقل ، انباردار و ارتباطات

         يو تجار ی، حقوقیمه، ملکی، بیخدمات مال

             مشخص ی، اجتماعیخدمات عموم

           ير قابل طبقه بندیغ

            کل

  مأخذ: محاسبات مشاور
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  يطرح مجموعه شهر يهااستیدوم: توسعه شهر براساس س يوی) سنارب
شــده اســت.  يبنــدمیتقســ يکالنشــهر يشــهر جــزء پهنــه مرکــزینــی، خميدر طــرح مجموعــه شــهر

ــاربر ــود ا  يک ــب موج ــغال ــاورز ی ــکونت، کش ــه س ــوم  ين پهن ــدمات عم ــا  یو خ ــوده و کارکرده ــر  يب برت
شــنهاد شــده اســت. در سلســله مراتــب ین پهنــه در افــق طــرح پیــبــه عنــوان عملکــرد غالــب ا يکالنشــهر

هــزار نفــر) و  500-250ت (یــبــزرگ بــا جمع يف شــهرهایــشــهر در ردینــیدر افــق طــرح خم يشــنهادیپ
شــده  یمعرفــ یید و کنتــرل فضــایــبــه عنــوان کــانون تحد يشــبکه شــهر ییتــوازن فضــا يهــااســتیدر س

نـده وجـود داشـته    یآآنهـا در   يکالبـد  یکـه احتمـال چسـبندگ    ییاسـت، شـهرها  ین سیـ ا ياست. بـر مبنـا  
ــباشــد و  واقــع شــده باشــند، رشدشــان محــدود خواهــد شــد. از   يمجموعــه شــهر يا در محــدوده مرکــزی

-ینـ یت و سـکونت در خم یـ در توسـعه و عمـران و اسـتقرار فعال    ين طـرح کـه بـه نحـو    یا يجمله راهبردها
  رگذار است، عبارتند از:یشهر تأث

 يرویـ ن يه و اطالعـات بـه جـا   یسـرما  ینیگزیبرتـر بـا امکـان جـا     ياقتصـاد  يهاتیجذب فعال - 
 باال) يآورفن يه و دارایبر، دانش پاهی(سرما یانسان

 يه در سطح مجموعه شهریپا ياقتصاد يهاتیبرتر به فعال يهاتیل فعالیتبد - 

ــوگ -  ــذار يریجل ــترش و بارگ ــتر فعالیب ياز گس ــش ــاتی ــوغ  يه ــوزه  یبل ــارف در ح ــه و متع افت
 يمرکز

 غربدر مرکز و جنوب یتیو جمع یتیفعال ياجتناب از بارگذار - 

 یو باغ یزراع يهانید و شرط از زمیقیحفاظت ب - 

 يدارا يهـا و پهنـه  یصـنعت  یهـا، نـواح  ت بـا اسـتقرار در شـهرك   یـ ت نظـام فعال یکنترل و هدا - 
 شده  يزیرت و برنامهیظرف

ــه ویــاســکان و فعال یــیروممانعــت از پراکنــده -  ت و یــجمع یرامــون مراکــز اصــلیژه در پیــت ب
 منشعب از آنها یشعاع يمحورها

 دیجد يدرجه سوم و شهرها يبه شهرها یانات مهاجرتیت جریهدا - 

 درجه دوم ين و ارائه خدمات متعارف به نفع شهرهایکاهش سهم اصفهان در تأم - 

 یشعاع يمحورها يبر رو یتیو ادغام نقاط جمع يکالبد اتصالز از یپره - 

 درجه دوم و سومافته به مراکز یبلوغ  يهاتیسوق دادن فعال - 

ه و یبــه حاشــ يربرتــر اقتصــادیغ يهــاتیــو انتقــال فعال يمجموعــه شــهر يش عملکــردیپــاال - 
 يخارج از مجموعه شهر

 ین طــرح (مــؤثر در توســعه آتــیــا يهــااســتیاز س ین شــده، برخــیــیتع يراهبردهــا يدر راســتا  
 شهر) عبارتند از:ینیخم
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 يزه و برتر در حوزه مرکیپادانش يهاتیاستقرار فعال - 

-شــهر، نجــفینــیشــرفته در حدفاصــل خمیپ يآورو فــن یو اســتقرار مراکــز علمــ یابیــمکان - 

 آباد، فوالدشهر

 ربرتر از مرکزیغ يهاتیخروج فعال يالزم برا يهانهیجاد زمیا - 

 اصفهان يلومتریک 50ها در شعاع تیق ضوابط استقرار فعالیدق ياجرا - 

ــدود یا -  ــاد مح ــاتیج ــد يه ــابطه يکالب ــده  ياو ض ــترش و پراکن ــیرودر گس ــفعال ی ــاتی  يه
   یغربو جنوب ی، غربيمرکز يهادر حوزه ياقتصاد

   یغربو جنوب يمرکز يهاسکونت در حوزه يرضروریاز توسعه غ يریجلوگ - 

 شرق و غرب يع در روند احداث کنارگذرهایتسر - 

ــاغ یحفاظــت کامــل از اراضــ -  ــ یب ــوگیپ یو زراع از توســعه محــدوده  يریرامــون شــهرها و جل
ــه درون ا يشــهرها ــموجــود ب ــشــدن تثب يو اقتصــاد ین اراضــی ــاغ و کشــاورزی ــرا يت ب  يب
 مالکان

ــوگ -  ــکان غ يریجل ــمیاز اس ــ یررس ــه وس ــدایب ــرل و ه ــه  یله کنت ــکان ب ــام اس ــد نظ ت هدفمن
 یرامونیپ يشهرها

ــ -  ــه صــورت مشــترك یــقابل يدارا یدر اراضــ ياســتقرار مشــاغل مــزاحم شــهر ینــیبشیپ ت ب
 کیشهر نزد ن چندیب

 درجه دوم و سوم يدر شهرها يریمهاجرپذ يهاجاد جاذبهیا - 

موجــود  يهــاکــانون یو کــاهش وابســتگ يع مناســب خــدمات در ســطح مجموعــه شــهریــتوز - 
 به شهر اصفهان

 يدرجـه دوم و سـوم براسـاس طـرح مجموعـه شـهر       يتوسـعه شـهر   يهـا د نظر در طرحیتجد - 
 هاکانونن یدر ا ییربنایز – ین خدمات رفاهیو تأم

 يکم بازده از حوزه مرکز ياقتصاد يهاتیخروج فعال - 

مجموعــه  یو انتقــال آن بــه حواشــ يمــزاحم از منطقــه مرکــز يهــاتیــع و فعالیصــنا خــروج - 
 يشهر

ــمطــابق ا شــهر، ینــیاصــفهان، خوراســگان، خم يکــه شــهرها يکالنشــهر ين طــرح، حــوزه مرکــزی
مــان شــهر یربکــران و ایشــاد، بهــاران، پیفالورجــان، کلشــم، ســپاهان شــهر، بهارســتان، یابر ،کوشــک، درچــه
 يهـا تیـ بـاال، فعال  يآورع بـا فـن  یبـوده و صـنا   ينقـش خـدمات برتـر کالنشـهر     يانـد، دارا در آن واقع شده

و  یرفــاه يهــانــگی، کمپياو منطقــه يشــهر يبان صــنعت، گردشــگریه، خــدمات مولــد و پشــتیــدانــش پا
ن یــا يشــنهادین اســاس عملکــرد پیبــرا ن حــوزه اســت.یــد ایــمــورد تأک يهــاياز جملــه کــاربر یســتیتور
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، حمــل و نقــل، ي، هتلــداری، بازرگــانيرفلــزیغ ی، کــانیشــهر شــامل؛ محصــوالت چــوبینــیخم يطــرح بــرا
  قات و خدمات بوده است. یو تحق ی، آموزش عالیخدمات مال

ه و یموجود در هر حوزه ته يهاتیفعال ،ن طرحیا يشنهادین پیزم يکاربر يسازن در مدلیهمچن
  م شده است:یرگروه تقسیموجود در آن، به چهار ز يهالیهر حوزه و پتانس یآتبراساس عملکرد 

-انـد و مزاحمـت  نشـده  یابیـ مکان یهـا بـه درسـت   تیـ ن نـوع فعال یـ نـامطلوب: ا  يهـا يک) کاربریگروه 

د بـه  یـ لـذا با  کننـد و یجـاد مـ  یا يز کـل مجموعـه شـهر   یهمجوار و ن يهاتیفعال يبرا ییها
  منتقل شوند. يگرینقطه د
آنهــا وجــود  ییکــه وجــود دارنــد و امکــان جابجــا یت: اراضــیــت تثبیــبــا قابل يهــايگــروه دو) کــاربر

 ییو ضـوابط و مقـررات جابجـا    یطـ یسـت مح یا بـه لحـاظ ز  یـ هـا؛ و  ندارد، ماننـد سـکونتگاه  
  ها.و باغ يکشاورز يهانیست. مانند زمیآنها ممکن ن

که در حال حاضر وجود دارند و انتقال آنها موجب  ییهاي: کاربریو کنترل یشیپاال یگروه سه) اراض
ن نوع یات ایخواهد بود مانند ذوب آهن و فوالد مبارکه. ادامه ح ینیسنگ يهاانیضرر و ز

  است. یطیست محیت ضوابط و مقررات خاص زیها منوط به رعايکاربر
 يهاتیدگاه فعالی(حداقل از د یتیچگونه محدودیها هنیونه زمنگی: ايزیرقابل برنامه یگروه چهار) اراض
ز یها و نيکاربر يت ضوابط مربوط به همجواریتوان در آنها با رعای) نداشته و میانسان
  .3ر و مراتع درجه یبا يهانیپرداخت مانند زم يموجود در آنها به بارگذار يهالیپتانس
 ين وضـع موجـود در حـوزه مرکـز    یزمـ  يمداخلـه در کـاربر  اد شـده، سـطح   یـ  يبنـد باتوجه به گـروه 

  ز است، عبارتند از:یشهر نینیکه شامل خم
 ییرایپذ يهايت کاربریتثب - 

 نامطلوب يهايبه عنوان کاربر یخروج مراکز نظام - 

 )یمسکون يهاها و مجتمع(شهرها، روستاها، شهرك یسکونت يهايت کاربریتثب - 

 يانه باریپا يخروج کاربر - 

 یصنعت يدامدار يکاربر یو کنترل یشیپاال یاراض - 

 نامطلوب يبه عنوان کاربر یسنت يخروج دامدار - 

 انیپرورش ماک يو کنترل کاربر یشیپاال یاراض - 

 انیپرورش آبز يت کاربریتثب - 

 کشت و صنعت يت کاربریتثب - 

 یه صنعتی، ناحی، مجتمع صنعتیشهرك صنعت يهايکاربر یو کنترل یشیپاال یاراض - 

 ع بزرگیصنا يت کاربریتثب - 
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 نامطلوب يهايبه عنوان کاربر يرفلزیغ يهایکان يخروج کاربر - 

 نامطلوب يهايمنفرد به عنوان کاربر يهاع و کارگاهیصنا يخروج کاربر - 

 هیل نقلیر وسایو تعم يفروش، نگهدار یو خدمات يتجار يخروج واحدها - 

 يالعمل کارو حق یو کنترل عمده فروش یشیپاال یاراض - 

 معادن فعال یو کنترل یشیپاال یاراض - 

شـهر، در صـورت تحقـق    ینـ یخم يبـرا  يطـرح مجموعـه شـهر    يهـا و راهبردهـا  اسـت یباتوجه بـه س 
ن یــا يشــنهادیپ يخــارج خواهــد شــد و بــا توجــه بــه عملکردهــا  یو، شــهر از حالــت خوابگــاهین ســناریــا

، حمـل و  یفـروش و بازرگـان   يهـا تیـ ه و فعالیـ دانـش پا  يهـا تیـ شـهر بـا غلبـه فعال    یتیطرح، ساختار فعال
  همراه خواهد بود. يرفلزیغ یع کانیقات و صنایو تحق ی، آموزش عالینقل، خدمات مال
نفــر شــاغل خواهــد  54286 ين شــهر در افــق طــرح دارایــشــود ایو بــرآورد مــین ســناریــبراســاس ا

  د. شونیت داشته و به عنوان شاغل ساکن شهر محسوب میبود که عموماً در محدوده شهر فعال
، یسـاخت، فـروش و بازرگـان    –؛ صـنعت  یتیفعـال  يهـا ن گـروه ین شـهر، شـاغل  یـ ا یتیدر ساختار فعـال 

دار خواهنــد بــود. رونــد تحــوالت ســهم ن نقــش را عهــدهیشــتریب یو اجتمــاع یســاختمان و خــدمات عمــوم
؛ یتیفعـال  يهـا از کـاهش سـهم گـروه    یحـاک  1385 یعمـوم  يسـه بـا سرشـمار   یدر مقا یتیفعـال  يهـا گروه

، خـدمات  یفـروش و بازرگـان   یتیفعـال  يهـا ش قابـل توجـه سـهم گـروه    یسـاخت و افـزا   –، صنعت يکشاورز
  ).422-2و حمل و نقل و ارتباطات است (جدول شماره  یمال

  یتیعمده فعال يهاشاغالن شهر در افق طرح برحسب گروه ی: شمار و سهم نسب422-2جدول شماره 
 سال 1385 طرح) افق( 1405سال 

سهم  تیفعالگروه 
 (درصد)

ن یتعداد شاغل
 (نفر)

سهم 
 (درصد)

ن یتعداد شاغل
 (نفر)

          يریگیکشاورز، شکار و جنگلدار و ماه

      استخراج معدن

          ساخت -صنعت 

           تامین برق ، گاز و آب

        ساختمان

         يعمده فروشی ، خرده فروشی، رستوران و هتلدار

          حمل ونقل ، انباردارئ وارتباطات

      يو تجار ی، حقوقیمه، ملکی، بیخدمات مال

           مشخص ی، اجتماعیخدمات عموم

          ير قابل طبقه بندیغ

        کل

  مأخذ: محاسبات مشاور.      
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موجـود: توسـعه شـهر براسـاس      يابرنامـه  يهـا شیتـداوم گـرا   يویسـوم: سـنار   يویج) سنار
     يشهردار يهابرنامهطرح جامع شهرستان، طرح جامع شهر و  يهااستیق سیتلف

طــرح جــامع شهرســتان، طــرح جــامع   يهــااســتیشــهر براســاس س یت آتــیو وضــعین ســناریــدر ا
 يریــگیاز پ یقــیو تلفین ســناریــا یبــه عبــارت شــود.یم مــیترســ يشــهردار يهــاهــا و برنامــهشــهر و طــرح

و شهرسـتان اسـت. از    يت شـهر یریحـاکم بـر مجموعـه مـد     يهـا شین و گـرا یشـ یپ يهـا طرح يهااستیس
   ر است:یز بیاد شده به ترتی يهاطرح يشنهادهایپن یترمهمجمله 

  
  شهرینیطرح جامع شهرستان خم •

ده اسـت.  یب رسـ یبـه تصـو   1373و در سـال  ه یـ ط مهندسـان مشـاور شـهر و خانـه ته    ن طرح توسـ یا 
شـهر در   یو جنـوب  یه شـرق یدر حاشـ  یمسـکون  ین طـرح توسـعه اراضـ   یـ ا يهادشـنها ین پیاز جمله مهمتـر 
ــاد و حــديجــو یمحــدوده اراضــ ــا هســته اصــل  آب ــاطــراف محــالت آدر یشــهر، اراضــ یفاصــل آن ب ان و ی

ــهرســتان و ن ــه دســتگرد و    یعیوســ يهــاز الحــاق بخــشی ــه عــالوه الحــاق محل در شــمال شــهر اســت. ب
ــه محــدوده خم  یدانشــگاه صــنعت ــیاصــفهان ب ــتاهایشــهر، پین ــان، ت يشــنهاد روس ــه  یرانچــیقرطم و قلع

و اختصــاص  ياصــغرآباد بـه کـانون شـهر    ییروسـتا ، ارتقـاء نقطـه  يه بـه عنـوان مجموعـه نقــاط شـهر    یـ ریام
طـرح مزبـور    يشـنهادها یگـر پ ین توسـعه بلندمـدت از د  غـرب بـه عنـوا   شـمال  یاز اراضـ  یعیوسـ  يهابخش

، محــل يمــه مــزاحم شــهرین يهــاشــهر بــه عنــوان کارگــاه یاز محــدوده غربــ ین طــرح بخشــیــاســت. در ا
ــا ــتقرار دام، س ــل (ترمیاس ــل و نق ــردخانه، م یت حم ــار، س ــال، انب ــن ــن مدای ــایوه، تعمی ــاه وس ــل نقلیرگ ه ی

غـرب شـهر در   ه شـمال یـ الیدر منتهـ  ياو منطقـه  يمـزاحم شـهر   يهـا به عنـوان کارگـاه   ین) و بخشیسنگ
  .) 1شماره  شکلنظر گرفته شده است (

  شهرینی: طرح جامع شهرستان خم1شماره  شکل
  
  
  
  
  
  
  

 
   



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

مهندسان مشاور نقش محیط    

  شهرینیطرح جامع خم •
ده اسـت.  یب رسـ یبـه تصـو   1376ه و در سـال  یـ ته ن طرح توسـط مهندسـان مشـاور شـهر و خانـه     یا
ن تفـاوت کـه   یـ ت کـرده بـا ا  یـ طـرح جـامع شهرسـتان را رعا    یکلـ  يهاشـنهاد یها و پاستیاد شده سیطرح 

) بـه  یچـه و محـالت جنـوب   یآبـاد، واز ياطـراف جـو   یشـهر (اراضـ  ینـ یخم یژه لبه شرقیموارد به و یدر برخ
مـه  یمـزاحم و ن  يهـا ع و کارگـاه یصـنا  یکمـک کـرده اسـت. سـامانده     یمسـکون  یتوسعه و گسـترش اراضـ  

غـرب  شـمال  یدر اراضـ  ياو منطقـه  ين خـدمات شـهر  یت حمـل و نقـل و انبـار و تـأم    ی، سـا يمزاحم شـهر 
 )2شماره  شکلن طرح است. (یا يهایژگین ویشهر از مهمتر

  شهرینی: طرح جامع شهر خم2شماره  شکل

  يشهردار يهاشیها و گراها و برنامهطرح •
درخصـوص   یمـوارد درخواسـت   يتعـداد  يت شـهر یریاطالعـات اخـذ شـده از مجموعـه مـد      يبر مبنـا 
ــاد، جنــوب يشــهر (شــمال جــو یبــه صــورت پراکنــده در لبــه شــرق یمســکون يواحــدها یالحــاق برخــ آب

حدفاصــل قرطمــان و  یــیالیبــه صـورت و  یقطعـات مســکون  يز الحــاق تعــدادیـ شــان) و نیچـه، قلعــه پر یواز
شـهر   یو جنـوب  یدر محـدوده شـرق   یتیو فعـال  یسـکونت  یـی رون امـر قطعـاً پراکنـده   یـ کوشک وجـود دارد. ا 

 يدرخصـوص حفـظ مراکـز نگهـدار     يشـهردار  يهـا را به دنبـال خواهـد داشـت. بـه عـالوه مجموعـه برنامـه       
و اسـت. مجموعـه   ین سـنار یـ ا يهـا يریـ گگـر جهـت  یدر غـرب شـهر از د   يسـنگبر  يدام و گسترش واحدها
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ــ ــیتفر – یفرهنگ ــگر – یح ــرق و الکترون  يگردش ــهرك ب ــمه الدر، ش ــچش ــک، می ــدان می ــرهی ــار، وه و ت ب
هـا و  ن طـرح یاز جملـه مهمتـر   ییع غـذا ی، شـهرك حمـل و نقـل، صـنا    ی، خـدمات عمـوم  یشگاهیت نمایسا

  شهر است.ینیخم یدرخصوص توسعه آت يشهردار يهابرنامه
ـا اسـت یاسـت. مجموعـه راهبردهـا و س    یچنـد منظـر قابـل بررسـ    و از ین سـنار یـ رات ایل تـأث یتحل باالدسـت   يه

ـاز (سـکونت و فعال  یغ يهـا یـی روشـهر قطعـاً پراکنـده    یدر محـدوده شـرق   يشـهردار  يهـا ذکر شده و برنامـه  ت)، یـ رمج
محــالت خــارج از  یی، گســترش خــودروین اراضــیــرســاخت و ســاز رفـتن ا یو بــه ز یو بــاغ يکشــاورز یب اراضــیـ تخر

ــه شــهر، گســترش حاشــ  ــه  يع در اتصــال کالبــدیو تســر یررســمیغ يهــاو ســکونتگا ینینشــهیشــهر و الحــاق آن ب ب
  اصفهان را به دنبال خواهد داشت.

) یر (هسـته اصـل  بافـت فرسـوده شـه    ياء و نوسـاز یـ اح يبـرا  یداتیـ هـا، تمه ن برنامـه یاز آنجا که در ا
ن اســت کــه کابــد.ممییمــشــهر تــداوم  یبافــت اصــل يکالبــد یهمچنــان فرســودگده نشــده اســت، یشــیاند

توسـعه و عمـران شـهر بـه      يبارگـذار  يریـ گو جهـت  یو شـمال  یسـاخت و سـاز در لبـه شـرق     یرونق نسـب 
  آن منجر شود. يعملکرد یغرب به فرسودگسمت شمال و شمال

 يواحــدهار امــور دام، یــنظ یتیناســازگار فعــال يهــايعنــوان شــده ضــمن حفــظ کــاربر يهــاشیگــرا
ــه توســعه و گســترش کالبــد  يســنگبر ــآن کمــک نمــوده و ا يدر محــدوده شــهر، ب ــه ی ن امــر همچنــان ب

-تیـ فعال یـی زات اشـتغال یـ ن در فضـا، محـدود کـردن ظرف   ییبـا ارزش افـزوده پـا    يهـا تیتداوم استقرار فعال
شــهر  يهــا در ســاختار  اقتصــادتیــن فعالیــعمــل نمــودن آنهــا و نقــش کــم ا يارهیــجز ،ه شــهریــپا يهــا

  د.یخواهد انجام
غـرب در جهـت توسـعه و عمـران     شـمال  ياتوسـعه  یاد شـده بـه دنبـال اسـتفاده از اراضـ     یـ  يهاطرح

ر مجموعـه  یـ نظ یتیو فعـال  یسـکونت  يهـا پهنـه  یف برخـ یـ بـه تعر  ،شـهر  ینسـب  يهـا تیـ از مز يریگو بهره
ــیتفر ــگر – یح ــرق و الکترون  يگردش ــهرك ب ــمه الدر، ش ــچش ــومی ــدمات عم ــنایک، خ ــذاع ی، ص و ...  ییغ

ف شـده ارتبـاط   یـ تعر يهـا يکـاربر  یدهـد کـه برخـ   یهـا نشـان مـ   ن طـرح یتر اقیدق یپرداخته است. بررس
و  ينامناسـب خـدمات کالنشـهر    ییه شـهر نداشـته و بـه عـالوه ضـمن جانمـا      یـ پا يهـا تیـ بـا فعال  یمناسب
 یعمـده اراضـ  ه موجـود منجـر بـه هـدر رفـتن بخـش       یـ ف آن بـا عناصـر دانـش پا   یو ارتبـاط ضـع   يامنطقه

  قابل توسعه شهر منجر خواهد شد.
 يو، عالقمنـد بـه توسـعه شـهر در تمـام جهـات بـوده و هرگونـه توسـعه کالبـد          ین سـنار یدر مجموع ا

ش درآمـد  یشـهر و افـزا   ياقتصـاد  ین امر هرچنـد در کوتـاه مـدت منجـر بـه رونـق نسـب       یشود. ایرا میرا پذ
 یب اراضــیــبـه ســمت اصـفهان، تخر   یــیرواکنـده شــود امـا در بلندمــدت منجـر بــه پر  یمـ  يت شــهریریمـد 

ش مســائل و ی، افــزایررســمیغ يهــا، گســترش ســکونتگاهیخــدمات يد کمبودهــای، تشــدیو بــاغ يکشــاورز
ه شـهر خواهـد شـد.    یـ ت مشـاغل پا یـ ت ظرفیو محـدود  يکالبـد  ی، ادامـه رونـد فرسـودگ   یمعضالت اجتماع
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شـده اصـفهان    يبـرون سـپار   يهـا تیـ فعال اریـ ن، فضـا در اخت یبه عالوه همچنان بـه علـت ارزان بـودن زمـ    
د ینــده تشــدیآن در آ یو نقــش خوابگــاه ياهیآن بــه اصــفهان، عملکــرد حاشــ یقــرار خواهــد داد و وابســتگ

  خواهد شد.
نفـر خواهـد بـود کـه بخـش       96857ت شـاغل شـهر در افـق طـرح برابـر      یـ و، جمعین سـنار یـ مطابق ا

ــاز ا ياعمــده ــه عنــوان جمع یو بخشــ یررســمیغ يهــات در قالــب اســکانیــن جمعی ــب در  یت خوابگــاهی
ل مجموعــه یـ از قب يشـهردار  يهــاهـا و برنامـه  شـهر سـکونت خواهنـد داشــت. بـه عـالوه باتوجـه بــه طـرح       

ــگر ــیتفر – يگردش ــدها  یح ــداث واح ــمه الدر، اح ــدمات يچش ــمال  یخ ــه ش ــدر لب ــامل   یغرب ــهر (ش ش
شــود یبــار و ...) بــرآورد مــو تــرهوه یــدان میــنــال بــار و مســافر، می، ترمییع غــذای، صــنایبــافشــهرك حولــه

 8800و معــادل  يدر حــال مطالعــه شــهردار يهــاطــرح يانــدازاز محــل راه یفرصــت شــغل 6500معــادل 
ن اسـاس بـا احتسـاب شـاغل سـاکن در      یجـاد شـود. بـرا   یه شـهر ا یـ پا يهـا تیـ نـه فعال یدر زم یفرصت شغل

د. اخـتالف شـاغل   یـ آیت مـ نفـر بدسـ   67942ن سـاکن در افـق طـرح معـادل     یشـاغل تعـداد  وضع موجـود،  
 ینفــر اســت. بــه عبــارت 28915شــهر و معــادل  ین خوابگــاهینشــاندهنده شــاغل يســاکن و شــاغل بــرآورد

  درصد خواهد بود. 9/29و معادل ین سناریشهر در افق طرح متناسب با ا ینقش خوابگاه
ساخت، ساختمان، فروش و  –صنعت  یتیفعال يهااز غلبه گروه یشهر در افق طرح حاک یتیساختار فعال

 –، صنعت يکشاورز یتیفعال يهان دوره از سهم گروهیا یطباشد. یم یو اجتماع یو خدمات عموم یبازرگان
  ).422- 3کاسته خواهد شد (جدول شماره  یو اجتماع یساخت و خدمات عموم

  یتیعمده فعال يهاشاغالن شهر در افق طرح برحسب گروه یشمار و سهم نسب: 422-3جدول شماره 
 1405سال ن در یتعدادشاغل

 (نفر) (افق طرح)
ن در سال  (نفر)یتعدادشاغل  

 تیگروه فعال

  سهم ن (نفر)یتعداد شاغل
 (درصد) 

  ن یتعداد شاغل
 (نفر)

  سهم 
 (درصد)

  سهم
 (درصد) 

 يریگیماه جنگلدار و و کشاورز، شکار 2520 4.0 2809 2.9

 استخراج معدن 447 0.7 484 0.5

 ساخت -صنعت  21272 33.6 29541 30.5

 تامین برق ، گاز و آب 793 1.3 1162 1.2

 ساختمان 10095 16.0 18306 18.9

 يعمده فروشی ، خرده فروشی، رستوران و هتلدار 9864 15.6 15303 15.8

 حمل ونقل ، انباردار وارتباطات 6094 9.6 10461 10.8

 يو تجار ی، حقوقیملک مه،ی، بیخدمات مال 1283 2.0 2131 2.2

 مشخص ی، اجتماعیخدمات عموم 9548 15.1 14335 14.8

 ير قابل طبقه بندیغ 1308 2.1 2325 2.4

 کل 63224 100 96857 100.0
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  موجود يها؛ توسعه شهر براساس ارزشيهنجار يویچهارم: سنار يوید) سنار
ــیخم ــ ین ــط اراض ــهر توس ــلخ یش ــاورزیحاص ــ يز کش ــاغ ی(زراع ــدوده) در یو ب ــامح ــرق يه و  یش

ــوب ــیجن ــنعت ی، اراض ــگاه ص ــمال  یدانش ــدوده ش ــات در مح ــمال یو ارتفاع ــرب و نو ش ــغ ــی ــاط  یز برخ نق
 یینقـاط روسـتا   ین شـهر و اتصـال برخـ   یـ ا يریـ گاحاطه شده اسـت. بـا توجـه بـه شـکل      یرامونیپ یسکونت

-یل کـان یـ ه از قبیـ پا يهـا تیـ فعال یمتفـاوت در طـول زمـان، برخـ     يو سـاختار اقتصـاد   یبا بافت اجتمـاع 
انـد.  ن شـهر را شـکل داده  یـ ه ایـ در اطـراف آن اقتصـاد پا   يو دامـدار  ي، منسـوجات، کشـاورز  يرفلـز یغ يها
ز بـا  یـ بـه سـمت آن و ن   یسـکونت  يهـا یـی روبـا اصـفهان و رونـد پراکنـده     يل همجـوار یـ ن محدوده بـه دل یا

داشـته اسـت.    یو نقـش خوابگـاه   ياهیسـکونت، همـواره عملکـرد حاشـ     ینسـب  يهـا تیـ مز یدارا بودن برخ
 يهـا تیـ هـا و مز لیبـه پتانسـ   یبـه اصـفهان توجـه چنـدان     یو سـهولت دسترسـ   یل شـدت وابسـتگ  یـ به دل

  شهر در جهت توسعه و عمران آن نشده است.
 يبــر مبنــا يزیــرو در جهــت رفــع مســائل و معضــالت حــاد موجــود و بــه دنبــال برنامــه ین ســناریــا

ــمز ــالیاز پتانســ يکثرآن و اســتفاده حــدا ینســب يهــاتی ــد شــهر  يه ــا بتوان ــا  يتوســعه شــهر اســت ت ب
  د.یفاء نمایاصفهان ا يگاه مؤثر و قابل قبول در منطقه کالنشهریعملکرد مناسب و نقش و جا

ــرا ــ  يویو تــالش ســنار يریــگن اســاس، جهــتیب ــه شیمــدنظر در جهــت رفــع مســائل و موضــوعات پ رو ب
  ر است:یشرح ز
و  یمحـدوده شـرق   يکشـاورز  یاراضـ  يژه بـرا یـ و عملکـرد و  ف نقـش یـ و بـه دنبـال تعر  ین سـنار یا •

آن  یو ارتقـاء تـوان رقـابت    ین اراضـ یـ شهر است تا بتوانـد ضـمن بـاال بـردن ارزش افـزوده ا      یجنوب
 يریـ گبهـره  ين امـر در راسـتا  یـ د. ایـ نما يریب آن جلـوگ یـ هـا از تخر ير کـاربر یدر برابر هجوم سا

-یممانعـت مـ   ینینشـ هیو حاشـ  یـی رواز پراکنـده شـهر کمـک و    ياز اقتصاد فضا به رونـق اقتصـاد  
-ادهیــبــه بقــاء و پ یژه در محــدوده شــرقیــبــه و یررســمیغ يهــاســکونتگاه يد. توانمندســازیــنما

  د.ینمایم یانین هدف کمک شایا يساز
-یل مـ ین شـهر را تشـک  یـ اه یـ پا يهـا تیـ فعال ي، منسـوجات و دامـدار  يرفلـز یغيهـا یع کـان یصنا •

دات آنهـا بـدون چرخـه ارزش افـزوده و     یـ ز خـروج تول یـ هـا و ن تیـ فعالن یـ ت محـدود ا یدهند. ظرف
شـهر نخواهــد بــود.  ینــیاقتصـاد رو بــه رشـد خم   يه، قطعــاً پاســخگویـ بـه صــورت مـواد خــام و اول  

 يونــدهایجــاد پیهــا و اتیــن فعالیــا يش عملکــردیمناســب، پــاال يهــانــهیباتوجــه بــه وجــود زم
ت و یـ توانـد بـه ارتقـاء ظرف   یمـرتبط مـ   یتیفعـال  يهـا جـاد خوشـه  یف و ایـ ن بـا تعر یشـ ین و پیپس

ه یـ پا يهـا تیـ فعال يش عملکـرد ین راسـتا پـاال  یـ د. در ایـ هـا کمـک نما  تیـ ن فعالیـ ارزش افزوده ا
 و است:ین سناریا یاصل يشنهادهایپر از یشهر در موارد ز

  یو جنوب یاه در محدوده شرقیو پرورش گل و گ يژه کشاورزیف مراکز ویتعر - 
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  جاد خوشه سنگیو ا يش عملکردیو پاال یسامانده - 
  جاد خوشه منسوجاتیو ا یسامانده - 

، دانشــگاه آزاد و یل دانشــگاه صــنعتیــاز قب یل وجــود مراکــز آمــوزش عــالیاز پتانســ يریــگبهــره •
ه از یــدانــش پا يهــاتیــفعال يریــگشــهر و شــکل یتیر ســاختار فعــالییــتغ يام نــور در راســتایــپ
ک در یـ جـاد شـهرك بـرق و الکترون   یوجـه بـه طـرح ا   و اسـت. بـا ت  ین سـنار یـ ا يهايریگگر جهتید

-علـم و فــن  يهـا جـاد پـارك  ی، ایدانشـگاه صـنعت   یقـات یو تحق یغـرب و وجـود مرکـز علمـ    شـمال 

ــه صــورت هــالل گســترش  کــه در جهــت شــمال و شــمال غــرب   ییو انکوباتورهــا يآور ــهیب  ،افت
ز یـ ن و نینـو  یخـدمات  يواحـدها  يریـ گشـهر بـا شـکل    ین عناصـر بـا هسـته اصـل    یـ جاد تعامل ایا

بـه   ؛ه شـهر یـ پا يهـا تیـ ش عملکـرد فعال ین واحـد در ارتقـاء و پـاال   یـ استقرار ا يایاز مزا يریگبهره
د مســکن یــجد يف الگــویــن راســتا تعریــشــهر کمــک خواهــد کــرد. در ا یتیر ســاختار فعــالییــتغ
  د.ین نقش کمک نمایا يع و ماندگاریتواند به تسریم

و  یانیـ بافـت م  يکالبـد  یدر جهـت رفـع فرسـودگ    يریتـداب و، اتخـاذ  ین سـنار یـ گر اید يریگجهت •
ف یـ و تعر یشـمال  ین هدف بـا گسـترش جهـت توسـعه بـه سـمت اراضـ       یشهر است. ا یهسته اصل

  ر خواهد بود.یپذژه در بافت امکانین خدمات ویت و تأمیژه کار و فعالیمراکز و
ز یــرب شــهر و نغــشــمال و شــمال یدر اراضــ ياو منطقــه ين خــدمات کالنشــهریبــه عــالوه تــأم •

 یخـدمات  يهـا یتوانـد از شـدت وابسـتگ   یچشـمه الدر مـ   يگردشـگر  – یاحداث مجموعـه خـدمات  
  شهر به اصفهان بکاهد. 

ــدر مجمــوع ا ــا تعرین ســناری ــو ب ــرایــف نقــش و عملکــرد وی ــا يژه ب ــأمی  ين کمبودهــاین شــهر و ت
ز تــالش در یــموجــود و ن يهــاتیــفعال يش عملکــردیه و پــاالیــدانــش پا يهــاتیــ، گســترش فعالیخــدمات

بــرد در  –ر نقـش مــؤثر و رابطـه بــرد   یبــا ارزش افــزوده بـاال در فضــا بـه دنبــال تصــو   يهـا تیــاسـتقرار فعال 
  ژه شهر اصفهان است.یخود به و یرامونیارتباط با مناطق پ

 حن شــهر در افــق طــریو، مجمــوع شــاغلین ســناریــا ياقتصــاد يج و بازخوردهــایبــا اســتناد بــه نتــا
نفــر  1392نفــر شــاغل ســاکن و  64142زان معــادل یــن میــشــود کــه از اینفــر بــرآورد مــ 78063معــادل 

آن  يشــنهادیپ يهــاو و برنامــهین ســناریــا يهــا و راهبردهــااســتیباشــد. مطــابق سیمــ یشــاغل خوابگــاه
شـغل   2000طـرح معـادل    يشـود در طـول اجـرا   ید، بـرآورد مـ  یـ جد یشـغل  يهـا جاد فرصتیدرخصوص ا

ع یک، صــنایــر شــهرك بــرق و الکترونیــنظ(طــرح  يدارا یصــنعت يواحــدها يبــردارز محــل بهــرها یصــنعت
و  ياس شــهریــخــدمات در مق يجــاد واحــدهایاز محــل ا یشــغل خــدمات 4000، )و ... ی، حولــه بــافییغــذا

ــه گردشــگر  يو گردشــگر یســات خــدماتیشــغل از محــل تأس 500و  يامنطقــه چشــمه  ي(طــرح مجموع
 یتیفعــال يهــال خوشــهیه شــهر و تشــکیــپا يهــاتیــفعال يش عملکــردیاز محــل پــاال شــغل 300الدر) و 
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ــرتبط و  ــ 2000م ــغل تبع ــرتبط ( یش ــنهادهایپم ــنار يش ــاخ يویس ــرا یر) ای ــود. ب ــاد ش ــل یج ن اســاس ک
 شـده  بـرآورد  ند. تفـاوت کـل شـاغال   یـ آینفـر بدسـت مـ    64142ل دت شاغل شهر در افق طـرح معـا  یجمع

شـهر در   ین اسـاس نقـش خوابگـاه   یاسـت کـه بـرا    یشـاغل خوابگـاه   ت شـاغل سـاکن نشـاندهنده   یو جمع
  درصد خواهد بود.  8/17افق طرح معادل 

ــترک ــالی ــروه  یتیب فع ــا غلبــه گ ــاشــهر در افــق طــرح ب ــال يه ــروش و  – یصــنعت یتیفع ســاخت، ف
  ). 421-4خواهد بود (جدول شماره  یو اجتماع ی، ساختمان و خدمات عمومیبازرگان

  
  یتیعمده فعال يهاشاغالن شهر در افق طرح برحسب گروه یشمار و سهم نسب :421- 4جدول شماره 

 1385 افق 1405
  تیگروه فعال

 شمار (نفر) سهم (درصد) شمار (نفر) سهم (درصد)

 يریگیماه جنگلدار و و کشاورز، شکار 2520 4.0 3513 4.5

 استخراج معدن 447 0.7 156 0.2

 ساخت -صنعت  21272 33.6 25253 32.4

 تامین برق ، گاز و آب 793 1.3 859 1.1

 ساختمان 10095 16.0 12615 16.2

 يعمده فروشی ، خرده فروشی، رستوران و هتلدار 9864 15.6 12334 15.8

 حمل ونقل ، انباردارئ وارتباطات 6094 9.6 7884 10.1

 يو تجار ی، حقوقیمه، ملکی، بیخدمات مال 1283 2.0 2498 3.2

 مشخص ی، اجتماعیخدمات عموم 9548 15.1 12022 15.4

 ير قابل طبقه بندیغ 1308 2.1 937 1.2

 کل 63224 100 78063 100.0

  نفوس و مسکن و برآورد مشاور يماخذ: سرشمار
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  ندهیت در آیاحتماالت رشد و تحوالت جمع ینیبشیپ -3-2-4
ــی ــااز هــدف یک ــأم  يهــاطــرح یاصــل يه ــدین نیتوســعه و عمــران شــهر، ت شــهروندان  يهــايازمن

و پــراکنش مطلــوب  یســکونت ي، شــبکه معــابر، فضــاهایو عمــوم يســاکن آن بــه فضــاها و خــدمات شــهر
  آن در سطح شهر است.

ت یـ ن سـرانه اسـت، لـذا بـرآورد جمع    یـی ازهـا، تع ین نیـ بـرآورد ا  ينکـه روش متعـارف بـرا   یباتوجه به ا
ـ ن یـ طـرح و رونـد تحـول آن در طـول ا     یشهر در مقاطع زمـان  اد یـ ن گـام در جهـت تحقـق هـدف     یدوره اول
  شود. ین بخش از گزارش به آن پرداخته میشده است که در ا

  
  شده) يت شهر (بازسازیالف) روند تحول جمع

ــات جمع ــدر مطالع ــود، جمع ی ــع موج ــت در وض ــاب جمع  ی ــدون احتس ــهر ب ــت ش ــتاهای  يت روس
شــهر از ینــیت خمیــدوده، جمعن محــیــقــرار گرفتــه اســت. در ا یمــورد بررســ 1375بعــد از ســال  یالحــاق

ــال   46836 ــر در س ــه  1345نف ــال   65495ب ــر در س ــال   104647، 1355نف ــر در س  165888، 1365نف
  ده است.یرس 1385نفر در سال  223071و  1375نفر در سال 
از رشــد  یگذشــته حــاک يســال هــا ینشــده) طــ يت شــهر (بازســازیــرونــد تحــوالت جمع یبررســ

اد شـده  یـ  يسـال هـا  ن نـرخ در  یـ زان ایـ دارد. م 1355-75 يسـال هـا  ژه در یـ ت آن بـه و یقابل توجه جمع
درصـد   3ر معـادل  یـ اخ يسـال هـا   ین محـدوده طـ  یـ ا یتـ یدرصد بوده اسـت. نـرخ رشـد جمع    7/4بالغ بر 

  است.
 یتــیاز رونــد تحــوالت جمع یجــه متفــاوتینت 1385محــدوده ســال  يت شــهر بــر مبنــایــجمع يبازســاز
چــه و یآبــاد، وازيان، جــویــآدر يهــايآبــاد 1365- 75 يســال هــا یکــه طــ يدهــد. بــه طــوریآن را ارائــه مــ

ــوع جمع      ــده و مجم ــاق ش ــهر الح ــدوده ش ــه مح ــتان ب ــهرس ــال   148337ت آن از ی ــر در س ــه  1365نف ب
  ده است.یرس 1375نفر در سال  188031

 و ، دســتگرد قــدادهیجعفرآبــاد، دانشــگاه صــنعت يهــاي، آبــاد1375-85 يســال هــا یبــه عــالوه طــ
ش داده یهـزار نفـر افـزا    223هـزار نفـر بـه حـدود      188ت آن را از یـ بـه شـهر الحـاق شـده و جمع     قرطمان

رونــد  1385بــه آن تــا ســال  یه نقــاط الحــاقیــت شــهر بــا احتســاب کلیــاســت. در مجمــوع تحــوالت جمع
 4/2معــادل  1365-75دوره  یشــهر طــ یتــین امــر ســبب شــده تــا نــرخ رشــد جمع یــداشــته و ا ینوســان

  )423-1درصد باشد. (جدول شماره  7/1ر معادل یدرصد و در دوره اخ
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  1345- 85 يهادوره یبه آن ط یالحاق یشهر به همراه نقاط سکونتینیت خمی: روند تحوالت جمع423- 1جدول شماره 
 ت (نفر)یجمع نرخ رشد (درصد)

85 -1375 75 -1365 65 -1355 55 -1345 1385 1375 1365 1355 1345 
  سال

 يآباد

0 *     * *        دریانآ

0      *         جعفراباد

0 *    * *       جوي آباد

0    * *     -
دانشگاه صنعتی 

 اصفهان

0      *        دستگردقداده

0     *         قرطمان

0 0 0 0 * *  - -  وازیچه

0 0       * *       هرستان

                     خمینی شهر

                شهر ینیشهر خم

  مشاور.مأخذ: برآورد 
 شده است. يشهر سرشمار ینیء محدوده خمن سال جزی*   در ا

  
  تیجمع یعیو رشد طب یل حرکات درونیب) تحل

 ينـد یار نقـاط کشـور فر  یت شـهر بـه سـا   یـ از جمع یو خـروج بخشـ   يورود مهاجران به منـاطق شـهر  
دهـد.  یت شـهر را نشـان مـ   یـ جمع یا مهاجرفرسـت یـ و  يریت مهاجرپـذ ینـد آن وضـع  یوسته اسـت کـه برآ  یپ

ـ    یـ جمع یعـ یسـه نـرخ رشـد طب   ین اسـاس مقا یبرا ت را مـدنظر داشـته و   یـ جمع یت کـه تنهـا تحـوالت درون
دهنــده ت اســت) نشــانیــجمع یو مکــان یاز تحــوالت درونــ ينــدیت (کــه برآیــجمع یز نــرخ رشــد واقعــیــن
زان یــاســت. بــا اســتناد بــه محاســبات مشــاور، م ییایــک محــدوده جغرافیــ يریزان و خــالص مهاجرپــذیــم

ــاخص ــم ش ــاروری ــل يزان ب ــیخم TFR1 ک ــهرین ــال  8/6از  ش ــر در س ــه  1365نف ــال   62/2ب ــر در س نف
-اسـت یت سیـ موفق ین شـاخص بـه خـوب   یـ ا یده اسـت. رونـد کاهشـ   یرسـ  1385نفر در سال  8/1و  1375

ن امــر در کنــار یــدهــد. ایرا نشــان مــ یه هــرم ســنیــپا یید و جابجــایــم خــانواده، کنتــرل موالیتنظــ يهــا
سـبب شـده اسـت تـا نـرخ رشـد        )…,  GFR , WPR, CBR(ت یـ جمع ییایـ پو يهـا شـاخص ر یرات سـا ییتغ
 1375-85درصـــد در دوره   82/1بـــه  1365-75درصـــد در دوره  71/2ت شـــهر از یـــجمع یعـــیطب

  ابد.یکاهش 
دوره هــر دو ن شــهر در یــدهــد کــه ایت شــهر نشــان مــیــجمع یو واقعــ یعــیســه نــرخ رشــد طبیمقا

                                                             
1 - Total Fertility Rate 
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اشـد. خـالص   ت مهـاجر وارد شـده / خـارج شـده مواجـه ب     یـ در جمع ینسـب  ت و موازنـه یـ با تثب  یمورد بررس
  درصد بوده است.  5/0ر معادل یدرصد و در دوره اخ 4/0معادل  1365-75مهاجرت در دوره 

 

   1365-85 يسال هات شهر، یجمع یاتیمهم ح يهاشاخص ی: برخ423-2جدول شماره 
  سال

 شاخص
1365 1375 1385 

A ب رله)ی(ضر 

B ب رله)ی(ضر     

TFR   رله   

GFR ناخالص  ينسبت بارور   

WPR 
CBR   رله   

 CBR يسرشمار 

 CBR  ل شدهیتعد   

GFR       
TFR  شدهل یتعد    

R 
 دوره

 (درصد) یعینرخ رشد طب  

4/27/1 (درصد) ینرخ رشد واقع
4/05/0 (درصد) خالص مهاجرت

  محاسبات مشاورمأخذ:        
  

  ت شهر در طول دوره طرح یج) برآورد جمع
ــیتحــوالت جمع ــدر داخــل  یت ــک محــدوده و ی ــرز جغرافی ــا م ــأث  ییای ر یاصــوالً از دو عامــل عمــده ت

 يهــار شــاخصیت آن محــدوده اســت کــه عمــدتاً تحــت تــأثیــجمع یرد. عامــل اول تحــوالت درونــیپــذیمــ
زان یـ ، متوسـط سـن ازدواج، م  ین سـن یانگیـ ، میو جنسـ  یسـن  رل سـاختا یـ ت از قبیـ جمع ییایـ و پو یاتیح

TFRاز  یناشـ  يادیـ تـوان تـا حـد ز   یعامـل دوم را مـ   رد.یـ گیدولـت و ... قـرار مـ    یتـ یجمع يهـا استی، س
ن یــدر آن منطقــه دانســت. اصــوالً ا يزیــربرنامــه يهــااســتیهــا و سهــا و برنامــه، طــرحيتحــوالت اقتصــاد

 یعــیر منــاطق و ســپس در رشــد طبیکــار از ســا يرویــو مهــاجرت ن يریتحــوالت اثــر خــود را در مهاجرپــذ
ق یــاز طر نخســتاســت.  يریــگیقابــل اســتنتاج و پ ن دو موضــوعیــرات ایگــذارد. تــأثیمــ يت برجــایــجمع

از  يگـر یا در حـال مطالعـه و د  یـ در دسـت اجـراء    ياقتصـاد  يهـا هـا و پـروژه  برنامـه درك و تسلط بر اطالع 
  اقتصاد آن محدوده. یآت يریگجهت ینیبشیحاکم پ يق شناخت ساختار اقتصادیطر
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شـهر در افـق طـرح، اقـدام بـه بـرآورد       ینـ یت خمیـ جمع ینـ یبشیپـ  يباتوجه به موارد گفته شده، بـرا 
  شود.یشهر پرداخته م یانداز آترو در چشمشیپ يوهایت شهر براساس سناریجمع

  
  یتوسعه شهر براساس تداوم روند کنون يوی؛ سناریشیگرا يویاول: سنار يویالف) سنار

 و آن اســتین ســناریــل اشــاره شــد، فــرض عمــده و اســاس ایبــه تفصــ 4-2-2همــانطور کــه در بنــد 
 يهــاریمتغجــاد شــده در عوامــل و یرات اییــت هماننــد گذشــته ادامــه داشــته و تغیــکــه شــتاب رشــد جمع

ت همچنـان ادامـه خواهـد داشـت و نـرخ رشـد موجـود را در همـان جهـت گذشـته و           یـ ن کننـده جمع ییتع
  ر خواهد داد.ییبا همان شتاب تغ

ر رونــدها ییــدر جهــت تغ یولحــر و تییــچ گونــه تغین فــرض اســتوار اســت کــه هــینــه مزبــور بــرایگز
شـود کــه نقــش  یمــ ینـ یبشیمحتمــل پــ يصـورت نخواهــد گرفـت و بــا در نظــر گـرفتن عوامــل و رونـدها    

 يش هــایگــران موضــوع بــه همــراه تــداوم یــد خواهــد شــد و ایتشــد یآتــ يســال هــاشــهر در  یخوابگــاه
  شهر خواهد شد. یشرق يهاژه در محدودهیبه و ینینشهیش حاشیمنجر به افزا یکنون

ژه در گــروه یــشــهر بــه وینــین خمیاز شــاغل يان گفتــه شــد، بخــش عمــدهیشــیمــانطور کــه در مراحــل په
ت موجــود یــاز جمع ین موضــوع ســبب شــده تــا بخشــیــبــوده کــه ا یاغل خوابگــاهســاخت شــ –صــنعت  یتیفعــال

ــهر، جمع ــش ــاهی ــع جمع  یت خوابگ ــوند. در واق ــوب ش ــمحس ــمار  ی ــب سرش ــهر (برحس ــود ش ــوم يت موج  یعم
ل شــده اســت. بــا اســتناد بــه محاســبات انجــام یتشــک یت خوابگــاهیــت ســاکن و جمعیــ) از دو بخــش جمع1385

 41ت ســاکن و حــدود یــهــزار نفــر جمع 181حــدود  1385شــهر در ســال  ينفــر 223071ت یــشــده از کــل جمع
  است. یت خوابگاهیهزار نفر آن جمع

از  يبـردار ل بهـره یـ از قب ياقتصـاد  يهـا هـا و برنامـه  طـرح  ی، وجـود برخـ  یشـ یگرا يویبراساس سـنار 
ــأم يســنگبر يمجــوز، گســترش واحــدها يدارا یصــنعت يهــاطــرح در  یاز مشــاغل خــدمات ین بخشــیو ت

ــاز ا یجــاد خواهــد شــد. بخشــید ایــجد یفرصــت شــغل 4343طــرح معــادل  يطــول اجــرا ن مشــاغل از ی
هـزار نفـر بـر     5ن زایـ زان شـغل تنهـا بـه م   یـ ن میـ ن شـود. ا یت موجـود تـأم  یـ کـار جمع  يرویمحل عرضه ن

 يه شــهر جوابگــویــپا يهــاتیــت موجــود فعالیــت شــهر خواهــد افــزود. بــه عــالوه از آنجــا کــه ظرفیــجمع
 یآتـ  يسـال هـا  ت اضـافه شـونده بـه شـهر در     یـ گـردد هرگونـه جمع  یباشـد، بـرآورد مـ   یت موجود نمـ یجع

-یل مــیتشــک یشــهر از چنــد جــزء اصــلینــیخم یت آتــیــن جمعیخواهــد بــود. بنــابرا یت خوابگــاهیــجمع
  شود. 

د یــاز مشــاغل جد یناشــ يریپــذتیــ+ جمع تیــجمع یعــیاز رشــد طب یناشــ ت اضــافه شــوندهیــجمع
  شهر یت آتیت موجود = جمعیموجود) جمع یت ساکن + خوابگاهی+ (جمع

ســال  یصــادره طــ یســاختمان يهـا اضــافه شــونده از تعــداد پروانــه یت آتـ یــبـه منظــور بــرآورد جمع 
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-کـه رونـد صـدور پروانـه     یشـود در صـورت  ی) فـرض مـ  423-3شود. (جـدول شـماره   یر استفاده میاخ يها

در افـق   یمسـکون  يتعـداد واحـدها   ،ر همچنـان تـداوم داشـته باشـد    یـ اخ يسـال هـا   یطـ  یسـاختمان  يها
اضـافه شـونده در    یمسـکون  يخـالص واحـدها   ید. بـه عبـارت  یخواهـد رسـ   یواحـد مسـکون   78496طرح به 

) معــادل 1405ســال  یمســکون يتعــداد واحــدها – 1385ســال  یمســکون يطــول طــرح (تعــداد واحــدها
  خواهد بود. یواحد مسکون 28806
  

  1384- 88 يسال ها ی، طيصادره توسط شهردار یساختمان يهاپروانه: 423-3جدول شماره 
 سال تعداد پروانه یتعداد واحد مسکون

1988 1202 1384 

1536 842 1385 

2028 1210 1386 

2000 1119 1387 

2050 1251 1388 

 کل 5624 9602

  شهر ینیخم يماخذ: شهردار
  

 کـه  گـردد یطـرح، بـرآورد مـ    ياجـرا  يسـال هـا   یصـادر شـده طـ    یسـاختمان  يهـا عالوه بـر پروانـه  
شــهر تــداوم  یو جنــوب یشــرق يهــاژه در محــدودهیــز بــه ویــن یررســمیغ يهــاو ســکونتگاه ینینشــهیحاشــ

ن اسـاس  یجـاد شـود. بـرا   یا ینینشـ هیدر طـول طـرح بـه صـورت حاشـ      یواحد مسـکون  2881دل او معافته ی
واحـد خواهـد بـود کـه بـا لحـاظ بعـد         31686اضـافه شـونده تـا افـق طـرح معـادل        یمسکون يکل واحدها

  ت شهر افزوده خواهد شد.یهزار نفر بر شمار جمع 101زان ینفر به م 2/3خانوار 
درصــد  3/2 بـا نـرخ رشـد    یشـ یگرا يویراســاس سـنار شـهر ب ینـ یخم يت بـرآورد یـ جمع یبـه عبـارت   

  د.ینفر در افق طرح خواهد رس 329468به 
 

  يطرح مجموعه شهر يهااستیدوم: توسعه شهر براساس س يویسنارب) 
ن طــرح کــه توســط مهندســان مشــاور نقــش یــبــه عنــوان طــرح باالدســت ا يطــرح مجموعــه شــهر

مجموعـه   ،ادسـت فرک سـند  یـ ده اسـت، بـه عنـوان    یب رسـ یبـه تصـو   1382ه و در سـال  یـ جهان پـارس ته 
بـه   1405ت شـهر تـا افـق    یـ جمع ینـ یبشیشـهر ارائـه کـرده کـه پـ     ینـ یخم يبرا ییشنهادهایپراهبردها و 

  ر است: یشرح ز
ت محـدوده اسـتفاده کـرده اسـت.     یـ جمع ینـ یبشیپـ  يکـرد مختلـف بـرا   یاد شـده از چنـد رو  یـ طرح 

-رات در سـاختارها و مشخصـه  ییـ بـوده کـه فـرض خـود را بـر تغ      یت شـناخت یـ کرد جمعیکرد اول آن رویرو
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ر یزا و صـرفاً تحـت تـأث   درون یبـه صـورت   یتـ یکـرد تحـوالت جمع  ین رویـ نهـد. در ا یبنا مـ  یکیدموگراف يها
کـرد را  ین رویـ ج بدسـت آمـده از ا  ینتـا  یشـود. بـه عبـارت   یمـ  نیـی ر تعیـ و مرگ و م ير بارورینظ ییرهایمتغ
  دانست. یاز روند عموم یتوان بازتابیم

 ياز نقــش و کــارکرد اقتصــاد یت را تــابعیــرات جمعییــبــوده کــه تغ يکــرد اقتصــادیکــرد دوم، رویرو
ــ ــکــرده اســت. براســاس ا یمنطقــه تلق ــد و یــر مــرگ و میــنظ ییرهــایکــرد، تحــوالت متغین روی ر زاد و ول
  شود.یم یتلق ياز عوامل رشد اقتصاد یمهاجرت تابع
ت یـ ع جمعیـ توز ییفضـا  يهـا اسـت یدوگانـه فـوق و منظـور کـردن س     يکردهـا یق رویـ ت با تلفیدر نها
گــر، ید يد منطقــه از ســویــجد يانجــام شــده در شــهرها يهــايگــذارهیه اصــفهان و ســرمایــدر طــرح ناح

  شنهاد شده است.یارائه و پ يمجموعه شهر تیجمع ییساختار فضا یینه نهایگز
ــا ــا اســتفاده از اطالعــات سرشــمار ی ــه  1365و  1375 يســال هــا یعمــوم يهــاين طــرح ب اقــدام ب

شــهر در افــق ینــیخم ين طــرح بــرایــا يشــنهادیت پیــشــهر نمــوده اســت. جمعینــیت خمیــبــرآورد جمع
ــه م یینــه نهــایو در گز 1405 ــا مبنــا قــرار دادن جمع  190زان یــب ت ســال یــهــزار نفــر بــوده اســت کــه ب
آن در دروه  يشـنهاد ینشـده)، نـرخ رشـد پ    يت بازسـاز یـ هـزار نفـر (جمع   166زان یـ ن شـهر بـه م  یا 1375
 1365-75 يســال هــاآن در  یعــیاز نــرخ رشــد طب یباشــد کــه حتــیدرصــد مــ 5/0معــادل  1405-1375

  تر است.نییار پایز بسین
  

موجـود: توسـعه شـهر براسـاس      يابرنامـه  يش هـا یگـرا تـداوم   يویسـوم: سـنار   يویج) سنار
     يشهردار يهاطرح جامع شهرستان، طرح جامع شهر و طرح يهااستیق سیتلف

ــیو، وضــعین ســناریــدر ا ــداز جمعو چشــم یت آت ــیان  يشــنهادهایپهــا و اســتیشــهر براســاس س یت
 یناشـ  یتـ یر طـرح جـامع شهرسـتان، طـرح جـامع شـهر و بـرآورد جمع       یـ باالدسـت نظ  يهـا طـرح  یتیجمع
اسـت. در ادامـه بـرآورد    مـدنظر  و شهرسـتان   يشـهر ت یریمـد  يهـا حـاکم و برنامـه   يهـا شیگرا يریگیاز پ
  شود.یم یک بررسیاد شده به تفکی يهاطرح یتیجمع

  
  شهرینیطرح جامع شهرستان خم •

 یو جنــوب یه شــرقیدر حاشــ یمســکون ین طــرح، توســعه اراضــیــا يشــنهادهایپن یاز جملــه مهمتــر
در شـمال بـه محـدوده شـهر بـوده اسـت. بـه عـالوه الحـاق محلـه دسـتگرد             یعیوس يهاشهر و الحاق بخش

غـرب  شـمال  یاز اراضـ  یعیوسـ  يهـا شـهر و اختصـاص بخـش   ینـ یبـه محـدوده خم   یقداده و دانشگاه صنعت
  اد شده است.یطرح  يشنهادهایپگر یبه عنوان توسعه بلندمدت از د

ده اسـت.  یـ م گردیز ترسـ یـ نشـهر  ینـ یت خمیـ جمع یتحـوالت آتـ   ین طـرح، رونـد کلـ   یدر مطالعات ا
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ــدر ا ــ ی ــات ضــمن پ ــیبشین مطالع ــجمع ین ــال  ی ــا س ــو نحــوه توز 1390ت شهرســتان ت ع آن در ســطح ی
ن صــورت کــه کــل محــدوده یده اســت. بــدیــمشــخص گرد یتــیک از نقــاط جمعیــشهرســتان، ســهم هــر 

ــ يهــاشهرســتان براســاس حــوزه ــد حــوزه شــهر همگ ــه چن ــم گردیتقســ ين ب ــ، جمعدهی ک از یــت هــر ی
شهرسـتان   یتـ یه نقـاط جمع یـ کل ين طـرح بـرا  یـ ان ذکـر اسـت در ا  یبرآورد شـده اسـت. شـا    يق شهرمناط

شـهر مشـتمل   ینـ یخم يارائـه شـده بـرا    يان حـوزه شـهر  یـ ن میـ شنهاد شـده اسـت. در ا  یپ يعملکرد شهر
چـه  یوازان، جعفرآبـاد، و  یـ شـهر، هرسـتان، آدر  ینـ یخم (شـامل  1372سـال  تـا  موجـود   يبر محـدوده شـهر  

ز یـ ه ندسـتگرد قـداد   ياشـد کـه تـاکنون روسـتا    بیمـ  یه و دانشـگاه صـنعت  ) دسـتگرد قـداد  يا شهرك نبـو ی
 یت آتـ یـ محاسـبه جمع  يه بـرا یـ آنکـه ارقـام پا  گـر  یدت یـ وسـته اسـت. نکتـه حـائز اهم    یبه محدوده شـهر پ 

ــال    ــدوده س ــاس مح ــهر، براس ــال    167256( 1373ش ــار س ــابق آم ــر مط ــرار  1370نف ــتفاده ق ــورد اس ) م
  گرفته است.
نفـر   288475) معـادل  1390شـهر تـا سـال افـق (    ینـ یخم ين طـرح بـرا  یـ شده ا ینیبشیت پیجمع

ــرا ــتا يو ب ــادل  يروس ــان مع ــرا  10495قرطم ــت. ب ــوده اس ــر ب ــرح  ینف ــاس ط ــن اس ــده جمعی ــاد ش ت ی
شـنهاد داده اسـت کـه بـا مبنـا      یشـده پ  يشـهر در محـدوده بازسـاز   ینـ یخم يت را بـرا ینفر جمع 298970

ــرار دادن جمع ــق ــال ی ــد پ  1370ت س ــرخ رش ــنهادین ــادل  يش ــد طــ  9/2آن مع  1370-90دوره  یدرص
  بوده است.

  
  طرح جامع شهر •
ن یـ طـرح جـامع شهرسـتان را مـالك عمـل قـرار داده بـا ا        یکلـ  يشـنهادها یپهـا و  استین طرح سیا

 یچــه و برخــیآبــاد، وازياطــراف جــو یشــهر (اراضــ یژه در لبــه شــرقیــمــوارد بــه و یتفــاوت کــه در برخــ
  کمک کرده است. یمسکون یتوسعه و گسترش اراض) به یمحالت جنوب
 ينــه بــرایطــرح جــامع شهرســتان، چهــار گز يشــنهادیات چــارچوب پیــه کلیــاد شــده بــر پایــطــرح 
ارائــه شــده، دو فــرض در رابطــه بــا  يهــانــهین گزیت شــهر ارائــه کــرده اســت. در بــیــجمع یتحــوالت آتــ

ــیــحــداقل و حــداکثر رشــد جمع ــه ییاانگر مــرز نهــیــکــرده کــه ب ینــیبشیت پ نوســانات رشــد  يهــاکران
 266نـه اول معــادل  یبراسـاس گز  يشـنهاد یت پیــن اسـاس جمع یگـردد. بـرا  یمــ یشـهر تلقـ   یت آتـ یـ جمع

درصــد)  4هــزار نفــر (نــرخ رشــد  384نــه دوم معــادل یدرصــد) و براســاس گز 25/2هــزار نفــر (نــرخ رشــد 
  بوده است.

براسـاس نـرخ رشـد     1370-80ت شـهر در دهـه   یـ ن بـوده کـه رشـد جمع   یـ نه سوم فرض بـر ا یدر گز
ن رونــد بــا توجــه بــه یــا 1380-90ابــد و در دهــه یدرصــد تــداوم  24/3معــادل  یعنــی 1365-70ســاله  5

  درصد برسد. 3به رقم  یعیکاهش در نرخ رشد طب
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کــه تصــور  ینیتعــداد مطلــق مهــاجرت و احتســاب یــجمع یعــینــه چهــارم عــالوه بــر رشــد طبیدر گز
 ينـه توسـعه کالبـد   یدر زم یاز فقـدان اراضـ   یناشـ  يهـا تیه شـهر وارد گردنـد، محـدود   نده بیود در آشیم

بــر رشــد  1370-80ت شــهر در دهــه یــتحــوالت جمع يمبنــا نیبنــابراز مــدنظر قــرار داشــته اســت. یــرا ن
ــیطب ــ یع ــالیو تعم ــط س ــاجریم متوس ــداد مه ــه و  1365-70 يســال هــان در فاصــله یانه تع صــورت گرفت
ت بسـنده  یـ رشـد جمع  یعـ یبا توجه به امکانـات توسـعه شـهر، صـرفاً بـه رونـد طب      ز ین 1380-90دهه  يبرا

هـزار نفـر (بـا نـرخ      309نـه سـوم معـادل    یبراسـاس گز  يشـنهاد یت پیـ زان جمعیـ ن اساس میشده است. برا
  هزار نفر بوده است. 281نه چهارم معادل یدرصد) و براساس گز 3رشد 

ه یـ و بـه عنـوان پا  شـده   یابیـ ارز لقابـل حصـو   نـه ینـه چهـارم گز  یاد شـده، گز یـ  يهـا نـه ین گزیدر ب
  ). 423-4طرح مورد استفاده قرار گرفته است (جدول شماره  يهايزیربرنامه

  
  نه مورد قبولیشهر براساس گزینیت خمی: برآورد جمع423- 4جدول شماره 

  1390  1385  1375  1373  1370  سال
  281302  251814  193895  184177  167256  (نفر) تیجمع
  شهر.ینیطرح جامع خم مأخذ:
  بوده است.  يبرآورد 1375و  1385 يسال هات یجمع

  
  يشهردار يش هایگراها و ها و برنامهطرح •

بــه صــورت پراکنــده در ســاخته شــده  ینــواح یبــه دنبــال الحــاق برخــ يت شــهریریاز آنجــا کــه مــد
بـه   یقطعـات مسـکون   یز الحـاق برخـ  یـ شـان) و ن یچـه و قلعـه پر  یآبـاد، واز يشهر (شمال جو یمحدوده شرق

در محـدوده   سـکونت  یـی روپراکنـده ن امـر قطعـاً   یـ باشـد، ا یحدفاصل قرطمـان و کوشـک مـ    ییالیصورت و
 يهــااد شــده ضــمن گســترش ســکونتگاهیــش یشــهر را بــه دنبــال خواهــد داشــت. گــرا  یو جنــوب یشــرق

مار ش شــیمــه مــزاحم در محــدوده شــهر موجــب افــزایع مــزاحم و نیه صــنایــرویو گســترش بــ یررســمیغ
 يهــاگــردد، رونــد حــاکم بــر صــدور پروانــهیو بــرآورد مــین ســناریــا مطــابقت شــهر خواهــد شــد. یــجمع

ن ی. بـرا ابـد یش یدرصـد افـزا   20زان یـ بـه م  یـی روو پراکنـده  ینینشـ هیزان حاشـ یـ و مافتـه  یتـداوم   یمسکون
درصـد بـه    5/2معـادل   يو بـا نـرخ رشـد   ین سـنار یـ ت شـهر براسـاس ا  یـ شـود جمع یمـ  ینـ یبشیاسـاس پـ  

  دا کند. یش پیهزار نفر افزا 339
  

   



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   72

مهندسان مشاور نقش محیط    

  موجود يهاشهر براساس ارزشینی؛ توسعه شهر خميهنجار يویچهارم: سنار يوید) سنار
  است:  یمنظر قابل بررس دوو از ین سناریا يریپذتیل ابعاد جمعیو تحل یبررس

و  یمحـدوده شـرق   يکشـاورز  یاراضـ  يژه بـرا یـ ف نقـش و یـ و بـه دنبـال تعر  ین سناریاز آنجا که ا - 
در  ینینشــهیو گسـترش حاشـ   یـی روشـهر اسـت، از پراکنـده    یواقـع در محـدوده جنـوب    يهـا بـاغ 

 یررسـم یغ يمـانع از سـاخت و سـازها    ،ژهیـ ر وینمـوده و بـا اتخـاذ تـداب     يریها جلوگن محدودهیا
  خواهد شد. ین اراضیدر ا

هــا و تیــن فعالیــت ایــارتقــاء ظرف ه شــهر،یــپا يهــاتیــفعال يش عملکــردیو بــا پــاالین ســناریــا - 
نقـش  و کاسـتن از   ید شـغل یـ جد يهـا جـاد فرصـت  یا يدر راسـتا  ؛بان آنهـا یجاد خـدمات پشـت  یا

ــر ا. عــالوه عملکــرد ســت يداراشــهر  یخوابگــاه ــب  ،ن طــرحیــگــر اید يهــايریــگاز جهــتن، ی
و  یوجــود مراکــز آمــوزش عــال يهــاتیــاز مز يریــگه و بهــرهیــدانــش پا يهــاتیــاســتقرار فعال

  باشد.یم يگردشگرو  یحی، تفریخدمات يهاجاد مجتمعیو ا يجاد مراکز علم و فناوریا
ــا  ــا، سب ــه رهنموده ــا يهــا و راهبردهــااســتیتوجــه ب ــروژهیو و مشــاغل این ســناری  يهــاجــاد شــده از پ

  نفر در افق طرح برسد. 273220درصد به  2/1ت شهر با نرخ رشد یشود جمعیآن، برآورد م يشنهادیپ
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ـ   یـی و توسـعه شـهر، تع   يامکانـات و رشـد کالبـد    یابیارز -4-2-4 و  ین جهـات، حـدود منطق
  ندهیمراحل مختلف توسعه شهر در آ

ل یــه و تحلیــمــورد تجز یمطالعــات يهــاک از بخــشیــن شــده در هــر یتــدو يوهاین قســمت ســناریــدر ا
، )تحقـق  فـرض  (بـا آن  یوها بـا توجـه بـه آثـار مثبـت و منفـ      ین سـنار یـ ک از ایـ سـپس هـر    رنـد. یگیقرار م

قـرار   یابیبـه اهـداف مـورد ارزشـ     یابیدسـت  يارهـا یاز مع يزان برخـوردار یـ ده و متناسـب بـا م  یـ گرد یابیارز
م یانـداز ترسـ  کـه بـا توجـه بـه چشـم      ییگـردد. از آنجـا  ینه انتخـاب مـ  یبه يویو بر آن اساس سنار ردیگیم

ــ) مــورد نظــر در اید، آمــاج (اهــداف مقــدماتشــویل مــیــوها تحلیک از ســناریــشــده هــر  ــداز ن چشــمی ان
-یف شـده، انجـام مـ   یـ وها بـا توجـه بـه آمـاج تعر    ین سـنار یـ ا یآثـار مثبـت و منفـ    یابیاستخراج شده و ارز

  م شده، عبارتند از: یانداز ترس) چشمی(اهداف مقدمات 1رد. آماجیپذ
 از شهر اصفهان شهرینیاستقالل خم - 

 یطیست محیز يداریپا - 

 اصفهان يشهرارتقاء نقش شهر در مجموعه  - 

 ط شهریمح یو اثربخش ییکارآ - 

نـه، اهـداف کـالن طـرح، مـورد      یبه يویو انتخـاب سـنار   یابیـ ، ارزیالزم به ذکـر اسـت پـس از بررسـ    
  گردد. یها استخراج ماستیق قرار گرفته و سپس اهداف خرد، راهبردها و سیتدق

  
  وها یت سناریوضعل یتحل -1-4-2-4

هـا و بـا اسـتناد بـه     ین بخـش از بررسـ  یـ شـده در انجـام مطالعـات طـرح، در ا     ینـد طـ  یباتوجه به فرآ
انـداز  ق بـا چشـم  یـ در تطب یمطالعـات  يهـا گـروه دگاه یـ از داد شـده  یـ  يوهایسـنار  ،م شـده یانداز ترسـ چشم

  رند.  یگیل قرار میطرح مورد سنجش و تحل
  

                                                             
1 ) Targets 
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  يدگاه اقتصادیوها از دیل سناریالف) تحل
  يدگاه اقتصادیاول از د يویل سناریتحل •

 ياز ســو یر و تحــول اساســییــچگونــه تغین اســت کــه هیــا یشــیگرا يویســنار یو اساســ یفــرض اصــل
شــهر تــداوم رونــد گذشــته و  يدر نظــر گرفتــه شــده بــرا يهــازان صــورت نخواهــد گرفــت و برنامــهیــربرنامــه

در ادامــه داده و  ات خــودیــبــه ح يدهــد. اقتصــاد شــهر براســاس تــداوم رونــد جــاریموجــود را مبنــا قــرار مــ
ت یــه و ظرفیــداشــته و همچنــان بــر صــدور مــواد خــام و اول  یاقتصــاد شــهر عملکــرد محلــ یطین شــرایچنــ

ـ  و بـه اصـفهان   یکـ ین راسـتا، باتوجـه بـه نزد   یـ ه اسـتوار خواهـد بـود. در ا   یپا يهاتیمحدود فعال  ینسـب  یارزان
و نقـش   بـود کالنشـهر اصـفهان خواهـد     يبـرا  ياهینقـش و عملکـرد حاشـ    يهمچنـان دارا شـهر   ،نیفضا و زمـ 
  د خواهد شد.یآن تشد یو سکونت یخوابگاه

ه یـ پا يهـا تیـ و، عمـدتاً گسـترش و توسـعه محـدود فعال    ین سـنار یـ متنـاظر بـا ا   ياقتصاد يهاتیفعال
ن امـر ضـمن اسـتقرار    یـ ، امـور دام و منسـوجات خواهـد بـود. ا    يرفلـز یغ يهـا ینـه کـان  یژه در زمیـ شهر به و

 – ییتوســعه فضــا ن در واحــد فضــا منجــر بــه از دســت رفــتن امکانــاتییارزش افــزوده پــا بــا يهــاتیــفعال
ن نــوع یـ بـرد. بـه عــالوه از آنجـا کــه ا   ینـه فرصــت اسـتقرار را بـه شــدت بـاال مــ    یشـهر شــده و هز  يکالبـد 

بـر)  نین و زمـ ییپـا  يفـن آور بـا سـطح    يهـا تیـ ن (فعالییمتوسط و سـطح پـا   يهاتیها، از نوع فعالتیفعال
  شهر نخواهد کرد. ياو منطقه یگاه ملیبه ارتقاء نقش و جا یهستند، لذا کمک خاص

ــدهاید ياز ســو ــر رون ــده  يگ ــیروموجــود نشــان از پراکن ــای ــرق  يه ــدوده ش ــدد در مح ــهر،  یمتع ش
ن محـدوده  یـ ا یو بـاغ  یزراعـ  یرسـاخت و سـاز رفـتن اراضـ    یو بـه ز  یررسـم یغ يهـا سـکونتگاه  يریگشکل

  هد شد.د خواینده تشدیدر آ یسمرریغ يهال سکونتگاهیتشکو، روند ین سناریرا دارند. مطابق ا
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  يدگاه اقتصادیک از دی يویل سناریتحل: 424-1جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

  آن ین و تداوم روند آتیمت زمیق ینسب یارزان •
  در شهر ياقتصاد یشهر و امکان رونق نسب یتینده رشد جمعیروند فزا •
ـ فعال یبانیخـدمات پشـت   يواحـدها  يریگشکل • ـ پا يهـا تی ـ ه بـه و ی نـه  یژه در زمی

  حمل و نقل
هـا و  ي(بـر اثـر گسـترش سـنگبر     ير بر سـاختار اقتصـاد  یجاد اشتغال و تأثیا •

  )يدامدار يواحدها
ـ بـه دل  یحضور فعـال بخـش خصوصـ    • موجـود   يش هـا یگـرا ل انطبـاق بـا   ی

  آنها
 يبــرون ســپار يهــاتیــو فعال ياز آثــار نشــت اقتصــاد يریــگامکــان بهــره •

  شده اصفهان
  يدیتول يواحدها يریگاز محل شکل يش درآمد شهرداریافزا •

  ندهیشهر در آ ید نقش خوابگاهیتشد •
  ها در صورت گسترش محدوده شهررساختیجاد زینه ایش هزیافزا •
ـ خـرد تول  يواحدها یپراکندگ • ـ کوچـک مق  يو غلبـه واحـدها   يدی اس و رونـد رو بـه   ی

  ن واحدهایگسترش ا
   يدیتول ين واحدهاین بیشین و پیپس يوندهاینبود پ •
  ه)یخدمات برتر (دانش پا يریگساده و عدم شکل یتیب فعالیاستمرار ترک •
ـ ونـد ارگان ینبود پ • ـ ی ـ ) و فعالی(عـال  ین عناصـر آموزشـ  یک ب غالـب در سـطح    يهـا تی

  شهر
  اصفهان ياهیعملکرد حاش •
  شهر ياو منطقه یگاه ملیعدم ارتقاء نقش و جا •

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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  يدگاه اقتصادیدوم از د يویل سناریتحل •
و محـدوده  ین سـنار یـ باالدسـت و مطـابق ا   يهـا هـا و ضـوابط طـرح   اسـت یبا استناد بـه راهبردهـا و س  

سـطح دو کالنشـهر    يهـا تیـ فعال یو فرافکنـ  ياز آثـار نشـت اقتصـاد    يریـ گشهر بـا بهـره  ینیخم يشنهادیپ
آن  یآتـ  يریـ گه بـوده و جهـت  یـ مـرتبط بـا اقتصـاد دانـش پا     يهـا تیـ نده مرکز اسـتقرار فعال یاصفهان، در آ

، حمـل و نقـل، آمـوزش    ی، بازرگـان يو هتلـدار  ي، گردشـگر یو حقـوق  یخـدمات مـال   يهـا تیـ نه فعالیدر زم
ــال ــات، محصــوالتیو تحق یع ــان یچــوب ق ــزیغ يهــایو ک ــر پا يرفل ــود. ب ــخواهــد ب ــه ای و رانــش ین ســناری
افـت  یه تـداوم خواهـد   یشـهر بـه سـمت حاشـ     یاز محـدوده فعلـ   يش عملکـرد یو پـاال  یصـنعت  يهاتیفعال

ــا توجــه بــه ضــوابط ا ــو ب ، ی، مراکــز نظــامیســنت يل دامــداریــاز قب يکــاربر يواحــدها ین طــرح، برخــی
منفـرد از محـدوده شـهر خـارج خواهنـد شـد        يهـا ع و کارگـاه ی، صـنا يرفلـز یغ يهـا ی، کانيباربر يهاانهیپا

، معــادن و یصــنعت یهــا و نــواحهــا، مجتمــع، شــهركیصــنعت يهــايل دامــداریــهــا از قبيکــاربر یو برخــ
  ش و تحت کنترل قرار خواهند گرفت.یپاال يالعمل کارو حق یفروشعمده يواحدها

ن امـر موجبـات   یـ شـهر، ا ینـ یخم ياد شـده بـرا  یـ طـرح   یید و کنتـرل فضـا  یاست تحدیبا توجه به س
نـه از فضـا، منجـر    یاسـتفاده به  يمـت آن را بـه دنبـال داشـته و در راسـتا     یک قیـ ن و تحریه زمضکاهش عر

بـاارزش افـزوده بـاال     يهـا تیـ در بافـت فرسـوده و اسـتقرار فعال    يک نوسـاز یـ مسـکن، تحر  ير الگـو ییـ به تغ
عمـده در گسـترش    يهـا تیجـاد محـدود  ی، ایتـ یو ادغـام نقـاط جمع   يکالبـد  اتصـال ز از یـ خواهد شد. پره

ـ  ياقتصـاد  يهـا تیـ فعال یـی روو پراکنده از  يری، جلـوگ یو زراعـ  یبـاغ  ید و شـرط از اراضـ  یـ ق ی، حفاظـت ب
ــکان غ ــمیاس ــأمیررس ــهر ی، ت ــدمات ش ــه ين خ ــتا ياو منطق ــتگ  يدر راس ــاهش وابس ــفهان و   یک ــه اص ب

ــد ایــمــورد تأک يملــه راهبردهــامــزاحم از ج يهــاتیــع و فعالیانتقــال صــنا ــرایو مــین ســناری ن یباشــد. ب
ــاس تأک ــاس ــلی ــتقالل خم  ید اص ــت اس ــیآن در جه ــاه  ین ــش خوابگ ــتن از نق ــهر و کاس ــروج  یش آن، خ

، اسـتفاده  یسـنت  يهـا يل دامـدار یـ ناسـازگار از قب  يهـا يمـه مـزاحم و کـاربر   یمـزاحم و ن  یصنعت يواحدها
ــاز مز ــاتی ــگر يه ــاال  يگردش ــدوده، پ ــردش یمح ــاد پیو ا يعملک ــدهایج ــ يون ــین و پیپس ــیش ن ین ب

  موجود است. يواحدها
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  يدگاه اقتصادیدو از د يویل سناریتحل: 424-2جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

  مرتبط يهاتیه و استقرار فعالیدانش پا یتیب فعالیترک •
ـ تداوم رانش فعال • ـ   يش عملکـرد یو پـاال  یصـنعت  يهـا تی بـه   یاز محـدوده فعل

  شهرینیخارج از شهرستان خم
ــگجهــت • ــ يری ــه فعالیشــهر در زم یآت ــن ــاتی ــال يه ــوق یخــدمات م ، یو حق

    ین و ارتباطیع نوی، صنای، آموزش عالیفروش، عمدهيگردشگر
  بافت فرسوده ياء و نوسازیاحجهت  يگذارهیسرماک یتحر •
   باارزش افزوده باال يهاتیاستقرار فعالن و ینه از زمیاستفاده به •
  مه مزاحم  یمزاحم و ن یصنعت يخروج واحدها •
  یسنت يهايخروج دامدار •
  شهر یکاستن از نقش خوابگاه •
  شهر يگردشگر يهاتیاستفاده از مز •
  ياقتصاد يهاتیفعال ییروکندهپرااز  يریجلوگ •
    یررسمیاز اسکان غ يریجلوگ •
  ياو منطقه ين خدمات شهریتأم •

 کار جوان) يرویژه نی(به و دیشد یمهاجرفرستت و یخروج جمع •

مــت ین و بــاالرفتن قیجــه کــاهش عرضــه زمــیکــاهش ســطح محــدوده و در نت •
  آن

  

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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  يدگاه اقتصادیاز د سوم يویل سناریتحل •
 يهـا اسـت یاسـت. مجموعـه راهبردهـا و س    یو از چنـد منظـر قابـل بررسـ    ین سـنار یـ رات ایل تـأث یتحل

رمجـاز  یغ يهـا یـی روشـهر قطعـاً پراکنـده    یدر محـدوده شـرق   يشـهردار  يهـا باالدست ذکر شـده و برنامـه  
ــکونت و فعال ــ(س ــت)، تخری ــی ــاورز یب اراض ــاغ يکش ــه ز یو ب ــتن ا یو ب ــاز رف ــاخت و س ــرس ــی ، ین اراض

و  یررســمیغ يهــاهش ســکونتگامحــالت خــارج از شــهر و الحــاق آن بــه شــهر، گســتر ییگســترش خــودرو
  به اصفهان را به دنبال خواهد داشت. يع در اتصال کالبدیتسر

 ير امـور دام، واحــدها یـ نظ یتیناسـازگار فعــال  يهـا يکــاربرعنـوان شــده ضـمن حفـظ     يش هـا یگـرا 
ــه  يســنگبر ــه یــآن کمــک نمــوده و ا يکالبــدگســترش توســعه و در محــدوده شــهر، ب ن امــر همچنــان ب

-تیـ فعال یـی زات اشـتغال یـ ن در فضـا، محـدود کـردن ظرف   ییبـا ارزش افـزوده پـا    يهـا تیفعالتداوم استقرار 
شــهر  يهــا در ســاختار  اقتصــادتیــن فعالیــعمــل نمــودن آنهــا و نقـش کــم ا  يارهیــه شــهر و جزیــپا يهـا 

  د.یخواهد انجام
 غـرب در جهـت توسـعه و عمـران    شـمال  ياتوسـعه  یاد شـده بـه دنبـال اسـتفاده از اراضـ     یـ  يهاطرح

ر مجموعـه  یـ نظ یتیو فعـال  یسـکونت  يهـا پهنـه  یف برخـ یـ شـهر بـه تعر   ینسـب  يهـا تیـ از مز يریگو بهره
ــیتفر ــگر – یح ــرق و الکترون  يگردش ــهرك ب ــمه الدر، ش ــچش ــومی ــدمات عم ــنایک، خ ــذای، ص و ...  ییع غ

ف شـده ارتبـاط   یـ تعر يهـا يکـاربر  یدهـد کـه برخـ   یهـا نشـان مـ   ن طـرح یتر اقیدق یپرداخته است. بررس
و  ينامناسـب خـدمات کالنشـهر    ییه شـهر نداشـته و بـه عـالوه ضـمن جانمـا      یـ پا يهـا تیـ بـا فعال  یمناسب

 از يابخــش عمــدههــدر رفــتن ه موجــود منجــر بــه یــف آن بــا عناصــر دانــش پایو ارتبــاط ضــع يامنطقــه
  قابل توسعه شهر خواهد شد. یاراض

 يلبـد اده و هـر گونـه توسـعه ک   عالقمنـد بـه توسـعه شـهر در تمـام جهـات بـو       و، ین سناریدر مجموع ا
ش درآمـد  یشـهر و افـزا   ياقتصـاد  یهرچنـد در کوتـاه مـدت منجـر بـه رونـق نسـب       ن امر یشود. ایرا میرا پذ
 یب اراضــیــبـه ســمت اصـفهان، تخر   یــیروشــود امـا در بلندمــدت منجـر بــه پراکنـده   یمـ  يت شــهریریمـد 

محــدود ت یــظرف و یررســمیغ يهــا، گســترش ســکونتگاهیخــدمات يد کمبودهــای، تشــدیو بــاغ يکشــاورز
-تیـ ار فعالیـ ن، فضـا در اخت یبـه علـت ارزان بـودن زمـ    ن یهمچنـ ه شهر خواهـد شـد. بـه عـالوه     یمشاغل پا

و  ياهیآن بــه اصــفهان، عملکــرد حاشــ یو وابســتگ گرفــتشــده اصــفهان قــرار خواهــد  يبــرون ســپار يهــا
  د خواهد شد.ینده تشدیآن در آ ینقش خوابگاه
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  يدگاه اقتصادیسه از د يویل سناریتحل: 424-3جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

ـ دانـش پا  يهـا تیجاد فعالیا • موجـود در محـدوده    يهـا ه در تعامـل بـا دانشـگاه   ی
  شهر

  يریپذتیت جمعیش ظرفیافزا •
  در شهر ياقتصاد یجاد شغل و رونق نسبیا •
ــاســتفاده از مز • ــاتی ــشــهر نظ ینســب يه ــه ســاختار   ير گردشــگری ــک ب و کم

 ياقتصاد

 شهر یخدمات يکمبودها ین برخیتام •

  مسکن یآت يازهایبه ن ییامکان پاسخگو •
  ش محدوده)یل افزای(به دل يش درآمد شهرداریافزا •

  چرخه ارزش افزوده یه از شهر بدون طیخروج مواد اول •
خـودرو بـه    ینـواح هـا (در صـورت الحـاق    رسـاخت ینه توسـعه ز یش هزیافزا •

  محدوده)
  در رقابت با اقتصاد فضا يبخش کشاورز کاهش توان •
  يموجود در بخش کشاورز یشغل يهااز دست رفتن فرصت •
  شهر یش نقش خوابگاهیافزا •
  شهر اصفهان ياهیعملکرد حاش •
  شتر به اصفهانیب یوابستگ •
  هیف عناصر دانش پایارتباط ضع •
غــرب گرفتــه شــده در شــمالدر نظــر  يهــايکــاربر یبرخــ عــدم تناســب •

  ه شهریپا يهاتیبا فعالمحدوده 
  ماخذ: مطالعات مشاور.
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  يدگاه اقتصادیاز د چهارم يویل سناریتحل •
 يبــر مبنــا يزیــرو در جهــت رفــع مســائل و معضــالت حــاد موجــود و بــه دنبــال برنامــه ین ســناریــا

ــمز ــد شــهر  يهــالیاز پتانســ يآن و اســتفاده حــداکثر ینســب يهــاتی ــا بتوان ــا  يتوســعه شــهر اســت ت ب
  د.یفاء نمایاصفهان ا يگاه مؤثر و قابل قبول در منطقه کالنشهریعملکرد مناسب و نقش و جا

رو شیمــدنظر در جهــت رفــع مســائل و موضــوعات پــ يویو تــالش ســنار يریــگن اســاس، جهــتیبــرا
  ر است:یبه شرح ز

و  یمحـدوده شـرق   يکشـاورز  یاراضـ  يژه بـرا یـ عملکـرد و ف نقـش و  یـ و بـه دنبـال تعر  ین سـنار یا •
آن  یو ارتقـاء تـوان رقـابت    ین اراضـ یـ شهر است تا بتوانـد ضـمن بـاال بـردن ارزش افـزوده ا      یجنوب

 يریـ گبهـره  ين امـر در راسـتا  یـ د. ایـ نما يریب آن جلـوگ یـ هـا از تخر ير کـاربر یدر برابر هجوم سا
-یممانعـت مـ   ینینشـ هیو حاشـ  یـی روپراکنـده شـهر کمـک و از    ياز اقتصاد فضا به رونـق اقتصـاد  

ن یـ ا يسـاز ادهیـ بـه پ  یژه در محـدوده شـرق  یـ بـه و  یررسـم یغ يهـا سـکونتگاه  يد. توانمندسازینما
  د.ینمایم یانیهدف کمک شا

دهنـد.  یل مـ ین شـهر را تشـک  یـ اه یـ پا يهـا تیـ فعال ي، منسـوجات و دامـدار  يرفلـز یغیع کانیصنا •
دات آنهــا بــدون چرخــه ارزش افــزوده و بــه یــخــروج تولز یــهــا و نتیــن فعالیــت محــدود ایــظرف

شـهر نخواهـد بـود. باتوجـه     ینـ یاقتصـاد رو بـه رشـد خم    يه، قطعاً پاسـخگو یصورت مواد خام و اول
ن و یپســ يونــدهایجــاد پیهــا و اتیــن فعالیــا يش عملکــردیمناســب، پــاال يهــانــهیبــه وجــود زم

ــا تعریشــیپ ــ یتیفعــال يهــاجــاد خوشــهیف و ایــن ب ت و ارزش یــتوانــد بــه ارتقــاء ظرفیمــرتبط م
ه شـهر در  یـ پا يهـا تیـ فعال يش عملکـرد ین راسـتا پـاال  یـ د. در ایـ هـا کمـک نما  تین فعالیافزوده ا
 و است:ین سناریا یاصل يشنهادهایپر از یموارد ز

  یو جنوب یاه در محدوده شرقیو پرورش گل و گ يژه کشاورزیف مراکز ویتعر - 
  خوشه سنگ جادیو ا يش عملکردیو پاال یسامانده - 
  جاد خوشه منسوجاتیو ا یسامانده - 

، دانشــگاه آزاد و یل دانشــگاه صــنعتیــاز قب یل وجــود مراکــز آمــوزش عــالیاز پتانســ يریــگبهــره •
ه از یــدانــش پا يهــاتیــفعال يریــگشــهر و شــکل یتیر ســاختار فعــالییــتغ يام نــور در راســتایــپ
ک یـ جـاد شـهرك بـرق و الکترون   یز بـا توجـه بـه طـرح ا    یـ و اسـت. ن ین سناریا يهايریگگر جهتید

ــاتیو تحق یغــرب و وجــود مرکــز علمــدر شــمال ــاركی، ایدانشــگاه صــنعت یق علــم و  يهــاجــاد پ
جـاد  یغـرب و ا افتـه در جهـت شـمال و شـمال    یو انکوباتورهـا بـه صـورت هـالل گسـترش       يآورفن

-ز بهـره یـ ن و نینـو  یخـدمات  يواحـدها  يریـ گشـهر بـا شـکل    ین عناصـر بـا هسـته اصـل    یتعامل ا

ه شــهر، بــه یــپا يهــاتیــش عملکــرد فعالین واحــد در ارتقــاء و پــاالیــاســتقرار ا يایــاز مزا يریــگ
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د مســکن یــجد يف الگــویــن راســتا تعریــشــهر کمــک خواهــد کــرد. در ا یتیر ســاختار فعــالییــتغ
  د.ین نقش کمک نمایا يع و ماندگاریتواند به تسریم

و  یانیــبافــت م يکالبــد یســودگدر جهــت رفــع فر يریو، اتخــاذ تــدابین ســناریــا يریــگاز  جهــت •
و  یشــمال ین هــدف بــه گســترش جهــت توســعه بــه ســمت اراضــ یــشــهر اســت. ا یهســته اصــل

   ر خواهد بود.یپذژه در بافت امکانین خدمات ویت و تامیژه کار و فعالیف مراکز ویتعر
ز یـ غـرب شـهر و ن  شـمال و شـمال   یدر اراضـ  يامنطقـه اس شـهر و  یـ مقن خـدمات  یبا توجه به تأم •

 یخـدمات  يهـا یتوانـد از شـدت وابسـتگ   یچشـمه الدر مـ   يگردشـگر  – یاحداث مجموعـه خـدمات  
  شهر به اصفهان بکاهد. 

ــدر مجمــوع ا ــا تعرین ســناری ــو ب ــرایــف نقــش و عملکــرد وی ــا يژه ب ــأمی  ين کمبودهــاین شــهر و ت
 ز تــالش دریــموجــود و ن يهــاتیــفعال يش عملکــردیه و پــاالیــدانــش پا يهــاتیــ، گســترش فعالیخــدمات

بــرد در  –ر نقـش مــؤثر و رابطـه بــرد   یبــا ارزش افــزوده بـاال در فضــا بـه دنبــال تصــو   يهـا تیــاسـتقرار فعال 
  ژه شهر اصفهان است.یخود به و یرامونیارتباط با مناطق پ
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  يدگاه اقتصادیچهار از د يویل سناریتحل: 424- 4جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

  )يژه کشاورزیه شهر (خوشه سنگ، خوشه منسوجات و مراکز ویپا يهاتیفعال يش عملکردیپاال •
   ین کمبود مشاغل خدماتیتأم •
  ه شهریپا يهاتیش فعالیاز محل پاال يش درآمد شهرداریافزا •
  گرید يهايدر مقابله با کاربر ین اراضیا یو باال رفتن توان رقابت يجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزیا •
  بافت فرسوده ياء و نوسازیاح •
  يمزاحم شهر يهاتیخروج فعال •
  يکشاورز یب اراضیاز تخر يریجلوگ •
  یش تراکم ساختمانیمسکن و افزا ير الگوییجه تغین در نتیمت زمیک قید محدوده شهر، تحریتحد •
  یررسمیغ يهاو سکونتگاه ینینشهیکنترل حاش •
  شهر ینسب يهاتیمز يبر مبنا يزیربرنامه •
  يت گردشگریاز مز يریگبهره •
  ید شغلیجد يهاوجود فرصت •
   یربومیو غ یبوم يهاهیدر جذب سرما يگذارهیسرما يهاها و فرصتتیوجود جذاب •
  ياهیو عملکرد حاش یکاهش نقش خوابگاه •
  هیدانش پا يهاتیگسترش فعال •
  یژه در لبه شمالید مسکن به ویجد يف الگویتعر •
  شهر يدر ساختار اقتصاد يگردشگر يهاتیاستفاده از مز •
  یربومیو غ یبوم يهاهیجهت جذب سرما يگذارهیسرما يهاها و فرصتتیجاد جذابیا •

 ینـــواح ياء و نوســـازیــ مـــدت در اح یرونــد طـــوالن  •
  فرسوده

ـ اول يهـا يگـذار هیاز به سرماین • -ينـه کشـاورز  یه در زمی
 مدرن يها

  ین مسکونیمت زمیش قیافزا •

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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   یدگاه اجتماعیوها از دیل سناریتحل) ب
  یدگاه اجتماعیک از دی يویل سناریتحل •

نــده یموجـود را در آ  يو کالبــد ی، اجتمـاع ياقتصــاد يشــهر تـداوم رونـد.ها  ینـ یو خمین ســناریـ براسـاس ا 
بـه   يو اتصـال کالبـد   ياقتصـاد  یشـهر، وابسـتگ   ید نقـش خوابگـاه  یمود. تداوم رونـد موجـود بـه تشـد    یخواهد پ

و کمبـود خـدمات وضـع موجـود      يکالبـد  ید فرسـودگ ینکـه تشـد  یشهر اصفهان را تجربـه خواهـد کـرد. ضـمن ا    
  شده است. ینیبشیشهر پ يط به صورت محتمل براین شرایز در این

بـه   ياقتصـاد  یش وابسـتگ یآن اشـاره کـرد. افـزا    عمـده  يامـدها یبـه پ  یتـوان از نظـر اجتمـاع   ین مـ یبنابرا
ط یط تعلـق خـاطر شـهروندان بـه محـ     ین شـرا یـ خواهـد شـد و در ا   یت نقـش خوابگـاه  یشهر اصفهان موجب تقو

ن تـداوم  یـ اسـت بـه وجـود نخواهـد آمـد. عـالوه بـر ا        یمشـارکت اجتمـاع   يهـا شرطشیاز پ یکیخود که  یزندگ
 یرا در پــشــهر ینــیخم یرونــد موجــود بــه اســکان اقشــار فرودســت در شــهر کــاهش شــأن و منزلــت اجتمــاع 

 یت فروپاشــیــشــهر و در نهاینــیبــه خــارج از خم ین بــومی، مهــاجرت ســاکنیاجتمــاع يهــابیدارد. رشــد آســ
ــهیاز د یه اجتمــاعیســرما ــا یاجتمــاع يهــاگــر مؤلف  ینکــه کــاهش شــأن اجتمــاع یو اســت. ضــمناً این ســناری

  را به دنبال دارد. یررسمیغ يهاد رشد سکونتگاهیر بودن آن و تشدیشهر در کنار مهاجرپذینیخم
را از  يریل مهاجرپـذ یـ شـهر بـه دل  ینـ یدر خم یش چنـد فرهنگـ  یتـر افـزا  تـوان از نظرگـاه کـالن   یاگرچه م

- د، اسـالم یـ آبـاد جد ين (جـو ینکـه در حـال حاضـر محـالت مهاجرنشـ     یو دانسـت. بخصـوص ا  ین سـنار یا يایمزا

  ه و ...) در حال گسترش هستند.  یآباد، منظر
  

  یدگاه اجتماعیک از دیو یل سناریل: تح424- 5جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

    یش تنوع فرهنگیافزا -
   در اصفهان یشغل يهاآسان به فرصت یابیدست -

    شهر یفرهنگ – یخیت تارین رفتن هویاز ب -
   یه اجتماعیکاهش سرما -

   یاجتماع يهابیش آسیافزا -

   شهر یکاهش شأن و منزلت اجتماع -

  مهاجرت اقشار فرودست -

  اقشار کم درآمد ییفضا ینیگز ییت جدایتقو -
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  یدگاه اجتماعیو دو از دیل سناریتحل •
) کالنشـهر اصـفهان   2سـطح (  ياز آثـار توسـعه اقتصـاد    يریـ گشـهر بـا بهـره   ینـ یو خمین سـنار یـ براساس ا

، حمـل و نقــل و محصــوالت  ی، بازرگــانيو هتلـدار  ي، گردشــگری، مـال یه، خــدماتیـ دانــش پا يهـا تیــمرکـز فعال 
ابــد و مراکــز ییت شــهر کــاهش مــیــو جمع ين محــدوده کالبــدیخواهــد بــود. همچنــ يرفلــزیغ یو کــان یچــوب

و  يکشــاورز ینکــه معبــر بــه حفــظ اراضــیاز محــدوده شــهر خــارج خواهــد شــد و ضــمن ا یدانشــگاه یآموزشــ
  شود.یباغات م
ــی ــل جــذب جمع یک ــاز عوام ــهر خم ی ــه ش ــدتاً فرودســت ب ــاجر و عم ــیت مه ــود واحــدها ین ــهر وج  يش

شـهر خـارج خواهنـد شـد.     ینـ یو از خمین سـنار یـ مه مـزاحم و ناسـازگار اسـت کـه براسـاس ا     یمزاحم و ن یتیالفع
ــا ــی ــر فرصــتین مســئله م ــد ب ــأث یشــغل يهــاتوان ــر گــذارد. اگرچــه توســعه براســاس ا یموجــود ت و ین ســناری

و یســنارن یــاز نقــاط مثبــت ا یت بــومیــن حــال حفــظ جمعیــدارد. بــا ا یخــاص را درپــ يهــاتیــفعال يریـ قرارگ
 یاجتمــاع يهــابیجــه کــاهش آســیو در نت یه اجتمــاعیش ســرمایت بــه افــزایــشــود. حفــظ جمعیمحســوب مــ

ــأث يریت شــهر و کــاهش مهاجرپــذیــمنجــر خواهــد شــد. کنتــرل جمع  یاجتمــاع يهــاتیــفیدر ک ییر بســزایت
 يارتقـا  اشـاره کـرد کـه در    یررسـم یغ یهـ ان بـه کنتـرل رشـد سـکونتگاه    یـ ن میـ تـوان در ا یشهر دارد. مینیخم

  کند.یفا میا یشهر نقش اساسینیخم یشأن اجتماع
، ین بــومی(ســاکن یشــهر متصــور شــده، حــوزه اجتمــاع یتوســعه آتــ يو را بــراین ســناریــچنانچــه بتــوان ا

ــهو ــاری ــوم  یخیت ت ــگ عم ــب یو فرهن ــات نس ــرا   ی) از ثب ــه ب ــود ک ــد ب ــوردار خواه ــ  يبرخ ــعه فرهنگ و  یتوس
  د.یآیبه حساب م یشهر فرصت مناسب یاجتماع

  
  یدگاه اجتماعیو دو از دیل سناری: تحل424- 6جدول شماره 

 یاثرات منف  اثرات مثبت

    یررسمیغ يهاکنترل رشد سکونتگاه -
 شهر   یفرهنگ – یخیت تاریحفظ هو -

  شهر یل و بومین اصیحفظ ساکن -

   یه اجتماعیش سرمایامکان افزا -

   یاجتماع يهابیکنترل آس -

   شهر یارتقاء شأن اجتماع -

 زهیـــو(به جمعیـــت و مهاجرفرســـتی شـــدیدخـــروج  -
 کار جوان) يروین
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  یدگاه اجتماعیو سه از دیل سناریتحل •
رنــده در ســطح یگمیتصــم يهــا و اقــدامات نهادهــامتــأثر از برنامــه يهــاتیــه فعالیــســوم بــر پا يویســنار
و بــر یسـنار ن یــاسـت. ا  شــات برنامـه یکـرد گرا یشــتر بـر رو یشــده اسـت و ب  يزیـ ر) طـرح يت شــهریریخـرد (مـد  

  ش مهاجرت منجر خواهد شد.ینه نمودن منافع شهر، توسعه مستقل از شهر اصفهان و افزایشیب
ــکل      ــتلزم ش ــفهان مس ــعه مســتقل از شــهر اص ــگتوس ــدها يری ــجد یتیفعــال يواح  ید و ســاماندهی

ـ  یـ اسـت. جـذب جمع   یفعلـ  يواحدها اسـت.   ياتوسـعه  يکردهـا ین بخـش از رو یـ ا يامـدها ین پیت مهـاجر از اول
توانـد  ین امـر مـ  یـ د در شـهر خواهـد شـد کـه ا    یـ جد یتـ یجمع يهـا کـانون  يریـ گش مهاجرت موجب شکلیافزا

و  ین بــومیســاکن ين فضــا را بــرایش مهــاجریدار شــهر در تضــاد باشــد عــالوه بــر آن افــزایــتوســعه پا يبــا الگــو
  شهر تنگتر خواهد کرد.  ینیل خمیاص

ــر پیاز د ــدهایگ ــال يام ــا یاحتم ــناری ــ ین س ــکاف ب ــداوم ش ــروم   یو ت ــالت مح ــودار و مح ــالت برخ ن مح
ط یآن بـه محـدوده، شـرا    یجیش سـاخت و سـاز در خـارج از محـدوده و اتصـال تـدر      یشهر اسـت. بـا افـزا   ینیخم

  ابد.  ییش میافزا یررسمیغ يهان و سکونتگاهییت پایفیبا ک یسکونت
ــیخم يهــاگــر چــالشیاز د ــوم يو تنگناهــا یشــهر ضــعف انســجام اجتمــاع ین جــه یاســت کــه در نت یق

شـهر بوجـود آمـده اسـت. بـه      ینـ یآنهـا در خم  ید و عـدم ادغـام اجتمـاع   یـ جد یتـ یجمع يهـا کـانون  يریگشکل
ن نشـده اسـت   یه و تـدو یـ ته يادر محـالت مختلـف شـهر برنامـه     یش و ارتقـاء سـطح ادغـام اجتمـاع    یمنظور افزا
ت شـهر را  یریمـردم نسـبت بـه مـد     ياز محـالت از سـو   یض در بخشـ یش حـس تبعـ  ین حفـره افـزا  یو غفلت از ا

  آورد.یبوجود م
  

   یدگاه اجتماعیو سه از دیل سناری: تحل424-7جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

ـ ش تعلق خاطر سـاکنان بـه دل  یافزا - ل ی
  شهر یکاهش نقش خوابگاه

   موجود در شهر ید شکاف طبقاتیتشد -
 محالت   ین برخییپا یحفظ شأن اجتماع -

  یقوم يهاتداوم تنش -

   یاجتماع يهابیمشکالت و آسش یافزا -

-شــمال یژه در شــبها در اراضــیــبــه و یت اجتمــاعیــکــاهش امن -

  شود.یغرب محدوده که صرفًا به خدمات اختصاص داده م

 یررسمیغ يدر قالب سکونتگاه ها  ت مهاجریش جمعیافزا -

   یه اجتماعیکاهش سرما -
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  یدگاه اجتماعیچهارم از د يویل سناریتحل •
ــا ــر آن ین ســناری ــا دســت و ب ــا ب ــه الگــو یابیاســت ت ــتوســعه پا يب  یدار شــهر موجــب کــاهش وابســتگ ی
ط شــهر یمحــ ی، ارتقـاء نقــش شــهر در منطقـه و اثربخشــ  یبــه شــهر اصـفهان، کــاهش نقــش خوابگــاه  ياقتصـاد 

  شود.  
ز یـ ن امـر ن یشـود. همـ  یشـهر منجـر مـ    یل و بـوم ین اصـ یدار به حفـظ سـاکن  یتوسعه پا يد الگویبدون ترد

- بیشـهر اسـت خواهـد شـد. کـاهش آسـ       یاز توسـعه آتـ  یـ ش نیکـه پـ   یه اجتمـاع یسـرما  موجب حفظ و ارتقـاء 
اســت. ضــمن  یه اجتمــاعیحفــظ ســرما يامــدهایگـر پ ین از دیاز حضــور مهــاجر یناشــ یو نــاامن یاجتمــاع يهـا 

ز جـزو الزامــات  یـ ن یفعلــ یررسـم یغ يهـا سـکونتگاه  ياقتصــاد – یاجتمـاع  ينکـه لـزوم توجـه بــه توانمندسـاز    یا
  دار شهر است.  یتوسعه پا يالگو

  

  یدگاه اجتماعیو چهار از دیل سناری: تحل424- 8جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

    یاجتماع يهايها و ناهنجاربیکاهش آس -
 شهر  یل و بومین اصیحفظ ساکن -

   یه اجتماعیحفظ سرما -

ــ - ــدا یاز ب ــتن ج ــا یین رف ــکاف ییفض ــاو ش ــاع يه ــ یاجتم ن یب
   محالت شهر

 شهر   یاجتماع – یخیتارت یحفظ هو -

  موجود یررسمیغ يهاسکونتگاه يتوانمندساز -

   یررسمیغ يهااز رشد سکونتگاه يریجلوگ -

ــذ - ــه   يریمهاجرپ ــفهان ب ــهر اص از ش
مـت  یبـه مسـکن بـا ق    یابیل دسـت یدل
ــا ــه اصــفهانییپ شــتر ی(ب نتر نســبت ب

 در شمال غرب محدوده)

  
  
  
 

  
  

  



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   87

مهندسان مشاور نقش محیط    

   یطیست محیزمطالعات دگاه یوها از دیسنارل یتحل) ج
تــر کــه واجــد عیوســ يارامــون آن در گســترهیشــهر و پینــیخم یعــیط طبیگــذرا بــر عرصــه محــ ینگــاه

همچــون  یدهـد کــه مجــاورت آن بـا شــهر بزرگــ  یرگـذار بــر شــهر باشـد، نشــان مــ  یتأث یســتمیاکوس يهــاپهنـه 
 یانسـان  يهـا تیـ گـر فعال ینه دیشـ ین شـهر بـا توجـه بـه پ    یـ رامـون ا ینـده در پ یفزا یصـنعت  يهاتیاصفهان و فعال

ــا توجــه بــه پــراکنش خــاك نــدهیرامــون زایدر پ يل زراعــت و باغــداریــاز قب ز در یو حاصــلخ یرســوب يهــارود ب
ــه دشــت ــاپهن ــ يه ــه یالبیس ــکــه در دو طــرف ا ياو رودخان ــه ی ــه شــکل گرفت ــد ن رودخان ــامل چن ــد، ش ن یان

  ن منطقه است که عبارتند از:یستم فعال در ایاکوس
 يستم شهریاکوس •

 یستم صنعتیاکوس •

 يکشاورز – یستم زراعیاکوس •

 ياستم رودخانهیاکوس •

   یو مرتع یستم کوهستانیاکوس •

سـاخت بـه   ط متـراکم انسـان  یفعـال و محـ   يهـا شـهر جـزو پهنـه    ییایـ ت جغرافیـ نکـه موقع ینظر به ا
ن قسـمت بـا   یـ شـده در وضـع موجـود، در ا    ییشناسـا  يهـا سـتم یاکوس یاجمـال  یرود، لذا با بررسـ یشمار م

ــاکولوژ يهــاشــرح و بســط شــاخص ــاز یک در هــر اکوسی ــه عنــوان ب  يهــاتیو شخصــ یاصــلگران یســتم ب
مـورد   یطـ یسـت مح یدگاه زیـ مختلـف از د  يوهایرو براسـاس سـنار  شیپـ  يدهنـده آن، رونـدها  شـکل  یاصل

  ل قرار گرفته است.یه و تحلیو تجز یبررس
  

ـ یسـت مح یف عناصر شاخص زیو توص یبررس -  ـ   ییشناسـا  يهـا سـتم یدر اکوس یط ط یشـده در مح
 رامون آنیشهر و پینیخم ییایجغراف

   يستم شهریاکوس •
 ياشـاخص در پـاره   يکالبـد  يهـا بـا اصـفهان و نبـود گسسـت     يکالبـد ل اتصـال  یـ شهر به دلینیخم
اســت کــه بــا اصــفهان و درچــه، گســتره  يشــهر يهــااز ســکونتگاه يادهیــتنهــا مجموعــه درهــماز قســمت

شــود، یاد مــیــاز آن  يســتم شــهریشــود کــه بــه عنــوان اکوسیرا شــامل مــ يشــهر يهــااز پهنــه یعیوســ
  ستم عبارتند از:ین اکوسیشاخص در ا یطیست محیعناصر ز

 یانسان يهاسکونتگاه - 

 يو اقتصاد يتجار يهاپهنه - 

 یحیتفر يهاها و مجموعهز شده پاركیتجه يهاسبز و باز و گستره يفضاها - 

ــابر شــهر -  ــا تراف  يشــبکه مع ــو حمــل و نقــل درون شــهر ب ــاکی ــه خصــوص در  يه ــه ب روزان
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 شهر   یو خروج يورود يادروازه

 ی، کارگاهیصنعت يبا عملکردها يفضاها - 

    يزات شهریسات و تجهیر تأسیو سا یرساختیز يهاپهنه - 
طلبــد، یشــتر را مــیب يکــه صــرف انــرژ ید انســانیشــد يهــاتیــ، فعاليشــهر يهــاســتمیمعمــوالً در اکوس

گازهـا و  ش یز افـزا یـ آن و ن هـدر رفـت  ا یـ  يجـه مصـرف انـرژ   یشـتر در نت یش بید گرمـا یل تولیاز قب ییبازخوردها
ــذرات ر ــی ــه عنــوان جز  یز گــرد و غبــار و ... را در پ ــذا همــواره شــهرها ب ــدارد، ل ــ يهــارهی ــوان  یحرارت ــه عن و ب
ز فرهنـگ شـهروندان و   یـ شـهر و ن  ییایـ ت جغرافیـ شـوند کـه بسـته بـه موقع    ینسبتاً آلوده شـناخته مـ   يهاکانون

از  یزان آلـودگ یـ م ،هـا و ... تیـ فعال يه بـرا بـه کـار گرفتـه شـد     یانسـان  يو ابزارهـا  يفنـاور ل یاز قب يگریعوامل د
 يهـا تین وضـع یتـر در مطلـوب  یحتـ  يشـهر  يهـا سـتم یر اسـت. در واقـع اکوس  یـ اد متغیـ ار زیار کم تـا بسـ  یبس
رامـون خـود   یپ يهـا سـتم یر اکوسیهـا هسـتند کـه در تقابـل بـا سـا      یاز آلـودگ  ياز واجـد پـاره  یـ ن یطیست محیز

  روند.یبه شمار م یر حرارتیجزا يهاو کانون ین آلودگیبه عنوان حامل
  

 یصنعت ستمیاکوس •

سـتم آن  یرود کـه اکوس یانسـان بـه شـمار مـ     يهـا تیـ ن فعالیاز مهمتـر  یکـ یبـه عنـوان    یصنعت يهاتیفعال
از مـوارد و از   یدر بعضـ  یسـتم صـنعت  یواژه اکوس اطـالق ز بـه طـور کامـل سـاخته دسـت انسـان بـوده و در واقـع         ین
ا یـ و  یصـنعت  يهـا ن حـال در مجموعـه  یـ رسـد. بـا ا  یشناسـان چنـدان درسـت بـه نظـر نمـ      طیاز مح يادگاه پارهید

شــود، منجــر بــه یانجــام مــ يااس گســتردهیــدر وســعت و مق یصــنعت ين کــه عملکردهــایاز ســرزم ییهــادر پهنــه
شـود، در  یشـناخته مـ   یسـتم صـنعت  یگـردد کـه بـه عنـوان اکوس    یخـاص مـ   يهـا سـتم یاز اکوس ینـوع  يریگشکل

ــاال، موجــب مــیاس بســیــدر مق يهــا و صــرف انــرژیســتم انتشــار انــواع آلــودگین اکوسیــا  يهــاگــردد پهنــهیار ب
در نظـر گرفتــه شــود کـه معمــوالً اثــرات    یطــیسـت مح یز يهــان پهنــهیتـر ن و پرمخــاطرهیتــرجــزو آلـوده  یصـنعت 
  گذارد.  یرامون خود میپ يهاستمیرا بر اکوس ینامطلوب

ــاســتان اصــفهان ن ــوان ی ــه عن ــز ب ع مهــم آن در یاز صــنا ياکــه بخــش عمــده  یاســتان صــنعتک ی
ار فعــال، یو بســ یســتم صــنعتیاز اکوس يرامــون شــهر اصــفهان قــرار دارد، بــا برخــورداریپ يمجموعــه شــهر

  گردد.یز برخوردار میآن ن یطیست محینامطلوب ز يامدهایاز پ
  

  يکشاورز - یستم زراعیاکوس •
ن عامـل جـذب   یتـر ن منطقـه، مهـم  یـ در ا يقـو  یخیتـار نه یشـ یو بـا پ  يو کشـاورز  یزراع يهاتیفعال

 یســکونت یاز نــواح ياریبســ ییایــت جغرافیــکــه موقع يات و اســتقرار آن بــه شــمار رفتــه، بــه گونــهیـ جمع
و  يدر امــر کشــاورز ییایــمهــم جغراف يهــااز مســاعدت ین نــواحیــا ياز برخــوردار یه، حــاکیــن ناحیــدر ا
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در مجــاورت  يکشــاورز یغنــ يهــاز و خــاكیحاصــلخ یاضــوابســته بــه آن اســت. در واقــع ار يهــاتیــفعال
 ینــیرزمیز منــابع آب زیــهــا) و نيآن (مــاد یانحرافــ يهــارود و شــعبهنــدهیرودخانــه زا یمنــابع آب ســطح

دهــد کــه یگرفتــه اســت، نشــان مــیقــرار مــ يبــرداروه قنــات مــورد بهــرهیمناســب کــه در گذشــته بــه شــ
ـ یاکوس ز یـ ه شـکل گرفتـه و تـاکنون ن   یـ ن ناحیـ در ا یعـ یطب – یانسـان سـتم  ین اکوسیستم فوق به عنوان اول
ــار یــبــه ح ســتم و ین اکوسیــب ایــگذشــته، تخر يهــاآن در دهــه یخیات خــود ادامــه داده، گرچــه رونــد ت
امـد  یبـه عنـوان پ   یصـنعت  یبـوده کـه توسـعه شـهرها و نـواح      یانسـان  يهـا تیـ ر فعالیف آن به نفع سایتضع

ــا ــن تغی ــط اکوس یی ــه بس ــر ب ــتمیرات منج ــس ــهر ياه ــنعت يش ــ  یو ص ــده و بعضــاً مح ــداخلیش از  یط مت
 يهــاده کــه عمــدتاً در لبــهیــگرد يو شــهر ی، صــنعتيمخــتلط شــامل کشــاورز يهــاســتمیمجموعــه اکوس

ــ ســتم ین اکوسیــت در ایــانــد. بــه هــر حــال عناصــر واجــد اهم شــهر شــکل گرفتــهینــیخم یو شــرق یغرب
  عبارتند از:

 رمثمریو درختان مثمر و غ هاباغ يهاگستره •

گــر محصــوالت یجــات و غــالت و دیفیو صــ يزیکســاله، جــالیاهــان یبــا کشــت گ یزراعــ یاراضــ •
 يکشاورز

 يهـا ق، قنـات یـ مـه عم یق و نیـ عم يهـا هـا و چـاه  ت آب، موتـور پمـپ  یهـدا  يهاها و کاناليجو •
 ریر و بایدا

 يکشاورز یدر قلب اراض یسنت يهايو به خصوص دامدار يکوچک دامدار يهامجموعه •

 دهد.یر را نشان میبا یاز اراض یعیوس يهاانداز آنها گسترهش که چشمیآ یاراض •

و اثــرات مطلــوب بــر  یطــیســت محیمثبــت ز يبــا بازخوردهــا يکشــاورز یســتم زراعــیمعمــوالً اکوس
-یهمجــوار مــ يهــاســتمیو اکوس یر نــواحیســا یســتمیط اکوسیباعــث بهبــود شــرا یســت انســانیط زیمحــ

ارد کــه دط یز بــر محــیــرا ن یکشــت و کــار، اثــرات نــامطلوب یســنت يهــاوهین حــال رواج شــیــگــردد. بــا ا
ــر ــا مصــرف زیمهمت ــن آنه ــیرزمیآب ز يهــار ســفرهیاده از حــد آب و کــاهش ذخــای ــا ین  یســطح يو آبه

  رود.یگر آن به شمار میامد نامطلوب دیاد پیز يهادر وسعت یاراض يگذارشیآ یشده و از طرف
  
 ياستم رودخانهیاکوس •

ط، یع بــا محــیل تقــابالت ســریــبــه دل یســطح يانــات و آبهــایجر يدارا یو نــواح یآبــ يهــاگســتره
ســتم نقــش ین اکوسیــخــود دارنــد. در ا یطــیط محیرامــون و شــرایپ يهــاســتمیبــر اکوس یاثــرات بالمنــازع

ز یــرجانــدار و نیط غیط جانــدار و محــیط اعــم از محــیمحــ ياجــزا یدر تمــام یاتیــت حیــل اهمیــآب بــه دل
در ذات خــود  ییایــســتم پویط، اکوسیمحــ يمایبــر ســ یدهــو نقــش يریپــذنقــشع و یت تبــادل ســریــقابل

  دارد.
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ــدر ا ــن ناحی ــدهیه زای ــم ن ــوان مه ــه عن ــررود ب ــن عنصــر جغرافیت ــو ح ییای ــام ی ــه تم ــده ب  یات دهن
ن منطقـه بـه نـام    یـ منشـعب از آن کـه اصـطالحاً در ا    يهـا له نهرهـا و کانـال  یموجود، به وس يهاستمیاکوس
هســتند لــذا نقــش و  يط جــاریبــر بســتر محــ یاتیــح يهــاانیشــود، همچــون شــریاد مــیــنهــا آاز  يمــاد
ا وقفـه در  یـ ان یـ کـه بـا قطـع هـر جر     يرود، بـه طـور  یبه شمار مـ  یاتیت آنها به همان اندازه مهم و حیاهم

آنهـا   يمتـأثر از آن و بسـا نـابود    يهـا سـتم یهـا، بـه مثابـه بـه اغمـا رفـتن اکوس      ين مـاد یـ ا یانیحرکت شر
ــد. اکوس ــد ش ــه زایخواه ــتم رودخان ــدهیس ــران ــ سرود و ت ــیآن  یآبرفت ــ یک ــرینظیاز ب ــن آرایرت ــاشی  يه

 ییایـ از عوامـل جغراف  يانـه مجموعـه  یبه یختگـ یده کـه تعامـل و درهـم آم   یرا شـکل بخشـ   یعـ یطب ییفضا
  ساخت را فراهم ساخته است.انسان يهاتیو فعال یست انسانیز يمساعد برا

  
   یو مرتع یکوهستانستم یاکوس •
ب کـه  یپرشـ  يهـا هـا و دامنـه  انـداز صـخره  و چشـم  یسـنگ  يهـا یزدگـ رونیـ و ناهموار با ب یکوهستان ینواح 
کنـد از جملـه   یف جلـوه مـ  یبـه صـورت مراتـع کـم تـراکم و ضـع       یعـ یاهـان طب یاز نقاط توسط پوشـش گ  یدر بعض
از آن  یو مرتعـ  یسـتم کوهسـتان  یعنـوان اکوس ه اسـت کـه تحـت    یـ ن ناحیـ در ا يانـداز چشـم  يهـا ها و پهنـه گستره

 يخــود و مورفولــوژ یشناســنیزمــ يبســته بــه نــوع ســازندها یو مرتعــ یکوهســتان یشــود. معمــوالً نــواحیاد مــیــ
سـتم  ین اکوسیـ دارنـد. بـه هـر حـال اثـرات ا      یمتفـاوت  يهـا ن منـاطق چهـره  یـ حاکم بـر ا  یمیط اقلیز شراین و نیزم
آن  یطــیســت محیت زیــاســت کــه مطلوب یســت انســانیط زیکننــده محــش یز بــه صــورت بهبوددهنــده و پــاالیــن

  العاده است.ت فوقیساخت حائز اهمط انسانیمح يبرا
و  یسـخت آهکـ   يهـا بـا صـخره   الدرات و کـوه  ونسـبتاً مرتفـع صـل    يهـا شهر کـوه ینیدر محدوده خم

هـا و اشـکال   ش انـواع کارسـت  یدایـ کـه اصـطالحاً منجـر بـه پ     یآهکـ  یش مترتب بـر نـواح  یفرسا يهادهیپد
ع یوسـ  يهـا شـلو پهنـه  یونـد بـا محـدوده حفاظـت شـده قم     یگـردد، در پ یمـ  ین نواحیخاص ا یکیمورفولوژ

غــرب شــهر شــامل رامــون شــمال و شــمالیرا در پ یو مرتعــ یکوهســتان ســتمیاز اکوس ياو نســبتاً گســترده
-ینـ یشـهر خم  یبسـتم بـه صـورت نعـل اسـ     ین اکوسیـ ر نمـود کـه ا  ین تصـو یتوان چنیگردد. در واقع میم

  شهر را دربرگرفته است.
  
  )یشیگرا يویسنار( یطیست محیزدگاه یداز ک ی يویل سناریتحل §

 يهــاتیــآن معطــوف بــه فعال يامــدهای؛ حرکــت و پیت فعلــیســت در وضــعیط زیرونــد موجــود محــ
آن اسـت؛ در   يامـدها یموجـود، بـدون توجـه بـه آثـار و پ      يهـا حـداکثر از تـوان   يریـ گطلبانه و بهـره تعمنف

ـ یکسـو یدگاه یـ و د یو خطـ  يارهیـ بـه صـورت جز   يان شـکل و نحـوه برخـوردار   ین میا اسـت؛ بـه    یه و درون
 يهـا ر گـروه یسـا  يبـدون توجـه بـه نحـوه حرکـت و برخـوردار       یتیفعـال  يهـا ک از گـروه یـ کـه هـر   ياگونه
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 يبـردار بهـره  شـتر خـود و کسـب حـداکثر سـود اقـدام بـه       یهرچـه ب  يو صـرفاً در جهـت برخـوردار    یتیفعال
زمــان و  يقالــب بردارهــا رب آن دیکــه حــداکثر شــ یک بــردار خطــیــکــردن  یبــا طــ ینمــوده، بــه عبــارت

نـامطلوب حرکـت    يامـدها یبـه آثـار و پ   یگونـه تـوجه  چیک گـروه عمـل کـرده و هـ    یـ منفعت، صرفاً به نفع 
ـ یـ د کیـ را بـه عنـوان    یدگاهیـ ن دیتـوان چنـ  یگـردد. مـ  یر مـ یز ندارد، تفسیت خود نیا فعالی و  یدگاه درون

ت خــود قائــل اســت. یــفعال یرونــیب يامــدهایت دانســت کــه طبعــاً بـه آثــار و پ یــنگـاه از درون بــه نــوع فعال 
ــیتصــو  ییایــگــر از نقــاط جغرافید ياریشــهر و بســینــیهــا در عرصــه خمتیــفعال يش هــایگــرااز  یر فعل

  ن است.یکشور چن
  
ü يستم شهریاکوس 

ــود اکوس   ــع موج ــط  یدر وض ــال بس ــهر در ح ــتم ش ــه پ    س ــه هرگون ــه ب ــدون توج ــعه ب ــد یو توس ام
 کالبـد آن بـه  اتصـال  و آور رشـد شـهر   ع و سرسـام ین اسـاس، رونـد سـر   یاست. بـرا  یطیست محینامطلوب ز

ـ  يهـا سـتم یو اکوس يکشـاورز  يهـا سـتم ین رفتن اکوسیشهر اصفهان و از ب -هـا، انهـار و شـبکه   ي(مـاد  یآب

  دارد.  یرا در پ هابه مزارع) و خشکاندن باغ یآبرسان يها
ت یــکنــد کــه هویر مــیبــر بدنــه اصــفهان تصــو ياشــهر را همچــون زائــدهینــین رونــد خمیــادامــه ا

 ياو آلـوده  یشـ یاصـفهان اسـت کـه هسـته گرما     یره حرارتـ یـ از جز یخـود را از دسـت داده و بخشـ    يشهر
 از یناشـ  يشـهر  يهـا یش آلـودگ یب افـزا یـ ن ترتیـ شـود. بـه ا  یاصفهان قلمـداد مـ   يدر غرب مجموعه شهر
ـ یـ تردد و حمل ونقل ز در امتـداد   یدور آلـودگ یـ کر يریـ گشـهر، منجـر بـه شـکل    ینـ ین اصـفهان و خم یاد ب
ــان  ــا و اتوب ــامحوره ــل يه ــکونتگاه   یاص ــه س ــده دو مجموع ــال دهن ــدو  یاتص ــپدد یتش ــودگی در  یده آل

انـداز سـبز   کـه در وضـع حاضـر بـا چشـم      يکشـاورز  يکـه فضـاها   يگـردد، بـه طـور   یرامون میپ يهاعرصه
رود، رفتــه رفتــه بــا ین دو شــهر بــه شــمار مــیگسســت و مشــخص کننــده فاصــله بــ يهــاعنــوان پهنــهبــه 

ــودگ يریرپــذیثأت در  یو کارگــاه یصــنعت يهــاتیــفعال يریــگاز حمــل و نقــل و شــکل یناشــ يهــایاز آل
در شـرق   يسـتم کشـاورز  یرونـد رو بـه افـول گرفتـه و منجـر بـه امحـاء اکوس        یمواصـالت  يرامون محورهایپ

  گردد.یشهر مینیخم
  
ü یستم صنعتیاکوس 

شامل شهر به طور عمده ینیدر بافت داخل شهر خم یرامون شهر و حتیفعال در پ يهاع و کارگاهیصنا
 ینابسامان یت فعلیدر وضعباشد. یم، یو نساج يرنگرز يهاز کارگاهیع وابسته به آن و نیو صنا يسنگبر يهاکارگاه
 يامدهای، پیطیست محیز يارهایر با معیمغا ینیگزناهمگن، با مکان يهاو مجاورت یصنعت يهاتیدر فعال
ها و يت سنگبریز گرد و غبار بر اثر فعالیل انتشار ذرات ریها از قبید آلودگیست دارد. تشدیط زیبر مح ینامطلوب
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دارند.  يط شهریبر مح ینامطلوب ، اثراتینساج يهاها و کارگاهيت رنگرزیاز فعال یها ناشيانهار و ماد یز آلودگین
شهر در نیبه اصفهان و شاه یمواصالت يژه در امتداد محورهایه شهر به ویها در حاشتین فعالیش به توسعه ایگرا

روند که  يخورد، به طوریشهر به چشم م یغربآباد در جنوبز در امتداد محور نجفیشهر و ن یشرقشرق و شمال
ش یهمراه بوده و افزا یزراع ین رفتن باغات و کم شدن وسعت اراضیاز بدر غرب شهر با ستم ین اکوسیا گسترش
 9تا  6ان باد غالب در منطقه که حدود یدر سطح شهر را به دنبال دارد. با توجه به جهت جر یشتر آلودگیهرچه ب

در انتشار  یکه نقش مهم یصنعت – يدیتول يهاع و کارگاهیصنا يریقرارگابد، ییماه از سال از سمت غرب وزش م
نامناسب  ینیگزگر مکانیست شهر بوده و به عبارت دیط زیمح يارهایر با معیدر غرب شهر، مغادارند،  یندگیآال
ن یشود. همچنینده منجر میشتر در آیهرچه ب یطیست محینامطلوب ز يامدهایها در غرب شهر به پتین فعالیا

از فعل و  یش دود و گرد و غبار ناشید گرما و افزایو تول يشتر انرژیبا مصرف هرچه ب يدیو تول یصنعت يهاکارگاه
خاص  یمیط خرده اقلیانجامد که شرایم یحرارت يهاجاد هستهیو ا یره حرارتیبه بسط جز یکیانفعاالت مکان

دارد که از جمله اثرات مثبت آن  یاثرات مثبت و منف يزرم کشاویاقل رط دین شرایرا دارد. ا يمتراکم شهر ینواح
کاهش خسارت به  جهیدر نتد و یشد يهاخبندانیاز بروز  يریخبندان و جلوگی يهاتوان به کاهش دورهیم

  را انتظار داشت. يمحصوالت کشاورز
ــاغ یســر یدهــن بهــرهیهمچنــ ــه تغ یع و ثمــره زود هنگــام محصــوالت ب م یر در تقــوییــکــه منجــر ب

بـر   یسـتم صـنعت  یمثبـت، توسـعه اکوس  گـردد از جملـه اثـرات    ید، محصـوالت نوبرانـه مـ   یکشت و تول یزمان
ــودگدانســت،  يســتم کشــاورزیاکوس ــا آل ــاآب یام ــا و بازگشــت ياز مصــرف رنگــرز یناشــ یســطح يه ه

ـ  یز مصـرف مسـتق  یـ و ن يکشـاورز  یپساب به اراض ر یدر بخـش صـنعت منجـر بـه کـاهش ذخـا       یم منـابع آب
کـه   يداشـته، بـه طـور    یرا در پـ  یاراضـ شـتر  یشـدن ب ر یو بـا  يه بخـش کشـاورز  یمنابع آب و کاهش سهم

 ير کامـل نـوع کـاربر   ییـ نـه تنهـا بـه صـورت تغ     یزراعـ  یاراضـ  ير در کاربرییط تغین شرایدر صورت ادامه ا
 يامـدها یز از پیـ ر در نـوع زراعـت ن  ییـ سـاخت اسـت بلکـه تغ   انسـان  يهـا ير کـاربر یبـه سـا   يکه از کشاورز

ــ یع در نیرود بـا توســعه صـنا  یکـه انتظــار مـ   يآن خواهـد بـود بــه طـور    ش مصــارف یشـهر و افـزا   یمـه غرب
ــا آب ــاغ یر اراضــییــز تغیــاد و نیــز يبــرآب، کشــت محصــوالت ب  يهــاو زراعــت يکشــاورز یبــه اراضــ یب

 يسـنگبر  يت واحـدها یـ گـر فعال یداشـته باشـد. از طـرف د    یرا در پـ  یاراضـ  يراذگـ شیـ با امکـان آ کساله ی
ــا افــزا ــدر تســزهــا و نشیواگــرد و غبــار و هوش یب ــر فضــا یجیت ــاغ یزراعــ یو اراضــ يشــهر يآن ب ، یو ب

  گردد.یم یجاد خسارت بر محصوالت باغیاهان و ایگ یمنجر به کاهش سطح تنفس
ه یحاشــ يهــابــا ســکونتگاه یصــنعت يهــاکــوه دو شــاخ تــداخل کارگــاه يهــاشــهر و دامنــه یمــه غربــیدر ن
انـد کـه آثـار    ش گذاشـته یفعـال را بـه نمـا    يهـا سـتم یاز اکوس یمجموعـه متـداخل   یزراعـ  یو اراضـ  يهـا شهر و بـاغ 

و نقـص در منـاظر بـا     یطـ یسـت مح یز يهـا ن قسـمت منجـر بـه کـاهش ارزش    یـ در ا یصنعت يهاتینامطلوب فعال
ــا یحــیتفر يهــاارزش مجموعــه ــد فــوق اتصــال کالبــد ده اســت. یــن محــدوده گردی ــ يدر صــورت ادامــه رون ن یب
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در  يات کشــاورزیــشــده و ح فیتضـع  الدرچشــمه  يکــوه دوشـاخ و مجموعــه گردشــگر  يگردشــگر يهــامجموعـه 
  گردد.یمواجه م يشهر با مخاطرات جد یمه غربین

  
ü يکشاورز – یستم زراعیاکوس  
 – یسـتم زراعـ  یاکوس يریـ گبسـط و شـکل   يبـرا  ییایـ ت جغرافیـ ن موقعیتـر شـهر در مناسـب  ینیخم
شــت یمع یت بــه عنــوان منبــع اصــلیــن فعالیز بــر اثــر توســعه همــیــربــاز نیقــرار داشــته و از د يکشــاورز

سـت  یر ارزشـمند ز یرود، ذخـا نـده یزا یآبرفتـ  يهـا افتـه اسـت. تـراس   یت یـ ساکنان خود شـکل گرفتـه و هو  
و  یاعـم از سـطح   یز و منـابع آب در دسترسـ  یشـوند کـه بـا توجـه بـه خـاك حاصـلخ       یمحسوب م یطیمح
ب یــن ترتیــانــد. بــه ارا فــراهم ســاخته يکشــاورز يهــاتیــتوســعه فعال يبــرا يامکــان مســاعد، ینــیرزمیز
ه یـ ن ناحیـ ه انسـان در ا یـ ط پـس از اسـتقرار اول  ین محـ یـ سـتم شـکل گرفتـه در ا   ین اکوسیتوان گفت، اولیم

رغم تمــام توجــه و اقبــال یــات خــود ادامــه داده و علیــز بــه حیــبــوده کــه تــاکنون ن يســتم کشــاورزیاکوس
ــا د ،کــه دارد یعمــوم ــت ب ــگــر فعالیدر رقاب ــ  ياقتصــاد يهــاتی ــه و از طرف ــول گرفت ــه اف ــد رو ب ــ یرون ا ی
ـ   ژهیـ بـه و گر منابع یت دیمحدود ـ  یـ ، در تهدیمنـابع آب  یسـتم یت اکوسیـ ن رفـتن و بـاختن هو  ید کامـل از ب

دهـد کـه   یسـال نشـان مـ    50کمتـر از   یدر بـازه زمـان   یاراضـ  يت پوشـش کـاربر  یوضع یخود است. بررس
و انبــوه باغــات مثمــر در دامنــه کــوه  يکشــاورز یدور در قلــب اراضــنــه چنــدان  يان شــهر در گذشــتهیــا

ز از داخـل شـهر   یـ اکنـون ن گـاردر کـه هـم    يهـا از جملـه جـو   يه انهـار و مـاد  یحاشـ  يهـا صالت و خانه باغ
  بوده است. ياات سبز و سرزندهیروح و ح يدارا يستم کشاورزیکند، برخوردار از اکوسیعبور م

شـناخته   يکشـاورز  یاراضـ  يهـا ترهن باغـات و گسـ  یشـهر بـا همـ   ینـ یت خمیـ ز هویـ در حال حاضر ن
 کسـب باغـات بـا هـدف    و رونـد خشـکاندن    يکشـاورز  یسـطح اراضـ  شود. در حال حاضـر رونـد کـاهش    یم

ان رفـتن  یـ هـا، بـه از م  تیـ ر فعالیشـتر سـا  یل سـود و منفعـت ب  یـ بـه دل  یاراضـ  يرات کـاربر ییتغ يمجوز برا
ب یـ ن ترتیـ بـه ا گـردد.  یمنجـر مـ  سـتم شـهر   یرات ارزنـده آن بـر اکوس  یو کـاهش تـأث   يستم کشـاورز یاکوس

  رد که عبارتند از:یگیصورت م يکشاورز یاراض يبر رو یاراض يرات کاربریین تغیشتریب
 ساختانسان يهاير کاربریبه سا يکشاورز یاراض يرات کامل کاربرییتغ - 

 ریبا یانداز اراضشتر شدن چشمیجه کمبود منابع آب و بیش در نتیآ یب اراضیش ضریافزا - 

 زیـ نکمتـر و   يبـر کسـاله و بـا آب  ی یاهـان زراعـ  یبـه کاشـت گ   ينوع کشت از باغـدار  ر درییتغ - 
 محصوالت يریپذکمتر در خسارت يریخطرپذشتر و یسود ب

ن منطقـه برخـوردار اسـت، منجـر بـه      یـ در ا یز از رواج کـامل یـ اکنـون ن کـه هـم   یوه کشـت سـنت  یدر واقع شـ 
ـ یکاهش ذخـا  ـ  یـ گرد ینـ یرزمیز يهـا و افـت سـطح سـفره آب    یر آب  یجـه آن خشـک شـدن تمـام    ین نتیده کـه اول

ـله     یب ياریـ از بـه آب یـ وه کشـت هـدر رفـت آب، ن   ین شـ یـ جـه ا یقنوات منطقه بوده است. در نت شـتر و کـم شـدن فاص



 ...........................................................................................................................................................طرح توسعه و عمران (جامع) خمینی شهر   94

مهندسان مشاور نقش محیط    

- بـه تمـام مـزارع و گسـتره     یبرسـان آامـد آن عـدم امکـان    یباشـد کـه پ  یمـ  ياریـ ش طول دوره آبیو افزا ياریدوره آب

ـ       یب هرسـاله بخشـ  یـ ترتن یـ ده است. بـه ا یگرد يکشاورز يها خشـک شـده و    یاز باغـات بـر اثـر کمبـود منـابع آب
گـر  یگـردد. از طـرف د  یمـ  یاراضـ  ير کـاربر ییـ کشـاورزان بـه تغ  مشـوق   ن عامـل خـود  یگردنـد و همـ  یب میا تخری

بـا احتمـال    يدر تمـام طـول سـال و آب بـر بـودن نسـبت بـه محصـوالت کشـاورز          ياریـ از بـه آب یل نیبه دل يباغدار
ــروز ب ــه فعال  شــتر یب ــخســارات، رغبــت کشــاورزان را کــاهش داده و در صــورت ادام ــه کشــت  یت، بی شــتر راغــب ب

ــرای یمحصــوالت زراعــ ــاقص و نســبتاً ناکارآمــد را بــه  يرونــد يســتم کشــاورزین اســاس اکوسیکســاله هســتند، ب ن
ــاقص و افــزا وب ویــآن کاســته شــده و بــا چرخــه مع يش گرفتــه کــه هرســاله از کارآمــدیپــ  یب اراضــیش ضــرین
  سازد.یرا فراهم م یو صنعت يشهر يهاستمیاکوس يبرا يروشیفرصت پ ش، یآ

  
ü یو آب ياستم رودخانهیاکوس      
 يهاران در شرق دامنهیا یاز فالت داخل یعیات دهنده بخش وسیرود تنها رودخانه جوشان وحندهیزا

ن رودخانه یبه عهده دارد. ا ن منطقه از کشور رایت در ایجمعدر استقرار  یه و بزرگیزاگرس است که نقش اول
 مشروباستان را  يکشاورز یاراضاز  ياارد مترمکعب، بخش عمدهیلیم 5/1در حدود  یانیهر ساله با حجم جر

 یاراض یاتیح يهاها و رگرگیع با انهار منشعب از آن به صورت مویطه عملکرد وسیل حیساخته که به دل
  را به دنبال داشته است.  يو کشاورز یزراع يهاستمیبسط اکوس يکشاورز

آب رودخانــه  یان ســطحیــاز جر يســتم و برخــوردارین اکوسیــل مجــاورت بــا ایــشــهر بــه دلینــیخم
کننـد متـأثر از   یکـه از آن عبـور مـ    رکه به صورت انهار بزرگ چـون کانـال اصـغرآباد و برخـوار و نهـر گـارد      

را  ینوســانات و التهابـات بزرگــ ر یـ اخ يسـال هــا ســتم در ین اکوسیـ سـت. متأســفانه ا یاسـتم رودخانــه یاکوس
را بـر   یاثـرات نـامطلوب   یسـطح  يزان آبهـا یـ ان آب بـا کـاهش م  یـ در جر یپشت سـر گذاشـته و رونـد منفـ    

 یآبرسـان  يح از کانالهـا یگذاشـته اسـت. عـدم اسـتفاده صـح      يرامـون خـود برجـا   یپ یو اراضـ  يط شهریمح
ــه ایدر حاشــ یصــنعت يهــاکارگــاه يریــگو شــکل ــه تنهــا از حــی  يوزه نفــوذ مناســب و کارآمــدن انهــار ن

ه یدر حاشــ یصــنعت يهــات کارگــاهیــاز فعال یناشــ يهــایکاســته اســت بلکــه آلــودگ یآبــ يهــاســتمیاکوس
ق یــن طریــده و از ایــگرد يبــه مــزارع کشــاورز یانــات ســطحیق جریــاز طر یآنهــا، موجــب انتشــار آلــودگ

ـ  يهـا سـتم یدر اکوسرا  و نقص يناکارآمد  يهـا یشـود. بـروز خشکسـال   یه موجـب مـ  یـ ناح يو کشـاورز  یآب
ــ ــ یپ ــته و ن یدر پ ــه گذش ــدر دو ده ــاالی ــیآب در باالدســت خم يز مصــارف ب ــارف  ین ــه مص ــه ب ــهر ک ش

د در یرســد کمبــود منــابع آب و نوســان شــدیجان و ... مــیفالورجــان، قهــدر يو شــرب شــهرها يکشــاورز
ــیمحــدوده شهرســتان خم ــ ین ــه ا یشــهر را درپ ــداشــته و ادام ــابود ی ــه ن ــد ب  يباغــات و کشــاورز ين رون

ل ین رونـد، نـه تنهـا اثـرات تعـد     یـ شـود در صـورت ادامـه ا   یمـ  ینـ یبشیب پـ یـ ن ترتیانجامد. بـد یمنطقه م
 يســتم کشــاورزیدر اکوس يرا در منطقــه از دســت بــرود بلکــه ضــعف و ناکارآمــد  یســتم آبــیکننــده اکوس
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ز سـمت شــرق بـا توجـه بــه    ر آن خواهـد بـود. توسـعه بــدون برنامـه شـهر ا     یناپــذاجتنـاب  يامـدها یز از پیـ ن
بـوده   یاصـل  يهـا يمنشـعب از مـاد   يهـا يموجب کـور شـدن و بسـته شـدن انهـار و جـو       یب کم اراضیش

-رگین امـر بـه مثابـه انسـداد مـو     یـ کـان و رهنـان اسـت. ا   محالت در منـاطق ماننـد جـروه    یکه با آبگرفتگ

تـوان گفـت   یب مـ یـ ترتن یـ بـه ا باشـد.  یاثـرات آن در شـرق شـهر مـ     یجیو محـو تـدر   یستم آبیاکوس يها
  رند.یگیتوسعه قرار م یت بحرانیشهر در وضعینیخم یو غرب یمه شرقین

  
ü  یو مرتع یستم کوهستانیاکوس  

در غرب و  ر، تخت رستم و دو شاخشهر و رشته کوه الدینیدر شمال خمکوه صالت و محمودآباد 
 يل سازندهایشهر هستند که به دل يک کامالً مؤثر در فضاین شهر از جمله عوامل مورفولوژیغرب اجنوب

و  یش انواع، اشکال کارستیدایون و پیکاسیفیستت کاریآنها با خاص یشناختنهین چموجود در ساختما یآهک
 يرا برا یو مرتع یستم کوهستانیاند، اکوسف و کم تراکم ظاهر شدهیکه به صورت مراتع ضع یاهیپوشش گ

ن دست، ییو باغات پا يشهر و مزارع کشاورز ینیشهر خم يبا فضا اند که در تعاملبه وجود آورده ین نواحیا
همگن  یضاً برهم زننده نواحبعل کننده و یاند. کوهستان مزبور نقش تعدک منطقه را رقم زدهیچرخه اکولوژ

 یمیط خرده اقلیهمجوار شرا یبا نواح یسبل اختالف ارتفاع نیباشد که به دلیرامون خود میدر پ یدشت
کوه و دشت،  يروزشبانه میتوان به نسیط مین شرایگردد، از جمله ایشهر موجب مینیخم يرا برا یخاص
جه یزان بارش در نتیش میز افزایکنند و نیکه از فراز شهر عبور م ییهاو توده ییانات هوایزه کردن جریکانال

 یه شمالیدارند اشاره کرد. در وضع موجود ناح ياهیا ناحی یمرطوب که منشاء محل يهاتوده یکیصعود مکان
خرده م ارتفاعات واقع در شمال و غرب شهر بوده و از اثرات یشهر تا محدوده کانال برخوار در حوزه نفوذ مستق

م و نسبتاً خنک از یم مالیها که نست بخصوص در شبین وضعیاشوند، یمتأثر م یستم کوهستانیاکوس یمیاقل
شمال  یکه امتداد کل ییهاابانین خیمحسوس است. همچن یشود به خوبیر میر سرازجانب کوه به سمت شه

ر به عنوان یرکبیو بلوار ام يد مطهریابان شهیشرق دارند مانند خغرب به جنوبا شمالیبه جنوب و 
م کوه و دشت را از ینقش داشته و نس یهوا به خوب یعیه طبیدر کوران و تهو یطیست محیز يدورهایکر

ها شهر در محدوده کارگاه یمه غربیاما نکنند. یت میکوه صالت هدا يهارود تا دامنهندهیه زایباغات حاش
را موجب شده است  یت نامطلوبیوضع يو شهر یکوهستان ستمیدان فروش دام، اختالط اکوسیو م يسنگبر

ط نامطلوب یدست، بروز شرانییپا یز گرد و غبار به سمت نواحیها و ذرات رينامناسب دامدار يکه انتشار بو
  دارد. یرا در پ

شـهر،   يار مطلـوب بـر فضـا   یرات بسـ یتـأث  بـا وجـود   سـتم  ین اکوسیـ ت موجود ایدر وضع یبه طور کل
ـ      مـورد غفلـت    شـود کــه از  یمـ  يبـردار آن بهـره  یعـ یاز امکانـات طب  یواقـع شـده و بـه طـور محـدود و جزئ
  و کوه دو شاخ اشاره کرد. الدرچشمه  يو گردشگر یحیتوان به مناطق تفریجمله آنها م
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  یطیست محیدگاه زیک از دی يویل سناریتحل: 424-9شماره جدول 
  یاثرات منف  اثرات مثبت  

  يستم شهریاکوس

ــزرگ شــدن •   ــ ب ــیــو بســط جز يســتم شــهریبرنامــه اکوسیب ــواح یره حرارت ــه ن  یب
 هاو باغ يکشاورز

ــتن اراضــیــم از • ــ يکشــاورز یان رف ــین اصــفهان و خمیب ــه  شــهر ین ــه محــو ب مثاب
  شهر یمه شرقیدر ن يستم کشاورزیاکوس

  یو مرتع یستم کوهستانیاکوس
ز یــو تجه یســتم کوهســتانیاکوس يو گردشــگر یحــیتفر يهــااز جاذبــه يبرخــوردار •

 و کوه دو شاخ   الدرمناطق همچون چشمه 
  الدرچشمه  يتوسعه محدوده گردشگر •

  ستمیاثرات ارزنده اکوس مغفول ماندن نقش و •

  يستم کشاورزیاکوس

 يو کشاورز یزراع یمثمر به نسبت اراض يهاو باغ یباغ یاد اراضیوسعت ز •
  شهر یغربو جنوب تا جنوب یرامونیپ یامکان توسعه باغشهر در نواح •
  یت زراعت آبیز و قابلیحاصلخ يهاهموار با خاك یگسترش اراض •

 يت کشاورزین فعالییپا يوربهره •
  ادیدر وسعت ز یشیآ یوجود اراض •
ـ  یزراعـ  یگـر اراضـ  یو رونـد خشـک شـدن باغـات و د     هاب باغیتخر • بـاارزش   یآب

 هاير کاربریبه نفع سا
  یسنت يساختار کشاورز •
  يکشاورز یمنفرد در بافت اراض يهاییروو پراکنده یصنعت يهاوجود کارگاه •
  یو زراع یباغ یدر محدوده اراض یسنت يوه دامداریش •

  يارودخانه –  یستم آبیاکوس

 يو خسارات فراوان به محصوالت کشاورز یخشک شدن اراض •  
  یوه کشت غرقابیبه ش یسطح ياز آبها یه و سنتیرویاستفاده ب •
 یصنعت يهااز مجاورت به کارگاه یناش یانات سطحیجر یآلودگ •
  ان آبیهدر رفت جر •

  یستم صنعتیاکوس

 شهرجه توسعه یها و انهار در نتيانسداد جو •  
  مختلف مصرف کننده يهانه آب به بخشیص بهیعدم تخص •
  و منفرد یصنعت يهاکارگاه ییروپراکنده •
 شهر يها بر فضایانتشار آلودگ •
  نده در غرب شهرینسبتًا آال یصنعت يهاکارگاه گسترش •

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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ـ یست محیدگاه زیدو از د يویل سناریتحل •  يهـا اسـت یو توسـعه شـهر براسـاس س   یسـنار ( یط
  )اصفهان يطرح مجموعه شهر

شـهر را  ینـ یاصـفهان کـه شـهر خم    يژه طـرح مجموعـه شـهر   یـ باالدسـت و بـه و   يهـا براساس طـرح 
رامـون مـورد مالحظـه قـرار داده     یپ يشـهر  يهـا ر مجموعـه یو سـا  مرکـز اسـتان  ونـد بـا   یپهم يادر مجموعه

 يتـر عیوسـ  ییایـ در محـدوده جغراف  یطـ یمح يهـا و تنگناهـا  و تـوان  سـت یط زیمسائل و منـابع محـ  است، 
 يمجموعـه شـهر   یطـ یسـت مح یسـه منـابع ز  ین طـرح مقا یـ ا يهـا یشده است. نکته مهـم در بررسـ   یبررس
-سـه ارقـام و داده  ین جهـت برآوردهـا و مقا  یـ رود بـوده اسـت. از ا  نـده یبراسـاس حـوزه زا   يادگاه حـوزه یاز د

شـتر  یتـر و بـا وسـعت ب   گسـترده  يهـا و پهنـه  یا نـواح یـ کـوچکتر و   يبـه اجـزا  م یت تعمیقابل یطیمح يها
ــه راحتــ ــوان ســرزم یرا داشــته و ب ــروژه (خمیــدر ا یمحــدوده مــورد بررســ ینیت ــا ســاینــین پ ر یشــهر) ب

  است.  یابیمجاور قابل دست ینواح
 ياز نقــش کشــاورز یحــاک يدر پــروژه مجموعــه شــهر یطــیســت محیو ز ییایــجغراف يهــایبررســ

ن یــدرصـد از کـل وسـعت ا    22کـه   ياسـت، بـه طـور    یل و منحصـر بـه فـرد در محـدوده مـورد بررسـ      فعـا 
-تیـ و توسـعه فعال  یزراعـ  یاختصـاص داشـته و حفـظ اراضـ     یو زراعـ  يکشـاورز  يهـا تیـ مجموعه به فعال

شـهر  ینـ یب خمیـ ن ترتیـ دار لحـاظ شـده اسـت. بـه ا    یـ توسـعه پا  يهـا تین بخش جزو اولویمربوط به ا يها
برخـوردار اسـت کـه نقـش      یبـاغ  یاد اراضـ یـ نجـان، از گسـترش و وسـعت ز   ن شـهر پـس از ل  یدومبه عنوان 

ــه خــود مــیــو هو ــه طــوریــگیت باغســتان را ب ــاغ یهکتــار اراضــ 8786کــه از مجمــوع  يرد. ب کــه در  یب
هکتـار و   1876ب بـا  یـ ک بـه ترت یـ شـهر هـر   ینـ ینجـان و خم ل يهـا شهرسـتان وجود دارد،  يمجموعه شهر

ــعت  1800 ــار وس ــ هکت ــاغ یاراض ــا  یب ــه تنه ــدود  ییب ــده   42در ح ــامل ش ــات را ش ــد از باغ ــد و درص ان
  را شامل شده است. يدرصد از باغات مجموعه شهر 20ز یشهر نینیخم

شــهر براســاس طــرح ینــیفعــال در محــدوده خم يهــاســتمیک از اکوسیــت هــر یدر مجمــوع وضــع
  .شودین تصور میچن يمجموعه شهر

  
ü يستم شهریاکوس  
ــدر ا   ــروژه خمن ی ــیپ ــز ین ــوان حــوزه مرک ــه عن ــهر ب ــهر يش ــه ش ــ يمجموع ســتم یاز اکوس یبخش

ــ یســتمیاکوس ياچگونــه فاصــلهیبــزرگ و کالنشــهر اصــفهان اســت کــه عمــالً ه  ن دو شــهر وجــود یــن ایب
کالنشـهر اصـفهان بـه سـمت غـرب گســترش       یره حرارتـ یــر کـرد کـه جز  ین تصـو یتـوان چنـ  یو مـ نداشـته  

و باغـات   يکشـاورز سـت  یط زیدر حفـظ محـ   يزیـ ربرنامـه  يهـا هیو توصـ دات یـ تمـام تمه  با وجـود افته و ی
ـ  ینواح سـت  یز يهـا بـه سـمت غـرب از ارزش    يشـهر سـتم  یبسـط و توسـعه اکوس  ، يمجموعـه شـهر   یغرب
-ینـ یت و اسـتقالل خم یـ حفـظ هو  يبـا آنکـه در پـروژه مجموعـه شـهر     کاسـته اسـت.    ین نـواح یا یطیمح
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آن مشـخص شـده    ییایـ د حـدود و ثغـور جغراف  یـ و تحدن یـی بـزرگ بـا تع   یانیـ ک شـهر م یـ به عنـوان  شهر 
 يهـا بـه عنـوان کارگـاه    یمواصـالت  يرامـون محورهـا  یمسـتقر شـده در پ   يهـا يرفتن کـاربر یکن پذیاست، ل

بـا   یسـتم صـنعت  یموجـب تـداخل اکوس  شـهر هسـتند،   ینـ یکـه در حدفاصـل اصـفهان و خم    یمنفرد صـنعت 
وسـعت   شیرامـون و افـزا  یهمجـوار پ  یبـه نـواح  هـا  ینـد آن بسـط آلـودگ   یشـده کـه فرآ   يشـهر  ستمیاکوس
  گردد.یآن م یمه شرقیژه در نیشهر به و یره حرارتیجز
  

ü یستم صنعتیاکوس  
ــا ــه دوریتشــو ویســنارن ی ــیگز يق ب ــا شــعاع   يع و واحــدهایصــنا ین ــوده ت ــومتریک 50آل ــون يل ز ی
ــاره يش عملکــردیپــاال ــه یز توصــیــع و نیاز صــنا ياپ ــرعاه ب ســت، یط زیمحــ يت ضــوابط و اســتانداردهای

  ت قرار داده است. یدمان آنها مورد عنایع و چیرا درخصوص توسعه صنا یشیآما يهادگاهید
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  یطیست محیدگاه زیاز د دو يویل سناریتحل: 424- 10شماره جدول 
  یاثرات منف  اثرات مثبت  مؤثر يهاستمیاکوس

  يستم شهریاکوس
بــه  ین حــدود و ثغــور فعلــیــیشــهر و تع ییایــجغرافمحــدود شــدن  •

 توسعه شهر ییعنوان حدنها
  

ــته جز  • ــال هس ــاتص ــی ــفهان و    یره حرارت ــهر اص ــه کالنش ــهر ب ش
  به اصفهان یمواصالت يدر امتداد محورها یش آلودگیافزا

  یستم صنعتیاکوس
و منفـرد کـه بـه صـورت      یصـنعت  يهـا بـه کارگـاه   یعدم توجه کاف •  ندهیآال یصنعت يهاتیفعال يش عملکردیپاال •

ــده ــیروپراکن ــا و  ی ــداد محوره ــدر امت ــت اراضــی  یزراعــ یا در باف
  اند.شکل گرفته یزراع

و  یستم زراعیاکوس
  يکشاورز

  یو باغ یزراع یحفاظت از اراض •
ــر ضــرورت حفــظ بــاغیــتأک • از  ير در نظــام کشــاورزییــو تغهــا د ب

  زهیبه مکان یسنت

  

و  ياستم رودخانهیاکوس
  یآب

 رودندهیات رودخانه زایضرورت تداوم حد بر یتأک •
  رودندهیدر امتداد محور زا يتوسعه گردشگر •
  یمنابع آب سطح یتیریص مدیو تخص يبندمیتقس •

ـ احتمال خشـک شـدن و    • هـا در  ياز انهـار و مـاد   ياا انسـداد پـاره  ی
 يافته به کشاورزیص یه آب تخصیجه کاهش سهمینت

  یمحل يهايبه انهار منشعب و ماد یعدم توجه کاف •

و  یستم کوهستانیاکوس
  یمرتع

ـ یرامـون خم یپ يهـا گنجاندن ارتفاعـات و کـوه   • شـهر بـه محـدوده    ین
 شلویحفاظت شده قم

ــه ناح یعــدم اختصــاص کــل محــدوده کوهســتان  • ــو ارتفاعــات ب ه ی
 حفاظت شده

ــواح یســتیاکوتور يهــايســم و گردشــگریامکــان توســعه تور •  یدر ن
  رامون شهریپ یکوهستان

ــتفاده  • ــان اس ــدم امک ــ ع ــا یاز اراض ــتانیب ــه یر کوهس ــاو دامن  يه
  ساختانسان يهاتیر فعالیسا يمشرف بر شهر برا

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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  شهر) يابرنامه يش هایگرا يوی(سنار یطیست محیدگاه زیسه از د يویسنارل یتحل •
ü يستم شهریاکوس  

بـه سـمت شـمال و محـدود شـدن از سـمت شـرق در         گسـترش شـهر بـا   ینـ یدر طرح مزبور شهر خم
ــ يهــاپهنــه ــا تغ یشــیرونــد گرا، یفعل از  يو تــا حــدود یمــه شــمالین يهــايرات در کــاربرییــموجــود را ب
از  یناشـ  یسـت یز يهـا یآلـودگ  يداراب همچنـان  یـ ن ترتیـ بـه ا کنـد.  یشـهر را دنبـال مـ    یغرب يهاقسمت

 یصـنعت  يهـا تیـ از فعال ياجـاد پـاره  یز بـا ا یـ در غرب شـهر بـوده و از سـمت شـمال ن     یکارگاه يهاتیفعال
دگاه یـ شـهر کـه از د   یدور شـمال یـ تـر شـده و کر  لیـ نـده تکم یآال يهـا تیـ ، حلقـه محاصـره فعال  یو کارگاه

خـود بـه   هـوا دارد،   یعـ یانـات طب یه جریـ در تهو ينقـش مـؤثر   یطـ یسـت مح یدور زیـ بـه عنـوان کر   یعیطب
  شود.  یل میها تبدندهیآال دور هجومیک کری

ت و اشـتغال در طـرح جـامع شـهر،     یـ محـرك توسـعه بـا هـدف حـداکثر ظرف      يهـا تیـ ه فعالیـ استقبال از کل
و  یطــیســت محیز ینــاهمگن يهــا، مجــاورتینیو تــوان ســرزم یطــیســت محیز يبــدون توجــه بــه اســتانداردها

 یطـ یسـت مح یز زیـ آممخـاطره  يامـدها یسـتم بـا پ  ین اکوسیـ هـا را موجـب شـده و در مجمـوع ا    تیـ رت در فعالیمغا
ط یبـه محـ  شـهر،   یحرارتـ ره یـ بـا بسـط جز   يد انـرژ یو مصـرف کننـده شـد    یانتشـار آلـودگ   ک کـانون ی نو به عنوا

ــم یســت پیز ــود و مه ــون خ ــررام ــر اکوس  ت ــه ب ــتمیاز هم ــاس ــ يه ــاورزیزراع ــه یو اکوس ي، کش ــتم رودخان و  ياس
 یانـداز آتـ  را در چشـم  يزیـ آمنـامطلوب و مخـاطره   يامـدها یسـازد کـه پ  یفشـار مضـاعف وارد مـ    یمرتع یکوهستان

کـه بـا هـدف ارتقـاء      يران شـهر یاز مـد  ياپـاره  يهـا يزیـ ردگاه طرح جـامع و براسـاس برنامـه   ید. از دینمایر میتصو
ــاد یمع ــطح اقتص ــت و س ــ  يش ــورت م ــهروندان ص ــگیش ــیرد، خمی ــ ین ــهر اختالط ــتمیاز اکوس یش ــهر س  – يش

آل بـه  دهیـ ار مناسـب و ا یرامـون خـود، خواهـد داشـت کـه در نگـاه اول بسـ       یباغشـهر پ  هـا و را بـا خانـه بـاغ    یصنعت
ت ین وضـع یـ ادامـه ا  یطـ یسـت مح یدگاه زیـ فـوق از د  يهـا تیـ فعال يل تضـاد عملکـرد  یـ کن بـه دل یلرسد، ینظر م

ــوده و یــغ ــ یــرممکن ب ــو  يدا در صــورت اجــرا موجــب ناکارآم گــردد و در یهــا مــســتمیا نقــص در چرخــه اکوسی
 يو باغـدار  یزراعـ  يهـا تیـ ان فعالیـ زشـهر بـه    یره حرارتـ یـ و بـزرگ شـدن جز   یصـنعت  يهـا یبسط آلـودگ ت ینها

  خواهد داشت.   یآن را در پ يو ناکارآمد یستم زراعیب اکوسیتخر بوده،
 

ü یستم صنعتیاکوس  
ک عامـل  یـ تـر بـوده و بـه عنـوان     تـر و فعـال  سـتم در طـرح جـامع شـهر گسـترده     ین اکوسیـ نقش و رفتار ا

ـ  یشـمال  یاز نـواح  ییهـا توسعه بـا اختصـاص پهنـه   محرك  هـا و  ید آلـودگ ی، تشـد ين کـاربر یـ شـهر بـه ا   یو غرب
- تیـ د بـه فعال یـ جد يهـا اختصـاص پهنـه  رامـون را دربرخواهـد داشـت.    یپ يهـا سـتم یر اکوسیش فشار بر سـا یافزا
ـ بـه شــمال  يو شــهر يامــزاحم منطقـه  يهـا از جملــه انتقـال کارگــاه  یصـنعت  يهـا  ن یــورت اشــهر و مجـا  یغرب

ــه و ن  ــا مکــان دفــن زبال شــهر را از ســمت شــمال  یطــیســت محیز يمای، ســيشــنهادیز گورســتان پیــپهنــه ب
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و ارتفاعــات منطقــه بــا  یســتم کوهســتانیونــد بــا اکوسیکــه در پ ياتــوان گفــت محــدودهیدگرگــون ســاخته و مــ
ــواح یطــیســت محیز يهــاحفــظ ارزش ــاارزش و چشــم یو دارا بــودن نقــاط و ن ث یــکــه از ح عیبــد يانــدازهاب

سـت  یز يهـا شـود کـه از ارزش  ینسـبتاً آلـوده بـدل مـ     یطـ یسـت مح یک پهنـه ز یـ ما و منظر در خود دارد به یس
ن تنگـه واقـع   یشـود. همچنـ  یشـلو کـه در مجـاورت آن قـرار دارد کاسـته مـ      یمنطقـه حفاظـت شـده قم    یطیمح

دارد  يشـهر نقـش مـؤثر    يهـوا  یعـ یه طبیـ کـه در تهو  یطـ یسـت مح یزدور یـ ک کریـ در شمال شهر بـه عنـوان   
  گردد.یم يشهر يهاید آلودگیباعث تشد یصنعت یآلوده نواح يت هوایک داالن هدایخود به عنوان 

ــتثب ــاهی ــات کارگ ــهر ین يه ــزاحم ش ــه م ــه  يم ــهر و در دامن ــرب ش ــادر غ ــوه د يه ــاخ و ن وک ــش ز ی
ــنهاد یپ ــدمات  یاش ــاد خ ــهر ج ــاز قب يش ــهیپال ی ــا یو تعم ان ــاه وس ــل نقلیرگ ــنگی ــمال ان در یه س ــش ن ی

ــهــا و در ضــلع در شــمالکارگــاه  يریــگو شــکل یصــنعت يهــاشــهر، در واقــع حلقــه اتصــال کارگــاه یغرب
تـوان گفـت بـا توجـه بـه جهـت       یل سـاخته کـه مـ   یـ غـرب شـهر را تکم  در غرب و شمال یستم صنعتیاکوس

ش هــا و پخــیانتشــار آلــودگ ،دارد یشـرق  – یاز ســال جهــت غربــ يابـاد غالــب شــهر کــه در بخـش عمــده  
  باشد.یر میناپذشهر اجتناب يز گرد و غبار از سمت غرب بر فضایذرات ر

  
ü یو زراع يستم کشاورزیاکوس  
انــداز کــه داشــته همچنــان نمــود غالــب و چشــم یخینه تــاریشــیبــا توجــه بــه رونــق و پ يت کشــاورزیــفعال 

ن یـ کمتـر ا  يبـازده اقتصـاد   بـا وجـود  شـود.  یشـهر مشـاهده مـ   ینـ یرامـون خم ین در پیزمـ  يپوشـش کـاربر   یاصل
همچنـان بـه   ، يو اقتصـاد  یعـ یسـک طب یاد بـا خطـر ر  یـ ز نوسـان ز یـ و ن یصـنعت  يهـا تیـ اس بـا فعال یت در قیفعال

شـهر نقـش داشـته و بـا در بـر گـرفتن وسـعت قابـل         ینـ یسـتم فعـال در محـدوده شهرسـتان خم    یک اکوسیـ عنوان 
ــه عنــوان  یپ یاز اراضــ يامالحظــه ــرامــون شــهر، نقــش فعــال خــود را ب ــازی ــوژ یگر اصــلیک ب  یکیدر چرخــه اکول

چگونـه پهنــه  یهــا در حـوزه شهرسـتان ه  يکـاربر  يشـنهاد یپ يهـا ن حـال در نقشــه یـ بـا ا دهــد. یمنطقـه نشـان مـ   
 يکشـاورز  یموجـود بـه عنـوان اراضـ     یت اراضـ یـ ت اختصـاص داده نشـده اسـت، بلکـه بـا تثب     یـ ن فعالیبه ا يدیجد
ــ یزراعــ یاز اراضــ ییهــاحــذف قســمت زیــنو   یرزراعــیغ يهــاتیــر فعالیشــهر کــه بــه ســا یبــه نفــع توســعه آت

 يهـا گـر در برنامـه  یانـد. بـه عبـارت د   ت را محـدود سـاخته  یـ ن فعالیـ عرصـه ا  يافـت، تـا حـدود   یاختصاص خواهند 
را  يکشـاورز ت یـ ت فعالیـ رامـون شـهر قابل  یدر پ یاز محـدوده اراضـ   یعیوسـ  يهـا طرح جـامع بـا آنکـه قسـمت     یآت

ن یــبــه ا ياچگونــه اشــارهیز هیــن يشــنهادیپ يهــاانــد، در نقشــهر بــودهیو در وضــع موجــود بــه صــورت بــادارنــد، 
انـد در  کـه داشـته   یت قبلـ یرامـون شـهر بـا همـان وضـع     یپ يهـا تیـ ه فعالیـ ت کلیـ با تثب ت نشده است و صرفاًیقابل

م یشـهر تـرم   يکالبـد  يهـا ، گسسـت يکشـاورز  يهـا محـدود بـه عرصـه    يانـداز ز بـا دسـت  یـ داخل محدوده شهر ن
ران و مسـئوالن  یدگاه مـد یـ ت شـهر کـه از د  یـ ز بـه نسـبت هو  یـ ن يشـنهاد یپ زبسـ  يشده است، ضمن آنکـه فضـاها  

ــرا يشــنهادیپ يهــاار کمتــر از ســرانهیبســشــود، یمــ یک باغشــهر معرفــیــبــه عنــوان  نگونــه یا يو قابــل قبــول ب
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ز یــو ن يزان شــهریــرتوســط مســئوالن و برنامــه يکشــاورز یت اراضــیــشهرهاســت. بــه هــر حــال عــدم امکــان تول
و  يزان شــهریــرران و برنامــهیدگاه مــدیــدر خــارج از محــدوده شــهر از د ین اراضــیــاز ا يابخــش عمــده يریــقرارگ

شـان نبـوده و   یبـه عهـده ا   ین اراضـ یـ ا وسـعت ا یـ ت و یـ فیدر خصـوص ارتقـاء ک   يریـ گمیز طرح جامع شهر، تصمین
چنـدان مـورد اعتنـاء قـرار      يسـتم کشـاورز  یشـود کـه اکوس  یمـ  ینـ یبشیقـرار گـرفتن پـ    ل خـارج از دسـتور  یبه دل

ــظ وضــع  ــســبز تجه يدر داخــل شــهر و توســعه فضــاها  يکشــاورز یت اراضــینگرفتــه و صــرفاً حف ــا ی ز شــده تنه
 یطــیســت محیز يهــادگاهیــد ییدمان فضــاهایــن مقولــه اســت کــه در چیــبــه ا يزان شــهریــرکمـک مــؤثر برنامــه 

ل یـ مترتـب بـر آن از قب   يهـا تیر محـدود یو سـا  يشـهر  یدر طراحـ  يلحاظ نشده و صـرفاً اتکـاء بـه نظـرات کالبـد     
در صـورت تحقـق    یشـهر حتـ  ینـ یخم یطـ یسـت مح یز يمایامکـان تملـک و ... سـ   ا عـدم  یـ ن مناسـب و  ینبود زم

و  يسـتم کشـاورز  یب، اکوسیـ ن ترتیـ بـه ا رسـد،  یک باغشـهر نمـ  یـ ت یـ طـرح جـامع شـهر بـه هو     يهـا تمام آرمـان 
گـردد کـه بـا    یمـ  یابیـ سـتم رو بـه افـول ارز   یک اکوسیـ مجـاور آن بـه عنـوان     يهـا در محدوده شهر و عرصه یزراع

 يزیــرو برنامــه يریــگمیواحــد در تصــم یــیا مســئول اجرایــمنــابع آب و نبــود ســازمان  يهــاتیتوجــه بــه محــدود
- ی، شـدت مـ  یسـتم زراعـ  یضـعف در اکوس  و يسـت بـوم، ناکارآمـد   ین زیـ سـت در ا یط زیت محـ یـ فیکارتقـاء   يبرا
 یهـا و اداراتـ  در سـازمان  یو همـاهنگ  يریـ گمیازمنـد تصـم  ین يسـتم کشـاورز  یاء و ارتقـاء اکوس یـ اح یبه عبـارت ابد. ی

ــاز قب ــاد کشــاورزی ــابع طبيل جه ــی، من ــیط زیو حفاظــت محــ يا، ســازمان آب منطقــهیع باشــد کــه در یســت م
شـان مقـدور   یا يبـرا  يزیـ رامکـان دخالـت و برنامـه    يران شـهر یمـد  يش هـا یگـرا طـرح جـامع شـهر و     يهابرنامه

  ست.ین
ــوع و نحــوه فعال ین ســناریــگــر در اینکتــه مهــم د ــه اســت يت کشــاورزیــو، عــدم امکــان دخالــت در ن . ب

 يکشـاورز  یکسـاله) در عرصـه اراضـ   ی، زراعـت و کشـت محصـوالت    يگر ابهـام در نـوع کشـت (باغـدار    یعبارت د
 يهــاگــر ضــعفی) از دیو غرقــاب یا کشــت آبــیــزه و یمکــان یآبــ ي(کشــاورز يوه کشــاورزیو مشـخص نبــودن شــ 

در وضــع موجــود، امکــان  يکشــاورز یکــه صــرفاً بــا نگهداشــت اراضــ يطــرح جــامع اســت، بــه طــور يویســنار
ـ    يرا از باغـدار  ین اراضـ یر در عرصه اییتغ سـازد، در  یکسـاله فـراهم مـ   ی یاهـان زراعـ  یو کشـت گ  یبـه کشـت آب

ــال ــه از د یح ــک ــارآ  یطــیســت محیزدگاه ی ــور ک ــه منظ ــه ب ییو ب ــظ و يســتم کشــاورزیشــتر اکوسیهرچ ، حف
شــتر یب يریخطرپــذکــه کمبــود منــابع آب و  ی. در حــالتبرخــوردار اســ يشــتریت بیــنگهداشــت باغــات از اهم

ا بـا  یـ و  يزیکسـاله و محصـوالت جـال   یاهـان  یاز کشـت گ  يبـردار ، رغبـت کشـاورزان را بـه بهـره    یمحصوالت بـاغ 
  سازد.یشتر می، بيگذارشیو با امکان آمصرف کمتر آب 
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ü ياو رودخانه یستم آبیاکوس  
ط یمحــ يهــان طــرح، توجــه بــه شــاخصیــا يشــنهادیپ يهــاطــرح جــامع و نقشــه يهــادر برنامــه  

 يو اقتصـاد  يکالبـد  يهـا نسـبت بـه شـاخص    يار کمتـر یت بسـ یـ رگـذار آن از اهم یتأث يهـا ست و مؤلفهیز
چــون  یمهمــ يهــاو نــه تنهــا در خصــوص مؤلفــه ویســنارن یــتنهــا در ان مســئله نــه یــبرخــوردار اســت و ا

هـا و  شـود. در واقـع نقشـه   یده مـ یـ د ییایـ ها بلکه در مـورد تمـام عناصـر و عوامـل جغراف    ها و کانالرودخانه
نقــش شــود، یافتــه توســعه شــهر مربــوط مــیو ســازمان  یطراحــ يکــه بــه الگوهــا يشــنهادیپ يهــابرنامــه

ط یه عناصـر محـ  یـ بـاتفوق بـر کل   یو فرهنگـ  یاجتمـاع  یو حتـ  يو اقتصـاد  يکالبـد پررنگ عوامل و عناصـر  
 یاصـل  يهـا از مؤلفـه  یکـ یسـت  یط زیان محـ کـ اسـت کـه حفـظ و تعـادل در ار     ین در حالیشود، ایده مید

چـون   ییایـ محـرز جغراف  يهـا تیاز محـدود  يابـه هـر حـال جـز پـاره     رود. یدار بـه شـمار مـ   یـ در توسعه پا
بـا غفلـت    یطـ یسـت مح یز يهـا ر مـوارد، مؤلفـه  یفعـال و مهـم در سـا    يهـا خط گسل ایخشن و  یتوپوگراف

ــو  ــغمــاض از داا ی ــرو برنامــه يدگاه طراحــان شــهری ــی ــه دور م ــد. یزان آن ب ــرهممان ن اســاس و طبــق یب
مختلـف، ضـمن    يهـا دن نـوار سـبز و بـا ضـخامت    یهـا بـا کشـ   هـا و رودخانـه  ج در اطراف کانالیرا يهاسنت

از مــوارد  يارینــد کــه در بســیافزایز مــیــســبز شــهر ن ي، بــر ســرانه فضــایب ســطحم منــابع آیحفــظ حــر
ز یـ ن اسـاس در برنامـه طـرح جـامع شـهر ن     یبـرا ز نداشـته باشـند.   یـ ن یمناسـب  یاثربخشـ ا یـ  ییممکن است کارآ

ا یـ شـهر، چـون کانـال اصـغرآباد و نهـر برخـوار و        ینـ یموجـود در محـدوده خم   يهـا يها و مـاد رامون کانالیدر پ
 یســبز حفــاظت يم آن، فضــایو حــر ) يمتـر یلــیم 1400آب (خــط ر خـط لولــه  ین مســیگــاردر و همچنــ يجـو 

ـ  سـتم یشنهاد شده است که در بسـط حـوزه نفـوذ اکوس   یپ ک نقطـه قـوت مثبـت    یـ بـه عنـوان    يارودخانـه  – یآب
ــده، ارز ــو ارزن ــ یابی ــتفاده از جر یم ــود. اس ــش ــنوع ی ــار مص ــمه   یان آب در آبش ــوه چش ــارات   الدرک ــه از ابتک ک

  باشد.یستم مین اکوسیبه ا یاز توجه نسب یز حاکیاست ن يان شهرریدم
و بنــا بــه گفتــه مســئوالن آب و  يت آب شــهریریمــدون درخصــوص مــد يهــان حــال نبــود برنامــهیــبــا ا

آلـوده و   يهـا آب یفرسـوده منجـر بـه پـرت منـابع آب شـده و از طرفـ        يهـا فاضالب شهر کـه اسـتفاده از شـبکه   
و ین سـنار یـ از نقـاط ضـعف موجـود در ا    ،شـوند یت مـ یهـا هـدا  يهـا و مـاد  بـه سـمت کانـال    يشـهر  يهارواناب

سـتم  یاز اکوس يورزان اسـتفاده و بهـره  یـ رموجـود برنامـه   يش هـا یگـرا است. در مجموع در طـرح جـامع شـهر و    
  ن است.ییکم و به نسبت پا یآب
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ü  یو مرتع یستم کوهستانیاکوس      
- پـاره  يبـرا  یت نسـب یـ نقـاط دسـت نخـورده و بـا قابل     ارامون شـهر بـه عنـوان تنهـ    یکوهستان و ارتفاعات پ

ــاز فعال يا شــهر اســت ینــیخمگســترش محــدوده نــه موجــود در امکــان ین گزیســاخت، آخــرانســان يهــاتی
ــرهم ــ ییهــان اســاس عرصــهیب ــات غرب ــاخ و چشــمه   یاز ارتفاع ــواح الدرشــهر چــون کــوه دوش ــوان ن ــه عن  یب

ت یــفیارزنــده در ارتقــاء ک يهــاتیــانــد کــه بــه عنــوان فعالدر نظــر گرفتــه شــده يمناســب توســعه و گردشــگر
ـ  يونـد کالبــد ین حــال عـدم اتصــال و پ یــشــوند بـا ا یمـ  یابیــشـهر ارز  یطــیسـت مح یز  ين عناصــر گردشــگریب

ـ  يدر فضـا  ير تفـرج و گردشــگر یمغـا  يهـا تیـ از فعال يانامناسـب پــاره  ینـ یگزمزبـور و مکـان   ، ین نــواحیـ ا نیب
ــره ــاقص از اکوس يوربه ــتان ین ــتم کوهس ــردارد.  یس ــرا درب ــاربر ین ایهمچن ــاد ک ــايج ــنعت يه ــال  یص و انتق

ن یا داالن بــاز بــیــک تنگــه یــق یــشــهر کــه از طر شــمال غــربمــزاحم بــه  يهــاا کارگــاهیــو  یشــهرك صــنعت
ــ  ــدا م ــهر ج ــات از ش ــث یارتفاع ــوند، باع ــدش ــســات و تجهیتأس يگســترش کالب ــی ــیزات حاش هر در بطــن ه ش

ک نقطـه  یـ ده کـه بـه عنـوان    یـ گرد یطـ یسـت مح یز يهـا اسـت یر سیمغـا  ینـ یگزبا مکـان  یستم کوهستانیاکوس
  شود.یقلمداد م يشهر ياثرات مثبت کوهستان بر فضا يضعف در ناکارآمد
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   یطیست محیدگاه زیسه از د يویسنار ل یتحل: 424- 11شماره جدول 
  یاثرات منف  اثرات مثبت  فعال يهاستمیاکوس

  يستم شهریاکوس

 غرب جهت مناسب توسعه به سمت شمال •
ـ دمان مناسب فعالیامکان چ •  يارهـا یمتناسـب بـا مع   يهـا يهـا و کـاربر  تی

توسـعه کـه    يلحـاظ شـده بـرا    یر و نـواح یبـا  یدر اراضـ  یطـ یست محیز
  اند.تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته

 یو صــنعت يســتم شــهریو تــداخل اکوس ياز همجــوار یهــا ناشــيکــاربر یطــیســت محیرت زیمغــا •
  دارند یرا در پ يشهر يهایش آلودگیکه افزا

 شهر یره حرارتیبسط جز •
  غرب شهردر غرب و شمال یصنعت – ياقتصاد يهاتینامناسب فعال ینیگزمکان •

  یستم صنعتیاکوس

ـ فعال يرامـون شـهر بـرا   یپ یاز اراضـ  یعیوسـ  يهااختصاص پهنه •  يهـا تی
 یصنعت

  ي، کشاورزیزراع يهاستمیرت با اکوسیع پاك و فاقد مغایاستقرار صنا •
 يو کشاورز یزراع يهاانیمکمل بن ياقتصاد يهاتیب فعالیترغ •
ــددرجــه • ــفعال يبن ــاتی ــت و آال یصــنعت يه ــدگیبرحســب مزاحم و  ین

  آنها ینیمکان گز

 یصنعت يهاتیاز فعال یناش يهاید آلودگیتشد •
  هايآب و ماد يهاو کانال یمواصالت يه محورهاینده در حاشیآال یصنعت يهاتیاستقرار فعال •
همچون  يست شهریط زیفعال و بهبود دهنده مح يهاستمیر اکوسیسا يا ناکارآمدسازیب و یتخر •

 یو آب ياسستم رودخانهیو اکو يکشاورز یستم زراعیاکوس
ــد ارتبــاط زنج ياقتصــاد يهــاتیــع و فعالیاســتقرار صــنا • ــا بن يارهیــفاق ــوان  یزراعــ يهــاانیــب و ت

  منطقه ینیسرزم

و  یستم زراعیاکوس
  يکشاورز

 یزراع یبه حفظ و نگهداشت اراض یتوجه نسب •
ک باغشهر نمونه یل شهر به یو تبد یو باغ یستم زراعیامکان ارتقاء اکوس •

  کشور یتیجمع يهان قطبیاز بزرگتر یکیه یدر حاش

 شهر یدر بافت درون یزراع یب باغات و اراضیتخر •
  در داخل شهر یزراع یاراض يرات کاربرییشهر با تغ یدرون يهاو بافت يکالبد يهاپر کردن گسست •

 یستم آبیاکوس
  يارودخانه

ــر یا • ــاد ح ــبز در حاشــ یج ــالیم س ــا ه کان ــار و س ــا و انه ــر تجهیه زات ی
  دارند مانند خط لوله نفت یکه روند خط یرساختیز

ـ و تخر هـا بـا خشـکاندن بـاغ    ینینشـ هیرشد حاش خزنده و يشرویپ •  يهـا در پهنـه  یزراعـ  یب اراضـ ی
 ت توسعهیبا قابل يهاشهر و بافت یرامونیپ

ـ  یکیونـد مناسـب اکولـوژ   یز شده و عدم اتصـال و پ یسبز تجه يکمبود فضاها • سـبز بـا    يهـا ن پهنـه یب
  یزراع يهايکاربر

 یستم کوهستانیاکوس
  یو مرتع

 يتفرج و گردشگر يهاتیفعال يبرا یستم کوهستانیاز اکوس یاستفاده نسب •
 يشهر يهادر بافت ياستم رودخانهیدر بسط و توسعه اکوس یامکان نسب •
ز شــده چنــد یــســبز تجه يو فضــاها يگردشــگر يجــاد فضــاهایامکــان ا •

 هايم انهار و مادیه و حریمنظوره در حاش
  رامون شهریپ یه ارتفاعات و نقاط کوهستانیاز کل يریگامکان بهره •

 در شرق شهر يارودخانه – یستم آبیاثرات اکوسمحو  •
  یستم کوهستانیشده تفرج در اکوس یسازمانده يهاطین محیب یطیست محیوند مناسب زیعدم پ •
ــودگ • ــال یآل ــاانهــار و کان ــاز اســتقرار نامناســب فعال یدر غــرب شــهر ناشــ یآبرســان يه ــاتی  يه

 مه مزاحمیمزاحم و ن یصنعت
  شلویه حفاظت شده قمیه ناحیحاش در یصنعت يهاتیفعال يناسازگار •
ــد • ــودگیو تشــد یســتم کوهســتانیاکوس يناکارآم ــوه دو شــاخ در  يگردشــگر يدر فضــاها ید آل ک

 مزاحم يهاو کارگاه یصنعت يهايبا کاربر يجه همجوارینت
  و بخصوص کوه صالت یستم کوهستانیکامل از اکوس يورعدم بهره •

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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    )يهنجار يویسنار( یطیست محیدگاه زیچهار از د يویسنارل یتحل •
ــنار ــار يویدر س ــدو يهنج ــعه پا  یت ــاس توس ــا براس ــن راهبرده ــرهی ــگدار و به ــر   يری ــل از عناص کام

ن اسـاس توجـه بـه عناصـر و     یبـرا اسـت.   یعـ یطب یطـ یمح يهـا و تنگناهـا  بـر تـوان   یط متکیبخش محتیهو
ــعوامــل جغراف ــوژ  ییای ــه چرخــه اکول ــا توجــه ب ــه یکیب ــه گون ــامالت   ياب ــه اســت کــه تع ــرار گرفت ــدنظر ق م

ســت یط زیجــاد محــی، بــه ابــازدهسـاخت بــا حــداکثر  ط انســانیتوســعه محــ يربنــایبــه عنــوان ز یسـتم یاکوس
ن یــبــاالخص شــهر اصــفهان باشــد. بــه ا یتــیبــزرگ جمع يهــار کــانونیســالم، توانمنــد و در تناســب بــا ســا

دمان یــمنطقــه بــه مثابــه موتــور محــرك توســعه بــا حضــور فعــال خــود در چ یکیاکولــوژ يهــایژگــیب ویـ ترت
  اند.ن نمودهیرا تدو يمناسب توسعه شهر يها، الگوتیفعال
  

ü  يستم شهریاکوس  
د بـر  یـ و تأک هـا ک باغشـهر نمونـه بـا حفـظ و توسـعه بـاغ      یـ شـهر بـه عنـوان    ینـ یو خمین سـنار یدر ا

در تعامــل  يســت شــهریط زیدرون شــهر، محــ يهــاالهــا در بافــتیباغــات و توســعه بــاغ و يحفــظ کــاربر
را بــر  يکالبــد يونــدهایپ يارودخانــه – یســتم آبــیو اکوس يکشــاورز یزراعــ يهــاســتمیمناســب بــا اکوس

م تســیســازد. اکوسیچنــد منظــوره برقــرار مــ يبــا عملکردهــا یز شــده و خطــیــســبز تجه يفضــاها يمبنــا
ــهر ــ  يش ــتالط ب ــ  یا دو اکوسدر اخ ــده مح ــود دهن ــتم بهب ــان یط زیس ــت انس ــامل اکوس  یس ــه ش ــتم یک س

ــتان ــ یکوهس ــمال و اکوس  یو مرتع ــمت ش ــاورز یاز س ــتم کش ــ – يس ــواح یدر پ یزراع ــون ن ــرق یرام و  یش
ک یـ سـتم بـه مثابـه    ین دو اکوسیـ کامـل از ا  ينـه و بـا برخـوردار   یشـهر اسـت در تعامـل به    یو جنـوب  یغرب

ن یــبخشــد. بــه ایات خــود را تــداوم مــیــهــا و انهــار، حرودخانــه یســطح يهــاانیــا بــا جریــســتم پویاکوس
ژه و یــو یارتفاعــات بــه صــورت مســکون يهــامحــدود از ســمت شــمال و در دامنــه يکالبــدب توســعه یــترت

انجامـد کـه   یشـهر مـ   شـمال غـرب   ا در یـ سـرزنده و پو  یطـ یجـاد مح یع، بـه ا یانـداز وسـ  برخوردار از چشـم 
ــ یعــیداالن طب ــنقــش کر الدرو کــوه ن کــوه صــلوات یب ــخــود را در تهو یطــیســت محیدور زی  یعــیه طبی

  رساند.ین وجه مسکن به انجام میشهر به بهتر يهوا
بــه  یمیقــد يهــال قبرسـتان یهـا ماننــد تبــد ياز کــاربر يال پــارهیفرسـوده و تبــد  يهــام بافــتیتـرم 

کتـر  یشـهر نزد ینـ یخم يت باغشـهر یـ ، بـه نقـش و هو  يسـبز شـهر   يش سـرانه فضـا  یسبز، با افـزا  يفضاها
  کاهد. یه کالنشهر اصفهان میدر حاش یجاد هسته حرارتیشده و از ا

  
ü  یستم صنعتیاکوس  

ــنار ــار يویدر س ــنا   يهنج ــن ص ــا حــد ممک ــوب ت ــنا یو مطل ــوع ص ــود از ن ــا یع موج ــدم مغ ــاك و ع رت یع پ
(بـه  ز شـده  یـ سـبز تجه  يبلوکـه شـده کـه بـا فضـاها      يهـا و مجتمـع  یصـنعت  يهابه صورت خوشه یطیست محیز
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ــودگاز  يریل جلــوگیــدل ــرایــجد یابیــمکانگــردد. یلحــاظ مــ، )یانتشــار آل  يهــاتیــگســترش و توســعه فعال يد ب
عمــدتاً از نــوع ماننــد جهــت بــاد غالــب،  یمــیمــؤثر اقل يهــان و شــاخصیبــا در نظــر گــرفتن تــوان ســرزم یصــنعت

ن یبـرا خواهـد بـود.    یطـ یسـت مح یبرتـر در کـاهش مضـرات ز    يهـا يفنـاور ه و اسـتفاده از  یـ دانـش پا  يهـا تیفعال
آنهــا مقــدور  يبــرا ییا جابجــایــع یرات وســییــکــه امکــان تغ یو صــنعت ياقتصــاد يهــاتیــر فعالیســا ياســاس بــرا

 يارهـا یر بـا مع یمغـا  یصـنعت  يهـا تیـ از فعال ياپـاره  يش عملکـرد یز پـاال یـ مناسـب و ن  يلترهـا یجـاد ف یبا است، ین
  شود.یستم کاسته مین اکوسیا یالمقدور از اثرات منفی، حتیطیست محیز

  
ü  یو زراع يستم کشاورزیاکوس  
بـه   یسـتم حتـ  ین اکوسیـ اسـت کـه امکـان توسـعه ا     ياشـهر بـه گونـه   ینـ یخم ینیت سـرزم یموقع   
ل کمبـود منـابع آب و   یـ هـا از قب تیر محـدود یل سـا یـ ن حـال بـه دل  یـ ز مقدور اسـت. بـا ا  ین يکالبدصورت 

ن منطقـه الزم اسـت   یـ در ا ياقتصـاد  يهـا تیـ فعالر یبـه نسـبت سـا    يت کشـاورز یـ فعال یکاف يورعدم بهره
الزم  ير و راهبردهـا ین خصـوص تـداب  یـ الزم در ا يورجـاد بهـره  یت فـوق و ا یـ ت فعالیـ فینسبت بـه ارتقـاء ک  

-یمـ  یآب، سـع بـازده  ش یو افـزا  يسـتم کشـاورز  یزه کـردن س ین خصـوص بـا مکـان   یـ در اده شـود.  یشیاند
ــود س ــتمیش ــاس ــو يه ــن آبین ــاز قب ياری ــل آبی ــاران ياری ــاورز  یب ــزارع کش ــره يدر م ــات،  ياو قط در باغ

در مصــرف آب و عــدم هــدررفت آن،  ییجــوحــداکثر اســتفاده از منــابع آب بــه عمــل آمــده و ضــمن صــرفه
 يهـا وهیبـا اسـتفاده از شـ    یاز طرفـ ن کمـک شـود.   یزمـ  يگـذار شیـ و عـدم آ  يکشـاورز  یبه توسـعه اراضـ  

ــو ــاورزین ــره ين کش ــان به ــردارامک ــ  يب ــار از زم ــه ب ــول یس ــین در ط و کشــت محصــوالت  یکســال زراع
 يورع مکمـل، سـطح بهـره   یجـاد صـنا  یو ا يبنـد حمـل و نقـل و بسـته    يهـا روشز ارتقـاء  یـ منحصر بفرد و ن

و  هـا در داخـل بـاغ   ياجـاد مـزارع گلخانـه   ین این گـردد. همچنـ  یتـأم  يکشـاورز  یدر اراضـ  ياقتصـاد  يباال
در وضــع  يکــه در داخــل مــزارع کشــاورز یســنت يهــايدامــدار یو ســامانده يت زنبــورداریــتوســعه فعال

الزم  يانـرژ  )Bio Gas(وگـاز  ید بیـ الزم و تول يزیـ رت دارنـد، بـا برنامـه   یـ ز بـه صـورت نـاقص فعال   یـ موجود ن
  د. یفراهم آ یطیست محیط زیمزارع و بهبود شرا ییخودکفا يبرا

بــزرگ  يکــه معمـوالً شــهرها  ید محصــوالت زراعـ یــک بـا تول یدروپونیــه يهـا ا مجتمــعیــهـا  جـاد شــهرك یا
مناســب در  يهــااســتیسگــر یبــه بــازار مصــرف از د یکــیدار آن هســتند، بــا توجــه بــه نزدیــهمچــون اصــفهان خر

هـا را  تیـ گـر فعال یبـا د  یزراعـ  یاراضـ  ياقتصـاد  يریپـذ ت رقابـت یـ منطقـه اسـت کـه قابل    يستم کشـاورز یسارتقاء 
  دهد.  یش میافزا

ن یممکن در ا بازدهون آن با هدف حداکثر سود و یزاسیو مکان يکشاورز يهاستمیدر مجموع ارتقاء س
ک منطقه یموجود در چرخه اکولوژ يهاستمیر اکوسیستم بر ساین اکوسیکامل ا يرگذاریمحدوده باعث تأث
  ار مؤثر است.یشهر بسینیخم یطیست محیط زیآن در بهبود شرا یلیتعد يندهایخواهد بود که فرآ
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ü  يارودخانه – یستم آبیاکوس  
آن از محل سد تا مصب  يمنطقه اصفهان و مجموعه شهر یاتیرود به عنوان شاهرگ حندهیرودخانه زا

در  یبالمنازع یطیو مح یاجتماع – يمختلف نقش اقتصاد يا و عملکردهایستم پویک اکوسیآن، به عنوان 
گذشته با بروز  ياهداشته و دارد. در دهه یمتراکم انسان يهان منطقه و استقرار سکونتگاهیتوسعه ا
و  ی، صنعتيکشاورز يهاتیت مصرف کننده و استقرار انواع فعالیش جمعیز افزایو ن یمتوال يهایخشکسال

وارد آمده که در صورت  یاتیان حین شریات ایبر ح يدیرود، نوسانات و التهابات شدندهیدر جلگه زا یخدمات
منطقه و  يهاستمیمصرف کننده، کل اکوس يهاص مناسب بخشیو تخص یتیریجامع مد يزیرعدم برنامه

 يهايها و مادبا حفظ کانال يهنجار يوینده به زوال خواهد رفت، لذا در سنارین جلگه زایست بوم ایز یتمام
ق یگردد که از طریق میتزر يستم شهریبه اکوس یاتیح يهاانیشر ،رامون آنهایم سبز در پیجاد حریبزرگ و ا

ز و مرطوب، یتم يت هوایسبز هدا يهاه انهار تونلیحاش يهايو درختکار یآبرسان یفرع يهاها و شبکهيجو
  ند.ینمایه میشهر را تهو يکالبد يهااندام

جاد یتوسعه زراعت و امختلف مصرف کننده، امکان  يهانه آن به بخشیص بهیآب و تخص بازدهش یافزا
ب، محاصره شهر در ین ترتیشهر را مقدور ساخته به ا یو شرق یشمال يهاک در قسمتیوندروپیمزارع ه

 يهان قطبیکه ب یعیک گسست طبیجاد یت و استقالل شهر به ایضمن حفظ هو یو آب يستم کشاورزیاکوس
و فعال به مثابه خط  یعیطب يهاستمیشهر) ، منجر خواهد شد. در واقع اکوسینی(اصفهان، خم یتیبزرگ جمع

ن خود، از بسط یکنند که با تعامل مناسب بیعمل م یانسان يهاستگاهیز مشخص کننده يم و مرزهایتقس
  ند.ینمایم يریشهر جلوگینیرفتن خم طرهیسشهر اصفهان به سمت غرب و تحت  یره حرارتیجز

ü یو مرتع یستم کوهستانیاکوس  
آن است  ییایو جغراف یعیطب يهان موهبتیشهر از بزرگترینیرامون خمیو ارتفاعات پ کوهستانوجود  
ن ارتفاعات یجز هم يگرید يکالبدو  یعیچگونه عارضه طبیبه جز کوه صفه ه يمجموعه شهرمحدوده که در 

ل عظمت و وسعت آن با یرامون شهر را به دلی، کوهستان و ارتفاعات پيهنجار يویوجود ندارد. در واقع سنار
رامون یخود را در پ یستمیحلقه اکوسد که ینمایر میکوه صفه تصو یت فعلینسبت به وضع يبرتر يهایژگیو

و انهار و ین سناریسازد. در ایل میرود تکمندهیانداز سبز جلگه زاها و چشمشهر در اتصال با باغات و مزارع دامنه
از  یره کاملیکند، زنجیه ارتفاعات عبور میژه کانال اصغرآباد که از حاشیرود، به وندهیمنشعب از زا يهاکانال
رامون یخود تا کوه دو شاخ و باغات پ یخیو تفرج را از کوه آتشگاه با آثار تار يمناسب و مستعد گردشگر ینواح

ه حفاظت یغرب تا ناحره به سمت شمالین زنجیسازد. ادامه ایغرب برقرار مدر شمال الدرآن تا چشمه و کوه 
و  يمناسب گردشگر يهاخصلتز یو کوه صلوات و ن الدرن کوه یب یطیست محیدور زیشلو و کریشده قم
 يهادر دامنه یجاد پارك سنگیو ا ییمایو کوهپ يسنگ نورد يهاتیفعال يژه برایکوه صلوات به و یستیاکوتور

  شهر دارد.ینیرامون خمیستم کوهستان در پیست منحصر بفرد و نقش ارزنده اکوسیط زیآن، نشان از مح
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  یطیست محیدگاه زیاز دچهار  يویل سناریتحل: 424- 12شماره جدول 
  یاثرات منف  اثرات مثبت  فعال يهاستمیاکوس

  يستم شهریاکوس

ک باغشــهر نمونــه در مجــاورت قطــب بــزرگ یــشــهر بــه عنــوان ینــیخمت یــماهر ییــتغ •
  اصفهان یتیجمع

ـ فرسـوده و تغ  ینـواح م یارتقاء کالبد شهر با تـرم  •  يبـه نفـع فضـاها    یاراضـ  يرات کـاربر یی
 یطیست محیسودمند ز

 پاك و سالم يجاد شهریو ا يست شهریط زیت محیفیارتقاء ک •
  يستم شهریو اثرات نامطلوب اکوس یطیست محیز يهایکاهش آلودگ •
  یمواصالت يک در محورهایاز تراف یناش يهایکاهش آلودگ •

  

  یستم صنعتیاکوس

 یصنعت يهاتید به فعالیجد يهااختصاص پهنه •
  یصنعت يهاجاد خوشهیبا ا یصنعت يهاها و مجتمعطیت محیفیارتقاء ک •
 ستیط زیمح يارهایز شده و مطابق با معیتجه یصنعت يهاا شهركیها جاد مجتمعیا •
  ندهیآال یصنعت يهاتیفعالعمده  يش عملکردیپاال •

ــال    • ــان انتق ــدم امک ــع ــاالی ــردیا پ از  ياپــاره يش عملک
  ندهیآال یصنعت يهاتیفعال

و  یستم زراعیاکوس
  يکشاورز

 رامون آنیشهر و پ محدودهدر  يکشاورز یو اراض هاحفظ و توسعه باغ •
  منطقه ياقتصاد يهاتیر فعالیبا سا يکشاورز يهاتیفعال يریپذرقابت •
 يت کشاورزیون فعالیزاسید بر مکانیتأک •
  جاد ارزش افزودهید با ایع مکمل تولیو صنا يت محصوالت کشاورزیفیارتقاء ک •

  یربومید و غیدر کشت محصوالت جد ینه کافینبود زم •
زه ین و مکـان ینـو  يهـا وهیبـرداران بـه شـ   عدم رغبـت بهـره   •

ه و یـــاحـــداث اول ينـــه بـــاالیل هزیـــبـــه دل يکشـــاورز
  یرساختیزات زیتجه

  کیدروپونیدر خصوص مزارع ه یات کافینبود تجرب •

 – یستم آبیاکوس
  يارودخانه

  یو باران ياقطره ياریآب د بریو تأک ياریآب يهاوهیاصالح ش •
 یسطح يهاانیت جریفیسبز و حفظ ک يهامیجاد حریبا ا یستم آبیبسط اکوس •
  شهر ینواح یاتیح يهاانیبه مثابه شر یانات سطحیاز جر يوراستفاده و بهره •

ـ ا قطع جریکاهش  •  يهـا از مـاه  يادر پـاره  یسـطح  يهـا انی
 خشک و گرم

  مختلف مصرف کننده يهان بخشینه بیص بهیعدم تخص •

و  یستم کوهستانیاکوس
  یمرتع

  یستیو اکوتور يگردشگر يهاتیارتقاء فعال •
  انداز ارتفاعاتاستفاده از چشم •
  ن ارتفاعاتیب یعیدور طبیق کریهوا از طر یعیه طبیتهو •

  

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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  يکالبددگاه مطالعات یوها از دیل سنارید) تحل

  گردد.یل میتحل يوها در بخش کالبدیک از سناریهر  ین قسمت اثرات مثبت و منفیدر ا
  يدگاه کالبدیک از دی يویل سناریتحل •

ن کنتــرل بــر شــهر یانــات حــاکم و اعمــال کمتــریجر یو، فــرض بــر ادامــه رونــد کنــونین ســناریــدر ا
ــینــده شــهر خمیباشــد و توســعه آیشــهر مــینــیخم ــه ین ــوط ب ــار شــهروندان و نشــهر من ــرفت ز بخــش ی

ــ ــرما  یخصوص ــازار، س ــامل ب ــرا هی(ش ــذاران) اســت. ب ــاس از دیگ ــن اس ــدی ــا يدگاه کالب ــناری  يو داراین س
  رخواهد بود:یز يکالبد يامدهایپ

  يکالبد یفرسودگ دیتشد -
ــال   ــر (س ــال حاض ــدود 1390در ح ــ 606) در ح ــار از اراض ــدوده خم یهکت ــیدرون مح ــه ین ــهر ب ش

، بـه لحـاظ   یط نامناسـب سـکونت  یعـالوه بـر شـرا    ین نـواح یـ شـوند. ا یفرسـوده محسـوب مـ    يلحاظ کالبـد 
ــن یخــدمات ــد جــار ین یت مناســبیوضــع يز دارای ــه رون ــدم ا يســتند. ادام ــاریو ع جهــت  يجــاد ســاز و ک
ــا يگــذاران بــه نوســازهیق ســاکنان و ســرمایتشــو ــا يکالبــد ید فرســودگی، تشــدین نــواحی ــواحی را  ین ن

  .1گرددیموجب م
 یو زراع یباغ یدر اراض یرقانونیو ساز غ ساخت - 

 یو بــاغ یزراعــ یل عـدم وجــود ســاز و کـار مناســب جهــت کنتـرل ســاخت و ســاز در اراضـ    یــبـه دل  
 يل کــاربریل بــه تبــدیــ، تمايو باغــدار ين بخــش کشــاورزییز ارزش افــزوده پــایــرامــون و نیمحــدوده و پ

چـه)  یآبـاد و واز يشـرق شـهر (محـالت جـو    ن امـر در  یـ شـهر وجـود دارد. ا  ینـ یدر خم یو بـاغ  یزراع یاراض
(بـاارزش افـزوده    یجـاد قطعـات مسـکون   یو ا یزراعـ  یهـا و اراضـ  و بـاغ  یرقـانون یک غیبه شکل تصرف و تفک

شـرق  دام و در جنـوب و جنـوب   يل باغـات بـه محـل نگهـدار    یغرب شـهر بـه شـکل تبـد     یباالتر) و در اراض
نـده و واگـذار   ی. عـدم کنتـرل سـاخت و سـاز در آ    شـود یده مـ یـ د یصـنعت  يل به کـاربر یعموماً به شکل تبد

خـود را   يشـهر جـا   یو بـاغ  يکشـاورز  یاراضـ  یج تمـام یگـردد کـه بـه تـدر    ینمودن آن به بازار، موجب مـ 
  بدهند. يا دامداریو  ی، صنعتیسودآورتر اعم از مسکون يهايبه کاربر

  يت سنگبریگسترش فعال - 
در  یگـاه قابـل تـوجه   یدر جا يت سـنگبر یـ فعالشـهر از نظـر   ینـ ین موضوع کـه شـهر خم  یباتوجه به ا

ت یـ ن فعالیـ از تجمـع، ا  یناشـ  يهـا از صـرفه  يریـ گز بـا توجـه بـه بهـره    یـ نده نیسطح کشور قرار دارد، در آ
 يسـنگبر  يهـا تیـ ن مطلـب کـه فعال  یـ افـت. بـا در نظـر داشـتن ا    یش خواهـد  یشهر افزاینیدر محدوده خم

د از یـ بای) مـ 1369ران (سـال  یـ أت وزیـ بنـابر مصـوبه ه  گردنـد کـه   ینـده شـهر محسـوب مـ    یع آالیجزو صنا

                                                             
شـهر برخـوردار   به دلیل اینکه نـواحی فرسـوده مرکـزي شـهر از فعالیـت مرکزیـت شـهر و نیـز سـکونت اهـالی بـومی و قـدیمی خمینـی              -1

  ساله فرآیند توالی و جایگزینی و فرسودگی عملکردي امري محتمل نخواهد بود.  10است، در آینده 
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ــأث تیــن فعالیــمحــدوده شــهر خــارج گردنــد، ادامــه اســتقرار ا  ر یهــا و گســترش آن در محــدوده، موجــب ت
  گردد.یم یو باغ يو کشاورز یمسکون يژه کاربریموجود در شهر به و يهاير کاربریبر سا یمنف

  دام ياد مراکز نگهداریازد - 
ــز نگهــدار ــده در     يمراک ــه صــورت پراکن ــه صــورت متمرکــز در غــرب محــدوده و ب دام در حــال حاضــر ب

شـهر بـه لحـاظ بـازار فـروش دام در رتبـه       ینـ یجنوب غرب و شرق محـدوده وجـود دارنـد. از آنجـا کـه شـهر خم      
 از یناشـ  يهـا نـده بـا توجـه بـه صـرفه     یگـردد کـه در آ  یمـ  ینـ یبشیدوم کشور (پس از شـهر قـم) قـرار دارد، پـ    

ن یـ نکـه ا یل ایـ ابنـد. بـه دل  یموجـود اسـتقرار    يو کشـاورز  یبـاغ  یافتـه و در اراضـ  ین مراکـز گسـترش   یـ تجمع، ا
- یمــ )ی(بــه لحــاظ آلــودگموجــود در محــدوده  ير عملکردهــایناســازگار بــا ســا يهــاتیــت، از جملــه فعالیــفعال

هـا  تیـ ر فعالی، بـر سـا  یرات منفـ یو تـأث  یش آلـودگ یافـزا محـدوده  ژه در غـرب  یـ ت بـه و یـ ن فعالی، گسترش اباشد
  خواهد داشت. ی) را در پیت مسکونی(به خصوص فعال

  همجوار با محدوده و اتصال به شهر يرشد و گسترش روستا - 
از محـدوده شـهر و در جنـوب     یز محلـه قلعـه فروشـان کـه بـا فاصـله کمـ       یـ ه و نیـ ریقلعه ام يروستا

ــا افــزایآن قــرار دارد، در آ حدفاصــل محــدوده و روســتا، بــه محــدوده   یش ســاخت و ســاز در اراضــینــده ب
  گردد.یشهر متصل م

  یررسمیغ يهاگسترش سکونتگاه - 
ت مهـاجر کـم درآمـد در وضـع موجـود،      یـ آبـاد و جـذب جمع  يمحلـه جـو   یاراضـ  یرقـانون یک غیتفک
ده یـ از خـدمات گرد  يز برخـوردار یـ ت سـکونت و ن یـ ن از لحـاظ فعال ییت پـا یـ فیبـا ک  ياجـاد محلـه  یموجب ا

بـا   یجـاد محالتـ  یز ایـ و ن یرقـانون یبـه صـورت غ   يکشـاورز  یشـتر اراضـ  یک بیـ ت تفکین وضعیاست. ادامه ا
  خواهد داشت. ینامناسب را در پ یط سکونتیشرا

 محدوده شهر به محدوده شهر اصفهان يشهر و اتصال کالبد یگسترش افق - 

اصـفهان  شـهر بـه شـهر    ینـ ینـده شـهر خم  یشـهر در شـرق، در آ   يع رشـد کالبـد  یباتوجه به روند سـر 
درصـد)، ادامـه رشـد شـهر      103شـهر (  یبـا توجـه بـه متوسـط تـراکم سـاختمان       یگردد. از طرفـ یمتصل م

  ش خواهد داد.یها را افزارساختیجاد زینه این، هزییپا یو با تراکم ساختمان یبه صورت افق
 اس شهر و منطقهید کمبود خدمات مقیتشد - 

ه، منطقــه و شــهر وجــود دارد کــه یــمحلــه، ناحاس یــهکتــار کمبــود خــدمات در مق 330در وضــع موجــود 
ــر یــســهم کمبــود خــدمات مق ــ 215اس منطقــه و شــهر براب باشــد. در صــورت ادامــه رونــد موجــود،  یهکتــار م
ــزا  ــا اف ــود خــدمات ب ــه ید یت تشــدیــش جمعیکمب ــار و  393افتــه و در مجمــوع ب ــار در مق 256هکت ــهکت اس ی

  گردد.یمنطقه و شهر بالغ م
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  يدگاه کالبدیک از دی يویل سناریتحل: 424- 13جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

ــتقو • ــاط  ی ــبکه ارتب ــاالت ش ــهر    یت اتص ــه ش ــهر ب ش
  اصفهان به عنوان مرکز استان

بـر اثـر    يخـدمات توسـط شـهردار    ین برخـ یامکان تأم •
ــزا ــد (ناشــ یاف ــترش فعال یش درآم ــاز گس ــاتی  يه
 )يو دامدار يسنگبر

ــان ا • ــ یامک ــاغ یجــاد باغشــهر در اراض  يو کشــاورز یب
  اطراف محدوده

  ها)يها، سنگبريناسازگار با محدوده شهر (دامدار يهايگسترش کاربر •
  يکشاورز یب باغات و اراضیتخر •
  )یش تراکم ساختمانیمحدوده شهر (عدم افزا یگسترش افق •
  )يمرکز ی(در نواح يکالبد یادامه روند فرسودگ •
  در شرق شهر یررسمیغ يهاگسترش سکونتگاه •
  اس شهر و منطقهیخدمات مق يریگعدم شکل •
  موجود  يهاو گورستان ینظام ير کاربرادامه استقرا •
ــل دانشــگاه • ــا درون محــدوده در راســتا  یصــنعت يهــاعــدم تعام جــاد یا ياصــفهان و دانشــگاه آزاد ب

  انیبندانش  يهاتیفعال
ــیخم يد ســفرهایتشــد • ــره  –شــهر ین ــت به ــگاصــفهان جه ــاز خــدمات مق يری ــه ی اس شــهر و منطق

  )یکیش بار ترافی(افزا
 ل گسترش محدوده در شرقیشهر به دلینیشهر خم يکالبدن رفتن استقالل یاز ب •

  منسجم ییساختار و سازمان فضا يریگعدم شکل •
ماخذ: مطالعات مشاور.
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  يدگاه کالبدیاز ددو  يویل سناریتحل •
د نســبتاً کــالن (بــه واســطه یــد ي، دارايطــرح مجموعــه شــهر يهــااســتیراســاس سدو ب يویســنار

ــمق ــه شهرســتان و شــهر خمی ــاره شــهر  ياســت طــرح مجموعــه شــهر یباشــد. سیشــهر مــینــیاس) ب درب
از بـه گسـترش   یـ عـدم امکـان و عـدم ن   «اسـت  یمجموعـه قـرار گرفتـه، س    يشهر که در حـوزه مرکـز  ینیخم

ـ    یـ ن ایباشد. همچنـ یم» محدوده  يری، جلـوگ يکشـاورز  يهـا نید و شـرط از زمـ  یـ قین طـرح بـر حفاظـت ب
ــه وســ یررســمیاز اســکان غ ــه شــهرها یله کنتــرل و هــدایب ز یــو ن یرامــونیپ يت هدفمنــد نظــام اســکان ب

ده اســت. در مــورد یــد ورزیــتأک یشــعاع يبــر محورهــا یتــیو ادغــام نقــاط جمع يکالبــد تصــالز از یــپره
خــارج نمــودن  يشــنهاد طــرح مجموعــه شــهریز، پیــن يناســازگار موجــود در محــدوده مرکــز يهــاتیــفعال
، مراکـز  یسـنت  يهـا ي، دامـدار يرفلـز یغ یع کـان یمنفـرد، صـنا   یصـنعت  يهـا کارگـاه ها اعم از تیفعال یبرخ
ز خـارج سـاختن   یـ هـا و ن تیـ ن فعالیـ ش محـدوده از ا یاسـت پـاال  یباشد. بـا اعمـال س  یو کشتارگاه م ینظام
ــاغ یاراضــ ه محــدوده یواقــع در حاشــ ياس فراشــهریــمق يهــاياطــراف محــدوده و کــاربر يو کشــاورز یب

ــنعت ــگاه ص ــ ی(دانش ــالم اص ــگاه آزاد اس ــهر از   یفهان و دانش ــدوده ش ــاحت مح ــود، مس ــدوده موج ــر مح ) ب
  .)424-14ابد (جدول شماره ییهکتار کاهش م 2742هکتار به  5213

  
  يطرح مجموعه شهر يهااستی: مساحت محدوده شهر با اعمال س424-14جدول شماره 

  طرح
  موضوع

 يطرح مجموعه شهر
  اصفهان

شهر ینیطرح جامع شهر خم
  )1390 (سال

  5213  5426  محدوده موجود (هکتار)
  2742  2513  (هکتار) يشنهادیافته پیمحدوده کاهش 

  2371  2913  زان کاهش محدوده (هکتار)یم
  مأخذ: برآورد مشاور.

  
ده، کمتـر در معـرض   یـ کـه از محـدوده خـارج گرد    یو بـاغ  يکشـاورز  یاسـت، اراضـ  ین سیـ با اعمال ا

از  يریل جلــوگیــبــه دل یرد. از طرفــیــگی) قــرار مــیمســکون يکــاربرژه یــک و ســاخت و ســاز (بــه ویــتفک
بـه   يب شـهر تـا حـدود   یـ ن ترتیـ گـردد. بـه ا  یمـ  يریشـگ یبـدون برنامـه پ   يش محدوده، از رشد کالبدیافزا

  ابد. یی(به جهت عدم اتصال به محدوده اصفهان) دست م ياستقالل کالبد
ــهر  ــه ش ــرح مجموع ــ يط ــاس پتانس ــالیبراس ــدو يه ــود در مح ــاهش موج ــدوده یده ک ــه (مح  2513افت

- ینـ یخم يریپـذ تیـ جمع يشـنهاد یشـهر نمـوده اسـت کـه رقـم پ      يریپـذ تیـ )، اقدام به محاسـبه جمع يهکتار
اسـت کـاهش مسـاحت محـدوده، انـدازه      یباشـد. بـا اعمـال س   ینفـر مـ   270,000ن طـرح برابـر   یـ شهر براسـاس ا 

ــر   ــطح آن براب ــرا   2742س ــد. ب ــد ش ــار خواه ــاس قابلیهکت ــن اس ــعهی ــ ت توس ــ  یدر اراض ــدوده بررس و  یمح
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نــه ین زمیــدر ا يج طــرح مجموعــه شــهریده و ســپس بــا نتــایــ، محاســبه گردیابیقابــل دســت يریپــذتیــجمع
  ).  424- 15 ده است (جدول شمارهشسه یمقا

  
  شهرینیافته خمیمحدوده کاهش  يریپذتی: محاسبه جمع424- 15جدول شماره 

  5213  محدوده موجود (هکتار)
  2742  افته (هکتار)یمحدوده کاهش 

  239256  (نفر) 1390ت سال یجمع
  330  کمبود خدمات در وضع موجود (هکتار)

  ل توسعه یپتانس يدارا یاراض
  ر، مخروبه و متروکه) (هکتار)ی(با

510  

  183  قابل توسعه پس از جبران کمبود خدمات (هکتار) یاراض
  73  درصد) (هکتار) 40( یمسکون يص کاربریقابل تخص یاراض

  45  در وضع موجود (مترمربع) یمسکون يسرانه کاربر
  16222  (نفر) یقابل توسعه مسکون یاراض يریپذتیجمع
  255478  د شده (نفر)یمحدوده تحد يریپذتیجمع

  مأخذ: محاسبات مشاور.
  

 یدر وضــع موجــود و کســر آن از کــل اراضــ یخــدمات يهــايهکتــار کمبــود کــاربر 330بــا احتســاب 
هکتــار  180ت توســعه برابــر یــقابل يدارا یهکتــار)، مجمــوع مســاحت اراضــ 510توســعه (ل یپتانســ يدارا

ــا در نظــر گــرفتن   ــود. ب ــه عنــوان کــاربر  یدرصــد اراضــ 40خواهــد ب هکتــار) و  73( یمســکون يمــذکور ب
ــکون  ــرانه مس ــتن س ــکون  45 یلحــاظ داش ــرانه مس ــع (س ــدود   یمترمرب ــود)، در ح ــر  16222وضــع موج نف

نفــر خواهــد  255478کــل را بــه  يریپــذتیــتوســعه خواهــد بــود کــه جمع قابــل یاراضــ يریپــذتیــجمع
نفــر  270,000برابــر  يمحاســبه شــده شــهر در طــرح مجموعــه شــهر  يریپــذتیــکــه جمعیرســاند در حال

  است.
نفــر  270,000 یاز خــدماتیــن نیتــأم يافتــه، کــاهش محــدوده پاســخگویبنــابر محاســبات انجــام 

  نخواهد بود.
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  يدگاه کالبدیدو از د يویل سناریتحل: 424-16جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

ـ ه محـدوده بـه واسـطه خـارج سـاختن ا     یو باغـات حاشـ   يکشاورز یحفظ اراض •  ین اراضـ ی
  از داخل محدوده

ــاختن فعال  • ــارج س ــخ ــاتی ــنا   يه ــهر (ص ــدوده ش ــا مح ــازگار ب ــانیناس ــزیغ یع ک ، يرفل
  منفرد) یصنعت يهاه، کارگاهیل نقلیر وسای، خدمات و تعمینظام يها، کاربريدامدار

ــر   • ــاز در ح ــاخت و س ــرل س ــوگ یکنت ــهر و جل ــد  يریم ش ــد کالب ــه   ياز رش ــدون برنام ب
  یررسمیغ يهاجاد سکونتگاهیز ایمحدوده و ن

  ن)یل کاهش عرضه زمین جهت سکونت (به دلینه از زمیاستفاده به •
  فرسوده شهر ینواح در يک نوسازیتحر •
ــتقو • ــتان از طر  ی ــز اس ــا مرک ــاط ب ــت ارتب ــرو ی ــداث مت ــرق يق اح ــ – یش  )EW( یغرب

  شهرینیخم –اصفهان 
 ع به محدوده شهر اصفهانیبه لحاظ عدم اتصال وس يحفظ استقالل کالبد •

ـ یشـرفته در حدفاصـل خم  یپ يو فنـاور  یاستقرار مراکز علم • شـهر، نجـف آبـاد و فـوالد      ین
 شهر

 به شهر اصفهان یهت کاهش وابستگجع خدمات در یتوز •

  شهر يگردشگر يهااستفاده از فرصت •

ر یبــا یاراضــشــه کــاهش مســاحت محــدوده و بــه تبــع آن کــاهش  •
 قابل استفاده 

ــیعــدم تع • ــرا تیوضــعن ی خــارج  يدامــدار يع و واحــدهایصــنا يب
ـ اسـت خـروج ا  یس يشده از محدوده شهر (طـرح مجموعـه شـهر    ن ی

ــفعال ــا را از تی ــز ه ــوزه مرک ــهر  يدرون ح ــه ش ــیتع يمجموع ن ی
 نموده است)

جـــاد شـــده یا یررســـمیغ يهـــانـــه ســـکونتگاهیدر زم یفـــیبالتکل •
  محدوده شهر یدرخواست

    ماخذ: مطالعات مشاور.
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  يدگاه کالبدیاز دسه  يویل سناریتحل •
شــهر، طــرح جــامع شهرســتان و ن یشــیطــرح جــامع پ يهــااســتیق سیــکــه از تلف وین ســناریــدر ا

ــ   يشــهردار یموضــع يهــاطـرح  محــدوده شــهر در  یدر وضـع موجــود بــه دســت آمــده، عمـده گســترش آت
ه محلـه  یدر حاشـ  یاز رشـد محـالت مسـکون    یرد. بخشـ یپـذ یغـرب محـدوده صـورت مـ    بلندمدت در شمال

حــدوده ه و هفتصــد دســتگاه) در درون میــغــرب شــهر (محــالت شــهرك منظرآبــاد و محــالت شــماليجــو
  رد. یپذیانجام م

 یش نــواحیرشــد شــهر در کوتــاه مــدت از شــرق، جنــوب شــرق و جنــوب محــدوده بــا افــزا یاز طرفــ
را خواهـد  یرا پـذ  يکـه شـهر هـر گونـه رشـد      ین معنـ یـ رد. بـه ا یپـذ یموجود به محدوده انجـام مـ   یمسکون

ز یـ حـدوده شـهر ن  شـرق در کوتـاه مـدت) . م   بود (از شـمال غـرب در بلندمـدت و از جنـوب، شـرق و جنـوب      
ن یـ شـود. بـه ا  یشـهر کاسـته مـ    يابـد و از اسـتقالل کالبـد   ییبه شهر اصفهان اتصـال مـ   يدمتعد یدر نواح

ــترت ــاغ يکشــاورز یب اراضــی ــع در شــرق،  یو ب ــه   جواق ــان ب ــرور زم ــه م ــرب محــدوده ب ــوب شــرق و غ ن
 یو در پــ فتــهای، گســترش موجــود یررســمیغ يهــارســاخت و ســاز خواهنــد رفــت بــه عــالوه ســکونتگاهیز

  دامن خواهد زد. یخدمات يازهاین دیت، به تشدیش جمعیافزا
ع یافتــه و در قالــب صــنایش یموجــود در درون محــدوده پــاال یصــنعت يهــاتیــو، فعالین ســناریــدر ا
  گردد.  یک میتفکر مزاحم یو غمه مزاحم یمزاحم و ن
گـردد  ید نمـ یـ شـهر تاک  یمسـکون  یاز آتـ یـ ن نیفرسـوده در جهـت تـام    یو بر توان نـواح ین سناریدر ا

  شود.یمحدوده در شمال غرب جبران م ش مساحتیشهر با افزا یو مسکون یخدمات يازهایو ن
در چشــمه  يجــاد مرکــز گردشــگریشــهر، ا يگردشــگر يهــان در جهــت اســتفاده از فرصــتیهمچنــ

ــالدر و ن ــاری ــز تج ــیو تفر يز مرک ــوان مرکز یح ــه عن ــب ــاری ــهر يت تج ــ 1ش ــزو یدر حاش ه چشــمه الدر ج
  ).424-17و قرار خواهد گرفت (جدول شماره ین سناریا يهااستیس

ن نـوع  یـی دهـد کـه تع  یشـهر نشـان مـ    ینـ یشـهر خم  يشـهردار  يشـنهاد یپ یاراضـ  يکـاربر  یبررس
 يازهـا یقابـل توسـعه شـهر، منطبـق بـر ن      یو حمـل و نقـل در اراضـ    يزات شـهر یـ ، تجهیصنعت يهايکاربر
  رفت.یمذکور صورت نخواهد پذ یاز اراض یمناسب يمندشهر نبوده و بهره یو آت یکنون

  

                                                             
1 - C.B.D: Center Bussiness District 
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  يدگاه کالبدیسه از د يویل سناریتحل: 424- 17جدول شماره 
  یاثرات منف  اثرات مثبت

  ع مزاحم به خارج از محدوده شهریانتقال صنا •
  مه مزاحم موجود در محدودهیع نیصنا یسامانده •
ـ ن خـدمات مق یامکان تـأم  • ـ منطقـه از طر اس شـهر و  ی ر یبـا  یص اراضـ یق تخصـ ی

  در خارج از محدوده
  شهر (چشمه الدر) يگردشگر يهاتیاستفاده از مز •

گســترش ســاخت و ســاز بــدون برنامــه در خــارج از محــدوده شــهر (شــرق و  •
  جنوب شهر) و کاهش کنترل ساخت و ساز در اطراف محدوده

  يکالبد یادامه روند فرسودگ •
  موجود محدوده ینه از اراضیشهر و عدم استفاده به یتداوم رشد افق •
  يو کشاورز هاباغ یاراض یب نسبیتخر •
  بار) انهیپاناسازگار با محدوده شهر ( يهاتیفعال یادامه استقرار برخ •
ــ  • ــاق خــدمات پ ــیبشیعــدم انطب ــا ن ین شــهروندان (در طــرح  يازهــایشــده ب

  )يشهردار
ـ جمع ين خـدمات بـرا  یاز به تـأم ین •  يهـا از رشـد سـکونتگاه   ت اضـافه شـونده  ی

  یررسمیغ
ــاف  یدسترســ • ــش ناک ــخــدمات مق ینامناســب و پوش ــه در ی ــهر و منطق اس ش

  غرب محدوده شمال
 ل گسترش محدوده به سمت اصفهانیبه دل يکاهش استقالل کالبد •

  فرسوده در شهر يموجود در نوا يهاعدم استفاده از فرصت •
  ماخذ: مطالعات مشاور.
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 يدگاه کالبدیچهار از د يویل سناریتحل •

ده کـه  یـ گرد یسـبز، مسـتقل و امـن سـع     يشـهر  يهـا بـه ارزش  یابیو، در جهـت دسـت  ین سـنار یدر ا
و  یبـاغ  ین راسـتا اراضـ  یـ بـه نحـو مطلـوب اسـتفاده گـردد. در ا      یطـ یسـت مح یو ز ینیسـرزم  يهـا از توان

ــ دهیــموجــود حفــظ گرد يکشــاورز شــود. از یمــ يریجلــوگ ین اراضــیــبرنامــه شــهر در ایو از گســترش ب
ــه  یطرفــ ــا توجــه ب  يهــاتیــشــهر، فعال یطــیســت محیز يداریــطــرح، و در جهــت پا یمقــدمات اهــدافب

تــوان بــه یناســازگار مــ يهــاتیــگــردد (از جملــه فعالیمــ یرامــون آن ســاماندهیناســازگار بــا محــدوده و پ
  موجود اشاره نمود). يهايها و دامداريسنگبر

ــ ــه مشــکالت موجــود در زم  یاز طرف ــا توجــه ب ــواحیب ــا وســعت ینــه وجــود ن ــاال ( یفرســوده ب  606ب
ن خــدمات در درون بافــت یز تــأمیــو ن يق نوســازیــاز طر ین نــواحیــموجــود در ا يهــالیهکتــار)، از پتانســ

ش تــراکم یق افــزایــرســکونت از ط ير الگــوییــز تغیــن نینــه از زمــیاســتفاده به يبــراگــردد، یاســتفاده مــ
  رد.یپذیصورت م یساختمان

 273ت شـهر تـا   یـ ش جمعیشـهر (در صـورت افـزا    یز آتـ یـ به عالوه از انجـا کـه در وضـع موجـود و ن    
غـرب شـهر   ر شـمال یبـا  یخدمات در سـطوح کـالن وجـود خواهـد داشـت، از فرصـت اراضـ        از بهینهزار نفر) 

  گردد.یشهر استفاده م یو مسکون یاز خدماتیدر جهت گسترش محدوده و جبران ن
ــ ــایهمچن ــار فرصــتین از س ــم از فرصــت  يه ــهر اع ــود در ش ــاموج (چشــمه الدر و  يگردشــگر يه

  شود.یشهر استفاده م یو اجتماع يگاه اقتصادی) در جهت ارتقاء جایخیتار يهاجاذبه
محــدوده شــهر  يبــرا ییهــاز بــه عنــوان فرصــتیــاصــفهان و دانشــگاه آزاد ن یدانشــگاه صــنعت یاراضــ

ن امـر در بــاال بـردن نقـش شـهر در ســطح     یـ ان مطـرح هســتند کـه ا  یـ دانـش بن  يهــاتیـ جـاد فعال یا يابـر 
  اصفهان مؤثر خواهد بود.  يمجموعه شهر
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  يدگاه کالبدیچهار از د يویل سناریتحل: 424-18جدول شماره 

  یاثرات منف  اثرات مثبت
  اس شهر و منطقه شهر اصفهانیبه خدمات مق یعدم وابستگ •
  ع موجود در منطقهیصنا یسامانده •
  )یدام، مرکز نظام يناسازگار با محدوده شهر (مراکز نگهدار يهاتیخارج نمودن فعال •
  مسکن ير الگوییو تغ یش تراکم ساختمانیق افزاین از طرینه از زمیاستفاده به •
  رامون محدوده شهریو باغات درون و پ يکشاورز یحفظ اراض •
ــوگ    • ــدوده و جل ــراف مح ــاز در اط ــاخت و س ــرل س ــکونتگاه  يریکنت ــترش س ــااز گس  يه

  یررسمیغ
  موجود یررسمیغ يهاسکونتگاه يتوانمندساز •
ــا دانشــگاه یامکــان ا • اصــفهان و دانشــگاه آزاد  یصــنعت يهــاجــاد تعامــل محــدوده شــهر ب

  واسط يهايجاد کاربریق ایاز طر یاسالم
  فرسوده  ینواح ينوساز •
ــتفاده از  • ــهاس ــاجاذب ــگر يه ــدوده    يگردش ــمه الدر) و درون مح ــدوده (چش ــراف مح اط

  )یخی(آثار تار
 یمخـتلط خـدمات   يهـا يجـاد کـاربر  یغـرب محـدوده جهـت ا   ر شـمال یبا یاستفاده از اراض •

  و جبران کمبود خدمات موجود یمسکون –

ـ (فاصـله ز عدم پوشش مناسـب   • ـ خـدمات مق اد) ی -اس شـهر شـمال  ی

  محدوده یر تمامبغرب 

  مطالعات مشاور.ماخذ: 
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  نه یبه يویسنار انتخابو  یابیارز -2-4-2-4
    یابیارز يارهاین معییتع -1-2-4-2-4

ــت ارز ــجه ــنار یابی ــنار یس ــاب س ــا یبه يویوها و انتخ ــه مبن ــه ک ــیتع ين ــوی ــ  ين الگ ــعه آت  یتوس
ــیخم ــرار گین ــهر ق ــش ــ AHPرد از روش ی ــتفاده م ــدا یاس ــود. در ابت ــه معش ــت ک ــایالزم اس ــرا ییاره  يب
 يزیـ رنـه مـورد برنامـه   ین شـده بـا توجـه بـه زم    یـی تع يارهـا یشـود. مع  نیـی تع یمقدماتبه اهداف  یابیدست

ــه زیطــیســت محیو ز ی، اجتمــاعي، کالبــدي(اعــم از اقتصــاد ــر  ییارهــایرمعی) ب ــیتقســخردت گــردد. یم م
ت یـ شـود. در نها یمـ  یدهـ شـهر، وزن ینـ یشـهر خم  يزیـ رارهـا در برنامـه  یرمعیزارهـا و  یمعک از یسپس هر 

ــم ــزان قابلی ــر ی ــت ه ــرآورده ســاختن معیک از ســناری ــا در بخــشیوها در ب ــااره ــف امت يه ــمختل  یازدهی
  گردد.یبرتر انتخاب م يویاز به عنوان سنارین امتیشتریبا ب يویده و سناریگرد

ــرا یاصــل يارهــایمع  يارهــایمع ده، شــاملیــن گردیــیبــه اهــداف توســعه شــهر تع یابیدســت يکــه ب
ل در یــدخ يهــادگاهیــارهــا بــا توجــه بــه دین معیــاز اک یــهــر  باشــد.یمــ يداریــو پا ی، اثربخشــییکــارآ
هـر   یابیزان دسـت یـ ده تـا بتـوان بـر آن اسـاس، م    یـ م گردیخردتـر تقسـ   ییارهـا یرمعیشـهر بـه ز   يزیربرنامه

  گردد.  یابیارز یمقدماتوها به اهداف یک از سناری
  

  یتیو جمع يدگاه مطالعات اقتصادیاز د یابیارز يارهایمعریز نییتعالف) 
ــدر ا ــه تعری ــایمعریزف یــن بخــش ب ــجهــت ارز ياقتصــاد ياره ــوها و نیســنار یابی ــیز تعی ن درجــه ی

 یتـ یو جمع يار اقتصـاد یـ مع ریـ ز مطـرح دو  يوهایسـنار  یابیـ شـود. بـه منظـور ارز   یت آنها پرداخته مـ یاهم
  . یتیساختار فعال نقش شهر وعبارتند از: که  در نظر گرفته شده است

شــهر در منطقــه کالنشــهر اصــفهان و ینــیگــاه خمیرش نقــش و جایار نخســت براســاس پــذیــمعر یــز
عناصـر   یار بـه بررسـ  یـ معر یـ زن یـ در واقـع ا رامـون اسـت.   یط پیمحـ  یو سـکونت  یتیدر رابطه با عناصر فعال

شـهر و   يعرصـه اقتصـاد  گران فعـال در  یرفتـار بـاز   یپـردازد کـه بـه نـوع    یحاکم بر اقتصـاد شـهر مـ    یدرون
ــ یه آن و درجــه وابســتگیــدات پایــت تولیــوزن و اهم دهنــد. یقــرار مــ یابیــا اســتقالل شــهر را مــورد ارزی

و در ارتبـاط   يشـهر در منطقـه کالنشـهر   ینـ یخم ين نقـش را بـرا  یشـتر یکـه ب  ییوین اساس هـر سـنار  یبرا
  برخوردار است. يار از ارزش باالتریمعریز نید از نظر ایم نمایترس یرامونیط پیبا مح

ــمعریز ــر یار دی ــارزگ ــنار یابی ــالیس ــاختار فع ــاســت. ا یتیو، س ــمعریزن ی ــاء ســطح  ی ــر ارتق ــاظر ب ار ن
ــرد ــهر، تغ ياقتصــاد يســاختارها يعملک ــش ــالیی ــزا یتیر در ســاختار فع ــاتیــش نســبت فعالیآن و اف  يه
و  یارتباطـات افقـ  ه شـهر از  یـ پا يهـا تیـ اد شـده، فعال یـ . در صـورت حصـول سـاختار    باشـد یمـ ه یدانش پا
 يهــاتیــه بــا فعالیــت پایــ، ارتبــاط فعاليمنــد خواهنــد شــد. منظــور از ارتبــاط عمــودبهــره يقــو يعمــود
ــه عبــارتیشــین و پیپســ ــأمیــزنج ین آن و ب ــوده و از ســو یره ت گــر ید ين کننــدگان و مصــرف کننــدگان ب
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گر یکــدیکــه در کنــار  باشــدیمــه یــت پایــســازگار بــا فعال يهــاتیــ، اســتقرار فعالیمنظــور از ارتبــاط افقــ
 يهــان صــورت صــرفهیــنــد. در ایگر اســتفاده نمایکــدیجــاد شــده توســط یاس ایــمق يهــابتواننــد از صــرفه

جــاد خواهــد شــد.  در یمتنــوع شــهر ا يهــاتیــان فعالیــبــرد م –ک رابطــه بــرد یــاس شــکل گرفتــه و یــمق
شـهر خواهـد    ياقتصـاد دار یـ ت کـرده و موجـب توسـعه و رونـق پا    یـ فعال یسـتم بـه خـوب   یس یطین شرایچن

  ). 424-19(جدول شماره خواهد کرد  یانیز کمک شاین امر به تداوم توسعه و عمران شهر نیشد. ا
  

  وهایسنار یابیجهت ارز ياقتصاد يارهایرمعیارها و زی: مع424- 19جدول شماره 
  اریرمعیز  اریمع

  یاثربخش
  نقش شهر
  یتیساختار فعال

  ماخذ: مطالعات مشاور
  
   یدگاه مطالعات اجتماعیارها از دیمعریزن یی) تعب

ــه ویــیتع يارهــایرمعیز   ــا توجــه ب وها یک از ســناریــشــهر در هــر  یاجتمــاع يهــایژگــین شــده ب
  عبارت است از:

  یت اجتماعیاز امن يبرخوردار •
ــوردار ــاز امن يبرخ ــاعی ــ یت اجتم ــاع   یپ ــر اجتم ــعه در ه ــرط توس ــاع   یش ش ــوالت اجتم ــت. تح و  یاس

ر یتحـت تـأث   یاجتمـاع  يهـا  بیت آسـ یشـهر موجـب شـده اسـت تـا وضـع       ینـ یخمر در یـ اخ يسـال هـا   ياقتصاد
مهـم   يهـا  تیـ از اولو یت اجتمـاع یـ ر امنیـ دهـد کـه متغ   یرد. مطالعـات صـورت گرفتـه نشـان مـ     یط فوق قرار گیشرا
ار یـ معریزار بـه عنـوان   یـ معریزن یـ وها الزم اسـت ا یسـنار  یابیـ ارز يشـود. بـرا   یشـهر محسـوب مـ    ینـ ین خمناساک
  رد.  یمورد استفاده قرار گ یابیارز
  

  یه اجتماعیسرما يارتقا •
در شــهر شــده  یاجتمــاع يهــا روابــط و شــبکه یشــهر موجــب دگرگــون ینــیشــهر خم يریپــذمهاجر

اســت. ورود و  یه اجتمــاعیمهــم ســرما يرهــایاز جملــه متغ یو مشــارکت اجتمــاع یاســت. اعتمــاد اجتمــاع
ن مسـأله اعتمـاد   یآورد کـه همـ   یرا بـه وجـود مـ    یرات در شـبکه روابـط اجتمـاع   ییـ ن شـهر تغ یخروج ساکن

 یه اجتمـاع یدهـد. مسـأله سـرما    یر قـرار مـ  یت تـأث گذشـته اسـت را تحـ    يسـال هـا  کـه محصـول    یاجتماع
  شهر است. ینیمهم در خم يها ش آن از چالشیا افزایکاهش و  یعنی
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  یش انسجام اجتماعیافزا •
 یو فرهنگــ یاز نظــر اجتمــاعط نــاهمگن یهمگــن بــه محــ یط اجتمــاعیشــهر از محــ ینــیگــذار خم

ــاع ــأث یانســجام اجتم ــمن ا یدر آن را تحــت ت ــرار داده اســت. ض ــاع یر ق ــجام اجتم ــه انس ــع ینک ت یدر وض
ــمشــارکت، امن ــرمای ــاعیت و س ــذار اســت. یتأث یه اجتم ــیرگ ــا از روش یک ــزا يه ــاعیاف  یش انســجام اجتم

ــرار ــه خــدمات عمــوم یعــدالت دسترســ يبرق ــ يشــهر يهــا رســاختیو ز یب ختلــف شــهر ن محــالت میب
   .است

ت یــو امن ییار کــارآیــاز مع ییارهــایرمعیبــه عنــوان ز  یو انســجام اجتمــاع  یه اجتمــاعیســرما
  رد.  یگیقرار م یابیمورد ارز یار اثربخشیرمعیبه عنوان ز یاجتماع

  
    یطیست محیدگاه مطالعات زیارها از دیمعریزن ییج) تع

ــایمعریز ــارز ياره ــاز د یابی ــی ــامل آن یط زیدگاه مح ــل جغرافســت ش ــته از عوام ــدس ــر  ییای و عناص
ــو  یفــیک يریــگت انــدازهیــاســت کــه قابل یطــیســت محیز  يوهایت آنهــا در ســناریا فهــم و درك وضــعی

ز یـ ک منطقـه و ن یـ هـا در چرخـه اکولوژ  سـتم یت اکوسیص وضـع یب تشـخ یـ ن ترتیـ ، بـه ا وجـود دارد مختلف 
ا اهــداف و یــهــا و يو کــاربرهــا تیــفعال ییاز جانمــا یناشــ یطــیســت محیز يهــایت الــودگین وضــعیــیتع

کـه منجـر بـه قـبض و بسـط هـر        یانسـان  يهـا تیـ رشـد و توسـعه فعال   يصورت گرفته بـرا  يهايزیربرنامه
ار در نظـر گرفتـه   یـ وها بـه عنـوان مع  یسـنار  یابیـ گـردد در ارز یفعـال در منطقـه مـ    يهـا سـتم یک از اکوسی

ن یو بـرآورد تـوان سـرزم    یابیـ ارز يهـا ن براسـاس مـدل  یگر لحـاظ داشـتن تـوان سـرزم    یاند. از طرف دشده
هـا و  ن مـدل در بـرآورد تـوان   یط مهمتـر یچنـد عاملـه از مجموعـه عوامـل محـ      یابیـ که به طـور معمـول ارز  

ن یـی گـر تع یارهاسـت. بـه عبـارت د   یمع یابیـ در ارز یک عامـل اساسـ  یـ رود، ین به شمار مـ یسرزم يتنگناها
، ینیتــوان ســرزم یابیــق ارزیــدار از طریــاز ارکــان مهــم توســعه پا یکــیط بــه عنــوان یمحــ یســتیتعــادل ز

 یار اساسـ یـ ب سـه مع یـ ن ترتیـ شـهر اسـت. بـه ا   ینـ یخم يمختلـف بـرا   يوهایسـنار  یابیدر ارز یار مهمیمع
ــده جم یو اصــل ــه اســت. تع یطــیســت محیو ز ییایــع مطالعــات جغرافیــکــه برآورن ــیمنطق ن شــده کــه ی

  عبارتند از:
 فعال يهاستمیاکوس بازدهش یت و افزایفیارتقاء ک •

 یطیست محیز يهابیو آس  یعیکاهش مخاطرات طب •

   یستیتعادل ز •

ــک از ایــهــر  -یقــرار مــ یمــورد بررســ يردایــار پایــاز مع يارمجموعــهیارهــا بــه عنــوان زیرمعین زی
  رند.یگ
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  يدگاه مطالعات کالبدیارها از دیمعریزن یی) تعد
وها در یک از سـنار یـ ت هـر  یـ ز قابلیـ بـا توجـه بـه مشـکالت موجـود و ن      يبخـش کالبـد   يارهایرمعیز
  گردد.ین میین مشکالت تعیرفع ا

اند، افتهیشهر به آنها اختصاص  یاست که اراض ییهاتینکه محدوده شهر شامل فعالیباتوجه به ا
ن از جمله یه زمت نسبت بیها و مطلوبتیفعال يمختلف، سازگار يهاتیفعال ين برایاستفاده از زم یچگونگ
نوع و شدت استفاده از «ار یرمعین راستا زیرد. در ایگیقرار م یو مورد بررسیاست که در هر سنار يموارد

 یاست که چگونگ ییار دوم، ساختار و سازمان فضایرمعیگردد. زین میوها تدویسه سناریجهت مقا» نیزم
  رد. یگیرا دربرم یتیفعال يهامحورها و کانون يریشهر، نحوه قرارگ ياستخوانبند

ــرمعیز ــفیار ســوم کی ــی ــیباشــد کــه دربرگیت ســکونت م ــده عوامــل مختلف ــه  یرن از ســکونت از جمل
ر عوامــل یســا ز یــ...) و نو ین مســکونی، ســرانه زمــیتــی، تــراکم جمعی(تــراکم ســاختمان یکمــ يهــایژگــیو
ار بـا توجـه بـه    یـ عمر یـ زن یـ و خـدمات اسـت. ا   یبـه شـبکه ارتبـاط    ی، دسترسیل عدم فرسودگیاز قب یفیک

  ده است. ین گردیتدو یررسمیغ يهاگسترده فرسوده و سکونتگاه یوجود نواح
باشـد کـه بـا توجـه بـه کمبـود خـدمات در وضـع موجـود          یار چهارم شامل پوشش خـدمات مـ  یرمعیز
  ن شده است. ین آن تدویوها بر تأمیک از سناریر هر یتأث یو چگونگ

  )424-20رند (جدول شماره یگیقرار م ییکارآار یار برشمرده، جزو معیرمعیچهار ز
  

  يبه اهداف در بخش کالبد یابیدست يارهایرمعین زیی: تع424-20جدول شماره 
  اریرمعیز  یار اصلیمع

  ییکارآ

  نینوع و شدت استفاده از زم
  ت سکونتیفیک

  شهر ییساختار و سازمان فضا
  پوشش خدمات

  ماخذ: مطالعات مشاور
    وهایسنار یابیارز -4- 2-2-4-2

بـــه  یابی/ عـــدم دســـت یابیدســـت یوها براســـاس چگـــونگیک از ســـناریـــن قســـمت، هـــر یـــدر ا
  رند. یگیقرار م یابین شده در هر بخش مورد ارزییتع يارهایرمعیز

  
  يدگاه مطالعات اقتصادیوها از دیسنار یابیارزالف) 

مـورد   یتینقـش شـهر و سـاختار فعـال     يارهـا یرمعیمطـرح شـده بـا توجـه بـه ز      يوهایک از سناریهر 
  .)424-21رد (جدول شماره یگیقرار م یابیارز



 ......................................................................................................................................................... مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 124

مهندسان مشاور نقش محیط    

  يدگاه اقتصادیدوها از یسنار یابی: ارز424- 21جدول شماره 
  چهارم يویسنار  سوم يویسنار  دوم يویسنار  اول يویسنار  اریرمعیز  اریمع

  یاثربخش

  نقش شهر

ــه بــه   موجــود و رونــد   يهــاشیگــراباتوج
 يهــاتیــت محــدود فعالیــز ظرفیــگذشــته، و ن

از شـاغالن آن بـه    ياه شـهر، بخـش عمـده   یپا
ـ نـه فعال یژه در زمیو خـارج از   یصـنعت  يهـا تی

ـ محدوده شـهر فعال  ـ ت داشـته و ن ی ز بـا توجـه   ی
ـ به کمبـود خـدمات مق   ، يااس شـهر و منطقـه  ی

ــدمات  ــاغل خ ــود مش ــتگ  یکمب ــدت وابس  یو ش
شــود ینــه، بــرآورد مــیمن زیــبــه اصــفهان در ا

ـ روند  ـ نـده ن یاد شـده در آ ی ز تـداوم داشـته و   ی
ـ د خواهـد شـد، بـه عـالوه بـه دل     یتشد یحت ل ی
ـ از قب ینسـب  يهـا تیمز یبرخ ـ ی فضـا،   یل ارزان

آن ادامــه خواهــد  ياهیهمچنــان عملکــرد حاشــ
  داشت.  

ف نقـــش و عملکـــرد یـــبـــا لحـــاظ تعر
ـ یخم يو بـرا ین سـنار یا يشنهادیپ شـهر  ین

آن  يشــــنهادها یپدر افــــق طــــرح،  
ــدها  ــروج واح ــزاحم و  يدرخصــوص خ م

ـ پا يهـا تیفعال یبرخ ه شـهر، کاسـتن از   ی
ــأم یدرجــه وابســتگ ــه اصــفهان در ت ن یب

ــورد ن ــدمات مـ ــخـ ــش یـ ــهر، نقـ از شـ
شــهر کــاهش و بــه علــت     یخوابگــاه

ــتحد ــدیـ ــا يد کالبـ ــ، تحرییو فضـ ک یـ
ــ یق ــت زمـ ــیمـ ــا ین و برخـ  يراهبردهـ
ــنهادیپ ــاد يشـ ــرد اقتصـ ــهر  يعملکـ شـ

  افت.  یبهبود خواهد 

ــا ــک  ین ســناری ــه توســعه ت ــا توجــه ب و ب
ت یــــ، ارتقــــاء محــــدود ظرفیبخشــــ

ـ پا يتهایفعال ـ گعـدم بهـره  و ه شـهر،  ی  يری
ـ شـهر عل  ینسـب  يهـا تیکامل از مز رغم ی

ــ  ــود برخ ــرح یوج ــه ط ــا و برنام ــاه  يه
ــاد ــاه ياقتصـ ــش خوابگـ ــهر را  ینقـ شـ

  دهد.یش میافزا

ـ باتوجه به تعر  يبـرا  يف نقـش اقتصـاد  ی
جــاد ارزش یو ا يش عملکــردیشــهر، پــاال

از در یــن خــدمات مــورد نیافــزوده و تــأم
ــه محــ یکاســتن از وابســتگ يراســتا ط یب

ــشــهر در ا یرامــون، نقــش خوابگــاهیپ ن ی
  افت.  یکاهش خواهد  يو تا حدودیسنار

ساختار 
  یتیفعال

ــًا فعال ــعموم ــاتی ــپا يه ــهر، ی ــود در ش ه موج
ن بـوده کـه   ییمتوسـط و سـطح پـا    يهـا تیفعال

خـــود و  يدیــ تول يواحـــدهادر کنــار غلبــه   
ــر  یو مبتنــ یاس، عملکــرد محلــیــکوچــک مق ب

ــه یــصــدور مــواد خــام و اول ــا توجــه ب ه دارد. ب
ــد گرا ــیرونـ ــا یشـ ــناریـ ــعه و ین سـ و و توسـ

 يهــاتیــموجــود، فعال يگســترش واحــدها 
ــنس فعال ــان از جـ ــتقر همچنـ ــمسـ ــاتیـ  يهـ

  ن خواهد بود.ییمتوسط و سطح پا

ـ باتوجه بـه تأک  ـ د ای و در جهـات  ین سـنار ی
ـ ستقرار فعالا ـ دانـش پا  يهـا تی ه و بلـوغ  ی
ـ افتــه در مراکــز درجــه دوم، تعر  ی ف یـ

ــاد  ــرد اقتص ــش و عملک ــت  ينق ــا جه -ب

ــگ ــر   يریــ ــدمات برتــ ــتقرار خــ اســ
مــزاحم  يهــاتیــ، خــروج فعاليکالنشــهر

ـ فعال یبرخـ  يش عملکـرد یو پاال  يهـا تی
ـ متنـاظر ا  يهـا تیسازگار، فعال و ین سـنار ی
ـ منجر به تغ و ارتقـاء   یتیر سـاختار فعـال  یی

  شهر خواهد شد.   يعملکرد اقتصاد

ــفعال ــاتی ــا ا  يه ــاظر ب ــمتن ــناری و ین س
ــیترک ــاز فعال یبـ ــاتیـ ــود و  يهـ موجـ
ـ دانـش پا  يهـا تیفعال ه خواهـد بـود بـا    ی
ـ وین تفاوت کـه پ یا در جهـت   ید مناسـب ن

ـ تعامل ا ـ ن فعالی ده نشـده و  یشـ یهـا اند تی
موجـود در   يهـا هـا و برنامـه  طـرح  یبرخ

ــا ــاط چین زمی ــه ارتب ــدانن ــا اقتصــاد  ین ب
ه شــهر نداشــته و عمومــًا بــه صــورت یــپا
  عمل خواهند کرد.   يارهیجز

ــتأک ــا ید اصــلی ــر اســتقرار ین ســناری و ب
ـ دانـش پا  يهـا تیفعال ن، یه، خـدمات نـو  ی

ــاال ــردیپ ــات  یو ا يش عملک ــاد ارتباط ج
ه شــهر یــپا يهــاتیــفعال یو عمــوم یافقــ

ــتا ــره يدر راس ــگبه ــااز صــرفه يری  يه
ــ ــاز مق یناش ــداکثر اس، ی ــتفاده ح از  ياس
ـ شـهر موجبـات تغ   ینسـب  يهـا تیمز ر یی

  سازد.   یشهر را فراهم م یتیساختار فعال

  ماخذ: مطالعات مشاور.
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ارهــا در یارهــا و معیرمعیوها در بــرآورده ســاختن زیک از ســناریــت هــر یــقابلزان یــن قســمت، میــدر ا
  رد.یگیقرار م یهر بخش مورد بررس

  
  یدگاه مطالعات اجتماعیوها از دیسنار یابی) ارزب

، یت اجتمـاع یـ امن يارهـا یرمعیبـه ز  یابیزان دسـت یـ م ين شـده بـر مبنـا   یتـدو  يوهایک از سـنار یهر 
  ) 424-22رد. (جدول شماره یگیقرار م یابیمورد ارز یو انسجام اجتماع یه اجتماعیسرما

  یدگاه مطالعات اجتماعیوها از دیسنار یابی: ارز424- 22جدول شماره 
  4 يویسنار  3 يویسنار  2 يویسنار  1 يویسنار  اریمع

  یت اجتماعیامن
 يها بیتداوم رشد آس

وضع موجود  یاجتماع
  در شهر

احتمال تداوم رشد 
وضع  یاجتماع يها بیآس

  موجود در شهر

 یاجتماع يها بید آسیتشد
ت در یو کاهش امن

  دار شهر مسأله يها محله

از  يریشگیکنترل و پ
ن یو از ب یاجتماع يها بیآس

 يها بردن محدوده
  زیخ بیآس

  یه اجتماعیزان سرمایم

تداوم روند کاهش 
در  یه اجتماعیسرما

ل خروج یشهر به دل
  ین بومیساکن

ه یاحتمال کاهش سرما
ل یدر شهر به دل یاجتماع

  ین بومیخروج ساکن

شهر در شهر  ینیادغام خم
ن رفتن یاصفهان و از ب

  یه اجتماعیسرما

و در  ین بومیحفظ ساکن
ه یش سرمایجه افزاینت

  در شهر یاجتماع

تداوم روند کاهش   یانسجام اجتماع
  یانسجام اجتماع

احتمال کاهش انسجام 
ل مهاجر یبه دل یاجتماع

 یش ناهمگنیو افزا يریپذ
  در شهر

به  یکاهش انسجام اجتماع
و  يریل مهاجر پذیدل
  در شهر یش ناهمگنیافزا

به  یاجتماعحفظ انسجام 
 يزیر ل از گذار برنامهیدل

 یشده ساختار نظام اجتماع
  موجود

  
    یطیست محیدگاه مطالعات زیوها از دیسنار یابی) ارزج

ــنار ــونگ   يوهایس ــاس چگ ــده براس ــرح ش ــق یمط ــر  تحق ــه ــایرمعیک از زی ــزا ياره ــازدهش یاف  ب
رد (جـدول  یـ گیقـرار مـ   یابیـ مـورد ارز  یسـت یو تعـادل ز  یعـ یفعـال، کـاهش مخـاطرات طب    يهاستمیاکوس

  ) 424-23شماره 

 
  یشیگرا يویسنار یابیارز •

ـ     ین سناریدر ا  یو از طرفـ  یانسـان  يهـا تیـ ه و بـدون برنامـه فعال  یـ رویو با توجـه بـه رشـد و توسـعه ب
ســت وارد آمــده و در یط زین خســارات بــه محــیشــتریبــرداران بانه بهــرهیطلبانــه و ســودجواهــداف منفعــت

-در نـزد بهـره   یو علمـ  یفنـ  يهـا یسـازد. نبـود آگـاه   یبـرداران مـ  ب بهـره یرا نصـ کوتاه مدت حداکثر سود 

ط یآثــار ســوء محــ یا بطئــیــر هنگــام و یــنــه و بــروز دین هزیبــرداران و توجــه بــه حــداکثر ســود بــا کمتــر
  رسند.یرقابل جبران به منصه ظهور میط با خسارات غیوارده بر مح يست، فشارهایز
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  فعال يهاستمیاکوس بازدهش یافزا ت ویفیارتقاء ک :1ار یمعر یز - 
سـت بـوم   یفعـال در چرخـه ز   يهـا سـتم یاز مجموعـه اکوس  یاخـتالط ناقصـ   ،فـوق  يویبراساس سـنار 

بـه صـورت نـاقص و     ،بـر نـه یهز یطـ یسـت مح یضـوابط ز  ياجـرا ل عـدم  یـ کـه بـه دل   ابـد ییتحقق ممنطقه 
و  یانســان يهــانــامتوازن ســکونتگاهع و رشــد و توســعه یصــنا یــیرو. پراکنــدهنــدینمایمــ تیــناکارآمــد، فعال

ده کـه بـه ضــرر   یــسـاخت گرد ط مصــنوع و انسـان یسـاخت منجـر بــه بسـط محـ    انســان يهـا ير کـاربر یسـا 
ــتمیاکوس ــاس ــ يه ــاورز یزراع ــو تخر يو کش ــات، اکوسی ــتمیب باغ ــاس ــرا يه ــده ش ــتیط زیبهبوددهن  یس

ابنـد. بـه   یی، توسـعه مـ  یو صـنعت  يشـهر  يهـا سـتم ید کـرده و بـا محـدود کـردن آنهـا، اکوس     یانسان را تهد
ط ین شـرا یجـه گرفـت کـه بـدتر    ین نتیتـوان چنـ  یهـا مـ  سـتم یاکوس یفـ یت کیوضـع  یابیـ ب در ارزین ترتیا

   .دهدیت رخ مین وضعیمحتمل در ا
  

  یطیست محیز يهابیو آس یعیکاهش مخاطرات طب :2ار یمعر یز - 
و  یشــدن منــابع آب ســطحن منطقــه در وضــع موجــود عمــدتاً شــامل کــم یــدر ا یعــیمخــاطرات طب

از منـابع آب   يو عـدم امکـان برخـوردار    ینـ یرزمیهـا، افـت سـطح سـفره آب ز    يخشـک شـدن انهـار و مـاد    
ــیــو ن ینــیرزمیز ــرویز توســعه ب ــه ســمت انســان يهــاتیــهــا و فعاليه و بــدون ضــابطه کــاربری ســاخت ب

 یطـ یسـت مح ینـاگوار ز  يامـدها ین و پینامتناسـب بـا تـوان سـرزم     يهـا يهـا و بارگـذار  هیارتفاعات و کوهپا
-بـدون ضـابطه کارگـاه    یـی روهـا و پراکنـده  يدمان نامناسـب کـاربر  یـ از چ یهـا ناشـ  یش آلودگیل افزایاز قب

ــا ــر فعالیو د یصــنعت يه ــگ ــاتی ــدهیآال يه ــ ن ــات و تخر یط، تســریمح ــد خشــک شــدن باغ ــع در رون ب ی
 يهــاتیــو فعال يگبرســن يواحــدها گســترشن یش، همچنــیــآ یب اراضــیش ضــریبــا افــزا یزراعــ یاراضــ

در خصـوص مسـائل فـوق، تنهـا      يزیـ رب عـدم برنامـه  یـ ن ترتیـ ، بـه ا اسـت  يفروش دام در بطن بافت شـهر 
ــرات مخــرب و یــمنجــر بــه محــو و  یعــیطب يهــاســتمیاکوس ییســتم خودپــاالیس ــا کــم اثــر نمــودن اث ا ی

و  دیشــد یره حرارتــیــتــوان گفــت رشــد جزیگــردد. بــه عنــوان مثــال مــیســت مــیط زیخســارت بــار محــ
-تیـ گـر فعال یاز د یش دود و مـه ناشـ  یز افـزا یـ هـا و ن يت سـنگبر یـ حاصـل از فعال  يش گـرد و غبارهـا  یافزا
ط یانبـار و مخـرب بـر محـ    یانـد گرچـه اثـرات ز   شـکل گرفتـه   يراشـهر یط پیکـه در تمـام محـ    یصـنعت  يها
ــ یز از  يریجلــوگل دمــا و یشــود کــه تعـد یز منجــر مـ یــاز اثــرات مثبـت ن  ياکن بــه بـروز پــاره یسـت دارد، ل
ــدانی ــاخبن ــد يه ــد و یش ــام  ی ــروز نابهنگ ــدانیا ب ــه اکوس  خبن ــارت ب ــاهش خس ــا در ک ــاغ یه ــتم ب و  یس

ــؤثر اســت. همچ ــزاینــمحصــوالت آن م ــراکم و هواو يهــاش هســتکین اف ــاز فعال یناشــ يزهــایت  يهــاتی
 ی، موجبـات بارنـدگ  يمرطـوب عبـور   يهـا تـوده  يجـاد بـارش بـرا   یل در ایش بـارش و تسـه  یبه افزا یصنعت
اثـرات مخـرب و    یتمـام  بـا وجـود  جـه گرفـت   یتـوان نت یب مـ یـ ن ترتیـ سازد. بـه ا یهوا را فراهم م يزیو تم

د، یـ نمایر مـ یو، تصـو ین سـنار یـ را در ا یطـ یسـت مح یز يهـا بیو آسـ  یعـ یش مخـاطرات طب یانبار که افزایز
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ت یدر وضــع ار فــوقیــمعریزو از نظــر یســناررود یهــا انتظــار مــســتمیاکوس ییخــود پــاال یژگــیل ویــبــه دل
  است.قرار گرفته  ینامناسب

  
  یستیتعادل ز :3ار یمعریز - 

ان سـاده عبـارت اسـت    یـ رود کـه بـه ب  یدار بـه شـمار مـ   یـ از ارکان مهـم توسـعه پا   یکی یستیتعادل ز
ــره ياز برخــوردار ــان به ــردارو امک ــابع طب  يب ــیاز من ــه ین وضــعین در مناســبتریو مواهــب ســرزم یع ت ب

ــ ياگونــه چگونــه اضــافه یط تعــادل برقــرار گــردد و هیموجــود در محــ ییایــعوامــل جغراف ین تمــامیکــه ب
متناســب بــا  يرد. در واقــع برخــورداریــاســت صــورت نگ یعــیبرداشــت کــه منجــر بــه فشــار بــر عرصــه طب

ـ   یط و ایمحـ  يها و تنگناهاتوان سـاخت از جملـه مسـائل    ط انسـان یو محـ  یعـ یط طبین محـ یجـاد تناسـب ب
ــرا یســتیتعــادل ز يمهــم در برقــرار ه و یــن در مــدل تجزیتــوان ســرزم یابیــن اســاس ضــمن ارزیاســت. ب

د یـ تول یرقـوم  يهـا اخـذ شـده و نقشـه    یاطالعـات  يهـا هیـ مجموعـه ال  يگـذار ل چندعامله که با بـرهم یتحل
ده شـده و  یمختلـف سـنج   يهـا يکـاربر  ين بـرا ی، تـوان سـرزم  GISط یشده، صـورت گرفتـه اسـت، در محـ    

د یـ نـه تول یبه يوها بـا نقشـه کـاربر   یک از سـنار یـ دمان شـده در هـر   یـ چ يهـا تیـ سـه و انطبـاق فعال  یبا مقا
  قرار گرفته است. یابیمورد ارز یستیشده، امکان تعادل ز
ــبراســاس مع ــناری ــوق در س ــادل زیه یشــیگرا يویار ف ــه تع ــب یســتیچگون ــوردار یمناس از  يدر برخ

و عــدم  يوربهــرهز، ضــعف در یــت موجــود نین وضــعیتــردر مناســب یوجــود نــدارد و حتــ یعــیمواهــب طب
-یسـت بــوم منطقـه مــ  یدر ز یســتیبراســاس حـداکثر تــوان محتمـل منجــر بـه عــدم تعـادل ز     يبرخـوردار 

وران همچنـان  نـه و تجربـه ارزنـده بهـره    یریبقه دابـا توجـه بـه سـ     يت کشـاورز یـ گردد. به عنوان مثـال فعال 
ن یــا يریپــذن موجــب عــدم امکــان رقابــتیو بــا فشــار بــدون ضــابطه بــر عرصــه ســرزم یوه ســنتیبــه شــ

ت و یـ ده کـه عـدم رغبـت کشـاورزان بـه ادامـه فعال      یـ ن منطقـه گرد یـ مشابه در ا يهاتیگر فعالیت با دیفعال
 یرا درپــ یســتیعــدم تعــادل ز کــه ر نمــودیتــوان تصــویرا مــ یســتم زراعــیاکوس يجــه امکــان نــابودیدر نت

  .خواهد داشت
  
  يطرح مجموعه شهر يهااستیدو: توسعه شهر براساس س يویسنار یابیارز •

ــا د يطــرح مجموعــه شــهر ــب ــیکــالن نگــر و لحــاظ داشــتن خم  یدگاهی ــه  ین ــوان پهن ــه عن شــهر ب
را مــورد  يتــرگســترده ینیو پهنــه ســرزم ییایــطــه جغرافیاصــفهان، ح يواقــع در منظومــه مرکــز يشــهر

در  يبنــدمنطقــه يهــاز نقشــهیــاتخــاذ شــده و ن يمطالعــه قــرار داده کــه بــا توجــه بــه اهــداف و راهبردهــا
مـورد مالحظـه قـرار     يشـتر یبـا دقـت ب   یطـ یسـت مح یهـا، اصـول و ضـوابط ز   تیـ دمان فعالیش و چیپخشا

 يهـا یژگـ یو و ییایـ ط جغرافیدر بهبـود شـرا   ینیسـرزم  يهـا و تنگناهـا  و ضمن لحـاظ داشـتن تـوان   گرفته 
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در و ین سـنار یـ تـوان گفـت ا  یرا اتخـاذ نمـوده اسـت. در مجمـوع مـ      یمناسـب  يهـا اسـت یمنطقـه س  یعیطب
  دارد. یمناسب یفیت کیوضع یطیست محیز يارهایمع یابیارز
  

  فعال يهاستمیاکوس بازدهش یت و افزایفیارتقاء ک :1ار یمعریز - 
سـت  یز يارهـا یکـه بـا اصـول و مع   اسـت   ياهـا بـه گونـه   تیـ کـالن فعال  يبنـد نکه منطقهیباتوجه به ا

ط ینــده محــیو آال یصــنعت يهــاتیــدرخصــوص فعال یو ضــوابط هــاز راهبردیــدارنــد و ن یهمخــوان یطــیمح
-سـتم یر اکوسیحفاظـت شـده و سـا    یو توجـه بـه نـواح    يکشـاورز  يهـا ين ضرورت حفـظ کـاربر  یو همچن

ه یــ، کلوین ســناریــاتــوان گفــت در صــورت تحقــق ی، مــدهیــه گردیــارا یژه منــابع آبــیــبــه و یعــیطب يهــا
  .شوندیک میخود نزد یماکسیت کلیبه وضع یست انسانیط زیبهبوددهنده مح يهاستمیاکوس

  
  یطیست محیز يهابیو آس یعیکاهش مخاطرات طب :2ار یمعریز - 

 یبرخــ يریــگز شــکلیــو ن ینیســرزم يهــاتیو محــدودین ســناریــنگــر در ادگاه کــالنیــلــزوم حفــظ د 
- بیر آن وجـود نـدارد، بـه بـروز آسـ     ییـ ا تغیـ و  ییسـت کـه امکـان جابجـا    یط زیرسان بـه محـ  بیآس يهاتیفعال
ــه بســط جزا یطــیســت محیز يهــا ــاز جمل ــی ــزرگ و نقــاط ســکونت يشــهرها یر حرارت ــزا یب ش یو متعاقبــاً اف

ـ   یدر نت یآلودگ ـ       یت بخشـ یـ کـه بـا هو   ين شـهر یجه حمـل و نقـل ب ن یدن بـه نقـش هـر شـهر و لـزوم کـارکرد ب
از  ياق بــه پــارهیــن عــدم امکــان توجــه دقیرنــده خــود دارنــد و همچنــیپذنقــش يهــاتیــجــه هویشــهرها در نت

    .شودیمنجر م یطیست محیز يهابیبه آس ينده تاحدودیضاً آالیوچک و اک يهاتیفعال
  

   یستیتعادل ز :3ار یمعر یز - 
اس یـ ع صـورت گرفتـه کـه بـا توجـه بـه مق      یوسـ  يان در عرصـه یتـوان سـرزم   یابیـ و ارزین سناریدر ا

 يهـا يص کـاربر ین و تخصـ یمناسـب از تـوان سـرزم    یابیـ ارز بـا وجـود  تـوان گفـت   یپروژه و اهـداف آن، مـ  
ــا   ــوص راهبرده ــا آن درخص ــب ب ــان يمتناس ــال ا     یآرم ــوان مث ــه عن ــا (ب ــق آنه ــده و تحق ــه ش ــارائ ده ی

-ر کشـت بـردن قسـمت   یـ ) امکـان بـه ز  ياریـ ن آبینـو  يهـا وهیج شـ یو ترو ياریآب يهاستمیون سیزاسیمکان

گــردد و یمــ يســتم کشــاورزیوجــود داشــته کــه منجــر بــه بســط اکوس ين کــاربریــبــه ا يتــرعیوســ يهــا
، یک دوره زراعـ یـ ن در طـول  یاز زمـ  نوبـت ا سـه  یـ دو در  يبـردار کشـت و بهـره   ير الگـو ییـ بـا تغ ن یهمچن

هـا را ضـمن لحـاظ داشـتن تعـادل در مجموعـه       تیـ ر فعالیبـا سـا   يت کشـاورز یـ فعال يریپـذ ت رقابـت یقابل
  زد.سایمفراهم  ییایعوامل جغراف
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 موجود شهر يابرنامه يش هایگراتداوم : 3 يویسنار یابیارز •

است ضمن  يهنجار يویسنار یو حت یقبل يوهایر سناریش از سایو که امکان تحقق آن بین سناریا در
 یش شده به طور نسبیسالم و آما يط شهری، امکان ساختن محیطیست محیز يهادگاهیلحاظ داشتن د

ست یط زیمح يارهایر با اصول و معیها که مغاتینامناسب فعال اًدمان نسبتین حال چیگردد، با ایفراهم م
  د.ینمایم میشهر ترس يت نه چندان مناسب اما قابل قبول را برایوضعاست، 

  
  فعال يهاستمیت و ارتقاء راندمان اکوسیفیحفظ ک :1ار یمعریز - 
ز یــو ن يو کشــاورز یســتم زراعــیفعــال و بهبوددهنــده ماننــد اکوس يهــاســتمیو اکوسین ســناریــدر ا

ــاســتمیس ــدیبه يه ــه م ــا یرین ــابع آب ب ــاء کت من ــفیهــدف ارتق ــاســتمیت اکوسی ــ يه ــه یآب ، ياو رودخان
 يهــاير کــاربریله ســایبــه وســ يه شــهریحاشــ يهــااز بافــت یمنفعــل داشــته و در بعضــ اًت نســبتیوضــع
ـ  ين گسسـت کالبـد  یانـد. همچنـ  ساخت پر شدهانسان ـ   یسـکونت  يهـا ن مجموعـه یب  ين شـهر یو محـالت ب

 بـازده ابـد. در واقـع   ییر مـ ییـ تغ یبـه مسـکون   یآتـ ده شـده بـه نفـع توسـعه     یپوشـ  یزراعـ  یکه توسط اراض
  ابد. یینم يرییچگونه تغی، هیو آب يکشاورز يهاستمیاکوس

  
  یطیست محیز يهابیو آس یعیکاهش مخاطرات طب :2ار یمعریز - 
المقـدور بـه آن دسـته از    یحتـ  یفنـ  يهـا دگاهیـ انجـام شـده در قالـب د    يهـا يزیرو برنامهین سناریدر ا

از  ینــیگزيت مشــخص دارنــد، بــه طــور کامــل توجــه نمــوده و بــا هــدف دور یکــه وضــع یعــیمخــاطرات طب
 يهـا در کاهش آنهـا شـده اسـت. بـه عنـوان مثـال عـدم توسـعه بـه سـمت ارتفاعـات و دامنـه             یمخاطرات سع

ن حــال اســتقبال از یــران اســت. بــا ایمــد یشــیگرا يهــاهــا، از جملــه برنامــهم رودخانــهیب، حفــظ حــرایپرشــ
، باعــث بــروز ياتوســعه يهــاتیــفعال ین تمــامیبــ یذاتــ يهــارتیمحــرك توســعه و مغــا ياهــتیــه فعالیــکل
در  یصـنعت  يهـا تیـ دمان نامناسـب فعال یـ کـه چ  يبـه طـور  گردد.یمـ  یطـ یسـت مح یمعضـالت ز  يهـا بیآس
گــردد. یپــاك مــ يهــوا یعــیه طبیــشــهر و عــدم تهو يفضــا یشــهر باعــث اســتمرار آلــودگ یدور شــمالیــکر

ــ ــن وجــود فعالیهمچن ــاتی ــدار یصــنعت يه ــوه  يو دام ــر  الدردر حدفاصــل ک ــه مهمت ــاخ ک ــوه دو ش ن یو ک
ــیعناصــر طب ــیو تفر يگردشــگر يدر رشــد و توســعه فضــاها  یع ــا  یح  ياســت، موجــب گسســت در محوره

گـردد. جهـت بـاد غالـب شــهر (از     یمـ  یو زراعـ  يکشــاورز يهـا سـتم یاکوس بـازده شـهر و کـاهش    يگردشـگر 
  دهد.یشهر را نشان مینیدر غرب خم یصنعت يهاتیفعال يغرب به شرق) ناسازگار

و ها ، توسعه باغیطیست محی، زیستی، اکوتوریصنعت يروندها یرود که توسعه در تمامین انتظار میچن
  ش رود.یفعال به پ يهاستمیمتعادل و به صورت تداخل اکوس یبا سرعت يکشاورز یاراض
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  یستیتعادل ز :3ار یمعریز - 
ـ  ین سناریدر ا تـا حـد    یطـ یمح يهـا از تـوان  يو برخـوردار  ییایـ مجموعـه عوامـل جغراف   نیو تعـادل ب

در عـدم   یطـ یمح یهـا و الزامـ  تیاز محـدود  یبرخـ لحـاظ داشـتن    یممکن لحـاظ شـده اسـت امـا از طرفـ     
 يزیــرن و برنامــهیاز حــداکثر تــوان ســرزم يریــگ، مغفــول مانــده اســت. در واقــع بهــرهيامکــان برخــوردار

ز یـ ن یطـ یمح يهـا تیانجامـد کـه محـدود   یسـت مـ  یط زیبـه تعـادل محـ    یبر آن در صورت یمبتن ياتوسعه
از  يبـا برخـوردار   يد را بـر رشـد و توسـعه اقتصـاد    یـ ن تأکیشـتر یو بین سـنار یـ کـه ا  یت گردد. در حـال یرعا
ــ یســرزم يهــاع تــوانیــجم ــالطبع چن ــه عــدم تعــادل در مجموعــه  یتین وضــعین اســتوار کــرده اســت، ب ب

دو رکـن توسـعه    يجـامع شـهر بـر مبنـا     يهـا طـرح  يزیـ ربرنامـه  یبه طور کلـ  .انجامدیم ییایعوامل جغراف
و تعــادل  یبــه منظــور عــدالت اجتمــاع یاجتمــاع يکنــد کــه عبارتنــد از توســعه اقتصــادیدارحرکت مــیــپا

شـهر  ینـ یخم ییایـ ط جغرافین حـال شـرا  یـ ن بـا ا یموجـود و تـوان سـرزم    ییایـ ن عوامـل جغراف یک بیاکولوژ
ــاکولوژط یو محــ ــزوم توجــه بــه تعــادل زی ــومیک آن ل ــه پایهــا و ســنگســت ب ســت یز يداریــن کــردن وزن

ــیمح ــکنندگ  یط ــاهش ش ــتمیاکوس یو ک ــا را بس ــ یه ــب م ــتر طل ــتن   یش ــاظ داش ــه لح ــمن آنک ــد. ض کن
-سـاخت، برنامـه  انسـان  يهـا تیـ ه فعالیـ توسـعه کل  يمناسـب بـرا   یو نبـود اراضـ   یطـ یمح يهـا تیمحدود

-یمــ يار ضــروریهمجــوار را بســ يهــاياز تــداخل و تــزاحم کــاربر يریلــوگهــا و جتیــبراســاس اولو يزیــر
ا یــو حفــظ  يو هــم توســعه گردشــگر یتوســعه صــنعت ين اســاس توســعه شــهر هــم بــر مبنــایســازد. بــرا
تـوان  یدهـد. مـ  یهـا را نشـان مـ   تیـ و تـداخل فعال  يناسـازگار  يا، بـه گونـه  یزراعـ  يهـا سـتم یتوسعه اکوس

 يهـا و عملکردهـا  تیـ بـاً تمـام فعال  یموجـود، تقر  يابرنامـه  يهـا شیگـرا جـه گرفـت کـه براسـاس     ین نتیچن
ــا یدمان شــده در وضــعیــچ ــازده ت متوســط و ب ــگــرفتن  یشــیابنــد و احتمــال پییتــداوم مــ ینســبب ک ی

  نداشته باشد.  ییشهر چندان کارآ يبه نظام کالبد یبخشتیت و شاخص شدن آن جهت هویفعال
  

 يهنجار يویچهار: سنار يویسنار یابیارز •

 يهــاشیگــراموجــود و در دســت اجــرا و  يهــاهــا و برنامــهطــرح یبــا الهــام از تمــام يهنجــار يویدر ســنار
و  ینیتـوان سـرزم   یابیـ رگـذار و ارز یتأث ییایـ جغراف يهـا ز لحـاظ داشـتن مؤلفـه   یـ و ن يزان شـهر یـ رران و برنامـه یمد
 یعـ یطب يهـا سـتم یاکوس یت تمـام یـ فیفعـال و ارتقـاء ک   يهـا سـتم یبـه شـهر از جنبـه اکوس    یبخشـ تید بر هویتأک

- مصــنوع و انســان يهــاســتمیات اکوسیــز تــداوم حیــهســتند و ن یســت انســانیط زیط محــیکــه بهبوددهنــده شــرا

بـا  بـاال   یسـت یت زیـ فیده شـهر سـالم و بـا ک   یـ گرد ی، سـع یعـ یطب يهـا سـتم یساخت با محصور شدن در دامن اکوس
ســتم یت اکوسیــفیدر ارتقــاء ک يکــه نقــش مــؤثر( یو بــاغ یزراعــ يهــاتیــاز فعال یوششــپبــا  يکالبــد يهــاحــوزه
  رد.یقرار گ يبزرگ شهر يهاالمقدور در پهنه دشت و در حدفاصل سکونتگاهی، حت)دارند یزراع

  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 131

مهندسان مشاور نقش محیط    

  فعال يهاستمیاکوس بازدهت و ارتقاء یفیحفظ ک :1ار یمعریز - 
در  يارودخانه – یآب يهاستمیبه همراه اکوس يو کشاورز یزراع يهاستمیاکوس يهنجار يویدر سنار

و  هاد بر توسعه باغیآن و تأک يهاتیشده با بسط و تداوم فعال یقرار گرفته و سع یطیمح يهايزیررأس برنامه
 يسبز، اتصال کالبد يهاجاد تونلیو مصنوع و ا یعیم طبیانداز در امتداد حراهیز کاشت درختان بلندقامت و ساین

ت یفین حال امکان ارتقاء کیبرقرار گردد. با ا يارودخانه يهاستمیوند با اکوسیپهم یباغ – یزراع يهاستمیاکوس
از  ياموجود و عدم امکان انتقال پاره یانسان يهاتیل فعالیبه دل یسماکیتا حد کل یعیطب يهاستمیاکوس
چندان ار ین معیخوب در ا یلیت خیبه وضع یابیشود که دستیجه گرفته مین نتی، چنیصنعت يهاتیفعال

و  یطیست محیز يارهایها متناسب با معتیدمان فعالیل لحاظ داشتن چیبه دل ویسنارن یباشد. ایر نمیامکانپذ
  است.  یگاه مطلوبیجا يدارا یست انسانیط زیو بهبوددهنده شرا یعیطب يهاستمیت اکوسیفیتوجه به ارتقاء ک

  
  یطیست محیز يهابیو آس یعیکاهش مخاطرات طب :2ار یمعریز - 
 ياه، نقشهGISط یل چندعامله و در محیه و تحلیبا روش تجز ینیتوان سرزم یابیو، ارزین سناریدر ا

و لحاظ نمودن  یدانیم يدهایه شده و ضمن بازدیته 1:25000اس یآن در مق يبندنه و منطقهیبه يکاربر
ر شده است. یتصو یعیمن و سالم و به دور از مخاطرات طبیا يشهر ي، فضایو انسان یعیطب يهاتیمحدود

ن حال گنجاندن ضوابط الزم ید. با اینمایر میناپذاز مخاطرات و حوادث، مانند زلزله، اجتناب ياگرچه بروز پاره
 يهاا دامنهیو عدم توسعه شهر به سمت ارتفاعات  یعیم عوامل طبیو حفظ حرا یت موارد فنیدرخصوص رعا

لحاظ نموده است.  یاراض يبندمنطقه يهارا در نقشهن یسرزم یشیآما يهادگاهی، دیب و کوهستانیپرش
 يهاتیه فعالیست و توصیط زینده محیآال يهايو کاربر یصنعت يهاتیفعال يش عملکردین با پاالیهمچن
-یع مناسب منطقه، حتین صناییدر تع یطیست محیز يت ضوابط و استانداردهایه و رعایدانش پا یصنعت

  کم شده است.  یستیو ز یعیکاسته شده و تا حد ممکن از مخاطرات طب یطیست محیز يهابیالمقدور از آس
  

  یستیتعادل ز :3ار یمعریز - 
 يان به گونهیتوان سرزم یابیدر ارز ییایجغراف يهاک و مؤلفهیاز عوامل اکولوژ يجاد تعادل در برخورداریا

ز یدار است نیکه همانا توسعه پا یطیست محیز ین کننده هدف کالن و آرمان اصلیقرار گرفته که تأم یمورد بررس
ن متناسب با یسرزم يهااز مجموعه توان يک و برخورداریاکولوژ يهان عرصهید بر تعادل بین اساس تأکیباشد. برا

با  ییایک از عوامل جغرافیهر ده یگرد یبوده، سع توسعه یبه عنوان رکن اصل یو انسان یعیتنگناها و الزامات طب
رد. یهمجوار قرار گ يهاستمیر اکوسیز در تعامل با ساین وجه ممکن نیها، به مناسبترستمینقش مؤثر در اکوس يفایا

، ضمن ارتقاء یعیطب يهاتیها و در نظر داشتن محدودت تناسبیو رعا یعیاز مواهب طب يبرخوردار بات یدر نها
  د. یز بدست آیو توازن موجود ن، حداکثر تعادل ییایط جغرافین محیست در ایت زیفیدن به کیبخش
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   یطیست محیز يوهایوها براساس سنایسنار یابیارز: 424- 24شماره جدول 

 يارهایمعر یز
  یطیست محیز

  کیو یسنار
  یشیگرا

  و دویسنار
مجموعه طرح  يهااستیتوسعه براساس س

  يشهر

  و سهیسنار
  شهر يابرنامه يش هایگرا

  چهارو یسنار
  انطباق يهنجار

ت و یــــفیارتقــــاء ک
 بــازدهش یافــزا
ــاســتمیاکوس  يه
  فعال

ــفعال - ــد اکوسی ــاقص و ناکارآم هــا ســتمیت ن
ــه  یدر چرخــه ز ــوم منطقــه منجــر ب ســت ب
هــا ســتمیاز مجموعــه اکوس یاخــتالط ناقصــ

  شود.یم
ــه ط مصــنوع و انســانیبســط محــ - ســاخت ب

ع و توســعه یصــنا یــیرول پراکنــدهیــدل
  یانسان يهانامتوازن سکونتگاه

ـ کـالن فعال  يبندمنطقه یهمخوان - هـا  تی
هــا بــا  يدمان مناســب کــاربر یــو چ

  یطیست محیز يارهایاصول و مع
و  یطـ یمح يهـا نـده یبـه آال  یتوجه کاف -

ــايضــــرورت حفــــظ کــــاربر  يهــ
حفاظــت شــده بــه  یو نــواح يکشــاورز

  یژه منابع آبیو

فعـال   يهـا سـتم یت منفعـل اکوس یوضع -
ــد اکوس ــده ماننـ ــود دهنـ ــتمیو بهبـ  سـ

  يو کشاورز یزراع
ــتغ - ــاربریی ــ ير ک ــ یاراض ــ یزراع ن یب

و محـــالت  یســـکونت يهـــامجموعـــه
 یتوســـعه آتـــ ی، بـــه اراضـــيشـــهر
  یسکونت

ــه دل - ــا  يشــنهادیپ يهــاتیــفعالانطبــاق ل یــب ب
و توجـه بـه ارتقــاء    یطــیسـت مح یز يارهـا یمع
ـ فیک و بهبوددهنــده  یعـ یطب يهــاسـتم یت اکوسی

انتظــار  ینســبتًا مناســب یســت انســانیط زیشــرا
  رود.یم

و  یعــیمخــاطرات طب
 يهـــابیآســـ

  یطیست محیز

 يزیــرتــداوم رونــد موجــود و نبــود برنامــه -
ــرا ــوگ يب ــیاز مخــاطرات طب يریجل در  یع

را  یطــیســت محیمنطقــه، اثــرات مخــرب ز
  به همراه دارد

 يهــاســتمیاکوس ییســتم خودپــاالیوجــود س -
ــیطب ــاد پــاره یباعــث ا یع ــرات  ياج از اث

و کـم اثـر    یسـت یزط یمثبت در بهبـود شـرا  
  شود.  ینمودن اثرات مخرب آن م

ــظ د - ــزوم حف ــل ــنگــر و ندگاه کــالنی ز ی
ــکل ــگش ــاره يری ــاز فعال ياپ ــاتی  يه

سـت منجـر   یط زیرسـان بـه محـ   بیآس
 یطـ یسـت مح یز يهـا بیبه بـروز آسـ  

  شود.یم
از  ياق بـــه پـــارهیـــعـــدم توجـــه دق -

ــفعال ــاتی ــک و آال يه ــده یکوچ ــا "ن ت
 سـت یز يهـا بیبه بـروز آسـ   "يحدود
  شود.یمنجر م یطیمح

ــه دور - ــه ب ــیگز يتوج از مخــاطرات  ین
  یعیطب

ــ - ــروز آس ــا و معضــالت زبیب ســت یه
ــیمح ــه دل یط ــب ــتقبال از کلی ــل اس ه ی
ــفعال ــاتیـ ــعه و   يهـ ــرك توسـ محـ
  ن آنهایب یذات يهارتیمغا

ــام - ــعه در تم ــدها یتوس ، یصــنعت يرون
ــتیاکوتور ــاغ  یسـ ــعه بـ ــاو توسـ و  هـ

بـــه صـــورت تـــداخل    يکشـــاورز
  فعال يهاستمیاکوس

و عــدم  یعــیم عوامــل طبیو حــرا یضــوابط فنــ -
-شـهر بـه سـمت ارتفاعـات و دامنــه     گسـترش 

 يهـــادگاهیـــ، دیب و کوهســـتانیپرشـــ يهــا 
ــهیســرزم یشــیآما ــدن را در منطق  یاراضــ يبن

ــ ــاالیو همچن ــردین پ ــفعال يش عملک ــاتی  يه
سـت  یط زینـده محـ  یآال يهـا يو کاربر یصنعت
ســت  یز يت ضــوابط و اســتانداردها  یــ و رعا
ســت یز يهــابیالمقــدور از آســی، حتــیطــیمح
  کاهد.  یم یطیمح

  یستیتعادل ز

 يدر برخـوردار  یسـت یعدم وجـود تعـادل ز   -
    يت عادیدر وضع یعیاز مواهب طب

ــره  - ــوردار  يورضــعف در به ــدم برخ  يو ع
براسـاس حــداکثر تــوان محتمــل منجــر بــه  

ـ یسـت یعدم تعادل ز ن یتـر در مناسـب  ی، حت
  شود.  یت موجود میوضع

ــود  - ــا وج ــارز ب ــوان   یابی ــب از ت مناس
ــرزم ــاربرین و تخصــیس  يهــايص ک

ــ  ــترش وسـ ــان گسـ ــب، امکـ ع یمتناسـ
ـ ن يستم کشـاورز یاکوس ز فـراهم شـده   ی

ــدک ــان یکـــه انـ ــااز آرمـ ــوان  يهـ تـ
  شود.  یدور م ینیسرزم

 يهــا و عملکردهــاتیــبــًا تمــام فعالیتقر -
ــچ ت متوســط و یدمان شــده در وضــعی
 ابند.ییتداوم م ینسب بازدهبا 

ــگــرفتن  یشــیاحتمــال پ - ت و یــک فعالی
ــت هو  ــدن آن جهـ ــاخص شـ ــشـ ت یـ

شـهر چنـدان    يبـه نظـام کالبـد    یبخش
  نخواهد داشت.   ییکارآ

ــوردار یا - ــادل در برخـ ــاد تعـ ــل  يجـ از عوامـ
در جهــت  ییایــجغراف يهــاو مؤلفــه یکیاکولــوژ

ــأم  یطــیســت محیز ین اهــداف کــالن اصــلیت
  است.

ــوردار  - ــادل در برخ ــداکثر تع ــودن ح از  يدارا ب
در (بــا هــا و ت تناســبیــرعاو  یعــیمواهــب طب

  )یعیطب يهاتینظر داشتن محدود
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  يدگاه مطالعات کالبدیوها از دیسنار یابید) ارز
وها یک از سـنار یـ ت هـر  یوضـع  ی، چگـونگ يوها در بخـش کالبـد  یک از سـنار یـ ل هـر  یـ باتوجه به تحل

ت یــفین، کی، نــوع و شــدت اســتفاده از زمــییســاختار و ســازمان فضــا يارهــایرمعیدر بــه تحقــق رســاندن ز
  )424-25رد (جدول شماره یگیقرار م یسکونت و پوشش خدمات مورد بررس
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   يدگاه کالبدیاز د وهایسنا یابی: ارز424- 25جدول شماره 

  توسعه براساس  يویسنار  یشیگرا يویسنار  اریرمعیز  اریمع
  يطرح مجموعه شهر يهااستیس

   يش هایگرا يویسنار
  يهنجار يویسنار  شهر يابرنامه

  ییکارآ

نوع و شدت 
  نیاستفاده از زم

ـ فعال يعدم سازگار - -يهـا (سـنگبر  تی
  هاتیر فعالیها) با سايها و دامدار

ـ عدم تناسب فعال - و  يسـنگبر  يهـا تی
  يکشاورز يهانیبا زم يدامدار

ــ  - شـهر و عــدم اســتفاده   یگسـترش افق
  نینه از زمیبه

ــره - ــ يوربهـ ــب از زمـ ن و یمناسـ
فضا بـه واسـطه کنتـرل گسـترش     

  محدوده
ــودن فعال - ــارج نمـ ــخـ ــاتیـ  يهـ

ــا ســا ــر فعالیناســازگار ب ــاتی  يه
  محدوده شهر

ــزا - ــاختمان یافـ ــراکم سـ و  یش تـ
  یمسکون ینه از نواحیاستفاده به

ــزا - ــفعال يش ســازگاریاف ــاتی از  یصــنعت يه
  یندگیحسب درجه آالبر یق ساماندهیطر

ــورت     - ــه ص ــرق ب ــدوده در ش ــترش مح گس
ــکونتگاه ــاس ــمیغ يه ــتفاده   یررس ــدم اس و ع

  ن (در کوتاه مدت)ینه از زمیبه
ــزا - ــیافـ ــدت در   یش اراضـ ــعه بلندمـ توسـ

غـرب بـه محـدوده و اسـتفاده مناسـب      شمال
  از آن

ق یــهــا از طرتیــفعال يش ســازگاریافــزا -
  يش عملکردیپاال

ــتفاده از اراضــ  - ــمال یاس ــرب ش ــدوده غ مح
ن مسـکن و خـدمات شـهر    یشهر جهـت تـأم  

  ن)ینه از زمی(استفاده به
ــ  - ــب از اراضـ ــتفاده مناسـ ــاورز یاسـ  يکشـ

  موجود

  ت سکونتیفیک

ــزا - ــکونتگاهیاف ــاش س ــا ک يه ــفیب ت ی
ــا ــکونتگاهییپ ــان (س ــمیغ يه و  یررس

  نشده) يزیربرنامه
  يکالبد ید فرسودگیتشد -

ــوگ - ــترش  يریجلـــــ از گســـــ
  یررسمیغ يهاسکونتگاه

ــزا - ــتماش یافـ ــازیـ ــه نوسـ  يل بـ
ـ فرسـوده (بـه دل   ینواح ل کـاهش  ی

  ن)یعرضه زم

ــاگســترش ســکونتگاه - ــا ک يه ــفیب ــای ن ییت پ
  در شرق محدوده یسکونت

ــزل ک - ــفیتن ــه دل ی ــکونت ب ــت س ــل دی دگاه ی
  فرسوده ینه نواحیدر زم یانفعال

 يق نوســازیــت ســکونت از طریــفیش کیافــزا -
  فرسوده ینواح

ســکونت در جهــت ارتقــاء    ير الگــوییــتغ -
  تیفیک

ساختار و سازمان 
  شهر ییفضا

ــا  - ــجم فضـ ــاختار منسـ ــدان سـ  ییفقـ
ــا  ــز و محورهـ ــر مراکـ ــتمل بـ  يمشـ

    یتیفعال
ــتگ - ــت یگسسـ ــابافـ ــهر يهـ و  يشـ

  گریکدیآنها با  یافتگیوندنیپ

ــدر - ــل ت  ییســاختار فضــا یجیتکام
ت در توسـعه  یبه واسـطه محـدود  

 شهر یافق
شهر بر  ییتمرکز ساختار فضا -

 يریگو شکل يمرکز يمحورها
  منسجم و مختلط ییسازمان فضا

 یتیفعـــال يهـــات محورهـــا و کـــانونیـــتقو -
بـــه  یبخشـــانســـجام يموجـــود در راســـتا

 شهر یمیدر محدوده قد ییساختار فضا
ــ - ــوجهیب ــه ضــرورت پ یت ــد قــویب ان یــم يون

ــعه ــجد يهــاتوس ــاختار فضــا  ی  یید بــه س
  موجود

 یتیفعـــال يهـــات محورهـــا و کـــانونیـــتقو -
 شهر يموجود درون محدوده مرکز

ــور  - ــر محـ ــاختاربخش عناصـ ــداوم سـ و  يتـ
ــگشــکل در  یتیعمــده فعــال يهــاکــانون يری
ونــد آنهــا بــا ید و پیــتوســعه جد يهــابخــش

  موجود شهر ییساختار فضا

  یاثربخش
پوشش خدمات 

  يشهر

ـ د کمبـود خـدمات (بـه و   یتشد - ژه در ی
  )کالناس یمق

ــأم - ــان ت ــدمات جمعیامک ــن خ ت ی
ـ یبشیپ هـزار نفـر)    190شـده (  ین

  در داخل محدوده شهر

غــرب  ن خــدمات در شــمال  یامکــان تــأم   -
ــرا ــدوده ب ــجمع يمح ــی ــیبشیت پ ــده  ین ش

  هزار نفر) 370(

غـــرب شـــمال یامکـــان اســـتفاده از اراضـــ -
ــا  محــدوده جهــت جبــران کمبــود خــدمات ت

  هزار نفر) 273ت یجمع يافق طرح (برا
  ماخذ: مطالعات مشاور.
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  وهایسنار يگذارارزش -3-2-4-2-4
زان یـ و براسـاس م یبـه هـر سـنار   هـر بخـش،    درافتـه  یانجـام   يهـا یابیـ ن مرحله با توجـه بـه ارز  یدر ا

 يازهــایک از امتیــهــر رد. یــگیتعلــق مــ ییازهــای، امتارهــایرمعیو ز ارهــایک از معیــبــرآورده ســاختن هــر 
 یکپارچـه و بـا در نظـر گـرفتن اثـرات تعـامل      ی یدگاهیـ د يو بـر مبنـا   یاسـتفاده از روش دلفـ  ن شده با ییتع

تـا   Aارهـا برحسـب حـروف    یرمعیک از زیـ وزن هـر  ده اسـت.  یـ گرد نیـی تعگر یکـد یهـا بـر   ک از بخشیهر 
E بدســت آمــده و وزن  يازهــایت از امتیــدر نهاافتــه اســت. یار مناســب تــا  نامناســب) اختصــاص ی(از بســ
  شود.یبرتر استفاده م يویارها در انتخاب سناریرمعیز
  

  يمطالعات اقتصاددگاه یوها از دیسنار يگذار) ارزشالف
ــهــر  ــایرمعیک از زی ــال  ياره ــه ســنار  یتینقــش شــهر و ســاختار فع ــا توجــه ب مطــرح شــده  يوهایب
  ) 424-26اند. (جدول شماره دهیگرد يارزشگذار
  

  يدگاه مطالعات اقتصادیاز دوها یسنار يگذار: ارزش424-26جدول شماره 
  چهار يویسنار  سه يویسنار  دو يویسنار  کی يویسنار  اریرمعیز  اریمع

  يداریپا
  E B  C  B  نقش شهر

  E B  C  A  یتیساختار فعال

  
  یدگاه مطالعات اجتماعیوها از دیسنار يگذار) ارزشب

) در یو انســجام اجتمــاع یه اجتمــاعی، ســرمایت اجتمــاعیــن شــده (امنیــیتع يهــااریرمعیت زیوضــع
  ).424-27ده است. (جدول شماره یگرد يوها ارزشگذاریک از سناریهر 

  
  یدگاه مطالعات اجتماعیوها از دیسنار يگذار: ارزش424- 27جدول شماره

  چهار يویسنار  سه يویسنار  دو يویسنار  کی يویسنار  اریمع
  D C B  A  یت اجتماعیامن
  E  C  D  B  یه اجتماعیزان سرمایم

  E  C  D  B  یانسجام اجتماع
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   یطیست محیدگاه مطالعات زیوها از دیسنار يگذار) ارزشج
و  یازدهیـ ارهـا، امت یرمعیک از زیـ تحقـق هـر    یچگـونگ  ياد شـده، بـر مبنـا   یـ  يوهایک از سـنار یـ هر 

  ) 424-28ده است (جدول شماره یگرد يگذارارزش
  

  یطیست محیزدگاه یاز دوها یسنار يگذارشارز: 424-28شماره جدول 
  و چهاریسنار  و سهیسنار  و دویسنار  کیو یسنار  یطیست محیز يارهایمع

ــاء ک ــفیارتقــ ــزایــ ش یت و افــ
  E A  C  B  فعال يهاستمیراندمان اکوس

 يهـا بیو آسـ  یعـ یمخاطرات طب
  D  B  C  A  یطیست محیز

  E  B  C  A  یستیتعادل ز

  
  يکالبدمطالعات دگاه یوها از دیسنار يگذار) ارزشد

ــارزبراســاس  ــرآورده ســاختن ز یانجــام شــده در زم یابی ــه ب ــایرمعین ــوع و شــدت اســتفاده از   ياره ن
اختصــاص  يازیــو امتیت ســکونت و پوشــش خــدمات، هــر ســناریــفی، کیین، ســاختار و ســازمان فضــایزمــ

  )424-29داده شده است. (جدول شماره 
  

  يدگاه مطالعات کالبدیاز دوها یسنار يگذار: ارزش424- 29جدول شماره 
  چهارو یسنار  سهو یسنار  دو ویسنار  کیو یسنار  اریرمعیز  اریمع

  ییکارآ

نوع و شدت 
  E A  B  A  ن یاستفاده از زم

ساختار و سازمان 
  E  C  D  A  شهر ییفضا

  E  B  C  A  ت سکونتیفیک
  E  A  C  B  پوشش خدمات

  مشاور.مطالعات مأخذ: 
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    نهیبه يویانتخاب سنار -4- 4-2-4-2
ــدر ا ــه مع یابیوها در دســتیســنار يارزشــگذارن بخــش، پــس از ی ــتعر يارهــایب ــداف، ی ــده اه ف کنن

گـردد. سـپس   یمـ  یدهـ سـه شـده و وزن  یگر مقایکـد ین شـده بـا   یـی تع يارهـا یرمعیز زیـ و ن یاصل يارهایمع
از بـاالتر  یـ بـا امت  يویسـنار  AHPو بـا اسـتفاده از مـدل    یهـر بخـش در هـر سـنار     يب بـا ارزشـگذار  یدر ترک

  گردد.ینه انتخاب میبه يویبه عنوان سنار
  

  ارها  ین وزن معیینحوه تعالف) 
ــ  ــث قبل ــه در مباح ــه ک ــد، ســه مع  یهمانگون ــاره ش ــاش ــارآ"ار ی ــ"، "ییک ــپا"و  "یاثربخش ــه  "يداری ب

ــوان مع ــایعن ــارز ياره ــخص گرد یابی ــمش ــتفاده از روش دلفــ   ی ــا اس ــه ب ــره یده ک ــگو به ــرات  يری از نظ
مـورد سـنجش    یـی گر بـه صـورت دو دو  یکـد یشـهر، نسـبت بـه     يزیـ رل در برنامـه یـ دخ يهاکارشناسان بخش

  رند.  یگیقرار م
 یش اثربخشــینــه مناســب افــزای، زمییش کــارآیصــورت گرفتــه، از آنجــا کــه افــزا يهــالیــبراسـاس تحل 

ن یار بـه عنـوان مهمتـر   یـ ن معیـ سـازد، لـذا ا  یا مـ یـ شـتر مه یب يداریـ ز فراهم نموده و محدوده را جهـت پا یرا ن
ل سلســله یــنــد تحلیصــورت گرفتــه در فرآ يهــایدهــده اســت کــه براســاس وزنیــگرد ار کــالن انتخــابیــمع

ده اســت. (جــدول یــن گردیــیگر تعیکــدیمــذکور نســبت بــه  يارهــایک از معیــت هــر یــب اهمی، ضــریمراتبــ
  ) 424- 30شماره 

  ارهایک از معیهر  ی: وزن نسب424- 30جدول شماره 
  یاثربخش  يداریپا  ارهایمع

  2→  2→  ییکارآ
    2→  یاثربخش

  
  ارهایرمعیز یدهب) نحوه وزن
آن، بــه عناصــر  یبخشـ وها، تــوان انســجامیسـنار  یابیــدر ارز ییش کـارآ یمـؤثر بــر افــزا  ریــمتغن یمهمتـر 

 ییار کـارآ یـ ار از معیـ رمعین زیار مـذکور مهمتـر  یـ ن اسـاس مع یاسـت. بـرهم   ییسـاختار و سـازمان فضـا    یاصل
ب یانــد ضــردهیــگرد یدهــتــر از آن وزننییپــا يادر درجــه ییکــارآ ياریــرمعیر زیرود کــه ســایبــه شــمار مــ

ده اســت. یــن گردیــیتع یل سلســله مراتبــیــنــد تحلیدر فرآ ییار کــارآیــمع يارهــایرمعیک از زیــت هــر یــاهم
  ) 424- 31(جدول شماره 
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  ییار کارآیمع يارهایرمعیت زیب اهمیضرا: 424- 31شماره جدول 
  یاجتماع انسجام  یاجتماع هیسرما  خدماتپوشش   ت سکونتیفیک  ییسازمان فضا  ارهایرمعیز

  5→  5→  3→  3→  2↑  نیشدت و نوع استفاده از زم
  4→  4→  3→  4→    ییساختار و سازمان فضا

  2  2  1      ت سکونتیفیک
  2  2        پوشش خدمات

  1          یاجتماع هیسرما

  
 ياز بــاالتریــارهــا از امتیرمعیر زینســبت بــه ســا "نقــش شــهر" یار اثربخشــیــمع يارهــایرمعیان زیــدر م
گـر اسـت بـه    ید يارهـا یجهـت تحقـق مع   یاساسـ  يهـا از گـام  یکـ یار یـ ن معیـ باشـد. چـرا کـه ا   یبرخوردار م

دا خواهــد یــبــه دنبــال آن تحقــق پ یتیمســتقل، ســاختار فعــال ينقــش اقتصــاد يفــایکــه در صــورت ا يطــور
  .)424- 32جدول شماره (کرد 

  

  یار اثربخشیمع يارهایرمعیت زیب اهمیضرا: 424- 32شماره جدول 
  یت اجتماعیامن  نقش شهر  اریرمعیز

  2  2  یتیساختار فعال
  2    نقش شهر

  
ــدر م ــایرمعیان زی ــمع ياره ــپا"ار ی ــ، مع"يداری ــاطرات طب"ار ی ــاهش مخ ــیک ــاز اهم "یع ــت وی  ياژهی

از منـابع و   يورجـاد تعـادل در بهـره   یا ينـه را بـرا  یتـوان زم یبرخوردار است چرا کـه بـا کـاهش مخـاطرات مـ     
  ).424- 33ها مساعد نمود (جدول شماره ستمینقش اکوس يفاین ایهمچن

  

  يداریار پایمع يارهایرمعیت زیب اهمی: ضرا424- 33جدول شماره 
  یستیز تعادل  یعیطب مخاطراتکاهش   ارهایرمعیز

  3  4  فعال يهاستمیاکوسبازده 
  2    یعیطب مخاطراتکاهش 
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  وهایسنار یفیو ک یاز کمین امتییج) تع
، ECPROافـزار  ، بـا اسـتفاده از نـرم   یمطالعـات  يهـا ارهـا توسـط گـروه   یت معیـ درجـه اهم ن یـی پس از تع

  گر محاسبه شده است.یکدیت آنها و در ارتباط با یارها با توجه به درجات اهمیب معیضر
ن شـده بـود،   یـی تع Eتـا   Aهـا در بـازه   وها کـه توسـط گـروه   یسـنار  "یفـ یک" يگذارارزش يدر گام بعد

ن یــیگانــه تعچهار يوهایز سـنار ایــتـاً امت یل شــده و نهایتبـد  "یکمــ"ر یبــه مقـاد  ECPROافـزار  ق نــرمیـ از طر
  ) .424- 34ده است (جدول شماره یگرد

  

  برتر يویو انتخاب سنار وهایسنار یفیو ک یاز کمیامت: 424- 34جدول شماره 

  وزن  اریرمعیز  وزن  اریمع
  و چهاریسنار  و سهیسنار  و دویسنار  کیو یسنار

  ازیامت  ارزش  ازیامت  ارزش  ازیامت  ارزش  ازیامت  ارزش

  493/0  ییکارآ

  E 014/0  C 031/0  D 021/0  A 063/0  179/0  ییساختار و سازمان فضا

  E  011/0  A  050/0  B  040/0  A  050/0  143/0  نیشدت و نوع استفاده از زم

  E  004/0  A  020/0  C  010/0  B  015/0  056/0  پوشش خدمات

  E  004/0  B  015/0  C  009/0  A  019/0  53/0  ت سکونتیفیک

  E  002/0  C  005/0  D  004/  B  009/0  031/0  یه اجتماعیسرما

  E  002/0  C  005/0  D  004/0  B  009/0  031/0  یانسجام اجتماع

  311/0  یاثربخش

  E  012/0  B  042/0  C  027/0  B  042/0  153/0  نقش شهر

  D  011/0  C  017/0  B  027/0  A  034/0  097/0  یت اجتماعیامن

  E  005/0  B  017/0  C  011/0  A  021/0  061/0  یتیساختار فعال

  196/0  يداریپا

  D  013/0  B  030/0  C  019/0  A  039/0  109/0   یعیمخاطرات طب

  E  005/0  B  017/0  C  011/0  A  022/0  063/0  یستیتعادل ز

  E  002/0  A  008/0  C  004/0  B  007/0  024/0  فعال يهاستمیراندمان اکوس

  384/0    215/0    301/0    100/0     جمع 

  ماخذ: محاسبات مشاور
 يویبـه عنـوان سـنار    "چهـارم  يویسـنار "بـه عمـل آمـده     يهـا یابیـ ج ارزیباتوجه به موارد فوق و نتـا 

   .شده است نییتعمنتخب 
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    منتخب يویشهر براساس سنار یت و اقتصاد آتیج و برآورد جمعینتاد) 
  شهر یبرآورد اقتصاد آت •

ــا  ــوع ب ــنار در مجم ــه س ــه ب ــیمنتخــب، خم يویتوج ــق طــرح دارا ین ــهر در اف ــاد يش  ينقــش اقتص
افتــه و ســاختار یگــر کــاهش ید يوهایســه بــا ســناریآن در مقا یخواهــد بــود کــه نقــش خوابگــاه یصــنعت

گـاه آن  ین امـر ضـمن ارتقـاء نقـش و جا    یـ ه همـراه خواهـد بـود. ا   یـ دانـش پا  يهاتیآن با غلبه فعال یتیفعال
گـاه آن در مجموعـه   ین امـر ضـمن ارتقـاء نقـش و جا    یـ ه همـراه خواهـد بـود. ا   یـ دانش پا يهاتیبا غلبه فعال

 شـده  ت شـاغل بـرآورد  یـ شـود. جمع یبـاارزش افـزوده بـاال در فضـا مـ      يهـا تیـ منجر به استقرار فعال يشهر
  نفر خواهد بود.  78063و معادل ین سناریمطابق ا
  

  شهر یت آتیبرآورد جمع •
درصـد   2/1منتخـب در افـق طـرح بـا نـرخ رشـد        يویشـده شـهر مطـابق سـنار     ینـ یبشیت پـ یجمع

 یآتـ  يازهـا یدرخصـوص بـرآورد کمبودهـا و ن    يه محاسـبات بخـش کالبـد   یـ نفر اسـت. کل  273220معادل 
  انجام شده است. تیزان جمعیمن یشهر براساس ا

ــدق ــه منظــور ت ــداز نهــاق چشــمیدر ادامــه و ب چهــارم و  يویســنار یاساســ يهــایژگــیطــرح، و ییان
قــرار  یباشــد، مـورد بررسـ  یآن مـ  يهـا اسـت یکــه شـامل اهـداف، راهبردهــا و س   ين سـند راهبـرد  یهمچنـ 

  خواهد گرفت.
  

  ق اهداف کالن طرحی) تدقهـ
ن شـده  یانـداز تـدو  بـه چشـم   یابیانتخـاب شـده در جهـت دسـت     يوین قسـمت بـا توجـه بـه سـنار     یدر ا

انـداز  ل بـه چشـم  یـ ن يق شـده بـرا  یاهـداف کـالن تـدق   ق قـرار گرفتـه اسـت.    یمورد تـدق  یطرح، اهداف مقدمات
  طرح عبارتند از:

 شهر ییو فضا ي، کالبديو استقالل اقتصاد يمندتیارتقاء هو •

 اصفهان يشهر در مجموعه شهر يگاه عملکردیارتقاء نقش و جا •

 م آنیت در محدوده شهر و حریست و فعالیت زیفیارتقاء ک •

 یطیست محیات زن و توسعه با مالحظیزم يورارتقاء بهره •

ــه  یابیدســت يک و راهبردهــایبراســاس اهــداف ذکــر شــده، مســائل اســتراتژ  اهــداف کــالن اســتخراج ب
  ). 424- 35ده است (جدول شماره یگرد
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  طرح يک و راهبردهایاهداف کالن، مسائل استراتژ - 424- 35جدول 
 راهبردها کیمسائل استراتژ اهداف کالن

و اســتقالل  يمنــدتیــارتقــاء هو -
 ییو فضـــا ي، کالبــد ياقتصــاد 

 شهر

 یدر شــهر اصـفهان و فقــدان عناصـر خــدمات   یجیادغـام تـدر   -
 هیپا يهاتیت محدود فعالیو ظرف ياس شهریمق

ـ هو یطـ یسـت مح یانت از ذخائر زیص - بخـش شـهر در   تی
  شهرینیخم –حدفاصل اصفهان 

ــاء کمــ  - ــیو ک یارتق ــدمات در مق یف ــخ ــهری و  ياس ش
 هیت مشاغل پایش ظرفی، افزايامنطقه

گــــاه یارتقــــاء نقــــش و جا  -
ــرد ــه   يعملک ــهر در مجموع ش

 اصفهان يشهر

ــام در تعر - ــابه ــش و جای ــهر یف نق ــه ش ــاه در مجموع و  يگ
ـ  یگرا  یع کـان یو صـنا  یتـ یدر چـارچوب ترانز  یش غالـب فعل
 و دام يرفلزیغ

  تهایو ارتقاء سطح فعال یتنوع بخش -
ــرد  - ــا عناصــر عملک ــل ب ــه شــهر  يتعام ــده مجموع  يعم

 ه)یدانش پادور مجهز یاصفهان (کر

ســــت و یت زیــــفیارتقــــاء ک -
ت در محـــدوده شـــهر و یـــفعال
 م آنیحر

ن، گسـترش  ییمـزاحم بـا ارزش افـزوده پـا     يهـا تیوجود فعال -
ش یبـا گــرا  یررســمیغ يهـا فرسـوده و ســکونتگاه  يهــابافـت 

 يمنسجم شهر ي، فقدان استخوانبنديکم نوساز

  مزاحم يهاتیفعال يش عملکردیپاال -
و بســط  ياهیفرســوده و حاشــ يهــاات بافــتیــد حیــتجد -

 يدر بافت شهر ياستخوانبند

ن و یزمــــ يورارتقـــاء بهـــره   -
ــات ز  ــا مالحظ ــعه ب ســت یتوس

 یطیمح

ـ ، تفکیو بـاغ  یزراعـ  یدر اراضـ  یـی روپراکنده - خـرد   يهـا کی
ــمق ــی ــاده یاس در اراض ــازآم ــود فضــاها  يس ــده و وج  يش

 رهاشده در داخل بافت

 ین در اراضـــیاز زمـــ يبـــردارش شـــدت بهـــرهیافـــزا -
قـبًال اسـتفاده شـده و     یافـت اراضـ  ی، بازیتیو فعال یمسکون

ـ سـکونت و فعال  يبـه الگوهـا   یبخشـ اصالح و تنوع ت در ی
 ر)یتوسعه (با یاراض

  مأخذ: مطالعات مشاور.
  ) 424-36رد (جدول شماره یگیقرار م یمورد بررسز در ادامه یطرح ن يبر راهبردها یمبتن يهااستیس

  طرح يبر راهبردها یمبتن يهااستیس  - 424- 36جدول 
 هااستیس راهبردها

ــائر زیصـــ - ــیســـت محیانت از ذخـ  یطـ
ــهو ــل   تیـ ــهر در حدفاصـ ــش شـ بخـ

   شهرینیخم –اصفهان 
ــ  - ــاء کمـ ــیو ک یارتقـ ــدمات در  یفـ خـ

ــمق ــهری ــه ياس ش ــزاياو منطق ش ی، اف
  هیت مشاغل پایظرف

   یو باغ یزراع یت ساخت و ساز در اراضیاعمال ضوابط ممنوع -
ک و یدروپونی(مزارع ه يارین آبینو يهاستمیج سیو ترو يبه حفظ کاربر یو باغ یزراع یمالکان اراض یقیتشو يهااستیاعمال س -

 (... 
ـ برتـر بـه و   يهـا تیـ اسـتقرار فعال  يبـرا  يکالبـد  – ییفضـا  يسـاز تیق ظرفیاز طر یه انسانیحفظ سرما - و  یژه در لبـه شـمال  ی

  یدر اتصال با عناصر آموزش عال
 به آنها یل دسترسیو مصنوع و تسه یخی، تاریعیطب يگردشگر يجاذبه ها یمعرف -
 خوانا يدروازه ا يف  حوزه هایجهت تعر يم شهر و بسترسازیش تحوالت حریپا -
   يدیتول يدر قالب خوشه ها یکارگاه يتهایق ارتقاء سطح فعالیاز طر یه اجتماعیحفظ سرما -

  تهایو ارتقاء سطح فعال یتنوع بخش -
ــر    - ــا عناص ــل ب ــردتعام ــده  يعملک عم

دور یـــاصـــفهان (کر يمجموعـــه شـــهر
   ه)یمجهز دانش پا

ـ توسـعه در کر  يزورهـا یشـهر بـا اسـتفاده از کاتال   ینـ یغـرب خم ه مختلط در محور شـمال یپاتوسعه دانش - -دور مجهـز دانـش  ی
   آبادنجف –اصفهان  یه در حدفاصل دانشگاه صنعتیپا

 مختلف  يماهر و متخصص  در بخش ها يروهایر شهر و جذب نیتصو يبازساز -
ــه مثابــه عامــل بســط در محــور شــمال یخــدمات – يو تجــار یحــیتفر – يجــاذب گردشــگر يهــاتیــتوســعه فعال - غــرب ب

 شهر  ییسازمان فضا
  ي، دام، منسوجات و کشاورزير فلزیغ يها ینه کانیژه در زمیو  شهر به يهاتیشدن فعال یتخصص -
 یررسمیاسکان غ يدر پهنه ها يو ارتقاء شهر يتوانمندساز يبرنامه ها ياجرا -
  یت اجتماعیبه منظور ارتقاء سطح امن يت سازیو ظرف ينهادساز -

   مزاحم يهاتیفعال يش عملکردیپاال -
ــتجد - ــد حی ــتی ــاات باف ــوده و  يه فرس

ــ ــتخوانبند  ياهیحاشـ ــط اسـ در  يو بسـ
  يبافت شهر

    ز شدهیسنگ و دام به مراکز تجه يق انتقال کارگاه هایالت و تشویتسه ياعطا -
  ها به خارج از شهر يجهت انتقال دامدار یطیست محیاعمال ضوابط ز -
   بافت فرسوده يو نوساز يبهساز يه طرح هایو ته یقیتشو ياست هایاعمال س -
  و مراکز ياستخوانبند يه محورهایمختلط در حاش يها يق توسعه کاربریتشو -

ــزا - ــردارش شــدت بهــرهیاف ن یاز زمــ يب
افـت  ی، بازیتیو فعـال  یمسـکون  یدر اراض
ــبًال اســتفاده شــده و اصــالح و   یاراضــ ق
ــوع ــتن ــا  یبخش ــه الگوه ــکونت و  يب س
  ر)یتوسعه (با یت در اراضیفعال

   یش تراکم ساختمانیبه منظور افزا یقیتشو ياست هایاعمال س -
ش یرهــا شــده بــا افــزا یافــت اراضــیمــزاحم و باز يهــا يحاصــل از خــروج کــاربر یاســتفاده مجــدد از اراضــ يزیــر برنامــه -

   بافت فرسوده يرینفوذپذ
  دیتوسعه جد ی) در اراضییالیو -متفاوت سکونت(مشاع، باغ يج الگوهایترو -
  شهر ینیط مناسب در جهت شمال غرب خمیر و واجد شرایبا یانتقال جهت توسعه به اراض -

  مأخذ: مطالعات مشاور.

طرح، در انطباق با اهداف کالن، اهداف خرد طرح  ياستخراج شده از راهبردها يهااستیباتوجه به س
   ده است.ین گردییتع
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  ندهین جهات توسعه و مراحل مختلف توسعه شهر در آییتع - 4- 2- 4- 3
ــواح ــاســتقرار جمع یتوســعه شــهرها و ن ــاریشــیپ يت، اصــوالً دارای ر یاســت کــه ســ یخینه و ســوابق ت

ر یط بــا توجــه بــه ســایوه اســتقرار در محــیت ســکونت و شــیدهنــده وضــع تحــوالت آن در گــذر زمــان، نشــان
ــاســتقرار در  يهــان هســتهیباشــد. در واقــع اولــیمــ یانســان یعوامــل اثرگــذار در زنــدگ ک مکــان متــاثر از ی

از  يل منــابع آب و خــاك بــوده کــه در صــورت برخــورداریــاز قب ییایــط و عوامــل جغرافیمحــ يهــامســاعدت
ات خـود ادامـه داده اسـت. معمـوالً بـا تحـوالت       یـ ده و بـه ح یرسـ  يشـتر یبـه رونـق ب   ین عوامل، مکان زندگیا

از رونـق آن کاسـته شـده     ،طیمحـ  یشـت یک از منـابع مع یـ ا فقـر و کمبـود هـر    یـ ن رفتن منـابع  یو از ب یعیطب
ط و از رونـق افتـادن   یت بـه تـرك محـ   یـ ده کـه در نها یـ افـراد انجام  یا بطئـ یـ کبـاره  یت به کوچ یو با دفع جمع

و  ییایـ و توسـعه آنهـا بـه جـز عوامـل جغراف      یتـ ینقـاط جمع  يریـ گن شـکل یـ نجر شده است. عـالوه بـر ا  آن م
ت یـ کـه بـا عـدم هـر گونـه مطلوب      ییهـا داشـته و  بسـا مکـان    یز بسـتگ یـ ن یآن به عوامل انسـان  يهامساعدت

حاصــل آمــده،  یق عوامــل انســانیــکــه از طر ییهــال فرصــتیــ، صــرفاً بــه دلییایــا مســاعدت جغرافیــ یمــیاقل
ل یـ ن عوامـل از قب یـ ز شـده اسـت، ا  یـ بـزرگ ن  یحتـ  یتـ ینقـاط جمع  يریـ گک مکـان و شـکل  یـ موجب رونق 

 يهـا تیـ ا موقعیـ و  يبنـدر  يهـا تیـ و موقع یارتبـاط  يهـا ا گـره یـ و  یو سـر راهـ   يمناسب تجار يهاتیموقع
ده اسـت.  یـ و توسـعه آن در طـول زمـان انجام    یتـ یجمع يهـا ل کـانون یبـه تشـک   یاسـ یو س یک نظامیاستراتژ

شـهرها و نقـاط    ين جهـات مطلـوب توسـعه بـرا    یـی و تع يکالبـد امکانـات رشـد    یابیـ و ارز یبه هر حال بررسـ 
بـا  اسـت.   یو انسـان  یعـ یع عوامـل طب یـ جـامع بـه لحـاظ داشـتن جم     يهـا ند مطالعـه طـرح  ی، در فرآیتیجمع

تـوان امکانـات و   یل چندعاملـه موسـوم اسـت مـ    یـ ه تحلیـ کـه بـه تجز   یاراضـ  يبنـد پهنه يهااستفاده از روش
  ز بدست آورد.  یتوسعه شهر را ن يهاتیقابل

- نقشـه  يک بـر هـم گـذار   یـ ل چنـد عاملـه و بـا تکن   یـ تحل و هیـ مرحلـه بـا اسـتفاده از روش تجز   ن یادر 

م یه حـرا یـ ، الهـا و کانـال  هـا م رودخانـه یل، حـرا یـ از از قبیـ مـورد ن  يهـا هیـ و اضـافه کـردن ال   ییایـ جغراف يها
 يهــاه نقشـه یـ هـا و ...، کل ، چـاه یارتبـاط  يهـا هــا و شـبکه رو، جـاده یـ عوامـل مصـنوع ماننـد خطـوط انتقـال ن     

ــه انضــمام ال یموضــوع ــب ــات يهــاهی ــورد ن یاطالع ــم ــوب توســعه، در محــ یــیاز در تعی  GISط ین جهــات مطل
- توسـعه و متناسـب بـا مـدل     يانـد. در مرحلـه بعـد بـا لحـاظ داشـتن راهبردهـا       ق شدهیگر تلفیکدیها با نقشه

ب یـ ن ترتیـ انـد. بـه ا  رامـون شـهر مشـخص شـده    یمناسـب توسـعه در پ   یهـا و نـواح  پهنـه  ،يتوسعه شهر يها
ــا پ يمســتعد و دارا ینــواح ــگ جهــات مطلــوب را نشــان داده يهــاکــانیامکــان توســعه ب ر یانــد. ســاســبز رن
مخصـوص   يهـا کـان یز بـا پ یـ انـد ن بـوده ت یمحـدود  يدارا یا انسـان یـ  یعـ یل طبیـ ک از  دالیـ که به هر  ینواح

 يآن را بـرا  يهـا تیجهـات مطلـوب توسـعه و محـدود     424- 1انـد. نقشـه شـماره    به رنگ خود مشـخص شـده  
  دهد.یشهر نشان م
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  آن يهاتیو محدودشهر جهات مطلوب توسعه : 424-1نقشه شماره 
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غـرب  شـمال و شـمال  شـهر از  ینـ یب شـهر خم یشـود کـه جهـت شـ    یباتوجه به نقشه فـوق مشـاهده مـ   
شـهر   یشـمال  يهـا قسـمت  یب در برخـ یکـه درصـد شـ    يباشـد. بـه طـور   یشـرق مـ  به طرف جنوب و جنـوب 

ــرا يشــتر از حــد اســتانداردهایب ــ يشــهر يســاخت و ســازها يالزم ب ــباشــد و ایم ــه  ین در حــالی اســت ک
را  یط مناسـب یشـرا باشـد و  ین مـ ییار پـا یبـا تـوان بسـ    یمرتعـ  یا اراضـ یـ ر و یبـا  ین اراضیا يهاشتر قسمتیب

  آورد.  یتوسعه شهر فراهم م يبرا
 یمناســب یکیو اکولــوژ یطــیمح يهــاتــوان يواقــع در شــرق، جنــوب و غــرب شــهر عمــدتاً دارا یاراضــ

منشـعب از آن بـه    يهـا يشـهر و مـاد   یرود از ضـلع جنـوب  نـده یباشـد و عبـور زا  یمـ  يو کشاورز يباغدار يبرا
اد شــده از یــ يهــاواقــع در محــدوده یمناســب خــاك اراضــ ت و جــنسیــکســو و قابلیشــهر از ینــیطــرف خم

ن یده اسـت. بـه همـ   یـ هـا گرد ن محـدوده یـ ا یاراضـ  يو باغـدار  يت کشـاورز یـ ش قابلیگـر سـبب افـزا   ید يسو
بـوده و از مــوارد   يدر تنـاقض بـا توسـعه شـهر     يمناســب کشـاورز  يهـا لیکـه وجـود پتانسـ    ییل از آنجـا یـ دل

ـ  يشـهر  يبازدارنده توسـعه سـاخت و سـازها    حات فـوق توسـعه   یباشـد. بـا توجـه بـه توضـ     ین سـمت مـ  یـ ه اب
ــا  يت کشــاوزیــبــا قابل یل وجــود اراضــیــشــهر بــه دلینــیشــهر بــه طــرف جنــوب، شــرق و غــرب خم بــاال ب

بـه طـرف شـمال     یشـهر بـه طـور نسـب     ير توسـعه سـاخت و سـازها   یباشـد و تنهـا مسـ   یت مواجه مـ یمحدود
ــباشــد هرچنــد در ایمــ ســاخت ن عوامــل انســانیب تنــد و همچنــیلــه شــاز جم یز مــوانعیــهــا نن قســمتی

ن حـال تنهـا جهـت مناسـب توسـعه سـاخت و       یـ شـهر وجـود دارد بـا ا    يهمانند خطوط انتقال گـاز و کمربنـد  
شـهر بـا   ینـ یمحـدوده شهرسـتان خم   یباشـد بـه طـور کلـ    یشـهر مـ  ینـ یبه طـرف شـمال خم   يشهر يسازها

ت یمحــدود يدارا يشــهر يتوســعه ســاخت و ســازها يت بــاال بــرایــبــا قابل يکشــاورز یاز اراضــ يبرخــوردار
انجـام گرفتـه در طـول     يدهـد کـه در رونـد توسـعه شـهر     یانجـام گرفتـه نشـان مـ     يهـا یباشد و بررسـ یم

افتـه اسـت بـه    ینشـده و شـهر عمومـاً در سـطح گسـترش       یتوجـه چنـدان   یت اراضـ یدهه گذشته به محدود
لــزوم  يدار شــهریــتوســعه پا يهــاروش ن و در جهــت اعمــالیت زمــیل بــا توجــه بــه محــدودیــن دلیهمــ
د یـ داخـل محـدوده شـهر مـورد تأک     يمناسـب از فضـاها   يریـ گبـه منظـور بهـره    یش تـراکم سـاختمان  یافزا
نـه و  یبـا اسـتفاده به  توانـد  یمـ  ياز جهـت توسـعه شـهر   یـ مـورد ن  ياز فضـاها  یل بخشین دلیباشد به همیم

  ن گردد.   یموجود تأم يمتراکم از فضاها
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ـ  یامکانات مال ینیبشیپ -5-2-4 ش درآمـدها و  ینـده و امکانـات افـزا   یدر آ يشـهردار  یو فن
  مؤثر در عمران شهر  يهار سازمانیتوسط سا ین اعتبارات عمرانیتأم

مســتمر و  يار داشــتن منــابع درآمــدیــمســتلزم در اخت اکــار يت شــهریریاداره شــهرها و اعمــال مــد
 يمختلــف بــه شــهردار يهــاعــوارض و پرداخــت از شــهروندان از ياریآنکــه بســبــا وجــود مطمــئن اســت. 

ـ  يجـار  يهـا نـه یاز هز يارین بسـ یهـا جهـت تـأم   يشـهردار  یهسـتند، امـا مشـکالت مـال     یناراض  یو عمران
ثابـت اسـت    ين منبـع درآمـد  یهـا عمـدتاً شـامل چنـد    يشـهردار  ياسـت. منـابع درآمـد    یبه قوت خود باق

از مشــکالت  یکــیاز منــابع موجــود متفــاوت اســت.  يزان درآمــد هــر شــهرداریــط، میکــه بســته بــه شــرا
ـ    یـ اخ يسـال هـا  کشور در  يهايشهردارعمده  و  یپرسـنل  يهـا نـه یش هزی، افـزا یر، بـه دنبـال تـورم و گران
ن شـود. بـه دالئـل مختلـف     یتـأم  يشـهردار  يهـا یافتیـ ق درآمـدها و در یـ از طر یسـت یاسـت کـه با   یعمران

 يهـا نـه یکـه هز  یار محـدود اسـت. در حـال   یمختلـف بسـ   ش عـوارض یو افـزا  يش منـابع درآمـد  یامکان افزا
 یرا طـ  یشـ یانه، رونـد افزا یهـا در طـول زمـان همـراه بـا متوسـط تـورم سـال        يشـهردار  ياهیو سـرما  يجار

  ن مشکل روبرو بوده است.یز با ایشهر نینیخم يکند. شهرداریم
ژه در یـ گذشـته بـه و   يسـال هـا   ین نکتـه اسـت کـه در طـ    یـ انگر ایـ ب ين شهرداریا یتراز مال یبررس

 يگـر درآمـد شـهردار   یبـوده و بـه عبـارت د    یمنفـ  يشـهردار  یتـراز مـال   يدر مـوارد  1387-88 يسال هـا 
در بودجــه روبــرو بــوده  یار انــدکیســالها بــا موازنــه بســ یآن نبــوده اســت و در برخــ يهــانــهیهز يجوابگــو

ــ  ف یــتعر یهمــواره در پــهــا ي، شــهردارییهــان حالــتیاســت. بــه منظــور اجتنــاب از روبــرو شــدن بــا چن
دار نمـودن  یـ پا ين موضـوع در راسـتا  یـ انـد. بـه عـالوه ا   خـود بـوده   يش منابع درآمـد یافزا يبرا ییراهکارها

ت یرید مـد یـ ا و اعانـات همـواره مـورد تأک   ی، هـدا یدولتـ  يهـا و اتکـاء کمتـر آن بـه کمـک     يدرآمد شـهردار 
  است.  يشهر

  يمنــابع موجــود درآمــد شــهردارن بخــش از گــزارش ضــمن مشــخص نمــودن یــن راســتا، ایــدر ا
ــ یســع ــرا يکنــد راهکارهــایم ــا يریــگیپ يکــالن ب ــزای ه و یآن توصــ يش منــابع درآمــدین امــر و اف

  د.یشنهاد نمایپ
  

  در وضع موجود يشهردار يالف) منابع عمده درآمد
ــا ــر مبن ــات اخــذ شــده، ا  يب ــاطالع ــ ين شــهرداری ــا یط ــال ه ــادل  1384-88 يس در مجمــوع مع

 يزان درآمــد حاصــله از محــل عــوارض شــهریــن میشــتریال درآمــد داشــته اســت. بیــون ریــلیم 578,326
ــوده اســت (یو اختصاصــ ی(عــوارض عمــوم ــدا  3/71) ب ــات و ه ــیا و دارایدرصــد). پــس از آن اعان ــا ی ــا ب ه

بــا  يســات شــهرداریدرصــد و درآمــد تأس 1/6بــا  یدرصــد، بهــاء خــدمات و درآمــد مؤسســات انتفــاع 8/13
 یمــورد بررســ يســال هــا یطــ ين شــهرداریــرنــد. درآمــد ایگیمــ يجــا يبعــد يهــادرصــد در رده 9/2
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ــعود   ــد ص ــواره از رون ــوده و م  يهم ــوردار ب ــبرخ ــلیم 91461زان آن از ی ــون ری ــال ی ــه  1384ال در س ب
ــلیم 176803و  1387ال در ســال یــون ریــلیم 126432 ــزا 1388ال در ســال یــون ری افتــه اســت. یش یاف

پــنج  یطــ يشــهردار یعمــوم يدرصــد در درآمــدها 9/17نه ایانگر متوســط رشــد ســالیــاد شــده بیــارقــام 
  ر است.یسال اخ

بــاً رونــد ثابــت داشــته و رشــد  یتقر 1386تــا ســال  1384از ســال  يش درآمــد شــهرداریرونــد افــزا
ــال ــیس ــا یانه آن ط ــال ه ــادل  1384-85 يس ــله  5/0مع ــادرصــد و در فاص ــال ه ــادل  1385-86 يس مع

زان آن بـا نـرخ   یـ اتفـاق افتـاده و م   1387در سـال   يشـهردار ن یـ ا يدرصد بوده است. جهـش درآمـد   -2/0
 1387ال در ســـال یـــون ریـــلیم 126432بـــه  1386ون در ســـال یـــلیم 91724درصـــد از  8/37رشـــد 

افـزوده شـده    يال بـر درآمـد شـهردار   یـ ون ریـ لیم 34708زان یـ ن سـال بـه م  یـ در ا یده است. به عبارتیرس
 176803زان درآمـد بـه   یـ درصـد، م  8/39بـا نـرخ رشـد     ز تکـرار شـده و  یـ ش در سال بعـد ن ین افزایاست. ا

  ده است.یرس 1388ال در سال یون ریلیم
ــد شــهردار  یبررســ ــد تحــول درآم ــابع گو يرون ــبرحســب من ــرآن اســت کــه عمــده  يای ــن دلیت ل ی

، رشــد قابــل مالحظــه درآمــد محــل عــوارض  1386-87 يســال هــادر فاصــله  يش درآمــد شــهرداریافــزا
و اعانـات و   ی، عـوارض عمـوم  یر، عـوارض اختصاصـ  یـ حـال در طـول پـنج سـال اخ    ن یـ بـوده اسـت. بـا ا    یعموم
انه را دارا بــوده اســت. در ین نــرخ رشــد ســالیشــتریدرصــد ب 4/14و  6/17، 6/32ب بــا یــا هــر کــدام بــه ترتیهــدا

ش ین ســهم را در افــزایدرصــد کمتــر 2/9بــا نــرخ رشــد  ین ســالها بهــاء خــدمات و درآمــد مؤسســات انتفــاعیــا
  است.   درآمد داشته

، درآمـد  یو اختصاصـ  یدار شـامل عـوارض عمـوم   یـ پا يتـوان گفـت کـه منـابع درآمـد     ین سان مـ یبد
را  يشــهردار ين منـابع درآمـد  یتـر ، همچنـان عمـده  یو درآمـد مؤسسـات انتفــاع   يوجـوه و امـوال شـهردار   

درصــد، در  87معــادل  1386در ســال  يشــهردار يدهنــد. ســهم منــابع فــوق از کــل درآمــد یل مــیتشــک
و  3(جــداول شــماره  درصــد بــوده اســت 4/77معــادل  1388درصــد و در ســال  5/86معــادل  1387ســال 

2 ،1-425.(  
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  ال)ی(هزار ر 1384-88 يسال ها یبرحسب منابع، ط يزان درآمد شهرداری: م425-1جدول شماره 
 1388 1387 1386 1385 1384 منبع درآمد

 93,421,101 89,628,367 59,185,967 60,665,070 48,835,553 یاز عوارض عموم یدرآمد ناش

 21,480,548 11,579,638 11,721,266 8,817,258 6,943,976 یاز عوارض اختصاص یدرآمد ناش

 یموسسات انتفاع يخدمات و درآمدها يبها
 يشهردار

5,200,792 7,702,854 8,710,437 6,394,782 7,394,880 

 274,390 339,233 209,380 184,247 173,610 يحاصله از وجوه و اموال شهردار يدرآمدها

 14,359,764 1,402,048 0 165,000 687,640 يسات شهرداریدرآمد تاس

 26,005,861 15,880,596 10,564,109 11,949,988 15,197,471 ها ییا و دارایاعانات و هدا

 13,866,862 1,207,065 1,332,934 2,421,664 14,422,071 ن اعتباریر منابع تامیسا

 176,803,405 126,431,728 91,724,093 91,906,082 91,461,113 جمع کل

  شهر.ینیخم يمأخذ: شهردار
  

  (درصد) 1384- 88 يسال ها ی، طيشهردار يب منابع درآمدی: ترک425-2جدول شماره 

  

  

  

  

  

  محاسبات مشاور.

  

  (درصد) 1384- 88 يسال هابرحسب منابع،  ي: روند تحول و نرخ رشد ساالنه درآمد شهردار425-3جدول شماره 
 88-1384 88-1387 87-1386 86-1385 85-1384 شرح درآمد فیرد

 یاز عوارض عموم یدرآمد ناش 1000

 یاز عوارض اختصاص یدرآمد ناش 2000 

3000 
 یموسسات انتفاع يخدمات و درآمدها يبها

  يشهردار
  

  يحاصله از وجوه و اموال شهردار يدرآمدها 4000 

 يسات شهرداریدرآمد تاس 5000 00/0   

 ها  ییا و دارایاعانات و هدا 6000  

 ن اعتبار یر منابع تامیسا 7000     

 کل   

  محاسبات مشاور.    

13841385138613871388شرح درآمد ردیف
5درآمد ناشی از عوارض عمومی 1000 3 . 46 6 . 06 4 . 57 0 . 95 2 . 8
7درآمد ناشی از عوارض اختصاصی  2000 . 69 . 612 . 89 . 212 .1
5بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شـهرداري 3000 . 78 . 49 . 55 .14 . 2
0درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري  4000 . 20 . 20 . 20 . 30 . 2
0درآمد تاسیسات شهرداري  5000 . 80 . 20 . 01.18 .1
16اعانات و هدایا و دارایی ها    6000 . 613 . 01 1. 512 . 614 . 7
15سایر منابع تامین اعتبار   7000 . 82 . 61. 51. 07 . 8

10 010 010 010 010 0 جمع کل
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  يشهردار يجاد درآمد برایب) راهکارها و امکانات ا
ـ  يجـار  يهـا نـه یگذشـته، هز  يسـال هـا  در طول  افتـه اسـت   یش یهـا همـواره افـزا   يشـهردار  یو عمران

مطمــئن و مــؤثر  يش درآمــدهایافــزا يمناســب بــرا يهــاافتن راهیــدر مقابــل تــالش و مطالعــه جهــت  یولــ
ــر منــابع درآمــد  ــناپا يکمتــر صــورت گرفتــه و همــواره ب ا و یدولــت، هــدا ییاعطــا يهــادار از جملــه کمــکی

ثابـت،   يهـا و عـدم کنتـرل و نظـارت بـر آنهـا در کنـار فقـدان درآمـدها         نـه یش هزیاست. افزاه شده یاعانات تک
 يهـا بـرا  يو آنهـا را بـا مشـکل مواجـه سـاخته اسـت. شـهردار        یهـا را منفـ  يشـهردار  ی، تراز مالیدار و کافیپا

تـراکم   ان شـهر از جملـه فـروش   یـ بـه ز  يدار و در مـوارد یـ ناپا يبودجـه خـود بـه منـابع درآمـد      يجبران کسر
فرســوده  ینــواحهمچــون اصــالح  ير مــواردیــدر رابطــه بــا شــهرها نظ یانــد. انجــام اقــدامات اساســآورده يرو

، يزات شـهر یـ سـات و تجه ی، کمبـود تأس یکـ یشـبکه معـابر، مشـکالت تراف    يهـا ییشهر، رفـع و اصـالح نارسـا   
 يهــاقـع طـرح  بــه مو ياجـرا  یسـبز و بــه عبـارت   ي، توســعه فضـا يسـتم حمــل و نقـل درون شـهر   یاصـالح س 

ــود محــ يتوســعه شــهر ــأميط شــهریو بهب ــافی، مســتلزم ت ــد ک ــه در  ین درآم ــئن و مســتمر اســت ک ، مطم
هـا بـا توجـه    ين شـهردار یسـت. بنـابرا  یر نیامکانپـذ  یفعلـ  يعـوارض و درآمـدها   یکنـون  يهـا چارچوب تعرفـه 

ــه شــرا ــط و موقعیب ــه فعال ی ــدام ب ــود اق ــاتیــت شــهر خ ــ يه ــدها  یمختلف ــرا يجهــت کســب درآم  يالزم ب
ــه امــور توســعه و اصــالح شــهر نمــوده و در غ  ــرداختن ب ــپ ــر ای ــدامات اصــولیــن صــورت بای و  ید از انجــام اق

و  يجهت دگرگـون کـردن و اصـالح چهـره شـهر صـرفنظر کـرده و صـرفاً بـه ارائـه خـدمات سـاختار             ییربنایز
  ند.یاقدام نما يادیبن

آنهــا  یل مشــکالت مــالیل در تعــدهــا در گذشــته و حــايز بــه شــهرداریــدولــت ن یمــال يهــاکمــک
 یط مـال یاز شـرا  یرات و نوسـانات ناشـ  ییـ هـا همـواره دسـتخوش تغ   ن کمـک یـ ار مـؤثر بـوده و هسـت. ا   یبس

نـه کمـک   یاتخـاذ شـده در زم   يهـا اسـت یز متـأثر از س یـ ط خـاص کشـور و ن  یو شـرا  یاسـ یدولت، مسائل س
 يبـوده اسـت. در راسـتا    یآنهـا بـه اعتبـارات دولتـ     یو عـدم وابسـتگ   یید بـر خودکفـا  یها با تأکيبه شهردار

افتـه  یر همـواره کـاهش   یـ اخ يسـال هـا  ژه در یـ هـا بـه و  يبـه شـهردار   یدولت يهااست، سهم کمکین سیا
  ده است.یدرصد کل بودجه آنها رس 10زان آن به کمتر از یو م

ــک ــاهش کم ــاک ــال يه ــ  یم ــذف برخ ــت، ح ــد  یدول ــابع درآم ــيمن ــودن برخ ــوارض،  ی،ثابت ب از ع
 يهــانــهیش هزیو افــزا ياز پرداخــت عــوارض بــه شــهردار یدولتــ يهــا و نهادهــاســازمان یبرخــ يوددارخــ

  از دارد.ین يدیجد يبه منابع درآمد یعمران يهانهیژه هزیبه و يشهردار
ف یــار ظریبسـ  ياز عـوارض، امـر   یمعمـول ناشــ  يد خـارج از درآمـدها  یــجد يانتخـاب منـابع درآمـد   

رد. یــاز آنهــا صــورت گ یناشــ یه اثــرات و تبعــات مثبــت و منفــیــکل یبــا بررســ یســتیو حســاس اســت و با
بـوده کـه تبعـات     يشـهردار  يش درآمـدها یدر جهـت افـزا   یبـزرگ، اقـدام   يبحث فروش تـراکم در شـهرها  
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د و یـ جد يجـاد منـابع درآمـد   یعمـده درخصـوص ا   يرا دربرداشـته اسـت. راهکارهـا    یعیوسـ  یو اثرات منفـ 
  :عبارتند ازن محورها یکرد. ا يبندتوان طبقهیم یند محور کلها را در چيش درآمد شهرداریافزا

  
ت یریامکانــات موجــود بــه مــد یبرخــ يواگــذار يبــرا یــیاجرا يهــان روشیــیدات و تعیــاتخــاذ تمه •

  يشهر
ســت از یبایو بهبــود شــبکه معــابر مــ ییربنــایســات زیاز جهــت تأسیــبخــش عمــده اعتبــارات مــورد ن - 

هـا  ين شـود. شـهردار  یتـأم  يبـه شـهردار   یت شخصـ یـ فاقـد مالک  يشـهر  یه اراضـ یـ کل يق واگذاریطر
گــر ید يباشــند، از ســویه مــیــابن یب برخــیــر بــه تخریتوســعه، نــاگز يهــاطــرح یبرخــ يجهــت اجــرا

ن بهتـر اسـت   یدارنـد. بنـابرا   یعیوسـ  یاز بـه اراضـ  یـ ن يزات مختلـف شـهر  یـ سات و تجهیجاد تأسیا يبرا
 يهســتند بــه تملــک شــهردار یت خصوصــیــواقــع در محــدوده شــهر کــه فاقــد مالک یه اراضــیــکــه کل

ــ یدرآ ــا بخش ــد ت ــرا  ین ــت اج ــروژه ياز آن جه ــاپ ــنهادیپ يه ــ  يش ــعه، بخش ــرح توس ــت  یدر ط جه
جـاد  یگـر جهـت ا  ید یمعـوض بـه صـاحبان امـالك واقـع در طـرح و بخشـ        یبـه عنـوان اراضـ    يواگـذار 

طـرح مـورد    یـی اجرا يهـا نـه ین هزیز جهـت تـأم  یـ مانـده ن یباق یو اراضـ  يزات شـهر یـ سات و تجهیتأس
ق وزارت کشـور و  یـ الزم از طر يهـا يریـ گین امـر مسـتلزم انجـام پ   یـ رنـد. البتـه تحقـق ا   یاستفاده قرار گ

  ق مراجع باالتر خواهد بود.یالزم از طر يقانونمند
، يا قابـل تملـک توسـط شـهردار    یـ ار و یـ در اخت یبـا توجـه بـه  اراضـ     يتوسعه شـهر  يهادر طرح - 

گـردد کـه پـس از     ینـ یبشیپـ  يادار و يتجـار  يهـا ياز شـهر جهـت کـاربر    ییهامحدوده یستیبا
، و بــا جلــب مشــارکت ین اراضــیــالزم در ا یبــا انجــام اقــدامات عمرانــ يب طــرح، شــهرداریتصــو

از آنهـا   يبـردار ا بهـره یـ ، فـروش و  ي، اداريتجـار  يهـا جـاد مجموعـه  یاقـدام بـه ا   یبخش خصوصـ 
  د.ینما

ــوارض خــاص -  ــر اراضــ اعمــال ع ــا یب ه و یــت ســاخت ابنیــر داخــل محــدوده شــهر کــه قابل یب
ــورد د یتأس ــود داشــته باشــد، م ــریســات در آن وج ــزایدر زم يگ ــه اف ــد شــهردارین  يش درآم

بـه منظـور   (سـالها   یتوسـط افـراد و فاصـله آن طـ     ین نـوع اراضـ  ید ایاست. در حال حاضر خر
ن امـر عـالوه بـر آن کـه     یـ اکشـور اسـت.    يج در اکثـر منـاطق شـهر   یرا ي، امر)متیش قیافزا

ـ  یشـود بـه توسـعه افقـ    ین و مسـکن در سـطح شـهر مـ    یمـت زمـ  یش قیموجب افزا ه یـ رویو ب
  کند.یجاد میها ايشهردار يبرا يشهر کمک نموده و مشکالت متعدد
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  یو درآمدزا با مشارکت بخش خصوص ياقتصاد يهاتیدر فعال يگذارهیسرما •
هـا  يشـهردار  ییخودکفـا  يهـا تیـ از فعال یامـور بـه عنـوان بخشـ    ن یـ در ا يگـذار هیسرما یبه طور کل

ـ یـ هـا عبـارت اسـت از هرگونـه فعال    يشـهردار  يدرآمـدزا  يهـا باشـد. طـرح  یهمواره مورد توجه م  یت عمران
ــدمات ــ، تولیخ ــان يدی ــهردار   یو بازرگ ــال آن ش ــه در قب ــمن ا  يک ــد ض ــاه ب یبتوان ــاد رف ــرا یج ــتر ب  يش

ــد  ــهروندان، درآم ــن يش ــ ی ــب و بخش ــورد ن  یز کس ــارات م ــاز اعتب ــود را از ای ــاز خ ــب  ی ــا جل ن روش و ب
  د.ین نمایتأم یمشارکت بخش خصوص

توانـد مـورد   یمـ  يشـهردار  یو مـال  یالتیدرآمـدزا کـه در تناسـب بـا سـاختار تشـک       يهااز طرح یبرخ
  رد، عبارتند از: یتوجه قرار گ

جــاد یمناســب و ا يهــادر مکــان يســات تجــاریجــاد تأسیشــهر، ا يمراکــز تجــار یطــرح ســامانده - 
ــدها ــار يواح ــا يتج ــدمات يدر محوره ــه یخ ــ، ناحيامحل ــهر ياهی ــ يو ش ــیبشیپ ــده در  ین ش

 يشــهروندان و حصــول درآمــد بــرا يجـاد رفــاه بــرا ین امــر ضــمن ایــ. ايتوســعه شــهر يهــاطـرح 
تـوان بـه   ینـه مـ  ین زمیـ سـازد. در ا یز فـراهم مـ  یـ طـرح را ن  يشنهادهایموجبات تحقق پ يشهردار
 اشاره نمود.  يشنهادیپ يهادر طرح يت تجاریبا قابل يمحورها

در  یحــیو تفر يبــاز يهــاو مجموعـه  ی، تفرجگــاهيگردشــگرسـات  یجــاد تأسیدر ا يگــذارهیسـرما  - 
ــا فعالیالمنفعــه بــودن و ســنخل عــامیــا اطــراف شــهر بــه دلیــداخــل و   يهــاتیــت موضــوع آن ب
بخـش   ياهیبـا جـذب سـرما    يشـهردار  يگـذار هیتـوان بـه سـرما   ین مـوارد مـ  یاز جمله ا يشهردار
 چشمه الدر اشاره نمود.  ي، گردشگریحیدر مجموعه تفر یخصوص

ق جلـب  یـ درآمـد از طر اقشـار کـم   يمـت بـرا  ید انبـوه مسـکن ارزان ق  یـ نه تولیدر زم يگذارهیسرما - 
ش درآمــد ین امــر عــالوه بــر افــزایــ. ايمتعلــق بــه شــهردار یدر اراضــ یمشــارکت بخــش خصوصــ

 يت شــهریرینــه مــدین زمیــز مــؤثر باشــد. در ایــمــت مســکن نیل قید در تعــدتوانــیمــ يشــهردار
 ز بهره ببرد. یان نیمتقاض یتواند از مشارکت مالیم

 . ک، شن و ماسه و ...ی، آسفالت، موزائیدات مصالح ساختمانینه فروش تولیدر زم يگذارهیسرما - 

 يبـرا  ییضـمن درآمـدزا  ن امـر  یـ . ایبـه بخـش خصوصـ    يبـار و واگـذار  وه و تـره یـ ن میادیـ جاد میا - 
 جاد رفاه ساکنان شهر دارد.یها و امتیم بازار، کنترل قیدر تنظ ی، نقش مهميشهردار

ــه خــدمات فضــا یــجــاد مراکــز تولیا - ــذر، گــل و ارائ ســبز  يواحــد فضــا .ســبز يد و فــروش نهــال، ب
 يهـا نـه ین هزیتوانـد در جهـت تـأم   یار دارد مـ یـ کـه در اخت  یبـا توجـه بـه فضـا و امکانـات      يشهردار

اه در یــد و فــروش گــل و گیــجــاد مراکــز تولیق ایــســبز از طر يفضــا يمربــوط بــه توســعه و نگهــدار
 یطـرح جـامع مبنـ    منتخـب  يوینـه و بـا توجـه بـه سـنار     ین زمیـ د. به عالوه در اینه اقدام نماین زمیا
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- یمـ  يشـهر، شـهردار   یاه در محـدوده شـرق  یـ پـرورش گـل و گ   يهـا جـاد خوشـه  یو ا یبر سـامانده 
 خود شود. يبهبود وضع درآمدباعث نه عمل نموده و ین زمیشرو در ایان نهاد پتواند به عنو

 بــا يشــهر يهــاانتقــال مشــاغل مــزاحم و کارگــاه يه شــهر بــرایدر حاشــ یت صــنعتیاحــداث ســا - 
ــودگ ــا یســت. ضــمن ســامانده یز یآل ــرل در ی ــات کنت ــوارض تولین مشــاغل موجب ــت ع ــاف دات، ی

 شود.یعوارض پروانه کسب و ... فراهم م

- یهـا مـ  ن مجموعـه یـ . ايو هنـر  ی، فرهنگـ ی، ورزشـ یچنـدمنظوره آموزشـ   يهاجاد مجتمعیا - 
ش ین حـال کـه افـزا   یدر عـ  ین طرحـ یاحـداث گـردد. چنـ    یا نـواح یـ تواند در مراکز محالت و 

ــهردار  ــد ش ــب مــ  يدرآم ــدمات فرهنگــ   یرا موج ــراهم آوردن خ ــا ف ــود، ب ــیش و  ی، آموزش
 سازد.یا میدار را مهیتوسعه پا يهارساختیز ،یورزش

توانـد عـالوه بـر نقـش مـؤثر در      یمـ ، کـه  ازیـ مـورد ن  يهـا در مکـان  یعمـوم  يهـا نـگ یجاد پارکیا - 
ــرور و روان  ــور و م ــود عب ــازبهب ــتراف يس ــدهای ــب يک، درآم ــن یمناس ــرای ــهردار يز ب ــراه  يش هم

 داشته باشد.

ه شــهر از یــپا يهــاتیــفعال يش عملکــردینــه پــاالیبوجــود آمــده در زم يهــاتیــاز ظرف اســتفاده - 
 .اهیسنگ، منسوجات و گل و گ یتیفعال يهاجاد خوشهیل ایبق

   
  يشهردار يهانهیدر جهت کاهش هز ییراهکارها -ج

 يدرآمـد  يق کـدها یـ ش درآمـد از طر یجهـت افـزا   يزیـ رعـالوه بـر برنامـه    شـهر  ینیخم يشهردار - 
زان و یــکــاهش م يبــرا يتوانــد اقــدامات متعــددیمــ يد درآمــدیــجد يب کــدهایموجــود و تصــو

-یر مـ یـ ن اقـدامات بـه شـرح ز   یـ طـرح انجـام دهـد. ا    يدر دوره اجـرا  يشـهردار  يهـا نهیرشد هز
  باشد.

و بهبــود  يشــهردار یالت ســازمانیدر ســاختار و تشــک ي، اصــالح و بــازنگريت شــهریریبهبــود مــد - 
و  یمتخصــص بــه منظــور بــاال بــردن تــوان نظــارت يروهــایو اســتفاده از ن یانســان يرویــســاختار ن

ــاز طر يرضــروریغ يهــانــهیش هزو کــاه يشــهردار یــیاجرا ــه یر در تشــکییــق تغی الت موجــود ب
، ارتقـاء  یبروکراسـ  يرضـرور یغ يهـا انیـ ناکارآمـد، حـذف جر   يهـا منظور حذف واحـدها و قسـمت  

در جهـت   ینـواح  يهـا يجـاد شـهردار  یان ایـ ن میـ کارکنـان. در ا  یو علمـ  یفنـ  يهـا سطح مهارت
ـ  يهـا تیـ فعال يش سرعت اجـرا یافزا و  يشـهردار  یـی و کـاهش تمرکـز امـور اجرا    يو جـار  یعمران

  رد.یشهرقرار گ ینیخم يت شهریریتواند مورد توجه مدیم یانتقال آن به نواح
-میمشـارکت در تصـم   يمناسـب بـرا   يق فـراهم نمـودن بسـترها   یـ ش مشـارکت مـردم از طر  یافزا - 

ز و اسـتفاده ا  يمختلـف شـهر   يهـا پـروژه  يم کـردن مـردم در اجـرا   یو سـه  يسـاز میو تصم يریگ
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ــروژه يراکــد مــردم در اجــرا يهــاهیســرما ــاکیــدرآمــدزا و ن يهــاپ زه یز آمــوزش شــهروندان در پ
از  يریو جلـــوگ ي، حفـــظ و نگهـــداريل شـــهریســـات و وســـاینگهداشـــتن و محافظـــت از تأس

  خواهد بود.  يکمک مؤثر يشهردار يهانهیسبز در کاهش هز يها و فضاب پاركیتخر
ــ -  ــعه اتوماسـ ــترش سیتوسـ ــتمیون و گسـ ــاسـ ــامپ يهـ ــتفاده از  يوتریکـ ــاورو اسـ ــجد يفنـ د یـ

بــر کــاهش  يانجــام امــور مختلــف شــهردار ي) بــرایانســان يرویــن ين بــه جــایماشــ ینیگزی(جــا
 خواهد داشت. يادیر زیتأث یپرسنل يهانهیهز

مســتمر و مــداوم در طــول  يه کننــده طــرح و همکــاریــن مشــاور، تهاســتفاده از خــدمات مهندســا - 
باعــث اتخــاذ  ،ن واحــد در طــول دوره طــرحیــات ایــاده از تجربن امــر ضــمن اســتفیــدوره طــرح. ا

 مات خواهد بود.یتصم یبرخاز  ین ناشیسنگ يهانهیاز هز يریو جلوگنه یبهمات یتصم

 يا توســط کارشناســان شــهرداریــشــهر و  يمــوارد مطــرح شــده فــوق الزم اســت در جلســات شــورا 
ــرا يرد و مــواردیــو کنکــاش قــرار گ یمــورد بررســ گشــا باشــد تــوان گــرهیشــهرم ینــیشــهر خم يکــه ب

  رد.  یشتر قرار گیل بیه و تحلیو مورد تجز ییشناسا
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ـ  يازهـا ی)و نیفیو ک ی(کم يبرآورد کمبودها -6-2-4 سـات  یتاس نـه مسـکن،  یشـهر در زم  یعمران
ـ ، تلفن، گاز و غیسطح يهاو نقل، آب، برق، فاضالب، دفع آب (شبکه عبور و مرور و حملییربنایز ره)، ی

ـ سـبز و غ  ي، فضای، ورزشی، مذهبی، فرهنگیو درمان ی، بهداشتی(آموزشیخدمات رفاه ر یره) و سـا ی
  ندهیمزبور در آ يازهایره)، امکانات رفع نیو غ ي، اداريشهر(تجار یاصل يکارکردها
ــدر ا ــه بررســی ــ موجــود يکمبــود هــا ین قســمت ب  يهــا ينــه کــاربریدر زم (در افــق طــرح)یو آت

  شود. یر خدمات شهر پرداخته میسا و  یعموم، خدمات رفاه یمسکون
  

  )1405کمبود مسکن تا افق طرح (سال  برآورد -1-6-2-4
ت یوضــع یدهــد. بررســیاز مســاحت شــهر را بــه خــود اختصــاص مــ ییســهم بــاال یمســکون يکــاربر

شـهر  نـده  یآ يزیـ ررا آشـکار سـاخته و در برنامـه    یمسـکن در وضـع موجـود، مشـکالت کنـون      یفیو ک یکم
ــاء کو  ــفیارتق ــ ی ــؤثر م ــکونت م ــهر  یت س ــد. ش ــیخمباش ــال   ین ــهر در س ــل   ي، دارا1390ش ــتالف قاب اخ

ن معناسـت کـه   یـ ن امـر بـه ا  یـ باشـد. ا یمـ  یمسـکون  ين تعـداد خـانوار موجـود و تعـداد واحـدها     یب یتوجه
شـاخص خـانوار    یبررسـ دهـد.  یل مـ یاز کـل خانوارهـا را تشـک    ییسـهم بـاال   یفاقد واحد مسکون يخانوارها

ــنماید مــییــن امــر را تأیــز ایــن یدر واحــد مســکون ــاال یفرســودگ یاز طرفــ د.ی کالبــد شــهر (براســاس  يب
ــا ــیبافــت فرســوده شــهر خم یطــرح ســامانده تاطالع ــده قرارگ)، نشــان1388شــهر، ین ــدهن ــداد  يری تع

آنهـا   يسـاز نیگزیجـا از بـه  یـ بـوده و ن  يط نـامطلوب بـه لحـاظ کالبـد    یدر شـرا  یمسکون ياز واحدها ییباال
-ینــیاز شــهر خمیــزان نیـ ن میــیرگــذار در تعیگــر عوامـل تأث یاز د د.یــنمایجــاب مـ یدوره طــرح ا یرا در طـ 
دوره  یک در طـ یـ بـه عـدد    یخـانوار در واحـد مسـکون   ر بعـد خـانوار، ارتقـاء شـاخص     ییـ توان به تغیشهر م

  طرح اشاره نمود.
  
  )1405از جهت احداث تا افق طرح (سال یمورد ن یمحاسبه تعداد واحد مسکون •

از روش خــام اســتفاده  ،تــا افــق طــرح اســتاز یــمــورد ن یمســکون يجهــت محاســبه تعــداد واحــدها
  شود: یم یر طیز يهاده که در آن، گامیگرد

 در وضع موجود یگام اول: محاسبه کمبود واحد مسکون - 

دوره طــرح (تعــداد خــانوار اضــافه   یگــام دوم: محاســبه تعــداد خــانوار اضــافه شــونده در طــ  - 
 د).یآیز کاهش بعد خانوار به دست میت شهر و نیش جمعیشونده بر اثر دو عامل افزا

 گردد.یب میکه تا افق طرح تخر یمسکون يمحاسبه تعداد واحدهاگام سوم:  - 

 يهــاج گــامیاز از مجمــوع نتــایــمــورد ن یمســکون يوردن کــل واحــدهاآبدســت گــام چهــارم:  - 
 شده یط



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 154

مهندسان مشاور نقش محیط    

  
 در وضع موجود یمسکون ياول: محاسبه کمبود واحدها گام •

ــاربر ــکون يک ــال   یمس ــود (س ــع موج ــاحت)، 1390در وض ــر   یمس ــالغ ب ــل   1127ب ــار را در ک هکت
 56161برابــر  افتــه)یانجــام برداشــت (براســاس  یگــردد تعــداد قطعــات مســکونیشــامل مــ محــدوده شــهر

 ياز آمـار واحـدها   1390در سـال   یمسـکون  يق واحـدها یـ زان دقیـ جهـت بدسـت آوردن م  باشـد.  یقطعه م
 یطــ يصــادر شــده توســط شــهردار یمســکون یســاختمان يهــاز تعــداد پروانــهیــو ن 1385ســال  یمســکون
  )426-1ده است (جدول شماره یاستفاده گرد 1386-90 يسال ها

  

  1390شهر در سال  یمحاسبه تعداد واحد مسکون: 426-1جدول شماره 
  زانیم  شاخص

  واحد 49690  1385در سال  یمسکونتعداد واحد 
  فقره 9602  1386- 90دوره  یصادر شده در ط یتعداد پروانه مسکون

  واحد 994  ب شدهیتخر یمسکون يتعداد واحدها
  واحد 58298  1390سال  یمسکون يتعداد واحدها

  شهر) يصادره شهردار يهاو پروانه 1385 يأخذ: برآورد مشاور (براساس سرشمارم
  

ــرا ــا  یدر وضــع موجــود از مقا یزان کمبــود واحــد مســکونیــبدســت آوردن م يب ســه تعــداد خــانوار ب
خـانوار بـوده کـه تـا      57551برابـر   1385گـردد. تعـداد خـانوار در سـال     یموجود اسـتفاده مـ   یواحد مسکون

در وضـع موجـود از    یده اسـت. کمبـود واحـد مسـکون    یـ خـانوار بـالغ گرد   66460زان بـه  ین میا 1390سال 
واحـد اسـت (جـدول     8162د کـه برابـر   یـ آیخـانوار بدسـت مـ    66460) و ی(واحـد مسـکون   58298 تفاضل

ــا خــانوار بیو مقا یمســکون يآمــار واحــدها ی). بررســ424-2شــماره  ــانگر کــاهش میــســه ب زان شــاخص ی
  باشد.یم 1390در سال  14/1به  16/1از  1385در سال  یخانوار در واحد مسکون

  )1390شهر در وضع موجود (سال  یمبود واحد مسکونمحاسبه ک: 426-2جدول شماره 
  زانیم  شاخص

  16/1  1385در سال  یخانوار در واحد مسکون
  66460  1390تعداد خانوار در سال 

  58298  1390در سال  یتعداد واحد مسکون
  14/1  1390در سال  یخانوار در واحد مسکون
  8162  در وضع موجود یکمبود واحد مسکون

  شهر) يصادره شهردار يهاو پروانه 1385 يمشاور (براساس سرشمارمأخذ: برآورد 
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 تعداد خانوار اضافه شونده: محاسبه دومگام  •

ر بــر یت و تــأثیــش جمعیگــردد، عــالوه بــر افــزایدوره طــرح اضــافه مــ یکــه در طــ يتعــداد خــانوار
در ســال  ت شــهریــزان جمعیــز وابســته اســت. میــش تعــداد خــانوار، بــه عامــل کــاهش بعــد خــانوار نیافــزا

ــر 1390 ــ 239256، براب ــرایــمنتخــب، جمع يویبراســاس ســنارباشــد. ینفــر م افــق  يت محاســبه شــده ب
 8/3بعـد خـانوار از    ی، باتوجـه بـه رونـد کاهشـ    یاز طرفـ باشـد.  ینفـر مـ   273220) برابـر  1405طرح (سال 

 5/3برابـر  ، 1405شـده در سـال    ینـ یبشی، بعـد خـانوار پـ   1390نفـر در سـال    6/3بـه   1385نفر در سـال  
  گردد: یب دو عامل مؤثر فوق محاسبه مین اساس تعداد خانوار اضافه شونده از ترکیباشد. براینفر م

  
  
  

باشـد. باتوجـه بـه هـدف     یخـانوار مـ   9704تعداد خـانوار اضـافه شـونده تـا افـق طـرح برابـر         نیبنابرا
ــه ــربرنام ــ يزی ــأم یمســکن مبن ــر ت ــن یب ــه ازا یک واحــد مســکونی ــانوار،  يب ــر خ ــداد ه واحــد  9704تع
  باشد.یاز میت، مورد نیش جمعی، بر اثر افزایمسکون

  
  گردد.یب میکه تا افق طرح تخر ییگام سوم: محاسبه تعداد واحدها •

ب یــک شـاخص نـرخ تخر  یــتـا افــق طـرح، اسـتفاده از     یبـ یتخر يروش معمـول در محاسـبه واحــدها  
هکتــار) را  606از محــدوده شــهر ( ییباشــد. از آنجــا کــه ســهم بــاالیدرصــد در شــهرها مــ 3/1زان یــبــه م
-ینمـ ر یشـهر امکانپـذ  ینـ یشـهر خم  يب بـرا یـ ن نـرخ تخر یـ اسـتفاده از ا دهـد،  یل مـ یفرسوده تشک ینواح

  باشد.
ــرآورد تعــداد واحــدها جهــت ــه جــایــگــردد و نیب مــیــدوره طــرح تخر یکــه در طــ ییب  ینیگزیاز ب

ن آمــار در بــرآورد یــاشــود. یاســتفاده مــ یه در قطعــات مســکونیــت ابنیــفیدارد، از آمــار برداشــت شــده ک
  )426-3(جدول شماره  1ده استیز محاسبه گردین یمسکون يت واحدهایفیک

  1390سال  یمسکون يت واحدهایفیبرآورد ک: 426-3جدول شماره 
  یتعداد واحد مسکون  (درصد) یسهم از کل قطعات مسکون  تیفیک

  23902  41  بادوام
  29731  51  کم دوام

  4665  8  دوامیب
  مأخذ: برآورد مشاور.

                                                             
دهـد. ایـن سـهم در آمـار تعـداد واحـدهاي       قطعـه مسـکونی نشـان مـی     56161آمار برداشـت شـده سـهم هـر نـوع کیفیـت ابنیـه را در         -1

  )، تعمیم داده شده و محاسبه گردیده است.58298( 1390مسکونی سال 

239256 – 273220 

5/3 

 1405جمعیت سال  – 1390جمعیت سال 

5/3 
= = 

تعداد خانوار اضافه شونده در طی دوره 
 = 9704خانوار  )1390-1405طرح (
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 یمسـکون  يواحـدها  يدرصـد و بـرا   25کـم دوام برابـر    يواحـدها  يبـرا  یمسـکون  يواحـدها  بیـ نرخ تخر
  .1گرددیدرصد احتساب م 35برابر دوام یب

  )1405تا افق طرح (سال  یبیتخر یمسکون يواحدها :426- 4جدول شماره 
  یبیتخر یتعداد واحد مسکون  ب تا افق طرحیدرصد تخر  تیفیک

  7432  25  کم دوام
  1633  35  دوامیب

  9065  مجموع
  مأخذ: برآورد مشاور.

  
کـه تـا افـق     یمسـکون  يبـا مصـالح کـم دوام، تعـداد کـل واحـدها       یمسکون يباتوجه به تعداد واحدها

  باشد.یواحد م 9065برابر ، دارد ینیگزیجا از بهینده و یب گردیطرح تخر
  
ـ مـورد ن  یمسـکون  يگام چهارم: بدست آوردن کـل واحـدها   • ـ  يهـا ج گـام یاز از مجمـوع نتـا  ی  یط

  شده
ل نـرخ خـانوار در واحـد    یجبـران کمبـود در وضـع موجـود، تعـد      يبـرا  یمسـکون  يکل تعداد واحـدها 

ج یب شــونده تــا افــق طــرح از مجمــوع نتــایــتخر یمســکون يواحــدها ینیگزیک و جــایــبــه عــدد  یمسـکون 
بــا  .2باشــدیمــ یواحــد مســکون 26931د کــه برابــر یــآین بــه دســت مــیشــیپ يهــابدســت آمــده در گــام

ــ یواحــد مســکون 9065احتســاب  ــه صــورت جــایــبایکــه مــدوام یکــم دوم و ب ن و درجــا ســاخته یگزید ب
جهـت احـداث    یمسـکون  ين بـا کـاربر  یاج بـه زمـ  یـ حتاندارد، تـا افـق طـرح     يگرین دیبه زماج یشده و احت

خــالص  یدر هــر هکتــار اراضــ یواحــد مســکون 50باشــد. بــا احتســاب تــراکم یمــ یواحــد مســکون 17866
  باشد.یهکتار م 357افق طرح، برابر با از تا ی(خالص) مورد ن یمسکون یزان اراضی، م3یسکونم

  
  ماندن ینرخ خال ببا احتسا ازیموردن یمسکون يمحاسبه تعداد واحدهاگام پنجم:  •

مانـدن از روش   یاز تـا افـق طـرح بـا احتسـاب نـرخ خـال       یـ مـورد ن  ینه تعـداد واحـد مسـکو   بدر محاس
طـرح اسـتفاده    نفـر در افـق   5/3از براسـاس بعـد خـانوار    یـ مـورد ن  یمسـکون  يساده محاسبه تعـداد واحـدها  

                                                             
  .1382، سال »ریزي مسکنبرنامه«پورمحمدي،  -1
ــودن   -2 ــارج نم ــته     در صــورت خ ــه در مســکن دس ــنعتی اصــفهان ک ــگاه آزاد اســالمی و دانشــگاه ص ــود در دو دانش ــت موج ــداد جمعی تع

نفـر بـالغ    233833هـاي دانشـجویی) قـرار دارنـد از محاسـبه مسـکن، جمعیـت موجـود محـدوده محاسـباتی شـهر بـه             جمعی (در خوابگـاه 
  باشد. واحد می 6655، تعداد خانوار موجود برابر 6/3گردد که با احتساب بعد خانوار می

هـاي دوم و سـوم ثابـت بـوده و در     هـاي مـذکور، نتـایج بدسـت آمـده در گـام      با فرض ثابـت بـودن جمعیـت دانشـجویی سـاکن در دانشـگاه      
  واحد خواهد بود.  25424نتیجه میزان کل نیاز به احداث واحد مسکونی تا افق طرح برابر 

  مانی و روند ساخت و ساز در شهر در نظر گرفته شده است.میزان تراکم بیان شده با توجه به تراکم ساخت - 3
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 یمسـکون  ي، نـرخ خـانوار در واحـدها   یمسـکون  يتعـداد واحـدها   ن مبنـا بـا در نظـر گـرفتن    یشده است. بر ا
  وجود داشته باشد. ید واحد مسکونیبایواحد در افق طرح م 78062ک)، تعداد یده آل (برابر یا

ــا م ــبه حب ــال یدرصــد واحــد مســکون  5اس ــق طــر ح ن یخ ــ، در مجمــوع در اف ــه از ی واحــد  81966ب
 23668د تـا افـق طـرح    یـ بایموجـود، مـ   یمسـکون  يوجود خواهد داشت. بـا کسـر تعـداد واحـدها     یمسکون

ــراکم    یواحــد مســکون ــا اعمــال ت ــ  یواحــد مســکون 50ســاخته شــود کــه ب ــار اراض خــالص  یدر هــر هکت
  وجود خواهد داشت. یخالص مسکون یهکتار اراض 473ن یاز به تامی، نیمسکون

نه یشـ یشـهر را بـه صـورت ب    ینـ یتـا افـق طـرح در خم    ین مسـکون یاز بـه زمـ  یـ تـوان ن یدر مجموع م
  هکتار در نظر گرفت. 357نه برابر یهکتار و کم 473برابر 

 

  زات شهریو تجه ییربنایسات زینه تأسیدر زم یفیو ک یکم يبرآورد کمبودها -2-6-2-4
- ینــیشــهر خمزات یــو تجه ییربنــایســات زیز تأسیــو ن یت شــبکه ارتبــاطیوضــع ین بخــش بــه بررســیــدر ا

  شود.  یشهر پرداخته م
  

  شهر یالف) شبکه ارتباط
 یشـبکه ارتبـاط   یفـ یو ک یکمـ  یشـهر بـه بررسـ   ینـ یدر مطالعات مرحلـه اول طـرح جـامع شـهر خم    

موجـود،   يهـا ير کـاربر یبـا سـا   یدر جهـت همـاهنگ  ل، یـ شهر اشـاره شـده اسـت کـه در بخـش تحل     ینیخم
  گردد. یارائه مل انجام شده به طور خالصه یتحل
  

  کیان ترافیت جریفیک •
ک از معــابر موجــود در شــهر، یــس هــر یافتــه و بــه دســت آوردن ســطح ســرویانجــام  براســاس مطالعــات

بـه علـت کـم عـرض بـودن      ، يمنـاطق مرکـز  رامـون شـهر بـه    یدهـد کـه بـا حرکـت از پ    یجه به دست مـ ین نتیا
ن اســاس یبــراابــد. ییکــاهش مــ یارتبــاط يهــات حرکــت در شــبکهیــفیهــا، کتیــمعــابر و تجمــع و تــراکم فعال

دار و یــف، ناپایار ضــعیت در حالــت بســیــفی(ک Fت یــفی) تـا ک ی(عــال Aت یــفیس معــابر از کیت ســطح ســرویـ فیک
  ده است.یگرد يبندراهبندان) درجه

شود. یمشاهده م یابان حافظ تا صدوقیاز بلوار باغبان حدفاصل خ یتنها در بخش Bو  Aس یسطح سرو
سطح  يمعابر داراشود. یت حرکت خوب) اغلب در اطراف شهر مشاهده میفی(ک Cس یسطح سرو يمعابر دارا

شهر  يت حرکت در معابر واقع در هسته مرکزیفیکشهر وجود دارد.  يمرکز یاغلب در اطراف نواح Dس یسرو
به نقشه گردد (رجوع شود یم میتقس Fتا  E يهاتیفیکبه در حد راهبندان است که  یف و گاهیار ضعیبس

  ، جلد سوم، مطالعات وضع موجود)3613- 5شماره 
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رامــون آن بــه لحــاظ یشــهر و پ يافتــه، معــابر واقــع در هســته مرکــزیانجــام  يهــایبراســاس بررســ
  رد.یگیت قرار مین معابر در اولویت ایفیجهت ارتقاء ک يزیرت تردد دچار مشکل بوده و برنامهیفیک
  

  یشبکه ارتباط یکم یبررس •
ــ ــ یبررس ــاط یکم ــبکه ارتب ــاز دو د یش ــی ــ یدگاه م ــورد بررس ــد م ــبکه   یتوان ــود، ســطح ش ــع ش واق

 یموجــود، ســهم ســطح شــبکه ارتبــاط یز ســرانه شــبکه ارتبــاطیــنســبت بــه مســاحت شــهر و ن یارتبــاط
زان در یــن میــشــهر اینــیباشــد. در شــهر خمیدرصــد از مســاحت محــدوده شــهر مــ 25معمــوالً در حــدود 
زان متـداول شـهرها   یـ گـردد کـه کمتـر از م   یمسـاحت شـهر بـالغ مـ     درصـد از کـل   1/18کل محـدوده بـه   

و  یدانشــگاه يهــاهکتــار از مســاحت شــهر شــامل پهنــه 1946نکــه در حــدود یباشــد. بــا توجــه بــه ایمــ
ــواح ینســبت ســهم معــابر در محــدوده محاســبات باشــد، یمــ یصــنعت  یو خــدمات یمســکون يکــارکرد ی(ن

از محـدوده   یزان سـطح نسـبتاً متعـادل   یـ ن میـ اباشـد.  یمـ  درصـد  8/24ده کـه برابـر   یـ محاسبه گردمرتبط) 
  دهد.یل میرا تشک یمحاسبات

ــاعملکــرد در کــل محــدوده نشــان  ســطح معــابر براســاس یبررســ ــابر ییدهنــده پ ــودن ســهم مع ن ب
  )426-5به سطح کل محدوده است. (جدول شماره  یو فرع یدرجه دو اصل یانیشر

  

  )1390(سال  ک عملکرد (کل محدوده)یشهر به تفکینیسطح معابر موجود خم: 426- 5جدول شماره 
  سهم   سهم از کل محدوده (درصد)  مساحت معابر (هکتار)  عملکرد

  7/5  03/1  54  1درجه  یانیشر
  3/15  7/2  7/144  یاصل 2درجه  یانیشر
  2/15  7/2  9/143  یفرع 2درجه  یانیشر

  3/17  1/3  2/163  یاصل یمحل
  4/46  4/8  4/438  یفرع یمحل

  100  93/17  944  کل
  مأخذ: برآورد مشاور.

  
 یطـول معـابر محلـ    یدهنـده بـاالتر بـودن سـهم نسـب     ز نشـان یـ طول معابر برحسب عملکـرد ن  یبررس

  )426-6باشد (جدول یبه کل طول معابر شهر م یو فرع یاصل
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  )1390(سال  مختلف در کل محدوده شهر يطول معابر با عملکردها یسهم نسب: 426- 6جدول شماره 
  طول (درصد) یسهم نسب  طول (متر)  عملکرد

  9/0  8686  کیدرجه  یانیشر
  5/4  43777  یدرجه دو اصل یانیشر
  3/5  51841  یدرجه دو فرع یانیشر

  5/14  141317  یاصل یمحل
  8/74  730797  یفرع یمحل

  100  976418  کل
  برآورد مشاور.مأخذ: 

  
ــ انگر آن اســت کــهیــطــول و مســاحت معــابر ب یســهم نســب یبررســ  ين عملکردهــایتناســب الزم ب

ــرا  ــدارد. ب ــمثــال نزد يمختلــف در ســطح شــهر وجــود ن ــه ی ــ  90ک ب  63ش از یدرصــد از طــول معــابر و ب
ــ يدرصــد مســاحت آنهــا دارا ــ یعملکــرد محل و  یاصــل 2درجــه  یانیکــه معــابر شــر یباشــد در صــورتیم

  دهد. یل میاز سطح معابر شهر را تشک درصد 15در حدود  یفرع
زان بــا یــن میــباشــد. ایمترمربــع مــ 5/39معــابر شــهر در ســطح کــل محــدوده برابــر ســرانه موجــود 

کـه   یاسـت. در صـورت   یزان قابـل قبـول  یـ ، ميو معمـار  يشهرسـاز  یعالیمصـوب شـورا   يهـا توجه به سـرانه 
مترمربــع  40زان بــه یــن میــنفــر بــالغ گــردد، ا 273220ت شــهر بــه یــرفتــه شــده، جمعیپذ يویدر ســنار

  ابد.ییش میافزا
  
  يسات شهریتاس یفیو ک یبرآورد کم -ب

  یسات آبرسانیتأس •
شــهر برحســب نــوع مشــترکان، مــورد ینــیشــهر خم یزان آب مصــرفیــموجــود، م در مطالعــات وضــع

و پــس از آن  یبــه مصــارف خــانگ یدرصــد از آب مصــرف 78ن اســاس در حــدود یقــرار گرفــت. بــرا یبررســ
 17451466برابـــر  1389در ســـال  یزان آب مصـــرفیـــاختصـــاص دارد (کـــل م یبـــه مصـــارف عمـــوم
  مترمکعب بوده است) 

ــم -  ــرفزان ی ــانگ یآب مص ــدود  یخ ــبانه یل 6/2در ح ــر در ش ــانگ ت ــرف خ ــط مص  یروز از متوس
 شتر است.یاستاندارد صنعت آب ب

 يشــهرها یو صــنعت ير مصــرف تجــاریســه بــا متوســط مقــادیدر مقا یو صــنعت يمصــارف تجــار - 
- تـر در شـبانه  یل 4/5تـر و برابـر   نییار پـا یبسـ هـر نفـر)    يتـر در شـبانه روز بـه ازا   یل 15- 45ران (یا

شـهر  ینـ یخمدر سـطح محـدوده    یصـنعت  يهـا زان بـا توجـه بـه تعـدد کارگـاه     ین میاباشد. یمروز 
 است. ینییپا ارمقد
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ــوم  -  ــارف عم ــال   یدر مص ــرف آب در س ــرانه مص ــر  1389، س ــبانه روز  یل 1/34براب ــر در ش ت
زان قابـل  یـ روز بـه م هـر نفـر در شـبانه    يبـه ازا  تـر یل 10-20سه بـا متوسـط   یاست که در مقا

 شتر است.یب یتوجه

سـبز و پـارك موجـود در سـطح      يهـر مترمربـع فضـا    يسـبز، بـه ازا   ينه مصارف فضـا یدر زم - 
از یـ گـردد کـه بـا توجـه بـه اسـتاندارد آب مـورد ن       یتر آب مصـرف مـ  یل 9/0روز شهر، در شبانه

ــرا ــ يفضــا يب ــانیم گــرم و خشــک بیســبز در اقل ــه ازاتــر در شــبانهیل 8-14( یاب هــر  يروز ب
 است.  ینییار پایسبز) مقدار بس يمترمربع فضا

تــر یل 7/202برابــر  1389هــر نفــر در ســال  يروز بــه ازازان ســرانه مصــرف آب در شــبانهیــم - 
 باشد. یم

  
   زان مصرف آب در افق طرحیبرآورد م •

 7/202( 1389در ســال روز در شــبانه یزان ســرانه آب مصــرفیــزان مصــرف آب، میــجهــت بــرآورد م
ــه عنــوان ســرانه مصــرفتــر در شــبانهیل . 1ده اســتیــت گردیــ)، تثب1405آب در افــق طــرح (ســال  یروز) ب
ه بـوده اسـت.   یـ تـر در هـر ثان  یل 553، برابـر  1389ت شـهر در سـال   یـ کـل جمع  يزان مصـرف آب بـه ازا  یم

طـرح بـه طـور متوسـط برابـر      زان مصـرف آب در سـال افـق    یـ ، م1405تـا سـال   ت یش جمعیبا توجه به افزا
  ) 426-7ه خواهد بود (جدول شماره یتر در ثانیل 641

  
  )1405زان مصرف آب در افق طرح (سال یمحاسبه م: 426-7جدول شماره 

  زان یم  شاخص  سال

1389  

  مترمکعب 17451466  زان مصرف آبیکل م
  نفر 235827  ت شهریجمع

  مترمکعب 47812  روزک شبانهیمتوسط مصرف آب شهر در 
  هیتر بر ثانیل 553  متوسط مصرف آب شهر

  روزتر در شبانهیل 7/202  سرانه مصرف آب

1405  

  نفر 273220  ت شهریجمع
  مترمکعب 55381  روزک شبانهیمتوسط مصرف آب شهر در 

  مترمکعب 20214318  زان مصرف آبیکل م
  هیتر بر ثانیل 641  متوسط مصرف آب

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

                                                             
هـا  سـازي مصـارف انـرژي و سـایر زیرسـاخت     هـا کـه بـر بهینـه    هـاي اقتصـادي دولـت در زمینـه هدفمنـدي یارانـه      باتوجـه بـه سیاسـت    - 1

  روز در افق طرح تثبیت گردیده است.اثرگذار است، میزان سرانه مصرفی آب در شبانه
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ش یه در ســال افــق طــرح افــزایــتــر بــر ثانیل 88زان مصــرف آب در کــل شــهر در حــدود یــممتوســط 
ــد  ــا تویخواه ــت. ب ــه ااف ــان  یب مصــرفدرصــد از آ 90نکــه در حــدود یجــه ب ــبکه آبرس ــهر از ش ــهر  یش ش

آن شــهر در  یمنــابع شــبکه آبرســان یزان آبــدهیــنــه میدر زم یز اطالعــاتیــگــردد و نین مــیاصــفهان تــأم
-ینـ یت شـهر خم یـ ش جمعیافـزا  ين منـابع آب شـبکه مـذکور بـرا    یدر مـورد کشـش تـأم   ست، ین رسدست

  توان انجام داد.ینم یخاص ینیبشیشهر، پ
مترمکعــب  50,000شــهر در مجمــوع برابــر ینــیحجــم مخــازن موجــود و در دســت احــداث شــهر خم

ر مصـرف  درصـد حـداکث   75د دسـت کـم برابـر    یـ باینکـه حجـم مخـازن آب شـهر مـ     یباتوجه بـه ا باشد. یم
  رد.یگیقرار م یاز مورد بررسیزان حجم مخازن مورد نیروز در شهر باشد، مآب در شبانه

  روزروز = حداکثر مصرف آب در شبانهمتوسط مصرف آب در شبانه×  5/1
  شهرینیروز شهر در خم= حداکثر مصرف آب در شبانه 55381×  5/1=  5/83071مترمکعب   

  از ی= حداقل حجم مخازن مورد ن 5/83071×  75/0=  6/62303مترمکعب 
هـزار   62ت افـق طـرح در حـدود    یـ مصـارف جمع  ياز بـرا یـ نکـه حجـم مخـازن مـورد ن    یبا توجه بـه ا 

ــ  ــب م ــد، نیمترمکع ــباش ــزا ی ــه اف ــود، از  یاز ب ــازن موج ــم مخ ــه   50ش حج ــب ب ــزار مترمکع ــزار  62ه ه
  مترمکعب وجود دارد.

  
  شبکه فاضالب یفیو ک یکم يبرآورد کمبودها •

زان مصــارف آب دارد. معمــوالً در حــدود یــم بــه میمســتق یبســتگ یو صــنعت یمقــدار فاضــالب خــانگ
ب یران، ضـر یـ شـود. در گـزارش مطالعـات طـرح جـامع آب ا     یل مـ یبـه فاضـالب تبـد    یدرصد آب مصرف 80

ز مـالك عمـل قـرار    یـ شـهر ن ینـ ین شـده کـه در محاسـبه فاضـالب شـهر خم     ییدرصد تع 92برگشت پساب 
د شـده در روز  یـ زان پسـاب تول یـ ، م1405وجـه بـه بـرآورد مصـرف حـداکثر روزانـه در سـال        بـا ت رد. یـ گیم

  ر خواهد بود:یبه شرح ز
  = مصرف حداکثر روزانه 55381×  5/1=  5/83071روز مترمکعب در شبانه

  د شدهیزان فاضالب تولی= م 5/83071×  92/0=  76426روز مترمکعب در شبانه
باشـد  یفاضـالب نمـ   يآورشـبکه جمـع   ياز مسـاحت محـدوده شـهر دارا    درصـد  20نکـه  یباتوجه به ا

نــه برگشــت فاضــالب و عــدم یدر زم یشــبکه فاضــالب در حــال حاضــر، و وجــود مشــکالت یز فرســودگیــو ن
ــا ــدگ یگنج ــام بارن ــبکه در هنگ ــه و یش ش ــب ــمالژه ی ــاطق ش ــهر و نزد یدر من ــش ــه ای ــاژ یک ب ســتگاه پمپ

فـق طـرح (بـا توجـه بـه      ع اقـدامات در ا یفرسـوده و تسـر   يهـا ض شـبکه ی، لـزوم تعـو  قدادهفاضالب دستگرد 
ل شــبکه یــتکم یت قــرار داده شــود. از طرفــیــد در اولویــبایت) مــیــجمع يهــزار نفــر 34 ش حــدوداًیافــزا

شـبکه فاضـالب از مـوارد قابـل     ز یـ ر و تجهیـ باشـند و تعم یاز شهر که فاقـد شـبکه مـ    یفاضالب در آن نواح
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  باشد.یتا افق طرح م يریگیپ
ــان یزم در ــبکه آبرس ــه ش ــالب،     ین ــده از اداره آب و فاض ــل آم ــه عم ــتعالم ب ــه اس ــه ب ــا توج ــدم ، ب ع
 يهـا رسـاخت یز یتیریمـد  یـی اجرا ينهادهـا  یآتـ  يهـا و برنامـه  يتوسـعه شـهر   يهـا ان طـرح یم یهماهنگ

ن یـ بـه سـطح شـهر اعـالم شـده اسـت. ا       یدر آبرسـان  یمشـکالت اصـل  از  یکـ یبا آن نهاد، به عنـوان   يشهر
  .دینمایجاب میا ل در توسعه شهر رایدخ ينهادها یکپارچه و هماهنگ تمامید یوجود دمشکل، 

ــا  ــره و محوره ــ  يدارا يگ ــکل آب گرفتگ ــدگ  یمش ــام بارن ــن یدر هنگ ــخص  ی ــهر مش ــطح ش ز در س
ن و اجـرا  ین مشـکالت تـدو  یـ حـل ا  يبـرا  یخاصـ  يهـا ، پـروژه ید بـه لحـاظ کارشناسـ   یـ بایده کـه مـ  یگرد

  گردد.
  

  یرسانسات برقیتأس •
ــود تأس  ــع موج ــات وض ــهر یدر مطالع ــات ش ــیخم يس ــد  ین ــات کالب ــد مطالع ــهر (جل ــ)، ميش زان ی

دو ماهــه)،  یک بــازه زمــانیــباتوجــه بــه اطالعــات مصــرف بــرق موجــود (در  1389مصــرف بــرق در ســال 
ــرآورد گرد ــب ــرای ــ، م1389ن اســاس در ســال ید. ب ــرق مصــرفی ــر  یزان ب مگــاوات  553181کــل شــهر براب

متوسـط  نفـر)،   235827( 1389ت بـرآورد شـده سـال    یـ ساعت بوده اسـت. بـا در نظـر گـرفتن تعـداد جمع     
لـووات سـاعت بـوده اسـت.     یک 2346هـر نفـر سـاکن شـهر برابـر       يک سـال بـه ازا  یـ زان مصرف بـرق در  یم

ت تــا یــش جمعیافــزا يزا، بــه ا1ک ســالیــن اســاس و بــا ثابــت فــرض نمــودن ســرانه مصــرف بــرق در یبــرا
ک سـال  یـ بـرق در   ينفـر خواهـد شـد)، کـل مصـرف انـرژ       273220ت برابـر  یـ سال افق طرح (تعـداد جمع 

   .)426-8مگاوات ساعت خواهد بود (جدول شماره  640974برابر 
    

  )ی(با فرض ثابت ماندن سرانه برق مصرف 1405برق در سال  ي: محاسبه مصرف انرژ426- 8جدول شماره 
  زان یم  شاخص  سال

1389  
  مگاوات ساعت 553181  ک سالیکل مصرف در 

  نفر 235827  ت شهریجمع
  لووات ساعتیک 2346  ک سال هر نفریمصرف 

1405  
  نفر 273220  ت شهریجمع

  مگاوات ساعت 640974  ک سالیکل مصرف در 
  مأخذ: برآورد مشاور.

  
ه شـده توسـط وزارت   یـ جـدول ته نـده شـهر از   یآ یزان بـرق مصـرف  یـ محاسـبه م  يبـرا کـه   یدر صورت

                                                             
هـا و سـایر شـرایط حـاکم بـر جامعـه تـا افـق طـرح،  بـر مصـرف بهینـه             ال اجراي دولـت در زمینـه هدفمنـدي یارانـه    هاي در حسیاست -1

  گردد که تا افق طرح، میزان سرانه برق مصرفی کاهش پیدا کند.بینی میهاي انرژي تأثیرگذار بوده و حتی پیشحمل
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(سـال   1405سـال   ياسـتفاده شـود و ارقـام جـدول بـرا      )ه شـده یـ ته 1375-95 يسـال هـا   يرو (که براین
ــا426-9ردد (جــدول شــماره گــ يافــق طــرح) بازســاز ــووات ســاعت در یک 2163ســرانه  )، ب ــل ک ســال، ی

  مگاوات ساعت خواهد بود. 590974برابر  1405زان مصرف برق در سال یم
  

  1405و برآورد مصرف در سال  1375-95برق در کشور در دوره  ي: مصرف انرژ426-9جدول 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  1400  
1385  538  331  236  145  322  1572  
1390  616  372  238  164  360  1750  
1395  692  410  240  178  402  1922  
1405  798  463  243  198  461  2163  

  رو.یمأخذ: مشاور براساس وزارت ن
  باشد.یسال م رهر نفر د يلووات ساعت برایاعداد برحسب ک *

  
ــه دل ــب ــامل ی ــرق مصــرفیت ــرق  ین ب ــیک 230شــهر از خطــوط انتقــال ب در صــورت ، يسراســرت لوول

 یبـا مشـکل خاصـ   بـرق،   یمصـرف  ين انـرژ یشـهر در تـأم  نفـر،   273220ت یـ جمعت شهر تـا  یش جمعیافزا
  مواجه نخواهد بود.

  
  یسات گازرسانیتأس •

زان مصـرف گـاز در   یـ نـه م یدر زم یگونـه اطالعـات  چیمتعـدد هـ   يهـا يریـ گیرغم پیـ نکـه عل یل ایبه دل
 یتـ آت یـ جمع يزان مصـرف گـاز بـرا   یـ م ینـ یبشیار مشاور قـرار نگرفتـه اسـت، پـ    یشهر در اختینیشهر خم

(در جنـوب   ين گـاز شـهر از خـط لولـه سراسـر     یبـه واسـطه تـأم    یباشـد. از طرفـ  یر نمیامکانپذ 1405سال 
  ت افق طرح مطرح نخواهد بود. ین گاز جمعینه تأمیدر زم یخاصاستان اصفهان)، مشکل 

  
  یسات مخابراتیتأس •

ــام  ــال حاضــر تم ــه دل یشــهر تحــت پوشــش شــبکه مخــابرات  یدر ح ــرار دارد. ب ــق ــدم ی ــان ل ع امک
ــ يهــاافــت اطالعــات از برنامــهیدر پوشــش  ینــیبشی، امکــان پــیت شــبکه مخــابراتیــمخــابرات و ظرف یآت

  ست.یمقدور ن یخطوط مخابرات
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  يزات شهریتجه یفیو ک ی) برآورد کمج
 يهــاشــهر شــامل کشــتارگاه، گورســتان و مکــان ینــیدر شــهر خم یمــورد بررســ يزات شــهریــتجه
  باشد. یم ینشانزات آتشیزباله و تجهن، محل دفع وابسته به آ

  
  کشتارگاه •

بــه  یفراوانــ يهــابینادرسـت، آســ  ییاسـت کــه در صــورت جانمــا  ییهــايکشـتارگاه از جملــه کــاربر 
  ر در نظر گرفته شود: ید موارد زیها باکشتارگاه یابیکند. در مکانیست وارد میط زیمح

ــ یــموقع -  شــهر باشــد. د در خــارج از محــدوده یــگاه بان کشــتاریت نســبت بــه شــهر: محــل زم
 گردد.  یابیشهر مکان يرشد کالبدد کشتارگاه در جهت ینبان یهمچن

بــزرگ  يهــاکشــتارگاه يتــا لبــه محــدوده شــهر بــرا يکــاربرفاصــله محــل فاصــله تــا شــهر:  - 
کوچـک   يهـا کشـتارگاه  يلـومتر و بـرا  یک 3متوسـط   يهـا کشـتارگاه  يلومتر، بـرا یک 6حداقل 

 رفته شود.لومتر در نظر گیک 2

از  یکــید در کنــار یــکشــتارگاه بان ی: زمــیارتبــاط يهــان در ارتبــاط بــا شــبکهیزمــت یــموقع - 
 یاختصاصـ  یله جـاده فرعـ  ینکـه بـه وسـ   یا ایـ رد یـ بـه شـهر قـرار گ    یمنتهـ  یاصـل  يهـا جاده

 مرتبط گردد. یکوتاه، به جاده اصل

ر نقـاط  یارتفـاع سـا  تـر از  نییاحـداث شـود کـه ارتفـاع آن پـا      ید در مکـان یـ کشتارگاه باب: یش - 
ت یر نقــاط ســرایجــاد شــده از کشــتارگاه بــه ســایا يهــایب آلــودگیــن ترتیــشــهر باشــد. بــه ا

 کند.ینم

 رد.یر باد غالب قرار گید در مسیکشتارگاه نباباد غالب:  - 

ن یانتخــاب شــود کــه امکــان تــأم یید در جــایــن کشــتارگاه بایزمــاز کشــتارگاه: یــآب مــورد ن - 
اد آب، اســتفاده از یــل مصــرف زیــباشــد. در کشــتارگاه بــه دل اج در آن موجــودیــآب مــورد احت

ق، آب یـ مـه عم یق و نیـ شـود و بهتـر اسـت بـا حفـر چـاه عم      یه نمـ یآب شـهر توصـ   یکشلوله
 ن شود.یاز تأمیمورد ن

را یـ ل باشـد، ز یاالمکـان بـه شـکل مسـتط    یحتـ  دیـ ن کشـتارگاه با یزمـ ن: یزمـ  یشکل هندسـ  - 
 رد.یگیقرار م یسات کشتارگاه در جهت طولیتأس

ه آن بـه  یـ ه فاضـالب و تخل یباشـد کـه تصـف    ياد بـه گونـه  یـ ن بایت زمـ یموقعه فاضالب: یتصف - 
 ت گردد: ید رعایبایر مین صورت نکات زیرد. در ایسهولت انجام گ

ــهر دارا  § ــر ش ــت،   یتأس ياگ ــالب اس ــات فاض ــس ــتارگاه بایزم ــن کش ــی  ید در محل
 انتخاب گردد که فاضالب کشتارگاه وارد فاضالب شهر شود.
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اگــو نباشــد و کشــتارگاه در کنــار رودخانــه قــرار گرفتــه  يکــه شــهر دارا یدر صــورت §
ــد،  ــباش ــف یم ــس از تص ــوان پ ــ یت ــازاد آب ب ــتارگاه، م ــه یه فاضــالب کش ــرر را ب ض

ســات ید بــا تأسیــباخــت. چنانچــه رودخانــه هــم وجــود نداشــته باشــد،  یرودخانــه ر
را در  یاضــاف نــان، آبیه و پــس از حصــول اطمیژه، فاضــالب کشــتارگاه را تصــفیــو
اطـراف بـه    يهـا نیا در زمـ یـ قـرار داد و   ياسـتفاده کشـاورز   يمجاور بـرا  يهانیزم

 صورت آزاد رها نمود.

 یناشـ  يهـا ید در معـرض آلـودگ  یـ نـده: کشـتارگاه نبا  یع آالیبه صـنا ت نسبت یموقع §
 ع، گرد و خاك و دود و خاکستر باشد.یت صنایاز فعال

 قرار گرفته باشد.ها لید دور از مسیبان کشتارگاه: یزم §

شــود کــه محــل عبــور دامــداران و بــه تبــع آن احشــام   ییجانمــا ید در مکــانیــباکشــتارگاه:  - 
اده یـ ت اسـت کـه رفـت و آمـد دام بـه صـورت پ      یـ اهم يدارا یار در نقـاط یـ ن معیباشد (البته ا

 )39-41، 1378ا، یدنیرد (سعیانجام گ

ن نمــود یــیتــوان تعیشــهر مــ تیــاحــداث کشــتارگاه را براســاس جمع ياز بــرایــمســاحت مــورد ن  
  )426-10(جدول شماره 

  
  ت شهریجمع ياحداث کشتارگاه به ازا يمساحت الزم برا: 426-10جدول شماره 

  سرانه (مترمربع)  ت (نفر)یجمع
  86/0  نفر 10,000تا 

  55/0  نفر 20,000تا  10001
  38/0  نفر 50,000تا  30001
  35/0  نفر 100,000تا  50001

  18/0  به باالنفر  100,000از 
  .44، 1378ا، یدنیمأخذ: سع

  
ت کشـتارگاه در نظـر گرفتـه    یـ ت تحـت پوشـش فعال  یـ محاسـبه کشـتارگاه، جمع   يبـرا کـه   ییاز آنجا

وشــک و درچــه ت شــهر اصــفهان، کیــاز جمع یشــهر بــه بخشــینــیخم یکشــتارگاه فعلــ کــهنیو اشــود یمــ
ر یت تحـت پوشـش از سـا   یـ مـورد جمع ق در یـ ل عـدم وجـود اطالعـات دق   یـ بـه دل  د،یـ نمایم یرسانخدمات
ن حـداقل مسـاحت مـورد    یـی تع يشـهر بـه عنـوان مبنـا بـرا     ینـ یخم یت آتـ یزان جمعیاد شده، می يشهرها

ت افـق  یـ جمع يمترمربـع بـه ازا   18/0رد. بـا احتسـاب سـرانه    یـ گیشـهر قـرار مـ   ینیاز کشتارگاه شهر خمین
  مترمربع خواهد بود. 49200ابر کشتارگاه در افق طرح، بر ياز برایمورد نطرح، حداقل مساحت 
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مترمربـع   3000در حـال حاضـر کشـتارگاه نقـش جهـان بـا       شـهر  ینـ یتنها کشتارگاه فعـال شـهر خم  
 یاز کشـتارگاه مـورد بررسـ   یـ مـورد ن  يارهـا ین کشـتارگاه، بـا توجـه بـه مع    یـ ا يهـا یژگیوباشد. یمساحت م

  رد:یگیقرار م
شـهر و رشـد آن تـا افـق     ینـ یشـهر خم ت یـ کـه بـا توجـه بـه جمع     ییفاصله تـا شـهر: از آنجـا    - 

ز یـ ن یشـهر را خواهـد داشـت و کشـتارگاه کنـون      ازیـ ن نیت تـأم یـ طرح، کشتارگاه متوسـط قابل 
لــومتر یک 3د تــا محــدوده شــهر حــداقل یــبایدر حــد کشــتارگاه متوســط دارد، مــ يعملکــرد

باشـد و لـذا   یفاصله داشته باشـد. کشـتارگاه نقـش جهـان بـه خـط محـدوده شـهر متصـل مـ          
 شرط ذکر شده فاصله است. فاقد

ط الزم بــه یمحــل کشــتارگاه حــائز شــرا: یارتبــاط يهــان در ارتبــاط بــا شــبکهیت زمــیــموقع - 
 باشد.یم یدر ارتباط با شبکه ارتباط يریلحاظ قرارگ

 ر باد غالب شهر (از غرب به شرق) قرار دارد.یدر مس یباد غالب: کشتارگاه فعل - 

گاه در ارتفــاع رمــورد نظــر کشــتا یشــهر، اراضــ یقشــه طبقــات ارتفــاعب: بــا توجــه بــه نیشــ - 
ط الزم ین از شـرا یبنـابرا باشـد.  یمتر قرار گرفتـه کـه از ارتفـاع متوسـط شـهر بـاالتر مـ        1750

 ست.یبرخوردار ن یاز نظر ارتفاع

ــف  -  ــالب: یتص ــتارگاه دارا ه فاض ــر کش ــال حاض ــفیس يدر ح ــتم تص ــیس ــالب نم ــد یه فاض باش
 باشد)یخانه در دست احداث مهی(تصف

شـود کـه در صـورت    ین مـ یق حمـل بـا تـانکر تـأم    یـ از کشـتارگاه از طر ین آب: آب مورد نیتأم - 
 ن مشکل اقدام نمود. یرفع ا يق برایمه عمیا نیق یتوان به حفر چاه عمیاز مین

(خــارج  یاهچیواقــع در دره ســ یدر اراضــ یتوســط بخــش خصوصــ یه احــداث کشــتارگاه صــنعتتــالب
  .1ده استیب گردوبع مصمترمر 5000مساحت از محدوده) در 

  
  گورستان •

باشـد.  یژه مـ یـ و يداخـل محـدوده شـهر، جـزو شـهرها      يهـا از نظر تعـدد گورسـتان  شهر ینیشهر خم
ــود  ــوم وج ــبات ق ــتان    یتعص ــداث گورس ــب اح ــهر موج ــف در ش ــالت مختل ــامح ــدد  يه ــالت  درمتع مح

را  یو احــداث گورسـتان ضــوابط  یابیـ مکان يسـت، بــرا یط زیحفاظــت محـ ده اســت. سـازمان  یـ مختلـف گرد 
  ر اعالم نموده است.یشرح زبه 

 ییو روستا يگورستان در داخل محدوده مصوب شهر یابیعدم مکان - 

                                                             
  .1390شهر، سال براساس اطالعات دریافت شده از شهرداري خمینی -1
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شــهرها و  یآتــ یر توســعه احتمــالیواقــع در مســ یو احــداث گورســتان در اراضــ یابیــت مکانیــممنوع - 
 روستاها

 درصد 15از  ب باالتریو استقرار گورستان در سطوح با ش یابیت مکانیممنوع - 

 یغالب به سمت نقاط مسکون ير وزش بادهایگورستان در مس یابیت مکانیممنوع - 

 فع فاضالبدستم یگورستان و غسالخانه به سمجهز بودن  - 

جــاد کمربنــد ســبز در اطــراف آن و محصــور یمحوطــه آن، ا يدر احــداث گورســتان، درختکــار - 
 است. یالزامسات وابسته یها و تأسنمودن محوطه گورستان با ساختمان

د بــه خــارج از یــبایت گورســتان از داخــل محــدوده شــهر مــیــبــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، فعال
توســط  یفرهنگــ يزیــرشــهر، برنامــه یاجتمــاع يهــایگــژیبــا توجــه بــه و یاز طرفــابــد. یمحــدوده انتقــال 

ــهردار ــتان     يش ــوات در گورس ــن ام ــدم دف ــه ع ــهر ب ــاکنان ش ــاختن س ــد س ــت متقاع ــادر جه ــل  يه داخ
 رد.یت قرار گید در اولویبایوده ممحد

  
 دفع زباله •

بــه کمپوســت در  یخــانگ يهــال زبالــهیو تبــد يشــهر بــه لحــاظ رونــد دفــع زبالــه و جداســازینــیشــهر خم
 یبرخـ ن وجـود؛  یـ افتـه اسـت. بـا ا   ینـه انجـام   ین زمیـ تـاکنون در ا  یقـرار داشـته و اقـدامات مناسـب     یگاه مناسبیجا

- یر نمــیزبالــه را بــه طــور کامــل امکانپــذ یبــه هــدف دفــع کامــل و بهداشــت یابیســتم، دســتین سیــمشــکالت در ا
  ن مشکالت عبارتند از:  یسازد، ا

 زباله يآورستم جمعیسنبودن  زهیمکان - 

از منـاطق   یکـ یشـهر در پشـت چشـمه الدر (بـه عنـوان       یمحـل دفـن زبالـه کنـون     يریقرارگ - 
 شهر و در جهت باد غالب شهر) يگردشگر یاصل

 یمحدود محل دفن زباله کنون تیظرف - 

ــوت  -  ــه کمپ ــا کارخان ــد مســافت ت ــازبع ــهر (یشــاه يس ــده  یک 50ن ش ــومتر) و مشــکل پراکن ل
 زات الزمیتجه نل نبودیر به دلیشدن زباله در طول مس

 ن شهریت شاهه جهت انتقال آن به کارخانه کمپوسساز زبالزات فشردهیکمبود تجه - 

ــه ا ــه ب ــع یباتوج ــت جم ــه محــل موق ــان  يآورنک ــه مک ــه ب ــدوده (خ یزبال ــرق مح ــاد یدر ش ــان عم اب
ــادت) و نیســ ــی و  يجــاد اغتشــاش بصــریافتــه اســت، مشــکل ایکــوه دوشــاخ انتقــال  یکــیدر نزد یز محل

  ده است. یرفع گرد یه منطقه مسکونیدر حاش یآلودگ
  رد: یر مدنظر قرار گیز یطیست محیضوابط زد یدر انتخاب مکان دفن زباله، با

 د.ینمایم نامناسبجاد منظر یکه امحل دفن زباله در نقاط  یابیت مکانیممنوع - 
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 درصد 15 يب باالیبا ش یت محل دفن زباله در اراضیممنوع - 

ـا    یـ محل دفن زباله با یابیمکان -  ـا  ینـ یرزمیز يد باتوجـه بـه سـطح آبه ـا   یو عـدم آلـودگ   یسـطح  يو آبه آنه
 باشد.

بـه   ینـ یرزمیو ز یسـطح  يا حرکـت آبهـا  یـ ر وزش بـاد غالـب   ید در مسـ یـ محل دفن زباله نبا  - 
 باشد. یسمت مناطق مسکون

 

 ینشانآتش •

ت یــاســت. بــا توجــه بــه موقع ینشــانســتگاه آتــشیســه ا يشــهر در حــال حاضــر داراینــیشــهر خم
ــقرارگ ــ  یســه ا يری ــومتر، قســمتیک 3 یســتگاه موجــود و لحــاظ نمــودن شــعاع دسترس ــال از شــمال  ییه

آبـاد تحـت   از محلـه اسـالم   یقرطمـان و بخشـ   چـه و محلـه  یمحلـه واز محدوده (شـهرك هفتصـد دسـتگاه)،    
، جلــد مطالعــات 3611-2رد (رجــوع شــود بــه نقشــه شــماره یــگیقــرار نمــ ینشــانپوشــش خــدمات آتــش

  وضع موجود) يکالبد
تــا  250ت یــک شــهر بــا جمعیــکشــور،  يشــهرها یمنــیو امــور ا ینشــانطــرح جــامع آتــشبراســاس 

 یسـتگاه فرعـ  ینفـر پرسـنل و سـه ا    35(بـا   یاصـل  یننشـا سـتگاه آتـش  یک ایـ  يد دارایـ بایهزار نفر، م 500
هـزار نفـر    273شـده در حـدود    ینـ یبشیت پـ یـ نکـه جمع ین بـا توجـه بـه ا   یباشد. همچننفر پرسنل)  21با 
 ینشــانســتگاه آتــشیک ایــاز بــه احــداث یــغــرب، نشــهر در جهــت شــمال یتوســعه آتــ يزیــرز برنامــهیــو ن

حـداقل   یتـ ین رده جمعیـ در ا ینشـان آتـش  يهـا سـتگاه یوسـعت ا  باشـد. یمـ  غرب شـهر جهت پوشش شمال
  باشد. یمترمربع م 3000برابر 

د در نظـر گرفتـه شـود، شـامل مـوارد      یـ زات آن بایـ رسـنل و تجه هـا، پ سـتگاه یاد مـورد  یـ که با یاصول
  ر است: یز

 باشد. یاصل يهاابانید مشرف به خیباستگاه یهر ا - 

ــاختمان -  ــتگاهیا س ــا باس ــه ــاخته  ی ــه س ــه ا د در دو طبق ــود. در محوط ــتگاه نیش ــس ــی ن یز زم
ــات ورزشــی، زمــینــیو تمر یآموزشــ ــ، مخــزن ذخین و امکان ــا گنجــای ش مناســب و یره آب ب

 وجود داشته باشد. یاز ساختمان اصل یت مناسب با فاصله کافیل به ظرفییمخزن گازو

و  یآموزشـ ، یامکانـات ورزشـ  مناسـب جهـت اسـتقرار خودروهـا،      يد فضـا یـ باسـتگاه  یدر هر ا - 
 در نظر گرفته شود. ینیتمر

ارتگــاه، مراکــز ی، زیماننــد مراکــز مــذهب یتــیســتگاه در مجــاورت مراکــز شــلوغ جمعیمحــل ا - 
   انتخاب شود.و ...  یآموزش



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 169

مهندسان مشاور نقش محیط    

و  ی، بهداشــتی(آموزشــ ینــه خــدمات رفــاهی) در زمیفــیو ک یبــرآورد کمبودهــا (کمــ -3-6-2-4
ـ سبز و غ ي، فضای، ورزشی، مذهبی، فرهنگیدرمان  ي، اداريشـهر (تجـار   یاصـل  يکارکردهـا ر یره) و سـا ی
  ندهیمزبور آ يازهایره) و امکانات رفع نیو غ

و خـدمات در وضـع موجـود (سـال      یخـدمات رفـاه عمـوم    يهـا تیـ بـه فعال  یزان سطوح اختصاصـ یم
ــهر خم1390 ــی) ش ــه جمع    ین ــه ب ــا توج ــذکور و ب ــدمات م ــود خ ــرآورد کمب ــهر و ب ــش ــر  239256ت ی نف
 يهــااسیــهــا در مقيک از کــاربریــش هــر یپخشــا یز چگــونگیــو ن) 1390ت بــرآورد شــده ســال یــ(جمع

دوره طـرح و   یت در طـ یـ ش جمعیقـرار گرفـت. باتوجـه بـه افـزا      یه، منطقه و شـهر مـورد بررسـ   یمحله، ناح
زان کمبـود  یـ باشـد، م ینفـر مـ   273220) کـه برابـر   1405شـده در افـق طـرح (سـال      ینـ یبشیت پـ یجمع

  .گرددین خدمات در افق طرح محاسبه میا
ــود ن   یدر فرآ ــع موج ــدمات در وض ــود خ ــبه کمب ــد محاس ــن ــرانه ی ــرح، از س ــق ط ــاز اف ــوب  يه مص

ــورا ــازشه یعالیش ــار يرس ــورخ  يو معم ــتفاده گرد) 10/4/1389(م ــاس ــاربر  ی ــا ک ــر آن مبن ــا يده و ب ه
  )426-11ده است (جدول شماره یگرد يبنداسیمق

  
ه، منطقه و شهر (براساس یمحله، ناح يهااسیمختلف در مق يهايار کاربریمع يها: سرانه426- 11جدول شماره 

  )يو معمار يشهرساز یعالیمصوبه شورا

  يکاربر  تیفعال
  اس (مترمربع)یسرانه در مق

  جمع
  شهر  منطقه  هیناح  محله

  خدمات 
  یرفاه عموم

  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
  70  70  -  -  -  هر دانشجو) ي(به ازا یآموزش عال

  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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محـالت و  اس یـ ، در مقیت آتـ یـ مـذکور بـا توجـه بـه جمع     يهـا يزان کمبـود کـاربر  یـ م یجهت بررس
ــا کســر جمع 267797ت یــ، جمعینــواح اصــفهان و دانشــگاه آزاد) و در  یصــنعت يهــات دانشــگاهیــنفــر (ب

ده یــ) لحــاظ گردنفــر 273220شــده محــدوده شــهر ( ینــیبشیت پــیــاس شــهر و منطقــه، کــل جمعیــمق
  است.

 لیـ و سـپس خـدمات تحل   یخـدمات رفـاه عمـوم    يهـا ي، ابتـدا در گـروه کـاربر   یمـورد بررسـ   يهايکاربر
  گردد.یم
  

  یآموزش يکاربر •
  است. يبندمیه، منطقه و شهر قابل تقسیمحله، ناح يهااسیدر مق یآموزش يکاربر

  
  اس محلهیمق -
باشـد. سـطوح   یو دبسـتان مـ   یدبسـتان شیس مقـاطع پـ  اردمـ اس محلـه شـامل   یـ مق یآموزش يکاربر
مترمربــع  0108هکتــار بــا ســرانه  2/2در حــال حاضــر برابــر  یدبســتانشیپــ يافتــه بــه کــاربریاختصــاص 

مترمربــع اســت. بــا  3/0هکتــار بــا سـرانه   2/8دبســتان برابـر   يزان مســاحت کــاربریـ ن میباشــد همچنــیمـ 
در ) 7/0و  3/0و دبسـتان (بـا لحـاظ سـرانه      یدبسـتان شیپـ  يزان کمبـود کـاربر  یـ ت شـهر، م یتوجه به جمع
  هکتار است. 2/16مجموع برابر 

  
  هیاس ناحیمق -

ــاربر ــ يک ــدر مق یآموزش ــاس ناحی ــا ی ــدارس راهنم ــامل م ــ یو دب ییه ش ــتان م ــد. یرس ــرانه باش س
مترمربــع در نظــر گرفتــه شــده اســت. کــل  2ه در مجمــوع برابــر یــاس ناحیــمق یآموزشــ يمطلــوب کــاربر

  باشد.یمترمربع تا افق طرح م 221658ه برابر یاس ناحیدر مق یزان کمبود سطوح آموزشیم
  

    اس منطقه  یمق - 
در حـال  . 1باشـد یو هنرسـتان مـ   ياو حرفـه  یاس منطقـه شـامل مـدارس فنـ    یـ مق یآموزشـ  يکـاربر 

اختصـاص دارد. بـا    مترمربـع  25/0ن مقطـع بـا سـرانه    یـ ا یآموزشـ  يهکتـار بـه کـاربر    9/5حاضر در حدود 
 يکـاربر زان کمبـود  یـ اس منطقـه، کـل م  یـ مق یآموزشـ  يکـاربر  يک مترمربـع بـرا  یـ در نظر گرفتن سـرانه  

  باشد.یهکتار م 1/2منطقه، برابر  ياس عملکردیمذکور در مق

                                                             
  اي و هنرستان محاسبه گردیده است.کمبود کاربري آموزشی مقطع دبیرستان، همراه با کاربري مدارس فنی و حرفه - 1
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  اس شهریمق - 
، مراکـز پـرورش   ییمـدارس کودکـان اسـتثنا   ، یاس شـهر شـامل مـدارس اسـالم    یـ آمـوزش مق  يکاربر
در  یآموزشــ يزان کــاربریــمباشــد. یمــ یدرخشــان، مــدارس شــاهد و مــدارس اتبــاع خــارج  ياســتعدادها

مترمربـع   5/0سـرانه مطلـوب    يبـه ازا اسـت.   1/0هکتـار بـا سـرانه     4/1شـهر برابـر   ینـ یاس شهر در خمیمق
ــق طــرح در حــدود   ــاربر 2/12در اف ــار ک ــ يهکت ــمق یآموزش ــد داشــت (جــدول  ی ــود خواه اس شــهر کمب

  .)426-12شماره 
  

  )1405مختلف در افق طرح (سال  يهااسیدر مق یآموزش يکاربر: محاسبه کمبود 426- 12جدول شماره 
 یآموزش يکاربراس یمق

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

 محله 
 یش دبستانیپ       

     دبستان 
    راهنمایی ه یناح   

 منطقه
 52/0 دبیرستان    267797 200328

 فنی حرفه اي و هنرستان  2/0  3/0  80339 21330
 سایر آموزشی شهر          

 مجموع    31/1     
  ماخذ: محاسبات مشاور 

  
  یورزش يکاربر •

  اس محلهیمق - 
ــر اس یــمق یورزشــ يکــاربر ــا ســرانه  7/2محلــه در وضــع موجــود براب ــا باشــد. یمترمربــع مــ 1/0هکتــار ب ب
اس یـ ن مقیـ در ا یکمبـود ورزشـ   يکـاربر مترمربـع،   25/0ت تـا افـق طـرح و لحـاظ سـرانه      یـ ش جمعیتوجه به افـزا 

  گردد.یهکتار بالغ م 9/3 به
  

  هیاس ناحیمق - 
  هکتار مواجه است.  4/9مترمربع با کمبود  5/0با لحاظ سرانه  یورزش يه کاربریاس ناحیدر مق 

 5/22مترمربـع در حـدود    25/1ار یـ ، بـا در نظـر گـرفتن سـرانه مع    یورزشـ  ياس شـهر، کـاربر  یدر مق
  )426-13هکتار کمبود دارد (جدول شماره 

  هکتار خواهد بود. 8/35در افق طرح برابر  یورزش يدر مجموع کمبود کاربر
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  مختلف در افق طرح يهااسیدر مق یورزش ي: محاسبه کمبود کاربر426- 13 جدول شماره
 ياس کاربریمق

 یورزش

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

 محله       
  هیناح        

4/0 116422 شهر  25/1  341525 225103
   مجموع   

  ماخذ: محاسبات مشاور
  

  یمذهب يکاربر •
بــا  ين کــاربریــاس محــالت ایــگــردد. در مقیف مــیــاس محلــه و شــهر تعریــدر مق یمــذهب يکــاربر

  باشد.یهکتار مازاد مساحت م 6/8 يدارا 25/0لحاظ سرانه مطلوب 
وجـود   ين کـاربر یـ هکتـار کمبـود ا   6/5مترمربـع در حـدود    25/0اس شـهر، بـا لحـاظ سـرانه     یدر مق

ــاربر ــود ک ــذهب يدارد. در مجمــوع کمب ــ یم ــر در اف ــود (جــدول شــماره   6/5ق طــرح براب ــد ب ــار خواه هکت
14-426.(  

  
  مختلف در افق طرح يهااسیدر مق یورزش يمحاسبه کمبود کاربر: 426- 14جدول شماره 

 ياس کاربریمق
 یمذهب

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

    محله   
 شهر        
 مجموع      

  مشاور ماخذ: محاسبات
  

  پارك يکاربر •
ــارك در ســطح محــدوده وجــود دارد کــه م  8/34در وضــع موجــود در حــدود  زان ســطوح یــهکتــار پ

مجمـوع   يار بـرا یـ باشـد. سـرانه مع  یمترمربـع مـ   41/1هـر نفـر برابـر     يبـه ازا  ين کـاربر یـ بـه ا  یاختصاص
 يب بــه ازایـ ترتن یـ مترمربـع در نظـر گرفتـه شــده اسـت. بـه ا      8ه و شــهر برابـر  یـ محلـه، ناح  يهـا اسیـ مق

هکتـار   8/43ه بـا کمبـود   یـ اس ناحیـ هکتـار، در مق  97/18اس محلـه بـا کمبـود    یـ ت افق طـرح در مق یجمع
  )426-15هکتار مواجه خواهد بود. (جدول شماره  3/119اس شهر با کمبود یو در مق
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  )1405مختلف در افق طرح (سال  يهااسیپارك در مق يمحاسبه کمبود کاربر: 426- 15جدول شماره 
 ياس کاربریمق

 سبز يپارك و فضا

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

    محله    

 ه یناح      

    شهر      

  مجموع      

  ماخذ: محاسبات مشاور
  

  يهنر – یفرهنگ يکاربر •
هکتـار بـه    8/2در وضـع موجـود مجموعـاً    گـردد.  یف مـ یـ ه و شـهر تعر یـ اس ناحیـ در مق ين کـاربر یا

ــا ــاربری ــدر ا ين ک ــن دو مقی ــرانه   ی ــاظ س ــا لح ــه ب ــاص دارد ک ــع در ناح 25/0اس اختص ــمترمرب  5/0ه و ی
ت افــق طــرح یــجمع يهکتــار بــه ازا 5/17برابــر  ين کــاربریــاس شــهر، در کــل، کمبــود ایــدر مق مترمربــع

  )426-16خواهد بود. (جدول شماره 
  

  )1405مختلف در افق طرح (سال  يهااسیدر مق يهنر – یفرهنگ يمحاسبه کمبود کاربر: 426-16جدول شماره 
 ياس کاربریمق

 يهنر یفرهنگ

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

 03/0 ه یناح      

 شهر  08/0       

 مجموع        

  ماخذ: محاسبات مشاور
  

  یدرمان يکاربر •
هکتــار در  97/8گــردد. در مجمــوع یف مــیــه، منطقــه و شــهر تعریــاس ناحیــدر مق یدرمــان يکــاربر

مترمربـع   5/0و  25/0، 5/0افتـه اسـت. بـا در نظـر گـرفتن سـرانه       یاختصـاص   ين کـاربر یـ وضع موجود به ا
هکتـار بـه    9/24برابـر   ين کـاربر یـ زان کمبـود ا یـ ه، منطقـه و شـهر، کـل م   یـ ناح يهـا اسیـ ب در مقیبه ترت

  )426-17ت افق طرح خواهد بود. (جدول شماره یجمع يازا
  
  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 174

مهندسان مشاور نقش محیط    

  )1405(سال  مختلف در افق يهااسیدر مق یدرمان يمحاسبه کمبود کاربر: 426- 17جدول شماره 
 ياس کاربریمق

 یدرمان

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 مربع) (متر

    ه یناح    

     منطقه

    شهر   

  مجموع      

  ماخذ: محاسبات مشاور
  

  یانتظام – يادار يکاربر •
 7/31وضـع موجــود  گـردد، در  یف مـ یـ ه، منطقـه و شـهر تعر  یـ ناح يهـا اسیـ کـه در مق  ين کـاربر یـ ا

اس شــهر و برابــر یــســرانه وضــع موجــود تنهــا در مقهکتــار را در محــدوده بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ن یـ زان کمبـود ا یـ اس مـذکور، م یـ ک از سـه مق یـ هـر   يبـه ازا  25/0لحـاظ سـرانه    هباشد. بیمترمربع م 2/1

  )426-18باشد. (جدول شماره یهکتار م 5/13ت افق طرح برابر یجمع يبه ازا يکاربر
  

  )1405مختلف در افق طرح (سال  يهااسیدر مق یانتظام – يادار ير: محاسبه کمبود کارب426-18جدول شماره 
 ياس کاربریمق
 یانتظام - يادار

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

    ه یناح   

     منطقه

     شهر

    مجموع  

  مأخذ: برآورد مشاور.       
    

  يسات شهریتأس يکاربر •
 يکـاربر ن یـ افتـه بـه ا  یگـردد. سـطوح اختصـاص    یف مـ یـ اس محلـه و منطقـه تعر  یدر مق ين کاربریا

-اسیــب در مقیــمترمربــع بــه ترت 75/0و  25/0ســرانه  يهکتــار اســت. بــه ازا 37/4در وضــع موجــود برابــر 

ت افــق طــرح کمبــود وجــود دارد (جــدول شــماره  یــجمع يهکتــار بــه ازا 8/22مــذکور، در مجمــوع  يهــا
19-426(  
  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 175

مهندسان مشاور نقش محیط    

  )1405مختلف در افق طرح (سال  يهااسیدر مق يسات شهریتأس ي: محاسبه کمبود کاربر426- 19جدول شماره 
 ياس کاربریمق
 يسات شهریتاس

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

    محله   

     منطقه

 مجموع       

  ماخذ: محاسبات مشاور
 

  يزات شهریتجه يکاربر •
هکتـار از   8/42شـود. در حـال حاضـر در حـدود     یف مـ یـ اس منطقـه و شـهر تعر  یـ در مق ين کـاربر یا

ــه ا ــدوده ب ــمح ــاربری ــه  ين ک ــاص دارد ک ــتانها  8/39اختص ــامل گورس ــار آن ش ــطح  يهکت ــود در س موج
د در یـ بایباشـند کـه مـ   یمـ  يزات شـهر یـ هـا جـزو آن دسـته از تجه   گورسـتان نکه یل ایمحدوده است. به دل

ــد، مســاحت گورســتان  ــموجــود (کــه جــزو تجه يهــاخــارج از محــدوده شــهر احــداث گردن اس یــزات مقی
زان یــده و میــاس شــهر داخــل محــدوده کســر گردیــزات موجــود مقیــباشــند)، از مســاحت تجهیمــ يشــهر
ــا ااز در داخــل محــدوده محاســبه شــده اســت.  یــمــورد ن يزات شــهریــتجه ــب ســطح کمبــود  ل،ین تفصــی
ــا افــق طــرح،   يرشــهزات یــتجه ــ 9/15برابــر در داخــل محــدوده ت -20(جــدول شــماره باشــد یهکتــار م

426(.  
  )1405مختلف در افق طرح (سال  يهااسیدر مق يزات شهریتجه يمحاسبه کمبود کاربر: 426-20جدول شماره 

 ياس کاربریمق
 يزات شهریتجه

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

     محله

 01/0 هیناح    

 شهر  1/0     119280
 11/0 مجموع  7/0  190170 159713

  مأخذ: برآورد مشاور.         
  

  یعالآموزش يکاربر •
ــم ــاربری ــال يزان ک ــوزش ع ــ   یآم ــاب اراض ــا احتس ــود (ب ــع موج ــنعت  یدر وض ــگاه ص ــعه دانش  یتوس

 هـا، دانشـگاه  ینترنتـ یات یافـت شـده از سـا   یبراسـاس اطالعـات در  . 1باشـد یهکتـار مـ   1242برابـر  اصفهان) 

                                                             
  هاي موجود در محدوده، پاسخ داده نشده است.هاي متعدد، استعالم انجام شده از دانشگاهعلیرغم پیگیري - 1
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مهندسان مشاور نقش محیط    

ــر  ان دانشــگاه یانشــجودر حــال حاضــر تعــداد د  8000اصــفهان  یو دانشــگاه صــنعتنفــر  10,000آزاد براب
زان یــ، م1هــر دانشــجو يمترمربــع بــه ازا 105ن اســاس و بــه لحــاظ ســرانه حــداکثر یبــرا. )1(باشــدینفــر مــ
ــا توجــه بــه مســاحت موجــود اباشــد. یمــ رهکتــا 190از در حــال حاضــر یــمــورد ن یاراضــ ، ين کــاربریــب
 100,000شـهر تـا    يت دانشـجو یـ ش جمعیرد. در صـورت افـزا  نـه در شـهر وجـود نـدا    ین زمیـ در ا يکمبود

  از خواهد بود.ین يموجود، پاسخگو يمساحت کاربرزان یز میننفر 
  

  یصنعت يکاربر •
ن موضـوع  یـ بـا توجـه بـه ا   باشـد.  یهکتـار مـ   2/154در وضـع موجـود برابـر     یصـنعت  يزان مساحت کاربریم 
ران (سـال  یـ ئـت وز یباشـند کـه براسـاس مصـوبه ه    یمـ نـده  یع آالیع موجـود در شـهر جـزو صـنا    یاز صـنا  یکه بخش
ش یبــر پــاال یمبنـ اسـت طــرح جـامع حاضــر،   ید از محـدوده شــهر خـارج گردنــد، و بـا توجــه بــه س   یــبایمـ ) 1369
ع یصـنا باشـند،  یکـه در درون محـدوده مجـاز بـه اسـتقرار مـ       یعیناسـازگار، صـنا   يهـا تیـ محدوده از فعال يعملکرد

  گروه الف و ب است. 
ــا لحــاظ ســرانه ع گــروه الــف و ب) یاس شــهر (صــنایــاز در مقیــمــورد ن یصــنعت يکــاربرزان یــم  6ب

   )426-21باشد (جدول شماره یهکتار م 9/163مترمربع برابر 
  

  )1405تا افق طرح (سال  یصنعت يمحاسبه کمبود کاربر: 426- 21جدول شماره 
 ياس کاربریمق

 یصنعت

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 مربع)(متر 

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

     شهر  

   مجموع    

  مأخذ: برآورد مشاور.         
  

  يگردشگر – یحیتفر يکاربر •
بــا لحــاظ باشــد. یهکتــار مــ 58/0در وضــع موجــود برابــر  يگردشــگر – یحــیتفر يمســاحت کــاربر

هکتـار   6/7در افـق طـرح برابـر     ين کـاربر یـ زان کمبـود ا یـ اس شـهر)، م یـ مترمربـع (فقـط در مق   3/0سرانه 
  )426-22خواهد بود. (جدول شماره 

   

                                                             
هـاي دانشـجویی،   مترمربـع اسـت، ولـی بـه دلیـل اسـتقرار خوابگـاه        70جو برابـر  میزان حداقل سرانه آمـوزش عـالی بـه ازاي هـر دانشـ      -  1

  هاي شورایعالی شهرسازي و معماري)مترمربع افزایش یافته است (مطابق با سرانه 105این سرانه به  
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  )1405در افق طرح (سال  يگردشگر – یحیتفر ي: محاسبه کمبود کاربر426- 22جدول شماره 
   يکاربراس یمق
 يگردشگر -  یحیتفر

مساحت موجود 
 (متر مربع)

سرانه موجود 
 (متر مربع)

سرانه مطلوب 
 (متر مربع)

مساحت مطلوب 
 (متر مربع)

کمبود/ مازاد 
 (متر مربع)

    شهر  

    مجموع  

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

  یخدمات - يجارت يکاربر •
ــ  60برابــر  یدر وضــع موجــود مســاحت يکــاربرن یــا -یهکتــار را در محــدوده بــه خــود اختصــاص م
 5/2. بـا در نظـر گـرفتن سـرانه     1باشـد یهکتـار مـ   43/2در مجمـوع برابـر    ين کـاربر یـ زان سـرانه ا یدهد. م

ــه ازا هکتــار  15در افــق طــرح برابــر  یخــدمات – يتجــار يهــر نفــر، در کــل، کمبــود کــاربر  يمترمربــع ب
  .)426-23خواهد بود (جدول  شماره 

  
  )1405در افق طرح (سال  یخدمات – يتجار يمحاسبه کمبود کاربر: 426- 23جدول شماره 

مساحت موجود   يکاربر
  (مترمربع)

سرانه موجود 
  (مترمربع)

سرانه مطلوب 
  (مترمربع)

 يمساحت کاربر
  (مترمربع)

کمبود / مازاد 
  (مترمربع)

51/2 600596  یخدمات –  يتجار  75/2  751355 150759 

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

در سـطح محـدوده    یو خـدمات  یخـدمات رفـاه عمـوم    يهـا يزان کمبـود سـطح کـاربر   یـ در مجموع م
هکتـار   48ن مبنـا  یده اسـت. بـرا  یـ ه، منطقـه و شـهر محاسـبه گرد   یـ محلـه، ناح  يهـا اسیتا افق طرح در مق

ــوع   ــر دو ن ــود (ه ــه،  کمب ــطح محل ــدمات) در س ــطح ناح 7/94خ ــار در س ــهکت ــطح  3/65ه ی ــار در س هکت
  )426-24اس شهر تا افق طرح وجود خواهد داشت (جداول شماره یهکتار در مق 185منطقه و 

  
   

                                                             
ه اسـت و  هـاي مختلـف در مقیـاس طـرح جـامع تعریـف نشـد       خـدماتی موجـود در مقیـاس    – به دلیـل اینکـه تفکیـک کـاربري تجـاري       - 1

  باشد، مقیاس این کاربري به صورت جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته است. نیز در دوره تهیه طرح امکانپذیر نمی



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 178

مهندسان مشاور نقش محیط    

  

  

  نفر) 267797ت: ی(جمع اس محله در افق طرحیمحاسبه کمبود خدمات مق: 426- 24جدول شماره 

 يکاربر تیفعال
مساحت 
 موجود 

سرانه وضع 
 موجود

سرانه 
 مطلوب

مساحت 
 مطلوب

 کمبود

خدمات رفاه 
 یعموم

 یآموزش
 یش دبستانیپ      

     دبستان
 یورزش      
    یمذهب  
    سبز يپارك و فضا  

 خدمات
    يسات شهریتاس  
      يزات شهریتجه
    جمع کل  

  مأخذ: برآورد مشاور.

  

  

  )نفر 267797ت: یه در افق طرح (جمعیاس ناحی: محاسبه کمبود خدمات مق426- 25جدول شماره 

  يکاربر تیفعال
مساحت 
 موجود

سرانه 
 موجود

سرانه 
 مطلوب

مساحت 
 مطلوب

 کمبود

خدمات 
رفاه 
 یعموم

221658 535594 2 0.6 155359 رستان)یو دب راهنمایی( یآموزش
    یورزش    

    يهنر - یفرهنگ   
    یدرمان   

 پارك       

 خدمات
    یانتظام - يادار   
     يزات شهریتجه

988680 1298816 5.5 1.2 352405 جمع کل
  مأخذ: برآورد مشاور.
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  )نفر 273220ت: یه در افق طرح (جمعمنطقاس ی: محاسبه کمبود خدمات مق426- 27جدول شماره 

تیفعال يکاربر   
مساحت 
 موجود

سرانه 
 موجود

سرانه 
 مطلوب

مساحت 
کمبود مطلوب

خدمات 
رفاه 
یعموم  

  دبیرستان
     

 فنی حرفه اي و هنرستان  
    یورزش    
     یدرمان

 خدمات
يسات شهریتاس      

      یانتظام يادار
 جمع کل      

  مأخذ: برآورد مشاور.
  

  )نفر 273220ت: یدر افق طرح (جمع رهشاس ی: محاسبه کمبود خدمات مق426-28جدول شماره 

تیفعال يکاربر   
مساحت 
 موجود

سرانه 
 موجود

سرانه 
 مطلوب

مساحت 
کمبود مطلوب

خدمات 
رفاه 
یعموم  

 سایر آموزشی       
یورزش      

يهنر - یفرهنگ          
یمذهب          
یدرمان        

    پارك     

خدمات  

یانتظام - يادار      
يزات شهریتجه         

یصنعت       
يگردشگر - یحیتفر       

 جمع کل      

  برآورد مشاور.مأخذ: 
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  ریزي کالبدي شهر مورد توجه قرار گیردتعیین معیارها و ضوابطی که باید در طرح -7-2-4
ــت    ــناخت قابلی ــابی و ش ــراي ارزی ــب ب ــاي مناس ــوابط و معیاره ــین ض ــا تعی ــا و تنگن ــت  ه ــا در جه ه

ــتم    ــهري و زیرسیس ــتم ش ــف سیس ــاد مختل ــاماندهی ابع ــه و س ــام فضــایی   مداخل ــاي آن (نظ ــدي  -ه کالب
 -نظـام فضـایی   .رود هـاي توسـعه شـهري بـه شـمار مـی       شهرها)، از اصول اولیه و مهـم در رونـد تهیـه طـرح    

  باشد که عبارتنداز: هاي مختلف می کالبدي شهر، متشکل از سیستم
  نظام یا سیستم جغرافیایی شهر -
  نظام یا سیستم کالبدي شهر -
  نظام یا سیستم اقتصادي شهر -
  ل شهرينظام یا سیستم حمل و نق -
  فرهنگی -هاي اجتماعی  نظام یا سیستم -

هـا و   در راسـتاي سیسـتم   بایـد هـاي مختلـف طـرح ریـزي کالبـدي شـهر،        بنابراین معیارها و شـاخص 
ــرار بگیرنــد کــه در مرحلــه اول طــرح حاضــر، شــناخت خصیصــه   زیرسیســتم هــاي الزم در  هــاي یادشــده ق

هـاي شـهري    مورد هرکدام از موارد یادشـده حاصـل گردیـد. بایـد توجـه داشـت کـه ابعـاد مختلـف سیسـتم          
ه، لـذا نگـرش تـک بعـدي بـه      هاي آنها، در ارتبـاط و کـنش متقابـل بـا یکـدیگر بـود       و به تبع آن زیرسیستم

  هاي شهري، منتفی است. هاي یادشده در روند تهیه طرح هرکدام از سیستم
ــه     ــه شــوند، الزم اســت ب ــه عناصــر سیســتم شــهري ارائ ــوط ب قبــل از اینکــه معیارهــا و ضــوابط مرب

راکـه معیارهـا و   چضوابط و مقـررات تعیـین کننـده شـکل کالبـدي و کیفیـت محـیط شـهري اشـاره گـردد.           
ــاخص ــی    ش ــود م ــذکور نم ــررات م ــوابط و مق ــف، در ض ــاي مختل ــررات    ه ــوابط و مق ــاً (ض ــه نهایت ــد ک یابن

  دهند. فضایی آتی شهر را شکل می -یادشده)، نظام کالبدي 
ضــوابط و مقــررات تعیــین کننــده شــکل کالبــدي و کیفیــت محــیط شــهري بــه ســه دســته تقســیم  

  شوند که عبارتنداز: می
  )ZONING(بندي ضوابط و مقررات منطقه -الف

  ضوابط و مقررات تفکیک زمین -ب 
  ضوابط و مقررات ارتفاع و تراکم ساختمان -ج 

  . شودیم هپرداختشده  کدام از موارد یاد در ادامه به توضیح مختصر هر
ضـوابط و مقـررات منطقـه بنـدي: منطقـه بنـدي عبـارت اسـت از تقسـیم شـهر بـه منـاطق یـا               -الف 

الفعــل (موجــود) و بــالقوه (آتــی) مســتغالت و امــالك شــهري ، بــه  هــاي ب نــواحی گونــاگون، طبــق کــاربري
هــا در آن اراضــی و مســتغالت. قــوانین و ضــوابط  منظــور نظــارت و جهــت دادن بــه شــیوه توســعه کــاربري 

ــاع و حجــم ســاختمان    منطقــه ــین و ســاختمان، ارتف ــاربري زم ــه ک ــوط ب ــا، تناســب و  بنــدي، اساســاً مرب ه
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نـین تـراکم جمعیتـی دریـک محـدوده      چوشـاند و هم پ ح زمـین را مـی  هـایی کـه سـط    اندازه، مقدار ساختمان
بندي کـه ابـزاري اسـت بـراي اجـراي طـرح و محتـواي آن شـامل سـه زمینـه عمـده             . لذا منطقهاست معین
  بندي تراکم و منطقه بندي ارتفاع است. بندي کاربري، منطقه منطقه

بنــدي  کــه بــه منطقــهگــردد مــیبربنــدي، بــه روم باســتان  ســابقه اولــین قــوانین مربــوط بــه منطقــه
 1916نـین اولـین قـوانین منطقـه بنـدي جدیـد (قبـل از شهرسـازي) در سـال          چشـد هم  ارتفاع مربوط مـی 

  ها اعمال گردید. در نیویورك و در زمینه کاربري
هـاي شـهر بـه سـه دسـته عمـده        منطقه بنـدي اولیـه بسـیار سـاده بـود. بـه ایـن معنـی کـه کـاربري          

شـد. در منطقـه مسـکونی بـه شـدت از داخـل        ي و بخـش صـنعت تقسـیم مـی    شامل منطقه مسکونی، تجـار 
ــاربري ــدن ک ــی   ش ــوگیري م ــزاحم تجــاري و صــنعتی جل ــاي م ــنایع   ه ــد و در بخــش تجــاري از ورود ص ش

  توانست درخود جاي دهد. آمد. بخش صنعت معموالً هرسه نوع کاربري را می ممانعت به عمل می
و در کنگــره ســیام ارائــه گردیــد. طبــق اصــول  1928بنــدي دوران شهرســازي درســال نمونــه منطقــه

هــار زمینــه اصــلی بــراي شهرســازي تعیــین گردیــد کــه شــامل مســکن، تفــریح، کــار و   چکنگــره مــذکور، 
هـا زنـدگی کننـد و بـا افـزایش تـراکم        ارتمـان پشد. برطبق این اصـول، بیشـتر مـردم بایـد در آ     حمل نقل می

ــا  ــد از س ــت بای ــورت      ختمانجمعی ــه ص ــد ب ــود و مســکن بای ــین آزاد ش ــا زم ــود ت ــتفاده ش ــد اس ــاي بلن ه
ــه ــیله       مجموع ــرین وس ــم ت ــدي مه ــه بن ــذا منطق ــردد. ل ــع گ ــد تجمی ــکونی جدی ــاي مس ــردن  په ــاده ک ی

  هاي جدید. روژهپه در چهاي قدیمی و  ه در بخشچهاي شهرسازي بود  هدف
کــه عمــدتاً توســط نهضــت مــدرن  اســتفاده غیرمعقــول، خشــک و غیرقابــل انعطــاف از منطقــه بنــدي

هـار منطقـه مسـتقل و منفـک از هـم بـه عنـوان محـل کـار، زنـدگی،           چشد و طی آن شـهر بـه    یشنهاد میپ
اشــیدگی بافــت و عملکــرد شــهرها  پگردیــد، موجــب تخریــب و از هــم   تفــریح و رفــت و آمــد تقســیم مــی 

ــرین و م  امــروزه، گردیــد.  ــوان یکــی از زشــت ت ــه عن ــک عملکــردي ب ــدهمنطقــه بنــدي ت هــاي  ضــرترین ای
. ولــی مــوحش تــراز منطقــه بنــدي تــک عملکــردي، الگوهــاي تــک عملکــردي  شــودتلقــی مــیشهرســازي 

کـار گرفتـه شـده، شـهر را بـه طـورکلی ویـران و غیرقابـل زنـدگی نمـوده اسـت. یکـی              است که در هرجا، به
ــه ــانی اســت    از نمون ــو اســت کــه خیاب ــان راج در دهلــی ن ــک عملکــردي خیاب ــده الگــوي ت هــن و پ هــاي زن

ــدیم کــه در مجــاورت     99طــوالنی و در  ــی ق ــان اصــلی دهل ــی خیاب ــامالً خــالی اســت ول ــات ک درصــد اوق
 يهـا اسـت. مقایسـه ایـن دو خیابـان بـا معیار      هـاي گونـاگون   هـا و فعالیـت   خیابان راج قرار دارد مملو از آدم

جنــگ  یش، تأئیــد مــى کنــد. بعــد ازپــیش از بــ، شکســت شهرســازي جدیــد را يشــهر یمختلــف ســرزندگ
جهـانی اول، عـواملی مثـل بازسـازي، سـاختارگرایی، وجـود شـرایط تکنولـوژیکی و بـه هـم خـوردن زنــدگی            
ــررات       ــر در مق ــث تغیی ــاص) باع ــاي خ ــاعات و روزه ــهر در س ــمتی از ش ــدن قس ــل ش ــل تعطی ــادي (مث ع

  منطقه بندي شد.
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بــه عمــل  هــاي مــرتبط بــا منطقــه بنــدي شهرســازان اي از سیاســت گــزاري بنــابراین انتقــادات عمــده
هـاي   وريئـ ) و در انتقـاد از ت JANE JACOBSاي از آنهـا توسـط خـانم جـین جــیکبز (      آمده اسـت کـه نمونـه   
شــده اســت. وي بــراي مطــرح شــده توســط گــدس، هــاوارد و مــامفورد  ارائــهبنــدي عــدم تمرکــز و منطقــه

  کند که عبارتنداز: ه میئهار توصیه اراچخلق شهري متنوع، 
داخلــی هــر بخـش، بایــد بــراي بــیش از یــک عملکــرد درنظــر  هــاي  هـربخش و حتــی قســمت  - 

  ؛گرفته شود
  ؛هاي متعدد براي برگشت وجود داشته باشد ها باید کوتاه باشند تا فرصت بلوك - 
هـایی را کـه از حیـث سـن و وضـعیت فـرق دارنـد، در خـود ترکیـب و جمـع            ها باید سـاختمان  بخش - 

  کند؛
  تمرکز بایستی به اندازه کافی باشد. - 

بنـدي در بسـیاري    تـر و درعـین حـال منعطـف بـه مسـئله منطقـه        اي اخیر رویکـردي جـامع  ه  در سال
هـاي بـزرگ مقیـاس بـراي ایجـاد       یشـبرد طـرح  پتأکیـد روش جدیـد، بـر     .از کشورها بـه وجـود آمـده اسـت    

ــرمش  کــاربري ــر زمــین و نیــز ن ــ هــاي ســازگار و متکــی برخــود و ب ــا شــرایط متغیــر در پ ذیري و تطبیــق ب
هـاي   شـود. از روش  هـاي مخـتلط را شـامل مـی     بنـدي بـراي کـاربري    ایـن روش، منطقـه   ؛بندي اسـت  منطقه

ذیرتري بــراي نظــارت پــ هــاي نــرمش بنــدي مشــروط و شــناور اســت کــه روش بنــدي، منطقــه دیگــر منطقــه
ــی  ــراهم م ــت ف ــه دول ــد. در روش منطق ــه  آورن ــوابط منطق ــناور، ض ــدي ش ــین   بن ــه تعی ــراي هرناحی ــدي ب بن

گیـرد، تـا زمـانی کـه ایـن کـار الزم شـود، ایــن         بنـدي قرارنمـی   نقشـه منطقـه   شـود، امـا ایـن ناحیـه در     مـی 
ــط آن ــد در ایــن ناحیــه اجــرا شــود، توصــیف مــی  چــضــوابط، فق ــثالً ســاختن بناهــاي   ه را کــه بای ــد (م کن

کنـد کـه در صـورت وجـود آنهـا، هیــأت کـارگزار شـهر، ملـک مـورد            ارتمانی) و شرایطی را مشـخص مـی  پآ
تــوان بــه  اص، درنظــر خواهــد گرفــت. در ایــن حالــت، ضــوابط مربوطــه را مــی نظــر را بــراي آن کــاربرد خــ

  ذیرتر به تقاضاي جدید دارد.پ تر، ضوابط توسعه نامید اما ضوابطی که رویکردي نرمش شکلی دقیق
اي بــراي مقابلـه بـا مشــکالت    ا مرحلـه یـ بنــدي مـوقتی   ون منطقـه چـ سـرانجام ابزارهـاي دیگـري نیــز    

ــان ــدیل و زم ــانونی   بنــدي توســعه و تع ــورد نظــر، مهلتــی ق ــدام م ــراي انجــام اق ــن روش ب جــود دارد. در ای
اي، مجـوزي خـاص بـراي     بنـدي مرحلـه   شود تا تصـمیم الزم برانجـام آن اتخـاذ گـردد. در منطقـه      تعیین می

اکنـون بـراي مسـکن، معـین شـده       دست زدن بـه توسـعه مـورد نیـاز اسـت. بـراي مثـال زمینـی را کـه هـم          
ه تقسـیم کـرد، مگـر آنکـه، مالـک زمـین مجـوز ایـن کـار را دریافـت کنـد. ایـن             توان براي توسـع  است، نمی

ارك و پــشــود کــه ثابــت شــود تســهیالت کــافی هماننــد فاضــالب، زمــین  مجــوز تنهــا در صــورتی داده مــی
  جاده در آنجا وجود دارد.

ثرترین وســـیله اجـــراي ضـــوابط ؤضـــوابط و مقـــررات تفکیـــک زمـــین: تفکیـــک اراضـــی، مـــ -ب
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هــاي جــامع در  ، همزمــان بــا تهیــه طــرح1345ها و اســتفاده از اراضــی اســت. تــا ســال بنــدي شــهر منطقــه
ایران، سیاست تفکیـک و تعیـین نـوع اسـتفاده از زمـین کـامالً در اختیـار مالـک بـود. امـا بـراي اولـین بـار              

هـا اختیـار داده شـد     هـا، بـه شـهرداري    الحـاقی بـه قـانون شـهرداري     101و  99، 98در این سـال، در مـواد   
ــا ــک اراضــی داخــل محــدوده و حــریم شــهر دخالــت    در شــیوه اســتفاده از زمــین و قطعــه  ت بنــدي و تفکی

یش از آنکـه در اداره ثبـت شـکل رسـمی گیرنـد، مـورد بررسـی و تصـویب         پـ هـاي تفکیکـی را    کنند و نقشه
سـاخته شـده     بافـت  هـاي گونـاگون داخـل و خـارج شـهر، در      هـاي تفکیـک زمـین در محـل     قراردهند. روش

راضی درنظرگرفته شـده بـراي توسـعه شـهر، بـا همـدیگر متفـاوت اسـت و عوامـل متعـددي از جملـه            و در ا
هندسـی اراضـی، نـوع کـاربري، گذربنـدي معـابر و مسـیر تأسیسـات زیربنـایی در            وگرافی زمـین، شـکل  پتو

  آن تأثیر دارند.
ه ضـــوابط و مقـــررات ارتفـــاع و تـــراکم ســـاختمان نیـــز از ابزارهـــاي مهـــم در تعیـــین شـــیو   -ج

شـود کـه اهـداف مختلفـی را دنبـال       گیري کالبـدي شـهرها (توسـعه افقـی یـا عمـودي) محسـوب مـی         شکل
ــی ــاي       م ــاتی بناه ــت از فضــاي حی ــهر، حمای ــین از ش ــواحی مع ــین در ن ــرل ارزش زم ــه: کنت ــد از جمل کن
هــاي بلنــد، تــأمین نــور معــابر و تهویــه هــوا بــا توجــه بــه عــرض  ک در مقابــل انحصــارگري ســاختمانچــکو

هــاي بلنــد و  هــا و معــابر و مجــاور ســاختمان هــا، تــأمین روشــنایی و هــواي کــافی بــراي ســاختمان خیابــان
ــراي ســاماندهی     ــایی شــناختی (ب ــداف زیب ــت، در مجمــوع اه ــراکم آمــد و رف ــک و ت ــاالخره تنظــیم ترافی ب
کالبــدي شــهر و انتظــام فضــاهاي عمــومی) و هــدف بهداشــتی و کیفیــت محیطــی (تــأمین نــور و روشــنایی 

  د.نرو شمار می ترین اهداف ضوابط مذکور به هوا) از مهم و جریان
اتخــاذ ایــده گســترش افقــی یــا توســعه عمــودي شــهرها یــا میــزان آن بــه عوامــل مختلفــی بســتگی  
ــزایش جمعیــت، کمبــود فضــا و مشــکل گســترش در ســطح    دارد کــه از جملــه ایــن عوامــل عبارتنــد از: اف

ــی زمــی  -افقــی، تحــوالت ســاختاري ــزات و  کــارکردي شــهر، گران ــع مکــانی تجهی ن، ظرفیــت و نحــوه توزی
ــود و    ــایی موج ــات زیربن ــهري و تأسیس ــتســهیالت ش ــعه   یشپ ــود در توس ــت موج ــده درباف ــی ش ــاي  بین ه

ــات عمــومی، ویژگــی  آینــده، مالحظــات زیســت ــایی شــهر، کســب   محیطــی، محــدودیت امکان هــاي جغرافی
یمـی شـهر، فرهنـگ بـومی     شناسـی شـهر، شـرایط اقل    درآمد بیشتر بـراي بخـش عمـومی، مشخصـات زمـین     

ــه از آن ــتفاده بهین ــاو اس ــهرها، داراي   ه ــراکم در ش ــزایش ت ــی  پهســت. اف ــت و منف ــف مثب ــدهاي مختل یام
سـازي عبارتنـد از: اسـتفاده کمتـر از سـوخت مصـرفی در حمـل و         یامـدهاي مثبـت متـراکم   پاست. از جمله 

افـزایش تـراکم سـاختمانی و اسـتفاده بهینـه       ؛ترکـردن مسـافت سـفرهاي درون شـهري     نقل به دلیـل کوتـاه  
ــاز   ــاخت و س ــد س ــراي مقاص ــت ب ــین و طبیع ــهر را    ؛از زم ــی ش ــاي بیرون ــد و مرزه ــت در ح ــظ طبیع حف

فاصـله   ،را کـه چـ تـر روزمـره اسـت     سـازي بـه مفهـوم زنـدگی آسـان      متـراکم  ،بـه عـالوه   ؛سـازد  تـر مـی   آسان
  کند. سفرهاي روزانه را کوتاهتر می
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اسـت  انـداز شـهري موجـود     شـم چفـی افـزایش تـراکم (متـراکم سـازي) تهدیـد       یامدهاي منپاز جمله 
هـاي   ) ارزش3) هویـت معمـاري برخـی منـاطق؛     2) فضـاي سـبز؛   1 :توانـد رخ دهـد   مـی  هـار جنبـه  چکه از 

ویــژه در  ) قابــل اســتفاده بــودن محــیط زیســت مصــنوع. فضــاهاي ســبز بــه4مشــخص تــاریخی و فرهنگــی؛ 
ــدپ شــهرها آســیب  محــدوده ــاده     و ذیرن ــالی و آم ــین خ ــوان زم ــه عن ــا ب ــه آنه ــی ممکــن اســت ب ــه راحت ب

سـازي و  نو، آن هـم بـدون توجـه بـه ارزش واقعـی آنهـا در سـاختار سـبز شـهر.          ه شـود برداري نگریسـت  بهره
ــازه مــی  فعالیــت ــد هویــت معمــاري برخــی از منــاطق شــهري را دگرگــون ســازد و    هــاي ســاختمانی ت توان

توانـد بـا    ه بیشـتر مـی  چـ نـین تـراکم هر  چدارکنـد. هم  آن را خدشـه راهمیت تـاریخی و فرهنگـی   پهاي  ارزش
توانـد بـه ایجـاد ترافیـک      از کیفیت محیطی بکاهـد. افـزایش تـراکم عـالوه بـر اینهـا، مـی        گیريکاهش آفتاب

رکــردن و ســاخت و پســازي از طریــق  بیشــتر و افــزایش قیمــت زمــین و اجــاره خانــه منجــر گــردد. متــراکم
اي را در مــورد منــاطقی کــه داراي هویــت یــا ویژگــی  هــاي تــازه عــاد و کیفیــتتوانــد اب ســازهاي تــازه، مــی

اي وسـیع، بسـتگی بـه     مجزایی نیستند، ایجـاد نمایـد. بنـابراین توفیـق عملـی در متـراکم سـازي در گسـتره        
  گونه در دست انجام باشد.چاین خواهد داشت که این امر در کجا و 

شــهري کــه در قالـب ضــوابط و مقــررات   یسـتم هـاي مــرتبط بــا عناصـر مختلــف س   معیارهـا و شــاخص 
تـوان بـه دو    شـوند، بسـیار متعـدد و متنوعنـد. در مجمـوع معیارهـاي شهرسـازي را مـی         یادشده اعمـال مـی  

هـاي عـام شـامل مـواردي هسـتند کـه معمــوالً        بنـدي کـرد، معیارهـا و شــاخص    دسـته عـام و خـاص طبقـه    
ود نــدارد و در نتیجــه بــا حــداقل تغییــرات، گیــري از آنهــا وجــ محــدودیت زمــانی و مکــانی خاصــی در بهــره

توانند در فضاهاي مختلـف بکـار گرفتـه شـوند. در حـالی کـه معیارهـاي خـاص، بـه مکـان و نیـز زمـانی              می
شوند. لـذا بـا توجـه بـه شـرایط ویـژه هـر شـهر (از جوانـب گونـاگون اجتمـاعی، اقتصـادي،              معین مربوط می

  گردند. محیطی، سیاسی و ...) استنتاج و استخراج می
ــه و در  ــدادر ادام ــب سیســتم  ابت ــام شهرســازي در قال ــا و زیرسیســتم معیارهــاي ع ــه   ه هــاي شــهري ارائ

س معیارهـاي خـاص طبـق نتـایج مطالعـات مرحلـه اول و اهـداف مترتـب بـر طـرح جـامع ارائـه             پشوند و سـ  می
  خواهند شد.
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  معیارهاي عام شهرسازي - 4- 2- 1-7
ــاخص ــا و ش ــاي  معیاره ــام ه ــازي ع ــت را شهرس ــابی قابلی ــت ارزی ــه در جه ــاد   ک ــاي ابع ــا و تنگناه ه

بـر مباحـث    یت محـور مبتنـ  یـ فیک يکردهـا یرو يریـ گ(و بـا در نظر  شـوند  مختلف شـهري بکـار گرفتـه مـی    
 يه طــرح هــایــته یامــروز بــر ضــرورت وجــود آن در نظــام سلســله مراتبــ يکــه شهرســاز يشــهر یطراحــ

ــه  تــوان یمــ )،د نمــوده اســتیــ( از کــالن تــا خــرد ) تاک يتوســعه شــهر در شــش زمینــه کلــی قابــل ارائ
  که عبارتند از: دانست

  کالبديفرم  هاي  معیارهاي مربوط به ویژگی -الف
  هاي عملکردي معیارهاي مربوط به ویژگی -ب
  ها هاي دسترسی و شبکه راه معیارهاي مربوط به ویژگی -ج
  يمنظر شهرمعیارهاي مربوط به  -د
   یسبز و باز همگان يفضاها ياستخوان بندمعیارهاي مربوط به  -هـ
  اقتصادي -معیارهاي مربوط به ابعاد اجتماعی -و
ــل مشخصــه  -ز ــط متقاب ــه رواب ــوط ب ــه چهــاي  معیارهــاي مرب ــرم هارگان ــديف دسترســی و  - کالب

  .یهمگان يفضاها يو استخوان بند يمنظر شهر ،ها، عملکردها  راه
هسـتند لـذا در ادامـه بـا توجـه بـه اهـداف        معیارهاي مرتبط با ابعاد یادشـده بسـیار متعـدد و متنـوع     

  شود. هاي عمده و اصلی اشاره می شاخص ، بهطرح جامع و مقیاس کار طرح مذکور
  

  کالبديفرم هاي  معیارهاي مربوط به ویژگی - الف
 ين فـرم، الگوهـا  یـ هسـتند. ا  يشـهر  یطراحـ  يان کالبـد یـ سـاختمانها، سـاختارها و فضـاها، ب    فرم  

ــتفاده، فعال ــاس ــت در ی ــت و حرک ــتفاده ی ــه اس ــان و تجرب ــامل بازد  ک مک ــدگان از فضــا ش ــدگان، یکنن دکنن
  دهد.  یر قرار میتحت تأث کنند،یکه کار مرا  یا کسانین و یساکن

ــرار م یمــورد بررســ يســازنده آن در نظــام فــرم کالبــد يو اجــزا يشــهر فــرم   ت یــفیرد. کیــگیق
ــ ــایمح ــد -ییط فض ــ يکالب ــیط عی( مح ــتخوان  ین ــامل اس ــهر) ش ــد ش ــد ییفضــا يبن ــازمان کالب ، ي، س
ــوده یجا ــواد و مصــالح ســاخت و ... از موضــوعات  –گشــت ت ــد  یفضــا، م ــرم کالب از  ياســت کــه در قالــب ف
شــود. یف میــو تعر ییشناســا يق عناصــر نظــام کالبــدیــافتــه و از طریت یموضــوع يشــهر یدگاه طراحــیــد

  ي عبارتند از:ترین معیارهاي مرتبط با ابعاد کالبدي شهر مهم
  گوناگون شهر يبخش ها يکالبد يمندتیتشخص و هو - 
  شهر يمتناسب با ساختار  فرم کالبد ییف لفاف فضایتعر - 
ــا  يحضــور متناســب فضــاها -  ــوده ه ــار ت ــاز در کن تعامــل  يدر راســتا یســاختمان يســبز و ب
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 و مصنوع یعیان عناصر طبیم

  يو ساختار منسجم شهر يوندیهم پ - 
  ؛ها و تنگناهاي رشد) استقرار شهر (با عنایت به قابلیتموقعیت جغرافیایی  - 
  ؛سلسله مراتب تقسیمات کالبدي و نفوذ آن تا نواحی و محالت مختلف شهر - 
  ؛هاي کالبدي و بناهاي مشخص بخشی به سازمان فضایی شهر توسط توده قابلیت انتظام - 
بلیــت درك کتر بــراي افــزایش قاچهــاي ســاختمانی و عملکــردي کــو امکــان تجزیــه بــه تــوده - 

  ؛توسط مردم
ذیري و رشـد یابنـدگی و همـاهنگی ایـن رشـد در نـواحی مختلـف شـهر بـا          پـ  قابلیت انعطـاف  - 

  ؛یکدیگر
  ؛هاي مجاور بندي اصلی شهر با بخش سازگاري (تمایز) کالبدي استخوان - 
  د؛موجودیت و مشخصات کالبدي مفاصل شهري موثر در تغییر جهت محورهاي رش - 
  ؛عمودي شهرهماهنگی توسعه افقی و  - 
بنــدي اصــلی و تــداوم آن تــا  هــاي مختلــف شــهر توســط اســتخوان یونــد بــین بخــشپقابلیــت  - 

  ؛بندي نواحی شهري استخوان
بنـدي اصـلی    یشـروي شـهر توسـط اسـتخوان    پقابلیت و قدرت هدایت یا تغییـر جهـت رشـد و     - 

  ؛آن
  .هایی قابل احیاء از نظر مشخصات کالبدي وجود محدوده - 

  هاي عملکردي (کاربري زمین) ویژگیمعیارهاي مربوط به  -ب
تــرین موضــوعات در توســعه کالبــدي شهرهاســت. اعمــال و کنتــرل  کــاربري اراضــی یکــی از حســاس

ــین، طیــف وســیعی از سیاســت  ــاربري زم ــی  ک ــاي عمــومی را دربرم ــین ه ــرات تعی ــه اث ــرد ک ــده در  گی کنن
حیطــی، اجتمــاعی و هــاي توســعه شــهري داشــته و ابعــاد مختلــف اقتصــادي، زیســت م  هــا و طــرح برنامــه

تواننــد  هــا، مــی گیــري یــا دوره فعالیــت کــاربرى ون زمــان شــکلچــدهــد. عــواملی  وشــش مــیپسیاســی را 
ــدگی شــهري در فعالیــت   ــین ســاکنان تشــویق و ترغیــب کننــد. حیــات زن هــاي  ســکونت و اســکان را در ب

رقابـت بـین   گـردد و نیـز    هـاي زیـاد اسـت کـه باعـث تنـوع مـی        روزانه ساکنان، منحصـر بـه وجـود کـاربري    
کنــد. ایــن تحــرك خــود عــاملی بــراي غلیــان و   هــاي هــم ســطح و هــم طــراز تحــرك ایجــاد مــی  کــاربري

گـونگی تعیـین تـراکم (تـراکم کـم یـا       چجوشش زنـدگی بـه ویـژه در داخـل شهرهاسـت. عـواملی از جملـه        
گـر،  هـا و مـواردي دی   محـل کـار، موازنـه بـین فعالیـت      زیاد)، طراحی مسیرهاي حمل و نقـل و دسترسـی بـه   

  از کاربري زمین متأثر هستند.
تواننــد بررســی شــوند از جملــه تنــوع و توزیــع  هــاي مختلــف شــهري از جهــات مختلــف مــی کــاربري
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هـا از ابعـاد مختلـف شـامل ارزش      هـا، اهمیـت کـاربري    هاي اصلی شـهر، مقیـاس عملکـردي کـاربري     کاربري
ــی   ــش فرهنگ ــتغال، ارزش و نق ــزان اش ــادي و می ــ  -اقتص ــت م ــاعی، اهمی ــی،  اجتم ــاریخی، سیاس ذهبی، ت

هـا و جـز اینهـا،     نقش کـاربري در تـأمین نیازهـاي اولیـه و ثانویـه شـهروندان، طـول زمـان فعالیـت کـاربري          
ــا توجــه بــه مــوارد یادشــده،   بــرداري، همجــواري کــاربري هــا، الگوهــاي بهــره عناصــر کــاربري هــا و غیــره. ب

  هاي عملکردي عبارتند از: معیارهاي مرتبط با ویژگی
  هاي شهري؛ ها و انواع کاربري نوع در فعالیتکفایت ت - 
  ها در کل سطح شهر و نواحی مختلف آن؛ د کافی هریک از انواع کاربرياتعد - 
  ؛وشانی آنهاپها از نظر سطح خدماتی و هم سلسله مراتب کاربري - 
وشــانی آنهــا در ســطح پهــا (مشــابه و مکمــل) و هم مطلوبیــت الگــوي توزیــع و رابطــه کــاربري - 

  ؛بندي اصلی استخوان شهر به خصوص در
  ها؛ اي) فعالیت دوره -الگوي زمانی (روزانه - 
  ها از نظر دوره استفاده و نوع استفاده؛ کارایی الگوي توزیع و مجاورت کاربري - 
  هاي متنوع در فضاهاي شهري؛ گونگی ترکیب کاربريچ - 
  وشش مورد نیاز آنها؛پها با حوزه  توازن توزیع انواع فعالیت - 
بنــدي موجــود (تــداوم،    بنــدي قــدیمی شــهر و اســتخوان    اســتخوانارتبــاط عملکــردي   - 

  گسستگی، تکامل)؛
  بندي اصلی؛ هاي استخوان هاي شهر از فعالیت مندي کلیه بخش امکان بهره - 
ــاربري -  ــان اســتفاده، حجــم اســتفاده، الگــوي اســتفاده،    ســازگاري عملکــردي ک هــا از نظــر زم

  نوع کاربري؛هاي صوتی و بصري ناشی از  تداوم استفاده، آلودگی
ــت  -  ــردپقابلی ــخگویی عملک ــتخوان   اس ــه خصــوص اس ــهري ب ــاي ش ــه   ه ــهر ب ــلی ش ــدي اص بن

  هاي سنی؛ نیازهاي همه اقشار اجتماعی و گروه
  ها براساس دگرگونی در نیازهاي جامعه؛ قابلیت تغییرات عملکردي و کاربري - 
در اثــر شــهري) و  يامنطقــه -اي ناحیــه -اي الگــوي تغییــر مقیــاس عملکــردي فضــاها (محلــه - 

  یشروي محدوده؛پرشد و 
  هاي مختلف؛ هاي همجوار در مقیاس گیري از کاربري گونگی بهرهچ - 
هـا (کـه بسـتگی بـه دو عامـل       وشـش مناسـب در توزیـع کـاربري    پآسـایش و    توجه به شاخص - 

هـا دارد)، براسـاس حـوزه عملکـردي و خـدماتی خـاص        گیـري از کـاربري   زمان و فاصـله بهـره  
  هر نوع کاربري؛

ــ -  ــه الگــوي قیمــت زمــین (هــر نــوع کــاربري از لحــاظ   توجــه ب ــا توجــه ب ه شــاخص کــارایی ب
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سـازي و مخـارج    گـذاري، برآینـد قیمـت زمـین، وضـعیت آن از نظـر آمـاده        اقتصادي و سـرمایه 
  ؛شود) فایده مشخص می -آبادانی است که با روش تحلیل هزینه

ــل دل   -  ــه عام ــه ب ــتوج ــی،    پ ــل طبیع ــظ عوام ــش در حف ــی کوش ــت یعن ــاظر،  ذیري و مطلوبی من
  .ها و فضاهاي شهري ها، ساختمان گرفتن راه گونگی شکلچگشودگی فضاهاي باز و سبز، 

تــوان آنهــا را معیارهــاي عــام شهرســازي نامیــد و بــراي ایجــاد  عـالوه بــر معیارهــاي یادشــده کــه مــی 
هــا و ضــوابطی نیــز وجــود  محیطــی مطلــوب و متناســب بــراي تــداوم حیــات شــهري الزم هســتند، شــاخص

ــه ــد ک ــروز خطــر هم   دارن ــع ب ــه مواق ــادي از جمل ــرایط غیرع ــارایی سیســتم  چــدر ش ــه، ک ون ســیل و زلزل
دهنــد. لــذا آنهــا را  ذیري کالبــدي و انســانی را کــاهش مــیپــ بخشــند و میــزان آســیب شــهري را ارتقــاء مــی

ــه) نامگــذاري کــرد. جــدول شــماره    مــی ــوان معیارهــاي کــاهش خطــر (خصوصــاً زلزل معیارهــا و  217-1ت
ریــزي کــاربري اراضــی را در شــرایط عــادي و نیــز بــراي تخفیــف خطــر زلزلــه برحســب نــوع  ضــوابط برنامــه

هــا و ضــوابط مربــوط بــه اعمــال شــرایط زلزلــه نشــان  هــا، همجــواري کــاربري هــا، شــمول کــاربري کــاربري
  دهد. می
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  خطر زلزلهریزي کاربري اراضی در شرایط عادي و نیز براي تخفیف  : معیارها و ضوابط برنامه427-1جدول شماره 
  نوع

  ضوابط مربوط به اعمال شرایط زلزله  همجواري به ترتیب اولویت  شمول کاربري  کاربري

ونی
سک

م
  

ــم،    -  ــراکم ک ــا ت ــکونی ب مس
  مسکونی با تراکم متوسط

  کالبد دهنده بی خدمات - 
  بهداشتی و درمانی - 
آموزشــی (بــا توجــه بــه     - 

  مقیاس مناسب)
  تجاري - 

ــه جایگــاه -  ســت پ - نشــانی هــاي تأسیســاتی از قبیــل شــیر آتــش نزدیکــی ب
  شیر آب. - برق

ــه و     -  ــاس محل ــانی در مقی ــتی و درم ــاربري بهداش ــه ک ــی بیشــتر ب نزدیک
  زشکی مستقل و مرکز بهداشت).پبرزن (مانند واحد 

سـازي   اي جهـت مقـاوم   مهندسـی و مقـررات سـازه    يهـا وهیشـ کارگیري  به - 
  بنا.
  هاي سبز. فضاي باز و محیطمجاورت با  - 

ري
ادا

 - 
می

تظا
ان

  

شــهرداري، مرکــز انتظــامی،  - 
اداري بــا مراجــع غیرمســتقیم، 

  اداري با مراجع مستمر

  مسکونی - 
  تجاري - 
  بهداشتی و درمانی - 

  نزدیکی بیشتر به کاربري مسکونی با توجه به مقیاس آن - 
  روهاي وسیع و نسبتًا عریض  یادهپارتباط با  - 
ــه  -  ــارکیپنزدیکــی ب ــه    گن ــاز شــهري ب ــاي جمعــی و فضــاهاي ســبز و ب ه

  ناهگیري و اسکان موقت هنگام بروز فاجعهپجهت فرار و 

ري
تجا

  

روزانـــه، هفتگـــی، ماهانـــه،  - 
  ها اي و بانک اي، منطقه محله

  مسکونی   - 
  (با توجه به مقیاس آن)

بهداشــتی و درمــانی (باتوجــه - 
  به مقیاس آن)

  هفتگی به مراکز محالت تجاري روزانه و هاي نزدیکی کاربري - 
ــذر اصــلی   -  ــرفتن در مســیر گ ــه و  پقرارگ ــاس تجــاري روزان ــاده در مقی ی

  هفتگی
ــرفت -  ن در مســیر دسترســی ســواره در مقیــاس تجــاري هفتگــی،      قرارگ

  اي ماهانه و منطقه
  نزدیکی بیشتر به کاربري بهداشتی و درمانی - 
  عریضرودهاي وسیع و نسبتًا  یادهپارتباط با  - 
هـاي   اي بـا فضـاي بـاز و محـیط     تجاري ماهانـه و منطقـه   يکاربرمجاورت  - 

  ناهگیري در مواقع بروز خطرپسبز جهت امکان فرار و 
نــاهگیري و اســکان پهــاي جمعــی بــه جهــت فــرار،  ارکینــگپنزدیکــی بــه  - 

  موقت
ــره -  ــاربري   به ــاربري (ک ــه از ک ــري دوگان ــاي ویــ  گی ــد  ژه ــهري مانن ه ش

ــه،  ــدارس، کتابخان ــت اســکان   م ــع بروزخطرجه ــومی و ... درمواق ــاکن عم ام
  شود) موقت استفاده

شی
موز

آ
  

ــتان،  -  ــدکودك، کودکسـ مهـ
ــا  ــتان، راهنمــــ ی، یدبســــ

دبیرســـــتان، هنرســـــتان،  
  اي، دانشگاه مدارس حرفه

  مسکونی - 
ــا  -  ــانی (بـ ــتی و درمـ بهداشـ

  توجه به مقیاس)
ــه  -  ــه بـ ــا توجـ ورزشـــی (بـ

  مقیاس)
  فرهنگی - 

  وشش خودپواقع شدن در حوزه تحت  - 
دوري از کــاربري صــنعتی در مقیــاس صــنایع ســنگین و کارخانجــات       - 

  مواد شیمیایی و راکتورهاي اتمی.
نزدیکــی بیشــتر بــه کــاربري مســکونی در مقیــاس محلــه، بــرزن و ناحیــه  - 

  (دبستان، راهنمایی و دبیرستان).
ــرار و    -  ــاز شــهري جهــت امکــان ف ــا فضــاهاي ب ــاهگیري در پمجــاورت ب ن

  خطر.مواقع بروز 
ــداد و    بهــره -  ــروز خطــر جهــت ام ــع ب ــه از کــاربري (در مواق ــري دوگان گی

  اسکان استفاده شود).
هـاي خـانوادگی بـا توجـه بـه مقیـاس        نزدیکی به مراکز محـالت و کـانون   - 

  (در حد مهدکودك، دبستان، راهنمایی و دبیرستان).
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  نوع
  ضوابط مربوط به اعمال شرایط زلزله  همجواري به ترتیب اولویت  شمول کاربري  کاربري

بی
ذه
م

  

تکیـــه، حســـینیه، مســـجد،  - 
  مسجد جامع

  کالبد دهنده بی خدمات - 
ــا  -  ــانی (بـ ــتی و درمـ بهداشـ

  توجه به مقیاس)
ــه   توجـــه مســـکونی (بـــا-  بـ
  آن)  مقیاس  

  تجاري - 

ــاجد        -  ــه، حســینیه و مس ــاس تکی ــالت در مقی ــز مح ــه مراک ــی ب نزدیک
  اي. محله

  یاده با توجه به مقیاس.پقرارگرفتن در مسیر گذر اصلی  - 
هـاي   سـت پ - نشـانی  هاي تأسیسـاتی از قبیـل شـیر آتـش     نزدیکی به جایگاه - 

  اي. برق محله
کالبـد (نزدیکـی بـه فضـاهاي بـاز       بـی  یخـدمات نزدیکی بیشتر بـا کـاربري    - 

  شهري و فضاي سبز).
  هاي خانوادگی با توجه به مقیاس. نزدیکی به مراکز محالت و کانون - 

تی
داش

به
 - 

انی
درم

  

حمـــام عمـــومی، واحـــد    - 
زشـــکی مســـتقل، مرکـــز   پ

بهداشـــت، خانـــه بهداشـــت، 
  اندرمانگاه، بیمارست

  مسکونی - 
  آموزشی - 
  تجاري - 
  فرهنگی ورزشی - 
  انتظامی - اداري - 
  تأسیسات حیاتی - 
  صنعتی - 
  شبکه دسترسی سریع - 
  فضاي باز - 

تـراکم شـهري بـا توجـه بـه مقیـاس و نـوع         هـاي کـم   قرارگیري در بافـت  - 
  کاربري

  نزدیکی بیشتر به کاربري مسکونی با توجه به مقیاس آن. - 
  نشانی. هاي تأسیساتی از قبیل ایستگاه آتش جایگاهنزدیکی به  - 
نـاهگیري  پ هـاي سرسـبز جهـت امکـان     مجاورت با فضـاهاي بـاز و محـیط    - 

  در مواقع بروز خطر.
ــاس واحــد   -  ــه نقــاط اســکان خــانواده در مقی زشــکی مســتقل و پنزدیکــی ب

  مرکز بهداشت.

ی 
هنگ

فر
 - 

شی
ورز

  

ــین -  ــی:  زمــ ــاي ورزشــ هــ
ــالن   ــان)، س ــان، نوجوان (کودک
ــه  ورزشــی، اســتادیوم، کتابخان

ـ عمومی، سـینما، سـالن ت   ـاتر، ئ
  سرا موزه، فرهنگ

  کالبد سرویس دهنده بی - 
  مسکونی - 
  بهداشتی و درمانی - 
  تجاري - 

  قرارگرفتن در مسیر دسترسی سواره سریع. - 
هـاي   سـت پنشـانی،   هـاي تأسیسـاتی از قبیـل شـیر آتـش      نزدیکی به جایگاه - 

  برق و منابع آب زیرزمینی.
نزدیکــی بــه کــاربري آموزشــی بــه جهــت تخلیــه ســریع از آموزشــی بــه  - 

  ورزشی هنگام بروز فاجعه.
  نزدیکی بیشتر به کاربري مسکونی، با توجه به مقیاس آن. - 
ــرار و         -  ــت ف ــبز جه ــاهاي س ــهري و فض ــاز ش ــاهاي ب ــه فض ــی ب نزدیک
  ناهگیري هنگام بروز زلزله.پ

تی
حیا

ت 
سا
أسی

ت
  

ــره آب،   -  ــز ذخی ــپمراک  پم
نشـانی، بانـد    بنزین، شیر آتش

ــهیپافرودگــاه،  آهــن،  هــا (راه ان
اتوبــوس)، ســدهاي بــزرگ،   
ــاز،   ــت و گ ــال نف ــوط انتق خط

ــه هــم   شــبکه ــاي ب یوســته په
  برق.

تجاري با توجـه بـه مقیـاس     - 
  آن
  اداري، انتظامی - 
  کالبد دهنده بی خدمات - 

  قرارگرفتن در مسیر دسترسی سریع. - 
بنـزین و خطـوط    پمـ پهـاي بـرق در مـورد      محفوظ ماندن از حریم دکـل  - 

  انتقال نفت و گاز جهت کاهش خطرات هنگام زلزله.
ــکونی و کـــاربري -  ــاي ویـــ دوري از کـــاربري مسـ ــد ژهـ ــهري (ماننـ ه شـ

  آموزشی، بهداشتی، درمانی و ...).
ــدن  -  ــالی مان ــاربري پخ ــن ک ــون ای ــراف    یرام ــافی اط ــریم ک ــا (ایجــاد ح ه

  .کاربري)
  هاي سرسبز. مجاورت با فضاهاي باز و محیط - 
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  نوع
  ضوابط مربوط به اعمال شرایط زلزله  همجواري به ترتیب اولویت  شمول کاربري  کاربري

تی
صنع

  

ــی،   -  ــاي اتمــــ راکتورهــــ
ــکارخانجــات مــواد شیمی ـی، ای
  صنایع سبک و سنگین

  تأسیسات حیاتی - 
ــریع  -  ــی سـ ــبکه دسترسـ شـ

  (شریانی)

هاي بـرق و محـل منـابع آبـی بـا توجـه بـه         ایجاد محل مناسب عبور دکل - 
  حفظ حریم.

ــا تأسیســات  -  ــه حفــظ حــریم هــر دو نزدیکــی بیشــتر ب ــا توجــه ب حیــاتی ب
  کاربري.

  دوري از کاربري مسکونی. - 
ـ   دوري از کاربري -  ه شـهري (ماننـد آموزشـی، تجـاري، بهداشـتی،      ژهـاي وی

  درمانی، فرهنگی و ...).

سد
روی

س
ه

بی
ده
ن

 
لبد

کا
  

ــ -  ــودك، پـ ــارك کـ ارك پـ
ـ ارك بـرزن،  پاي،  محله ارك پ

ــه ــاي،  ناحی ــهپ اي،  ارك منطق
باغـات  هـاي کشـاورزي،    زمین

  هاي بایر. و زمین
  

  مسکونی - 
  آموزشی - 
  فرهنگی ورزشی - 
  مذهبی - 
  درمانی- بهداشتی  - 
  تأسیسات - 
  

  نزدیکی به مراکز محالت با توجه به مقیاس آن. - 
  یاده با توجه به مقیاس آن.پقرارگرفتن در مسیر گذر اصلی  - 
ــت     -  ــریع جه ــواره س ــا مســیرهاي س ــک ب ــاط نســبتًا نزدی ــاهگیري پارتب ن

  در مواقع بروز فاجعه و امکان اسکان موقت. سریع
هـاي بـرق و محـل قرارگیـري منـابع       هاي مناسـب عبـور دکـل    ایجاد محل - 

  آبی هوایی.
ــه مقیــاس آن (  -  ــا توجــه ب ــه کــاربري مســکونی ب ارك پــنزدیکــی بیشــتر ب

  ارك برزن).پاي،  ارك محلهپکودك، 
ت (بـه  ی کـه سـاخت و سـاز در آنهـا ممنـوع اسـ      یهـا  واقع شدن در سایت - 

  علت نداشتن کالبد)
هـا (در مواقـع بـروز خطـر جهـت امـداد و        گیـري دوگانـه از کـاربري    بهره - 

  اسکان موقت استفاده شود).
ــاربري  -  ــه ک ــی بیشــتر ب ــ  نزدیک ــاي وی ــرار و  ژه ــان ف ــت امک ه شــهري جه
  ناهگیري هنگام بروز فاجعه.پ

ري
ارب
ع ک

انوا
  ها 

ــر از   ــه غی ــدماتب ــده  خ دهن
  کالبد بی

 -  

  ی.یهاي برق و منابع آبی هوا ماندن از حریم دکلمحفوظ  - 
دوري از کــاربري صــنعتی در مقیــاس صــنایع ســنگین و کارخانجــات       - 

  مواد شیمیایی و راکتورهاي اتمی
  هاي عمیق). هاي طبیعی شهري (بریدگی دوري از لبه - 
ی کــه ســاخت و ســاز در آنهــا ممنــوع اســت، ماننــد: یهــا دوري از ســایت - 

ــا گســل ــ  - ه ــا رس ــاك ب ــین خ ــی و زم ــرم آبرفت ــا آب وبات ن ــاي ب ــاي  ه ه
  زیرزمینی در سطح باال.

  
  ها هاي دسترسی و شبکه راه معیارهاي مربوط به ویژگی - ج

ــهري       ــتم ش ــی سیس ــر اساس ــی از عناص ــهري، یک ــطح درون ش ــه خصــوص در س ــاطی ب ــبکه ارتب ش
شـود و امکـان    مـی ویـایی شـهر، منجـر    پشود که انتظـام بخشـیدن بـه آن بـه روانـی حرکـت و        محسوب می

نمایـد. از معیارهـاي    دسترسـی مناسـب و مطلـوب را در رابطـه بـا امکانـات و تسـهیالت عمـومی فـراهم مـی          
  ریزي شبکه دسترسی عبارتند از: عمده مربوط به برنامه

  وشانی آنها؛پها و هم ها و دسترسی سلسله مراتب شبکه راه - 
  گسستگی عناصر شهري؛یوستگی یا پها در ایجاد  ها و دسترسی الگوي شبکه راه - 
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  راکنش تحرکات جمعیتی در سطح شبکه دسترسی؛پ - 
بنـدي اصـلی شـهر و نـواحی مختلـف آن و نیـز منـاطق         الگوي شبکه دسترسی بـین اسـتخوان   - 

  اطراف؛
  هماهنگی و ارتباط مناسب بین محورهاي شهري قدیم و جدید؛ - 
  بندي اصلی شهر؛ ها به خصوص استخوان استمرار و تداوم راه - 
  هاي عمومی به محدوده اصلی شهر؛ لوبیت تردد و دسترسیسرعت و مط - 
  یاده و ارتباط آن با ترافیک سواره؛پهاي  هاي دسترسی  ویژگی - 
ــه اســتخوان   وشــش شــبکه راهپمطلوبیــت  -  ــاي شــهر و دسترســی منتهــی ب ــدي شــهر در  ه بن

  هاي مختلف آن؛ رابطه با کل سطح شهر و بخش
  زي و قدیمی شهر؛کفایت و مطلوبیت نحوه دسترسی به محدوده مرک - 

ی کــه در بــاال مــورد اشــاره قرارگرفــت، معیارهــا و یدر رابطــه بــا شــبکه ارتبــاطی، عــالوه بــر معیارهــا
ذیري شـهري  پـ  ضوابط خاصی نیز وجود دارنـد کـه لـزوم بکـارگیري آنهـا، بـراي اجتنـاب یـا کـاهش آسـیب          

هـا و معیارهــا در   ن شــاخصالزم اســت ایـ  باشـد. یمـ هــا و خصوصـاً زلزلــه، غیرقابـل انکــار    در مقابـل بحـران  
ریزي شهري مـورد اسـتفاده و اسـتناد واقـع شـوند. ایـن معیارهـا بـه عنـوان معیارهـاي            مراحل مختلف طرح

  :بندي هستند شوند و به شرح زیر قابل دسته ذیري شبکه نامیده میپ آسیب
ــهر -  ــافتچ ــاربري    ه مس ــین ک ــهر، ب ــده در ش ــی ش ــاي ط ــاه  ه ــف کوت ــاي مختل ــد،   ه ــر باش ت

  متر است؛ک پذیري آسیب
هـاي عمـومی از طریـق شـبکه، متناسـب بـا نـوع کـاربري برقـرار           ه ارتبـاط بـین کـاربري   چهر - 

  ذیري کمتر است؛پ باشد، آسیب
  ذیري کمتر است؛پ ه شبکه واجد سلسله مراتب باشد، آسیبچهر - 
پـذیري   تـر باشـند، آسـیب    هـاي بـا اهمیـت در زمـان زلزلـه بـه یکـدیگر نزدیـک         هرچه کاربري - 

  کمتر است؛
هـــاي مهـــم از طریـــق دسترســـی ســـریع بـــه یکـــدیگر مـــرتبط باشـــند،  کـــاربريهرچـــه  - 

  پذیري کمتر است؛ آسیب
  پذیري کمتر است؛ هرچه شبکه قابلیت کنترل بیشتري داشته باشد، آسیب - 
  پذیري کمتر است؛ گریز و تخلیه را بیشتر فراهم کند، آسیب هرچه شبکه امکان - 
پـذیري کمتـر    بیشـتر باشـد، آسـیب   هرچه، شبکه واجـد سـرعت کـافی، طـول کمتـر و ایمنـی        - 

  است؛
  پذیري کمتر است؛ هاي ترافیکی در شبکه کمتر باشد، آسیب هرچه درصد گره - 
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  پذیري کمتر است؛ کنندگان، کمترباشد، آسیب هرچه شدت ترافیک استفاده - 
پـذیري کمتـر    هرچه نسبت شبکه (فضاي بـاز) بـه فضـاي سـاخته شـده، بیشـتر باشـد، آسـیب         - 

  است؛
  پذیري کمتر است؛ باشد، آسیب  تر هاي مهم مستقیم کاربري هرچه ارتباط بین - 
  پذیري کمتر است؛ هرچه شبکه بیشتر با یکدیگر ارتباط داشته باشد، آسیب - 
  پذیري کمتر است؛ ها در شبکه، کمتر باشد، آسیب هرچه تعداد بن بست - 
  پذیري کمتر است؛ هرچه امکان دسترسی سواره به شبکه بیشتر فراهم باشد، آسیب - 
  پذیري کمتر است؛ ها) کمتر باشد، آسیب  هار راهچها ( ه تعداد تقاطعهرچ - 
  پذیري کمتر است؛ تري، برخوردار باشد، آسیب هرچه نواحی شهري از شبکه مستقل - 
  پذیري کمتر است؛ هرچه نسبت طول به عرض معابر کمتر باشد، آسیب - 
پـذیري کمتـر    هـاي معـابر، بیشـتر باشـد، آسـیب      هرچه نسبت عـرض بـه نصـف ارتفـاع جـداره      - 

  است؛
ــه       -  ــدهاي زلزل ــبکه، ک ــود در ش ــاختی موج ــاختی و روس ــات زیرس ــداث تأسیس ــه در اح هرچ

  پذیري کمتر است؛ بیشتر رعایت شده باشد، آسیب
هــاي شــهري در برابــر زلزلــه  ســازي معــابر و بافــت ضــوابط و معیارهــایی کــه در تعیــین ایمــن §

  توان به کار گرفت عبارتند از: می
ــله    § ــت سلس ــین و رعای ــهر   تعی ــدي ش ــیمات کالب ــابر در تقس ــب مع ــردن   مرات ــخص ک و مش

  هاي سریع جهت امدادرسانی در هر رده کالبدي؛ دسترسی
 -هـاي متـراکم (از نظـر تـراکم انسـانی      هاي سـریع و مناسـب بـه داخـل بافـت      نفوذ و دسترسی §

یـدگی شـبکه معـابر) جهـت رسـاندن خـدمات و امـداد در اسـرع         چیپساختمانی و یـا تـراکم و   
  وقوع زلزله؛ س ازپوقت 

آنهــا، فقــط ازیــک    کــه دسترســی  مراکــزي ایجــاد دسترســی مضــاعف بــراي محــالت و     §
  گیرد؛ محورصورت می

هـا و ...) جهـت    هـاي ویـژه (مـدارس، بیمارسـتان     امتداد مسیرهاي سـریع الوصـول تـا کـاربري     §
  امدادرسانی سریع بعد از وقوع زلزله و کاهش اثرات آن؛

حسـاس شـهري بـا یکـدیگر و بـا معـابر سـریع (نزدیکـی         هـاي   لزوم نزدیکی و ارتبـاط کـاربري   §
  مدرسه با اورژانس و ...)؛ -نشانی با کارخانه آتش

یونـد ایـن فضـاها    پارك، زمـین ورزشـی و ...) و   پـ لزوم ایجاد فضـاهاي بـاز امـدادي (در قالـب      §
  رسانی به مصدومین احتمالی زلزله؛ با مراکز امدادي دیگر به منظور خدمات
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  هاي فرار و امداد؛ ازي (نزدیک) با یکدیگر براي افزایش راههاي مو هچاتصال کو §
  بست براي ایجاد دسترسی مضاعف؛ هاي بن هچبازنمودن کو §
  ها و مانند آن؛ چیپها،  هاي شبکه معابر شامل تقاطع گشایش گره §
بـاز در معــابري کـه امکــان گشـایش سرتاســري وجـود نــدارد، بــه      ایجـاد فضــاهاي بـاز و نیمــه   §

  ممکن. عنوان حداقل راه
  

  يمنظر شهرمعیارهاي مربوط به  - د
 یاسـت کـه برخـ    ياده شـهر، بـه انـدازه   یـ ان انسـان و پد یـ بـه عنـوان واسـطه م    يت منظر شـهر یاهم

ــاوقــات در تعر ــه يشــهر یف طراحــی ــدگفت ــی(منظــر ع يت منظــر شــهریریمــد يشــهر یطراحــ "ان و  ین
مات یگــر، ترســیبــه عبــارت دکنــد. یدار مــیــاســت کــه شــهر را پا يالهیوســ يمنظــر شــهر ") اســت.یذهنــ
اسـت   يهـا) تنهـا در قالـب منظـر شـهر     ابـان یخ ير پـالن، مقـاطع و نمـا   یـ طراحـان و معمـاران (نظ   یتجرب

 يرکالبـد یاسـت کـه ابعـاد غ    يمنظـر شـهر   یعنـ ین واسـطه  یـ ق ایـ شود. از طریم یو انسان یکه تجربه واقع
  د.ینمایدا میپ یخارج یافتن و تجلیشهر امکان به روز 

ــ يشــهر منظــر ــابت دتوانــیخــوب م ــزا یرق ــروزیشــهرها را اف افتــه، یدر جهــان توســعه  هش دهــد. ام
 يشـتر یکـه تـالش دارنـد سـهم ب     ییهـا د. شـرکت یـ نمایب عمـل مـ  یـ رق يهاباً به صورت شرکتیشهرها تقر

  برجسته و توجه را به خود اختصاص دهند. يه، استعدادهایاز بازار سرما
ــدر ا ــ ی ــر طراح ــاره دانــش و هن ــوان اقتصــاد يشــهر ین ب ــاء ت ــابت يدر ارتق شــهرها نقــش  یو رق

ــو ــه در تحق ياژهی ــانطور ک ــده و روش یدارد. هم ــام ش ــات انج ــاق ــ يه ــت،   یمهندس ــده اس ــت ش ارزش ثاب
 يریــگتوانـد ارزش افــزوده مشـخص و قابـل انـدازه    یمـ  "خـوب " يو منظـر شــهر  "خـوب " يشـهر  یطراحـ 

بــه همــراه داشــته  يشــهر يخت و ســازهاو ســا یعمرانــ يهــاپــروژه يبــرا یطــیو مح ی، اجتمــاعياقتصــاد
 .1باشد

 يهــاتیــفیاســت کــه بــه واســطه آن انســان ک یمیرنــده عناصــر و مفــاهیدر برگ يمنظــر شــهر نظــام
ت یـ اهم ين رویـ دهـد. از ا یه آنهـا شـکل مـ   یـ خـود را بـر پا   یذهنـ  يایـ افـت و دن یده شـهر را در یپد يبصر

ــده نظــام منظــر شــهر یعناصــر تشــک ــاء ک يل دهن ــیدر ارتق ــ  یف ط ینحــوه احســاس و ادراك انســان از مح
  ان است.یقابل ب يع درون شهریها و وقاتی، فعاليکالبد

   

                                                             
  .53، آبادي، شماره "مفهوم منظر شهري")، 1385گلکار، کوروش ( -1
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  از جمله معیارهاي مربوط به این مورد عبارتند از:
 يت منظر شهریفیرگذار بر کیتاث يد راهبردید يدورهایدها و کریت دیفیارتقاء ک - 

 اذهان شهروندانت مند آن در یهو يشهر و بخش ها ییزان خوانایارتقاء م - 

ــاز هو يبرخــوردار -  ــدی ــ يز و تشــخص بصــری، تمــايت کالب درون محــدوده شــهر در  یو ادراک
  رامونیپ يبرون شهر يمقابل با حوزه ها

ارزیابی سـازمان بصـري و فضـایی بـین اجـزا و عناصـر بـه نحـوي کـه قابلیـت بـه یادمانـدن و              - 
  نیز تبدیل به یک مدل ذهنی را داشته باشد؛

هـا در اثـر    هـا و قابلیـت ادراك متـوالی عناصـر، تقویـت و خوانـایی نشـانه        هبررسی تـوالی نشـان   - 
  وجود فواصل مناسب و ارتباط متقابل آنها؛

ــت -  ــت جه ــردي      قابلی ــدي و عملک ــات کالب ــط مشخص ــهر توس ــت در ش ــین موقعی ــابی و تعی ی
  ها؛ نشانه

مـادین  هـاي جغرافیـایی محـدوده شـهر در قابلیـت نمایـانی عناصـر شـاخص شـبکه ن          ارزیابی ویژگی - 
  شهر؛

ــره -  ــت به ــاهمواري قابلی ــدي از ن ــت ارزش   من ــت تقوی ــهر در جه ــتقرار ش ــا و محــل اس ــاي  ه ه
 هاي بصري. نمادین و ایجاد خوانایی و جاذبه

  
   یسبز و باز همگان يفضاها ياستخوان بندمعیارهاي مربوط به  -هـ

در شـهرها   ییابـد. فضـاها  ییمـ  یشـهرها تجلـ   یبـاز همگـان   يشـهروندان در فضـاها   یاجتمـاع  یزندگ
چ گونــه یروز و بــدون هــخــاص، در هــر وقــت از شــبانه يهــانــهیوجــود دارنــد کــه افــراد بــدون صــرف هز 

نگونـه فضـاها بـا    یگـر ا ینـد. از طـرف د  ینمایمـ  یجمعـ  يهـا و رفتارهـا  تیـ اقـدام بـه انجـام فعال    یتیمحدود
شـهر شـناخته    ییفضـا  يبنـد سـبز و بـاز بـه عنـوان عناصـر سـاختار بخـش بـه اسـتخوان          يهـا غلبه گستره

ن گونــه یــت ایــت و کمیــفیفــراوان بــه ک یشــهرها بســتگ یعــیســتم طبیات در اکوسیــشــوند. تــداوم حیمــ
  آورند.یشهرها را فراهم م یطیمح يدارینه پایداشته و زم يسبز و باز شهر يفضاها
در شــهرها اســت بــا  ینیشهرنشــ یت زنــدگیــفیارتقــاء ک يهــافضــاها خاســتگاه تبلــور نشــانه نگونــهیا

مــداخالت و اقــدامات  یید اســت کــه بســتر فضــایــالزم بــه تاک یبــاز همگــان يف فــوق از فضــاهایــتعره یـ ارا
  ند.ینمایم یدر شهرها معرف یباز همگان يرا مجموعه فضاها يعمده طراحان شهر

شـهر   ییفضـا  يبنـد ات بخـش اسـتخوان  یـ ح يهـا انیدر حکـم شـر   یباز همگـان  ين فضاهایدر واقع ا
ــرار  ــش برق ــرد  ينق ــوع عملک ــات متن ــديارتباط ــاع ییفضــا – ي، کالب ــم یو اجتم ــاختار ی ــر س  يان عناص

 را برعهده دارند. يوعمده شهر
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  از جمله معیارهاي مربوط به این مورد عبارتند از:
 یسبز و باز همگان يفضاها يشبکه ا يارتقاء استخوانبند - 

 یعیسبز و باز طبوند اندام ها و عناصر عمده و یاز ساختار منسجم و هم پ يبرخوردار - 

 یسبز و باز همگان ياده در درون فضاهایحضور فعال و سرزنده و پر نشاط افراد پ - 

 یسبز و باز همگان يفضاها ینیو ع یذهن يت باالیمقبول - 

ــتعر -  ــوعی ــاز همگــان ياز فضــاها یف تن ــدر قالــب م یســبز و ب ــان هــاین ( گــره هــا ) ، خیادی مجهــز  ياب
ــهر ــ، پ يش ــا و پی ــاده روه ــای ــهر ياده راه ه ــا  يش ــارك ه ــا ، پ ــوار ه ــهر ي، بول ــ يش و ... در  یو جنگل

 شهر   ییسازمان فضا
 

  اقتصادي -هاي اجتماعی ـ معیارهاي مربوط به ویژگیو
  اقتصادي عبارتند از: -هاي اجتماعی از جمله معیارهاي مرتبط با ویژگی

بنــدي  اســتخوانهــاي متشــکله  هــاي اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی فضــاها و فعالیــت  ارزش - 
  اصلی شهر؛

بنــدي اصــلی شــهر در فــراهم آوردن مــوقعیتی بــراي  هــاي اســتخوان قابلیــت فضــاها و فعالیــت - 
  برخوردها و مراودات اجتماعی و مبادالت اقتصادي؛

  ارزیابی نقاط و فضاهاي قابل احیا از لحاظ اجتماعی و اقتصادي؛ - 
  در فضاهاي شهري؛ها  قابلیت اختیار و انتخاب از حیث تنوع و تعدد کاربري - 
ــأثیر متقابـــل ارزش -  هـــاي اقتصـــادي ثابـــت (تأسیســـات شـــهري و ابنیـــه)، تغییـــرات و   تـ

  ؛هاي آن به ویژه ارزش زمین و گرایشات توسعه شهري جایی جابه
گیــري فضــاهاي مختلــف  تــأثیر مناســبات اجتمــاعی و گرایشــات فرهنگــی گونــاگون در شــکل - 

  شهري؛
  گیري فضاهاي شهري. اي در شکل و منطقهاي  ها و فرهنگ محله تأثیر خرده فرهنگ - 

  
دسترسـی و   - کالبـدي فـرم  هارگانـه  چهـاي   معیارهاي مربـوط بـه روابـط متقابـل مشخصـه      -ز
  .یهمگان يفضاها يو استخوان بند يمنظر شهر ،ها، عملکردها  راه

  انطباق مقیاس کالبدي و عملکردي (اهمیت نوع عملکرد)؛ - 
ــایی در    -  ــري و فض ــات بص ــأثیر کیفی ــی    ت ــات جمعیت ــان تحرک ــد و جری ــت و آم ــاي رف الگوه

  هاي ارتباطی شهر؛ شریان
هـا   هـا براسـاس سلسـله مراتـب و نـوع عملکـرد راه بـا فعالیـت         کیفیت و کفایـت همجـواري راه   - 
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  و عملکردهاي مجاور آن (هماهنگی یا عدم هماهنگی)؛
  نحوه تطابق تمرکزهاي عملکردي، کالبدي و بصري؛ - 
ــات اجتمــاعی و   -  ــأثیر طبق ــري قســمت شــرایط اقتصــادي برشــکل ت هــاي مختلــف شــهر و   گی

  عناصر آن؛
  هاي مردم شهر و میزان تردد و تجمع جمعیت؛ رابطه عملکردي فضاها و فعالیت - 
هــاي مناســب  درایجــاد موقعیــت کالبــدي وفضــاهاي شــهري هــاي ســازگاري وتناســب ویژگــی - 

  براي برخوردهاي اجتماعی؛
اي  ل شهربراســاس ارزیــابی الگوهــاي بازدارنــدهکــ بنــدي اصــلی بــراي کــارایی اســتخوان میــزان - 

ماننــــد تمرکزهــــاي شــــدید وعــــدم تعــــادل در توزیــــع تمرکزهــــا، فواصــــل زیــــاد،  
  هاي مکمل از یکدیگر. کاربري دورشدن

 

  معیارهاي خاص -2-7-2-4
  ساختار فضایی و کالبدي شهر یبخشتقویت و انسجام )الف

ــیخم ــهرین ــعل ش ــورداری ــار يرغم برخ ــابقه ت ــوالن یخیاز س ــکل یط ــگو ش ــادوره يری ــدر يه  یجیت
و  ییونـد فضـا  یپقـد سـاختار منسـجم و هـم    ا، از فيشـهر  يهـا بـه بافـت   ییروسـتا  يهـا تکامل از سکونتگاه

ــد ــ يکالب ــال يمحورهــا. باشــدیم ــوب – یشــمال یتیفع ــام خم یجن ــیام ــ، توحیعتیشــر، ین  – ید و شــرقی
شـهر را   يکالبـد  – ییفضـا  یشـهر سـاختار اصـل    يدر بافـت مرکـز   یاصـفهان  یفعصـر، اشـر  ی، ولیبوعل یغرب

 ییبـه سـازمان فضـا    یبخشـ رامـون امکـان انسـجام   یاز بافـت پ  یتگسـ ن سـاختار بـا گس  یـ شکل داده اسـت. ا 
ز یـ شـهر ن ینـ یرامـون خم یدر پ یو توسـعه شـتابان افقـ    یـی روگـر پراکنـده  یاز طـرف د شهر را نداشته اسـت.  

ــزوده اســت. از ا ییســازمان فضــا یو گسســتگ یبرآشــفتگ ــرویشــهر اف ــراز عمــده یکــی ين ارهــا و ین معیت
شـهر بـه واسـطه     يکالبـد  – ییت سـاختار فضـا  یـ بـر تقو  یشـهر متکـ  ینـ یخم يزیـ رو برنامه یاصول طراح

ــگشــکل ــا و محورهــامراکــز، کــانون يری ــده و انســجامیپ یتیعمــده فعــال يه ــه تحــوالت  یبخشــونددهن ب
  ده است.یف گردیشهر تعر ياتوسعه

  
ـ رامـون شـهر و گسـترش فعال   یدرون و پ يکشـاورز  یحفظ باغات و اراضب)  مـرتبط بـا    يهـا تی

  يدار و قابل رقابت در بازار اقتصادیمدرن، پا يو کشاورز يباغدار
جاد نموده و یرا ا یار مطلوبیبا و بسیانداز زباغات موجود شهر عالوه بر منبع درآمد ساکنان شهر، چشم

باشند. حفظ و یب میده است. در وضع موجود باغات داخل شهر در حال تخریشهر را موجب گرد يف هوایتلط
و نظارت و کنترل  يت شهریریتوسط مد هاب باغات و توقف صدور مجوز احداث بنا در باغیاز تخر يریجلوگ
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ارآ مؤثر و ک یقانون يانجام گرفته در باغات موجود با استفاده از ابزارها یرقانونیغ يمستمر بر ساخت و سازها
  باشد.یطرح توسعه و عمران شهر م يکالبد يزیرها و اهداف برنامهتیاز اولو

 یو اراضـ  هـا از بـاغ  يورارتقـاء ارزش افـزوده و بهـره    يدر راسـتا  یداتیـ سـت تمه یبایگر مـ یاز طرف د
ــا  يباغــدار يهــاتیــرامــون شــهر اتخــاذ نمــود تــا حفــظ و گســترش فعال یدرون و پ يکشــاورز در رقابــت ب

ــر ید ــفعالگ ــاتی ــاد يه ــاز اولو ياقتص ــبی ــد. از ا یت مناس ــوردار باش ــرویبرخ ــره ين ــدبه ــ يمن ل یاز پتانس
ــا باغــدار يهــاتیــگســترش فعال يدر راســتا يکشــاورز یحضــور باغــات و اراضــ ــرتبط ب  يو کشــاورز يم

و ارزشــمند،  یـی ، داروینتــیاه زیـ پـرورش گــل و گ  يهــاک، گلخانـه یدروپانیــر مـزارع ه یــدار نظیـ مـدرن و پا 
-و فـروش محصـوالت از جملـه جهــت    یشـگاه ینما يهـا و عرصـه  ياگلخانـه  يپـرورش محصـوالت کشـاورز   

  نه شناخته شده است.ین زمیمناسب در ا يهايریگ
  

زا و مقابلــه بــا ش توســعه درونیافــزا ينــه در راســتایبه یاز تــراکم ســاختمان يمنــدبهــرهج) 
  رامون؛ یتوسعه در پ يهاتیمحدود
و فاقــد  یکــم و توســعه کنتــرل نشــده افقــ یبــا تــراکم ســاختمان يبافــت شــهر يشــهر داراینــیخم

  .)427-2(جدول شماره  مشخص است يزیربرنامه
   ینواح و ک مناطقیبه تفک یتراکم ساختمان :427-2جدول شماره 

 منطقه
  یتراکم ساختمان

 محالت

مجموع شتریب و 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

 

  1ه یناح              
     2ه یناح        
    3ه یناح           
  4ه یناح               
  5ه یناح             

 جمع              

 

  1ه یناح              
       2ه یناح         
   3ه یناح              
 4ه یناح             
  5ه یناح              
   6ه یناح            

   جمع             
  جمع کل                  

  مشاور یدانیماخذ: برداشت م
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ـ    ینـ یخم ينـد اتصـال کالبـد   ین فرآیادامه ا و  يز شـهر یت متمـا یـ ن رفـتن هو یشـهر بـه اصـفهان، از ب
 يهــاو ســکونتگاه ياهیحاشــ يهــاآنهــا بــا بافــت ینیگزیو جــا يکشــاورز یباغــات و اراضــ یجیتــدر ينــابود

مـورد   يکالبـد  يزیـ ربرنامـه  يارهـا یاز اصـول و مع  یکـ ی ينـرو یاز ا، را به دنبـال خواهـد داشـت.    یررسمیغ
 يهــاهــا و ضــابطه منــد نمــودن گســترشو ارتفــاع ســاختمان یت تــراکم ســاختمانینظــر طــرح جــامع هــدا

ن شـده توسـط طـرح جـامع در     یـی تع يهـا در پهنـه  یش تـراکم سـاختمان  یشـهر در درون آن و افـزا   يعمود
  باشد.ین مدار آیشهر و توسعه پا ییت سازمان فضایتقو يراستا

  
  شهر به سمت اصفهان؛ ینیخم يد و کنترل توسعه کالبدیتحدد) 

محـروم   يعمـده شـهر   يهـا شـهر را از وجـود مراکـز و کـانون    ینـ یکـه خم  ین عـوامل یاز مهمتـر  یکی
ــه  ــه مجموع ــاخته و آن را ب ــاه ياس ــترش   یخوابگ ــا گس ــکونتگاهب ــاس ــمیغ يه ــ یررس ــهر یدر حاش ه ش

ت یــکــه هو یداتیــن تهدیآن بــه کالنشــهر اصــفهان اســت. از مهمتــر یکــیبــدل ســاخته اســت، نزداصــفهان 
شـهر  ینـ یمحـدوده شـهر اصـفهان و خم    ییونـد فضـا  یو پ ياتصـال کالبـد  ، د یـ نماید مـ یتهدشهر را ینیخم

 يد و کنتــرل توســعه کالبــدیــدتح ينــروید خواهــد نمــود. از ایا تشــدالــذکر رن امــر مســائل فــوقیــاســت. ا
ــیخم ــا   ین ــفهان ب ــه ســمت اص ــهر ب ــرهش ــگبه ــداب يری ــاگون و تعریاز ت ــر گون ــوزه فضــای ــه و یم ییف ح ان

طـرح جـامع بـه حسـاب      يکالبـد  يزیـ رطـرح  يارهـا یاصـول و مع ن ین دو مجموعـه از مهمتـر  یـ حدفاصل ا
  د.یآیم

  
ـ  يمنـد مـه مـزاحم و بهـره   یع مـزاحم و ن یصـنا  يش عملکـرد یپـاال هـ)  قـبًال توسـعه    یاز اراض

  شهر؛  یند توسعه آتیافته در فرآی
ــو توز يهــا و مراکــز نگهــدارمــه مــزاحم، مــزاحم، کارگــاه یع نیصــنا يریــگشــکل ه یع دام در حاشــی

آنهـا   یتیفعـال  يباغـات و تـداخل و ناسـازگار    يد گسـترش کنتـرل نشـده آنهـا و نـابود     یـ شـهر و تهد ینیخم
ت آنهــا در یو هــدا یکــرد محدودکننــدگیاتخــاذ رو يو ... طــرح جــامع را در راســتا يشــهر يهــاطیمحــ بــا

مـزاحم، سـوق داده    يهـا تیـ از فعال یا خـروج بعضـ  یـ ش شـده و  یپـاال  یصـنعت  يهاخوشه يریگقالب شکل
شــهر از  يو اقتصــاد يتوســعه کالبــد ينــدهایفرآ يدر راســتا ینگونــه اراضــینــه از ایبه يمنــداســت. بهــره

  اصول مهم در طرح جامع شهر برشمرده شده است.جمله 
  

  شهر؛   يفرسوده و مرکز ینواح يعملکرد – ياء کالبدیاحو) 
ــده  ــش عم ــت يابخ ــااز باف ــز يه ــه يمرک ــاخص يدارا يرش ــاش ــودگ يه ــداوم   یفرس ــت و ت اس

ش خواهــد یبافــت را افــزا ی، فرســودگیمســکون ینــواحن در ین زمــییبــه همــراه ارزش پــا يجــار يرونــدها
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 يعملکــرد – ياء کالبــدیــد بــر ضــرورت احیــن طــرح جــامع تأکیدر تــدو یاساســ يارهــایاز مع یکــیداد. 
مـذکور،   يهـا بافـت  يت کالبـد یـ فیر مـؤثر در ارتقـاء ک  ین تـداب یبـوده و بـر تـدو    يفرسوده مرکز شهر ینواح

ــزا ينوســاز يهــامشــوق و ... اهتمــام داشــته  يت شــهریریش عــدم مــدیو افــزا یش مشــارکت مردمــیو اف
  است.

  
  ؛  یررسمیغ يهاسکونتگاه يتوانمندسازز) 

 يهــاشــرق و جنــوب شــهر را ســکونتگاهشــمالدر شــرق،  يشــهر محــدودهاز  ياعمــده يهــابخــش
کــار شــهر اصــفهان در کنــار توســعه شــتابان   يرویــحاصــل از مهــاجرت اقشــار کــم درآمــد و ن  یررســمیغ

 يریبـر جلـوگ  طـرح جـامع    یکـرد اساسـ  یشـهر بـه خـود اختصـاص داده اسـت. رو     ینیاطراف خم يروستاها
در  يریبــه همـراه اتخــاذ تــداب  يکشـاورز  یباغــات و اراضــ يو نـابود  یررســمیغ يهـا از گسـترش ســکونتگاه 

شــهر اســتوار  یعمــوم يهــاونــد هماهنــگ آنهـا بــه بافــت یهــا و پنگونــه ســکونتگاهیا يتوانمندســاز يراسـتا 
  ده است.یگرد

  
ـ مناسـب در جهـت تقو   يبسترسازح)  -شـمال  يدر راسـتا  يسـاختار  يهـا ت انـدام یت و هـدا ی

ـ د بر توسـعه م یغرب شهر و تأک ـ و يهـا و بلندمـدت بافـت  ان مـدت  ی ـ بـا تک  يژه شـهر ی ه بـر  ی
  ه؛ یدانش پا يهاتیفعال

ــه واســطه عوامــل  ینــیتوســعه خم يهــاتیمحــدود شــهر از جانــب شــمال، شــرق، جنــوب و غــرب ب
نـه  یبه يمنـد در جهـت بهـره  (غـرب شـهر   واقـع در شـمال   یاراضـ اسـتفاده از  سـاز  نـه یو مصـنوع زم  یعیطب

ــعهیدر فرآ ــد توس ــگرد )ن ــرویده اســت. از ای ــتعر ين ــف و تقوی ــلی ــر اص ــتخوانبند یت عناص و  ییفضــا ياس
ــغــرب و تأکشــمال يشــهر در راســتاینــیخم يکالبــد ــر اســتفاده از ای ــه اراضــید ب ــگدر شــکل ینگون  يری
ه طـرح جـامع   یـ از اصـول ته  یکـ یه بـه عنـوان   یـ دانـش پا  يهـا تیـ ه بـر فعال یـ بـا تک  يژه شـهر یو يهابافت
  ده است.یگرد یمعرف

  
ـ تعر ییفضـا  – يزات کالبـد یمشـخص و بـا تمـا    يادروازه يهـا حوزه يریگط) شکل ف کننـده  ی

  شهر؛ینیت و مرز محدوده خمیهو
ــوار ــیخم يهمج ــهرها ین ــا ش ــهر ب ــفهان از شــرق و شــمال  يش ــدم  اص ــوب و ع ــرق، درچــه از جن ش

ــتعر ــدودهی ــخص از مح ــاف مش ــد يه ــوار  يکالب ــهرها در ج ــدیش ــیک ــم فرورفتگ ــت یگر و در ه ــاباف  يه
 مســتقل يشــهر بــه عنـوان شــهر ینـ یخماز  مشــخص را يادروازه يهـا ف حــوزهیــشــهر امکـان تعر  يکالبـد 
 یشـهر و سـامانده  ینـ یمسـتقل و مشـخص خم   يمنـد تیـ د بـر هو یـ تأک يدر راسـتا  ينـرو یاز ااست. گرفته 
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 يادروازه يهــاف حــوزهیــبــه شــهر، تعر يعمــده ورود يمســتقر در محورهــا يواحــدها یتیو فعــال يکالبــد
-و برنامــه ید طــرح جــامع در طراحــیـ خــالص مــورد تأک ییفضــا – يکالبــد يهـا یژگــیاز و يمنــدبـا بهــره 

  شهر بوده است. يزیر
  
ـ یعمـده تفر  يهاکانون يریگ) شکلي ـ یح بـه واسـطه تعامـل مناسـب      يو گردشـگر  ی، فرهنگ
ـ یو عناصـر شـاخص طب   يشـهر  يهـا ان بافـت یم ـ یسـت مح یو ز یع همجـوار (چشـمه الدر،    یط

  و ...) اصغرآباد، کوه آتشگاه يمادکوه دوشاخ، 
-جنــوب – یغربــه شــمالیدر حاشــ یعــیو طب يعمــده گردشــگر يهــااز عناصــر و کــانون يارهیــزنج

-رامـون شـهر امکـان شـکل    یدر پ يکشـاورز  یبـه همـراه حضـور غالـب باغـات و اراضـ       شـهر ینـ یخم یشرق

از  يمنــدطــرح جـامع بــر بهــره  ينــرویرا فــراهم نمــوده اسـت. از ا  يگردشــگر يهـا تیــره فعالیــزنج يریـ گ
  د نموده است. یره مذکور تأکیشهر با زنجینیشتر خمیموجود و تعامل هرچه ب يهالیپتانس

  
ـ ك) گسترش فعال ـ دانـش پا  يهـا تی ـ م يارتبـاط و تعامـل قـو    يه و برقـرار ی هـا و  ان دانشـگاه ی

  ؛  يشهر يهاه و بافتیدانش پا يهاتیفعال
ــدم بهــره ــدع ــیخم يشــهر يهــابافــت يمن ــرات ین اصــفهان و  یصــنعت حضــور دانشــگاهشــهر از اث

ــدانشــگاه آزاد در شــمال و شــمال ــع عمــده توســعه شــهر برشــمرده شــده اســت.    یغرب اصــل شــهر از موان
ــرار ــو يبرق ــامالت ق ــم يتع ــگاهی ــز دانش ــ، تحقیان مراک ــت ی ــا باف ــعه ب ــاق و توس ــهر يه ــوار و  يش همج

 یکـ یه در ارتبـاط بـا آنهـا، بـه عنـوان      یـ دانـش پا بـر اقتصـاد    یبرتر مبتنـ  يهاتیفعال يریگشکل يبسترساز
  شده است. شناختهشهر  يکالبد يزیطرح ر يارهایاصول و معاز 
  

ـ یت فرم شـهر از و یهو يریاثرپذل)  ـ یعناصـر شـاخص طب   یژگ و  ي(ارتفاعـات، باغـات، مـاد    یع
  ؛  يد راهبردید يدورهایاندازها و کر...) و چشم

-شــمال و شــمال یعــیر ارتفاعــات طبیــشــهر نظ رامــونیدرون و پ یعــیحضــور عناصــر شــاخص طب

ع از یبــد يانــدازهاافــت چشــمیجهــت در يکالبــد يبســترها ،تشــگاهآکــوه هــا، يغــرب، کــوه دوشــاخ، مــاد
ــهر و   ــه ش ــات ب ــارتفاع ــتا ی ــات در راس ــه ارتفاع ــهر ب ــکر يا از درون ش ــد يدورهای ــردی ــه  ،يد راهب از جمل

     د. یآیبه حساب مشهر ینیخم يبرا يکالبد يزیرطرح يارهاین معیمهمتر



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 202

مهندسان مشاور نقش محیط    

رشـد  و توسـعه شـهر و      يبدسـت آمـده بـرا    ییهاسه راه حلیم  و مقای، تنظيبندجمع -8-2-4
  به منظور تبادل نظر با سازمان مسئول يشنهادیپ ين راه حل و الگویرتانتخاب به

شهر و  یقبل يهابرنامه و از اسناد ینده شهر آگاهیو توسعه آ يزیرمناسب برنامه يجهت انتخاب الگو
زان یو م یمورد بررس یاراض يت و کاربریجمع ینیبشی، پيشنهادی، محدوده پيهانهیدر زم يریگجهت

 يالگوها یرد. سپس با بررسیگیل قرار میآنها با وضع موجود مورد تحل يهارتیاناً مغایو اح شنهادهایپتحقق 
  گردد.یه میشهر ارا يهایژگیتوسعه با توجه به و ين الگویترتوسعه شهر، مناسب

ـ    يهـا ت موجود شهر با طـرح یاس وضعیق -1-8-2-4 جهـت حصـول بـه     یمصـوب در موضـوعات اساس
  مصوب يهاطرح يریپذزان تحققیم

 251814)، 1385ان دوره (ســال یــپا يت شــهر را بــرایــپیشــین خمینــی شــهر جمع طــرح جــامع
  بوده است.  1هکتار 5/4952آن  يشنهادیکرده بود. مساحت پ ینیبشینفر پ

ــجمع) 1390(ســال در وضــع موجــود  ــ 239256ت شــهر حــدود ی ــر م ــباشــد. اینف ت یــن جمعی
ــمحقــق نگرد ،طــرح مصــوب يشــنهادهایپدهــد ینشــان مــ ــکــاهش جمع يهــااســتیده اســت، سی ت و ی
  طرح جامع بوده است. يهاینیبشیعدم تحقق پ یاز عوامل اصل دیکنترل موال

  نموده است.  ینیبشینفر پ 273220معادل  1405سال  يرا برا ت شهری) جمعيد (بازنگریطرح جامع جد
  هامحدودهالف) 

 یلیشنهاد شده بود. طرح تفصیهکتار پ 5/4952مساحت کل محدوده شهر  ن شهریشیپدر طرح جامع 
ن یبه ا افه نموده است.هکتار به محدوده شهر اض 121قرطمان در جنوب شهر را به مساحت تقریبی  يروستا

  ).428- 1نقشه شماره ( باشدیهکتار م 5/5073حدود  یلیمساحت کل شهر در محدوده طرح تفصب یترت
  موجود با طرح جامع یاراض ياس کاربریق )ب

طرح جامع مصوب در مقایسه با وضع موجود مورد بررسی قرار  يهامیزان تحقق پذیري پیشنهاد
هاي تحقق نیافته گرفته است. این مقایسه در قالب کاربریهاي تحقق یافته (اجرا شده) طرح جامع، کاربري

  است. افتهیانجام هاي مغایر (تبدیل شده به کاربریهایی غیر از کاربري مصوب) (اجرا نشده) و کاربري
زیربناي "هاي وضع موجود در نقشه پیشنهادي تحت عنوان کلیه کاربري ،وبدر طرح جامع مص

نشان داده شده است؛ مگر آن بخش از کاربریهاي وضع موجود که بر روي آن کاربري جدید  "شهري موجود
زیربناي "پیشنهاد شده است. همچنین در طرح مذکور خدمات محله اي، ناحیه اي، سبز و مسکونی تحت نام 

  ).428-2نقشه شماره و  428- 1جدول شماره( 2نشان داده شده است "نهاديشهري پیش
                                                             

بوده است. بر اساس نقشه طرح، این مساحت محدوده شهر در طرح جامع پیشین در نقشه مصوب و نیز گزارش طرح، دو عدد متفاوت -  1
  هکتار  بوده است 4952.5هکتار و براساس گزارش طرح، برابر 4986میزان برابر 

الزم به توضیح است، به دلیل عدم تطابق تعاریف کاربري در طرح جامع پیشین و با طرح جامع کنونی، بررسی میزان تحقق پذیري به صورت  ٢
   ت در خصوص برخی از کاربري ها، این مقایسه، میزان تحقق دقیق کاربري را به دست ندهد.دقیق امکانپذیر نبوده و ممکن اس



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 203

مهندسان مشاور نقش محیط    

  )1385ن(افق طرح:یشیپ جامع طرح مصوب یاراض يمساحت کاربر: 428 - 1جدول شماره
سهم (درصد) مساحت (متر مربع) يکاربر

  خدمات شهري -اداري 
  اراضی توسعه آموزش عالی

  ارتفاعات
  آموزش عالی

  باغ و اراضی کشاورزي
  پارك جنگلی

  پارك و فضاي سبز
 تاسیسات و تجهیزات  

  تجاري
  پذیرایی -جهانگردي  

  حمل و نقل و انبار
  درمانی
  رفیوژ
  ستادي
  فرهنگی

  فضاي سبز حاشیه اي 
  فضاي سبز حفاظتی

  کارکاه ها و واحد هاي نیمه مزاحم
  کارگاه ها و واحد هاي مزاحم شهري 

  خدمات شهري -محور اداري 
 مسکونی -خدماتی  -مرکز اداري   

  پژوهشی وابسته به بیمارستان -مرکز آموزشی 
  مسکونی پیشنهادي

 مسکونی موجود  
 معبر  

  ورزشی
  مجموع  

  1375ن شهر، یشیماخذ: طرح جامع پ  
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  افته طرح جامعیا تحقق یموجود  يهايکاربر •
پیشـنهادي مصــوب طـرح جــامع کـه در وضـع موجــود اجـرا شــده انـد. تحــت        يهــايه کـاربر یـ کل

هکتـار   960حـدود   428-2شـده اسـت. براسـاس جـدول شـماره        هیـ اراافتـه  یتحقـق   يهـا يعنوان کـاربر 
ــاربر  ــامع ک ــرح ج ــدوده ط ــدمات يدر مح ــق  یخ ــه از ا یتحق ــود دارد. ک ــه وج ــافت ــن می ــد  7/55ان ی درص

 428-3درصــد از زیربنــاي شــهري پیشــنهادي تحقــق یافتــه اســت. نقشــه شــماره    2/16آمــوزش عــالی و 
  دهد.یرا نشان م نیشیپطرح جامع  افتهیتحقق  يهايکاربر

  
 )1385ن(افق طرح:یشیپ جامع طرح افتهی تحقق يهايکاربر:  428-2 شماره جدول

 يکاربر
افته یتحقق سطوح 

  (مترمربع)
سهم 

)درصد(
  يخدمات شهر - يادار

  یآموزش عال 

  باغ و اراضی کشاورزي

 يشهر زاتیسات و تجهیتاس  

  ییرایپذ – يجهانگرد

  حمل و نقل و انبار

  يستاد

 فرهنگی  

  يه ایسبز حاش يفضا

  مه مزاحمین يواحد هاکارکاه ها و 

  يرمزاحم شهریغ يکارگاه ها و واحد ها

  مارستانیوابسته به ب یپژوهش - یمرکز آموزش

 پیشنهادي يشهر يربنایز   

   یورزش

  مجموع 
  ماخذ: مطالعات مشاور                 

  
  
  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 205

مهندسان مشاور نقش محیط    

  اجرا نشده طرح جامع يهايکاربر •
 1/518باشــد و در مجمــوع یر مــیو بــا یهــا در وضــع موجــود بــه صــورت بــاغ، زراعــين کــاربریــا

ــد  ــاحت دارن ــار مس ــدود  .هکت ــاحت اداري 1/7ح ــهري پ-درصــد از مس ــدمات ش ــنهادیخ ــده  يش ــرا نش اج
ــارك و فضــا 4/32درصــد ( 3/6درصــد زیربنــاي شــهري پیشــنهادي،   2/52اســت.  ســبز اجــرا  يهکتــار) پ
  ).428-4نقشه شماره و  428-3جدول شماره ( مانده استینشده باق

  
   )1385ن(افق طرح:یشیجامع پ طرحافته یتحقق ن يهاي: کاربر428-3جدول شماره

 يکاربر
افته یتحقق سطوح 

  (مترمربع)
  سهم

)درصد(
 يخدمات شهر - يادار 

 یآموزش عال 
 باغ و اراضی کشاورزي

 یپارك جنگل 
 سبز يپارك و فضا

 زاتیسات و تجهیتاس
 ییرایپذ - يجهانگرد

 حمل و نقل و انبار 
 یدرمان
 يستاد

 فرهنگی
 يه ایسبز حاش يفضا 

 مه مزاحمین يکارکاه ها و واحد ها 
 يرمزاحم شهریغ يکارگاه ها و واحد ها 

 مارستانیوابسته به ب یپژوهش - یمرکز آموزش
 پیشنهادي يشهر يربنایز

 یورزش

 مجموع 

 ماخذ: مطالعات مشاور                 

  
   



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 206

مهندسان مشاور نقش محیط    

  ن شهریشیپ اجرا شده با طرح جامع ریمغا يهايکاربر •
هــایی غیــر از کــاربري را شــامل مــی شــوند کــه در وضــع موجــود تبــدیل بــه کــاربري ییهــانیزمــ

هکتــار از کاربریهــاي  4/708هــا در مجمــوع مصــوب آن در طــرح جــامع شــده انــد. ایــن گــروه از کــاربري 
ــن      ــد. در ای ــود اختصــاص داده ان ــه خ ــود ب ــامع را در وضــع موج ــرح ج ــان، مصــوب ط ــد از  1/30می درص

ــارك  5/10درصــد از اراضــی بــاغی و کشــاورزي و  8/32زیربنــاي شــهري پیشــنهادي،  درصــد از کــاربري پ
  .)428-5نقشه شماره و  428-4جدول شماره (اي دیگر تبدیل شده اند. هو فضاي سبز به کاربري

  
   )1385طرح:ن(افق یشیپ جامع طرحبا اجرا شده  ریمغا کاربري هاي :428- 4جدول شماره 

درصد افته (مترمربع) یتحقق  يکاربر
 يخدمات شهر - يادار

 یآموزش عال
 باغ و اراضی کشاورزي

 یپارك جنگل 
 سبز يپارك و فضا

 زاتیسات و تجهیتاس 
 ییرایپذ - يجهانگرد

 انبارحمل و نقل و 
 یدرمان
 يستاد

 فرهنگی
 يه ایسبز حاش يفضا

 مه مزاحمین يکارکاه ها و واحد ها
 يرمزاحم شهریغ يکارگاه ها و واحد ها 

 مارستانیوابسته به ب یپژوهش - یمرکز آموزش 
 پیشنهادي يشهر يربنایز

 یورزش

 مجموع  
 ماخذ: مطالعات مشاور                 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  مالك عمل شهر یلیطرح تفص - 428- 1نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  ن شهریشیطرح جامع پ :428- 2نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  نیشیافته طرح جامع پیتحقق  يهايکاربر :428-3نقشه شماره 

  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 210

مهندسان مشاور نقش محیط    

  نیشیجامع پ افته طرحیتحقق ن يهايکاربر :428- 4نقشه شماره 
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  ن یشیجامع پ ر اجرا شده با طرحیکاربري هاي مغا :428-5نقشه شماره 

  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 212

مهندسان مشاور نقش محیط    

  ) 1405شهر در افق طرح ( سال  ینیشهر خم يشنهادیتوسعه پ ين الگویتدو

ــدو ــيجهــت ت ــاينــيشــهر خم ين نحــوه گســترش آت ــوها، ايســنار يشــهر، برمبن  يوين را ســناري
 يهـا يز کمبـود کـاربر  يـ قابـل توسـعه و ن   يل اراضـ يده و سـپس بـا توجـه بـه پتانسـ     يـ ق گرديمننتخب تدق

گـردد. در مرحلـه بعـد،    يارائـه مـ   يشـنهاد يتوسـعه پ  يهـا ينه بـه عنـوان الگـو   ي، سه گزيو مسکون يخدمات

توسـعه   يينهـا  يل قرارگرفتـه و سـپس الگـو   يـ مـورد تحل  يبراسـاس اثـرات مثبـت و منفـ     يشنهاديپ يالگو

  خواهد بود.  يشنهاديپ ياراض يه نقشه کاربريته يمورد نظر، مبنا يشود. الگويانتخاب م

  

 منتخب يویق سناریگام اول : تدق •

عمـل آمـده   بـه  يهـا يباشـد کـه بـا توجـه بـه بررسـ      يمـ  چهـار شماره  يويمنتخب، سنار يويسنار

 يابيتوانـد دسـت  يکـه مـ   ييبـه عنـوان سـنار    يو اجتمـاع  ي، اقتصـاد يطـ يمحسـت ي، زيکالبـد  يهانهيدر زم

-تيـ ش فعاليو، بـر پـاال  ين سـنار يـ ده اسـت. در ا يـ د، ارائـه گرد يـ ل نمايشـهر را تسـه   يبه اهداف متصور بـرا 

ــاميدر شــهر و کــاهش نقــش خوابگــاه يشــغل يجــاد فرصــتهايموجــود شــهر، ا يهــا هــا و ن خواســتهي، ت

پــاک،  يشــهر بـه شــهر  ينــيل خميو تبـد  بــه اصــفهان ياز شــهروندان و کــاهش وابسـتگ يـ خـدمات مــورد ن 

ز يــو گســترش شــهر در شــمال غــرب محــدوده و نين ســناريــده اســت. ايــد گرديــامــن، مســتقل و ســبز تاک

ــوان  ــد از ت ــااســتفاده بع ــ  يگردشــتگر يه ــورد نظــر م ــر ايشــهر م ــباشــد. ب ــاي توســعه  ين اســاس الگوه

  گردد. ين ميو تدوين سناري، در قالب ايشنهاديپ

  

  يشنهادیتوسعه پ يالگوهاگام دوم: ارائه 

  الگوي توسعه پیشنهادي طرح جامع خمینی شهر ن تبیی
ــا بهــره منــد ينــيتوســعه خم يالگوهــا ــان يويســنار يراهبــرد يرهــاياز جهــت گ يشــهر ب   يآرم

ــداز به  ــداز شــهر بــه عنــوان چشــم ان  يبــه اهــداف و راهبردهــا يتحقــق بخشــ ينــه و در راســتايچشــم ان

ــم گرديمربوطــه تنظــ ــه ي ــد. ب ــبده ان ــايد ياني ــر الگوه ــتوســعه ب يگ ــجغراف -ييان فضــاي ــا و  يياي راهبرده

گـر بـه   يباشـند. از طـرف د   يشـهر مـ   يکـ يزيبسـتر ف  يشـهر بـر رو   ينـ يخم يآتـ  يزيبرنامه ر ياست هايس

ــور دربرگ ــمنظ ــايمتغ يري ــاهو  يره ــوع م ــو رو يمتن ــول فرآ يه اي ــ يدر ط ــد طراح ــودن   ين ــاظ نم و لح

 يکردهــايطــرح رو يرينــد اجــرا و تحقــق پــذيان فرآيــدر جر يت شــهريريمــد يهــاتيامکانــات و محــدود

 ين رويـ د. از ايـ نما يفـا مـ  يتوسـعه نقـش ا   ين الگوهـا يگونـاگون در تـدو   يبا تـوان هـا و تنگناهـا    يمختلف

کـرد و  يرو يک متـأثر از اتخـاذ نـوع   يـ طـرح جـامع کـه هر    يشـنهاد يتوسـعه پ  ينـه مختلـف الگـو   يگز چهار

ــ يتبعــات ناشــ ــدو ياز آن م ــگردن يباشــد، ت ــه تشــر ي هــاي مختلــف  نــهين گزيــح ايده اســت. در ادامــه ب

 پرداخته و به ويژگيها و نکات قابل تمييز هريک اشاره گرديده است
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  گزینه اول:  –الگوي توسعه پیشنهادي طرح جامع خمینی شهر   -الف
ایـن الگـو بـر پایـه ضـرورت حفــظ و نگهـداري از باغـات و اراضـی کشـاورزي حدفاصـل اصــفهان و           

شـهر در شـرق و جنـوب غـرب بـه مثابـه ذخـایر زیسـت محیطـی حیـاتی، نـه فقـط بـراي خمینـی               خمینی 
ــه است   ــه شــهري اصــفهان شــکل گرفت ــراي مجموع . ایــن ضــرورت در چشــم )428-6(نقشــهشــهر بلکــه ب

انداز گرایشات برنامه اي، مجموعه شهري و هنجـاري طـرح مـورد تاکیـد واقـع شـده اسـت؛ بـر ایـن اسـاس           
راضــی واقــع در میانــه ارتفاعــات شـمال غــرب در نظــر گرفتــه شــده اســت. الگــوي  امکـان توســعه شــهر در ا 

توســعه پیشــنهادي در ایــن محــدوده بــه مثابــه بافــت ویــژه شــهري و بهــره منــد از گســتره هــاي مخــتلط  
تجاري، اداري و خدماتی دانـش پایـه بـا نـوعی سـکونت ویـژه در کنـار گسـتره هـاي وسـیع شـهرك بـرق و             

مات عمـده عمـومی مقیـاس شـهري تعریـف گردیـده اسـت. الگـوي سـکونت          الکترونیک و عرصـه هـاي خـد   
دراین محـدوده متناسـب بـا ارتقـاء دانـش و جایگـاه خمینـی شـهر در سـاختار اقتصـادي مجموعـه شـهري             
اصــفهان پــذیراي اقشــار خــالق جامعــه و در ارتبــاط بــا عناصــر دانــش بنیــان پیرامــون (دانشــگاه صــنعتی،  

ــرق و الکت  ــهرك ب ــن روي   دانشــگاه آزاد، ش ــده اســت و از ای ــف گردی ــن آوري و ...) تعری ــهرك ف ــک، ش رونی
  تنوعی از سکونت ویژه بلندمرتبه و ویالیی در این اراضی پیشنهاد گردیده است. 

ــازي در درون        ــازي و نوس ــب و بازس ــریب تخری ــایین ض ــزان پ ــري می ــا درنظرگی ــو ب ــن الگ در ای
ختاري کمتــر دیــده شــده اســت و از ایــن محــدوده مرکــزي شــهر امکــان تقویــت و یــا بازگشــایی معــابر ســا

روي با توجـه بـه ظرفیـت و تـوان کالبـدي و فضـایی معـابر و بافـت هـاي پیرامـون عمـدتاً نقـش و جایگـاه              
عملکــردي پــایین تــر از مقیــاس شــهر ( منطقــه اي و ناحیــه اي) بــه خــود اختصاصــمی دهنــد. در مقابــل   

م کالبـدي و نظـام عملکـرد و فعالیـت در     ساختار فضـایی شـهر اعـم از نظـام حرکـت و دسترسـی، نظـام فـر        
راستاي بهـره منـدي از اراضـی واقـع در شـمال غـرب شـهر تعریـف و تقویـت گردیـده اسـت. در ایـن الگـو              
اراضی واقع در غـرب کمربنـدي شـهر و شـمال ارتفاعـات چشـمه الدر نیـز بـه عنـوان فرصـت هـاي توسـعه             

  عریف شده است. تفریحی و گذراندن اوقات فراغت ت –هاي گردشگري  -فعالیت
ــا عرصــه هــاي صــنعتی  ــاط ب ــرب    -در ارتب ــون ارتفاعــات غ ــع در پیرام ــروري واق ــاهی و دامپ کارگ

شهر و کوه دوشاخ بر ضـرورت خـروج آن هـا از محـدوده شـهر در ایـن الگـو تأییـد شـده اسـت. پهنـه هـاي             
در طـول  کارگاهی و دامپـروري و کشـتارگاه هـاي پیرامـون ارتفاعـات دوشـاخ و کـوه کوچـک مـی بایسـتی           

یــک فرآینــد پاالیشــی بــه محــل مناســب دیگــري انتقــال یافتــه و عرصــه صــنعتی حاشــیه غربــی ارتفاعــات 
غــرب شــهر نیــز بــا در نظــر گیــري حــرائم ســبز مناســب در قالــب خوشــه هــاي صــنعتی مــدرن و متمرکــز 

  ساماندهی گردد. 
رودي بــه منــد و مشــخص از حــوزه هــاي دروازه اي و در الگــوي توســعه مــذکور بــر تعریــف هویــت

شـرقی تأییـد گردیـده اسـت. خصوصـاً      و شـمال  هـاي جنـوبی، شـرقی، شـمال غربـی و غربـی      شهر از جبهـه 
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ــژه اي          ــت وی ــر) از اهمی ــوار امیرکبی ــوب (بل ــهر از جن ــدأ ورودي ش ــهري در مب ــزرگ ش ــارك ب ــاد پ ایج
شـهري  برخوردار است. در ارتباط با محـدوده شـهر الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـا در نظرگیـري امکـان توسـعه           

بـه سـوي ارتفاعـات شـمال غربـی و غـرب، در حفـظ و تثبیـت مـرز محـدوده شـهر در بخـش هـاي جنـوب               
غربـی و شـرق اهتمـام گردیـده و محـدوده شـهر در بخـش هـاي موجـود بـه صـورت محـدوده متصـل و در              

  توسعه اراضی شمال غرب به صورت محدوده منفصل دیده شده است. 
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  توسعه شهرک یشماره  يالگو: 428-6شماره  نقشه
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  : گزینه دوم -الگوي توسعه پیشنهادي طرح جامع خمینی شهر  -ب   
ــا     ــهري و بـ ــدیریت شـ ــام مـ ــا و تنگناهـــاي نظـ ــدودیت هـ ــا در نظرگیـــري محـ ــو بـ ایـــن الگـ
ــات برنامــه اي           ــهري و گرایش ــه ش ــاري، مجموع ــداز هنج ــده در چشــم ان ــدوین ش ــر اصــول ت ــه ب تکی

. از ایــــن روي توســــعه اراضــــی واقــــع در دامنــــه )428-7(نقشــــه شــــهر تنظــــیم گردیــــده است
ــوي        ــه اول الگـ ــده در گزینـ ــرح شـ ــژه (مطـ ــهري ویـ ــت شـ ــب بافـ ــرب در قالـ ــمال غـ ــات شـ ارتفاعـ

  توسعه)، در این الگو منتفی گردیده است.  
ــهري           ــزات ش ــدتاً تجهی ــاي عم ــه فعالیــت ه ــی ب ــن اراض ــی گردیــده و ای ــو منتف ــن الگ در ای

ــ    ــار)، حمـ ــره بـ ــوه و تـ ــدان میـ ــتان و میـ ــنعتی   (گورسـ ــی و ...)، صـ ــوس رانـ ــه اتوبـ ــل (پایانـ ل و نقـ
(صـــنایع غـــذایی، فـــرش)، نمایشـــگاه دائمـــی و ذخیـــره خـــدمات عمـــومی اختصـــاص یافتـــه اســـت.  
در نتیجـــه الگـــوي توســـعه در ایـــن محـــدوده نقشـــی در انســـجام بخشـــی و ارتقـــاء ســـازمان فضـــایی 

ــدما        ــاي خـ ــرفاً کمبودهـ ــت و صـ ــد داشـ ــد نخواهـ ــم پیونـ ــه و هـ ــورت یکپارچـ ــه صـ ــهر بـ تی و شـ
ــن          ــاس در ای ــن اس ــر ای ــد داد. ب ــکل خواه ــهر ش ــک از ش ــافتی منف ــورت ب ــه ص ــهري را ب ــزات ش تجهی

کارگــاهی  –الگــوي توســعه، تأکیــد بــر پــاالیش عملکــردي و خــروج پهنــه هــاي وســیع صــنعتی           
ــود دارد و         ــک وجـ ــوه کوچـ ــاخ و کـ ــوه دوشـ ــی و کـ ــات غربـ ــه ارتفاعـ ــع در دامنـ ــروري واقـ و دامپـ

را گســتره اي مســتعد توســعه بافــت هــاي شــهري دانســته       عرصــه صــنعتی واقــع در غــرب شــهر     
وانتقـــال واحـــدهاي صـــنعتی موجـــود را بـــه اراضـــی واقـــع در جنـــوب کمربنـــدي بـــه طـــرف نجـــف  
ــاختار          ــت س ــاس تقوی ــن اس ــر ای ــت. ب ــوده اس ــنهاد نم ــهر پیش ــریم ش ــی ح ــه غرب ــی الی ــاد و در منته آب

ونـــد ایـــن پهنـــه فضـــایی شـــهر و شـــکل گیـــري ســـاختار مناســـب شـــبکه معـــابر در ارتبـــاط بـــا پی 
ــتی          ــی بایس ــد م ــن فراین ــتج از ای ــهري من ــت ش ــد. باف ــی باش ــد م ــورد تأکی ــهر م ــا ش ــده ب ــت ش بازیاف
پـــذیراي اقشـــار خـــالق و نخبـــه جامعـــه خمینـــی شـــهر و نیـــروي کـــار مـــرتبط بـــا فعالیـــت هـــاي  

  دانش پایه پیرامون باشد. 
ــاي     ــه هـ ــهر از حیطـ ــعه شـ ــتاي توسـ ــود در راسـ ــاي موجـ ــدودیت هـ ــا محـ ــو بـ در ایـــن الگـ

قی و جنـــوبی و جنـــوب غربـــی در تعـــارض بـــا باغـــات و اراضـــی کشـــاورزي، جبهـــه شـــمالی در  شـــر
ــزات           ــتقرار تجهی ــطه اس ــه واس ــی ب ــمال غرب ــه ش ــنعتی و جبه ــگاه ص ــیع دانش ــی وس ــا اراض ــه ب مواجه

ــهر     ــی ش ــعه درون ــر توس ــد ب ــهري، تأکی ــازي      1ش ــازي و نوس ــب، بازس ــد تخری ــت فرآین ــاي تقوی ــه معن ب
ــهر و ه  ــود شـ ــاي موجـ ــد   از درون بافـــت هـ ــعه هفتصـ ــال توسـ ــاي در حـ ــین تکمیـــل بافـــت هـ مچنـ

ــود     ــر در درون بافـــت موجـ ــیع تـ ــداخالت وسـ ــان مـ ــود دارد. از ایـــن رو امکـ ــه وجـ ــتگاه و منظریـ دسـ

                                                             
١- Infill Development 
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در فرآینـــد تخریـــب و بازســـازي وجــــود داشـــته و ســـاختار شــــبکه معـــابر و سلســـله مراتــــب        
تفاده از عملکــردي آن هـــا پاســـخگوي افــزایش بارگـــذاري و فشـــردگی بافـــت مرکــزي شـــهر بـــا اســـ   

تعــریض معــابر، بازگشــایی و یــا ایجــاد شــبکه معــابر جدیــد خواهــد بــود. بــا افــزایش فشــردگی             
شـــهر از درون محورهـــاي عمـــده و ســـاختاري بـــا ارتقـــاء نقـــش عملکـــردي تـــوان خـــدمات رســـانی  
در مقیـــاس شـــهري را داشـــته و ســـازمان فضـــایی درونـــی شـــهر انســـجام و هـــم پیونـــدي بیشـــتري  

  هـــا و کـــانون هـــاي فعـــالیتی ( گـــره هـــا و میـــادین شـــهر) بـــه نمـــایش را میـــان محورهـــا، انـــدام 
  می گذارد.  

ــق       ــه تحق ــع بینان ــاهی واق ــا نگ ــی ب ــامی شــامل     از طرف ــی نظ ــاالیش اراض ــروج و پ ــذیري خ پ
ــان ــترس          پادگ ــه دور از دس ــن گزین ــرح و در ای ــن ط ــق ای ــا اف ــهر ت ــریم ش ــدوده و ح ــا در درون مح ه

ــن ا     ــن روي در ای ــت. از ای ــده اس ــویر گردی ــود      تص ــتادي موج ــامی و س ــیع نظ ــی وس ــدتاً اراض ــو عم لگ
ــعی در ارائـــه گزینـــه   ــده و سـ ــظ گردیـ ــرایط فعلـــی حفـ ــتاي تکمیـــل  در شـ ــایگزین در راسـ هـــاي جـ

ــی     ــاس م ــن اس ــر ای ــده اســت. ب ــهر گردی ــعه ش ــد توس ــهر  فرآین ــعه ش ــوي توس ــري الگ ــه تعبی ــوان ب را  1ت
  اي فشرده توصیف نمود. به مثابه الگوي محورهاي شبکه

منـــد و مشـــخص از حـــوزه هـــاي دروازه اي   درالگـــوي توســـعه مـــذکور بـــه تعریـــف هویـــت     
شـــرقی تأکیـــد ورودي بـــه شـــهر از جبهـــه هـــاي جنـــوبی، شـــرقی، شـــمال غربـــی و غربـــی و شـــمال

ــوار    ــارك بـــزرگ شـــهري در مبـــدأ ورودي شـــهر از جنـــوب (بولـ گردیـــده اســـت. خصوصـــاً ایجـــاد پـ
  ست. امیرکبیر) از اهمیت ویژه اي برخوردار ا

ــده            ــمرده ش ــعه اي برش ــاي توس ــدودیت ه ــه مح ــه ب ــا توج ــهر ب ــدوده ش ــا مح ــاط ب در ارتب
ــی      ــات و اراضـ ــر باغـ ــی نظیـ ــت محیطـ ــایر زیسـ ــت از ذخـ ــت و حراسـ ــل حفاظـ ــت از اصـ ــا تبعیـ و بـ
ــاي           ــیل ه ــر پتانس ــت و از نظ ــده اس ــه نش ــر گرفت ــوجهی در نظ ــل ت ــدوده قاب ــزایش مح ــاورزي، اف کش

راضـــی بـــایر و اراضـــی کشـــاورزي) در تأمیناراضـــی     موجـــود در درون محـــدوده قبلـــی ( نظیـــر ا   
مـــورد نیـــاز تـــأمین خـــدمات عمـــومی و همچنـــین بافـــت مســـکونی بهـــره بـــرداري گردیـــده اســـت. 
ــدوده     ــه محـ ــه اول، در ایـــن گزینـ ــعه گزینـ ــوي توسـ ــا الگـ ــه بـ ــه در مقایسـ ــر اســـت کـ ــه ذکـ الزم بـ

 گیـــري بافـــت شـــهري پـــاالیش عملکـــردي گردیـــده صـــنعتی غـــرب شـــهر کـــه در راســـتاي شـــکل 
  است، جزئی از محدوده شهر محسوب گردیده است.  

                                                             
2-IntensiveNetworkCorridors 
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 شماره دو توسعه شهر يالگو: 428- 7شماره نقشه 
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  نه سومیگز -شهر ینیطرح جامع خم يشنهادیتوسعه پ يالگو -ج
الگوي توسعه ارائه شـده در گزینـه سـوم بـا رویکـردي واقـع بینانـه تـر عملیـاتی تـر از گزینـه دوم            

پیچیــده و طــوالنی مــدت تخریــب و بازســازي و نوســازي تنظــیم گردیــده اســت. در  در ارتبــاط بــا فرآینــد 
این الگو با تأکید بر ضرورت اتخاذ توسـعه درونـی در بافـت موجـود و مرکـزي شـهر بـر ایـن مبنـا اسـت کـه            
اقشار عمدتاً توانمند و اصیل شـهر کـه در بافـت مرکـزي اسـتقرار یافتـه انـد و در طـول فرآینـد بازسـازي و           

بــر حفــظ الگــوي ســکونت پیشــین و عــدم ایجــاد بافــت هــاي متــراکم در ارتفــاع تأکیــد داشــته و  نوســازي 
بافــت شــهري ایجــاد شــده از میــزان فشــردگی و تــراکم ســاختمانی و جمعیتــی کمتــري نســبت بــه الگــوي 

  .  )428 -8(نقشهتوسعه شماره دو برخوردار خواهد گشت
ــت     ــه در درون باف ــورت پذیرفت ــداخالت ص ــن روي م ــب و    از ای ــد تخری ــول فرآین ــود در ط موج

ــازمان      ــاالتر س ــذیري ب ــر ضــریب تحقــق پ ــی ب ــردي مبتن ــا رویک ــوده و ب بازســازي و نوســازي محــدودتر ب
فضــایی شــهر تنظــیم گردیــده اســت.  بــر ایــن اســاس، محورهــاي فعــالیتی بــا مقیــاس عملکــردي شــهري، 

و خــدماتی، عناصــر عمــده ناحیــه اي بــه همــراه پیــاده راه هــا، کــانون هــاي عمــده فعــالیتی    -منطقــه اي
ســازمان فضــایی شــهر را تشــکیل داده انــد و در طــول فرآینــد توســعه از اولویــت تــأثیر پــذیري و           

ــدامات مناســب و توســعه    ــر آن در ایــن الگــو اق ــاالتري برخــوردار مــی باشــند. عــالوه ب ــذیر تأثیرگــذاري ب پ
که معـابر مـورد تأییـد و    انـداز طـرح جـامع از نظـر نظـام شـب      هـاي چشـم  هماهنگ مدیریت شهري با آرمـان 

 پذیرش واقع گردیده است. 

در این الگو نیـز بـا در نظـر گیـري محـدودیت هـا و تنگناهـاي نظـام مـدیریت شـهري و بـا تکیـه             
بــر اصــول تــدوین شــده در چشــم انــداز ســناریوهاي تــدوین شــده شــهر، اراضــی واقــع در دامنــه ارتفاعــات 

گزینــه اول الگــوي توســعه) حــذف گردیــده و  شـمال غــرب در قالــب بافــت شــهري ویــژه ( مطــرح شــده در 
این اراضی به فعالیـت هـاي عمـدتاً تجهیـزات شـهري ( گورسـتان، میـدان میـوه و تـره بـار) ، حمـل و نقـل             
(پایانــه اتوبــوس رانــی و ... )، صــنعتی ( صــنایع غــذایی، فــرش و ... ) نمایشــگاه دائمــی و ذخیــره خــدمات   

گونـه  لگـوي توسـعه گزینـه دوم نیـز عنـوان گردیـد، ایـن       عمومی اختصـاص یافتـه اسـت. همـانطور کـه در ا     
استقرار فعالیـت هـا نقشـی در انسـجام بخشـی و ارتقـاء سـازمان فضـایی شـهر بـه صـورت یکپارچـه و هـم              
ــارج از       ــافتی خ ــورت ب ــه ص ــهر را ب ــی ش ــدماتی و تجهیزات ــاي خ ــرفاً کمبوده ــد داشــت و ص ــد نخواه پیون

  محدوده شهر شکل خواهد داد. 
ــنعتی   ــاي ص ــه ه ــا عرص ــاط ب ــون    -در ارتب ــع در پیرام ــتارگاهی واق ــروري و کش ــاهی و دامپ کارگ

ارتفاعات غرب شـهر و کـوه دوشـاخ بـر ضـرورت خـروج آن هـا از محـدوده شـهر در ایـن الگـو تأکیـد شـده              
اســت. پهنــه هــاي کارگــاهی و دامپــروري و کشــتارگاهی پیرامــون ارتفاعــات دوشــاخ و کــوه کوچــک مــی   

یـک فرآینـد پاالیشـی بـه محـل مناسـب دیگـري انتقـال یافتـه و عرصـه صـنعتی حاشـیه              بایستی در طول
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جنــوبی ارتفاعــات غــرب شــهر نیــز بــا درنظــر گیــري حــرائم ســبز مناســب در قالــب خوشــه هــاي صــنعتی  
  مدرن و متمرکز ساماندهی گردد. 

 ً  در ایــن الگــو اراضــی واقــع در غــرب کمربنــدي شــهر و شــمال ارتفاعــات چشــمه الدر کــه عمــدتا
ــگري         ــاي گردش ــت ه ــعه فعالی ــت توس ــوان فرص ــه عن ــت ب ــامی اس ــی نظ ــده اراض ــی،  –دربرگیرن تفریح

ــذیراي اقشــار خــالق و نخبــه جامعــه     ــژه ، پ ــه همــراه پهنــه هــاي مســکونی وی ــدن اوقــات فراغــت ب گذران
خمینــی شــهر و نیــروي کــار مــرتبط بــا فعالیــت هــاي دانــش بنیــان پیرامــون در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

منـدي از  هـاي نظـامی موجـود در محـدوده شـهر نیـز تأکیـد شـده و بهـره          وج دیگر فعالیـت همچنین بر خر
هــاي محـرك توســعه شـهري در ایــن الگــو عنـوان گردیــده اسـت. بــر ایـن اســاس بــا      هـا بــه عنوانکـانون  آن

کاهش سطح و فشار بارگـذاري فعـالیتی و کالبـدي بـر روي محورهـاي شـهري و تأکیـد بـر توسـعه توأمـان           
الیتی متـراکم نظیـر اراضـی پـاالیش شـده نظـامی و اراضـی رهـا شـده، الگـوي توسـعه گزینـه             گسترهاي فع

  نام نهاد.  1پیوندهاي همتوان الگوي متکی بر نظام کریدورها و هستهسوم رامی
منــد و مشــخص از حــوزه هــاي دروازه اي ورودي بــه در الگــوي توســعه مــذکور بــر تعریــف هویــت

غربـی تأکیـد گردیـده اسـت، خصوصـاً      شـمال شـرقی و غـرب و شـمال    شهر از جبهه هـاي جنـوبی، شـرقی،    
ــژه اي        ــت وی ــر) از اهمی ــوار امیرکبی ــوب ( بول ــهر از جن ــدأ ورودي ش ــهري در مب ــزرگ ش ــارك ب ــاد پ ایج

ــر ســاماندهی واحــدهاي   برخــوردار اســت. از دیگــر جهــت  گیریهــاي ایــن گزینــه الگــوي توســعه، اهتمــام ب
ریــزي شــده آن دســتگرد بــوده و بــر توســعه برنامــه -بســیجصــنعتی موجــود در امتــداد محــور  -کارگــاهی

تأکید داشته و ضـرورت تهیـه طـرح سـاماندهی و محـدود نمـودن صـنایع را در خـارج از محـدوده شـهر در           
  این بخش تبیین نموده است. 

در ارتباط با محـدوده شـهر بـا توجـه بـه محـدودیت هـاي توسـعه اي پیرامـون شـهر و بـا تبعیـت             
ــت و حر  ــل حفاظ ــل       از اص ــاورزي حدفاص ــی کش ــات و اراض ــر باغ ــی نظی ــت محیط ــایر زیس ــت از ذخ اس

اصــفهان و خمینــی شــهر و همچنــین باغــات جنــوب غربــی شــهر ( پیرامــون مــادي، اصــغر آبــاد)، محــدوده 
ــدتاً      ــاي مســکونی عم ــت ه ــر آن باف ــالوه ب ــته و ع ــه افزایشــی نداش ــود هیچگون ــت موج ــهر در درون باف ش

دي اصــفهان) بــه صــورت محــدوده هــاي منفصــل شــهر تعریــف غیررسـمی شــرق محــور مــار بــین ( کمربنــ 
ــات چشــمه الدر      ــود و شــمال ارتفاع ــدي موج ــرب کمربن ــع در غ ــل اراضــی واق ــده اســت.  در مقاب (  گردی

  شامل اراضی نظامی) به عنوان نواحی منفصل شهري به محدوده شهر اضافه گردیده است. 
اي موجـود بافـت مرکـزي نظیـر     بر ایـن اسـاس اصـل بـرآن نهـاده شـده اسـت کـه از پتانسـیل هـ          

  اراضی بایر و کشاورزي در راستاي تأمین خدمات عمومی و توسعه بافت شهري استفاده گردد.  
  

                                                             
3- Integrate Cross Corridors system 



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 221

مهندسان مشاور نقش محیط    

   شماره سه توسعه شهر يلگو: ا428 -  8شماره  نقشه

  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 222

مهندسان مشاور نقش محیط    

  گزینه چهارم -خمینی شهرالگوي توسعه پیشنهادي طرح جامع  -د
توسـعه کالبـدي شـهر مطـرح گرديـده، الگـويي اسـت کـه         يکي ديگر از الگوهايي کـه بـه عنـوان الگـوي     

شــهرداري خمينــي شــهر آن را بــا توجــه بــه رونــدهاي موجــود در سيســتم مــديريتي و اجرايــي شــهر ارائــه 
  نموده است. ويژگي هاي اين الگو را مي توان در موارد زير خالصه نمود:

ار کـم سـاختمانی) در   ویالیی(بـاتراکم بسـی   -تخصیص اراضـی باغـات و کشـاورزي بـه  نـواحی بـاغ       •
   غیررسمی شرق و غرب شهر به منظور جلوگیري از گسترش اسکان

 ساماندهی میدان فروش دام  و استقرار آن به صورت پاالیش شده در حاشیه غربی شهر   •

  تقویت محور شهید فهمیده و اتصال آن به کمربندي شمال شهر و خیابان آتشگاه •

ــواحی صــنعتی موجــود  • ــه   ســاماندهی و تثبیــت ن ــوب ناحی در شــمال و جنــوب کــوه دوشــاخ، جن
  بسیج دستگرد، و خوشاب

افزایش شدت بهـره بـرداري از زمـین در محـدوده هـاي همجـوار بـا محـدوده شـهر اصـفهان و در             •
  امتداد محورهاي اصلی ارتباطی

   تجاري-تفریحی چشمه الدر به یک مرکز تفریحی -تبدیل مجموعه فرهنگی •

یتی در اراضــی  غیــر زراعــی در شـمال دانشــگاه و انتقــال کارگــاه  فعـال  -توسـعه منفصــل خــدماتی   •
  هاي حوله بافی به محدوده مذکور

ــواحی          • ــه ن ــه ب ــا توج ــزي  ب ــت مرک ــازي باف ــب و نوس ــد تخری ــکونت در فراین ــوي س ــظ الگ حف
 پیشنهادي مسکونی با تراکم باال و نیز نواحی باغ ویالیی 

  )428 -9(نقشهدر شرق شهر جنوبی -تکمیل رینگ دور شهر با ایجاد محور شمالی •
 

  
  

  



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 223

مهندسان مشاور نقش محیط    

  شماره چهار توسعه شهر يالگو - 428- 9شماره نقشه 

  



 ......................................................................................................................................................... مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 224

مهندسان مشاور نقش محیط    

  توان ویژگیهاي الگوهاي بیان شده را در جدول زیر خالصه نمود. ( جدول) در مجموع می
  شهر ینیتوسعه شهر خم يالگوها يها یژگیو يجمع بند - 428- 1جدول شماره 

 شماره الگو الگوي یک الگوي دو الگوي سه  چهار الگوي

 - یص اراضی باغات و کشاورزي به  نواحی باغتخص −
ویالیی(باتراکم بسیار کم ساختمانی) در شرق و غرب شهر به 

  غیررسمی منظور جلوگیري از گسترش اسکان

ساماندهی میدان فروش دام  و استقرار آن به صورت پاالیش   −
  شده در حاشیه غربی شهر

تقویت محور شهید فهمیده و اتصال آن به کمربندي شمال شهر  −
  و خیابان آتشگاه

ساماندهی و تثبیت نواحی صنعتی موجود در شمال و جنوب کوه  −
  دوشاخ، جنوب ناحیه بسیج دستگرد، و خوشاب

افزایش شدت بهره برداري از زمین در محدوده هاي همجوار   −
  هاي اصلی ارتباطیبا محدوده شهر اصفهان و در امتداد محور

تفریحی چشمه الدر به یک مرکز  -تبدیل مجموعه فرهنگی −
  تجاري-تفریحی

فعالیتی در اراضی  غیر زراعی در  -توسعه منفصل خدماتی  −
  شمال دانشگاه و انتقال کارگاه هاي حوله بافی به محدوده مذکور

حفظ الگوي سکونت در فرایند تخریب و نوسازي بافت مرکزي   −
نواحی پیشنهادي مسکونی با تراکم باال و نیز نواحی  با توجه به
 باغ ویالیی 

جنوبی در شرق  -تکمیل رینگ دور شهر با ایجاد محور شمالی −
  شهر

فعالیتی در اراضی  غیر زراعی در شمال  -توسعه منفصل خدماتی −
 دانشگاه

پاالیش اراضی نظامی و توسعه متصل مختلط در اراضی غیر زراعی   −
 در شمال کمربندي

تلقی ماربین به مثابه لبه شهري و تبدیل توسعه هاي واقع  در شر   −
 ماربین به عنوان توسعه هاي منفصل و غیرقابل گسترش به شرح:

 توسعه بسیج دستگرد با عملکرد غالب کارگاهی  −

توسعه جوي آباد و وازیچه با عملکرد غالب مسکونی ، حذف  −
 محله و ناحیهمحورهاي عبوري  و تقویت مراکز خدماتی در مقیاس 

حفظ الگوي سکونت در فرایند تخریب و نوسازي بافت مرکزي   −
شهر به منظور تسریع فرایند نوسازي و حفظ سرمایه هاي اجتماعی 

 بافت

ارتقاي سطح عملکردي محورهاي فعالیتی بافت مرکزي و ایجاد   −
پیاده راه ها و کانون هاي عمده فعالیتی و خدماتی در این محدوده و 

رها و مراکز فعالیتی سمت شمال تا محدوده شمال بسط کریدو
 کمربندي

پاالیش صنایع و کارگاه هاي واقع در غرب شهر و تبدیل آن به   −
 اراضی سکونتی و یا خوشه هاي صنعتی مدرن و مجهز

احیا محور پیشنهادي طرح جامع مصوب در حاشیه کانال   −
اصغرآباد به منظور تقویت دسترسی به اراضی توسعه شمال 

 غرب(شمال کمربندي)

انتقال حوزه دروازه اي شرق به محل تالقی ماربین و شهیدفهمیده   −
 و تبدیل محور یاد شده به رینگ اتصال دهنده به چشمه الدر

یتی در شمال فعال -توسعه منفصل خدماتی −
 اراضی دانشگاه

 توسعه درونی از طریق:   −

افزایش تراکم در نوسازي و تسریع در  −
و نوسازي بافت فرسوده روند تخریب 

 ازطریق اصالح شبکه،نفوذپذیري و ...

  پاالیش عملکردي −
 تقویت محورهاي فعالیتی −

تقویت سازمان فضایی فعلی در امتداد   −
کریدورهاي خدماتی و بسط آن در 

 محدوده توسعه جدید شمالی(منظریه)

حفظ اراضی نظامی ناشی از در نظرگرفتن   −
تحقق پذیري طرح و همچنین ضریب 

 استفاده از آن به عنوان ذخایر توسعه آتی

اصالح شبکه معابر داخلی و تقویت   −
اه از طریق ارتباط شهر با محور آتشگ

امتداد خیابان شهید منتظري و برقراري 
ارتباط با چشمه الدر از طریق محور شهید 

 صدوقی

تعریف حوزه دروازه اي در محل تالقی   −
 خیابان جبل عاملی و دسترسی چشمه الدر

 

توسعه منفصل با عملکرد مختلط در حد  −
 ایجاد یک شهر دو هسته اي

تاکید بر توسعه منفصل شهر در اراضی   −
غیر زراعی به منظور کاستن از فشار 
 توسعه بر اراضی زراعی حوزه پیرامون شهر

توسعه متصل در درون محدوده طرح   −
 جامع مصوب

پاالیش اراضی نظامی و تبدیل به مراکز   −
گردشگري در ارتباط با محدوده  -تفریحی

گردشگري الدر(تاکید بر نقش گردشگري 
 شهر)

 تقویت ارتباط  توسعه منفصل و نیز  −
تفریحی شمال غرب  -محدوده گردشگري

با تثبیت معبر پیشنهادي طرح جامع 
 مصوب در امتداد کانال اصغر آباد

پاالیش فعالیت هاي غرب شهر از طریق   −
انتقال دامداري ها  و تبدیل کارگاه هاي 
سنگبري به خوشه هاي صنعتی مدرن، 

 همراه با نمایشگاه ها و ...

ن در تقویت مراکز کار و فعالیت مدر  −
توسعه منفصل و محدوده شمالی شهر و در 
مقابل رکود نسبی مراکز فعالیتی قدیمی 

 شهر
 

 ها ویژگی

    ماخذ: الگوهاي پیشنهادي مشاور
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مهندسان مشاور نقش محیط    

   يشنهادیتوسعه پ يالگوها یابیگام سوم: ارز 
ســه يشــده، مــورد مقاف يــتعر يابيــارز يارهــايبراســاس مع يشــنهاديپ ين مرحلــه، الگوهــايــدر ا

  رد.  يگيقرار م يابيدرهر الگو، مورد ارز يو مسکون يخدمات يازهاين نيتام يز چگونگيقرارگرفته و ن

  

  ک از الگوها در افق طرح یدر هر یو مسکون یخدمات يهاين کمبود کاربریامکان تام یالف) بررس
  ) 1405( سال 

ــهر ــا  ي ــر مبن ــعه ب ــا توس ــم يک از الگوه ــي ــ يزان اختصاص ــدرون و ب ياراض ــه  ي ــدوده ب رون مح

د. جهـت  يـ نماياز توسـعه بـر شـهر حـاکم مـ      ياز شـهر، نـوع خاصـ   يـ مـورد ن  يو مسکون يخدمات يهاتيفعال
ــام يچگــونگ يابيــارز ــام  يو مســکون يخــدمات يهــاين کمبــود کــاربريت ــا افــق طــرح، امکــان ت ن يشــهر ت

ن مبنـا نـوع   يـ ده و بـر ا يـ سـه گرد يهـا مقا ين کـاربر يـ زان کمبـود ا يـ در الگو، با م يمسکون يخدمات و کاربر

زان يــافتــه، ميرد. بــر اســاس محاســبات انجــام يــگيقــرار مــ يالگــو بــر محــدوده مــورد بررســ يگــذارريتــاث

ــر يخــدمات يهــايکمبــود کــاربر ــا افــق طــرح براب ــه  يمســکون يزان کمبــود کــاربريــهکتــار و م ٣٩٣، ت ب

  باشد. ير مهکتا ٤٧٣و  ٣٥٧ب برابر يبه ترت ١صورت حداقل و حداکثر 

  

   یو مسکون یخدمات يهاين کاربریک از نظر تامی يالگو یبررس •

-ب تحققيک، از شاخص ضريشماره  ياز در الگويمورد ن يمسکون ين کاربريامکان تام يبررس يبرا

و ساکنان شهر  يار بخش خصوصيدر اخت يمسکون يده است. از آنجا که احداث کاربرياستفاده گرد يريپذ

رون محدوده، يت درون و بيقابل يدارا يدر اراض ينيبشيقابل پ يمسکون يکاربر يتمام يريگشکل ،باشديم

 يزان اراضيم يريگقابل شکل يمسکون يزان کاربرين جهت محاسبه ميد بوده و بنابراياست که مورد ترد يامر

زان يردادن ميثدر نظر گرفته شده و با تا يت اسميبه عنوان ظرف يمسکون يل احداث کاربريپتانس يدارا

ب، ين ترتيبه دست آمده است. به ا يمسکون يجهت احداث کاربر ياراض يت واقعي، ظرفيريپذب تحققيضر

 يشنهاديپ يمسکون يهکتار و اراض ٢٥٣برابر  يمسکون يکاربر ير محدوده برايبا ياراض يت واقعيزان ظرفيم

در افق  يمسکون ياز به کاربريزان نيدرنظر گرفتن مباشد. با يهکتار م ٢٢در خارج از محدوده در الگو برابر 

ن نوع ي) بنابرا٢٨- ٢خواهد بود. ( جدول شماره  ين کاربرين ايت تاميقابل يک، دارايشماره  يطرح، الگو

) در نظر ي( تراکم کم ساختمان يسکونت کنون يبا الگو يو نوساز يشهر، بصورت بازساز يتوسعه بافت مرکز

  شود. يگرفته م
   

                                                             
ميــزان کمبــود حــداقل و حــداکثر کمبــود کــاربري مســکوني بــر مبنــاي ميــزان دســتيابي بــه نــرخ خــانوار در واحــد مســکوني در نظــر  -١

گرفته شده است. در صورت دسـتيابي بـه نـرخ خـانواده در واحـد مسـکوني برابـر يـک، ميـزان نيـاز حـداکثر و در صـورت کـاهش ايـن نـرخ                
  اسبه گرديده است. نسبت به وضع موجود، ميزان حداقل نياز مح
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مهندسان مشاور نقش محیط    

  کی يدر الگو یمسکون ين کاربریامکان تام یبررس -428-2شماره  جدول

 ظرفیت
 واقعی(هکتار)

ضریب تحقق 
 پذیري(درصد)

 ظرفیت
 اسمی(هکتار)

 موضوع

 امکان تامین کاربري مسکونی از اراضی بایر محدوده 362 % 70 253

 اراضی مسکونی پیشنهادي در خارج از محدوده 370 60% 222

 اراضی مسکونی قابل تامین در الگوجمع  771 - 475

 کل اراضی مسکونی مورد نیاز(حداقل و حداکثر) 473-357 - 473

  ماخذ: برآورد مشاور
ر قابــل يبــا ياز در درون محــدوده، شــامل اراضــيــمــورد ن يخــدمات يهــاين کــاربريل تــاميپتانســ

ــه م ــاســتفاده ب ــ يکشــاورز يهکتــار و اراضــ ٧٢٥زان ي ــه عنــوان يشــيباشــد کــه در طــرح جــامع پ يم ن ب

 يدرصـد از اراضـ   ٢٥تـوان  يهـا، مـ  ين کـاربر يـ ن ايتـام  يانـد. بـرا  دهيـ شـنهاد گرد يپ يخـدمات  يهـا يکاربر

ن) اســتفاده نمــود. يشــي( براســاس طــرح جــامع پ يکشــاورز يهکتــار از اراضــ ٣٥٣و  ١هکتــار) ١٥١ر ( يبــا

 ٤١٩محــدوده برابــر ک در خــارج از يــشــماره  يالگــو يشــنهاديپ يخــدمات يهــايزان کــاربريــم ياز طرفــ

ــا ميباشــد. در مقايهکتــار مــ  يهکتــار)، الگــو ٣٩٣از شــهر در افــق طــرح ( يــزان خــدمات مــورد نيــســه ب

  ) ٢٨-٣باشد. ( جدول شماره يشهر م ياز خدماتين نيت تاميقابل يک، دارايشماره 

  

  ک ی يدر الگو یخدمات يهاين کمبود کاربریامکان تام یبررس - 428-3جدول شماره 
  میزان(هکتار)  موضوع

خدمات در اراضی  امکان تامین
 کشاورزي(براساس طرح جامع پیشین)

353 

 151 امکان تامین خدمات از اراضی بایر داخل محدوده
در محدوده کل خدمات قابل تامین  504 

 419 خدمات پیشنهادي در خارج محدوده
 393 کل خدمات مورد نیاز

  ماخذ: برآورد مشاور                  
  

   

                                                             
درصــد  ٥٠بــراي احــداث معبــر و  ٢٥هــاي خــدماتي، درصــد از اراضــي بــاير قابــل اســتفاده محــدوده شــهر بــراي کــاربري ٢٥ميــزان  -١

  باقيمانده براي کاربري مسکوني در نظر گرفته شده است. 



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 227

مهندسان مشاور نقش محیط    

   یو مسکون یخدمات يهاين کاربریشماره دو از نظر تام يالگو یبررس  •

ــامين خــدمات مــي   ــراي ت ــاير درون محــدوده کــه قابــل اســتفاده ب باشــند و نيــز اراضــي اراضــي ب

ــامين    ــا کــاربري پيشــنهادي خــدماتي در طــرح جــامع پيشــين شــهر مجموعــاً قابليــت ت  ٥٠٤کشــاورزي ب

مـورد نيـاز شـهر را خواهنـد داشـت. از طرفـي، خـدمات پيشـنهادي در          هکتار از اراضي با کـاربري خـدماتي  

ــر   ــار مــي ٣٣١الگــوي دو در خــارج محــدوده براب ــاز   هکت ــابراين الگــوي شــماره دو پاســخگوي ني باشــد. بن

ــود.( جــدول شــماره    ــد ب ــق طــرح خواه ــاربري  ٢٨-٤خــدماتي شــهر در اف ــامين ک ــاي بررســي امکــان ت ه

   خدماتي در الگوي دو )

  

  دو يدر الگو یخدمات يهاين کمبود کاربریامکان تام یبررس -428-4 جدول شماره

 موضوع میزان(هکتار)

 خدمات در اراضی کشاورزي(براساس طرح جامع پیشین) امکان تامین 353

 امکان تامین خدمات از اراضی بایر داخل محدوده 151

 در محدوده کل خدمات قابل تامین 504

 محدودهخدمات پیشنهادي در خارج  331

 کل خدمات مورد نیاز 393

  ماخذ: برآورد مشاور    

  

 يخــدمات يهــاتيــدر شــمال غــرب صــرفاً فعال يشــنهاديتوســعه پ يشــماره دو، اراضــ يدر الگــو

د در درون يــبايتــا افــق طــرح، مــ يمســکون ين رو جبــران کمبــود کــاربريــاختصــاص داده شــده اســت، از ا

ــذ ــام يت واقعــيــرد. ظرفيمحــدوده صــورت پ ــر  يمســکون يکــاربرن يت ــار  ٢٥٣در درون محــدوده براب هکت

 ٢٢٠ يا) اخـتالف قابـل مالحظـه   ياز مسـکون يـ هکتـار( بـه عنـوان حـداکثر ن     ٤٧٣باشـد کـه نسـبت بـه     يم

را  يفرسـوده مرکـز   يدر نـواح  يد رونـد نوسـاز  يـ باين کمبـود، مـ  يـ جبـران ا  يدهـد. بـرا  يهکتار را نشان م

 ياز در افـق طـرح را درخـود جـا    يـ مـورد ن  يمسـکون  ياد واحـدها ع نمـود کـه بتوانـد تعـد    يتسـر  يابه اندازه

  دو). يدر الگو يمسکون ين کمبود کاربريامکان تام يبررس ٤٢٨-٥جدول شماره دهد. (
   



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 228

مهندسان مشاور نقش محیط    

  بررسی امکان تامین کمبود کاربري مسکونی در الگوي دو -428-5جدول شماره 
 ظرفیت

 واقعی(هکتار)

ضریب تحقق 
 پذیري(درصد)

  ظرفیت اسمی
 (هکتار)

 موضوع

 امکان تامین کاربري مسکونی از اراضی بایر محدوده 362 70% 253

 کل اراضی مسکونی مورد نیاز(حداقل و حداکثر) 473-357 - 473

  ماخذ: برآورد مشاور 
  

 ي، طــ١٣٨٦-٩٠ يهــاســال يشــهر، طــ ينــيخم يصــادره از شــهردار يهــابراســاس آمــار پروانــه

، متوســط ١٣٩٠در ســال  يمســکون ينســبت بــه کــل واحــدهاده کــه يــب گرديــواحــد تخر ٩٩٤ن دوره يــا

  باشد. يدرصد م ٦/٠دوام شهر معادل يکم دوام و ب يهادر بافت يب و نوسازيب تخريضر

 ٣٥کــم دوام و  يمســکون يواحــدها يب بـرا يــب تخريدرصــد ضــر ٢٥ن يانگيـ بـا درنظــر گــرفتن م 

ـ  يمسـکون  يواحـدها  يدرصد بـرا  بـر اسـاس آن    يد واحـد مسـکون  دوام شـهر تـا افـق طـرح ( کـه کمبـو      يب

 يواحـدها  يدرصـد بـرا   ٠٨/٢د بـه  يـ بايدر هـر سـال مـ    يب و نوسـاز يـ شود.) متوسط نرخ تخريمحاسبه م

ــم دوام و  ــرا  ٩١/٢ک ــد ب ــدها يدرص ــکون يواح ــ يمس ــماره   يب ــدول ش ــد. ( ج ــ ٢٨-٦دوام برس  يبررس

  ).يتوسعه درون يازهايو ن يب و نوسازيروند تخر يقيتطب

  
  یتوسعه درون يازهایو ن يب و نوسازیروند تخر یقیتطب یبررس 428- 5جدول شماره 

 کیفیت
سهم از کل قطعات مسکونی 

 (درصد)

تعداد واحد 
 مسکونی

نرخ تخریب تا افق 
 سال) 12طرح(

تعداد واحد مسکونی 
 تخریبی

نرخ تخریب در 
 هرسال

 - - - 23902 41 بادوام

 2/80 7432 25 29731 51 کم دوام

 2/91 1633 35 4665 8 بی دوام

 - 9065 60 56161 100 جمع

  ماخذ: برآورد مشاور 
  

شـهر،   ينـ يدرصـد در وضـع موجـود شـهر خم     ٦/٠ يب و نوسـاز يـ ن ارقـام  بـا نـرخ تخر   يسه ايمقا

در  يب و نوسـاز يـ تـا افـق طـرح، نـرخ تخر     ياز مسـکون يـ ن موضـوع اسـت کـه جهـت رفـع ن     ينشان دهنده ا

ن يبــه چنــ يابيبرابــر شــود. دســت ٥تــا  ٣د در حــدود يــبايدوام)، مــيفرســوده (کــم دوام و بــ يدرون نــواح

ـ  ي، اگرچـه امکانپـذ  يب و نوسـاز ينرخ تخر ب ياسـت کـه ضـر    يامـر  يبـا توجـه بـه رونـد کنـون      ير اسـت، ول

و  يب و نوسـاز يـ ع تخريژه جهـت تسـر  يـ و يهـا اسـت يس يريداشـته و مسـتلزم بکـارگ    ينييپـا  يريپذتحقق



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 229

مهندسان مشاور نقش محیط    

 ين درصـورت بارگـذار  يباشـد. همچنـ  يشـهر مـ   يمرکـز  يدرون نـواح  يمسـکون  يواحـدها  ين سـاز يگزيجا

ــواح بيشــتر يتــراکم ســاختمان ــراي  فرســوده مرکــز يدر ن ــا شــرايط مناســب ب ــواحي مســکوني ب ي و نيــز ن

را در افـق طـرح جبـران     يتـوان کمبـود واحـد مسـکون    ي، مـ افزايش تراکم(اعم از انـدازه قطعـه و دسترسـي)   

  نمود. 

  

   یو مسکون یخدمات يهايکاربرن یشماره سه از نظر تام يالگو یبررس •

کــه بــه عنــوان خــدمات در  ير و کشــاورزيبــا ين در محــدوده ( در اراضــيکــل خــدمات قابــل تــام

درخــارج  يشــنهاديزان خــدمات پيــباشــد. و ميهکتــار مــ ٤٨١شــنهاد شــده) برابــر ين پيشــيطــرح جــامع پ
سـه، کمبـود خـدمات     يتوانـد در الگـو  يمـ  ين اراضـ يـ هکتار اسـت. در مجمـوع وجـود ا    ٤٤٤محدوده برابر 

ــا افــق طــرح را جبــران نما يــمــرد ن ــاز ت ــام يبررســ ٤٢٨-٦جــدول شــماره د. (ي  يهــاين کــاربريامکــان ت

  سه). يدر الگو يخدمات

  
  بررسی امکان تامین کمبود کاربري هاي خدماتی در الگوي سه 428- 6جدول شماره 

 موضوع میزان(هکتار)

 کشاورزي(براساس طرح جامع پیشین)امکان تامین خدمات در اراضی  330

 امکان تامین خدمات از اراضی بایر داخل محدوده 151

 کل خدمات قابل تامین در محدوده 481

 خدمات پیشنهادي در خارج محدوده 444

 کل خدمات مورد نیاز 393

  ماخذ: برآورد مشاور 

  

ــرفتن   ــر گ ــا درنظ ــق  ٧٠ب ــريب تحق ــد ض ــاربري درص ــداث ک ــذيري اح ــاي پ ــکوني در درون ه مس

ــاً   ٦٠محــدوده و  ــوي   ٣١٣درصــد در اراضــي توســعه پيشــنهادي، مجموع ــار اراضــي مســکوني در الگ هکت
 ١٦٠هکتـار)،   ٤٧٣سه قابل تامين خواهـد بـود. بـا توجـه بـه حـداکثر ميـزان اراضـي مسـکوي مـورد نيـاز (           

ه دو، در ايــن الگــو هکتـار اراضــي مســکوني در درون محــدوده مــورد نيــاز خواهــد بود.هماننــد الگــوي شــمار 

نيز بـر توسـعه درونـي مسـکوني تاکيـد گرديـده و نيـاز مسـکوني تـا افـق طـرح در داخـل محـدوده تـامين               

ــژه جهــت تســريع تخريــب و  کــارگيري سياســت مــي گــردد. در نتيجــه در ايــن الگــو نيــاز بــه بــه  هــاي وي

کم ســاختماني نوســازي و جــايگزين ســازي واحــدهاي مســکوني درون نــواحي مرکــزي شــهر، بارگــذاري تــرا



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 230

مهندسان مشاور نقش محیط    

بيشتر در نـواحي فرسـوده مرکـزي و نيـز نـواحي مسـکوني بـا شـرايط مناسـب بـراي افـزايش تـراکم(اعم از             

  ). ٤٢٨-٧اندازه قطعه و دسترسي)، مي باشد(جدول
  

  سه يدر الگو یمسکون ين کمبود کاربریتام بررسی امکان : 428- 7جدول

ظرفیت 
 واقعی(هکتار)

 ضریب تحقق
 پذیري(درصد)

 ظرفیت
 اسمی(هکتار)

 موضوع

 امکان تامین کاربري مسکونی از اراضی بایر محدوده 362 70% 253

 اراضی مسکونی پیشنهادي در خارج از محدوده  - - -

 جمع اراضی مسکونی قابل تامین در الگو 362 - 253

 کل اراضی مسکونی مورد نیاز(حداقل و حداکثر) 357- 473 - 357- 473

  ماخذ: برآورد مشاور   

   یو مسکون یخدمات يهاين کاربریاز نظر تام چهارشماره  يالگو یبررس •

شــامل  ماننــد الگــوي شــماره يــک، هــاي خــدماتي مــورد نيــاز در درون محــدوده،پتانســيل تــامين کــاربري 

پيشـين  باشـد کـه در طـرح جـامع     هکتـار و اراضـي کشـاورزي مـي     ٧٢٥اراضي باير قابل استفاده بـه ميـزان   

درصـد از   ٢٥تـوان  هـا، مـي  انـد. بـراي تـامين ايـن کـاربري     هاي خـدماتي پيشـنهاد گرديـده   به عنوان کاربري

ن) اســتفاده هکتـار از اراضــي کشــاورزي ( براســاس طـرح جــامع پيشــي   ٣٥٣و  ١هکتــار) ١٥١اراضـي بــاير (  

ــزان کــاربرينمــود.  ــر در خــارج از محــدو چهــارهــاي خــدماتي پيشــنهادي الگــوي شــماره  مي  ٣٣١ده براب

ــا ميــزان خــدمات مــورد نيــاز شــهر در افــق طــرح (  هکتــار مــي هکتــار)، الگــوي  ٣٩٣باشــد. در مقايســه ب

  .)٤٢٨-٣باشد( جدول شماره ، داراي قابليت تامين نياز خدماتي شهر ميچهار نيزشماره 

  بررسی امکان تامین کمبود کاربري هاي خدماتی در الگوي چهار-  428- 6جدول شماره 
  موضوع  میزان(هکتار)

  امکان تامین خدمات در اراضی کشاورزي(براساس طرح جامع پیشین)  353

  امکان تامین خدمات از اراضی بایر داخل محدوده  151

  کل خدمات قابل تامین در محدوده  504

  خدمات پیشنهادي در خارج محدوده  331

  کل خدمات مورد نیاز  393

                                                             
درصــد  ٥٠اي احــداث معبــر و بــر ٢٥هــاي خــدماتي، درصــد از اراضــي بــاير قابــل اســتفاده محــدوده شــهر بــراي کــاربري ٢٥ميــزان  -٢

  باقيمانده براي کاربري مسکوني در نظر گرفته شده است. 



 .........................................................................................................................................................مع) خمینی شهر  طرح توسعه و عمران (جا 231

مهندسان مشاور نقش محیط    

 يهکتـار و اراضـ   ٢٥٣برابـر   يمسـکون  يکـاربر  ير محـدوده بـرا  يبـا  ياراضـ  يت واقعـ يـ زان ظرفيـ م

زان يــباشــد. بـا درنظـر گـرفتن م   يهکتـار مـ   ٢٢٥در خـارج از محـدوده در الگــو برابـر     يشـنهاد يپ يمسـکون 

خواهـد   ين کـاربر يـ ن ايت تـام يـ قابل ي، داراچهـار شـماره   يدر افـق طـرح، الگـو    يمسـکون  ياز بـه کـاربر  ين

ـ   يمرکـز  فرسـوده  بافـت  در ن نـوع توسـعه  ي) بنـابرا ٤٢٨-٢بود. ( جدول شماره  و  يصـورت بازسـاز   هشـهر، ب

  شود.  ي) در نظر گرفته مي( تراکم کم ساختمان يسکونت کنون يبا الگو ينوساز
خــدماتي و  شــهر بــه کــاربري هــاي شــماره چهــار، نيــاز يالگــو در مجمــوع مــي تــوان گفــت، بــر اســاس

 مي گردد. افق طرح تامين تامسکوني 

  
  چهار يدر الگو یمسکون ين کمبود کاربریامکان تام یبررس - 428- 7شماره   جدول

ظرفیت 
 واقعی(هکتار)

 ضریب تحقق
 پذیري(درصد)

 ظرفیت
 اسمی(هکتار)

 موضوع

 امکان تامین کاربري مسکونی از اراضی بایر محدوده 362 % 70 253

 اراضی مسکونی پیشنهادي در خارج از محدوده 375 60% 225

 جمع اراضی مسکونی قابل تامین در الگو 737 - 478

 کل اراضی مسکونی مورد نیاز(حداقل و حداکثر) 357- 473 - 473

  

   یابیارز يارهایبراساس مع يشنهادیپ يسه الگوهایمقا -ب
توســعه  يک از الگوهـا يــدر هـر   يو مســکون يخـدمات  يهــاين کـاربر يامکـان تــام  يپـس از بررســ 

سـه قـرار گرفتـه و سـپس     ير مـورد مقا يـ ز يارهـا ياز الگوهـا در خصـوص مع  ک يـ هر  يهايژگي، ويشنهاديپ

  گردد.  يل ميک از الگوها تحلينده شهر براساس هريآ يريگشکل ياثرات مثبت و منف

  

  ر است: ين شده شامل موارد زييسه الگوها تعيو مقا يابيارز يکه برا ييارهايمع

ـ ینوع عملکرد توسـعه ب  • ه رشـد شـهر   يـ اختصـاص ناح  يتوسـعه بـر مبنـا    يعملکـرد الگوهـا  :یرون

ــمال ــدر ش ــه فعال  يغرب ــدوده، ب ــمح ــاتي ــدمات   ييه ــم از خ ــف اع ــکونيمختل ــتلط ي، مس   و مخ

 گردد.  يم يبند) دستهيو مسکون ي( خدمات

منتخب، رشد  يويسنار يبرمبنا يشنهاديتوسعه پ يک از الگوهايدر هر : یرونیت توسعه بیموقع •

)، در نظر گرفته شده است. ير زراعيغ يمحدوده شهر را در شمال غرب محدوده ( شامل اراض

ا متصل به ينکه بصورت منفصل و يه رشد با محدوده موجود شهر و ايارتباط ناح يبرقرار يچگونگ

 رد. يگيم قرار  يابيار مورد ارزين معيرد، در ايگيم محدوده شکل
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بــه  يتوســعه شــهر، براســاس اختصــاص اراضــ يشــنهاديپ يالگوهــا :يمرکــزنــوع توســعه بافــت  •

هــا در خــارج از محــدوده تيــن فعاليــاز ا يزانــين کننــده مي، تــاميو مســکون يخــدمات ياتيــفعال

مـورد   يمسـکون  يژه کـاربر يـ مانـده خـدمات و بـه و   ين باقيباشـد. تـام  يغرب) مـ موجود ( در شمال

ــباياز مــيــن ــواح د از درون محــدوده و بــه طــوري ــواحيپتانســ يدارا يخــاص در ن  يل ( از جملــه ن

ف شـده در هـر الگـو، نـوع توسـعه بـه انـواع        يـ تعر ييرد. فضـا يشهر) صـورت پـذ   يفرسوده به مرکز

 واقع شده است.  يده و مورد بررسيگرد يبنداد دستهيتوسعه با تراکم کم، متوسط و ز

، ياصـل  يهـا تعـداد هسـته   ينـا الگوهـا بـر مب   ييسـازمان فضـا   ياسـتخوانبند  :یینوع سازمان فضا •

 يشـهر مـورد بررسـ    ياصـل  يق محورهـا يـ ارتبـاط آنهـا از طر   يهـا و چگـونگ  هسته يرينحوه قرارگ
 قرار گرفته است. 

ــرا ي، شــبکه ارتبــاطيشــنهاديتوســعه پ يدر الگوهــا :یشــبکه ارتبــاط •  يدر نظــر گرفتــه شــده ب

ــواح ــاط ن ــتوســعه جد يارتب ــا محــدوده و ني ــد ب ــاي ــا محوره ــخــارج محــدوده، و ن ياصــل يز ب ز ي

 ده است. يگرد يابيدرون شهر، ارز يارتباط يمحورها

ــا محــدوده و  يهــاتيــاز فعال يش برخــيپــاال :يش عملکــردیمشــمول پــاال یاراضــ • ناســازگار ب

گـردد،  يجهـت توسـعه در محـدوده محسـوب مـ      يليآنهـا بـه عنـوان پتانسـ     يم شهر کـه اراضـ  يحر

درون  يصـنعت  يتـوان بـه اراضـ   يتوسعه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. از آنجملـه مـ        يدر الگوها

 رون محدوده) اشاره نمود. يواقع در درون و ب يها(پادگان ينظام يز اراضيمحدوده و ن

  ده اســـت. يـــگرد يک از الگوهـــا بررســـيـــتوســـعه در هر يذکـــر شـــده، چگـــونگ يارهـــايبراســـاس مع

 توسعه)  يک از الگوهايدر هر يابيارز يارهاياز معک يسه هريمقا ٤٢٨-٨(جدول شماره 
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  توسعه يک از الگوهایدر هر یابیارز يارهایک از معیسه هریمقا :428-8جدول شماره 

 معیار هاي مقایسه
شماره 
 نوع سازمان فضایی شبکه ارتباطی الگو

اراضی مشمول 
 پاالیش عملکردي

نوع توسعه 
 مرکزيبافت 

 نوع توسعه

تقویت ارتباط توسعه منفصل شمال غرب با تثبیت معبر 
 پیشنهادي طرح جامع مصوب

 یک بیرونی تراکم کم صنعتی و نظامی دو هسته اي منفصل

و تقویت ارتباط با محور آتشگاه و  اصالح معابر داخلی شهر
 برقراري ارتباط چشمه الدر از طریق محور شهید صدوقی

بسط محدود در امتداد تک مرکزي با 
 جنوبی-شمالی محورهاي

 دو درونی تراکم زیاد صنعتی

احیا محور پیشنهادي طرح جامع مصوب در حاشیه کانال 
اصغرآبادبه منظور تقویت دسترسی به اراضی توسعه شمال 

 غرب

چندمرکزي ببسط  یافته در امتداد  
محورهاي سازمان فضایی در جهت شمال 

 غرب

 صنعتی و نظامی
تراکم کم تا 
 متوسط

از توسعه  ترکیبی
 درونی و بیرونی

 سه

 تکمیل رینگ دور شهر و تقویت محور شهید فهمیده
با تاکید بر محورهاي  خدماتی  تک مرکزي

 فعلی شهر

  کارگاهی
 (حوله بافی)

 چهار بیرونی تراکم کم

  ماخذ: مطالعات مشاور 
. همچنين جهت انتخاب الگوي نهايي ل قرار داديتوسعه را مورد تحل يک از الگوهايهر يتوان اثرات مثبت و منفيدر نظر گرفته شده، م يارهاينه معيک از الگوها در زميسه هريبا مقا

  )  ٤٢٨ -١١تا  ٤٢٨- ٩استفاده شده است ( جدول شماره که مبناي عمل برنامه ريزي قرار مي گيرد، از جدول تحليل سوات 
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  يشنهادیک توسعه پی ياثرات الگو یابیارز :428-9جدول شماره 

 اثرات مثبت اثرات منفی
شماره 
 الگو

نظام استخوان بندي 
 فضاهاي باز همگانی

 نظام منظر شهري
 

 نظام فرم کالبدي
نظام استخوان بندي فضاهاي 

 باز همگانی
 نظام منظر شهري

 
 کالبدينظام فرم 

ضعف در تعریف  −
مناسب و منسجم 

از گره ها و 
میادین شهري در 

درون محدوده 
 فعلی شهر

 

عدم تداوم بخشی و تقویت  −
متناسب کریدورهاي دید 

جنوبی  –راهبردي شمالی 
در سازمان فضایی موجود 

 شهر

تضاد مفهومی و ادراکی به  −
واسطه وجود لبه هاي قوي 
جدا کننده فضایی ( ماربین 

بندي ) در شرق و و کمر 
غرب شهر و گرایشات و 

فرایندهاي توسعه اي 
 پیرامون آن ها

ضعف در تعریف حوزه  −
 هاي دروازه اي شرقی شهر

 

حفظ و تداوم الگوي  −
توسعه افقی شهر 

در نظام ارتفاعی و 
لفاف فضایی بافت 

میانی و موجود 
 شهر

 

امکان ایجاد گره ها و  −
فضاهاي عمده همگانی 
در بافت هاي شهري 

یددر ارتفاعات شمال جد
غربی و درون گستره 

هاي گردشگري تفریحی 
دامنه ارتفاعات چشمه 

 الدر
 

تقویت و توسعه کریدورهاي دید راهبردي  به  −
سوي بافت شهري جدید شکل گرفته در 

 ارتفاعات شمال غربی شهر

بهره مندي مناسب از پتانسیل هاي جذاب بصري  −
و ادراکی ارتفاعات شمال غرب در تقویت 

تصویر ذهنی شهروندان به واسطه توسعه بافت 
 شهري و عناصر گردشگري و تفریحی

امکان شکل گیري عناصر شاخص نشانه اي در  −
توسعه جدید بافت شهري در دامنه ارتفاعات 

شمال غرب و غرب و همچنین در اراضی 
بازیافت شده نظامی در کنار دیگر عناصر نشانه 

 اي طبیعی

اي دروازه اي امکان تعریف مناسب حوزه ه −
 جنوبی ، شمال شرقی ، شمال غربی و غربی شهر

 

مداخالت حداقلی در  −
نظام بلوك بندي بافت 

 شهري موجود

سازماندهی نظام بلوك  −
بندي منسجم و 

همپیوند با اندام هاي 
ساختاري شهر در 

بافت شهري جدید 
واقع در اراضی شمال 

 غرب شهر

اوج گیري نظام  −
ارتفاعی و لفاف فضایی 

سمت  شهر به
 ارتفاعات شمال غرب

 

 یک

    ماخذ: مطالعات مشاور 
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  يشنهادیدو توسعه پ ياثرات الگو یابیارز :428-10جدول شماره
 اثرات مثبت اثرات منفی

شماره 
 الگو

نظام استخوان بندي 
 فضاهاي باز همگانی

 نظام منظر شهري
 

 نظام فرم کالبدي
نظام استخوان بندي 

فضاهاي باز 
 همگانی

 شهرينظام منظر 
 

 نظام فرم کالبدي

عدم بهره مندي  −
ازپتانسیل ارتفاعات 
شمال غربی و غربی 
در افزایش فعالیت 

 هاي همگانی

تضاد مفهومی و ادراکی به  −
د لبه هاي قوي واسطه وجو

جدا کننده فضایی (ماربین و 
) در شرق و غرب کمر بندي

شهر و گرایشات و فرایندهاي 
 توسعه اي پیرامون آن ها 

مندي از پتانسیل  عدم بهره −
هاي جذاب بصري و ادراکی 
ارتفاعات شمال غرب در 
تقویت تصویر ذهنی 

 شهروندان

ضعف در تعریف  متمایز  −
حوزه هاي دروازه اي شرقی ، 

 شمال غربی و غربی شهر

عدم تعریف نظام بلوك  −
بندي مناسب ، منسجم 
و همپیوند در اراضی 
شمال غرب شهرو عدم 
ارتباط آن با سازمان 

 فضایی شهر  

تقویت و  −
انسجام  

مناسب کانونی 
و محوري 
فضاهاي باز 
همگانی در 
 درون محدوده

تقویت کریدورهاي دید  −
جنوبی  –راهبردي شمالی 

در سازمان فضایی موجود 
 شهر 

ازوجود عناصر  بهره مندي −
شاخص نشانه اي مصنوع 
در اثر افزایش توسعه 
عمودي  در کنار دیگر 
عناصر نشانه اي طبیعی در 
تصویر سازي مناسب از 

 شهر 

امکان تعریف مناسب حوزه  −
هاي دروازه اي جنوبی ، 

 شمال شرقی شهر

اقدامات توسعه گرایانه حداکثري در  −
جهت باز تعریف و سازماندهی نظام 

 بافت شهري موجود بلوك بندي 
−  
تغییر ماهوي و تدریجی الگوي توسعه  −

افقی شهر به الگوي توسعه عمودي  در 
 بافت میانی و موجود شهر 

تاکید ارتفاعی و فرمی شهر در ارتباط با  −
کریدورهاي فعالیتی و محور هاي تشکیل 

 دهنده اندام شهر 

 دو

  ماخذ: مطالعات مشاور 
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  ارزیابی اثرات الگوي سه  توسعه پیشنهادي : 428- 11جدول شماره

 اثرات مثبت اثرات منفی

شماره 
 الگو

نظام استخوان 
بندي فضاهاي 
 باز همگانی

 نظام منظر شهري
 

 نظام فرم کالبدي
نظام استخوان بندي 
 فضاهاي باز همگانی

 نظام منظر شهري
 

 نظام فرم کالبدي

−  

عدم بهره مندي  −
از پتانسیل هاي 
جذاب بصري و 
ادراکی ارتفاعات 
شمال غرب در 
تقویت تصویر 
 ذهنی شهروندان

ضعف در تعریف  −
حوزه دروازه اي 
شمال غربی 

 شهر

عدم تعریف  −
نظام بلوك 
بندي مناسب 
، منسجم و 
همپیوند در 
اراضی شمال 
غرب شهرو 
عدم ارتباط 
آن با سازمان 

 فضایی شهر  

تقویت و انسجام   −
مناسب کانونی و 
محوري فضاهاي 

نی در باز همگا
 درون محدوده 

بهره مندي  −
ازپتانسیل هاي 
ارتقاء فعالیت ها و 
فضاهاي باز 
همگانی در دامنه 
ارتفاعات چشمه 

 الدر و شمال آن 

 –تقویت کریدورهاي دید راهبردي شمالی  −
 جنوبی در سازمان فضایی موجود شهر 

بهره مندي ار ارتفاعات شمال چشمه الدر در  −
 تقویت تصویر دهنی شهروندان  

بهره مندي ازوجود عناصر شاخص نشانه اي  −
مصنوع در اثر افزایش توسعه عمودي در 
حاشیه محورها و کانون هاي عمده نظیر اراضی 
نظامی  در کنار دیگر عناصر نشانه اي طبیعی 

 در تصویر سازي مناسب از شهر 

کاهش تضاد میان لبه هاي فضایی ( ماربین و  −
ود کمر بندي ) و توسعه هاي منفصل و محد

 در وراي اینگونه عناصر 

امکان تعریف مناسب حوزه هاي دروازه اي  −
 جنوبی ، شرقی ، شمال شرقی ، غرب شهر

اقدامات توسعه گرایانه حداکثري در جهت  −
باز تعریف و سازماندهی نظام بلوك بندي 

 بافت شهري موجود 

بهره مندي از اراضی واقع در شمال  −
ارتفاعات چشمه الدر در جهت تقویت و 
انسجام بخشی نظام بلوك بندي شهر در 

 راستاي توسعه به سمت غرب 

شکل گیري توسعه عمودي شهر در ارتباط  −
با کریدور هاي فعالیتی و محور هاي 
تشکیل دهنده اندام شهردر پیوند با کانون 

تی نظیر اراضی ها و گستره اي عمده فعالی
 بازیافت شده نظامی و صنعتی 

شکل گیري تاکیدات ارتفاعی و فرمی در  −
 دامنه ارتفاعات شمال چشمه الدر

 سه

  ماخذ: مطالعات مشاور
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  ارزیابی اثرات الگوي سه  توسعه پیشنهادي : 428- 11جدول شماره
 اثرات مثبت اثرات منفی

نظام استخوان بندي فضاهاي باز 
 همگانی

 نظام فرم کالبدي منظر شهرينظام 
نظام استخوان بندي فضاهاي باز 

 همگانی
 نظام فرم کالبدي نظام منظر شهري

ضعف در تعریف مناسب و  −
ها و میادین منسجم از گره

شهري در درون محدوده فعلی 
  شهر. 

عدم همپیوندي و انسجام  −
ساختاري فضاهاي باز همگانی 
محوري در سازمان فضایی 

 بافت شهري موجود. 

توسعه شتابان و افقی شهر در  −
اراضی پیرامون و عدم تعریف 
یافتگی فضاهاي باز همگانی در 

 هاي شهري درون بافت

ها و مندي از پتانسیلعدم بهره −
-هاي ارتفاعات شمالجذابیت

-زایش فعالیتغرب شهر و اف

 هاي همگانی 

هاي جذاب بصري و ادراکی ارتفاعات مندي از پتانسیلعدم بهره −
  غرب در تقویت تصویر ذهنی شهروندان شمال

غربی، شرقی، جنوبی و اي شمالضعف در تعریف حوزه دروازه −
 غربی شهر 

عدم تداوم بخشی و تقویت متناسب کریدورهاي دید راهبردي  −
 جنوبی در سازمان فضایی موجود شهر.  - شمالی

هاي قوي جداکننده تضاد مفهومی و ادراکی به واسطه وجود لبه −
فضایی ( ماربین و کمربندي) در شرق و غرب شهر و گرایشات 

 ها. اي پیرامون آنو فرآیندهاي توسعه

-بصري منظر شهري به واسطه حفظ عرصه -نابسامانی کالبدي −

هاي شرقی و غربی صنعتی ، دامپروري در گستره -هاي کارگاهی
 شهر. 

مند از باغات و مزارع نابودي تدریجی کیفیت منظر شهري بهره −
کشاورزي به واسطه توسعه ساخت و سازها و بافت شهري به 

 ها. درون آن

نظیر کوه  کاهش کیفیت بصري و ادراکی عناصر شاخص طبیعی −
دوشاخ، کوه کوچک و ارتفاعات شرقی به واسطه ناسازگاري 

 صنعتی و دامپروري مزاحم.  -محیط طبیعی و عملکردي کارگاهی

تاثیرات جبران ناپذیر پایانه مسافربري غرب اصفهان بر کیفیت  −
اي جنوب عناصر تشکیل دهنده منظر شهري در حوزه دروازه

 گردشگري آتشگاه.  شهر و باغات پیرامون و منطقه ویژه

محدود شدن مداخالت شهرداري به  −
   هاایجاد حلقه

هاي ارتباطی) در پیرامون شهر ( رینگ −
 و درون اراضی باغی و زراعی. 

عدم تبیین روشن از نوع و نحوه  −
مداخله در درون سازمان فضایی 

 موجود شهر 

بندي مناسب عدم تعریف نظام بلوك −
 پیوند در اراضی واقعو منسجم و هم

غرب شهر و عدم ارتباط آن در شمال
 با سازمان فضایی شهر 

حفظ تداوم الگوي توسعه افقی شهر در  −
نظام ارتفاعی و لفاف فضایی بافت 

 میانی و موجود شهر 

عدم تعریف، تقویت کریدورهاي عمده  −
فعالیتی و کالبدي در راستاي انسجام 
بخشی و ساختار بخشی به سازمان 

  فضایی شهر

ها و فضاهاي گرهامکان ایجاد  −
هاي عمده همگانی در گستره

تفریحی دامنه  – گردشگري 
  ارتفاعات چشمه الدر. 

ها و حفظ و نگهداري از گره −
میادین موجود در بافت 

 مرکزي شهر. 

مندي از بهره −
ارتفاعات شامل 
چشمه الدر در 
تقویت تصویر ذهنی 

  شهروندان 
گیري امکان شکل −

عناصر شاخص 
اي در دامنه نشانه

رتفاعات غرب و ا
در تعامل مناسب 

هاي طبیعی با نشانه
 ها. کوه

تاکید بر تقویت فرآیند  −
نوسازي و بازسازي 

  بافت مرکزي شهر 
مندي از اراضی بهره - −

واقع در شمال ارتفاعات 
چشمه الدر در جهت 
تقویت نقش گردشگري 
شهر و 

گیري توسعه به جهت
  سوي غرب

  ماخذ: مطالعات مشاور 
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شماره  سوات تحلیل
  )STENGTH( قوت )WEAKNESS( ضعف )OPPORTUNITY( فرصت )THREAT (تهدید  الگو

تاکید صرف بر رشد   −
شهر از خارج 
(گسترش افقی  و 

  پیامدهاي آن)

  استفاده ازاراضی نظامی خارج از  −

  محدوده براي تامین خدمات
تاکید بر ایجاد دو مرکز گردشگري  −

در خارج از محدوده به عنوان 
  پتانسیل اقتصادي شهر

  رکود نسبی مراکز فعالیتی قدیمی شهر −
کاهش نرخ فعالیت هاي بازسازي و نوسازي در   −

 نواحی فرسوده مرکزي شهر

  استفاده از اراضی نظامی درون محدوده  −
 تاکید بر توسعه منفصل شهر در اراضی غیر زراعی  −

 صنعتی آالینده و دامداري ها)(فعالیت هاي پاالیش فعالیت هاي ناسازگار با محدوده شهر −

   تقویت مراکز کار و فعالیت مدرن  −

 مسکونی -تاکید بر توسعه مختلط خدماتی −

  تامین خدمات مورد نیاز شهر در افق طرح −

− 1 

تاکید صرف بر  −
اختصاص محدوده 
رشد خارجی شهر به 

  خدمات

ذخیره اراضی نظامی خارج از   −
  محدوده

  محدوده تثبیت اراضی با کاربري نظامی درون −
نیاز  به افزایش نرخ تخریب و نوسازي در بافت   −

  برابر روند موجود 5فرسوده تا 

  تحریک افزایش روند تخریب و    نوسازي بافت فرسوده( تا حدودي) −
 پاالیش عملکردي فعالیت هاي موجود در شهر −

 تقویت محورهاي فعالیتی درون محدوده و اصالح شبکه معابر داخلی  −

  نیاز شهر در افق طرح تامین خدمات مورد −

2 

− - 
استفاده از اراضی نظامی  خارج  −

  محدوده

 توسعه بسیج دستگرد با عملکرد غالب   −

  کارگاهی به دلیل نقش موثر در اقتصاد شهر

  توسعه شهر  در اراضی  غیر زراعی و حفظ اراضی اطراف محدوده −
 پاالیش اراضی نظامی  در درون  محدوده  −

هاي واقع در غرب شهر و تبدیل آن به اراضی سکونتی و یا پاالیش صنایع و کارگاه  −
 خوشه هاي صنعتی مدرن و مجهز

 ارتقاي سطح عملکردي محورهاي فعالیتی بافت مرکزي   −

 هماهنگی نسبی  با برنامه هاي نهادهاي مسوول شهرسازي −

3 

انتقال تدریجی فعالیت   −
هاي صنعتی آالینده 
شهر اصفهان به خمینی 

  شهر

تجمیع دامداري هاي موجود در    −
  اراضی واقع در غرب حریم شهر

به زیر ساخت و ساز رفتن تدریجی اراضی   −
  کشاورزي اطراف شهر

الحاق اراضی تفکیک شده مسکونی به محدوده و  −
 گسترش شهر به سمت اصفهان

 تثبیت فعالیت هاي صنعتی آالینده موجود  −

ویال  در اراضی  -ه ساخت باغافزایش درآمد شهرداري به واسطه صدور پروان  −
  کشاورزي

4 
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 توسعه  یینها يگام چهارم: انتخاب الگو •

، منظــر يک از الگوهــا در ســه نظــام فــرم کالبــد يــنــده شــهر براســاس هريآ يريــگاثــرات شــکل

ن اسـاس و بـا   يـ رد. بـر ا يـ گيتوسـعه قـرار مـ    يينهـا  يانتخـاب الگـو   يمبنـا  يبـاز همگـان   يو فضاها يشهر

( اداره  يت شـهر يريو مـد  يزيـ رجلسـات متعـدد بـا مسـئوالن برنامـه      ي، و بـا برگـزار  ياستفاده از روش دلف

ــا اســتفاده از نظــرات  يشــهر و شــهردار ينــيخم ي، اصــفهان، شــهرداريکــل مســکن و شهرســاز شــهر و ب

ز يــشــتر و نيمثبــت ب يرهــايژگياز و يمنــدل بهــرهيــشــماره ســه بــه دل ي، الگــويمحلــ يمســوالن نهادهــا

شـهر بـه    ينـ يخم يت شـهر يريمـد  يآتـ  يهـا ک بـودن بـه برنامـه   يـ و بـا توجـه بـه نزد    يريپذزان تحققيم

 رد.  يگيشهر قرار م يه نقشه توسعه آتيته يده و مبنايتوسعه انتخاب گرد يينها يعنوان الگو

  


