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موقعيت حوزه طرح  در منطقه بندي، ناحيه   1فصل 
  بندي و تقسيمات كشوري ايران

بـراي بررسـي   . موردي، يا منطقه فرادست براي ناحيه ابهر، منطقه البرز جنوبي است منطقه

چگونگي شكل گيري اين منطقه، جايگاه ناحيـه ابهـر در ايـن منطقـه، و تقسـيمات كشـوري درون منطقـه        

منطقه بندي در ايران، ناحيه بندي در طرح كالبد ملّي ايران، و تقسيمات كشوري موردي، به سه مبحث 

  .ردازيمپدر منطقه البرز جنوبي مي 
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  وضع موجود مطالعات -1

  منطقه -1-1

  

، در طرح جامع ناحيـه ابهـر   "منطقه البرز جنوبي"ويژگي هاي وضع موجود  حاضر، بررسي نوشتار

ناحيه ابهر نام . برگرفته اند "طرح كالبد ملّي ايران"را، براي مشخص كردن حوزه طرح، از  "ناحيه"لفظ .  است

مان تدوين طرح كالبد ملّي، از دو شهرستان ابهر و خدابنده تشكيل يكي از دو ناحيه استان زنجان است كه در ز

ق مي شد، و در آخرين تقسيمات كشوري ايران، شهرستان خرم دره از شهرستان ابهر جدا شده اسـت، و اطـال  

ندان خوشايند نيست و در جريان بررسي هاي چلين سياسي شهرستان خرم دره، ؤبه ناحيه، براي مس "ابهر"نام 

  . نيز بدان معترض بودند ميداني

برداشت اوليه از اين لفظ، استان . اما، منطقه، در شرح خدمات طرح جامع ناحيه اي، تعريف نشده است

اما از آنجا كه در طرح كالبد ملّي ايران، لفظ منطقه براي تقسيمات دهگانـه سـرزمين كشـور در همـان     . است

زجمله استان قزوين، خود يك ناحيه را تشكيل مـي دهيـد، لـذا    طرح بكار برده شده است، وبرخي از استان ها، ا

 ة، منطقـه تعريـف شـد   )طرح توسعه جامع ناحيه ابهـر (در طرح حاضر) يا منطقه موردي(منطقه مورد بررسي 

  .البرزجنوبي در طرح كالبد ملّي ايران است، كه استان زنجان در آن قرار دارد

بدين دو دليل كه اوالً، تعريف هاي منطقه و ناحيه از طرح كالبد ملّي ايران برگرفته شده است، و ثانياً، 

برحسب شرح خدمات، بررسي وضع موجود منطقه بايستي بر پايه دست يافتـه هـاي مطالعـات و طـرح هـاي      

طـرح يـاد شـده، توسـط     . مي شودفرادست انجام پذيرد، لذا در ابتدا، به آشنايي با طرح كالبد ملّي   پرداخته 

كه بايستي، ازجمله توسط طرح هاي توسعه جـامع   وزارت مسكن و شهرسازي و در سطح ملّي تهيه شده است

از طرح كالبـد ملّـي ايـران، در طـرح توسـعه      . ناحيه اي، در سطح منطقه اي و محلّي، دقت بيشتري پيدا  نمايد

             . گرددط ك م ا  ياد مي  ةجامع ناحيه ابهر، با شناس
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عمدة جغرافيايي و  بررسي ويژگي هاي
 اقليمي

 1فصل  
1-1-1 

  

  

  

  موقعيت -1

منطقه البرز جنوبي  در شمال كشور و در دامنه هاي جنوبي و جنوب رشته كوه البـرز واقـع شـده و      

موقعيـت جغرافيـايي ايـن منطقـه     . بخشي از آن نيز در حاشيه هاي خاوري رشته كوههاي زاگـرس قـرار دارد  

درجـه و   47دقيقه  و طول هاي خاوري  20درجه و  37دقيقه  تا  30درجه و 33عرض هاي شمالي حدوداً بين 

اين منطقه از شمال به اسـتان هـاي آذربايجـان شـرقي، گـيالن و      . دقيقه  قرار دارد 5درجه و  57دقيقه  تا  10

بـاختر بـه اسـتان هـاي      مازندران، از خاور به استان خراسان، از جنوب به اسـتان هـاي اصـفهان و لرسـتان و از    

  ).7ص . ك ا م ت(همدان، كردستان و آذربايجان غربي محدود است 

همچنــين،اين منطقــه  در منطقــه بنــدي ط ك م ا ، از شــمال بــه منطقــه ســاحلي شــمالي و منطقــه   

آذربايجان، از خاور  به منطقه خراسان، از جنوب به منطقه مركزي و قسمتي ا ز منطقه زاگرس و از بـاختر بـه   

  .نطقه زاگرس محدود مي گرددم

  در منطقه البرز جنوبي  كشوريتقسيمات  - 2

 88شهرسـتان،   35اسـتان،   6از  1382منطقه البرز جنوبي، برپايه آخرين تقسيمات كشـوري در سـال   

 1-1-1-1جــدول . كيلــومتر مربـع وســعت دارد  193997,169دهســتان تشـكيل مــي گـردد، و    258بخـش و  
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ان هاى منطقه البرز جنوبي را بـه تفكيـك اسـتان و بـر اسـاس آخـرين تقسـيمات        مساحت، تعداد و نام شهرست

  .نمايش مي دهد) 1382سال (كشوري  

  تعداد و نام شهرستان هاي منطقه البرز جنوبي بتفكيك استانها. 1-1-1-1جدول 
  استان  تقسيمات فرعي   شهرستان

  نام  مركز   مساحت   بخش دهستان تعداد نام
  سمنان  سمنان  96815,676  12 28 4 اهرود، گرمسارسمنان، دامغان، ش

تهران، اسالمشهر، دماوند، فيروزكوه، ري، ساوجبالغ، 
شميرانات، شهريار، رياط كريم، كرج، ورامين، 

  پاكدشت

  تهران  تهران   19195,978  27 71  12

  قزوين  قزوين  15501,601  13 43 3 قزوين، بوئين زهرا، تاكستان
اه نشان، ابهر، خرمدره، زنجان، ايجرود، طارم، م

  خدابتده
  زنجان  زنجان  21840,802  15 46  7

اراك، آشتيان، تفرش، خمين، دليجان، ساوه، سربند، 
  محالت

  مركزي  اراك  29405,614  17 61  8

  قم  قم  11237,498  4 9 1 قم
  جمع      193997,169  88 258 35 

  وزارت كشور. تقسيمات كشوري : منبع                                                                             
تقسيمات منطقه اى و فرعي سرزمين در طرح ملّى كالبدي ايران را نمـايش مـي    1-1.نقشه شماره م

  .دهد

  ارضيمنابع  - 3

  زمين ريخت شناسايي ايران -3-1

، ازجملـه  1ز آنجا كه اصول منطقه بندي سرزميني ايران در هيچ يك از طرح هاي ياد شده در فصل ا

ط ك م ا، مورد اشاره قرار نگرفته است، در اين مبحث تالش مي گـردد تـا بـا ارائـه تصـويري كلّـي از زمـين        

مـورد بررسـي قـرار    ريخت شناسي ايران، موقعيت طبيعي منطقه البرز جنوبي در پهنه طبيعي سرزمين ايـران  

رهنمـايي،  . ت. نوشـته دكتـر م   "...توانايي هـاي محيطـي ايـران    "در اين بررسي، بيشترين بهره از كتاب . گيرد

  . گرفته شده است

  :تكتونيكي از سه بخش اصلي تشكيل شده است -به طور كلي ايران از نظر تقسيمات زمين شناسي

  بخش داخلي شامل هسته محكم ايران مركزي؛ -  

  بخش شديداً چين خورده مياني شامل البرز و زاگرس؛    -  
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  .بخش خارجي شامل حوضه هاي پست شمال و جنوب كشور -  

و از نظـر  .. بخش مركزي ايران از نظر زمين شناسي از يك توده مقاوم قـديمي تشـكيل شـده اسـت    

هاي پسـت مجـاور   كوههاي حاشيه اي و سرزمين . سني نسبت به كوههاي چين خورده حاشيه اي قديمتر است

بخش چين خورده مياني بصـورت سيسـتم هـاي كوهسـتاني البـرز و      .آنها به اين توده مقاوم پيوند خورده اند

تـوده مركـزي   .. جنـوب شـرق كشـيده شـده انـد      -غربي و شمال غـرب  -زاگرس به ترتيب در جهات شرقي

  .قديمي به وسيله اين بخش كوهستاني احاطه شده است

. شناسي ايران را سرزمين ها و حوضه هاي پست ساحلي تشكيل مـي دهنـد  بخش خارجي پيكره زمين 

اين سرزمين ها كه بدون عارضه چين خوردگي بوده غالباً به صورت زمين هاي دپرسيوني يا فرورفته هستند 

حوزه هاي انتهايي آنها آبريز بسياري از رودخانه هايي است كه رسوبات فرسايشي را از فالت ايران بـه داخـل   

از نظر توپوگرافي و شكل ناهمواري ها چشم انداز طبيعي خاصي را بوجود مـي  .. اين بخش . ا حمل مي كنندآنه

  .آورند

  فالت داخلي ايران يا ايران مركزي -3-1-1

از نظر جغرافيايي بخش فالت ايران آن قسمت از ايران مركزي را شامل ميشود كه مجموعـاً حوضـه   

شبكه آبهـاي ايـن حوضـه هـاي بسـته بـه درياهـاي آزاد راه        . يل مي دهندهاي بسته آبريز هاي داخلي را تشك

  .نداشته، ليكن ناهمواريها و يا عوارض كوهستاني كم و بيش مرتفع آنها را از همديگر جدا مي سازند

حدود جغرافيايي فالت داخلي ايران با احتساب بلوك لـوت عبـارت انـد از كوههـاي مشـرق ايـران در       

  .سيرجان در غرب و منطقه مكران در جنوب -ر شمال، منطقه دگرگون شده سنندجشرق، كوههاي البرز د

بخش ايران مركزي به شكل مثلثي است كه يكـي از رؤوس آن در جنـوب شـرق، رأس ديگـر آن در     

  ).25ص. رهنمايي(شمال شرق و سومين رأس آن تقريباً در محل تقاطع سيستم البرز و زاگرس قرار دارد 

جـدول   . ان از تعداد زيادي حوضه هاي بسته داخلي با ابعاد مختلف تشكيل شده استفالت داخلي اير.. 

حوضه هاي بسته فالت داخلي ايران را با مساحت هر يك نشان مي دهد اغلب اين حوضه ها به نوبه   1-1-1-2

  ).27ص . رهنمايي(خود به حوضه هاي كوچكتري تقسيم مي شوند 
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  الت داخلي ايرانحوضه هاي بسته ف .2-1-1- 1جدول 
درصد از فالت داخلي ايران  درصد از كل مساحت ايران وسعت به كيلومتر مربع  نام حوضه

6/5 9 92332  كوير قم
2/1                       9/1   19863  كوير دامغان
2/12 6/19 200747  كوير بزرگ
6/2 4/3 43496  **حوضه مشهد
5/5 9/8 92349  **حوضه بجستان
0/10 2/16 166160  لوت
5/5 9/8 90813  **حوضه سيستان
4/6 4/7 75193  جزموريان
4/6 3/10  گودال طولي يزد 1052911
9/5 6/9 97802 سيرجان -فرورفتگي اصفهان
4/2 9/30 39702  حوضه زاگرس
9/61 100 1022748  جمع

  28ص . "مباني كشورشناسي جغرافيايي ايران". ت. ، مرهنمايي: منبع  .            تان امتداد دارندحوضه هايي كه تا افغانستان و پاكس**

  مياني خوردهبخش چين  -3-1-2

ايـن بخـش از دو   . بخش چين خورده مياني از جمله واحدهاي مهـم زمـين سـاخت در ايـران هسـتند     

سيستم كوهستاني چين خورده يعنـي البـرز و زاگـرس تشـكيل شـده اسـت، كـه مجموعـاً مهمتـرين عـوارض           

  ).29ص . رهنمايي(هستاني ايران را به وجود مي آورند كو

  البرز) 1

  .باختري است -سيستم كوهستاني البرز داراي جهت تقريباً خاوري

به دليل تفاوتهاي موجود در چينه شناسي و تكتونيك،  البرز به واحدهاي فرعـي كـوچكتر ماننـد البـرز     

  ..شرقي، البرز مركزي و البرز غربي تقسيم مي شود

      البرز شرقي ) الف

كوه هاي البرز در بخش شرقي عمدتاً كوه هاي خراسان را شامل مي شود، كه خود از نظـر    

واحد زمين شناسي كثت . هزار مسجد تشكيل مي شود -زمين شناسي از دو واحد مشخص بينالود و كثت داغ 

شمالي آن مرز ايـران و  بخش . هزار مسجد به صورت نوار باريكي در شمال خراسان كشيده شده است -داغ 

  ..از جنوب هم به بينالود محدود است. تركمنستان را تشكيل مي دهد
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حـدود  .. واحد زمين شناسي بينالود منطقه تدريجي گذار از البرز به ايران مركزي به شمار مي آيـد  

ربـي آن  آن از سبزوار و نيشابور تا مشهد است و گسل ميامي و شاهرود و سمنان مرزهاي جنوبي و شـمال غ 

  .ادامه آن د رجهت مشرق به كوههاي هندوكش مي رسند. را تشكيل مي دهند

        البرز مركزي ) ب

حدود جفرافيايي البرز مركزي با آن بخشي كه در فاصله ميان سمنان تا قـزوين قـرار دارد مشـخص    

يك سـاختمان  واحد البرز مركزي در درون خود به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم مي شود كه هر . مي شود

بخـش جنـوبي البـرز    .. رشـت موسـوم اسـت،     -بخش شمالي البرز مركزي به واحد گرگان. جداگانه اي دارند

مرز بخشهاي شمالي و جنوبي به وسـيله  . مركزي همان قسمتي است كه ميان سمنان و قزوين واقع شده است

  "..گسل البرز از يكديگر مشخص مي شود

البرز جنوبي نام خود را از بخش جنوبي البرز مركزي گرفتـه ، و   از اينجا مشخص مي گردد كه منطقه

  . بيانگر موقعيت طبيعي آن در پهنه طبيعي سرزمين ايران است

    البرز غربي و آذربايجان) ج

مـرز آن را بـا بخـش    . اين واحد ساختماني قسمت عمده سيستم البـرز را در بـر مـي گيـرد      

اروميه و مـرز جنـوبي آن نيـز گسـل      -ز غربي آن گسل تبريزمر. رشت، گسل البرز تشكيل مي دهد -گرگان

  ).29-31ص . رهنمايي(سمنان است 

  زاگرس) 2

زاگرس از دو قسمت عمده . جنوب شرقي دارد -سيستم كوهستاني زاگرس تقريباً جهت شمال غرب

يسـتم  طـول س .. چين خورده يا زاگرس خارجي، و ديگر، مرتفع  يا زاگرس رورانده داخلي تشـكيل شـده اسـت   

كيلـومتر   1800كيلومتر و با كوههاي مكران مجموعاً به بيش از  1400زاگرس از سنندج تا بندر عباس حدود 

ميـان زاگـرس چـين    .. به شكل نـوار بـاريكي بـوده كـه     ... زاگرس رورانده داخلي يا زاگرس مرتفع .. مي رسد

  ..سيرجان قرار دارد -خورده و منطقه سنندج



مهندسين مشاور آرمانشهر                                       1ج               -1-1-1        )88تير(طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر  6

ظر زمين شناسي نتيجه به هم رسيدن حاشيه قاره هاي عربستان و ايـران  پيدايش زاگرس مرتفع از ن

روراندگي موجود در امتداد زاگرس موجب باال آمدن و در نتيجـه پيـدايش زاگـرس    . مركزي تلقّي مي شود

  . مرتفع گشته است

كـه جزيـي از ايـران    .. وجـود دارد .. در امتداد زاگرس رورانده  يا زاگرس مرتفـع يـك نـوار طويـل    "

. اسفندقه نـام بـرده مـي شـود     -سيرجان يا زون اروميه -و به عنوان منطقه سنندج.. ركزي به شمار مي آيدم

مـرز   اراكاصـفهان و يـا فرورفتگـي     -چاله هاي طويل موازي زاگرس نظير چاله سـيرجان .. دشتهاي آبرفتي و

  .شمالي آن را با ايران مركزي تشكيل مي دهند

در بخـش شـمالي فازهـاي    . خش شمالي و جنوبي تشكيل شده استسيرجان از دو ب -منطقه سنندج "

و ماليـر شـده    اراكمهم كوهزايي موجب پيدايش توده هاي نفوذي نظير الوند، و كوههاي اطـراف بروجـرد،   

   ).31-3ص . رهنمايي( "است

    بخش خارجي شامل حوضه هاي پست ساحلي -3-1-3

البرز، و درياي خـزر را در شـمال، و   حوضه هاي پست ساحلي زمين هاي پست واقع در ميان   

اين زمين ها را مي توان از نظر زمين شناسي جـزء كـوه   . زمين هاي واقع در سواحل جنوب را در بر مي گيرد

  ..هاي مجاور آنها و يا به عبارتي به عنوان بخش خارجي اين كوهها به شمار آورد

و يا رسوبات دريايي است كـه در  جنس زمين هاي سواحل پست درياي خزر بيشتر از رسوبات خاكي 

  ...نتيجه فرونشيني يا پسروي درياي خزر جاي گذاشته شده است

مهمترين واحد جغرافيايي در سواحل خليج فارس زمين هاي خوزستان است كه جزيـي از سـرزمين   .. 

برخـي  برخي از زمين شناسان، خوزسـتان را جـزء كوههـاي زاگـرس و     . باستاني بين النهرين به شمار مي آيد

.. ديگر آن را زمين هاي پستي كه در پس كوه هاي كوهزاييهاي زاگرس ساختمان جداگانه اي دارند مي داننـد 

  ).34ص . رهنمايي(

خوزستان بعنوان مهمترين بخش سرزمين بين النهرين از نظر تكامل زمين شناسي بر فرورفتگي هاي 

ـ   اي بـه سـپر عربسـتان مربـوط اسـت       ك صـحفه بزرگ رسوبي سكلينال زاگرس تعلق دارد، اما از نظـر تكتوني

  ).35ص. رهنمايي(
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واحد نخسـت،  . در سواحل جنوبي ايران عالوه بر خوزستان، دو واحد جفرافيايي ديگر نيز وجود دارند 

كه جزاير نزديك سـاحل  . كناره هاي باريك واقع در ساحل خليج فارس است، كه تا بندرعباس كشيده مي شود

  ).35ص. رهنمايي(واحد ديگر، سواحل پست مكران است .. ندنيز جزء آن محسوب مي شو

  طبيعي عوراض -3-2

  .مهمترين عوارض طبيعي در منطقه موردي عبارتند از كوه ها، دشت ها، كوير، رودخانه ها و درياچه

  كوهها) 1

منطقه البرز جنوبي در دامنه هاي جنوبي و جنوب رشته كوه البرز واقع شـده و بخشـي از آن نيـز در    

  .اشيه هاي شرقي رشته كوههاي زاگرس قرار داردح

قسمت هـايي از رشـته كـوه هـاي البـرز در داخـل       . سلسله جبال البرز در شمال اين منطقه قرار دارد

محدوده استان هاي تهران، قزوين و زنجان قرار گرفته است و شمال استان سمنان به دامنه هاي جنوبي كـوه  

  ).7ص  .ك ا م ت(هاي البرز محدود مي شود 

ارتفاع . به طور كلي ارتفاع مناطق مختلف ناحيه از شمال  به جنوب و از غرب به شرق كاهش مي يابد

  )19ص .ك ا م ت: (است 3-1-1-1مناطق عمده شهري در اين منطقه به شرح نگاشته در جدول 

   متر: واحد               ارتفاع مناطق عمده شهري در منطقه البرزجنوبي                        . 3-1-1-1جدول 
 استان زنجان استان قزوين استان مركزي استان تهران   استا ن قم  استان سمنان

1775 تجريش  1500  قم   930  گرمسار    850 اراك 1960 آوج 2000  خدابنده
1920  )راه آهن(تهران  1110     سمنان  1130 شازند 1290 قزوين 1650  جانزن
1815 كرج  1360     دامغان  1170 خمين 1265 تاكستان 1570  خرمدره
1900 دماوند  1960     شاهرود  1380 تفرش  1540 ابهر
1530 فيروز كوه  1980    شهميرزاد  1720 دليجان  1780  سلطانيه

1780 ورامين    915     ترود   800 محالت   
ساوه  995 شهرري  1060     بسطام  1420   
            ميامي  1070

  19ص .  ك ا م ت: مأخد                                            

  ها دشت) 2

  .  نواحي جنوبي ارتفاعات سلسله جبال البرز در اين منطقه را عمدتاً دشت ها و بيابان ها فراگرفته است
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سراسر استان سمنان، غير از نواحي باريكي از شمال آن، دشتي است و تقريباً نيمه جنوبي اين اسـتان را  

دشتهاي عمـده اسـتان سـمنان شـامل مرجـان      ).  7ص . ك ا م ت(فرا گرفته است ) كوير مركزي(دشت كوير 

معلمـان، داورزن،   -، بسطام، شاهرود، دامغان، گرمسار، ايوانكي، ملك آباد، نمك زار دشت كوير، تـرود )ميامي(

  ).8ص . ك ا م ت(فرومو و بيارجمند است 

ل البـرز واقـع شـده و در جنـوب ايـن ارتفاعـات دشـت هـاي         در شمال اسـتان تهـران ارتفاعـات جبـا    

دشتهاي عمـده اسـتان   ). 8ص . ك ا م ت(حاصلخيزي وجود دارد كه در سراسر ضلع شمالي به چشم مي خورد 

  .    كرج و اشتهارد است -تهران شامل فيروز كوه، آبسرد، لواسان، طالقان، تهران

رد و بقيـه سـرزمين اسـتان را دشـت هـاي قـزوين،       ارتفاعات البرز در شمال استان قـزوين  قـرار دا  

  .تاكستان، آوج و الموت تشكيل مى دهد

استان زنجان از شمال با ارتفاعات البرز و از جنوب عمدتاً با دشت هاي رسوبي رودخانه اي فرا گرفته 

ـ     ).  8ص . ك ا م ت(شده است  دار دشت هاي عمده استان زنجان شامل ابهـر، زنجـان، انگـوران، سـجاس  و قي

  .   است

محدوده استان مركزي را از شمال، شرق و جنوب ارتفاعاتي فـرا گرفتـه  و در بخـش جنـوبي آن در     

  ). 8ص . ك ا م ت(اطراف كوير ميغان دشت هاي گسترده اي موجود است

  . در استان قم نيز دشت هاي سلفچگان و كهك قرار دارند

  كويرها) 3

ازجملـه، شـرق و جنـوب    . ن سمنان را فرا گرفتـه اسـت  نيمه جنوبي استا) كوير مركزي(دشت كوير  

استان سمنان با  كويرهاي دامغان، حاج عليقلي، نمك و دق سرخ پوشش يافتـه اسـت، و در منتهـي اليـه جنـوب      

  ).7ص . ك ا م ت(قرار دارد ) مسيله(غربي اين استان نيز درياچه نمك قم 

خـورد، كـه در شـمال حـوض سـلطان و در       در شمال استان قم، اراضي بياباني و كويري به چشم  مي

  . شمال شرقي درياچه نمك قرار دارد كه از حوضه هاي تبخيري معروف ايران است
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  ارضيو قابليت تيپ هاي اصلي  -3- 3

  تيپ هاي اصلي ارضي  -3-3-1

مطالعات ارزيابي و قابلّيت زمين ها در طرح كالبدي ملّي، كه بر پايه بررسي هاي موسسـه تحقيقـات   

و آب وابسته به وزارت كشاورزي استوار است، به تعريف و مرزبندي تيپ هاي ارضي، واحدهاي ارضـي  خاك 

بـه   4-1-1-1تيپ هاي يازده گانه اراضي و تعريف آنها در طرح كالبدي  ملّي ايران، در جـدول .  پرداخته است

  ).27و26-5. 1ج. ط ك م ا(نمايش در آمده است 

از نظر منشأ تشكيل، وضـع فرسـايش ، عمـق خـاك وضـع اسـتفاده از        هر تيپ با توجه به تفاوتهايي كه

LandUniايـن تقسـيمات را واحـد ارضـي     . اراضي و غيره دارد به اجزاي كوچكتري تقسيم شده اسـت  t( مـي   ( 

واحدهاي ارضي هر يك مشخصاتي دارند كه بر اساس آن ويژگيهـا قابلّيـت آنهـا بـرا ي اسـتفاده هـاي       . نامند

  .شودگوناگون تعيين مي 

  و تعريف آن در طرح كالبد ملّي ايران اراضيتيپ . 4-1-1-1جدول 
  تيپ اراضي   شماره قراردادي و تعريف

  كوهها  بدون پوشش خاكي و يا پوشش خاكي كم)درصد25بيش از(ارتفاعات با شيب زياد-1
  تپه ها  درصد25تا  8سطوح ژئومرفيك قديمي فرسايش يافته، شيب كلي -2
درصد داراي پوشش خاك با عمق كم تا 5مرفيك قديمي با شيب كلي كمتر از سطوح ژئو-3

  نسبتاً زياد
  فالتها

شامل شمار زيادي مخروط افكنه هاي ريز بافت بهم پيوسته بشكل نواري د ردامنه كوهها،-4
  درصد 5شيب كلي كمتر از 

  دشتهاي دامنه اي

  دشتهاي رودخانه اي  نه اي، شيب كلي كمتر از يك درصددشتهاي نسبتاً مسطح پوشيده بوسيله رسوبات رودخا-5
اراضي مسطح و كمي مقعر كه از رسوبات ريز معموالً شور با زهكش ضعيف پوشيده شده-6

  .است
  اراضي پست و شور

  دشتهاي سيالبي اراضي مسطح و سيل گير-7
ب معموالً با شيباراضي شيب دار و سنگريزه اي پاي كوهها با كوهها با شكل تقريباً محد-8

  درصد 5حدود 
واريزهاي بادبزني شكل 

  سنگريزه دار
شامل مخروط افكنه هايي كه از رسوبات رودخانه اي اصلي تشكيل شده است، با شكل محدب-9

  درصد 2و شيبي حدود 
آبرفتهاي بادبزني شكل 

  سنگريزه دار
C-اراضي مخلوط  .ارضي آنها نبوده است شامل زمين هايي كه در اين مقياس نقشه امكان تفكيك واحدهاي  
X-اراضي متفرقه  شامل زمين هايي كه بصورت مجموعه و يا يكي از تيپ هاي اصلي نباشد  

  27-5ص . 7-5جدول . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                                                     



مهندسين مشاور آرمانشهر                                       1ج               -1-1-1        )88تير(طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر  10

نشـان داده   5-1-1-1ر يك از تيپ ها براي منطقه البـرز جنـوبي در  جـدول   تعداد واحدهاي ارضي ه

  .شده است

  شماره واحدهاي هر يك از تيپ هاي ارضي در منطقه البرز جنوبي. 5-1-1-1جدول 
  تيپ ها/ منطقه  X  C  9  8 7  6  5 5/4 4 3 2 1   جمع

  البرز جنوبي  4 4 5 4 1 1 2  2  2  2  3  2  32
  كشور 67 59 64 46 13 49  28  35  29  20  27  22  459

  30-5ص. 1ج. ط ك م ا : منبع                                                                                                                            
درباره  غرض از انجام مطالعات ملّي ارزيابي و قابلّيت زمين ها يكي دست يافتن به برآوردهاي كلي  

درصـد كـل    8انواع قابلّيت هاست، چنانكه بگوييم در منطقه البرز جنوبي كمتر از دو ميليـون هكتـار يـا حـدود     

اراضي براي كشت آبي مناسب است و ديگر فراهم آوردن امكان سرند اوليه زمين ها براي كاسـتن محـدوده   

به عنوان مثال انجام مطالعـات ارزيـابي   ( د مطالعات منطقه اي ، كه طبعاً چون دقيق ترند پرهزينه تر هم هستن

) واحدهاي ارضي يك دهم هزينه مطالعات خاكشناسي احتمالي و يك هزارم مطالعات نيمه تفصيلي دقيـق اسـت  

  ).9-5ص . 1ج. ط ك م ا(

زمين هاي منطقه البرز جنوبي بر حسب تيپ هاي فيزيوگرافي طبقه بندي شده  6-1-1-1در جدول 

درصد كل زمين هاي كشـور كوههـا    30درصد زمين هاي منطقه موردي و  25داست كه از اين جدول پي. اند

درصد  17درصد مساحت منطقه موردي و  21نزديك به . درصد آنها تپه هاست 16درصد و  12و به ترتيب 

  .مساحت كشور هم از فالتها تشكيل شده است

  نسبت تيپ هاي ارضي در منطقه البرز جنوبي .6-1-1-1جدول 
  تيپ هاي ارضي البرز جنوبي ايران  تيپ هاي ارضي  البرز جنوبي  ايران

  كوهها-1 5/25 4/30  دشت هاي سيالبي-7  16/ 8  6/ 7
  تپه ها-2 3/12 8/15  واريزه هاي بادبزني-8  6/ 2   9/ 0
  فالتها-3 8/20 6/16 آبرفتهاي بادبزني شكل -9  1/ 0  2/ 5
4 /3  4 /0  C -دشت هاي دامنه دار -4 5/6 1/5  اراضي مخلوط  
0 /4  5 /1  X - دشت هاي رسوبي -4/5 6/6 5/0  اراضي متفرقه  
 دشت هاي رودخانه اي-5 6/0 5/2     

  اراضي  پست و شور-6 4/7 6/3 جمع  100  100
  30-5ص . 9-5جدول . 1ج. ك م اط : منبع                                                                                   
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  قابليت زمين هاي منطقه البرز جنوبي -3-3-2

عالوه بر فيزيوگرافي، در اين بررسي قابلّيت زمين ها برا ي كاربرد هاي گوناگون به ويـژه كارهـاي   

چكيده اين بررسي را در منطقه مـوردي   7-1-1-1درجدول . كشاورزي و منابع طبيعي نيز بررسي شده است

  .ان ديدمي تو

  (%)نسبت قابلّيت هاي زمين در وضع كنوني منطقه به كل اراضي منطقه البرز جنوبي    . 7-1-1-1جدول 
هزار (مساحت 
  )هكتار

جنگل وبيشه  باير  جمع
  حفاظتي

  منطقه كشت آبي كشت ديم مرتع

  البرزجنوبي  7/ 7 5/4 5/29 0/0  58/ 3  100/ 0  18712
  ايران  8/ 6 5/5 5/33 9/5  46/ 4  100/ 0  161598

    31 -5ص . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                              
درصـد آنهـا    5درصد زمين هـا قابلّيـت كشـت آبـي، و كمتـر از       8در منطقه البرز جنوبي نزديك به 

زمين هاست و عمـالً قـابليتي بـراي     درصد 30قابلّيت كشت ديم دارند در اين منطقه قابلّيت مرتع نزديك به 

  . درصد زمين هاي حفاظتي و باير طبقه بندي شده است 58در نتيجه . جنگل تشخيص داده نشده است

در اين منطقه عالوه بر قابلّيت هاي ديگر ، تكه هايي از زمين ها نيز زيستگاه حيات وحش شناخته شده 

از اين رو اگر . مالك طبقه بندي، اولويت  نوع بهره برداري است.. .توضيح اينكه در طبقه بنديهاي قابلّيت، ... اند

براي مثال، كاركرد غالب مرتع تأمين علوفه دام هاي اهلي باشد، آن مرتع زيستگاه حيات وحـش گـروه بنـدي    

  ).37-5ص . 1ج. ط ك م ا(نخواهد شد 

  پوشش گياهي و كاربري زمين -4- 3

و پوشـش سراسـر اراضـي كشـور بـه كمـك نقشـه هـاي          در طرح كالبدي ملّي تهيه نقشـه كـاربري   

لندسـت  ( توپوگرافي به عنوان نقشه هاي پايه، تصاوير ماهواره اي موجود در كشور  1: 500000و  1:250000

  ).2-5ص . 1ج. ط ك م ا(و اطالعات جانبي و بازديد ها ي محلي، انجام گرفته است)  1985و  1984سال هاي 

  نكاربري زمي واحدهاي -3-4-1

  :واحدهايي كه در نقشه كاربري و پوشش زمين ها ي منطقه تشخيص داده شده اند، بدين قرارند
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اين زمين ها به دو مولفه مهم يعني شهرها و محورهاي ارتبـاطي  :  .. زمين هاي شهري و ساخته شده 

  .تقسيم مي شوند

و قلمسـتان  به سه گروه مهم زارعت آبي، زراعت ديـم ، و بـاغ          :زمين هاي كشاورزي

  .تقسيم مي شوند

بر حسب تراكم پوشش گياهي بـه متـراكم، نيمـه متـراكم و كـم                       : زمين هاي مرتعي 

  .تراكم تفكيك مي شوند

  .بر حسب تراكم به سه گروه انبوه، نيمه انبوه، و تنك تقسيم شده اند:      زمين هاي جنگلي و بيشه ها

  . درياچه هاي طبيعي و مخازن مصنوعي شامل آبراه ها،         :سطوح آبي 

ــا و                                 :زمين هاي مرطوب  ــا و آبگيره ــه ه ــيه رودخان ــا، حاش ــا، لجنزاره ــد باتالقه مانن

  چمنزارهاي مرطوب

  مانند كفه هاي نمكي، شوره زارها، گنبدهاي نمكي، تپه هاي شني،        : زمين هاي باير 

  بيرون زدگيهاي سنگي، زمين هاي سنگالخي، زمين هاي فرسوده و                                        

  ...نامرغوب و                                       

. ط ك م ا(دارنـد   1: 1000000نقشه هاي تهيه شده براي مقاصد طرح كالبـدي ملّـي اساسـاً مقيـاس     

  ).4-5و  3-5ص. 1ج

  كاربري ها -3-4-2

مساحت و نسبت كالسها و برخي از زير كالسهاي كاربري و پوشـش زمـين هـاي     8-1-1-1در جدول 

  .كشور را به تفكيك بر حسب مناطق دهگانه نشان داده شده است

  .در اين جدول، دو نكته گفتني است

.. نخست آنكه ارقام جدول، مربوط به مساحت سراسر محدوده هايي است كه عمدتاً به يك كاربري  

به زيـر  .. ، مثالً در البالي زمين هاي كشت آبي، فضاهاي زيادي هست كه به داليل گوناگون ..اختصاص يافته اند

) تفسير تصـاوير و نـه تحليـل رقـومي    (اما دقّت تصاوير مورد استفاده ما و نيز روش بررسي . كشت نرفته اند

  "..اجازه تفكيك اين فضاها را نمي دهد
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درصد بيشـتر   43ورد مساحت زير كشت و آيش كشور د رم 8-1-1-1به عنوان مثال ارقام جدول .. 

  ..مركز آمار ايران است 1367از مساحت حاصل از سرشماري كشاورزي سال 

زيـرا در هـر حـال غـرض حفاظـت      . از ديدگاه طرح كالبدي ملّي اهميت اينگونه خطاهـا زيـاد نيسـت   

نه بـرآورد خـالص اراضـي     محدوده هاي زراعت و مجتمع هاي باغ و قلمستان از دست اندازي شهرهاست و

بيفزاييم كه از نظر حفاظت، زمين هاي مناسب براي كشت آبي و ديم فرق زيادي با يكديگر . زيركشت و آيش

  ).5-5ص . 1ج. ط ك م ا(ندارد 

از اين رو اين گونه . دوم آنكه سنجش مساحتهاي كوچك در مقياس نقشه هاي ما اعتبار چنداني ندارد

با توجه به همين مطلب مساحت شـهرها  . در رده هاي مشابه ادغام شده اند) وچكداراي مساحت ك(كاربريها 

  ).8-5ص . 1ج. ط ك م ا( "بر اساس جمعيت آنها اصالح شده است

  كاربري و پوشش زمين ها در منطقه  البرز جنوبي .8-1-1-1جدول 
  كاربري و پوشش هزار هكتار %  كاربري و پوشش  هزار هكتار  %

  مرتع متراكم 186 0/1  زراعت ديم  1045  5/ 6
  مرتع نيمه متراكم 1788 6/9  مرتع و زراعت ديم  858  4/ 6
  مرتع كم تراكم 5469 2/29  بستر رودخانه ها   0  0/ 0
  مرتع بسيار فقير 577 1/3  رخنمونهاي سنگي  1226  6/ 5
  جنگل انبوه 63 3/0  تپه شني وزمين فرسوده  1128  6
  جنگل نيمه انبوه 0 0/0 نمكزار  843  4/ 5
  جنگل تنك 0 0/0  نمكزار و مرطوب  3538  18/ 9
  جنگل و مرتع 46 2/0 مرطوب  1  0/ 0
  زراعت آبي 401 1/2 شهرها  89  0/ 5
  زراعت آبي و باغ 1165 2/6  سطوح آبي  5  0/ 0
  باغ و قلمستان 284 5/1    
  زراعت آبي و ديم 0 0/0 جمع  18712  100/ 0

  7-5و  6-5ص. 5-2و  5-1جدول  1ج. ط ك م ا : منبع                                                                     
  

. درصد زمـين هـا كـاربري مرتـع دارد كـه بيشـتر مراتـع آن ضـعيف انـد          40درمنطقه البرز جنوبي 

ص . 1ج. ك م ا ط(گسترش جنگل در اين منطقه محدود است و نسبت زمين هاي زير كشت هم زيـاد نيسـت   

5-13.(  
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  تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست نواحي -3-4-3

نواحي تحت مديريت سازمان حفاظت زيست شـامل پاركهـاي ملّـي، آثـار طبيعـي ملّـي، پناهگاههـاي        

  ..حيوانات وحش و مناطق حفاظت شده، مكمل مناسبي براي نقشه هاي كاربري و پوشش اراضي كشور است

 

  پارك ملّي -الف 

پارك آن در استان تهران و يكي در ميانـه   2منطقه پارك ملّي اعالم شده است كه  7ر ايران تا كنون د

براي اين پاركها به خاطر داشتن ارزشهاي فراوان و گاهي بـي   "). 8-2جدول (استان تهران تا اصفهان قرار دارد 

ات ويژه اي براي حفاطت اعمـال مـي   نطير از نظر تنوع زيستي، اكولوژي،  زمين شناسي و چشم اندازها، مقرر

. ط ك م ا.. (شود و در آنها قاعدتاً هر گونه بهره برداري اختصاصي مگر ايرانگردي و جهانگردي ، ممنوع اسـت 

  ).18-5ص . 1ج

  .پارك هاي ملّي ايران .9-1-1-1جدول 
  شماره  نام )هكتار(مساحت  )استان(محل جغرافيايي 

 1  گلستان 91895  خراسان -مازندران 
 2  اروميه 463600  آذربايجان شرقي و غربي

 3  بمو 48075  فارس
 4  ملي لوير 420000 اصفهان - تهران 

 5  تند وره 35000  خراسان
 6  خجير 11570  تهران
 7 سرخه حصار 9380  تهران
  جمع   1079520  ايران

  3-5جدول . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                                                       

  مناطق حفاظت شده -ب 

نمونـه هـايي از ايـن منـاطق در منطقـه البـرز جنـوبي،        . منطقه حفاظت شده وجود دارد 46در ايران 

 140كيلـومتر، جـاجرود در تهـران بـه طـول       220رودخانه هاي الر و هراز در تهـران و مازنـدران بـه طـول     

  .كيلومتر است

يسه با پاركهاي ملّي، مقررات بهره برداري از مناطق حفاظت شده معتدل تر و در آنهـا برخـي   در مقا

   .از فعاليت ها، مانند چراي كنترل شده دام، مجاز است
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  پناهگاه هاي حيات وحش -ج 

ميليـون هكتـار تشـخيص داده     2/ 1پناهگاه حيات وحش جمعاً به مسـاحت   25در حال حاضر در ايران 

  .شده است

. مناطق بخاطر ارزش گونه هاي حيات وحش تحت عنوان پناهگاه حيات وحش حفاظـت شـده انـد    اين

در اين مناطق براي آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه آسيبي به حيات وحش پناهگاه ها نرسـانند، محـدوديتي   

  ).20-5ص . 1ج. ط ك م ا(وجود ندارد 

  نوبيمناطق حفاظت شده در منطقه البرز ج .10-1-1-1جدول 
  شماره نقشه نام منطقه  )هكتار(مساحت   )استان(محل جغرافيايي 

 37 البرز مركزي 399000  مازندران -تهران
 38 انگوران 96130  زنجان
 42 پرور 59840  سمنان
 43 توران  1335250  سمنان
 46 جاجرود 51650  تهران
 56 كوير 250000  تهران
 60 الر 28000  مازندران -تهران
 65 ورجين 28000  تهران

 68 هفتاد قله 82000  مركزي
 79 رودخانه الر و هراز  كيلومتر220  تهران و مازندران

 80 رودخانه كرج  كيلومتر245  تهران
 81 رودخانه جاجرود  كيلومتر140  تهران

 )شامل سهم مازندران(جمع مناطق                    2329870  منطقه البرز جنوبي
 )شامل سهم مازندران(رودخانه ها                   كيلومتر 605    

  22-5ص . 4-5جدول . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                                                  
  

  پناهگاه هاي حيات وحش در منطقه البرز جنوبي .11-1-1-1جدول 
  شماره  نام پناهگاه  )تارهك(مساحت   )استان(محل جفرافيايي 

 14 انگوران 28600  زنجان
 17 توران 537500  سمنان
 20 خوش ييالق 154400  سمنان

  جمع 720500  البرز جنوبي
  23-5ص . 5-5جدول . 1ج. ط ك م ا : منبع                                                                                   

  ملّي عيطبيآثار  - د
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آثار طبيعي ملّي نيز به خاطر بعضـي عوامـل محيطـي، ماننـد گونـه هـاي كميـاب گيـاهي و يـا چشـم           

اثر طبيعي ملّي به ثبت رسيده اسـت كـه هيچكـدام در منطقـه البـرز       4. اندازهاي استثنايي، حفاظت مي شوند

  .جنوبي قرار ندارند

  

  آثار طبيعي ملّي ايران .12-1-1-1جدول 
  شماره  نام  )هكتار(مساحت  )استان(محل جغرافيايي 

 8 خشكه داران 227  مازندران
 9 دهلران 1400  ايالم
 10 سوسن سفيد 6/0  گيالن
 11 )يل.هرز(سرو  6/0  گيالن
  جمع   2/1628  ايران

  23-5ص  5-5جدول  1ج . ط ك م ا: منبع                                                                 
بعاً شهرسازي در مقياس وسيع در همه مناطق حفاظت شده، خواه پارك ملّي، خواه منطقه حفاظـت  ط

شده، خواه پناهگاه حيات وحش و خواه اثر طبيعي ملّي، توجيهي ندارد و قاعـدتاً بايـد ايـن منـاطق از محـدوده      

  ).24-5ص . 1ج. ط ك م ا(شهرسازي حدف شوند

  

  براي شهر سازي درمنطقه البرز جنوبي  شيب و تناسب زمين, ناهمواري ها -3-5

گذشته از محـدوده كـوچكي بـه    . آورده شده است 13-1-1-1ارتفاعات منطقه البز جنوبي در جدول

متر قـراردارد، بقيـه    500هزار هكتار در پيرامون رودخانه قزل اوزن كه در ارتفاع كمتر از  48مساحت حدود 

درصد يا يك سوم مساحت منطقـه   33ر واقع شده اند و حدود مت 500نواحي منطقه همگي در ارتفاعات باالي 

كويرها  متعاقباً از محدوده فعاليت شهرسـازي كنـار گذاشـته    (اين ارتفاعات . متر است 1000تا  500در ارتفاع 

تـا   1500ارتفاعات . درصد مساحت منطقه را در بر دارد 28متر حدود  1500تا  1000ارتفاعات ). خواهند شد

 1كمتـر از  . درصـد مسـاحت منطقـه اسـت     3و 12، 24متر به ترتيـب   3000تا  2500و  2500تا  2000، 2000

  .  متر و بيشتر است 3000درصد مساحت منطقه نيز ارتفاعات 

در اين منطقه نيز شيب هـا  . آمده است  13-2شيب هاي البرز جنوبي و نتيجة پيمايش آن در جدول 

بخش بزرگـي  . يعني معموالً هر جا ارتفاع بيشتر، شيب هم بيشتر است. ندتقريباً از نقشه ارتفاعات تبعيت مي كن
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تـا   1000متر ارتفاع ، و نيز دشتهاي گسترده واقع در ارتفاع  1000از منطقه عمدتاً زمين هاي كويري كمتر از 

درصـد مسـاحت    64هزار هكتار يـا   12038مساحت اين گونه اراضي . درصد شيب دارد 5متر، كمتر از  1500

و  068/1،  749/1درصد بترتيـب   30تا  15درصد و  15تا  10درصد،  10تا  5مساحت شيب هاي . نطقه استم

درصـد   13هـزار هكتـار يـا     2410حـدود  . درصد مساحت منطقه اسـت  9،6،8هزار هكتار يا به ترتيب  446/1

  .درصد و بيشتر دارند 30زمين ها نيز شيب 

  لبرز جنوبي بر حسب ارتفاع از سطح درياتوزيع زمين هاي منطقه ا .13-1-1-1جدول 
  ارتفاع  )هزار هكتار(مساحت  %

  متر  500كمتر از  48  2/0 
  متر 1000 -500 6150    9/32 
  متر 1000-1500 5162 6/27 
  متر 2000 -1500 4483 0/24 

  متر 2500 -2000 2252 12/ 0
  متر 3000 -2500 482   6/2
  ترمتر و بيش3000 133   7/0

  جمع 18712  0/100    
  1-5-4جدول . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                                                    

  توزيع زمين هاي منطقه البرز جنوبي بر حسب شيب .14-1-1-1جدول 
  شيب  )هزار هكتار(مساحت  %

  درصد 5كمتر از  12038 3/64
  درصد 10تا5 1749  3/9
  درصد 15تا10 1068  7/5
  درصد 30تا15 1446  7/7
  درصد و بيشتر30 2410 9/12
  مخازن سدها 1  0
  جمع 18712 0/100

  2-5-4جدول . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                                                   
اسـتفاده شـده    14-2هاي ارتفاع و شيب در اين منطقة بسيار نـاهمگون، از جـدول   براي تركيب معيار

متر بخشي از اراضـي پيرامـون رودخانـه قـزل      500در اين منطقه چنانكه گفته شده زمين هاي كمتر از . است

اوزن در زنجان است اينها اگر موانع ديگري از جمله شيب زيـاد ، در كـار نباشـد از نظـر شهرسـازي مناسـب       

از اين رو به اين دسته از اراضـي امتيـاز   . متر نواحي كويري است 1000تا  500در اين منطقه ارتفاعات . هستند

در . متري محدوده متعارف توسـعه شـهرهاي منطقـه اسـت     2000تا  1000ارتفاعات . كمتري داده شده است

متـر را از نظـر   2500تـا   2000منطقه البرز جنوبي، به ويژه در محدوده استان مركزي، نمـي تـوان ارتفاعـات    
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 1900و  2120هم اينك ارتفاع شهرهايي چون آشتيان و تفرش به ترتيب بـه  . شهرسازي به كّلي منتفي دانست

متـر از   1780و 1815،  1755ارتفاع شهرهايي چون اراك، خمين و محالت هم به ترتيب كمتـر از  . متر ميرسد

به مطالعات منطقه اي موكول شـده   2500تا  2000ارتفاعات  از اين رو تصميم گيري درباره. سطح دريا نيست

  .است

  قاعده تركيب نقشه هاي ارتفاع و شيب در منطقه البرز جنوبي .15-1-1-1جدول 
  متر  3000

  و بيشتر 
  تا 2500

  متر  3000
 تا 2000
  متر  2500

  تا 1500
  متر 2000

 تا1000
  متر 1500

 تا 500
  متر 1000

ارتفاع كمتر از
  رمت 500

  شيب

  درصد  5كمتر از  100 30 100 100  1  -1  -1
  درصد 10تا5 100 20 100 80  1  -1  -1
  درصد 15تا10 60 10 60 40  1  -1  -1
  درصد  30تا15 30 1 30 10  -1  -1  -1
  درصد بيشتر30 -1 -1 -1 -1  -1  -1  -1

  3-5-4جدول . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                                                   
در نقشه هاي ارتفاع و شيب، است كه تناسب زمين هاي منطقـه را از    15-1-1-1نتيجه اعمال جدول 

آمده است، نشـان   15-2مساحت هاي حاصل از پيمايش اين نقشه كه در جدول . نظر اين دو عامل مي سنجند

درصـد اراضـي    16هزار هكتار يـا   3001به اعتبار معيارهاي ارتفاع و شيب مي دهد كه در منطقه البرز جنوبي 

درصـد   5هـزار هكتـار يـا     934اعالم نظر درباره حـدود  . در همين مرحله از مطالعات بعدي حذف مي شوند

 712،  6848مساحت تناسب هاي كم، متوسط و زياد به ترتيب . اراضي هم موكول به مطالعات منطقه اي است

  ).35-4ص . 1ج. ط ك م ا(درصد مساحت منطقه است  39و  4،  37زار هكتار، يا به ترتيب ه 7217و 

  تناسب زمين هاي منطقه البرز جنوبي بر حسب ارتفاع و شيب .16-1-1-1جدول 
  تناسب  مساحت            هزار هكتار  %

  بررسي فراتر 934  0/5
  تناسب زياد 7217 6/38
  تناسب متوسط 712  8/3
  تناسب كم 6849 6/36
  نامناسب 3001 0/16
  جمع 18712 0/100

  4-5-4جدول . 1ج. ط ك م ا: منبع                                                                                  
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  منابع اقليمي - 4

  شرايط آب و هوايي  -4-1

در قسـمت  . محسوب مي شودمنطقه البرز جنوبي عموماً سردسير و از مناطق خشك كشور   

ميزان نزوالت آسماني عمدتاً از شمال بـه جنـوب و از   . هاي كوهستاني اين منطقه ميزان بارندگي بيشتر است

قسمت هاي جنوب شرقي كويري و شامل بخشي از اراضي مربـوط بـه   . غرب به شرق منطقه كاهش مي يابد

  ).17ص. ك ام ت( كوير مركزي است 

قه شامل استانهاي زنجان و مركزي عمدتاً كوهستاني و ميزان نزوالت ساليانه استانهاي غربي اين منط

در . بخش وسيعي از اراضي استان هاي فوق الذكر بـه زراعـت ديـم غـالت اختصـاص دارد     . در آنها بيشتر است

ست، استانهاي شرقي اين منطقه شامل استانهاي تهران و سمنان به استثناي نواحي شمالي آن ها كه كوهستاني ا

بخش وسيعي از اراضي جنوبي اين استانها پهنه هاي . پهنه هاي گسترده اي از اراضي كويري مشاهده مي گردد

حداقل ميـزان بارنـدگي سـاليانه در قسـمتهاي كـويري ايـن       . نمكي شور و اراضي كم استعداد كشاورزي است

 600نهـا ميـزان بارنـدگي سـاليانه تـا      در استانهاي غربـي و در ارتفاعـات آ  . ميليمتر است 100استانها، كمتر از 

  .ميليمتر مي رسد

 

   بارندگي) 1

ساله در نقاط مختلف منطقه بر اساس نقشه توزيـع جغرافيـايي    20ميانگين ريزش باران در يك دوره 

مربـوط  (ميليمتـر   50بين ) 1369جاماب ( 1343 -63ميانگين هم تراز بارندگيهاي ساالنه در ايران، براي دوره 

  ).9ص. ك ا م ت(متغير است ) مربوط به شمال استان تهران(ميلمتر  900تا ) رق استان سمنان به جنوب ش

به طور كلي ميزان بارندگي در شرق منطقه كمتر از ديگر جهات است و در ارتفاعات نسبت به ديگـر  

  .نقاط ميزان بارش بيشتر است
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سـتان هـاي دامنـه كـوه هـاي البـرز،       با توجه به ارقام ارائه شده در ط ك م ا، بنظر مي رسد كه در ا

در ارتفاعات شـمالي اسـتان تهـران    . ميزان بارندگي از ارتفاعات شمالي تا نواحي كويري جنوب، كاسته مي شود

در . ميليمتـر ثبـت شـده اسـت     700ميليمتر ودر كوهپايه هاي شمالي سمنان خط همبـاران   900خط همباران 

  .ميلمتر مي گذرد 500يا  400تا  200خطوط همباران از  دشت هاي مياني همه استان هاي منطقه موردي

  .ميليمتر از ارتفاعات جنوب استان مي گذرد 400و  300در استان تهران خطوط همباران 

در استان زنجان ميزان بارندگي در شمال و جنوب تقريباً به يك ميزان است كه از دو سمت همباران 

  .هاي غرب استان نيز به همين ميزان است همباران. ميليمتر مي گذرد 500و  400هاي 

از شمال خطوط همبـاران  . در استان مركزي  ميزان بارندگي در شمال استان كمتر از جنوب آن است

  ).9ص. ك ا م ت(ميليمتر عبور مي كند  400و  300ميليمتر و از جنوب خطوط  250و  200

در جنوب شرقي استان مي گـذرد كـه    ميليمتر از اطراف درياچه نمك 100در استان قم خط همباران 

ميليمتـر   50و  75و از جنـوب خطـوط    100از غرب استان سمنان خط همباران . كمترين ميزان در استان است

  .عبور مي كند

  دما) 2 

 -63(بـراي دوره ده سـاله   ) در جـه صـد بخشـي   (توزيع جغرافيايي ميانگين ساالنه دماي روزانـه هـوا   

درجـه سـانتيگراد    5در نقاط مختلف اين منطقه بـين  ) 1369جاماب، ( موجود بر اساس نقشه همدماي ) 1353

در ) شـرق منطقـه  (درجـه سـانتيگراد در شـرق اسـتان سـمنان       20در ميانه استان زنجان در غرب  منطقه  تـا 

خطوط همدما در سمت شمال به دليـل  . بدين ترتيب ميزان دما از غرب به شرق افزايش مي يابد.  تغييراست

  ).10ص. ك ا م ت(ي بودن داراي فشردگي بيشتر است كوهستان

درجـه، از   5/7بر اساس ارقام ارائه شده در ط ك م ا، از شـمال سـمنان و تهـران  خطـوط همـدماي      

در . درجه عبور مي كند  5/12درجه و از شمال استان مركزي خط همدماي  5/17شمال زنجان خط همدماي 

درجـه در شـرق و    20خـط هـاي همـدماي     -ان عبور مي كند شرق و جنوب سه استان، خطوط همدماي يكس

. درجـه در شـرق و جنـوب اسـتان مركـزي      10و ) شامل قـم (درجه در شرق و جنوب تهران 15جنوب سمنان، 

از غـرب دو اسـتان سـمنان و    . اسـت  5/7و  5/12خطوط همدماي شرق و جنوب براي استان زنجـان بترتيـب   

مـي   5/12و    5/7ستان زنجـان و اراك بترتيـب خطـوط همـدماي     و از غرب دو ا 5/17تهران خط همدماي  
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در غـرب  (و در اسـتان زنجـان    5/17تا  10در شرق منطقه بين  -خطوط همدماي ميانه استان سمنان. گذرند

  .درجه گزارش  شده است 10تا  5بين ) منطقه

  تبخير ميزان) 3 

بـر اسـاس نقشـه هـم     ) 1353-63(سـاله  توزيع جغرافيايي ميانگين جمع تبخير ساالنه، در يك دوره ده 

 4000ميليمتر در شمال دشت قزوين تـا   1200در نقاط مختلف اين منطقه، بين ) 1369جاماب، (تبخير موجود 

  ).10ص . ك ا م ت(ميليمتر در جنوب شرق سمنان در نوسان است 

مال اسـتانهاي  ميـزان تبخيـر در شـ   . بطور كلي ميزان تبخير از شمال منطقه به جنوب افزايش مي يابد

بيشـترين ميـزان تبخيـر در ميانـه     . ميليمتر و در شمال سمنان نيز در همين حدود است 1200تهران و زنجان 

 3200است كه رو به جنوب افزايش مـي يابـد، در اسـتان تهـران بيشـترين ميـزان تبخيـر         3600استان سمنان 

،  و در )ان، استان قـم را تشـكيل مـي دهـد    امروزه اين بخش جنوبي استان تهر(ميليمتر و در جنوب استان است

  .ميليمتر در جنوب نوسان دارد 2600در شمال تا  1200استان زنجان ميزان تبخير از 

از اين نـواحي مـي    3200در استان مركزي ميزان تبخير در شمال و ميانه بيشتر است و خط هم تبخير

  .ه از جنوب غربي آن مي گذردميليمتر است ك 1800كمترين ميزان تبخير در اين استان . گذرد

  بندي البرز جنوبي بر حسب اقليم آسايش پهنه -4-2

درصـد آن داراي آب و هـواي مناسـب     6/52هزار هكتـار زمـين،    18712در منطقه البرز جنوبي از 

در  و) درصد آن با اقليم نسبتاً دلپذير 6/46هزار هكتار يا  8724آن با اقليم دلپذير و % 6هزار هكتار يا  1126(

درصد آن با اقلـيم سـخت و    1/18هزار هكتار يا  3383(درصد آن داراي آب و هواي نامناسب  4/47مجموع 

درصـد   4/1يا  ارهزار هكت 259درصد آن با اقليم بسيار سخت، و عالوه بر گروه اخير  17هزار هكتار يا  3203

درصـد كويرهـا داراي    5/0هكتـار يـا    هزار 88درصد شنزار و  3/10هزار هكتار يا  1929از نواحي كوهستاني، 

  .اقليم بسيار سخت مي باشد

، استان زنجـان فاقـد اقلـيم بسـيار سـخت مـي       "با توجه به نقشه اقليم آسايش در منطقه البرز جنوبي

اقلـيم آسـايش را در    1-2.نقشـه م . درصد آن از شرايط اقليمي مناسـب برخـوردار اسـت    80باشد و بيش از 

  .ش مي دهدمنطقه البرز جنوبي نماي
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  ها خطر - 5

  زلزله خيزي ايران خصوصيات -5-1

. زمين لرزه نشانه عدم تعادل پوسته زمين و در نتيجه تغيير و تحوالت ژئودينـاميكي بعـدي آن اسـت   

نقشه سيسـموتكتونيك ايـران نشـان    .. بنابراين بين زمين لرزه و تكتونيك هر ناحيه رابطه مستقيمي وجود دارد

چرا كه در اين دو محـور هنـوز   .. هاي زلزله در حواشي كوه هاي البرز و زاگرس است دهنده  تمركز فعاليت

  . وجود ندارد) تعادل پوسته جامد زمين(تعادل ايزوستازي 

سرزمين ايران محل عبـور دو خـط برخـورد، يكـي بمـوازات و در امتـداد گسـل زاگـرس و ديگـر          .. 

به هم متصل مي شـوند  ) احتماال در آرارات(آذربايجان اين دو خط در . بموازات البرز در نظر گرفته مي شود

خسـرو تهرانـي، زمـين شناسـي ايـران ،      = درويـش زاده (و ايران به صورت صفحه كوچكي نشان داده مي شود 

  )76ص. رهنمايي).. (1363

اين نظريه تكتونيك صفحه اي در ايران مخصوصاً در منطقه زاگرس، كه پيدايش و تكامل آن را نتيجه 

  ..سپر عربستان با فالت ايران مي دانند، مصداق مي يابد برخورد

فالت ايران تحت فشارهايي به سمت شمال از جانب صفحه عربستان، بـه طـرف صـفحه تـوران قـرار      

دارد چنين نيرويي سبب كوتاه شدن فالت ايران د رامتداد شمال شرقي، جنوب غربي و راندن فـالت مركـزي   

همين فشار هاي جانبي، صـفحه كوچـك   . فحه شبه قاره هند مي گرددو شرقي مركزي به سمت شرق يعني ص

ايران را به صورت صفحه اي ترد و شكننده به ويژه در حاشيه هاي شمالي و جنوبي و شرقي در امتداد گسـلها  

  ).77ص . رهنمايي( "در مي آورد و نقاط اصلي زلزله خيزي ايران را تشكيل مي دهد

بـا دقـت   . اد خطوط ذكر شده در زلزله خيزي ايران بسيار مؤثرنـد بنابراين برخورد صفحات در امتد

روي نقشه سيسمو تكتونيك ايران و انطباق آن با نقشه تكتونيك صفحه اي ايران مالحظه مـي گـردد در حاشـيه    

هاي خطوط برخورد صفحات كه با حداكثر فعاليت لرزه اي مشخص مي شوند، دو نوار زلزلـه خيـز شـمالي و    
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در .. موسوم است، احاطه كرده اند "صفحه كوچك ايران"ربي، صفحه كوچك داخلي را، كه به جنوب غ -جنوبي 

  ).77ص . رهنمايي.. (كمتر زلزله اي اتفاق مي افتد.. داخل صفحه كوچك ايران 

اما چون صفحه ايران كوچك است و حاشيه هاي جانبي برخورد آن تقريباً به هم نزديـك مـي باشـند،    

بنابراين تحت چنين شرايطي مركز ايران و . زلزله هايي در داخل اين صفحه مي گردددر برخي موارد موجب 

  ).78ص.رهنمايي. (ايران خاوري كم و بيش در برابر زلزله پايداري و مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهند

كيلـومتر   32زلزله هايي كه در كشور ايران روي مي دهد معموالً سطحي ويا با عمـق نرمـال حـدود    

  ).78ص . رهنمايي(كيلومتر در كشور ما حادث مي گردند  50ستند و به ندرت زلزله اي با عمق بيش از ه

  جنوبي البرز منطقةلرزه خيزي  -5-2

ي و جنوبي البرز كه از نظر تعداد و شدت وقوع زلزله در ايـران از شـرق تهـران تـا     لحاشيه هاي شما

  . ق پر تحرك زلزله در ايران مي باشدشمال غربي مشهد را در بر مي گيرد، يكي از مناط

از غرب تهران تا آذربايجان نيز زلزله هايي با قدرت زياد به وقوع پيوسته اما نوار البرز از تهران تـا  .. 

از ويژگيهاي زلزله هاي البرز، كه آن را از زلزله هاي حاشيه . مشهد، از نظر زلزله خيزي بسيار فعالتر مي باشد

جدا مي سازد، اوال سطحي تر بودن و سپس شدت بيشتر آن مي باشـد  ) چين خوردهزاگرس (خارجي زاگرس 

  .كه عمدتاً در چهار منطقه از نوار ذكر شده متمركز مي باشند

  .كيلومتر ثبت شده اند 34زلزله هاي در عمق صفر تا .. منطقه شمال شيروان  -1

گسـل تـرود رابطـه مسـتقيم     منطقه ترود در جنوب شاهرود و مشرق سمنان كه لرزيدن آن بـا   -2

  .كيلومتر ثبت شده اند 34زلزله هاي آن در عمق صفر تا . دارد

اغلـب  . كيلـومتري آن قـرار دارد   50منطقه تمركز ديگر در شمال شرقي شـاهرود و در حـدود    -3

  .زلزله هاي آن سطحي و با شدت كم ثبت شده است

واقـع   “سنگ چال”ان، در ناحيه اي به نام كيلومتري شرق تهر 120منطقه ديگر زلزله خيز البرز در  -4

  .شده است

عالوه بر مناطق ذكر شده مناطق ديگر در حاشيه البرز، مثل بوئين زهـرا در غـرب قـزوين، اردبيـل،     

بـه طـور كلـي زلزلـه هـاي ويرانگـر       . تبريز و شمال آذربايجان نيز زلزله هايي نسبتاً مهم به ثبت رسيده است
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. ض، سمنان، ترود و حركاتي كه هم اكنون در مسير جـاده هـراز رخ مـي دهـد    سلماس، بوئين زهرا، دشت بيا

  ).80-1ص . رهنمايي(فعال بودن گسلهاي شمالي را نشان مي دهد 

  :فعال بوده اند عبارتند از) در منطقه البرز جنوبي( گسل هايي كه در چندين هزار سال اخير 

  )در ده كيلومتري شمالي دامغان(گسل دامغان  -

  ).82ص . رهنمايي) (ترود(انحيلو گسل  -

  )در منطقه البرز جنوبي(  1360تا  1297زلزله هاي مخرب ايران در سال 

واحـد   2000لزله شديد فيروز كوه و گرمسار كه تقريبـاً همـه چيـز را بـا خـاك يكسـان، و جمعـا        ز -

  .ع پيوستبه وقو 1324اين زلزله در سال . نفر گرديد 400مسكوني را ويران نمود و باعث مرگ 

واحد مسـكوني   500نفر گشت و  54نفر و زخمي شدن  900باعث مرگ 1322زلزله ترود در سال  -

  .در اين زلزله ويران شدند

نفر  12000اين زلزله . ريشتر بوئين زهرا را به لرزه درآورد 1/7زلزله اي با شدت  1341در سال  -

  ).83-4ص . رهنمايي(روستا را ويران نمود  3246نفر شد  2776را به هالكت رساند، و باعث مجروح شدن 

  نتيجه گيري منطقه اي مطالعات لرزه زمين ساخت -5-3

ط ك م ا گسله هاي جنبا و توانمند را در هر يك از منطقه ها بتفكيك در نقشه منطقه اي نمايش داده 

مـوارد سـال و   است و مهمترين اين گسله ها را شرح مختصري داده اسـت شـامل درازا ، جهـت و در بعضـي     

راندگي، در منطقه مـوردي اشـاره    16گسله و  57اين گزارش ها به تعداد . شدت زمينلرزه هاي شناخته شده

  .كيلومتر است 3767بجز گسله جنوب ري كه بلندي گسله نوشته نشده است،  -دارد كه طول كل آن 

وره هـاي بازگشـت   خمهاي هم بيشينه شتاب افقـي حركـت زمـين بـراي د     5-2.و م 4-2.نقشه هاي م

  . سال را نمايش مي دهد 2000و   500رويداد 

  زمينلرزه در منطقة البرز جنوبينسبي خطر  -5-4

به ترتيب پهنه هاي خطر و پيمايش آن بـراي منطقـه البـرز جنـوبي      17-1-1-1و جدول  6-2.نقشه م

درصـد و بـر روي هـم     29و  43، 2در اين منطقه پهنه هاي خطر پائين، نسبتاً پائين و متوسط به ترتيـب  . است
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درصد و مساحت منطقـه را در   3و  33پهنه هاي خطر نسبتاً باال هم به تريبب . درصد مساحت منطقه است 74

  .در اين منطقه خطر بسيار باال تفكيك نشده است. بر دارد

  

  زمينلرزه در منطقه البرز جنوبي رخط  .17-1-1-1جدول 
 خطر زمينلرزه )هزار هكتار(مساحت %

8/1 339  پائين
  7/42 7983  نسبتا پائين
5/29 5516  متوسط
/.23 4301   نسبتا باال
1/3 573  باال
- -   بسيار باال
0/100 18712   جمع

  71-8ص   2ط ك م ا، ج: منبع                                                                                                          
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  جمعيت و پراكندگي آن وساخت جنسي -1 

 86.15   نفر بوده است كـه از ايـن تعـداد     18517903  جمعيت منطقه البرز جنوبي  1385  در آبان 

همچنين . ساكن بوده اند درصد در نقاط روستايي سكونت داشته و بقيه غير 13.84  درصد در نقاط شهري و 

 105نفر زن بوده اند كه در نتيجه نسـبت جنسـي برابـر     9029415  نفر مرد و  9488488  از جمعيت منطقه 

و  1-2-1-1جـدول  (نفر مرد وجود داشـته اسـت    105نفر زن ،  100به عبارتي در مقابل هر . بدست مي آيد

1-1-2-2 .(  

  1385 آبان  -ن و غير ساكن در منطقه البرز جنوبي جمعيت به تفكيك جنس و ساك .1-2-1-1جدول 

  منطقه البرز جنوبي  جنس
  ساكن

  غير ساكن
  نقاط روستايي  نقاط شهري

  72   2564359  15953472  18517903   مرد و زن 
  61   1327483  8160944  9488488   مرد
  11   1236876  7792528  9029415   زن

  1385 تفصيلي سرشماري نفوس ومسكن نتايج: منبع                                                                       

 2فصل   
1-1-2  

 بررسي ويژگي هاي  
  و تاريخي فرهنگي و اجتماعي
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  1385 جمعيت منطقه البرز جنوبي به تفكيك جنس و نقاط شهري و روستايي درسال . 2-2-1-1جدول 
  زن  مرد  نقاط روستايي   نقاط شهري 1385   كل جمعيت             شرح 
  9029415  9488488  2564359  15953472  18517903  البرز جنوبي 

  287309  302433  149183  440559  589742  استان سمنان 
  6521149  6901217  1161889  12260431  13422366  استان تهران 

  559331  583869  365203  777975  1143200  استان قزوين 
  482903  481698  405261  559340  964601  استان زنجان

  509833  536904  63639  983094  1046737  استان قم 
  668890  682367  419184  932073  1351257  استان مركزي 

  1385نتايج تفصيلي سرشماري نفوس ومسكن : منبع                                                                      

   

  سواد -2

درصـد باسـواد    89.52ز جنوبي ساله و بيشتر منطقه البر 6نفر جمعيت  16960156از  1385در آبان 

درصد  11.98درصد در مناطق شهري و   88.02ساله و بيشتر منطقه   6همچنين از جمعيت با سواد . بوده اند

  .در مناطق روستائي ساكن و بقيه غير ساكن بو ده اند

  )1385 (ساله و بيشتر به تفكيك استانها و ساكن بودن  6جمعيت ، پراكندگي باسوادان  .4-2-1-1جدول

  شرح
  باسواد ساكن  جمعيت  ساله6جمعيت

  غيرساكن
  نقاط روستايي  نقاط شهري  باسواد  و بيشتر

  68   1818860   13364890   15183790   16960156   البرز جنوبي 
  -  107153   369928   477081   538482   سمنان 
  46   860039   10389634   11249699   12325878   تهران

  18   256458   634306   890774   1039604   قزوين 
  -   271981   445299   717280   877769   زنجان 

  4   41779   768244   810027   940278  قم
  -   281450   757479    1038929   1238145   مركزي 

  1385 ومسكن نتايج تفصيلي سرشماري نفوس : منبع                                                                       
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  دين  -3

. درصـد را مسـلمانان تشـكيل مـي داده انـد      99/ 79از جمعيت منطقـه البـرز جنـوبي     1375در آبان 

درصد در مقام بعدي مي باشند و زردشتيان و كليميـان بترتيـب در مقامهـاي بعـدي قـرار       12/0مسيحيان با 

  .دارند

  ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي و تاريخي -4

جزء قديمي ترين مناطق ايران است و مي تـوان در آن آثـار و بقـاي تـاريخي از      منطقه البرز جنوبي

قبل و بعد از اسالم مشاهده كرد، اين بافت كهن و اقليم خاصش باعث شـده اسـت كـه در ايـن منطقـه بتـوان       

در قسـمت شـمال و شـمال شـرقي،     ... گروههاي قومي متفاوتي از جمله طوايف سنگسري، چوداري، آليكـائي و 

در جنـوب و جنـوب غربـي، و طايفـه هـاي      .... ايـل خلـچ و    -ت و عشايري چون شاهسونها، ايل ميش مسـت ايال

در غرب و شمال غربي با پراكنـدگي هـاي متفـاوت مشـاهده كـرد؛ همچنـين بـا        ... كاكاوند، چگيني، رشوند و 

 -زنجـان (تركي ، لري تاكي، ) سمنان (گويشهاي متفاوتي از جمله فارسي، سنگسري، شهميرزادي، ابر و كالپوش 

  .برخورد نمود) مركزي و قم -تهران -قزوين

آثار تاريخي منطقه نيز اكثراً به دوران اسالمي تعلـق دارنـد و شـامل تعـداد كثيـري بقعـه، امـامزاده،        

  . مسجد، حسينيه و مقبره ميباشند كه در سطح منطقه البرز جنوبي پراكنده است

  گويشها و زبانهاي موجود در منطقه البرز جنوبي  .5-2-1-1جدول 
  گويش ها  استان

  تركي -بيابانكي -سرخه اى -شهميرزادي -سنگسري -سمناني -فارسي  استان سمنان
  ....مازندراني و -گيالني -كردي -تركي -فارسي  استان تهران
  تاتي -كردي -فارسي -تركي  استان قزوين
  كردي -فارسي -تركي  استان زنجان

  لري -تركي -فارسي  استان مركزي
  لري -تركي -فارسي  استان قم

  1375-1376آمار نامه استانها و نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن : ماخذ                    
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  ايل ها و طايفه هاي منطقه البرز جنوبي -6

ايـل و   44اراي ، منطقـه البـرز جنـوبي د   1366اقتصادي عشاير كوچنده سال  -در سرشماري اجتماعي

 53/ 84حـدود  (نفـر مـرد    7020نفر جمعيت بوده است كه از تعـداد   13039خانوار و  1975طايفه مستقل، با 

  . رديدگتشكيل مي ) درصد 46/ 16حدود (نفر زن  6019و ) درصد

 نام و محل ييالق و قشالق ايالت و طايفه ها همچنين جمعيت آنها به تفكيك جنس و خـانوار در جـدول   

  .قرار دارد 6 -1-1-2

  

  1366 -ايل ها و طايفه هاي مستقل و محل استقرار آنها در منطقه البرزجنوبي .6-2-1-1جدول 

  قشالق  ييالق  شرح
  جمعيت

  زن  مرد  مرد و زن  خانوار
  112  115  227  42  سمنان   مازندران  طايفه مستقل ايلكايي
  214  215  429  62  سمنان   سمنان  طايفه مستقل ايلكايي

  412  466  878  147  سمنان   تهران  فه مستقل ايلكاييطاي
  6  13  19  5  سمنان   سمنان  طايفه مستقل آهنگ
  25  23  48  9  سمنان   سمنان  طايفه مستقل ايچي
  5  2  7  1  سمنان   سمنان  طايفه مستقل بابايي
  8  15  23  4  سمنان   سمنان  طايفه مستقل بزرگ
  7  13  20  4  سمنان   تهران  طايفه مستقل بوربور

  10  20  30  4  سمنان   سمنان  ايفه مستقل تورانيانط
  5  5  10  3  سمنان   سمنان  طايفه مستقل توفيقيان

  72  94  126  25  سمنان   مازندران  ايل هداوند
  5  5  10  1  سمنان   سمنان  طايفه مستقل احساني

  14  21  35  6  سمنان   سمنان طايفه مستقل اسكندريان
  27  38  65  11  سمنان   تهران  طايفه مستقل اسدي

  59  84  143  25  سمنان   تهران  طايفه مستقل اسكندر
  34  50  84  12  سمنان   سمنان  طايفه مستقل اعرابي

  302  441  743  121  سمنان   مازندران  ايل سنگسري
  620  705  1325  239  سمنان   سمنان  ايل سنگسري
  241  356  597  91  سمنان   تهران  ايل سنگسري

  8  9  17  2  سمنان   سمنان  طايفه مستقل جمالي
  369  407  776  128  سمنان  سمنان  طايفه مستقل چوداري
  2  1  3  1  مازندران  سمنان  طايفه مستقل حداوي

  5  3  8  1  مازندران  سمنان طايفه مستقل اسكندرفالح



   5                      مشاور آرمانشهر    مهندسين          1ج               -2-1-1             )88تير(ناحية ابهرطرح جامع توسعه و عمران 

  قشالق  ييالق  شرح
  جمعيت

  زن  مرد  مرد و زن  خانوار
  15  21  36  6  تهران  تهران  ايل سنگسري
  84  120  204  26  تهران  مازندران  ايل سنگسري

  140  129  269  34  تهران  مركزي  ايل شاهسون بغدادي
  4  6  10  2  تهران  تهران  طايفه مستقل بودايي
  45  60  105  12  تهران  تهران  طايفه مستقل پازوكي

  2  3  5  1  تهران  تهران  ايل مغان
  279  342  621  94  تهران  مازندران  ايل هداوند
  905  1030  1935  272  تهران  تهران  ايل هداوند

  22  26  48  9  مازندران  تهران  ايل سنگسري
  38  74  112  17  خراسان  تهران  سريايل سنگ

  88  87  175  23  مركزي  تهران  ايل شاهسون بغدادي
  36  44  80  9  مركزي  زنجان  ايل شاهسون بغدادي
  107  18  225  25  مركزي  همدان  ايل شاهسون بغدادي
  780  778  1558  211  مركزي  مركزي  ايل شاهسون بغدادي

  14  16  30  4  مركزي  مازندران  ايل مغان
  94  95  189  24  مركزي  ركزيم  ايل مغان
  124  129  253  31  مركزي  همدان  ايل كرد
  174  201  275  57  زنجان  آذربايجان  شرقي  شاهسون -ايل سون

  439  458  897  129  زنجان  زنجان  طايفه مستقل چگيني
  44  56  100  11  گيالن  زنجان  طايفه مستقل چگيني

  143  146  289  34  آذربايجان  شرقي  زنجان  ايل شاهسون
  1365اقتصادي عشاير كوچنده  -نتايج تفصيلي سرشماري اجتماعي: ماخذ                                     
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  نظام استقرار مراكز جمعيتي در وضع موجود    -1

  الگوي منطقه اي -1-1

استان تشكيل  6در منطقه البرزجنوبي، نظام واحد و يكپارچه منطقه اي استقرار مراكز جمعيتي در بين 

سـطح  "اداري كشـور  -در تقسـيمات كشـوري و نـه در تشـكيالت سياسـي      زيرا نه. دهنده منطقه، وجود ندارد

بطور رسمي پيش بيني نشده است لذا هنوز داراي وجهه قانوني، و درنتيجه داراي سـازمان تشـكيالتي    "منطقه

لذا منطقه ها، كه بمنظور برنامه ريزي هاي توسعه اي، خدماتي و كالبدي در برنامه پنجم عمرانـي  . نمي باشد

نقالب، و در طرح آمايش سرزمين، و در طرح كالبدي ملّي  پيش بيني شده اند، در واقع هنوز چيـزي  پيش ازا

بيش از اطالق لفظ منطقه به چند استان همجوار با پاره اي خصوصيات طبيعي مشترك نيسـت، كـه گـاه همـين     

در هر يك از سه پيشنهاد شرط نيز اهراز نمي گردد و براي مثال، دو خطه اراك و قم، در منطقه البرز جنوبي، 

در يـك منطقـه ديگـري     -كه در واقع از يك الگوي واحدي نيز پيروي مي كننـد   -منطقه بندي سرزمين ايران 

 3فصل   
1-1-3  

    
  رمطالعه و بررسي نظام استقرا

  مراكز جمعيتي 
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داده هـاي  ) يا بـه اصـطالح منطقـه اي   (شدن كشور بيش از همه در ارائه گروهي  "منطقه اي". قرار گرفته اند

برنامـه اي  -اداري-استان ها داراي شخصيت مستقّل سياسيرنه، بهر حال، گآماري و اطالعاتي بچشم ميخورد و

تمـام  . ايتخت اسـت پبعد از سطح كشوري را دارا مي باشند و ارتباط فرادست مركز استان ها بطور مستقيم با 

انجام ) استان، شهرستان، بخش و دهستان( برنامه ريزي ها نيز در تمام زمينه ها در سطوح تقسيمات كشوري 

ارتبـاط مركـز اسـتان بـا     در منطقه البرز جنوبي، ارتباط ساير مركز استان ها بـا تهـران، از نـوع    حتي . مي گيرد

 "مركز منطقه"بطور كلي در هيچ يك از الگو هاي منطقه بندي ياد شده، مركزي و پيوندي بنام . پايتخت است

يكي و اتفـاقي از چنـد   در ايران در حال حاضر يك مجموعه گسسـته و مكـان   "منطقه"لذا . پيش بيني نشده است

و بنياد فكري منطقه بندي در ايران، از تفكر ايجاد يك سيستم پيوسته و يكپارچـه  . استان مستقل از يكديگر است

  .متشكل از چند استان تجديد نظر شده در مرزبندي هاي دروني، و هم پيوند، فاصله زيادي دارد

      الگوي تقسيمات كشوري -1-2

ور كلي سكونتگاه هـاي شـهري در ايـران، از الگـوي نظـام تقسـيمات       پيوند بين شهر ها، و بط  

نظام كشوري يادشده، در حقيقت، يك نظام سلسله مراتبي پنج رديفي شـامل كشـور،   . كشوري پيروي مي كند

استان، شهرستان، بخش و دهستان مي باشد كه هر يك داراي يك مركز است بطوريكه كشـور از چنـد اسـتان،    

شهرستان، و هر شهرستان از چند بخش، و هر بخش از چند دهسـتان تشـكيل مـي گـردد و     هر استان  از چند 

اداري، -ازلحـاظ سياسـي  . مجموعه سكونتگاه هاي شهري و روستايي دراين تقسيم بندي سرزميني قرار دارنـد 

، در مركزهاي رديف پائين تر بطور خطي تابع مركز رديف باالتر هستند و بطور خوشه اي به مراكز پائين تـر 

سكونتگاه هاي روستايي در حوزه سياسي دهستان ها، و شهر هـاي غيـر   . حوزه سياسي خود، خدمات مي دهند

  . مركزي در حوزه سياسي بخش ها قرار دارند و تابع مراكز حوزه خود مي باشند

بوده شهرهاي گونـاگون را   "شعاعي"شبكه راههاي اصلي كشور از نوع  "ط ك م ا نيز اشاره دارد كه، 

از ايـن  . به مركز سياسي كشور، يا مراكز استاني پيوند مي دهد كه با سياست هاي تمركز زدايي منافـات دارد 

يعني راههايي كه كانونهاي فرعـي    -رو شايسته است ضمن رعايت صالح و صرفه اقتصادي، بر راههاي عرضي 

ضمن صـالح و   -بها دادن "ا نيز بين در اينج).   3-9ص ( "بهاي در خور داده شود -را به يكديگر متصل سازند 

به راه هاي عرضي در يك طرح اصالحي، تا طراحي يك شبكه سيستمي راه هـا، يعنـوان پيونـد     "صرفه اقتصادي
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ضرور و پيش بيني شده بين عناصر يك نظام سكونتگاهي تعريف شـده در ديـدگاه برنامـه ريـزي منطقـه اي،      

  .       تفاوت بنيادين وجود دارد

يب، در نظام جاري تقسيمات كشوري،  هنوز، مركز منطقه و مراكـز خـدمات سـطح بنـدي     بدين ترت

براي مثال (دهستاني، و پيوستگي تعريف شده بين مراكز هم سطح در يك حوزه سياسي -شده روستايي درون

ن هاي يك بخش، مركز بخش هاي يك شهرستان، مركز شهرستان هاي يك اسـتان و مركـز   ابين مركز دهست

  .پيش بيني نشده است) هاي يك منطقهاستان 

        الگوي منطقه البرز جنوبي -1-3

منطقه البرز جنوبي نيز، همچون ساير مناطق دهگانه ط ك م ا، از همين الگـوي كشـوري پيـروي مـي     

  .استان تشكيل دهنده منطقه، داراي نظام مستقل تقسيمات كشوري خود مي باشد 6هر يك از . كند

مساحت، تعداد شهرستانها و تعداد شهرهاي داراي شهرداري و نام شهرهاي استان نسبت   2-4و  1-4جدول 

  .شهر قرار دارد 104شهرستان و  35در اين منطقه . هاي منطقه البرزجنوبي را نمايش مي دهد

  سهم مساحت، تعداد شهرستانها و تعداد شهرهاي منطقه البرزجنوبي به تفكيك استانها. 1-4جدول 
  تعداد شهر  تعداد شهرستان   درصد از مساحت منطقه  استان 

  16  4  9/49   سمنان
  38  12  9/9  تهران
  13  3  0/8  قزوين
  14  7  2/11  زنجان

  20  8  2/15  مركزي
  3  1  8/5 قم

  104  35   100  استان
  تقسيمات كشوري. كشور وزارت: منبع



مهندسين مشاور آرمانشهر                                           1ج              -3-1-1    )88تير(طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر  4

  پيشنهادي   -ر طرح كالبدي ملّي ايران نظام استقرار مراكز جمعيتي د -2

  شبكه شهري در كشور -2-1

در ط ك م ا در سطح كشوري، يك سلسله مراتب چهار رده اي ميان شهرها تجويز شده است كه در 

حقيقت نوعي طبقه بندي شهرهاي ايران بر پايه امكانات وضع موجود و استعداد توسعه پذيري آتـي آنهـا مـي    

  .باشد

، زير پوشش اداري يك شـهر از  )يا ناحيه(كوشيده اند كه هر حوزه برنامه ريزي "ندي، در اين طبقه ب

  ."رده هاي چهارگانه سلسله مراتب شهري باشد

  .سلسله مراتب  شهري پيشنهادي ط ك م ا را مي توان به شكل زير خالصه كرد

  تهران -"مركز سياسي و فرهنگي و اقتصادي كشور":  رده اول

 نقش اين گونه مراكز، از نظرط ك م ا، از سويي با - "فرا منطقه اي) پايتخت هاي( مراكز":  رده دوم

برخورداري از امتياز شهرهاي بزرگ، انگيختن توسعه در حوزه نفـوذ خـود از سـوي ديگـر، تمركـز زدايـي از       

  :مراكز فرا منطقه اي پيشنهادي كشور عبارتند از. تهران و ايجاد  وزنه هايي در برابر آن است

  ، )خراسان: مركز منطقه شمال شرق (شهد م

  ، )مركز منطقه مركزي(اصفهان 

  ، )مركز منطقه آدربايجان( تبريز 

  ، )مركز منطقه فارس( شيراز 

  ، )مركز منطقه جنوب غربي( اهواز 

  ، )مركز بخش غربي منطقه ساحلي شمال( انزلي  -مجتمع رشت

  ).ي منطقه ساحلي شمالمركز بخش شرق( آمل  -قائم  شهر -بابل -مجتمع ساري

  :  در دو گروه زير "مراكز منطقه اي": رده سوم  

  شامل شهرهاي همدان، يزد، اروميه، و بندر عباس؛ - "مراكز منطقه اي  ويژه ": الف  

شامل شهرهاي اراك، سمنان، زنجان، بيرجند، شـهركرد،   -"مراكز منطقه اي سطح يك": ب    

  .آباد، سنندج، و ايالمبوشهر، اردبيل، ياسوج، گرگان، خرم 
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  :در دو گروه زير  "مراكز فرعي":  رده چهارم

  شامل قم، قزوين، شاهرود، در منطقه البرزجنوبي؛ - "مراكز فرعي با اولويت يك": الف   

  شامل محالت، ابهر و دماوند، در منطقه  - "مراكز فرعي و شهرهاي با اولويت دو": ب    

  . البرزجنوبي                                         

  موقعيت شهرهاي منطقه تهران به تفكيك استان ها و شهرستان ها. 1-3-1-1جدول 
  شهر    هرستان ش  استان 

  اميريه، دامغان، ديباج  دامغان  سمنان
  سرخه، سمنان، شهميرزاد، مهدي شهر  سمنان 
  بسطام، بيارجمند، شاهرود، كالته خيج، مجن،  ميامي  شاهرود 
  آردان، ايوانكي، گرمسار  گرمسار 

  ايالمشهر  اسالمشهر  تهران
  بومهن، تهران  تهران 
  پاكدشت  پاكدشت 
  آبسرد، دماوند، رودهن، فيروزكوه، كيالن  دماوند 
  رباط كريم، گلستان ، مهاجرشهر  رباط كريم  
  باقرشهر، حسن آباد، ري   ري 
  ردگطالقان، نظرآباد ، هشتر  ساوجبالغ 
  ، فشم، لواسانتجريش  شميرانات 
  شاهدشهر، شهريار، صباشهر، صفادشت، قدس، مالرد، وحيديه  شهريار 
  فيروزكوه  فيروزكوه 
  اشتهارد، كرج بزرگ، كمال شهر، ماهدشت، محمدشهر، مشكين دشت  كرج 
  پيشوا، قرچك ، ورامين  ورامين 

  آوج، بوئين ، دانسفهان، شال  بوئين  زهرا  قزوين
  ستان، ضياءآباداسفرورين، تاك  تاكستان 
  آبيك، اقباليه، الوند، قزوين، محمديه، محمودآباد  قزوين 

  ابهر، سلطانيه، صائين  قلعه، هيدج  ابهر  زنجان
  زرين آباد   ايجرود  
  زرين رود، سجاس، قيدار، گرماب  خدابنده 
  خرمدره  خرمدره 
  زنجان  زنجان 
  آب بر  طارم 
  دندي، ماهنشان  ماهنشان 

  آشتيان  آشتيان  مركزي
  اراك، خنداب، سنجان، كميجان  اراك 
  تفرش، فرمهين  تفرش 
  خمين  خمين 
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  شهر    هرستان ش  استان 
  دليجان، نراق  دليجان 
  رحيم آباد، زاويه، ساوه، غرق آباد، مامونيه، نوبران  ساوه 
  آستانه ، شازند  سربند 
  محالت، نيمور  محالت 

  جعفريه، قم، كهك  قم قم
  تقسيمات كشوري. كشور وزارت: منبع

  شبكه شهري در منطقه البرز جنوبي -2-2

تهـران، قـزوين، قـم،     -حـوزه طـرح ريـزي     11در طرح كالبدي ملّي ايران، منطقه البرزجنـوبي بـه   "

ساماندهي منطقه در سطوح . دماوند، اراك، محالت، ساوه ، زنجان، ابهر ، سمنان، و شاهرود، تقسيم شده است

، دو مركـز فرعـي بـا    )سمنان، قم، اراك و زنجـان (كز منطقه اي  ، چهار مر)تهران(باال به عهده يك مركز ملّي  

       . است) دماوند، خمين، ساوه و ابهر(و چهار مركز فرعي و شهر مهم ) شاهرود و قزوين(اولويت 
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  شبكه ارتباطات -1

بـين  (و عمـودي  ) در سـطح (يوسته اي از دسترسي هاست كه پيوند افقـي  پشبكه ارتباطات، مجموعه 

بكه ارتباطات از جـاده هـا، خطـوط راه    اين ش. را بين سلسله مراتب فضاهاي كاركردي برقرار مي كند) مراتب

در زيـر، شـبكه ارتباطـات در منطقـه     . آهن، خطوط هوايي و فرودگاهها، راههاي آبي و بنادر تشكيل مي شـود 

  .  البرزجنوبي بررسي مي گردد

  راه هاي زميني  -1-1

رگراهها، راه ط ك م ا راه هاي شايان توجه براي برنامه ريزي كالبدي را در چهار گروه آزاد راهها، بز

راههايي هستند كـه دسـت   آزاد راهها . هاي اصلي و راه هاي فرعي، و با تعريف هاي زير، دسته بندي مي كند

، راههاي اصـلي  بزرگراهها. كم دو باند رفت و برگشت جدا شده از هم دارند و تقاطع آنها غير هم سطح است

اه اصلي، باند يا باندهاي جديدي افزوده شده يعني بمنظور جدا كردن رفت و برگشت به ر. تعريض  شده اند

) امـا نـه از نظـر مشخصـات    (آن دسته از راههاي فرعي كـه از نظـر كـاركرد    "عبارتند از راههاي فرعي . است

  .  همانند راههاي اصلي هستد

    4فصل    
1-1-4  

  وضعيت ارتباطات و تأسيسات    
  و تجهيزات زيربنايي 
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  شبكه ارتباطي موجود در منطقه البرز جنوبي -1-1-1

كيلـومتر   222كيلـومتر راه شـامل    6531ويهـم  در اين منطقه بر ر"  1370بر پايه ط ك م ا  در سال 

كيلومتر راه فرعي با كاركرد اصلي  3689كيلومتر راه اصلي و سرانجام  2350كيلومتر بزرگراه،  271آزاد راه، 

كيلـومتر مربـع مسـاحت، يعنـي نزديـك بـه        100كيلومتر در هـر   3/3تراكم راهها در اين منطقه .. وجود دارد

  ).3-9ص . 2ج.ط ك م ا( "متوسط ملّي است

  كيلومتر                                  1370 -طول تراكم شبكه اصلي ارتباطات طرح كالبدي ملي. 1-4-1-1جدول  
*   تراكم راهها  جمع  راه فرعي  راه اصلي  بزرگراه  آزادراه  منطقه
  3.3  6531  3689  2350  271  222  البرز جنوبي

  1-1-1-9جدول . 2ج. ط ك م ا: منبع                                  ت          كيلومتر مربع مساح 100كيلومتر راه بر * 

  راه آهن  -1-2

سراسر شبكه يك خطه و مگر در ناحيه . كيلومتر است 4567طول شبكه خطوط اصلي راه آهن كشور "

بندر عباس، كه  -ق كيلومتر از راه آهن باف 260با تكميل . كيلومتر، غيربرقي است 5/148تبريز تا جلفا به طول 

  . كيلومتر مي رسد 4928سيرجان در دست بهره برداري است، شبكه اصلي به  -هم اكنون هم در فاصله بافق

ماننـد كارخانـه هـاي بـزرگ، نيروگاههـا و      (كيلومتر، مراكز توليـد   852خطوط فرعي جمعاً به طول 

  ).4-9ص ( "طه و غير برقي استشبكه فرعي يك خ. را به شبكه اصلي مرتبط مي سازند) پااليشگاه ها

با اين حال يكي از فعالترين محورهاي شـبكه،  يعنـي راه   . عملكرد بيشتر شبكه به صورت شعاعي است" 

  ."اصفهان را مي توان محور عرضي دانست -آهن كرمان

شبكه راه آهن كشور نسبت به تهران، مركز سياسي كشور، در چهار جهت محور شمال، محور شـرق،  

  .جنوب شرقي امتداد دارد -و محور جنوب محور غرب

محور غرب از اسـتان  . بدين ترتيب بخش هايي از چهار محور از درون منطقه موردي عبور مي كنند

كيلومتري تهـران در مـرز    985محور غرب نهايتاً به راه آهن تركيه در فاصله ". زنجان و ناحيه ابهر مي گذرد

اين محـور  . كيلومتري تهران در مرز جلفا پيوند مي يابد 822اصله رازي و راه آهن جمهوري آذربايجان در ف

پس از خروج از ايستگاه تهران از شهرهاي كرج، هشتگرد، آبيك، قزوين، تاكستان، خرم دره، ابهر، صائين قلعـه،  
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 كيلومتري تهران به شهر تبريز 736سلطانيه، زنجان، ميانه، مراغه، عجب شير، آذرشهر و سزارود  گذشته در 

  ).8-9ص . 2ج.ط ك م ا( "...مي رسد و در آنجا به دو مسير تقسيم مي شود

شبكه ارتباطي از نظر دسترسي به  جنوبيالبرز تناسب زمين هاي منطقة  -1-3

  اصلي

در منطقه البرزجنوبي زمين هاي مناسب براي  شهرسازي، تنها از نظررعايت حريم و فاصله از شـبكه   

كيلـومتر از   5/2و  5(درصد از كل اراضي منطقه در حـريم پيشـنهادي    31ر يا تاراهها، كمتر از شش ميليون هك

قراردارد كه از نظر ط ك م ا داراي ارزش صفر مي باشد كه پيشنهاد شهر جديد در ) طرفين حريم قانوني راه

 درصد كـل زمـين هـاي    9/44بيش از هشت ميليون هكتار يا  . آن موكول به مطالعات دقيقتر بعدي مي باشد

 1.5اسـت و بـالغ بـر     80كيلومتري قـرار دارنـد كـه داراي امتيـاز      20منطقه ، در فاصله از حريم پيشنهادي تا 

قـرار دارنـد كـه بـراي سـاخت       100درصد از كل زمين هـاي منطقـه در حـوزه امتيـاز      2/8ميليون هكتار يا  

  .شهرهاي بزرگ نيز مناسب باشد

  جنوبي از نظر دسترسي به شبكه ارتباطي اصلي تناسب زمين هاي منطقه البرز .2-4-1-1جدول 
  امتياز  درصد  )هزار هكتار(مساحت   فاصله تا شبكه
  0  0/31  5807 حريم پيشنهادي براي راهها

  80  9/44  8399  كيلومتر 20از حريم تا 
  100  2/8  1534  كيلومتر 30تا 20از
  60  5/10  1971  كيلومتر 60تا 30از
  40  3/5  995  كيلومتر 120تا 60از
  10  0/0  6  كيلومتر و بيشتر 120از

  -  0/100  18712  جمع
  1-5-3-9جدول . 2ج. ط ك م ا: منبع                                                                                

شبكه ارتباطي آينده و همچنين فرودگـاه هـاي موجـود و در دسـت اجـرا و مطالعـه و          1-5.نقشه م

  .نهادي را نشان مي دهديشپ

  انرژي و فضا  -2 

بيشترين منابع انرژي ايران شامل نفت و گاز و برقابي در جنوب و به ويژه در جنوب بـاختري كشـور   

حال آنكه اكثريت جمعيت كشور، و به دنبال آن فعاليـت هـاي توليـدي و خـدمات، در صـفحات      . متمركز است
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ايـن گونـه   . مه مهمتر در تهران و پيرامون آن استقرار يافتـه اسـت  شمالي، شمال باختري، شمال خاوري و از ه

آرايش فضايي موجب تحميل هزينه هاي شايان توجه براي ايجاد تأسيسات انتقال انرژي از سـويي و نگهـداري   

  .اين تأسيسات  از سوي ديگر است

اع انـرژي قطعـاً در   ارزانـي انـو  . قيمت انرژي نيز از عواملي است كه در كاربري فضا اثر به سزا دارد

تمايل به زيستن در خانه هاي تك واحدي و در نتيجه گستردگي فضاهاي شـهري، گـزينش بـي محابـاي محـلّ      

توسعه شهرها و شهركها بدون توجه به هزينه گرمايش و سـرمايش و مكـانيكي، و سـرانجام اسـتفاده زيـاد از      

  .وسايل نقليه شخصي در ارتباطات ميان شهري موثر  است

سكونت آينده كشور بايستي چنان طراحي شود كه ضمن رعايـت الزامهـاي گونـاگون، موجـب      الگوي

ص . 2ج.ط ك م ا(صرفه جويي هر چه بيشتر در مصرف انرژي و تأسيسات  و تجهيزات مربـوط بـه آن گـردد   

11-1.(  

  نفت -2-1

ا بر اشـاره  بن. مقدار ذخاير نفتي قابل استخراج در كشور طبق برآوردهاي رسمي بسيار محدود است

ميليـارد بشـكه قابـل     92ميليارد بشكه ذخاير نفت خام در جاي اوليه كشـور تنهـا حـدود     382از كل "ط ك م ا 

ميليـارد بشـكه از ذخـاير     39سال گذشته بر روي هم اندكي بـيش از   80استخراج وجود دارد كه ظرف حدود

لـذا حتـي   . كاهش يافته اسـت  1369ال ميليارد شبكه در س 57نفتي كشور برداشت شده است و ذخاير نفت به 

از (سـال   45ميليون بشكه كنوني تثبيت شـود، بـاز عمـر ذخـاير نفتـي از حـدود        3/3اگر مصارف نفت در حد 

  . "بيشتر نيست) 1378سال از سال  36و   1369سال

  پااليشگاه هاي نفت در منطقه البرز جنوبي  -2-1-1

  :دو استان وجود دارددر منطقه البرز جنوبي سه پااليشگاه نفت در 

بـه بهـره بـرداري     1344هـزار بشـكه در روز در سـال     100پااليشگاه اول تهران به ظرفيت   تهران

هـزار   100و  40تهران نيز فراهم شـد كـه بـا ظرفيتهـاي      رسيد و در همين سال مقدمات ايجاد پااليشگاه دوم

  ).11-9ص . 2ج.ط ك م ا( آغاز به كار كرد 1354و  1352بشكه در روز به ترتيب در سالهاي 
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 160هزار بشكه در روز در دو فاز هر يك به ظرفيـت   320پااليشگاه اراك به ظرفيت نهايي   اراك

  .به بهره برداري رسيد 1372كه در سال ) 11-10ص . 2ج.ط ك م ا(هزار بشكه در روز 

  گاز طبيعي -2-2

درصد ذخاير  14شده كه بيش از تريليون فوت مكعب ذخاير تثبيت  421ن حدود تبا داش كشور ايران

دوام ايـن ذخـاير در سـطح    . تثبيت شده جهاني است، در ميان همـه كشـورها از ايـن نظـر مقـام دوم را دارد     

. 2ج.ط ك م ا(سال است كه نسبت به ذخاير نفتي مزيـت بزرگـي اسـت     200برداشت و توليد كنوني، بيش از 

  ).13-11ص 

نوع دوم    گـاز  .. نوع نخست گاز همراه با نفت است. ت مي شوداز نظر منابع، سه نوع گاز طبيعي ياف

نوع سوم گازي است كه از ميدانهاي مستقل گازي بـه  . كالهك است كه از كالهك مخازن نفتي بدست مي آيد

  ).14-11ص . 2ج.ط ك م ا(دست آمده كه پس از جدا كردن مايعات گازي، پااليش و به مصرف مي رسد 

در هفت منطقه متمركزند كـه يكـي از آنهـا سـراجه در      شده گاز طبيعي عمدتاًمنابع مستقل شناخته 

  ).15-14-11ص . 2ج.ط ك م ا(ميليارد فوت مكعب ذخيره قابل استفاده مي باشد  230استان تهران با  

  خطوط لوله گاز طبيعي  -2-2-1

قـال گـاز در   كيلـومترخط اصـلي انت   3400در برنامه هاي ميان مدت شركت ملي گـاز ايـران احـداث    

  ).15-11. 2ج.ط ك م ا(مسيرهاي مختلف پيش بيني شده است 

  :شهرهاي اصلي مشمول برنامه گاز رساني در منطقه البرز جنوبي بشرح زير است

  استان

  سمنان، ايوانكي، شاهرود، بسطام، گرمسار، دامغان  سمنان

  نظرآبادتهران، قرچك، ورامين، كرج، اشتهارد، هشتگرد، پيشوا، شهريار،   تهران 

  بوئين زهرا، قزوين قزوين     آبيك، تاكستان،

  ابهر، زنجان   زنجان

  اراك، مامونيه، كاوه، ساوه، دليجان، خمين، محالت  مركزي

  )16-11ص . 2ج.ط ك م ا(                     قم          قم          
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  :خط لوله هايي كه از منطقه البرز جنوبي مي گذرند عبارتند از

كيلومتر كه از مناطق نفت خيـز اهـواز، مـارون و     1122خط لوله سراسري اول به طول  "از بخشي) 1

و از  42قطـر آن تـا سـاوه    . آغاجاري د رجنوب كشور شروع شده و تا شمال كشور تا مرز آستارا امتداد دارد

  .اينچ است 40ساوه تا آستارا 

اينچ كـه در نزديكـي سـاوه از خطـوط      30كيلومتر و قطر  115خط لوله دوم    گاز تهران به طول ) 2

  ).18-11ص . 2ج.ط ك م ا(لوله سراسري اول منشعب شده است 

ايـنچ و  20كيلومتري آن از ري تا ايوانكي  52كيلومتر است خط  202سمنان به طول  -خط لوله ري) 3

  .اينچ است 16كيلومتر ديگر  150

تامين خوراك پااليشگاه تبريز احداث شـده   اينچ كه براي 16تبريز به قطر  -بخشي از خط لوله ري) 4

  ).19-18ص (بود و در آينده برا ي  حمل نفت خام به شركت ملي نفت ايران تحويل داده خواهد شد 

  برق -2-3

شركت بـرق منطقـه    16اين تأسيسات  از طريق . تأسيسات برق همگاني در مالكيت وزارت نيرو است

دوده عمل شركت هاي برق منطقه اي بـا محـدوده منـاطق طـرح     مح. اي و نيز شركت توانير اداره مي شود

يعني معموالً يا، مانند شركت برق منطقه اي آذربايجان يا خراسان، با تقسيمات طرح . ار استگكالبدي ملي ساز

از جملـه، منطقـه جنـوب    . مطابقت دارد يا مي توان منطقه طرح كالبدي را با تركيب دو شركت بازسازي كرد

  .ل محدوده شركتهاي برق منطقه اي كرمان و سيستان و بلوچستان استشرقي طرح شام

در سالهاي مورد بررسي ساختار قدرت نصب شـده خـواه از نظـر نـوع مولـد خـواه از نطـر مكـاني         

  :     دستخوش دگرگوني شده است

  درصد كاهش يافته،   14درصد به  22سهم نيروگاههاي آبي از  -

 16بـه   1355درصـد در سـال    31به شدت كاسته شده و از نزديـك   از اهميت  نسبي استان تهران -

  ).28-11ص . 2ج.ط ك م ا(تنزل كرده است  1369درصد در سال 
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از نظر سرزميني انتظار مي رود بيشترين گسترش قدرت نصب شده بـرق بـه ترتيـب در اسـتانهاي     

  ).28-11ص  .2ج.ط ك م ا(خوزستان، زنجان، خراسان، آذربايجان شرقي و تهران رخ دهد 

به شرح زيـر   1371نيروگاههاي برق در دست اجرا و پيش بيني شده در منطقه البرز جنوبي در سال 

  :است

  1371 -نيروگاههاي برق در دست اجرا و پيش بيني شده در منطقه البرز جنوبي  .3-4-1-1جدول
  ظرفيت مگاوات  پيش بيني  در دست اجرا  تعداد  استان/ منطقه
  5331  6  7  13  البرز جنوبي

  1789  3  3  6  تهران
  1110  -  2  2  مركزي
  -  -  -  -  سمنان
  2432  3  2  5  زنجان

   36-11ص . 2ج. ط ك م ا: منبع                                                                                                                    

  

از اين نظر كـاهش اهميـت    . دستخوش دگرگوني شده استساختار فضايي اقتصادي مصرف برق نيز 

. نسبي استان تهران و خوزستان و تا حدي زنجان در برابر افزايش سهم ديگر استانهاي كشور شايان توجه اسـت 

 328كيلووات ساعت در استان خوزسـتان و كمتـرين آن بـا     1807بيشترين سرانه مصرف برق  1369در سال 

  .تان مشاهده شده استكيلو وات در استان كردس

بايد انتظار داشت كه توزيع سرزميني توليد برق نيز در جهـت افـزايش اهميـت  نسـبي اسـتان هـاي       

خوزستان، مركز، گيالن و زنجان وكاهش اهميت  نسبي استان هـاي تهـران، مازنـدران، اصـفهان، و هرمزگـان      

و  70ستم وزارت نيرو تا پايان دهه هـاي  همچنين پيش بيني مي شود كه مصرف سرانه برق در سي.  تغيير كند

   ). 30-11ص . 2ج.ط ك م ا(كيلو وات رسد  2050و  1400به ترتيب به  80

  مخابرات  -3

  پست ةشبك -3-1

نقشه شبكه پستي البـرز جنـوبي را بـا تعيـين اداره كـل،       1370ط ك م ا بر پايه اطالعات سال   

-1ه هاي شبكه پستي اين منطقه را به تفكيك استانها در جدول ، و داد2-5.اداره، دفتر و باجه در نقشه شماره م
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يعني مساحت منطقـه يـا    "پوشش مساحتي"در اين جدول بجز داده هاي آماري، به . ارائه نموده است 1-4-4

  . اشاره شده است) نفر بر نقطه تماس(استان تقسيم بر نقاط تماس 

  1370 -يك استانهاشبكه پستي منطقه البرز جنوبي به تفك .4-4-1-1جدول 
/ منطقه
  استان

  

اداره 
كل و 
 اداره

دفتر و 
باجه 
  شهري

دفتر 
شهري 
  تابع

باجه 
روستايي

ديگر  نمايندگي
 واحدها

جمع 
نقاط 
  تماس

پوشش مراسالت  كاركنان
  مساحتي

پوشش 
  جمعيتي

  22002  304 138637  5759  609  3  214  122  45  194  31 جنوبيالبرز
  5147  1029  4756  240  89  2  43  26  7  7  4  سمنان
  35398  100 121974  4925  282  1  46  40  22  159  14  تهران
  17078  350  7374  282  104  -  50  29  9  11  5  زنجان

  8825  220  4533  312  134  0  75  27  7  17  8  مركزي
  2-1-10جدول .2ج. ك م ا ط: منبع                                                                                              

استان زنجان، استان فعلي قزوين را نيـز در خـود داشـته     1370يادآور مي شود كه در سال    

اگر تفكيك آمار از روي جدول ممكن نباشد، اما از روي نقشه مي توان داده هاي نقشه را بشرح زيـر در  . است

    . لوم نمودمحدوده وضع استان زنجان و حوزه موردي نسبت به كل منطقه مع
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  اشتغال - 1

درصـد در   5.96 نفـر شـاغل در منطقـه البرزجنـوبي،     5463442 ، از1385 بر اساس سرشماري سال

   درصد، در استان مركـزي   29.45 ليكه در همان سال در استان زنجانبخش كشاورزي اشتغال داشته اند، در حا

درصـد  17.44  درصد، و در استان سمنان 2.31استان تهران  درصد، در 20.65 قزوين استان صد، دردر 21.90

  . از شاغلين را كشاورزان تشكيل مي دادند

بـاالترين  . درصد از شاغلين به يكي از رشته هاي صنعت و معدن اشتغال داشـتند  34.52 درهمان سال،

. درصـد بـوده اسـت    36.42بـا  قزوين درصد، و در استان   42.19 تغال در بخش صنعت در استان قم بانرخ اش

  . درصد سهم اشتغال در صنعت مقام سوم را دارا بوده است 35.58 بامركزي استان  

ايـن  كه بيشـترين نـرخ اشـتغال در     7درصد اشتغال داشته اند 55.56 دربخش خدمات در همان سال،

، با برخـورداري  سمنان استان. درصد بوده است 49.34با  قم  درصد، و 60.27 بخش مربوط به استان تهران با

  . درصد اشتغال در بخش خدمات، در مقام سوم قرار داشته است 47.94 از نرخ

درصد سهم اشتغال در منطقه، مربوط به گروه اظهار نشده يا نامشـخص بـوده اسـت،     3.12همچنين 

متر از شاغلين بخش صـنعت در اسـتان   نفر شاغل را شامل مي شده است، كه اين تعداد، اندكي ك 180702كه 

  . مركزي بوده اند

  

  

وضعيت اقتصادي منطقه و نقش ناحيه 
  در آن

 5فصل    
    1-1-5  
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  1385  -اصلي اقتصادي هايالبرزجنوبي به تفكيك بخش  منطقهتعداد و درصد توزيع شاغالن   .1-5-1-1جدول 
  كل   بخش كشاورزي بخش صنعت  بخش خدمات  نامشخص

  استان
  شاغلين تعداد درصد تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد  درصد

 سمنان  176692  30818  17.44 58535 33.13  84719 47.94   2620   1.48 
 تهران  4297045  99537  2.31 1452887 33.81 2589863 60.27   154758   3.60 
 زنجان  302706  89148  29.45 105232 34.76  105534 34.86   2792   0.92 
 مركزي  395458  86636  21.90 140730 35.58  156420 39.55   11672   2.95 
 قم  291541  19655  6.74 123012 42.19  143868 49.34   5006   1.73 

 قزوين  325565 67248 20.65 118011 36.24  136452 41.91  3854  1.18
 البرزجنوبي  5789007  393042  6.78 1998407 34.52 3216856 55.56   180702   3.12 

     1385 سرشماري جمعيت و نفوس: مأخذ                                                                          

  كشاورزي - 2

در بسـياري از شهرسـتان هـاي    . كشاورزي يكي از فعاليت هاي اصلي در منطقـه البـرز جنـوبي اسـت    

ه هـاي آمـاري سـال    برحسب اطالعات و آمار موجود در سـالنام . منطقه، كشاورزي اشتغال اصلي بشمار ميايد

آبـي و  (هكتار زمين زير كشت نباتـات زراعـي   1061982 ، 1374-75استان هاي منطقه، در سال زراعي  1375

-1جدول هـاي  . هكتار زمين زير كشت نباتات باغي بوده است 981088و  )بدون احتساب استان مركزي()ديم

شامل گندم و جـو  (زراعي، مانند غالّت ميزان زمين هاي زير كشت را به تفكيك محصوالت 3-5-1-1و  1-5-2

، حبوبـات، سـبزيجات، زراعتهـاي صـنعتي، نباتـات علوفـه اي، و       )در تمامي استان ها و بـرنج در اسـتان زنجـان   

  .محصوالت جاليزي، و همچنين محصوالت باغي نشان مي دهد

                        1375 -نـــوبيزمـــين هـــاي زيـــر كشـــت و ميـــزان توليـــد بـــه تفكيـــك زراعـــي و بـــاغي در البرزج   .2-5-1-1جـــدول 
  تن -هكتار

 زمين زير   زمين زير كشت باغي  ميزان توليد
  استان

 كشت زراعي جمع بارور  نهال  زراعي  باغي
 سمنان  123892 22094 19444 2560 398368  142491
 تهران  351610 75773 69153 6620  2980710  788104
 زنجان  521912 47018 37135 9883  1033634  384183
 مركزي  ؟؟؟ 28584 24991 3593  ؟؟؟   228628
 قم  64568 807619 805617 2002 302343  561882

 البرزجنوبي   981088 956340 24748      2105288
  1375سالنامه هاي آماري استان ها : منبع                                                                      



3                                  رمهندسين مشاور آرمانشه             1ج                -5-1-1        )88تير( طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر

، استان  زنجان شامل شهرستان تاكستان، و استان تهران شامل شهرستان قـزوين بـوده   1375در سال 

چون تفكيك اقالم اين دو شهرستان و قرار دادن آن در استان قزوين، گاه با اقـالم رسـمي اسـتان هـا در     . است

آمارنامه هـاي  استان ها تفاوت دارد، لذا آمار استان هاي منطقه بصورت مندرج در  1376آمارنامه هاي سال 

  .ارائه شده است كه بهرحال، مقدار آن براي كل منطقه البرزجنوبي تفاوت ندارد 1375سال 

  هكتار              1375-زمين زير كشت زراعي به تفكيك نوع محصول در منطقه البرز جنوبي  .3-5-1-1جدول 

  ساير
  محصوالت
  جاليزي

  نباتات
  علوفه اي

 زراعتهاي
  استان  غالّت  حبوبات  سبزيجات  صنعتي

 سمنان  70646 4427 25357 19360  4102 *  -
 تهران  199964 46093 29108 18929  44070  9772  5234

 زنجان  406260 33931 14804 8682  54439  3796  -
 مركزي  345653 21272 7064 10469    7788  337
 قم  41622 1556 892 9986  7215  3128  168

 البرزجنوبي  1064145 111706 77226 67426    24484  5739
  1375هاي آماري استان ها  سالنامه: منبع                           .      مده استآمار همراه با سبزيجات آ* 

بـدون احتسـاب اسـتان    (محصـوالت زراعـي  تن  4715055در منطقه البرزجنوبي مقدار 1375درسال 

در اين سال زراعي، استان تهران بيشـترين توليـد   . ده استتن محصوالت باغي توليد ش 2105288و   )مركزي

  . تن را داشته اند 788104تن ، و بيشترين توليد محصوالت باغي، با  2980710محصوالت زراعي، با 

                         تن                            1375-توليد محصوالت زراعي به تفكيك نوع محصول در منطقه البرز جنوبي  ميزان . 4-5-1-1جدول 

  ساير
  محصوالت
  جاليزي

  نباتات
  علوفه اي

 زراعتهاي
  استان  غالّت  حبوبات  سبزيجات  صنعتي

 سمنان  208051 2708 380513 74782  32313 *  -
 تهران  564622 14511 109373 187051  925981  194809  181977

 زنجان  520355 21976 196461 14746  226563  53533  -
 مركزي  553696 43253 181598 49930    128299  340

 قم  132063 1761 17764 18316  84178  46298  1963
 البرزجنوبي  1978787 84209 1870072 344825    422939  184280

  1375سالنامه هاي آماري استان ها : منبع                                          .          آمار همراه با سبزيجات آمده است* 
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    صنعت - 3

  البرزجنوبي منطقهرتبه بندي مراكز صنعتي  -3-1

نسبت شاغالن صنعتي به پنج مرتبـه رتبـه بنـدي    "مهمترين مراكز صنعتي كشور را به اعتبار ط ك م ا  

  .آمده است  5-5-1-1هاي منطقه البرز جنوبي در اين رتبه بندي در جدول  كرده است كه رتبه شهرستان

  رتبه بندي صنعتي شهرستان هاي منطقه البرزجنوبي  .5-5-1-1جدول 
 رتبه نسبت كاركنان صنعتي  شهرستان

 1  %19 تهران
 2  % 4/5تا  7/3 كرج

 3  %1بيش از  قزوين، ري
 4  % 2تا 1 اراك، قم

 5  %1تا  5/0 هورامين، زنجان، ساو
  74و 73صفحة . خالصة بررسي تحول صنايع: مطالعات صنعت و فضا   _ط ك م ا : منبع                          

شـاغل، بـاالترين رتبـه و يـا بـه عبـارتي       % 19جش به عمل آمده شهرستان تهران با دارا بـودن  در سن

رسـتانهاي كـرج، اراك، قـم، قـزوين، ري،     داراي مهمترين مركز صنعتي در كشور و پس از آن بـه ترتيـب شه  

ورامين، زنجان و ساوه در رتبه هاي بعدي جاي دارند و يـا در درجـات پـايينتري از نظـر دارا بـودن امكانـات       

  .صنعتي قرار دارند

  منطقه البرزجنوبي از نظر توان صنعتي شهرستانهايطبقه بندي  -3-2

شاخصـي از تـوان صـنعتي نـواحي     “ل دستيابي بـه  گروه صنعت و فضايي طرح كالبدي ملّي ايران، بدنبا

طبقه بندي شهرسـتاني كشـور از   “و بر مبناي آن، ) 7-12ص (شاخص را تعريف مي كند  20، ”گوناگون كشور

در زير، به توان صـنعتي شهرسـتانهاي منطقـه البرزجنـوبي در     ) . 8-12ص(را ارائه مي دهد  ”نظر توان صنعتي

  .دطبقه بندي يادشده، اشاره مي گرد

  گروه اول       استعداد بسيار باالي توسعه صنعتي، ازجمله شامل

  شهرستان تهران،                     

  گروه دوم       استعداد باالي توسعه صنعت، ازجمله شامل

  شهرستانهاي كرج، و قزوين                   
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  گروه سوم      مناطق با استعداد متوسط توسعه صنعتي، ازجمله شامل

  شهرستانهاي زنجان، اراك، قم،                  

  گروه چهارم   مناطق با استعداد نسبتاً كم توسعه صنعتي، ازجمله شامل  

  امغانشهرستانهاي سمنان، ورامين، ساوه، گرمسار، ابهر، شاهرود، تاكستان، د                  

  گروه پنجم     استعداد كم توسعه صنعتي، ازجمله شامل

  دماوند، شميرانات، آشتيان، خدابنده، تفرش                  

. نمـايش داده شـده اسـت    6-6موقعيت استان هاي كشور در ايـن طبقـه بنـدي در جـدول        

هران داراي هفـت شهرسـتان   برحسب اين جدول، استان سمنان داراي چهار شهرستان در گروه چهارم، استان ت

در هر پنج گروه ، استان قـزوين داراي دو شهرسـتان در دو گـروه دوم و چهـارم، اسـتان زنجـان داراي سـه        

شهرستان در سه گروه سوم، چهارم و پنجم، استان مركزي داراي چهار شهرستان در  سه گروه سـوم، چهـارم   

6-5-1-1جدول (م مي باشد و پنجم، و استان قم داراي يك شهرستان در گروه سو .(  

  .توان بالقوه توان صنعتي منطقه البرز جنوبي را نمايش مي دهد 1-6.نقشه م

  پيامدهاي زيست محيطي گسترش صنعتي -3-3

ط ك م ا ضمن طبقه بندي صنايع بر حسب رشته فعاليت و نوع آلودگي، تـراكم صـنايع آلـودگي زا را    

با آنكه بر اثر مراقبـت هـايي كـه شـده     "از جمله در منطقه موردي، . به تفكيك منطقه و استان ارائه مي نمايد

 37(درصد بيشتر نيست، بر اتر اكثريت تمركز صنايع در اين اسـتان   16نسبت صنايع آلودگي زاي استان تهران 

براي مجموعـه اسـتانهايي كـه    . بيش از يك پنجم صنايع آلودگي زاي كشور در اين استان جاي دارد) درصد كل

  ).31-12ص( "درصد افزايش مي يابد 29منطقه البرز جنوبي هستند نسبت اخير به نزديك جزو 

  نسبت صنايع آلودگي زا در استانهاي منطقه البرز جنوبي .7-5-1-1جدول 
    استان/منطقه صنايع بزرگ آلودگي زا  %نسبت       %سهم   

 سمنان  174 79  4/54  3/2
  تهران  4464 710  9/15  8/20
 زنجان  507 93  3/18  7/2
 مركزي  271 96  4/35  8/2
 البرزجنوبي  5414 978  1/18  6/28
 ايران 11996 3413  5/28  0/100
  ص. ج   . ط ك م ا: منبع  
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  موقعيت شهرستان هاي منطقه در طبقه بندي شهرستان هاي كشور از نظر توان صنعتي   .6-5-1-1جدول 
  گروه هاي طبقه بندي         

  اناست  شهرستانها
 اول دوم  سوم  چهارم  پنجم

 سمنان       ****  
   شاهرود     *  
   دامغان     *  
   سمنان     *  
   گرمسار     *  

 تهران   * *  * **  **
   دماوند       *
   ورامين     *  
   شميرانات       *
   تهران *      
   ري    *    
   كرج  *     
   اسالمشهر       
   ساوجبالغ       
   ساوه     *  
 قزوين    *   *  
   قزوين  *     
   تاكستان     *  
 زنجان      *  *  *
   زنجان    *    
   ابهر     *  
   خدابنده       *

 مركزي      *  *  **
   اراك    *    
   شازند       
   تفرش       *
   آشيان       *
   ساوه     *  
 قم      *    
   قم    *    

     يك شهرستان*:   
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  معدن - 4

 187معدن فعال،  472معدن سرشماري گرديد كه شامل  718برز جنوبي در منطقه ال 1375در سال 

-1-1جدول (معدن در حال اكتشاف است 11معدن در حال تجهيز و آماده سازي، و باالخره  48معدن تعطيل، 

5-8.(  

  1375 -معادن منطقه البرز جنوبي برحسب وضع فعاليت  .8-5-1-1جدول 

  درحال اكتشاف  تعطيل
درحال تجهيز و

  ده سازيآما
درحال بهره

  استان  جمع  )فعال(برداري

 سمنان  175 120 17  3  35
 تهران  288 195 27  3  63
 زنجان  96 72 1  5  18
 مركزي  113 57 0  0  56
 قم  46 28 3  0  15

 البرزجنوبي  718 472 48  11  187
  .مركز آمار ايران. 1375درحال بهره برداري كشور سال  معادنآمار : منبع                                

معدن فعال منطقـه   472نفر در   9354مركز آمار پيداست كه در اين سال  1375از آمارگيري سال 

  19/45فعاليت معدني از نظر عده كاركنان د ر مرحله نخست در استان سمنان  با . البرزجنوبي كار مي كردند

درصد و اسـتان   37/23منان  ، استان تهران  با پس از استان س.  درصد كل كاركنان معدني متمركز بوده است

درصد  كل كاركنان معدني منطقـه ، در مقـام هـاي بعـدي      11هاي مركزي و زنجان هركدام با كمي بيش از 

  .درصد از شاغالن بخش معدن بوده است 6سهم استان قم . قرار داشته اند

ده محصوالت معدني غيـر نفتـي   درصد كل ارزش افزو 56/37از نظر ارزش افزوده، استان تهران با 

 7/21درصد، اسـتان زنجـان بـا     27/23پس از آن استان سمنان با .  منطقه البرزجنوبي مقام اول را داشته است

جـدول  (درصد در مقام هاي بعدي قرار گرفتـه انـد   6/3درصد و استان قم با  87/13درصد، استان مركزي با 

1-1-5-9.(  
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     1375 -معادن درحال بهره برداري منطقه البرزجنوبي برحسب استان خالصه اطالعات .9-5-1-1جدول 

  ارزش افزوده
ارزش كل 
  مقدار توليد  توليدات

  استان  تعداد معادن  تعداد شاغالن
  )هزار ريال(  )هزار ريال(

  ساير
  تن

 ..شن و ماسه
  مترمكعب

 سمنان  120 4227 1063603  3024461  79201016  53568307
 تهران  195 2467 11720544  10771948  111982328  86473535
 زنجان  72 1038 979951  704608  69115451  49957509
 مركزي  57 1054 621182  1658856  39004256  31931257

 قم  28 568 638355  982651  11789995  8284022
 البرزجنوبي  472 9354 15023635  17142524  311093046  230214630

  .مركز آمار ايران. 1375درحال بهره برداري كشور سال  معادنآمار : منبع                                

  

سال ،  تا همين) اما كشف شده( شامل معدن فعال و غير فعال  1371ط ك م ا بر اساس اطالعات سال 

معادن البرز جنـوبي را   2-6.نقشه م. نقشه پراكنش معادن فعال و غير فعال را در مناطق دهگانه ارائه داده است

  .نمايان مي سازد

در . منطقه البرزجنوبي از نظر ميزان و گونه گوني معادن و فعاليت هاي معدني با اهميـت مـي باشـد   

تـن   17142524ماسـه و باالسـت و پوكـه معـدني، و     مترمكعب شـن و   15023635در اين منطقه  1375سال 

ميليـارد   230كل ارزش افزوده توليد هاي معدني در اي سال بيش از . مواد معدني گوناگون استخراج گرديد

تعداد معادن در حال بهره برداري در منطقـه البـرز جنـوبي ارائـه مـي       10-5-1-1در جدول . ريال بوده است

ان قزوين جزو استان تهـران، و شهرسـتان تاكسـتان جـزو اسـتان زنجـان قـرار        در اين آمار نيز شهرست. گردد

  . داشته است
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  1375 -معادن در حال بهره برداري منطقه البرزجنوبي برحسب استان  .10-5-1-1جدول 
  فعاليت البرزجنوبي سمنان  تهران  زنجان  مركزي  قم

 جمع 472 120 195  72  57  28
  ال سنگاستخراج ذغ 22 20 2  0  0  0
  استخراج سنگهاي آهني 9 4 1  2  2  0
  استخراج سنگهاي فلزي غير آهني 10 3 2  2  2  1
  سرب و روي          4 0 0  2  2  0
  سنگ مس          1 1 0  0  0  0
  كروميت          2 2 0  0  0  0
 منگنز          2 0 1  0  0  1
  بوكسيت         1 0 1  0  0  0

 ....        ستخراج سنگ، شن و ماسه و ا 345 55 167  52  45  26
  شن و ماسه         174 21 98  24  16  15

  سنگ تزئيني         29 0 1  12  15  1
  سنگ الشه         51 13 28  4  5  1
  سنگ باالست         4 1 2  0  1  0
  سنگ آهك         22 2 15  1  2  2
  سنگ گچ         32 10 11  2  3  6
  ...كاإولن، خاك نسوز و          23 4 11  6  1  1
  دولوميت         4 2 1  0  1  0
  بنتونيت و گل سرشوي        5 2 0  2  1  0
  منيزيت و گل سفيد        2 1 0  1  0  0
 ...       استخراج مواد معدني شيميايي و  35 16 11  2  6  0
  سولفات سديم        20 12 7  0  1  0
 باريت       10 3 3  0  4  0
  خاك سرخ و زرد        1 0 0  0  1  0
  سولفات استرونسيم        1 1 0  0  0  0
 بر        2 0 0  2  0  0
 فسفات        1 0 1  0  0  0
  استخراج نمك 25 16 3  5  0  1
  ...استخراج ساير مواد معدني 26 6 9  9  2  0
 سيليس        20 4 9  6  1  0
  فلدسپات        5 2 0  3  0  0
 تالك        1 0 0  0  1  0

  .مركز آمار ايران. 1375درحال بهره برداري كشور سال  معادنآمار : منبع                            
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  كالبدي ملّي ايران طرحمشخصات  - 1

  ريگيشكل  -1-1

يـا   "طـرح پيشـنهادي  سـرزمين   "نظري و شـرح خـدمات    تهيه چهارچوب 1369در خرداد ماه سال "

مسكن و شهرسازي بـه مهنـدس   از سوي واحد شهرسازي و معماري وزارت  "طرح كالبدي ملّي و منطقه اي"

ملّي و منطقه : طرح ريزي كالبدي  "زير عنوان  1369مشاور واگذار شد و نتيجه مطالعات مشاور در مهر ماه 

  .انتشار يافت "اي، چهار چوب نظري و شرح خدمات

مطالعات را بـه  ... مسؤالن   وزارت مسكن و شهرسازي به منظور اجراي طرح پيشنهادي  .. پس از آن 

. رت اماني و با بستن قرارداد با گروههاي تخصصي در واحد شهرسازي و معماري به موقع اجـرا گذاردنـد  صو

  . تلفيق و يكپارچه  كردن اين مطالعات و تهيه سند نهايي طرح كالبدي ملّي شد.. از جمله گروهي نيز مأمور

 6فصل  
      1-1-6  

   

گردآوري برنامه هاي بخشي و منطقه اي 
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قرارداد در اسفند مـاه   و آخرين.. بسته شد 1370نخستين قرارداد با گروه هاي تخصصي در تير ماه 

بنابراين، آغاز واقعي طرح كالبدي ملّي ايران را مـي تـوان آبـان مـاه سـال      .. به مرحله امضاء رسيد 1371سال 

  ).1-1ص. 1ج.ط ك م ا("دانست 1370

    پيشينه  برنامه ريزي فضايي ملّي در ايران  -1-2

  . وارد زير اشاره داردط ك م ا در باره پيشينه  و سير زماني برنامه ريزي فضايي به م

كـه   "زارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظـايف آن وتغيير نام وزارت آباداني و مسكن به  "قانون .. "

را از وظايف ايـن وزارتخانـه    "تهيه طرح جامع سرزمين "تصويب شد براي نخستين بار  1353در تيرماه سال 

  . قلمداد كرد

طـرح آمـايش   "تهيـه طـرح مشـابهي را، كـه ايـن بـار        اما در همان سال شوراي اقتصـاد، مسـؤليت   "

     . ناميده شده بود، به سازمان برنامه و بودجه تفويض كرد "سرزمين 

 1356دو سال بعد يعني در سال . زارش مرحله نخست آمايش سرزمين انتشار ياقتگ 1354در سال 

  .نتايج مرحله دوم استراتژي دراز مدت آمايش سرزمين نيز منتشر شد

نـان ادامـه يافـت و    چيت سازمان برنامه و بودجه، در زمينه طرح آمايش، پس از انقـالب نيـز هم  فعال

توسـط دفتـر    "طرح پايه آمايش سرزمين اسـالمي "نتايج مطالعاتي كه زير عنوان  60سرانجام در اواسط دهه 

  ) .3- 1و 2-1ص  1ج (رفته بود انتشار يافت گبرنامه ريزي منطقه اي انجام 

و در سـال  ... يالن و مازنـدران، گـ مطالعـات منطقـه    1366در سـال  ... و شهرسازي نيز وزارت مسكن"

طرح  كالبدي ملّي   را در دستور كار خـود قـرار   ... و سر انجام، ... قرارداد تهيه طرح منطقه اي سيستان، 1369

  .داد

وزارت  مسـكن و   شورايعالي اداري تكليف تقسيم كار ميان سازمان برنامه و بودجه و 1371در سال  "

شهرسازي را روشن ساخت، و  قرار بر اين شد كه سازمان برنامه و بودجـه مسـؤل انجـام مطالعـات آمـايش      

  ."سرزمين، و وزارت مسكن و شهرسازي متصدي تهيه طرح كالبدي ملّي و منطقه اي باشد

كلـي مطالعـات   بنابراين، بررسي هاي طرح كالبدي ملّي با اين فرض انجام مي گيـرد كـه مسـؤليت     "

آمايش سرزمين با سازمان برنامه و بودجه است و در آنجاست كه با گردآوري برنامه هاي وزارتخانه هـا و  
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 "ديگر سازمان هاي اجرايي، سياست هاي كلّي و خط مشي هاي اساسي توزيع فضايي فعاليت ها تعيين مي شـود 

  ).1ج  3-1ص (

  هدفهاي طرح كالبدي ملّي ايران -1-3

يه طرح كالبدي در سطح ملّي، منطقه اي و محلّي، و احساس نياز به ايـن مطالعـات، بـر اثـر     انديشه ته

  :اين دشواري ها عبارتند بودند از. رويارويي با دشوارى هايي چند پديدار شد

  جمعيت شهري؛ "انفجاري "رشد  -

  گستردگي نياز به شهرسازي جديد؛ -

  : ه منجر مي شد بهشهرها؛ ك) ارتجالي(نارسايي گسترش خود جوش  -

  ي؛ و  گفرهنث تخريب منابع طبيعي ، محيط زيست و ميرا/   

  نا ايمني از نظر سوانح طبيعي؛/   

  فقدان مطالعات باالدست طرح هاي جامع شهري؛ -

  فقدان مطالعات پايه براي شهرسازي؛ و -

  .فقدان نقشه ها ي كاربري و مقررات احداث بنا براي زمين هاي سراسر كشور -

توجه به مالحظات ششگانه باالست كه هدف هاي طرح كالبدي ملّي ايران بـه صـورت مشـخص در    با 

  :سه هدف  زير خالصه شده است

  مكان يابي براي گسترش آينده شهرهاي موجود و ايجاد شهرها و شهرك هاي جديد؛ ) يكم

در پهنـه كشـور و    پيشنهاد شبكه شهري آينده كشور، يعني اندازه شهرها، چگونگي استقرار آنهـا ) دوم

  سلسه مراتب ميان شهرها به منظور تسهيل مديريت سرزمين و امر خدمت رساني به مردم؛ و

ط (پيشنهاد  چهارچوب  مقررات ساخت و ساز در كاربريهاي مجاز زمين هـاي سراسـر كشـور    ) سوم

  ) .18-1و  17-1ص . 1ج. ك م ا

مانندنقشـه پراكنـدگي صـنايع،    (پايـه   تمامي مطالب طرح كالبدي ملّي، ضمن توليـد برخـي اطالعـات   

شهركهاي صنعتي و معادن، نقشه گسلها و مراكز زمينلرزه ، پهنه بندي خطر زلزله، پهنه بندي اقليم آسـايش و  

اقليم ساختمان، مطالعات يكنواخت پراكنش جمعيت، نقشه كاربري و پوشش زمـين هـا، نقشـه قابليـت اراضـي،      



مهندسين مشاور آرمانشهر                                           1ج                -6-1-1  )88تير(طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر  4

كه هر يك به تنهايي براي هر گونه فعاليت شهرسازي و به طـور  ...) آب ونقشه ها ي منابع آب و هزينه تجهيز 

اين امر، جهت گيـري مطالعـات   . كلي ساختماني مفيدند، صرفاً براي پاسخگويي   به سه هدف باال تهيه شده اند

  .را مشخص كرده است

هـاي زيـر    هدف، تنها تحديد حـدود زمـين  .. به عنوان مثال، در طرح ريزي كالبدي بخش كشاورزي 

كشت و آيش آبي و ديم و پوشش جنگـل و مرتـع از سـويي و تشـخيص قابليـت بـالقوه  زمـين بـراي همـين          

  ...كاربريها از سوي ديگر است

در مطالعات هواشناسي نيز هدف پهنه بندي سرزمين از نظر خوش آب و هوايي يا سـكونت پـذيري   

) روز _برحسـب واحـد درجـه   (بر اين، نياز به انـرژي  افزون . به عنوان يكي از معيارهاي مكان يابي شهرهاست

براي گرمايش و سرمايش نيز بررسي مي شوند تا اوالً مكان يابي با توجه بـه لـزوم صـرفه جـويي د ر انـرژي      

  . الزم هستند، فراهم گردد "طراحي همساز با اقليم"امكان پذير باشد و ثانياً اطالعاتي كه براي 

كوشش بر اينست كه بـا بررسـي شـبكه راههـاي موجـود و      .. ه ترابري به همين روال، در مطالعه شبك

، تأثير آنها در آرايش فضاي كشور، و به ويژه در سلسله مراتـب  )توسط سازمانهاي مسؤل(برنامه ريزي شده 

  ).18-1ص . 1ج. ط ك م ا.. (شهرها، معلوم گردد

  سطوح مطالعات در طر ح كالبدي ملّي ايران  -1-4

  .يردگبدي در سه سطح ملّي، منطقه اي و محلّي، به شرح زير، انجام مي مطالعات طرح كال

  سطح                                                 مقياس نقشه ها    

  1: 250000 - 1:  1000000      مطالعات ملّي -1

  1:  50000  -  1:  250000    مطالعات منطقه اي -2

   1:  2000 -  1:  25000      مطالعات محلّي -3

در سطح  ملّي، اصوالً مطالعات براي رسـيدگي  ". ط ك م ا اساساً يك طرح كالبدي در سطح ملّي است

از اين شمار مـي تـوان   . به موضوع هايي است كه تصميم گيري درباره آنها تنها در اين سطح امكان پذير است

ي كشـور و تمركـز زدايـي را    موضوع تخصيص جمعيت شهري به مناطق گوناگون ، تدوين شبكه شهرهاي اصل

بـراي مثـال   . اما، به دليل سرشت برخي از بررسي ها، امكان تحقّق  آنها در سـطح ملّـي وجـود نـدارد    . نام برد
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كه بهتر است انجام آنها به مطالعات .. به مراتب بزرگتر از مقياس ملّي   دارد.. بررسي سيل، نياز به نقشه هاي 

  ). 21 -1ص. 1ج .ط ك م ا.. (موكول گردد) 1:  50000س در مقيا(پايين تر از سطح ملّي   

  مطالعات طرح كالبدي ملّي ايران -1-5

  : مطالعاتي كه در مقياس ملّي براي پاسخگويي   به هدفهاي طرح كالبدي انجام گرفته اند عبارتند از

  لرزه زمين ساخت -15 شبكه ارتباطات-8 جمعيت و فضا -1
  لرزه شناسي مهندسي-16 اتشبكه مخابر-9  صنعت و فضا-2
  ناهمواريها-17  تمركز زدايي و پيامد كالبدي آن-10 آب مورد نياز شهرها-3
  تقسيمات فرعي سرزمين-18  محروميت زدايي و پيامد كالبدي آن-11 منابع آب و توزيع جمعيت-4
  اثرات گسترش در ارتفاع-19 اقتصاد و فضا-12  قابليت زمين ها-5
   شبكه شهري-13  ي زمين هاكاربر-6
   آب و هوا و اقليم-14  انرژي و فضا-7

ط ك م ا، در مطالعات انجام شده به پاره اي نتيجه گيري ها و روش ها و الگوها براي پاسخگويي   بـه  

اهداف سه گانه خود در سطح ملّي، دست مي يابد كه بخش هايي از طرح هاي ناحيه اي نيز بايستي با اسـتفاده  

همين روش ها و الگوها و دستاورد هاي طراحي كالبـدي، بـه نتـايج دقيـق تـر در سـطح منطقـه اي محلّـي           از 

  . برسند

در بررسي وضع موجود منطقه البرزجنوبي، در انتهاي هر مبحـث، تحليـل هـا و پيشـنهاد هـاي طـرح       

  .كالبدي ملّي ايران، در ارتباط با همان مبحث، نيز ارائه مي گردد

  

  در ايران  و ناحيه بندي يمنطقه بند - 2

  منطقه بندي در ايران  -2-1

  منطقه بندي سرزمين كشور ايران در طرح كالبدي ملّي ايران - 1-1- 2

. منطقه بزرگ تقسيم شـده اسـت   10براي انجام مطالعات منطقه اي، سراسر كشور به "در ط ك م ا، 

  :در تحديد حدود مناطق كوشش شده 

  عايت شود، يعني هر منطقه از يك يا چند استان تشكيل شود؛ ر) استان ها(تقسيمات كشوري  -
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  استانهاي تشكيل دهنده منطقه در مجاورت يكديگر باشند؛ -

  حتي المقدور استانهاي يك منطقه شبيه به يكديگر باشند؛ -

  .تا جايي كه ممكن است منطقه ها از نظر وسعت و جمعيت همسنگ باشند -

  .ت ضوابط سوم و چهارم به طور نسبي ميسر بوده استبدليل دو شرط اول و دوم، رعاي

  . منطقه هاي دهگانه ط ك م ا، و استان هاي هم منطقه رانمايش مي دهد 1-6-1-1جدول 

  كشور در طرح كالبدي ملّي ايران بنديمنطقه . 1-6-1-1جدول 
  استانها مناطق طرح كالبدي

  اردبيل - آذربايجان غربي -آذربايجان شرقي  آذربايجان
  ايالم -لرستان  -نكردستا-باختران-همدان  زاگرس

  كهكيلويه و بوير احمد-خوزستان  خوزستان
 فارس  فارس

  قم - مركزي -زنجان  -قزوين -تهران-سمنان  البرز جنوبي
  چهارمحال و بختياري-يزد-اصفهان  مركزي

  ستانچسيستان و بلو-كرمان  جنوب شرقي
 زندرانگيالن و ما  ساحلي شمال
 بوشهر-هرمزگان  ساحلي جنوب

 خراسان  خراسان
  طرح كالبدي ملّي ايران : منبع

  منطقه بندي سرزمين كشور ايران در طرح عمران منطقه اي بتل -2-1-2

توسط موسسه بتل مموريال مركز كلمبوس براي ايـران تهيـه گرديـد     "طرح عمران منطقه اي بتل"

  .، توسط سازمان برنامه انتشار يافت1972، اكتبر 1351مهر ماه  19كه در 

در گـزارش  . در اين طرح، كشور ايران براي برنامه ريزي به يازده منطقه تقسيم شده است  

. كلّي برنامه عمران منطقه اي بتل به چگونگي اصول و شاخص هاي منطقه بندي در ايران اشاره اي نشده است

و عنـوان فارسـي    "برنامـه ريـزي ايـران    ةيـازده منطقـ  "نگليسي تنها در ابتداي اين گزارش نقشه اي با عنوان ا

بـه نظـر مـي رسـد كـه موسسـه بتـل بـراي شـيوه          . ارائه شده اسـت  "برنامه ريزي مناطق يازده گانه ايران"

و كـم كـردن فاصـله توسـعه يـافتگي و توسـعه نيـافتگي بـين         ) 1351 -56(اجرايي برنامه پنج ساله پنجم -اداري

كـه در گـزارش    -طول مدت اجراي اين برنامه، يك سازمان برنامه ريزي منطقه اي  مناطق مختلف كشور در

، ارائه نمـوده اسـت كـه هـدف هـاي كلـي       -معرفي شده است "سازمان عمران ناحيه اي"فارسي شده بعنوان 
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در ترجمه گـزارش بتـل، ناحيـه معـادل     . برنامه پنجم را در چهار چوب يك برنامه منطقه اي پوشش مي دهد 

Region)آمده است) منطقه .  

، 1350و نقشه ديگري از منابع سازمان برنامه  در سال  -آنطور كه از نقشه منطقه بندي گزارش بتل

بنظـر مـي رسـد،     -نمـايش ميدهـد    1348گانه را بر روي نقشه تقسيمات كشوري سال  11كه همين مناطق 

و فرمانداري هاي كل و خطه هاي خاصي  از جمله استان ها -سرزميني  ايران -بيست و هشت حوزه جغرافيايي

. منطقه تقسيم بندي شده اند 11از تقسيمات كشوري، با حفظ مرز هاي رسمي در تقسيمات كشوري وقت، به 

بنـام منطقـه مركـزي قـرار      3در اين منطقه بندي، استان زنجان بهمراه استان هاي سمنان و تهران در مطقـه  

  .را نمايش مي دهد "گزارش بتل"مه ريزي نقشه منطقه هاي برنا 1-1نگاره . دارد

  
  
  

   1351سال  - "گزارش بتل"نقشه منطقه بندي ايران در . 1-1نگاره 
     

                                                                               
  

ه آمايش سرزمين منطقه بندي سرزمين كشور ايران درطرح پاي -2-1-3

  اسالمي ايران

 -خالصـه و جمعبنـدي مطالعـات مرحلـه اول      -مطالعات طرح آمايش سـرزمين اسـالمي ايـران    "در 

ارائه شده است كه در آن  "1381سطح بندي مراكز خدمات برتر در سال "، نقشه "نقشه ها  - 1364تابستان 

، 2ويژه و سـطح  2، سطح 1ز خدمات سطح ضمن سطح بندي مراكز خدمات ايران به مركز خدمات ملّي، مرك

  
THE 11 PLANNING REGIONS IN IRAN                                                                           

                                                                                              ايران ةانگبرنامه ريزي مناطق يازده               
  راهنمــا    

  فارس 7گيالن، مازندران، گرگان   1  
  سيستان، بلوچستان، كرمان 8آذربايجان                       2  
  خراسان 9تهران، سمنان، زنجان       3  
  تان، ايالمكرمانشاهان، كردس 10خوزستان، كهكيلويه         4  
  بندرعباس، بوشهر    11همدان، لرستان               5  
          اصفهان، يزد 6  

   شامل استان زنجان -منطقه مركزي  -3منطقه             
 زارش بتلگنامه ريزي بازسازي نقشه منطقه هاي بر      
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منطقه خدماتي تقسيم شده انـد، بطوريكـه    10، به "1حوزه نفوذي تقريبي مراكز سطح "كشور ايران برحسب 

ودر برخي موارد مركز خـدمات   - 2و تعدادي مراكز خدمات سطح  1در هر منطقه يك مركز خدمات سطح 

  .قرار گرفته اند -ويژه  2سطح 

در . يش سرزمين، در هدف از منطقه بندي، با منطقه بندي گزارش بتل تفاوت داردآمامنطقه بندي 

به منظور تقسيم كشور به حوزه هاي برنامـه ريـزي، پيشـنهاد شـده     منطقه بندي برنامه ريزي ،   گزارش بتل

 براي تفكيك كشـور بـه حـوزه هـاي خـدماتي      منطقه بندي خدماتي، بود، درحاليكه در طرح آمايش سرزمين،

اما از نظر اساس تقسيم بندي سـرزميني، الگـوي اخيـر تفـاوت هـاي جزيـي بـا        . ، پيشنهاد گرديده است1ح سط

الگوي پيشين دارد و ميتوان گفت كه الگوي پيشين بمثابـه پايـه در منطقـه بنـدي خـدماتي آمـايش سـرزمين        

نـدي يـازده گانـه برنامـه     از جمله، تفاوت هاي منطقه بندي ده گانه خدماتي را با منطقه ب. پذيرفته شده است

برنامه ريزي شامل بنـدر عبـاس و بوشـهر، در حـوزه هـاي      11ريزي، در اين موارد مي توان ديد كه، منطقه 

برنامه ريزي شامل همدان، لرستان و اراك، نيز در مناطق همجوار ادغام  5خدماتي كرمان و شيراز، و منطقه 

، مازندران و گرگان، به دو منطقه خدماتي مسـتقل گـيالن   ، شامل گيالن1و يا، منطقه برنامه ريزي . شده است

برنامه ريزي، كه استان زنجـان   3همچنين، منطقه خدماتي تهران، همان منطقه . و مازندران تقسيم شده است

برنامـه ريـزي، نيـز بـدان      6برنامه ريزي، و قم ازمنطقـه   5نيز در آن قرار داشت، است كه همدان ازمنطقه 

  .افزوده شده اند

طبقه بندي خدماتي كشور نيز همچون طبقه بندي برنامه ريزي كشـور، بـر پايـه رعايـت مرزبنـدي      

  . هاي تقسيمات كشوري شكل گرفته است

بدين ترتيب، استخوان بندي اصلي در منطقه بندي طرح هاي پايـه آمـايش سـرزمين و كالبـد ملـي،      

ي با اندك دگرگوني هايي پذيرفته شـده  همان پيشنهاد منطقه بندي در طرح بتل است، كه در طرح هاي بعد

  . است
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  ناحيه بندي در ايران  -2-2

  سرزمين در طرح كالبدي ملّي ايران ) ناحيه اي(تقسيمات فرعي  -2-2-1

در . تقسيم شـده اسـت   -يا ناحيه  -در طرح كالبدي ملّي ايران، هر منطقه به چند حوزه برنامه ريزي 

  ..حوزه برنامه ريزي كالبدي تقسيم شده است 85منطقه و  10ايران به " اين طرح، 

ضوابط تقسيم بندي حوزه اي كم و بيش همان است كه در تقسيمات منطقـه اي بـه كـار رفتـه اسـت      

  يعني 

  رعايت تقسيمات كشوري كه بنابر آن، هر حوزه از چند شهرستان يك استان تشكيل شده است؛  )يكم(

  رستانهاي مجاور يكديگر برگزيده شده اند؛ هشهرستانهاي جزو يك حوزه، از ميان ش) دوم(

تا جايي كه ميسر بوده است شهرستانهايي كه موقعيت طبيعي همانندي دارند، يعني جـزو يـك    )سوم(

  نجانده شده اند؛ گآبخيز هستند، و از نظر فرهنگي همگون اند در يك حوزه  ةحوض

ها از نظر مسـاحت و جمعيـت    ههمچنين تا جايي كه ممكن بوده كوشش شده  است كه حوز) چهارم(

  متعادل باشند؛ و سرانجام، 

وشش شده است كه هر حوزه زير پوشش اداري يـك شـهر از رده هـاي چهارگانـه سلسـله      ك) پنجم(

  .باشد) اه شود به فصل بعديگن(مراتب شهري 

در ميان معيارهاي باال رعايت تقسيمات كشوري و مجاورت، اولويت داشت و رعايـت ديگـر معيارهـا    

  .ميشه امكان پذير نبوده استه

خالصه در ناحيه بندي شهرستان ها، گذشته از سه معيار اول، دوم و پـنجم رعايـت ديگـر معيارهـا بـه      

  .طور نسبي ميسر بوده است

سـپس بـا تقسـيمات    . بود 1370تقسيم بندي گروه مطالعات، نخست بر مبناي تقسيمات كشوري سال 

ري بـه ط  گياد آور مي گردد كه در بـازن ).  11-2ص . 1ج. ط ك م ا(  "دانطباق داده ش 1372و  1371سالهاي 

  .ك م ا در بررسي حاضر، آخرين تفسيمات كشوري، مبنا قرار گرفته است
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  1378 -تقسيمات فرعي سرزمين منطقه البرزجنوبي در طرح كالبدي    .2-6-1-1جدول  
  شهرستانهاي هر ناحيه )ناحيه(تقسيمات فرعي  استان

 رمسارگسمنان و سمنان  سمنان
 شاهرود و دامغان شاهرود 

  تهران، كرج، ري، اسالمشهر، شميرانات، شهريار، ساوجبالغ تهران  تهران
 دماوند دماوند 

  ين زهرا، تاكستانئقزوين، بو قزوين  قزوين
  زنجان، ايجرود، طارم، ماهنشان زنجان  زنجان

  ابهر، خرمدره، خدابنده ابهر 
  ، آشتيان، تفرش و سربنداراك اراك  مركزي

 ساوه ساوه 
  محالت، خمين و دليجان محالت 

 قم  قم قم
  9-2ص 1ج.  ط ك م ا : منبع                                                                                                     

  

  ناهمواري ها و تناسب زمين ها براي شهرسازي - 3

بـا   "در شـرايط مسـاوي  .. ا، يعني بلندي و شيب، در مكان يابي شهرها نقـش مهمـي دارد   ناهمواري ه

  ..افزايش ارتفاع، دما كاهش و نم نسبي و بارندگي افزايش مي يابد

در مناطق سردسير چون منطقه آذربايجان، البرز جنوبي، شمال منطقه خراسان، زاگرس و جـز اينهـا،   

به دليل لزوم مصرف زياد انرژي براي گرمايش، مقرون بـه صـرفه   .. ر مت 2500سكونت در ارتفاعات بيش از 

درنواحي گرمسيري درست بر عكس، ارتفاعات نواحي آسايش اقليمي هستند و دشت هاي كم ارتفـاع  .. نيست 

به علت گرما و گاهي رطوبت زياد در بيشتر فصـل هـاي سـال بـدون اسـتفاده از وسـايل انـرژي بـر، ماننـد          

با اين حال حتـي در منـاطق گرمسـيري نيـز ،     . ش ، براي سكونت انسان كم و بيش نامناسبنددستگاههاي سرماي

  .متر به دليل كاهش فشار هوا، نواحي مناسب براي شهرسازي نيستند 3000ارتفاعات باال تر از 

در شرايط مساوي بايد به سكونت در مناطق معتدل، يا خوش آب و هوا، كه نياز كمتري به مصـرف  .. 

  ..گرمازا دارند، الويت داده شود انرژي

شيب هاي .. اهميت شيب در مكان هاي شهرها از آن روست كه براي بسياري از كاربري هاي شهري 

  ).1-4ص . 1ج. ط ك م ا.. (كمتر مقرون به صرفه تر است



مهندسين مشاور آرمانشهر                                           1ج                -6-1-1  )88تير(طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر  11

مثالً براي زمينهاي مسكوني معمـوالً  . از نظر شيب مناسب يكسان نيست.. وضع اجزاي گوناگون شهرها

خانـه سـازي در شـيب    .. را پذيرفته انـد  ) متر 100متر تغيير در ارتفاع در فاصله  15(درصد  15شيب حداكثر 

براي خيابان ها و كوچـه هـا،   . هاي باالتر پر هزينه تر و خطر لغزش و ريزش خاك و سنگ در آنها بيشتر است

در اينجا نيز شـيب  . ش شده استگزار) براي مقاطع مقعر/. 75(درصد  5/0و حد اقل  8شيب مناسب حداكثر 

  .هاي بيشتر پر هزينه تر و در مواقع يخبندان پر خطر تر است

 2شيب بيشتر زمين هـاي بـازي هـم نبايـد از     . حداقل شيب از نظر دفع آبهاي سطحي ضروري است

اما در . استدرصد  5شيب مطلوب براي زمين هاي صنعتي كمتر از . درصد كمتر باشد/.  5درصد بيشتر و از 

درصـد هـم بـال     300تـا   200درصد برسد و درختكاري در شيب هـاي   25مقابل، شيب چمنزارها مي تواند تا 

  .مانع است

درصـد   8تا  3، )هموار و تقريباً هموار(درصد  3تا  0طبقه بندي هاي شيب از نظر شهرسازي معموالً 

درصـد و   30و ) شيب تند و لغزنـده (درصد  30ا ت 15، )شيب متوسط تا لغزنده(درصد  15تا  8، )شيب ماليم( 

و بيشـتر را   30و  30تا  18، 18تا  9، 9تا  3، 3تا  0ديگران طبقه بندي . 1بوده است) شيب بسيار تند يا تپه(بيشتر 

و بيشـتر مـالك عمـل     20و  20تـا   15، 15تا  10، 10تا  7، 7تا  5، 5تا  0گاهي نيز طبقه بندي . 2به كار برده اند

  . 3استبوده 

در طرح كالبدي ملّي  با توجه به مقياس نقشه هاي پايه و نيز بر اساس داده هاي موجود مـي تـوان    

  ).9- 4ص. 1ج. ط ك م ا..(درصد و بيشتر را پذيرفت 30، و 30تا  15،  15تا  10،  10تا  5،  5تا  0طبقه بندي 

درصد  5كه شيب آنها كمتر از  (S1)زمين هايي براي همه كاربري هاي شهري مناسبند .. بر اين پايه،

اين گونه زمين ها اگر از عمق كافي برخوردار بوده، كوير و شوره زار نباشند معموالً براي كشـت آبـي   . باشد

همچنـين،الزم اسـت دشـتهاي    . مشـخص و حـذف خواهنـد شـد    .. زمين هاي با قابلّيت كشاورزي . نيز مناسبند

                                                

 
1 -  J- De Chiara and  L. Koppelman (1984) , Time- Saver Standards for Site Planning, New York :  McGraw - 
Hill  pp. 53- 64. 
2 - R.C. Bruss (1982) “ Eco - Engineering  Analysis for  Land -Use Planning,”Philippin Planning Journal, 
XII.I No2(April),  P.60. 
3 - H.M. Rubenstein (1969). A Guide to Site and Environmental Planning. New York : John Willey. pp. 13- 
14. 
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هزار  9600هزار هكتار و كوير لوت به مساحت نزديك به  9800كويري مانند دشت كوير به مساحت تقريبي 

  .هكتار نيز از محدوده شهرسازي كنا رگذاشته شوند

درصد اگر نه براي همه كاربريها، دست كم براي بيشتر كاربريهاي شهري  10تا  5زمين هاي با شيب 

  .دانست (S1)مناسبند به اين اعتبار مي توان تناسب اين گونه زمين ها را هم زياد  

  .دانست(S2) را مي توان براي شهرسازي متوسط    .. درصد 15تا  10تناسب زمين هاي با شيب 

 (S3)از محدوده مطالعات بعدي خذف نشده، و تناسب آنها كـم  .. درصد 30تا  15زمين هاي با شيب 

  .انگاشته شده است

شـناخته شـده، و از    (N)ب درصد و بيشتر از نظر شهرسازي يكسره نـا مناسـ   30زمين هاي با شيب  

  ).10-4ص . 1ج. ط ك م ا(محدوده مطالعات  بعدي حذف شده اند 

  اولويت براي گسترش شهرها - 4

از سياست هاي اعالم شده دولت در برنامه عمراني دوم اولويت  توسعه شهرهاي موجود نسبت بـه   

ت  در وهله نخست به گسـترش  حال اگر در سياست توسعه شهرهاي كشور اولوي. ايجاد شهرهاي جديد است

پيوسته و ناپيوسته شهرهاي موجود، در مرتبه دوم به ايجاد شـهرهاي احتمـالي پيرامـون همـين شـهرها و در      

مرتبه سوم به ايجاد نوشهرها داده شود، اين سياست بدين معناست كـه پيرامـون شـهرهاي موجـود از نظـر      

اگر شعاع . امتياز زمين ها براي شهرسازي كاسته مي شود شهرسازي امتياز بيشتري دارد و با افزايش فاصله از

 10تـا   5و بـه تقريـب محـل توسـعه پيوسـته و شـعاع        "پيرامـون بـي فاصـله   "كيلومتري شهرهاي كنوني را  5

كيلـومتري شـهرها    60تـا   10كيلومتري آتها را كم و بيش كانون توسـعه ناپيوسـته شـهرها بشناسـيم ، فاصـله      

وابسته به شهر ما در، و بيرون از آن، محدوده نوشـهرهاي مسـتقل خـود بسـنده     محدوده شهرهاي اقماري  

  ).16-3ص . 1ج. ط ك م ا(خواهد بود

 5هزار كيلومتر مربع يـا كمتـر از    9كيلومتري شهرها نزديك  5در منطقه البرز جنوبي مساحت شعاع 

هاي اقمـاري بـه ترتيـب،    در اين منطقه مساحت محدوده توسعه ناپيوسته و شهر. درصد مساحت منطقه است

درصد كل زمين ها ميرسـد بـا آنكـه تـراكم شـهري بـه        54و  8هزار كيلومتر مربع يا به ترتيب  101و  16به 

يا كالن شهر تهران بسيار زياد اسـت و از دماونـد تـا هشـتگرد شـهرها، در       "منطقه شهري"ويژه در محدوده 
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 60وير، مسـاحت محـدوده هـاي بيـرون از شـعاع      عمل درهم تنيده اند، بدليل مجاورت استان سـمنان بـا كـ   

. 1ج. ط ك م ا(درصد كل اراضي مـي رسـد    33هزار كيلومتر يا  62كيلومتري شهرهاي موجود نيز به نزديك 

  ) . 26-3ص 

  آسايش محيطي  - 5

  اقليم آسايش -5-1

در اين بررسي ط ك م ا در جستجوي تدوين شاخصـهاي ارزيـابي محلـي ميـزان آسـايش انسـان در       

تعيـين  ).. يكـم "كـه عبارتنـد از   . "دو هدف اصلي سامان يافتـه اسـت  "مطالعات در طرح كالبدي با . يط استمح

امكان سازگار كردن ساختمانها با وضـع آب  ).. دوم"، و  "عرصه هاي خوش آب و هوا و در نتيجه سكونت پذير

  .ناميده شده است "معماري همساز با اقليم.. كه .. و هوايي نواحي گوناگون

ط ك م ا  با بررسي پارامترهاي بارندگي، دماي هوا، رطوبت هـوا، بادهـا،       اقليم و سرزمين 

پهنه بندي اقليمي از نظر ناراحتي از سرما و نـاراحتي از  "تابش خورشيد، و زيست اقليم و بررسي شاخص هاي 

ظـور انطبـاق، شـرايط    بـه من  "ضمن حفظ اساس الگوي اولگي و ايجاد تغييراتـي در مرزهـاي آن الگـو   "،  "گرما

را ارائه مي نمايد كه در آن عنـوان و   "آسايش در هواي آزاد،  نامگذاري نواحي آسايش در طرح كالبدي ملّي

  .مشخّصات عمومي شانزده ناحيه ياد شده است

قدم بعدي طرح كالبدي، پهنه بندي سرزمين كشور از نظر خوش آب و هوايي بر پايـه طبقـه بنـدي    

در ايـران تنهـا   "طرح كالبدي در ارتباط با سابقه اين گونه پهنه بندي مي گوينـد  . ش استگانه نواحي آساي 16

در چهارچوب طرح آمايش سرزمين توسط مشـاوران سـتيران انجـام گرفـت،      1976در مطالعاتي كه در سال 

اي داده هاي نقطـه  ... در اين بررسي. سراسر سرزمين كشور از نظر خوش آب و هوايي پهنه بندي شده است

ص . 2ج. ط ك م ا( "عوامل دماي هوا، فراواني طوفان هاي شن و پوشش ابري مالك پهنـه بنـدي بـوده اسـت    

دو گـام تكميلـي برداشـته    .. در طرح كالبدي برا ي تهيه شاخص خوش آب  و هوايي "و ادامه مي دهد ) 7-12

از نظـر پوشـش    "اقليمـي خشـكي  "و ..  "رطـوبتي  -تـنش حرارتـي  "تاثير .. نخست، دو عامل تركيبي. شده است

در منطقه با جستجوي رابطه هر يك از عوامـل مـؤثر   ... دوم، ... به عوامل هواشناسي منفرد افزوده شد.. نباتي
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در شاخص خوش آب و هوايي با عناصر جغرافيايي به ويژه ارتفـاع، امكـان بـرآورد اطالعـات الزم بـراي نقـاط       

  ).14-7ص . 2ج. ط ك م ا( "فراهم گرديد) هواشناسي نيز(بدون ايستگاه 

  در نهايت، طرح كالبدي ملّي ايران، با بهره گيري از عوامل زير،

  متوسط ساالنه دماي روزانه، -"

  ميانگين حداكثر دماي روزانه در گرمترين ماه سال، -

  ميانگين حداقل دما در سردترين ماه سال، -

  ميانگين ساالنه ابر گرفتگي، -

  رسبزي منطقه،ضريب خشكي به عنوان شاخص س -

  ،)شنباد و خاكباد(شمار روزهاي همراه با توفان شن  -

  درصد ساعات ايام سال كه دماي هوا از نظر آسايش انسان در دامنه مطلوب قرار دارد، -

، بـه  )16-7و 15-7ص. 2ج. ط ك م ا( "دما يا طول مدت شـرجي در فصـل تابسـتان    -تنش رطوبت -

اين طبقـه بنـدي، در واقـع، كشـور را بـه دو ناحيـه       . يران مي رسدطبقه بندي شاخص خوش آب و هوايي در ا

مربوط بـه طبقـه   (طبقه فرعي  3طبقه اصلي و  5اين طبقه بندي از . اقليمي مناسب و نامناسب تقسيم مي كنند

  .به شرح زير تشكيل مي گردد) پنجم

  هوايي  وبندي شاخص خوش آب  طبقه . 3-6-1-1جدول
                  عنوان          نماد

A             دلپذيربسيار 

B             دلپذير 

C             ًدلپذير                  نسبتا 

D             سخت 

E             سختبسيار 

E1           سخت و نمايش آسايشاقليممرتفع بانواحي 

E2           اقليميه در مناطق فراخشك جز گرو(شنزارنواحي E( 

E3           سختبسيار 

  )16-7ص(جلد دوم  -كالبدي ملّي ايران  طرح: منبع                     

  

از لحاظ خـوش آب و   -به تفكيك منطقه ها -بندي تمامي پهنه كشور را  طبقهك م ا، بر اساس اين  ط

  .آسايش پهنه بندي نموده است اقليمهوايي يا 
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  اقليم و ساختمان -5-2

اقليم و ساختمان، ارزيابي وضـعيت دمـايي، تشـخيص دشـواريهاي معمـاري       "بنا بر تعريف ط ك م ا ، 

در بررسـي حاضـر   ... مترتب بر وضع آب و هوا و سرانجام ارائه روش هاي مقابلـه بـا شـدايد اقليمـي اسـت      

انـرژي سـرمايي بـراي     ارزيابي دمايي مناطق با تعيين نياز به انرژي گرمايي براي مبارزه با سرماي زمستان و

  ).27-7ص . 2ج. ط ك م ا( "سرد كردن محيط در تابستان انجام شده است

سـرد كـردن       Heating degree- daysدر ط ك م ا، مقدار نياز به گرم كردن محيط در زمسـتان   

ـ  حسب تعريف، جمع تفاضل درجه حرارتهاي متوسط روزانـه    Cooling degree- daysآن در تابستان   ك از ي

. روز بيـان مـي شـود    -اين كميت بـر حسـب  درجـه    . است) مثالً يك ماه يا سال( دماي مرجع در دوره معيني 

كه با مقايسه ميانگين هاي روزانه  واقعـي بـا آنچـه    .. درجه سانتيگراد است  25و 19.. مرجع براي دماي حقيقي 

اين آسـتانه هـا بـراي معـدلهاي آمـاري      . كه از معادله تغييرات دما بر حسب يافته هاي آماري بدست مي آيد

  .درجه براي سرد كردن است 5/20درجه براي گرم كردن و  5/18سال،  9باالتر از 

در ط ك م ا وضعيت اقليمي برحسب نياز گرمايي ساالنه به هفت گروه فراسرد،  بسيار سـرد، سـرد،   

تـا كمتـر از    3800و نياز گرمايي بيشتر از  ، H1 تا H7 نيمه سرد، نسبتاً سرد، معتدل و ماليم، بترتيب با نماد از

  .روز تقسيم شده اند -درجه 500

همچنين در همين طرح، وضعيت اقليمي برحسب  نياز سرمايي سـاالنه ، بـه شـش گـروه فـرا گـرم،       

، و نيـاز سـرمايي سـاالنه  بيشـتر از      C1تـا   C6بسيارگرم، گرم، نسبتاً گرم، معتدل و ماليم به ترتيب با نمـاد از  

  .روز تقسيم شده اند -درجه 0-100تا  2200

غير از اين، اقليم از لحاظ ميزان رطوبت نسبي تابستان به چهار گروه خشك، عـادي، نيمـه مرطـوب و    

درصـد تقسـيم    70درصد تا بيشـتر از   30و با ميانگين رطوبت از كمتر از   R4تا  R1 مرطوب، بترتيب با نماد 

  .شده است

مين كشور از لحاظ نياز سرمايي و گرمايي و انطباق با تقسيم بنـديهاي  بدين ترتيب، در ط ك م ا سرز

اقليمي با زمستان معتـدل بـا نيـاز     H2 C3 R2در اين طرح، به عنوان مثال، اقليم . ساختماني پهنه بندي گرديد

بـت  روز در رطو-درجـه  1000تـا   500روز، و تابستان نسبتاً گرم با نياز سرمايي  -درجه 1000تا  500حرارتي 
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، نياز به گرمـايش و سـرمايش منطقـه البـرز جنـوبي       2-2.نقشه م. درصد است 50تا  30تابستانه معمولي بين 

    .را نشان مي دهد) روز -درجه (

بر حسب اين نقشه، با وجود اينكه بخش هاي وسيعي از منطقه البرز جنوبي از نظر نيـاز بـه سـرمايش    

استان زنجان در اقليم ماليم همراه با بخـش هـاي محـدودي از اقلـيم     در اقليم گرم نسبتاً گرم قرار دارد ، اما 

از لحاظ نياز به گرمايش بيشترين بخش اسـتان زنجـان در اقلـيم بسـيار سـرد قـرار دارد و       . معتدل قرار دارد

بزرگترين پهنه . و بنظر مي رسد كه سردترين استان در منطقه است. نقاطي از آن داراي اقليم فرا سرد است

قرار دارد كه از لحاظ نياز به گرمايش بسـيار سـرد و از لحـاظ نيـاز بـه سـرمايش        H6 C1ستان در اقليم اين ا

  .مشابه اين اقليم در منطقه تنها در بخشهاي شمالي استان تهران وجود دارد. ماليم است

  پهنه بندي خطر زمين لرزه - 6

ليت ها بايستي پيشاپيش نواحي پر خطر براي رعايت گزند زمينلرزه در مكان يابي سكونتگاهها و فعا... 

گروه   -در دو گروه .. در طرح كالبدي ملّي مطالعات زمينلرزه . (...) گسلش مشخص شوند  -از نظر زمينلرزه

  .سازمان يافته است -لرزه زمين ساخت و گروه مهندسي زلزله 

نقشه نخسـت نمايـانگر    .تهيه كرده اند.. دو نقشه ..  "لرزه زمين ساخت"در گروه نخست كارشناسان 

  .مراكز زمينلرزه را مشخص كرده است... نقشه دوم... گسله ها يعني شكستگي هاي پوسته جامد زمين است

اقدام به تحليل خطر زمينلرزه كرده نقشه هاي هم شـتاب  ..  "مهندسي زلزله"گروه دوم يعني گروه  

بـا دوره هـاي بازگشـت      ..Peak ground acceleration  (P.G.A.)را براي بيشينه شتاب افقي حركت زمين 

در اين ارتباط، براي طراحي و پايداري سـازه هـا در برابـر خطـر     ... ساله تهيه كرده است 2000و  1000،  500

.. زمين لرزه سه سطح در نظر گرفته شده است و به هر يك از اين سطح ها، يك نقشه اختصـاص يافتـه اسـت   

كه طـي آن احتمـال رويـداد    . است Design Base Level (D.B.L.) "راحيسطح مبناي ط"نقشه نخست براي 

 50(درصـد   50زمينلرزه دست كم يكبار در طول عمر مفيد سازه وجود دارد و درصد پذيرش خطر بيش از 

فرض بر اين است كه در اين سطح از خطـر زمـين لـرزه ، سـازه كـامال مقاومـت كنـد و        .. است) درصد 64تا 

  Maximum  Design Level "سـطح حـداكثر طراحـي   "نقشه دوم براي .. رد نشودان واخسارت سازه اي بد

(M. D. L.) در اين حالت احتمال رويداد زمينلرزه در طول عمر مفيد سازه كم است و درصد پذيرش . است
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سازه اي كه در اين سطح طراحي مي شود، اگر بر اثـر زمينلـرزه بـدان خسـارتي     . درصد است 20تا  10خطر 

  Maximum  Credible "حـداكثر سـطح بـاور كردنـي    "نقشه سوم براي .. د، بايد قابل مرمت باشدرد شووا

level  (M.C.L.)  احتمال رويداد چنين زمين لـرزه اي در  . است كه بيانگر بيشترين ميزان حركت زمين است

وع زمينلـرزه بـا   ثر وقـ بر ا.. است% 10طول عمر مفيد بسيار كم است، و معموالً درصد پذيرش خطر كمتر از 

پهنـه بنـدي خطـر    . اين دورة بازگشت، سازه ممكن است به شدت آسيب ببيند، امـا نبايـد بكلـي فـرو بريـزد     

. ط ك م ا(از در هم آميختن نقشه خمهاي بيشينه شتاب افقي حركت زمـين بـه دسـت آمـده اسـت       زمينلرزه

  ).2و 1-8ص . 2ج

  نتيجه گيري منطقه اي مطالعات مهندسي زلزله -6-1

دوره بازگشت رويداد، در نظر گرفتن ميزان پذيرش خط در طـول عمـر    -دوره بازگشت رويداد "

در امـر  . ميزان پذيرش خطر به تبـع سـطوح گونـاگون طراحـي تغييـر مـي كنـد       .. مفيد سازه حساب مي شود

ر شهرسازي، چون در صورت بروز سانحه جان انسانها به خطر مي افتد، شرط احتياط ايجاب مي كنـد كـه خطـ   

  .كمتري پذيرفته شود

،  (.M.C.L)درصد را براي سطح لرزه اي بـاالي طراحـي    5در مناطق زلزله خيز ميزان خطر كمتر از 

و  (.M.D.L)درصد را براي سطح لرزه اي بـاالي طراحـي    10مثالً براي كنترل ايستايي بيمارستان، ميزان خطر 

عمر مفيـد سـاختمانها، بـا    . پذيرفته اند (.D.B.L)درصد را براي سطح مبناي طراحي  50تا  20ميزان پذيرش 

  ).53-8ص. 2ج. ط ك م ا( "سال در نظر گرفته مي شود 100تا  25توجه به مصالح بنايي بكار رفته، معموالً 

  ناحيه بندي كشور بر حسب بيشينه افقي  -6-2

و  1000 ،500(در هر يك از سه نقشه ياد شده، بيشينه شـتاب افقـي در دوره بازگشـت مـورد نظـر      

  .به شش ناحيه تقسيم شده اند (g)بر حسب مقدار شتاب گرانش زمين ) ساله 2000

نقشه پهنه بندي خطر نسبي زمينلرزه، با در هم آميختن سه نقشـه خمهـاي هـم بيشـينه شـتاب افقـي       

در ايـن پهنـه   . سال، به دست آمده است 2000و  1000،  500حركت زمين براي دوره هاي بازگشت رويداد 

ي با مقايسه دوري و نزديكي نقاط سرچشمه هاي احتمالي لرزه زا و در نظر گرفتن جنـبش بخشـي از ايـن    بند
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سرچشمه ها، كل گستره به شش  پهنه خطر بسيار باال، خطر باال، خطر نسبتاً بـاال، خطـر متوسـط ، خطـر نسـبتاً      

  ).11-8ص . 2ج. ط ك م ا(پائين و خطر پائين تقسيم شده  است 

  اطي در طرح كالبدي ملّيشبكه ارتب - 7

          راههاي شعاعي و عرضي -7-1

بررسي شبكه راههاي اصلي كشور از نظر مبدأ و مقصد حاكي از ايـن اسـت   "ط ك م ا اشاره دارد كه، 

بوده شهرهاي گوناگون را به مركز سياسي كشور، تهـران، يـا دسـت     "شعاعي"كه بخش مهمي از شبكه از نوع 

  ).4و  3-9ص. 2ج.ط ك م ا("د مي دهدكم به مراكز استاني پيون

پيامد شبكه هاي شعاعي، تقويت تمركز در كانونهاي موجود است كه بـا سياسـتهاي تمركـز زدايـي     .. "

از اين رو شايسته است ضمن رعايت صالح و صرفه اقتصادي بر راههاي عرضي يعني راههايي كـه  . منافات دارد

  ).3-9ص . 2ج.ط ك م ا( "اي در خور داده شودكانونهاي فرعي را به يكديگر متصل سازند، به

      حريم راهها -7-2

كيلـومتري   5حتـي المقـدور از احـداث شـهر در حـريم      "ط ك م ايران توصيه مي كنـد كـه     

در ... كيلـومتري پيرامـون راههـاي فرعـي بـا عملكـرد اصـلي، خـودداري شـود           5/2پيرامون راههاي اصلي و 

 20از هـر طـرف تـا شـعاع مـثالً       -اهها يا منحرف ساختن مسير راههـا ردن ربا نا هم سطح ك.. شهرهاي بزرگ

  ).9-6ص . 2ج.ط ك م ا("ترافيك عبوري از ترافيك درون شهري جدا گردد -كيلومتري شهر

        مكان يابي شهرها -7-3

و بـراي تحليـل   .... در مكان يابي محلهاي مناسب براي شهرسازي و تعيين كاربري زمين هـا "ط ك م ا 

  .را پذيرفته است "دو اصل ساده" "پيامدها

اصل نخست خود داري از ايجاد شهر در مجاورت بالفصل حريم راه هاسـت تـا راههـاي عبـوري بـه      "

و ) شـامل راه آهـن  (محدوده پيشنهادي بـراي راههـاي اصـلي بـه بـاال      .. خيابانهاي درون شهرها مبدل نگردند

ايجـاد شـهر   . متر از طرفين حريم راه تعيين شده استكيلو 5/2و  5به ترتيب ) با كاركرد اصلي(راههاي فرعي 

توصيه بر اينست كه تصـميم گيـري نهـايي    . در اين محدوده با آنكه هيچ امتيازي نيافته، ممنوع هم نشده است
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در اين زمينه به مطالعات مرحله بعدي منطقه اي و محلي طرح كالبدي موكول گردد تا با مسيريابي دقيق تـر  

  .ن مربوطه تكليف عرض محدوده و نوع كاربري آن روشن شودو هماهنگي با مسؤال

يعنـي گذشـته   . اصل دوم، درست بر عكس، بر حداكثر استفاده از زير ساخت هاي موجود تأكيـد دارد 

كيلومتري شبكه، زمين ها هر چه بـه   20از محدوده اي كه در باال مستثني شد و نيز اندكي در مورد محدوده 

-9ص . 2ج.ط ك م ا(يعني امتياز بيشتري مي يابنـد  . باشند از نظر شهرسازي مناسبترندشبكه ارتباطي نزديكتر 

17.(  

  .در ط ك م ا، با تكيه به اصول باال، وضع زمين هاي مناطق دهگانه طرح ارزيابي گرديده است
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  تقسيمات كشوري در منطقة البرزجنوبي  خطوط - 1

مبحـث   1-1-1براي آشـنايي بـا خطـوط تقسـيمات كشـوري در منطقـة البرزجنـوبي بـه سـر فصـل           

  . مراجعه شود» تقسيمات كشوري«

  

  بي            تعريف ناحيه در منطقة البرزجنو - 2

در بارة شكل گيري ناحيه ها در طرح كالبدي ملّي » ناحيه بندي در ايران«مبحث  6-1-1در سرفصل 

ناحيـه بنـدي و    1-7-1-1جـدول  . در منطقـة البرزجنـوبي يـازده ناحيـه وجـود دارد     . ايران گفتگو شده اسـت 

  . دهد شهرستان هاي تشكيل دهندة هر ناحيه در منطقة البرزجنوبي را نمايش مي

  . ناحية ابهر در استان زنجان قرار دارد و از سه شهرستان ابهر، خرمدره و خدابنده تشكيل مي گردد

  

 7فصل    
1-1-7  

   

شناخت خطوط تقسيمات كشوري و 
  تعريف ناحية مورد مطالعه
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 1378 -در طرح كالبدي   البرزجنوبي منطقهتقسيمات فرعي سرزمين  .1-7-1-1جدول 
 شهرستان  )ناحيه(تقسيمات فرعي استان  منطقه 

 سمنان،گرمسارسمنان سمنان البرزجنوبي 
  شاهرود,دامغان شاهرود  

شهر، فيروزكوه، ري، ساوجبالغ، شميرانات، شهريار،تهران، اسالمتهران تهران 
  رياط كريم، كرج، ورامين، پاكدشت

 دماوند دماوند  
  قزوين، بوئين زهرا، تاكستانقزوين قزوين
  زنجان، ايجرود، طارم، ماه نشان زنجان زنجان

  دهنخدابابهر، خرمدره، ابهر  
  اراك، آشتيان، تفرش، سربند اراك مركزي

 ساوهساوه  
  خمين، دليجان، محالتمحالت  
قمقم قم

  9-2ص 1ج.  ط ك م ا : منبع
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  واحدهاي مطالعاتي منابع آب - 1

، نـوعي طبقـه    "امكانات توسعه منابع آب و توزيع جمعيت بر حسب آن"در طرح كالبد ملّي ايران، در 

براي بررسي منابع آبي كشور، به شرح زير، در نظر گرفته شده  "واحدهاي مطالعاتي"بندي سرزمين بعنوان 

  .  است

به علّـت پراكنـدگي و تعـدد روسـتاها، و ناكـافي بـودن داده هـاي          -تقاضا براي آب مشروب  "

 مربوط به آنها، براي هر دشت، يك جامعه روستايي در نظر گرفته شده، اطالعات جمعيتي براي سال هدف بـه 

  . تفكيك استانها، و براساس داده هاي طرح جامع آب كشور،  در دشتها پخش شده است

براي تأمين آب، كوچكترين واحد مطالعاتي دشت در نظر گرفته شده اسـت، چـرا كـه     -تأمين آب 

  .دشت ها اغلب با سفره هاي آب زيرزمين  كه واحدهاي آبي مستقل اند، متناظرند

واحدهاي  -و تا اندازه هاي آبهاي زيرزميني  -زاويه آبهاي سطحي  از -آبهاي سطحي و زيرزميني 

مطالعاتي عبارت است از حوزه آبريز رودخانه، ليكن معموالً مساحت اين حوزه ها گسـترده اسـت و از ايـن رو    

غالباً دشتها در داخل حوزه ها و زير حوزه ها قـرار مـي گيرنـد و در    . حوزه به چند زير حوزه تقسيم مي شود

ران تعداد دشت هايي كه بخشي از آنها در يك حوزه و بخشي ديگر در زير حوزه مجاور قـرار مـي گيرنـد،    اي

در اين گونه موارد، بسته به وسعت قرار گيري دشت در اين و يـا آن زيـر حـوزه، دشـت مـورد      . اندك است

هـاي آب زيرزمينـي و    به اين ترتيـب، سـفره  . نظر كالً به حساب يكي از دو زير حوزه مجاور گذاشته مي شود

8فصل    
      1-1-8  

  

جمع آوري اطالعات موجود در زمينة 
پتانسيل هاي آبي منطقه، مصارف 
 فعلي، امكانات توسعة بهره برداري
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از آنجـا كـه شـهرها،    . دشت ها در داخل زير حوزه ها، و زير حوزه ها در داخـل حـوزه هـا قـرا رمـي گيرنـد      

روستاها، مراكز صنعتي و شبكه هاي آبياري جملگي در دشتها واقع مـي شـوند، از ايـن رو پـذيرش دشـت بـه       

كافي اسـت مصـرف و نيـاز    . نابع را ساده مي كندعنوان كوچكترين واحد مطالعاتي، موضوع تأمين تقاضا ها از م

شهرهاي داخل يك دشت را با هم جمع كرد و به عنوان يك واحد در نظر گرفت، و درباره بقيه نيازهـا، شـبيه   

  .نيازهاي روستايي، صنايع و كشاورزي نيز بدين گونه عمل كرد

حوزه در نطر گرفتـه   37 زير حوزه و 417دشت،  599شهر، و  532، )براي كل كشور(در اين مطالعه

كـه  . منطقه آبي تقسيم شده است 8در ضمن از لحاظ سهولت در ارائه ارقام و نتايج، كل كشور به . شده است

  ).4و3ص . ا ت م( "واحدهاي مطالعاتي ياد شده در باال را شامل مي شوند،

ز و هر حوزه از منطقه و هر منطقه از چند حوزه آبري 8، كشور از )جاماب(در طرح جامع آب كشور 

در  -سـطحي يـا زيرزمينـي    -منابع آبي . چند زير حوزه آبريز و هر زير حوزه از چند دشت تشكيل يافته است

  .نمايش داده شده است 1-8-1-1مناطق هشت گانه آبي كشور در جدول. دشت ها قرار دارند

  طرح كالبد ملّي ايران  با منطقه بندي در مقايسهمنطقه بندي در طرح جامع آب كشور و . 1-8-1-1جدول
تفاوت نسبت به منطقه بندي ط ك م ا استانها مناطق هشتگانه جاماب

   گيالن، مازندران، گرگان  شمال 1
   آذربايجان شرقي و غربي  آذربايجان 2
  ادغام دو منطقه  كردستان، كرمانشاهان، ايالم، لرستان، خوزستان  خوزستان و غرب 3
  ادغام دو منطقه فارس، سواحل خليج سفارس و سواحل خليج فار 4
   كرمان، سيستان و بلوچستان كرمان، سيستان و بلوچستان 5
   اصفهان، يزد  اصفهان و يزد 6
   مركزي، تهران مركزي و تهران 7
   خراسان  خراسان 8

  

  حوزه هاي آبريز در منطقه البرز جنوبي -1-1

قـرار د ارد، و از تمـامي يـا قسـمت     ) مناطق هشـتگانه از (منطقه البرز جنوبي در ميان سه منطقه آبي 

  . ، تشكيل مي شود2-8-1-1زير حوزه، بر پايه جدول  18حوزه و  5هايي از 
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  موقعيت استان هاي منطقه البرز جنوبي در مناطق هشتگانه آبي كشور .2-8-1-1جدول 
  قم  مركزي   زنجان  قزوين  تهران سمنان تعداد زير حوزه تعداد حوزه  منطقه

  -  - *  * * * 8  3  شمال 1
  *  * *  * * - 6  1  تهران 7
  -  - -  - - * 4  1  خراسان 8

نمايش داده  3-8-1-1 حوزه ها، زير حوزه ها و دشت هاي موجود در منطقه البرز جنوبي در جدول

  .شده است

  هاي آن نام منطقه ها، حوزه ها، و زيرحوزه هاي آبريز در منطقه البرزجنوبي و استان .3-8-1-1جدول
  استانهاي منطقه البرز زير حوزه حوزه  منطقه

  قم. .م. ز . ق . ت . س  كد                 نام كد       نام  شماره    نام
 سراب قزل اوزون 1-3-2 سفيد رود   1-3  شمال      1

  قزل اوزن قرنقو  3-3-1
  قزل اوزن  4-3-1
  سفيد رود  5-3-1
  شاهرود  6-3-1

  ز                          
  ز                          
  ز                          

  ز                          
  ق   ز                    

  تالش رود -سرداب رود 1-4-3 ساحلي  4-1  
  طاالر  5-4-1

  ت          
  س     

  س     گركانرود قره سو 1-5-1 گرگان و دشت  5-1 
  مركزي  7
  و تهران   

 شورچاي خررود 7-1-1 قم قره چاي  1-7
  كرج جاجرود  2-1-7
  درياچه نمك  3-1-7
  رود قم  4-1-7
  حوضه اراك  5-1-7
  وفرقان مزلقان  6-1-7

  ق   ز  م                    
  ت          

  قم                                   
  م   قم                               
  م                                

  م. ز                             
 حبله رود 8-5-1 دشت كوير  8-5  خراسان  8

  رودخانه دامغان مجن  2-5-8
  اسفراين  باركان شور  3-5-8
  دشت كوير  4-5-8

  س      
  س       
   س       
  س       

  .قم: قم. مركزي: م. زنجان:ز. قزوين: ق. تهران: ت. سمنان: س                                             

  دشتهاي مرتبط با زيرحوزه هاي آبريز درون منطقه البرز جنوبي.  4-8-1-1جدول 
  نام دشت ها شماره و نام زيرحوزهĤبريز

  سجاس حلب -گل تپه زرين آباد-ديوان دره بيجار سراب قزل اوزون  2-3-1
  سلطانيه زنجان-ماهنشان انگوران-ميانه هشترود  قزل اوزن قرنقو  3-3-1
 خلخال طارم  قزل اوزن  4-3-1
 لنگرود-گيلوان منجيل  سفيد رود  5-3-1
 الموت طالقان  شاهرود  6-3-1
 چالوس نورتالش رود         -سرداب رود  3-4-1
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  نام دشت ها شماره و نام زيرحوزهĤبريز
 قائم شهر جويبار  طاالر  5-4-1
 گرگان و دشت-رباط قره بيل گركانرود قره سو   1-5-1
  زرند ساوه - ساوه  4قطعه  -هشتگرد -اشتهارد-ابهر-بوئين زهرا-آوج-قيدار  شورچاي خررود  1-1-7
  كرج -تهران-ورامين-لواسانات-دماوند  كرج جاجرود  2-1-7
 حوض سلطان-كاشان  درياچه نمك  3-1-7
  قم -كهك -سلفچكان -خمين - گلپايگان-خوانسار-دليجان محالت-موته  رود قم  4-1-7
 كوير اراك-اراك-گوار  حوضه اراك  5-1-7
-جناجين - كبودر آهنگ-بهار و همدان -قره قهاوند-كميجان-چاور سيان-شاه زند  وفرقان مزلقان  6-1-7

  ساوه -دستجرد -نوبران - تفرش
  ايوانكي - آبسرد هومند - گرمسار-فيروز كوه-كوير سمنان-سمنان  حبله رود  1-5-8
  كوير دامغان-دامغان-شاهرود-بسطام  رودخانه دامغان   2-5-8
  باركان شور  3-5-8

  اسفراين           
سلطان -ينگجه -داورزن -قلعه ميدان -سبزوار-ماروسك-نيشابور-دشت رخ
-فردمه -مرجان ميامي -گرمه جاجرم -شوقان -اسفراين -صفي آباد -آبادجوين
  درونه -بيارجمند

همت آباد بياضه -خور فرخي -جندق -هفتومن -ملك آباد كوير نمك-ترود معلمان  دشت كوير  4-5-8
  رستگردان  -خيرآباد حلوان -

   

  رودخانه ها - 2

قسمت اعظم منطقه شامل آبريز رودخانه هايي است كه به كوير مركزي و دشت لـوت منتهـي مـي    

، و كـوير  ) اسـتان زنجـان  (ز رودخانه هاي سفيدرود در استانهاي غربي، بخشي از منطقه نيز شامل آبري. شوند

  :به طور كلي رودخانه هاي اصلي و مهم منطقه البرزجنوبي عبارتند از. است) دشت اراك(ميغان 

اين رودخانه كه سرشاخه اصلي رودخانه سفيد رود است از كوههاي استان   رودخانه قزل اوزن

در استان زنجان بخشـي  . زنجان به شمال كشور مي رودكردستان سرچشمه مي گيرد و پس از عبور از استان 

  .از سر شاخه هاي فرعي اين رودخانه وجود دارند كه نهايتاً به قزل اوزن ملحق شده اند

سرچشـمه مـي   ) اطـراف خدابنـده  (اين رودخانه از ارتفاعات استان زنجـان      رودخانه خر رود

از منطقه بوئين زهرا و اشتهارد با نام رودخانه شـور   گيرد و  پس از عبور از آبگرم قزوين و نزديكي تاكستان،

  .دارد استان تهران مي شود و پس از طي مسافتي در استان تهران، به كوير مركزي مي ريزد

اين رودخانه از اسـتان همـدان، و بخشـي از آن از ارتفاعـات شـازند اراك        رودخانه قره چاي

بـه منطقـه سـاوه در    ) استان مركزي و همدان(، سرچشمه گرفته، پس از عبور از دشت شراء )استان مركزي(
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سرازير مـي شـود و پـس از الحـاق بـه      ) تهران -حد فاصل قم(استان مركزي مي رود و سپس به استان تهران 

  .رود، با نام مسيله به درياچه نمك مي ريزد رودخانه قم

از ارتفاعات اليگودرز و گلپايگان در استانهاي لرسـتان و اصـفهان سرچشـمه        رودخانه قم رود

پس از عبور از اطراف خمين، محالت و قم، به رودخانه قره چاي ملحق مي شود و تشـكيل رودخانـه   . مي گيرد

  .مسيله را مي دهند

در استان سـمنان، از ديگـر رودخانـه هـاي      حبله روددر استان تهران و  اجرودج -رودخانه هاي كرج 

  .اين رودخانه ها از ارتفاعات البرز سرچشمه  مي گيرند و به كوير مي ريزند. منطقه است

  .  رودخانه هاي مهم منطقه البرز جنوبي را به تفكيك استان ها، نمايش مي دهد. 5-8-1-1جدول 

  هاي مهم منطقه البرزجنوبي بتفكيك استان ها رودخانه .5-8-1-1جدول 
  نام رودخانه هاي مهم  نام استان

 . كال شور. مجن.شاهرود.گل رودبار.حبله رود  سمنان
 .  شور.شهرآباد.دماوند.جاجرود.كرج.كردان  تهران
 .بهرام رود.رودشور.خررود  قزوين
  .رود شور. شاهرود. ابهر رود.حاجي عرب.خررود.قزل اوزون.زنجان رود  زنجان

 .قم رود. شراء.فرقان.مزلقان  مركزي
 .جاجرود-كرج.قره سو.مسيله.قره چاي.قم رود قم

 

  آب مورد نياز شهرها - 3

را مورد بررسي قرار داده و نتيجه تفصيلي آنرا در سه جلـد   "آب مورد نياز شهرها "ط ك م ايران  

و  "آب مـورد نيـاز سـرانه مناسـب بـراي شـهرها       "شهرها در گذشته استحصال و مصرف آب  "با مشخصات 

  .انتشار داده است "امكانات توسعه منابع آب و توزيع جمعيت بر حسب آن"

       استحصال و مصرف آب شهرها -3-1

بررسـي   1370و  1365، 1362در جلد نخسـت استحصـال و  مصـرف آب شـهرها را در سـال هـاي       

  . مطالعات طرح كالبدي ملّي تنطيم نموده است مناطق "نموده و آنرا در قالب



مهندسين مشاور آرمانشهر                                           1ج               -8-1-1   )88تير(طرح جامع توسعه و عمران ناحية ابهر  6

-8-1-1نتيجه هاي بررسي استحصال و آب در منطقه البرز جنوبي و در سه سال ياد شده در جدول 

  .نمايش داده شده است 6

  1370و  1365، 1362استحصال آب شهري در منطقه البرز جنوبي در سال هاي  .6-8-1-1جدول 

  سال
  به درصد منبع تأمين آب  استحصال  نهاستحصال ساال جمعيت شهري

  زيرزميني  سطحي ليتر نفر روز   هزار متر مكعب هزار نفر
1362  8187 722769 242  60  40  
1365  8940 844484 259  58  42  
1370  10803 1073377 272  51  49  

  18/ 36  -19/ 6  + 11/ 0 +66/32 +2/24 62نسبت به سال 70تغييرات سال %
  103، 102، 101جدول هاي  1:3نشريه : م ا  ط ك: مأخذ

درصـد   24سال ، بيش از  8از جدول باال چنين بر مي آيد كه جمعيت شهري منطقه موردي در فاصله 

  . درصد را نشان مي دهد 32افزايش يافت در حاليكه استحصال ساالنه آب رشد بيش از 

سـال تغييـر    8وي مصرف آب در ظرف يعني الگ. درصد را دارد 11بطوريكه استحصال سرانه افزايش 

درصـد نسـبت كـل     10ميزان استفاده سرانه آب در منطقه البرز جنـوبي بـيش از   . كرده و افزايش يافته است

  .افزايش دارد) ل ن ر 243(كشور 

سال، سهم آبهـاي سـطحي    8همچنين الگوي استفاده از منبع آب نيز تغيير كرده است و در ظرف اين 

درصـد افـزايش نشـان     18ش يافته است در صورتيكه سهم آبهاي زير زمينـي بـيش از   درصد كاه 19بيش از 

  .ميدهد

      آب مورد نياز سرانه مناسب-3-2

ط ك م ا آب مورد نياز سرانه مناسب را براي شهرها، شهرهاي جديـد و جوامـع روسـتايي محاسـبه     

 .قسيم شده استآب مورد نياز شهري به مصرف هاي زير ت لّدر اين بررسي ها ك. كرده است

 شامل آب مورد نياز براي  نوع مصرف

بهداشتي، ي، پخت وپز، شستشو، حمام و ساير مصارفمصارف آب آشياميد مصارف خانگي
 ؛مصارف وسايل تهويه، آبياري فضاي سبز خانگي و از اين دست

   ،مصارف تجاري
 و توريسم             نعتيص

شهرها، از قبيل ةواقع در محدود ز تجاري و صنعتي معموال كوچككراممصارف
صنايع كوچك ، مصارف هتلها، مسافرخانه ها، فروشگاهها، كارگاههاي توليدي و

در منازل شخصي و اماكن توريست ها يا مسافرهاي فصلي كه ممكن است
 ؛عمومي پذيرايي شوند

مذهبي، موسسات عمومي، مراكز درماني و آموزشي، اماكنمصارف ادارات و مصارف اداري و  
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 شامل آب مورد نياز براي  نوع مصرف

  و عمومي شهر  
  آبياري فضاي سبز 

 عمومي شهر 

مصرف آبياري در  چاهها، مراكز ورزشي و هنري، آتش نشاني و از اين قبيل
مصرف ممكن است از منابع با پاركها و فضاي سبز خيابانها و ميادين اين بخش از

ازكيفيت پائين تر و حتي خارج از شبكه توزيع آب و در سيستمهاي حساب شده 
 ؛تصفيه پسابهاي شهري تأمين شود

مقدار آبي از طريق تلمبه به صورت غير قابل استفاده به خارج لوله اندازه گيري تلفات و مصارف
هاي فرعي، و اتصاالت به صورت غير قابل استفاده به خارج نشت مي كند نشده

غيرو تلف مي شود، مصرف انشعابهاي بدون كنترل، سوء استفاده و برداشتهاي 
اندازه گيري مقادير كم و مجاز از شبكه، وجود كنتورهاي مصوب عدم دقت در

 .مانند اينها

  
ل ن ر   در نظر گرفته شـده اسـت كـه     253در ط ك م ا، ميانگين نيازهاي سرانه شهري براي كشور 

رد همـين  بـرآو . ل ن ر براي منطقه شرق كشـور، نوسـان دارد   243ل ن ر  برا ي منطقه خوزستان تا  278از 

  .ل ن ر   براي شهر آشتيان نوسان دارد 191ل ن ر براي شهر فشم تا  252ميانگين براي منطقه البرز جنوبي 

در جوامـع روسـتايي، نتـايج بررسـي هـاي مربـوط بـه         "شرب و بهداشت"براي آب مورد نياز براي 

روستايي زير حوزه ها را آينده نكٌري طرح جامع آب كشور، ميانگين متوسط سرانه مطلوب و ضروري جوامع 

. ليتـر در روز نشـان مـي دهـد     118ليتر در روز، و ميانگين براي كلّ جمعيت روستايي كشـور را   150تا  70از 

بديهي است كه مصرف سرانه تعيين شده فقط براي شرب و امور بهداشتي ساكنين روستاها اختصاص يافتـه و  

زيـرا مربـوط بـه آب كشـاورزي     . ن ديـده نشـده اسـت   آب مورد نياز دام و طيور موجود در روسـتاها در آ 

  ). 20ص("است

. همچنين آب مورد نياز شهرهاي جديد نيز بر حسب زير حوزه ها توسط جاماب محاسبه شده اسـت 

شهرهاي جديد در حقيقت كانونهاي جمعيتي و يا روستاهاي نسبتاً بزرگي اند كه كه از  "بايستي يادآور شد كه 

مديريت اداري در آينده با تصميم مسؤلين مربوطه از روستا به شهر تغيير نام مـي  لحاظ تقسيمات كشوري و 

بديهي است كه هم شرايط قبل از شهر شدن در اين قبيل جوامع با ساير روستاها تفـاوت داشـته، و هـم    . دهند

بـر مصـرف   شناخته شدن آنها به عنوان شهر در توسعه و پيشرفت آنها آثار زيادي خواهد داشت، كه مستقيماً 

امـا، الزامـاّ همـه آنهـا     . سرانه آب در اين كانونها اثر مي گذارد و آنها را از رده جوامع روستايي جدا مـي كنـد  

ساختار الزم را براي مصرف آب درحد شهرها ندارند، هر چند كه ممكن است جمعيت بعضي از آنها بيشـتر از  

امه اي  وزارت مسكن و شهرسازي كه قـرار اسـت   ضمناً  شهرهاي جديد برن. ثاره اي از شهرهاي موجود باشد
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با تأسيسات زير بنايي شهري، و از ابتدا به صورت يك شهر پيشرفته مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد، در ايـن رده      

  ..بندي قرار نمي گيرد و به عنوان يك شهر و همراه با شهرهاي فعلي تلقي شده است

ليتر در  200تا  143ه شهرهاي جديد زير حوزه ها از در طرح جامع آب كشور، متوسط آب مورد نياز سران

  ). 20ص ("ليتر در روز تعيين شده است 189روز، و ميانگين متوسط سرانه شهرهاي جديدي كل كشور 

را كـه   "ط ك م ا، برآورد ارقام مربوط به آب مورد نياز سرانه جوامع روستاي و شـهرهاي جديـدي  

در ايـن   "محدوده مـورد مطالعـه  "بندي دهگانه انطباق نداده و  توسط جاماب تهيه شده است به طرح منطقه

تعداد زير حوزه هـاي  . به شمار مي آيند "زير حوزه ها "يا  "حوزه هاي فرعي رودخانه ها "بخش از بررسيها 

در ايـن  . زير حوزه است 147كشور بر اساس تقسيمات طبيعي به كار رفته در مطالعات طرح جامع آب كشور، 

  ).21ص ( "حوزه ها با نام ها و كدهاي سه رقمي طرح جامع مشخص شده اند بررسي، زير

  در منطقه البرز جنوبي 1370 -75آب مورد نياز سرانه براي سالهاي  .7-8-1-1جدول 

  منطقه
جمعيت پايه 
  محاسبات

نياز سرانه 
 .نفر. كل ليتر

مصارف 
  خانگي

نيازهاي
  عمومي

  

تجاري، 
صنعتي و 
  توريسم

فضاي سبز 
  عمومي

  لفاتت
  

  درصد  سرانه   ل ن ر  ل ن ر ل ن ر ل ن ر روز نفر 
  18  45/ 6  11/ 7  40/ 6 2/19 7/134 252 11933048  البرز جنوبي
  18  46/ 6   72/ 4  2/134 253 361157729  كل كشور

  

  

  

  




