
 
 وزارت راه و شهرسازی

 الرستاناداره کل راه و شهرسازی 

 

 

 
 طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 شناخت وضع موجود – 1جلد 
 1911اسفند ماه  :نهایی ویرایش 

 

 
 

 

 
 مهندسین مشاور شارستان 

 



 

 

 

 

 

 حکارشناسان و همکاران طر

های ، کارشناسان و همکاران مختلفی به صورتی شهر الرطرح جامع و تفصیلدر جریان انجام مطالعات و تهیه و تدوین   

 شود:ها تشکر و قدردانی میاند که بدین وسیله از یکایک آنگوناگون با این مهندسین مشاور همکاری داشته

 
 مدیر پروژه بهرام فریور صدری گروه مدیریت پروژه

 مدیر طرح و هماهنگی فرخ محمدزاده مهر 
   

 مطالعات کالبدی و طراحی مهدی جمشیدی نسب اریگروه شهرسازی و معم

 روزرسانی مطالعاتمسئول به عاطفه نقدی 

 ریزی شهریمطالعات برنامه سمیه محمدی 

 ریزی شهریمطالعات برنامه بهاره صمدی 

 مطالعات کالبدی و طراحی امیر حسن بیگی 

 مطالعات کالبدی و طراحی لوسینه داوودیان 

 عات کالبدی و طراحیمطال مریم مسچیان 

 مطالعات کالبدی و طراحی ژاله جلیلی 
   

 GISمسئول  ناهید نعمتی های اطالعات مکانیگروه سامانه

 GISکارشناس  اسالم محمدی 

 GISکارشناس  شیوا شعیبی 
   

 مطالعات جمعیتی، اقتصادی و مسکن ابوالقاسم دربندی گروه مطالعات شهری

 رافیکمطالعات ت بهمن رشیدی 

 مطالعات تأسیسات زیربنایی محمود زری باف 

 مطالعات شهری آتوسا رهبر 

 مطالعات شهری مالحت اورنگ 

 کارشناس محلی و مسئول برداشت امین گرامی 

 تایپ و تدوین مریم ابوالحسنی 

 
  



 

 «فهرست مطالب » 

 1 .................................................................................................................................................... منطقه موجود وضع مطالعات. 1

 1 .............................................................................................................................. منطقه مییاقل و جغرافیایی هایویژگی. 1-1

 1 ...................................................................................................................... سیاسی تقسیمات و وسعت موقعیت،. 1-1-1

 4 ............................................................................................................................... یتوپوگراف و یعیطب یهایژگیو. 1-1-2

 5 ............................................................................................................................... یجانور اتیح و یاهیگ پوشش. 1-1-3

 7 ................................................................................................................................................................ یشناسنیزم. 1-1-4

 8 .................................................................................................................................................................یشناسخاک. 1-1-5

 11 ............................................................................................................................................................... یشناسیکان. 1-1-6

 13 ............................................................................................................................... خیزیزلزله و هاگسل وضعیت. 1-1-7

 17 .................................................................................................................................. یزیرزمین و سطحی هایآب. 1-1-8

 19 ........................................................................................................................................................... یمیاقل طیشرا. 1-1-9

 21.................................................................................................................................................. منطقه یخیتار هایویژگی. 1-2

 21...........................................................................................................................منطقه یاجتماع - یتیجمع هایویژگی. 1-3

 21 ...................................................................................................................................................................... تیجمع. 1-3-1

 24 ............................................................................................................................................................ یشهر جوامع. 1-3-2

 28 ........................................................................................................................................................ ییروستا جوامع. 1-3-3

 31 ......................................................................................................................................................... یریعشا جوامع. 1-3-4

 32............................................................................................................................................... منطقه در ارتباطات تیوضع. 1-4

 32 ........................................................................................................................................................ یارتباط یهاراه. 1-4-1

 35 .................................................................................................................................................... یارتباط زاتیتجه. 1-4-2

 38..................................................................................................................................................... منطقه یاقتصاد تیوضع. 1-5

 38 ...................................................................................................................................................... یکاریب و اشتغال. 1-5-1

 39 ......................................................................................................................................................... اشتغال ساختار. 1-5-2

 41 .................................................................................................................................................... یکشاورز تیوضع. 1-5-3

 42 .......................................................................................................................................................... معادن تیوضع. 1-5-4

 43 .................................................................................................................. یصنعت یهاشهرک و عیصنا تیوضع. 1-5-5

 44...................................................................... مزبور هایبرنامه در شهر سهم تعیین و ایمنطقه و بخشی هایبرنامه. 1-6

 46 ................................................................................................................................................ الر شهر موجود وضع مطالعات. 2

 46 ............................................................................................................................................... الر شهر یخیتار یهایژگیو. 2-1

 49......................................................................................................................... الر شهر یمیقلا و جغرافیایی هایویژگی. 2-2



 49 ................................................................................................................................... الر شهر جغرافیایی موقعیت. 2-2-1

 51 .................................................................................................................................................................. شهر بستر. 2-2-1

 51 ................................................................................................................................... شهر توسعه موانع و امکانات. 2-2-3

 53 ...................................................................................................................................... شناسی زمین یکل مسائل. 2-2-4

 53 ............................................................................................................................................................ یشناس خاک. 2-2-5

 53 ............................................................................................................................................................................زلزله. 2-2-6

 54 .......................................................................... شهر در هامسیل موقعیت و سطحی هایآب حرکت سیستم. 2-2-7

 56..................................................................................................................................................................... هوا و آب. 2-2-8

 59............................................................................................................................... شهر اجتماعی و جمعیتی یهایژگیو. 2-3

 59 ........................................................................................................................ آن بیترک و جمعیتی خصوصیات. 2-3-1

 66 ............................................................................................................................................. الر شهر یاقتصاد هایویژگی. 2-4

 66 ........................................................................................................... اقتصادی هاینسبت و هاشاخص ها،میزان. 2-4-1

 68........................................................................................................................ الر شهر اقتصادی عمده هایبخش. 2-4-2

 72 .................................................................................................................... الر شهر در ساختمان و زمین ارزش. 2-4-3

 72 ................................................................................................................................... مسکن به مربوط یهانهیهز. 2-4-4

 73 ...................................................................................... شهر توسعه برای محلی هایارگان و دولت هایبرنامه. 2-4-5

 73 ............................................................................. ربطذی هایسازمان سایر و شهرداری فنی و مالی امکانات. 2-4-6

 78 ..................................................................... شهر یعمران یهاتیفعال در مردم مشارکت یچگونگ و امکانات. 2-4-7

سازمان ریسا و یشهردار فیوظا و اراتیاخت ،یاراض تیمالک شهر، عمران یبرا موجود مقررات و نیقوان. 2-4-8

 82 ....................................................................................................................................................... شهر عمران در مؤثر یها

 83............................................................................................................................................... الر شهر یکالبد هایویژگی. 2-5

 83 ....................................................................................................................... الر شهر یکالبد سازمان و ساختار. 2-5-1

 85 .................................................................................................................................................................. شهر بافت. 2-5-2

 92 ................................................................................................................................................................... هایکاربر. 2-5-3

 112.................................................................................................................................................................... هاتراکم. 2-5-4

 114......................................................................................................... شهری مقیاس بزرگ خدمات توزیع نحوه. 2-5-5

 116 .......................................................................................................... شهر در یخدمات یهایکاربر عیتوز نحوه. 2-5-6

 121...................................................................................................................... الر شهری تقسیمات و بندیمحله. 2-5-7

 123............................................................................................................................................... رشه یارتباط شبکه. 2-5-8

 123........................................................................................................................................................... اتیکل. 2-5-8-1



 124..................................................................................................................... یارتباط شبکه مراتبسلسله. 2-5-8-2

 126 ......................................................................................................................................... الرستان فرودگاه. 2-5-8-3

 126 ....................................................................................................................... یهمگان ونقلحمل خطوط. 2-5-8-4

 128..................................................................................................................... اصلی هایایستگاه و هاپایانه. 2-5-8-5

 129................................................................................................................................... مسافر و بار تعامالت. 2-5-8-6

 131....................................................................................................................................................... نگیپارک. 2-5-8-7

 131................................................................................................................................... موجود معابر یابیارز. 2-5-8-8

 133................................................................................................................... تاریخی هایمحوطه و بناها تیوضع. 2-5-9

 141...................................................................................................................... الر شهر بناهای کلی هایویژگی. 2-5-11

 146 .............................................................................................................. مسکونی هایختمانسا کلی وضعیت. 2-5-11

 154............................................................................................................................ یشهر زاتیتجه و ساتیتأس. 2-5-12

 161 ...................................................................................................................................................................................... وستیپ* 

 161 .......................................... شهر توسعه در هاآن ریتأث یچگونگ و آن مختلف محالت و شهر یاجتماع اتیخصوص( 1

 163 ........................................................................... مختلف مناطق در آن راتییتغ و شهر سطح در تیجمع یکل تراکم( 2

 
  



 

 «فهرست جداول » 

 2 ......... 1385 سال انیپا در یکشور ماتیتقس اساس بر استان در دهستان و شهر بخش، شهرستان، تعداد: 1  جدول

 3 .............. 1385 سال انیپا در یکشور ماتیتقس اساس بر  فارس استان یهاشهرستان یعموم مشخصات: 2  جدول

 7 ............ 1384 سال انیپا در استان ستیز طیمح حفاظت کل اداره پوشش تحت مناطق مساحت و تعداد: 3  جدول

 11 ..................................................................... 1383 سال در شهرستان یمعدن مواد استخراج زانیم و تیظرف: 4  جدول

 11 ................................................................................................................. 1383 الرستان، فعال معادن مشخصات: 5  جدول

 12 ..................................................................................................................................... الر یاکتشاف اول یهاتیاولو: 6  جدول

 14 ........................................ (1381-1325) الرستان در پیوسته وقوع به هایلرزه زمین ترینمهم مشخصات: 7  جدول

 22 .................................................... 1385 - فارس استان هایشهرستان در روستایی و شهری جمعیت توزیع: 8  جدول

 23 ........................................................ 1385 فارس، منطقه هایشهرستان در مربع کیلومتر در جمعیت تراکم: 9  جدول

 25 .....................................................................................1385 فارس، استان شهرهای جمعیتی مراتب سلسله: 11  جدول

 29 ........................................................................................ استقرار یعیطب وضع حسب بر هایآباد تعداد عیتوز: 11  جدول

 29 ......................................................................................................................... هایآباد در سکونت نحوه مقایسه: 12  جدول

 31 ............................................................................................. کشور و استان یهایآباد یتیجمع مراتب سلسله: 13  جدول

 31 ........................................................................................ 1377- فارس استان در کوچنده عشایر توزیع نحوه: 14  جدول

 33 ....................................... (کیلومتر: واحد) 1385: استان ترابری و راه کل اداره پوشش تحت هایراه انواع: 15  جدول

 34 .................................................................................................... (ترلومیک: واحد) استان ییروستا یهاراه انواع: 16  جدول

 35 ............. (هزارنفر: واحد) داخلی پروازهای در داخلی هواپیمایی های شرکت توسط شده حمل مسافران: 17  جدول

 35 ....... (هزارنفر: واحد) المللی بین پروازهای در داخلی هواپیمایی هایشرکت توسط شده حمل مسافران: 18  جدول

 36......................................................................... 1385 سال پایان در برداریبهره مورد پستی واحدهای تعداد: 19  جدول

 37 ........................................................................................................................................... همراه و ثابت هایتلفن: 21  جدول

 38 ........................................................................................... 1385 سرشماری - اقتصادی هایشاخص مقایسه: 21  جدول

 41 ............................................................ 1385-فارس استان در اقتصادی عمده هایبخش در شاغالن توزیع: 22  جدول

 41 ................................................................................. 1382 الرستان، و  فارس استان کشاورزی اراضی توزیع: 23  جدول

 41 ............................................................................... 1382الرستان، و فارس کشاورزی هایبرداریبهره توزیع: 24  جدول

 42 ......................................................................................1382 شهرستان، و استان در دام انواع موجود  تعداد: 25  جدول

 44 .......................................................................................................................... فارس استان صنعتی هایشهرک: 26  جدول

 45 ...................................................................................................... فارس استان یاقتصاد امور یانعمر اعتبارات: 27  جدول

 56.................................................................................................... 1385 ماه، برحسب الر ستگاهیا حرارت درجه: 28  جدول

 57 ........................................................................................................ 1385 ماه، برحسب الر شهر ینسب رطوبت: 29  جدول

 58 ...................................................................................................... 1384 ماه، برحسب الر شهر یبارندگ زانیم: 31  جدول

 58 ............................................................................... 1385ماه، برحسب الر شهر  در باد وزش سرعت حداکثر: 31  جدول

 59 ........................................................................................................................الر شهر جمعیت و خانوار تحوالت: 32  جدول

 61..................................................................................... فارس استان و کشور کل در تیجمع و خانوار تحوالت: 33  جدول

 61........................................................................................................... 1385-جنس و سن برحسب الر جمعیت: 34  جدول

 64...................................................................... الر شهر در جمعیت راتییتغ یها زانیم و ها شاخص تحوالت: 35  جدول



 64...................................................................................................... 1365-85 الر، شهر جمعیت تغییرات عوامل: 36  جدول

 65..................................................................................................... تولد محل برحسب الر شهر جمعیت وضعیت: 37  جدول

 66 .................................................................................................................. الر شهر به واردشدگان مهاجرت شأمن: 38  جدول

 67............................................................................................................ الر شهر اقتصادی هایشاخص و هامیزان: 39  جدول

 67................................................................................... فارس استان و کشور اقتصادی های شاخص و ها زانمی: 41  جدول

 68.............................................................................................................. اقتصادی هایشاخص و هامیزان مقایسه: 41  جدول

 69................................................................................... 1385 ها، فعالیت انواع برحسب الر شهر شاغالن توزیع: 42  جدول

 71 ........................................................................................................................ الر برای صادره صنعتی مجوزهای: 43  جدول

 71 ................................................... (1388 آبان انیپا تا آمار) الرستان شهرستان یصنعت ینواح و هاشهرک: 44  جدول

 72 .................................................................................................... 1387- الر شهر سطح در مسکن هایتعاونی: 45  جدول

 73 ............................................................................................. 1386-الر شهرداری پرسنل و تشکیالتی سازمان: 46  جدول

 74 .........................................................................................................1385 سال - الر شهرداری درآمدی منابع: 47  جدول

 75 ......................................................................... درآمدی منابع حسب بر الر شهرداری ساالنه درآمد تحوالت: 48  جدول

 76.......................................................................... درآمدی منابع حسب بر الر شهرداری درآمد ساالنه راتییتغ: 49  جدول

 77 ................................................................................................. هایشهردار یبرا درآمدزا یشنهادیپ یهاپروژه: 51  جدول

 78 .................................................................................................... هایشهردار ییخودکفا یبرا یضرور اقدامات: 51  جدول

 94 ................................................................................................................................................ الر شهر یهایکاربر: 52  جدول

 95 ............................................................................................................................................ میقد شهر یهایکاربر: 53  جدول

 96............................................................................................................................................ دیجد شهر یهایکاربر: 54  جدول

 97 ........................................................................................................................................ شهر دو نیب یهایکاربر: 55  جدول

 99 ............................................................................................................................................... هایکاربر یبنددسته: 56  جدول

 113................................................................................................................................. الر شهر یهاتراکم محاسبه: 57  جدول

 111...................................................................................................... الر شهر یفرهنگ مراکز مساحت و تیموقع: 58  جدول

 113............................................................................................................. الر شهر یورزش یهایکاربر مشخصات: 59  جدول

 115.................................................................................................... الر شهر یاصل یهاپارک تیموقع و مساحت: 61  جدول

 126 ....................................................... (بوسینیم) الر شهر یهمگان ونقلحمل خطوط یرهایمس مشخصات: 61  جدول

 127........................................................................................................................الر شهر تاکسیرانی خطوط مسیر: 62  جدول

 127................................................................................................................................ شهرالر موجود تاکسی تعداد: 63  جدول

 127............................................................................................................ الر شهر موجود هایتاکسی ناوگان عمر: 64  جدول

 ماه اسفند) روز کی در الر شهر یران بوس ینیم یها ستگاهیا در شده ادهیپ و سوار یمسافرها تعداد: 65  جدول

 128.................................................................................................................................................................................. (1385 سال

 129........................................................................................................... 1386 سال در الر مبدأ با یبار تعامالت: 66  جدول

 131....................................................................................................... 1386 سال در الر مقصد به یبار تعامالت: 67  جدول

 138........................................................................................................................................................... الر یثبت آثار: 68  جدول

 141.......................................................................................................................................... الر شهر یبناها قدمت: 69  جدول

 141...................................................................................................................................... میقد شهر یبناها قدمت: 71  جدول

 141..................................................................................................................................... دیجد شهر یبناها قدمت: 71  جدول



 141................................................................................................................................... شهر دو نیب یبناها قدمت: 72  جدول

 143........................................................................................................................................ الر شهر یبناها کیفیت: 73  جدول

 143.....................................................................................................................................میقد شهر یبناها کیفیت: 74  جدول

 143................................................................................................................................... دیجد شهر یبناها کیفیت: 75  جدول

 143................................................................................................................................. شهر دو نیب یبناها کیفیت: 76  جدول

 145.............................................................................................................................. الر شهر یاهابن طبقات تعداد: 77  جدول

 145.......................................................................................................................... میقد شهر یبناها طبقات تعداد: 78  جدول

 145........................................................................................................................ دیجد شهر یبناها طبقات تعداد: 79  جدول

 146 ...................................................................................................................... شهر دو نیب یبناها طبقات تعداد: 81  جدول

 148.................................................................................................................. الر شهر یمسکون یواحدها یربنایز: 81  جدول

 148........................................................................................................................... یمسکون یواحدها تیمالک نوع: 82  جدول

 149........................................................................................................................................................یمسکون تراکم: 83  جدول

 159........................................................................................................... الرستان پست اداره وارده مراسالت آمار: 84  جدول

 159..........................................................................................................الرستان پست اداره صادره مراسالت آمار: 85  جدول

 162 ............................................................ 1385 - الر شهر مختلف مناطق در تیجمع یسن ساختار سهیمقا: 86  جدول

 163 .................................................................................... الر شهر مناطق در تراکم و تیجمع - مساحت عیتوز: 87  جدول

 164 ................................................... 1385 ، الر شهر مختلف مناطق در بنا ریز سطح برحسب مسکن عیتوز: 88  جدول

 
 

 « هانگارهفهرست » 

 1 ................................................................................................................... کشور در فارس استان یریقرارگ تیموقع  :1 نگاره

 2 ........... 1385 سال انیپا در یکشور ماتیتقس اساس بر استان در دهستان و شهر بخش، شهرستان، تعداد  :2 نگاره

 4 .............................................................................................................. فارس استان یهابخش و هاشهرستان نقشه  :3 نگاره

 5 .................................................................................................................................................. یاراض یبنددسته نقشه  :4 نگاره

 6 ........................................................................................................... الرستان شهرستان شده حفاظت ینواح نقشه  :5 نگاره

 9 ........................................................................................................................................................... یشناسخاک نقشه  :6 نگاره

 16.................................................................................................................................. 1339 سال زلزله از ییهاعکس  :7 نگاره

 16.................................................................................................................................................... زلزله یبندپهنه نقشه  :8 نگاره

 18 ................................................................................................................................... یسطح یهاآب تیوضع نقشه  :9 نگاره

 18 ............................................................................................................................. ینیرزمیز یهاآب تیوضع نقشه  :11 نگاره

 19 ............................................................................. استان یهواشناس یهاستگاهیا ساالنه یبارندگ زانیم نمودار  :11 نگاره

 21 ..................................................................................................... الرستان منطقه در ساالنه گلباد یالگو نمودار  :12 نگاره

 23 ...................................................................................1385 جنس، و سن حسب بر استان تیجمع یسن هرم  :13 نگاره

 24 ................................................ 1385 رساکن،یغ و ییروستا و یشهر برحسب استان تیجمع عیتوز نمودار  :14 هنگار

 32 .................................................................................................................................... استان یارتباط هایراه نقشه  :15 نگاره

 39 ........................................................................................................................ فارس استان اشتغال ساختار نمودار  :16 نگاره

 42 .................................................................................................... استان یبرداربهره حال در معادن تعداد نمودار  :17 نگاره

 43 ....................................................................... استان یصنعت یها کارگاه یصنعت تیفعال افزوده ارزش نمودار  :18 نگاره



 47 ........................................................................................................................ حال و گذشته در الر شهر از یینما  :19 نگاره

 48 ............................................... (1382 و 1368 ،1343 ،1335) مختلف یهاسال در الر شهر ییهوا عکس  :21 نگاره

 49 ....................................................................................................................................... الر شهر توسعه نحوه نقشه  :21 نگاره

 51 .............................................................................................................................................................. شهر ارتقاعات  :22 نگاره

 51 ...................................................................................................................................................... شهر یعیطب بستر  :23 نگاره

 52 .......................................................................................................................... شهر توسعه موانع و امکانات نقشه  :24 نگاره

 55 ............................................................................................................................................................. هالیمس نقشه  :25 نگاره

 55 .................................................................................................... یشهر یخدمات و ازب یفضاها و هالیمس نقشه  :26 نگاره

 61.................................................................................. 1385 و 1365 یها سال در الر شهر تیجمع یسن هرم  :27 نگاره

 62.......................................................................................... 1385 سال  شهرالر، تیجمع یجنس نسبت شاخص  :28 نگاره

 66 .............................................................. 1385 سال  - حرکت منشا حسب بر الر شهر به شدگان وارد عیتوز  :29 نگاره

 68......................................................................................................................... 1385 الر، شهر در اشتغال ساختار  :31 نگاره

 74 ............................................................................................................................ الر شهر یدرآمد منابع نیمهمتر  :31 نگاره

 83 ...................................................................................................................................................... شهر ختارسا نقشه  :32 نگاره

 85 ..................................................................................................................................................... یشهر مراکز نقشه  :33 نگاره

 86........................................................... شهر بافت یبررس منظور به یشهر یهابلوک یریقرارگ تیموقع نقشه  :34 نگاره

 87 ....................................................................................................................................... 1 شماره بلوک یهایژگیو  :35 نگاره

 88 ....................................................................................................................................... 2 شماره کبلو یهایژگیو  :36 نگاره

 89 ....................................................................................................................................... 3 شماره بلوک یهایژگیو  :37 نگاره

 91 ....................................................................................................................................... 4 شماره بلوک یهایژگیو  :38 نگاره

 91 ....................................................................................................................................... 5 شماره بلوک یهایژگیو  :39 نگاره

 98 ........................................................................................................................................ الر شهر یهایکاربر نقشه  :41 نگاره

 115......................................................................................................... مقیاس بزرگ خدمات پراکنش نحوه نقشه  :41 نگاره

 115.................................................................................................................... سبز و باز یفضاها عیتوز نحوه نقشه  :42 نگاره

 117....................................................................................................... الر شهر تجاری واحدهای توزیع نحوه هنقش  :43 نگاره

 118................................................................................................. الر شهر یآموزش یهایکاربر توزیع نحوه نقشه  :44 نگاره

 111.............................................................................. الر شهر یدرمان - یبهداشت یهایکاربر توزیع نحوه نقشه  :45 هنگار

 112............................................................................... الر شهر یفرهنگ و یمذهب یهایکاربر توزیع نحوه نقشه  :46 نگاره

 114...................................................................................................الر شهر یورزش یهایکاربر توزیع نحوه نقشه  :47 نگاره

 116 .............................................................................................................. الر شهر سبز یفضاها توزیع نحوه نقشه  :48 نگاره

 118................................................................................................... یانتظام -یادار یهایکاربر توزیع نحوه نقشه  :49 نگاره

 119............................................................................ یدامدار و یصنعت ،یکارگاه یهایکاربر توزیع نحوه نقشه  :51 نگاره

 121................................................................................................................ یخدمات یهایکاربر توزیع نحوه نقشه  :51 نگاره

 122............................................................................................................................ الر شهر یعرف یبندمحله قشهن  :52 نگاره

 122......................................................................................................................................الر یشهر ماتیتقس نقشه  :53 نگاره

 125................................................................................................................................. یارتباط بکهش مراتب سلسله  :54 نگاره

 129....................................... 86 سال در الر مبدأ با عمده شهرهای به شده جاجابه باری وسایل تعداد نمودار  :55 نگاره



 131.................................... 86 سال در الر مقصد به عمده شهرهای از شده جاجابه باری وسایل تعداد نمودار  :56 نگاره

 131..............................................................................................موجود وضع معابر شبکه برای عرضی بندیدسته  :57 نگاره

 132........................................................................................... موجود وضع معابر شبکه در اوج ساعت تردد حجم  :58 نگاره

 132............................................................................... موجود وضع معابر شبکه در ظرفیت به تردد حجم نسبت  :59 نگاره

 133...................................................................................................................................... هیصریق بازار از ییهاعکس  :61 نگاره

 134................................................................................................................... (گلشن) نو یکاروانسرا از ییهاعکس  :61 نگاره

 135........................................................................................................................ الر شهر یانبارهاآب از ییهاعکس  :62 نگاره

 136 ................................................................................................................................................... نادر ننه برج عکس  :63 نگاره

 136 ............................................................................................................................................. کریپ ازدها قلعه عکس  :64 نگاره

 136 ........................................................................................................................................... نشاط باغ از ییهاعکس  :65 نگاره

 137............................................................................................................................... نیحس بن یرعلیم بقعه عکس  :66 نگاره

 139.............................................................................................................................................. یثبت آثار میحر نقشه  :67 نگاره

 142.................................................................................................................................. الر شهر یبناها قدمت نقشه  :68 نگاره

 144................................................................................................................................. الر شهر یبناها تیفیک نقشه  :69 نگاره

 147...................................................................................................................... الر شهر یبناها طبقات تعداد نقشه  :71 نگاره

 151........................................................................................................................... هابلوک در یمسکون تراکم هنقش  :71 نگاره

 151............................................................................................................. یمسکون یواحدها یمسکون تراکم نقشه  :72 نگاره

 152........................................................................................................................ یمسکون قطعات یهایژگیو نقشه  :73 نگاره

 156 ........................................................................................................................................... الر شهر یآبرسان شبکه  :74 نگاره

 158..................................................................................................... یشهر زاتیتجه و ساتیتأس یپراکندگ نحوه  :75 نگاره

 164 ................................................... 1385 - الر شهر مخلف مناطق نیب مترمربع 111 از کمتر مسکن عیتوز  :76 نگاره

 

 



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
1 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 مطالعات وضع موجود منطقه .1 

 منطقه مییهای جغرافیایی و اقلویژگی .1-1

  وسعت و تقسیمات سیاسی موقعیت،. 1-1-1

ای در ایران مفهوم منطقه با تعابیر و مفاهیم بسهههیار متفاوتی به کار ریزی منطقهر ادبیات شههههرسهههازی و برنامهد   

ریزی در زمینه توسههعه های مختلفی برای برنامهفعالیت 1368بعد از پایان جنگ، از ابتدای سههال  یطور کلرود. بهیم

هدف توسههعه اشههتغال و توزیع متعادل  گاه اجتماعی و اقتصههادی و باطرح آمایش سههرزمین از دید کشههور آغاز گردید.

نام طرح پایه آمایش سرزمین ارایه  کشهور( انجام شد و با ریزی جمعیت در سهازمان برنامه )سهازمان مدیریت و برنامه  

 ها ودار تهیه طرح کالبههههدی ملی گردید که در زمینه شناخت پتانسیلگردید. وزارت مسهکن وشههرسازی نیز  عهده  

ها در ارتباط با انسهههان و فعالیت در فضههها و مکان های توسهههعه اراضهههی کشهههور و نحوه به کارگیری بهینه از آنتوان

 گردد.ریزی و پیشنهاد میمهبرنا

تهیه و پس از بررسهی در شهورای عالی معماری و شهههرسههازی کشور،    1368-72های کالبدی ملی طی سهال  طرح   

تصویب و ابالغ گردید. دراین طرح برای آمایش نظام فضایی و  1374نفر از اعضهای هیات دولت در سال   15مرکب از 

 ناحیه کالبدی تقسیم شده است.  85منطقه و  11سالمی ایران به پهنه سراسری جمهوری ا اسکان در کشور،

پنج ناحیه کالبدی به شرح زیر معرفی شهده که شهامل    4تحت عنوان منطقه  این تقسهیمات پهنه اسهتان فارس   در   

 :است

 مرودشت و سپیدان. -های شیراز شامل شهرستان -ناحیه شیراز   -1

 الر و المرد. -فیروز آباد  -هرم های جشامل شهرستان -ناحیه جهرم   -2

 استهبان و نیریز. -داراب  -های فسا شامل  شهرستان -ناحیه فسا   -3

 های  آباده و اقلید.شامل شهرستان -ناحیه  آباده  -4

 کازرون و ممسنی. هایشامل شهرستان -ناحیه کازرون  -5

ناحیه  5سههی آن را تشههکیل می دهد، در قالب های این اسههتان که نظام تقسههیمات سههیااین ترتیب شهههرسههتان به   

 نظام بعد هایدرسههال ولی. اسههت شههده معرفی البدیک -ی اکالبدی گروه بندی و برای مطالعات طرح های ناحیه

 24های استان فارس بالغ بر انشهرست تعداد موجود وضهع  در و داشهته  تغییراتی اسهتان  این در سهیاسهی   تقسهیمات 

 شهرستان شده است.

شهرستان و شهر الر که موضوع بررسی طرح  حاضر  دهمحدو   

شود. انجام اسهت در شمار ناحیه دوم از این استان شناخته می 

و نواحی پنج گانه آن  مطالعات و تهیه طرح های منطقه فارس

 توسط سایر مهندسان مشاور تهیه شده است. 

مطالعات طرح جامع و طرح تفصهههیلی شههههر الر، منطقه  در   

 میو به تبع آن تنظ یتیریمد ماتیا توجه به تقسهههب یمطهالعات 

اسههتان فارس در نظر گرفته شههده اسههت. این  اطالعات و آمار، 

درصد از مساحت  5/7کیلومتر مربع وسعت  122661منطقه با 

و  خشب 74 شهههرسههتان، 24کل کشههور را در برگرفته و دارای 

 یریگقرار تیموقع مقابلدهستان است. نقشه  196شهر و  73

 دهد.یستان فارس را در کشور نشان ما

 استان فارس در کشور یریقرارگ تیموقع  :1نگاره 
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نشان  1365 -84های جدول و نمودار زیر تعداد شههرسهتان، بخش، شههر و دهسهتان را در استان فارس طی سال       

 دهند:می

 1831سال  انیدر پا یکشور ماتین، بخش، شهر و دهستان در استان بر اساس تقستعداد شهرستا: 1 جدول 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش تعداد شهرستان سال

1831 14 38 34 112 

1831 15 56 36 172 

1831 16 61 51 183 

1831 21 67 62 189 

1831 22 69 67 191 

1831 22 69 69 191 

1838 22 71 69 192 

1831 24 74 73 196 

1831 11 31 38 193 

 1385 استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار

 

 1831سال  انیدر پا یکشور ماتیتعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان در استان بر اساس تقس  :1نگاره 

 
 1385 استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار
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 1831سال  انیدر پا یکشور ماتیاستان فارس  بر اساس تقس یهاشهرستان یمشخصات عموم: 1 جدول 

 تعداد دهستان تعداد شهر تعداد بخش مساحت  )کیلومتر مربع( مرکز شهرستان شهرستان

 4 5 1 5726 آباده آباده

 3 1 1 1443 ارسنجان ارسنجان

 3 3 2 2111 تهباناس استهبان

 9 2 3 7154 اقلید اقلید

 7 2 2 4718 بوانات بوانات

 4 1 2 1813 سعادت شهر پاسارگاد

 12 4 4 5768 جهرم جهرم

 3 2 2 2561 صفاشهر خرمبید

 4 1 2 4396 خنج خنج

 12 2 3 6562 داراب داراب

 5 3 2 4569 حاجی آباد زرین دشت

 8 2 3 2854 اردکان سپیدان

 22 7 6 11479 شیراز شیراز

 8 4 4 4188 فسا فسا

 4 1 2 4824 فراشبند فراشبند

 5 2 2 3539 فیروزآباد فیروزآباد

 5 3 2 3413 قیر قیر و کارزین

 12 6 5 4159 کازرون کازرون

 15 7 7 15951 الر الر

 7 4 3 3932 المرد المرد

 8 3 4 1768 مهر مهر

 14 3 4 3647 مرودشت مرودشت

 13 2 4 6638 ورآبادن ممسنی

 9 3 4 11781 نی ریز نی ریز

 193 38 31 111331 ** کل استان

 1385 استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار
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های استان فارس، به شههرسهتان الر از شههرستان      

تا  قهیدق 7درجه و  53مرکزیت شههر الر است و بین 

 18درجه و  27و  یطول شرق قهیدق 45درجه و  55

واقع  یعرض شهههمال قهیدق 24درجه و  28ا ت قهیدق

 شده است.

داراب، زرین از شهمال به شهرستان های  الرسهتان    

دشههت، جهرم ، قیر و کارزین، از غرب و جنوب غربی 

بههه خنج و المرد و از شهههرن و جنوب شهههرقی بههه 

 بندرعباس و بندرلنگه محدوده است.

مربع است  لومتریک 15951شهرستان الر  مساحت   

دهستان  15و  شهر7بخش، 7 یشهرستان دارا نیو ا

ترین شهرستان استان شههرسهتان وسهیع    نیاسهت. ا 

درصد از مساحت استان را 13فارس اسهت که حدود  

 911شود و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا شامل می

 متر است.

 استان فارس یهاها و بخشنقشه شهرستان  :8نگاره 

 
 

 یو توپوگراف یعیطب یهایژگیو. 1-1-1

های زاگرس است. رشته کوه های ای پهناور کوهسهتانی اسهت که ارتفاعات آن دنباله رشته کوه  ناحیهمنطقه فارس،    

زاگرس که در حقیقت دنباله رشهته کوه های ارمنسهتان شهوروی اسهت از خاک ترکیه شهروع شده و تا سلسله جبال      

دا می کند. این رشهته کوه ها که در دوره ترشیاری )از دوران سنوزوئیک( زمین شناسی  مکران در بلوچسهتان ادامه پی 

جنوب شههرقی در اسههتان فارس امتداد یافته اسههت و موجب پدید  - یشههکل نهایی خود را گرفته با جهت شههمال غرب

سههمت عمده آمدن دشههت های متعددی گردیده اسههت که اکثر مناطق زیسههتی در این دشههت ها به وجود آمده اند. ق

رسههوبات آهکی ژوراسههیک و کرتاسههه بوده که دوران مزوزئیک در دریای قدیم رسههوب  زتشههکیالت این ناهمواری ها ا

 گذاری شده و در آخر دوره ترشیاری در اثر یک سلسله حرکات شدید کوهزایی به وجود آمده است.

کازرون و -رازیاز محور راه ش یرس جنوباست. زاگ یجزء زاگرس جنوب ییایجغراف ماتیالر از لحاظ تقس شههرستان    

. شش ابدی یو شهاپور شروع شده و با جهت غرب به شرن تا رودخانه شور در استان هرمزگان امتداد م  یرودخانه دالک

 توان قائل شد: یزاگرس م یکزو مر یزاگرس نسبت به دو بخش شمال یجنوب یکوه ها یبرا یژگیو

 شمالی و مرکزی ارتفاع کمتر آن نسبت به دو بخش زاگرس 

 تراکم کمتر کوه ها 

 فصلی و طغیانی بودن بیشتر رودخانه ها 

 .گسستگی ارتفاعات که هر چه به خلیج فارس نزدیک تر می شود گسستگی نیز افزایش می یابد 

  فقیر بودن پوشش گیاهی آن ها که هر چه از شمال غربی به جنوب شرقی نزدیک می شویم بر فقر پوشش

 د.گیاهی افزوده می شو

 ًاز مسجد سلیمان و ایذه به  پرخطر بودن بخش های شمالی آن از نظر زمین لرزه ، که این وضعیت تقریبا

 شود.سمت پایین شروع می
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الرسههتان دارای چین خوردگی های زیاد اسههت که این چین خوردگی ها شههامل طاقدیس و ناودیس اسههت. از آن     

می شههوند، هر جا که طاقدیس وجود دارد کوهی و هر جا که جایی که در شهههرسههتان چین خوردگی ها بسههیار باز   

 ناودیس وجود دارد دشتی بوجود آمده است. برخی از کوه های مهم شهرستان عبارتند از :

 متراز سطح دریا در شمال شرن بندر لنگه   2681کوه شب با ارتفاع  -

 متر از سطح دریا در شمال بندر لنگه   2225کوه بادینی با ارتفاع  -

 متر از سطح دریا در شمال غرب بندرلنگه   2216کوه سیاه با ارتفاع  -

 اند.تر در شهرستانهای کم ارتفاعکوه گچ، کوه کرمستج و کوه نمکی نیز از دیگر کوه کورده ، کوه خنج، کوه قیر،

 بندی اراضینقشه دسته  :1نگاره 

 
 

 انوری . پوشش گیاهی و حیات ج1-1-8

نیمه اسههتپی و  پوشههش گیاهی منطقه مورد مطالعه متنوع اسههت و به طور کلی می توان آن را به سههه نوع اسههتپی،   

 جنگلی تقسیم کرد.  

   بیشتر در شرن و جنوب منطقه دیده می شود و مهمترین گیاهان  یاهینوع پوشش گ نیپوشهش گیاهی اسهتپی: ا

 ون و اسپنر.  این ناحیه عبارتند از درمنه، گز، انواع گ

  گیاهی نیمه اسهتپی: در منطقه نیمه خشهک منطبق اسهت و به علت دخالت های بی رویه انسان از قبیل     پوشهش

تخریب مراتع جهت دیم کاری دشهت های طبیعی آن اغلب نابوده شهده و علف های هرز جانشهین آن شده است.    

خارشههتر، شههاطره و انواع گون و   بومادران، ،انیماشههیر، شههیرین ب  مهمترین گیاهان این ناحیه عبارتند از کنگر،
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کاج و  بید، همچنین در شهوره زارهای این قسمت بوته های گز یافت می شود. درختان این ناحیه نیز شامل چنار، 

 سرو است.

  نجد س ،سمان  ، بنه ،، گردو ، کنار  ، زالزالکبادام کوهی ، سرو کوهی، انجیر  گیاهی جنگلی دارای بلوط ، پوشهش

 و... است. 

درصهد از مراتع اسهتان فارس در شههرسهتان الرستان واقع است که اکثرا مراتع      21به  بیبه ذکر اسهت که قر  الزم   

مراتع  هیو بق فیدرصد ضع 21درصهد مراتع خوب، حدود   11هسهتند.از مراتع موجود در شههرسهتان حدود     یقشهالق 

 شده است. دهیپوش یو پسته وحش لوطب ،یکنار، بادام وحش هستند.مراتع شهرستان الر از جنگل، درختان ریفق

استان در مجموع  نیدهد که ا یاستان فارس نشان م سهت یز طیمناطق تحت پوشهش اداره کل حفاظت مح  یبررسه 

 منطقه حفاظت شده است. 26 یدارا

مناطق  نیم از ادهد که  تعداد و مساحت هر کدا یمناطق حفاظت شهده شههرسهتان الرستان را نشان م    ریز نقشهه    

 حفاظت شده در جدول بعد آمده است. 

شهرستان الرستان و در مرز مشترک استان فارس با استان هرمزگان منطقه حفاظت شده هرمود  یجنوب شهرق  در   

 فاصله دارد. لومتریک 41منطقه با شهر الر  نیا یابتدا هکتار واقع شده است. 151584با مساحت 

 

 حفاظت شده شهرستان الرستان ینقشه نواح  :1نگاره 
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 1831سال  انیاستان در پا ستیز طیتعداد و مساحت مناطق تحت پوشش اداره کل حفاظت مح: 8 جدول 

 )هکتار( مساحت تعداد شرح

 191211 2 پارک ملی

 184695 1 پناهگاه حیات وحش

 697219 7 مناطق حفاظت شده

 897111 16 مناطق شکار ممنوع

 1931111 13 جمع

 

 لک لک، گانی نظیر مرغابی،.. و پرند. گرگ، یوز، ،پلنگ میش، قوچ، آهو، بز کوهی،حیهات جانوری اسهههتان را انواع     

 اند. تشکیل داده...  تیهو و ،قرقاول پرستو، غاز،

 یهاشههرستان  یهادهد که تاالب یاسهتان فارس نشهان م   یالب هادر تا یتعداد انواع پرندگان مهاجر آبز یبررسه    

 از پرندگان مهاجر هستند. یشتریتعداد و تنوع ب یدارا زیر یکازرون، الر و ن راز،یش د،یاقل

 

 شناسی . زمین1-1-1

 هزمین شناسی در این منطق یها یدوران بند تیبا نظری اجمالی بر تشهکیالت زمین شهناسی منطقه فارس، وضع     

 است: حیبه شرح زیرقابل توض

تشهکیالت مربوط به کرتاسهه متشهکل از سنگ های آهکی سفید متمایل به زرد بوده و باع      دوران دوم: کرتاسهه ،  -

 عدم جذب آب های سطحی می گردند.

 دوران سوم شامل سه دوره است: -

زرد رنگ و مارن های قرمز و سبز  : دوره آئوسهن: تشکیالت مربوط به آئوسن متشکل از سنگ های آهکی سفید و الف

 رنگ همراه با گچ است.

: دوره میوسهن: تشکیالت مربوط به میوسن متشکل از گروه های کم ا رتفاع سست و نرم با مارن های خاکستری و  ب

قرمز رنگ و سهبز رنگ و سنگ های آهکی و گچی و مارن های قرمز و خاکستری مخلوط با ماسه سنگ بوده که این  

 ر ایجاد خاک های شور منطقه سهم بسزائی دارند.تشکیالت د

به صهورت کنگومرای تشهکیالت بختیاری که بدون الیه نسبی بوده و بصورت توده ای از کنگومرای    : دوره پلیوسهن: ج

 غیر متحجر دیده می شود.

ز ا یدارای پوشش دوران چهارم: از پلیوسهن به بعد شامل دشت های وسیع آبرفتی و دامنه های پای کوه ها که اکثراً  -

 خاک است. هیال

 یانسبتا جوان مربوط به دوران ه التیتشک یکسریشامل  یشهرستان الرستان به طور کل یشهناس  نیزم التیتشهک 

رت به صو دیجد یتا دوران ها نیاز کامبر یگرید التیطبقات تشک نیاز ا یسوم و چهارم است که در حد فاصل بعض

 شود. یم دهید ینمک یگنبدها

س( و زاگر سی)ناودنیرسوبات زم ری)نمک و گچ(در ز یری(به علت وجود رسوبات تبخسهم یاپریشهدن)د  یگنبد دهیپد

 نیکه ضعف زم ی.در مناطقدیآ یکم(به وجود م یو چگال یرینمک و گچ )شکل پذ یسهنگ ها  یها یژگیو نیهمچن
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 نیا یدگز رونیطق باشد باع  بمنا گریرسوبات کمتر از د نیا یرو ییستایوجود داشته باشد و فشار سنگ ا یسهاخت 

 . دیآ یبه وجود م ینمک یهاشود و گنبد یها( م)نمک رسوبات

 اثر نینفت و گاز باشههد.مهمتر یها دانیاز وجود م یتواند نشههانه ا یدر هر منطقه م ینمک ینوع از گنبدها نیا وجود

بر اثر بارش باران است که همراه  ینمک یگنبدها یحل شدن نمک موجود در سازندها هیناح نیدر ا دهیپد نیا یمنف

مسئله موجبات  نیشود.ا یم یو اراضه  ینیرزمیآب ز یو موجب شهور  افتهی انیجر ینیرزمیز ایو  یسهطح  یبا آب ها

 یشور جهیمنطقه در نت یاز دست دادن استعداد خاک ها نیو همچن یرا در رابطه با کشهاورز  یادیز یها تیمحدود

 .گنبدها به وجود آورده است یزائ

 

 شناسی . خاک1-1-1

مطالعات مرکز تحقیقات آب و خاک وابسههته به سههازمان تحقیقات کشههاورزی و منابع طبیعی بر اسههاس خصههوصههیات 

 مرفولوژی و فیزیکی و شیمیایی و ژنتیکی با توجه به ماده اولیه تشکیل دهنده خاک انجام گرفته است. 

ی خاک های منطقه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته به طور کلی خصهوصهیات و ضهوابط عمده ای که برای شهناسائ    

وضههع تجمع آهک و گچ و لکه  پایداری خاک، بافت خاک،  سههاختمان خاک، رنگ خاک، عبارت اسههت از عمق خاک،

رنگ های غیر متجانس در پروفیل خاک که با در نظر گرفتن نتایج تجربه های آزمایشهههگاهی از قبیل میزان درصهههد 

 یژگیو نیقابلیت هدایت الکترونیکی و مقدار امالح محلول، ا خاک، PHدرصههد مواد آلی،  میزان گچ، کربنات کلسههیم،

 آن به شرح زیر است: جیها در هر یک از طبقات خاک بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که نتا

ند که از نظر بررسههی سههنگ های سههخت آهکی تشههکیل یافته ا از منطقه، در مرتفع نسههبتاً های کوه –: بلندی  الف

قلل  یخاکشهناسی بیرون زدگی سنگی همراه با خاک خیلی کم عمق  سنگالخی است. کوه های نسبتاً مرتفع که دارا 

مدور هستند از سنگ های ماسه ای و کنگلومرا تشکیل شده اند که از نظر خاکشناسی بدون پوشش خاکی می باشند 

ق سههنگریزه دار موجود می باشههد. بلندی های مرتفع بریده بریده و فقط در بعضههی قسههمت ها از دامنه، خاک کم عم

گچ و سهنگ ماسه هستند که اکثراً بدون پوشش خاکی و یا خاک بسیار کم عمق   مارنی، یافته از مواد آهکی، لیتشهک 

 هایتپه های با قلل مدور و با تشهکیالت سنگ های آهکی، ماسه ای و کنگومرا دارای خاک   .دغیر یکنواخت می باشه 

کم عمق تا نیمه عمیق سههنگریزه دار بر روی مواد آهک هسههتند. تپه های کم ارتفاع بریده بریده و بقایای فالت های  

م دار دارند. تپه های ک گریزهقدیمی متشکل از سنگ های کنگومرا هستند و پوشش خاک کم عمق تا نیمه عمیق سن

های آهکی و گچی دارای خاک های کم عمق با بافت متوسط  ارتفاع و فرسایش یافته و بریده بریده با تشکیالت مارن

 تا سنگین همراه با مواد گچی و آهکی هستند و در بعضی قسمت ها شور هستند.

 

 خاک دارای متوسههط تا کم بلندی و پسههتی با شههکل، بادبزنی های واریزه منطقه های فالت –: فالت های منطقه  ب

 فالت همچنین و هسهتند  زیرین های الیه در آهکی مواد تجمع با همراه متوسهط  بافت با عمیق نیمه تا عمق کم های

دارای خاک های کم عمق تا نیمه عمیق با بافت  مارنی آهکی، گچی، مواد دارای زیاد نسههبتاً بلندی و پسههتی با هایی

 متوسط همراه با تجمع مواد گچی در الیه های زیرین توام با شوری است.

 

 .شوند می تقسیم دسته سه به خاکشناسی نظر از منطقه های دشت –: دشت های منطقه ای ج

دشهت دامنه ای با شهیب بسهیار مالیم و پسهتی و بلندی و سنگریزه سطحی، دارای خاک عمیق با بافت متوسط تا      -

 سنگین همراه با لکه های آهک در بعضی از قسمت ها کمی شور.
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طح دارای خاک عمیق با بافت سنگین در بعضی از قسمت ها توام مس دشهت دامنه ای با شیب بسیار مالیم و تقریباً  -

 با شوری کم تا متوسط.

دشهت دامنه ای با شهیب بسیار مالیم و تقریباً مسطح دارای خاک عمیق با بافت سنگین تا خیلی سنگین با شوری    -

 زیاد.

که خاک این اراضی عمیق با پسهتی هم وجود دارد که عالوه بر گودی دارای شهوری بسیار زیادی هم هستند    اراضهی 

بافت سهنگین و شوری خیلی زیاد با محدودیت آب زیرزمینی مواجه است. دشت های سیالبی با پستی و بلندی کم و  

بافت متوسههط تا سههنگین با شههوری زیاد  اشههیب بسههیار کم ولی شههور در منطقه وجود دارند که دارای خاک عمیق ب

 هستند.

 توان در سه دسته قرار داد: یمنطقه را م نیا یخاک هامنطقه الرستان  یخاک ها یبررس با

 دار زهیکم عمق سنگر اریبا خاک بس ایبدون خاک و  یکوه ها و تپه ها شامل دو گونه اراض یخاک ها (1

 یبوده و دارا قیعم مهیدار که کم عمق و ن زهیشههکل سههنگر  یبادبزن یها و آبرفت ها زهیفالت ها، وار یخاک ها (2

 هستند. یو گچ یتجمع مواد آهک

 یقسههمت ها دارا یو در بعضهه قیعم مهیکم عمق تا ن یمسههطح و نسههبتا مسههطح که خاک ها یاراضهه یخاک ها (3

 منابع آب هستند. تیو محدود ادیکم تا ز یشور یژگیو

 

 شناسینقشه خاک  :3نگاره 
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 شناسی . کانی1-1-3

 الف( کانسارهای فلزی

وجود سازندهای  رایمنطقه معدن فلز فعال وجود ندارد اما اخ نیالرستان در ا یصنعت یس پروژه امکان سنجبر اسها    

مختلف متشهکل از ریولیت، پیروکسهنیت، هماتیت و سهازند سهبز کم رنگی که احتماالً کالکانتایت است گزارش شده     

آن توده ای از سنگ های مختلف مانند  مسیر راسهت. همچنین آثاری از بیرون زدگی های مگنتیتی دیده شهده که د  

پیروکسهنیت ، ریولیت، ماسهه سنگ های با الیه نازک حاوی آثار بیتومینه دارای ریپل مارک به صورت پراکنده و گاه   

متمرکز وجود دارد. مگنتیت یاد شده بین شیل های ارغوانی با الیه نازک با ضخامت متغیر بین یک یا دو متر گزارش 

 شده است.

 یالرستان اکتشاف تعداد یصنعت یمعادن الرستان در پروژه امکان سنج یاکتشاف یها تیاسهاس در اولو  نیهم بر   

 شده است. ینیب شیپ یمعادن فلز

 فلزی( کانسارهای غیرب

 غیرفلزی منطقه شامل معادن گچ، نمک و اهک است که در ذیل به بررسی آن ها می پردازیم: کانسارهای   

 سنگ نمک: -1

قادرند به  شمال شرقی الر به صورت گنبد های نمکی وجود دارد. این گونه گنبد ها معموالً 41دن در کیلومتر مع این

ذخایر نفتی را در خود ذخیره سازند. این امر از سویی در اقتصاد منطقه موثر واز سوی دیگر باع  عنوان سهنگ پوش ، 

تن نمک است که در  311ستخراج سالیانه این معادن ا حاضرشهوری اراضی و آب های مجاور خود می شود. در حال  

 کارخانه فرآوری شده و به عنوان نمک آشپزخانه مرغوب مورد استفاده قرا می گیرد.

 گچ : -2

مطالعات انجام شهده سهازندهای گچساران و ساچون حاوی الیه های گچ هستند که در سرتاسر منطقه الرستان    طبق

 :راندیطق گچ به شرح زگسترش یافته اند. عمده ترین منا

 به ای ذخیره دارای دارد، قرار( اوز –شههمال غرب گراش )راه الر  21سههنگ گچ گراش الر: این معدن که در کیلومتر  

 تن 751 ساالنه و دارند قرار افقی حالت به متر 5/1 ضخامت با گچ های الیه کانسار این در. است تن هزار 111 میزان

 .گردد می استخراج آن از گچ

 احتمالی ذخیره میزان. دارد قرار جهرم و قیر –جنوب شههرقی راه الر  12سههنگ گچ چاه قائد: این معدن در کیلومتر  

 و مارن طبقات بین مالیم شهیب  با متر 2 ضههخامت با آن گچ های الیه. اسهت  شهده  محاسهبه  تن هزار 611 حدود آن

اسهتخراج می شود که به علت نیاز اهالی منطقه به   نآ از گچ تن هزار 8 سهاالنه  حاضهر  حال در. اند گرفته قرار ماسهه 

 گچ، فروش گچ پودر شده در منطقه سطح باالیی داشته و برای آینده نیز قابل گسترش است.

کیلومتری جنوب خنج قرار دارد. میزان  45جنوب غربی الر و  171گچ خلیلی الرستان: این معدن در کیلومتر  سهنگ 

 هزار تن از این معدن بهره برداری می شود. 9االنه هزار تن و س 111ذخیره قطعی آن 

هزار تن، در حال حاضر  311شمال اوز قرار دارد و با ذخیره قطعی  11گچ اوز الرستان : این معدن در کیلومتر  سنگ

 هزار تن از آن استخراج می گردد. 16ساالنه 

 گچ پارخ الرستان: سنگ

ضهههخامت  هزار تن اسهههت، 251ار دارد، دارای ذخیره ای به میزان شهههمال غربی الر قر 21معدن که در کیلومتر  این

 متر و شیب طبقات آن کم و تقریباً حالت افقی دارند. 6طبقات گچ 

 دیگر معادن سنگ گچ می توان از سنگ گچ کوه برکه، شیخ بربر، واهرد شرفوریه و سرکان نام برد. از
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 آهک   -3

ر بین طبقات گچ و مارنی قرار گرفته اند که دارای شههیب مالیم مت 4تا  3آهک موجود در منطقه تا ضههخامت  سههنگ

 است.

 1838شهرستان در سال  یاستخراج مواد معدن زانیو م تیظرف: 1 جدول 

 استخراج ظرفیت نوع معدن ردیف

 6111 - نمک گچ 1

 61111 2419911 گچ 2

 41111 9237361 سنگ الشه 3

 18111 811111 آهک 4

 و معادن الرستان عیمأخذ: اداره صنا

 

 1838مشخصات معادن فعال الرستان، : 1 جدول 

 نام ماده معدنی نام معدن ردیف
ذخیره 

 قطعی

ذخیره 

 احتمالی

استخراج 

 سالیانه
 سرمایه گذاری اشتغال

 681 811 111 - 6 111 - - نمک آبی کهنه اوز الرستان 1

 سنگ الشه –گچ  تاننیمه الرس 2
411 111 

361 45 
111 145 111 3 6 111 511 418 

 311 111  111 6 11 111 125 111 1 111 111 گچ زینل آباد 3

 274 111 111 4 11 111 8 111 111 6 111 111 سنگ الشه هیرم الرستان 4

 127 551 111 1 15 111 - 1 111 111 سنگ الشه سنگ الشه گراش 5

 119 111 111 - 11 111 - 2 111 111 سنگ الشه ادقلعه شمس آب 6

 113 111 111 6 15 111 414 111 341 111 گچ پارخ الر 7

 98 511 111 4 11 111 711 111 345 111 گچ لمبیر اوز 8

 سنگ الشه –گچ  چاه قائد اوز 9
111 192 

511 34 
- 111 3 4 111 811 83 

 75 815 111 7 11 111 - 511 111 آهک الشه آهکی کاوند 11

 گچ –آهک  گچ و آهک گراش 11
111 111 

111 311 
- 111 8 7 111 111 71 

 53 611 111 6 11 111 - 169 111 گچ گچ بنارویه 12

 - - 5 111 - - سنگ الشه کوه هوا 13

 216 751 111 6 11 111 - 331 111 گچ چاهوی کهنه 14

 و معادن الرستان عیمأخذ: اداره صنا
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 الر یاول اکتشاف یهاتیاولو: 3 جدول 

 و معادن الرستان عیمأخذ: اداره صنا

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی ردیف
ساختمان زمین 

 شناسی
 واحد چینه شناسی

 
 مالحظات هدف اکتشافی

 مارون سازند هرمز گنبد نمکی چاه بنه شرن الرستان 1
روبیدیوم  –عناصر توریم 

 سریم، النتانوم، ایتریوم  –
- 

 چاه بنه گنبد نمکی شرن الرستان 2

آهک دولومیتی سیلیسی 

 سازند هرمز 

 

 مس
Fl oat بررسی حوزه   

 باالدست نمونه 

 گنبد نمکی چاه بنه شرن الرستان 3
 کوارتزیت هرمز 

 

 -سرب –کبالت  -مس

 روی

کوارتزیت ها در اولویت دوم 

 قرار دارد.

 گنبد نمکی چاه بنه شرن الرستان 4
کربنات های سیلیسی 

 هرمز 

 -نیکل -تکبال –وانادیم 

 ایتریوم -ارسنیک
- 

 گنبد نمکی کرموستج جنوب شرن الر 5
Iاز سازند هرمز  I I  بخش 

Iاز سازند هرمز  I I  بخش 
 پتاس

در نمونه های سنگی و آبراهه 

 ای مقدار پتاس ناهنجار است.

 پتاس دیاباز یا بازالت هرمز  گنبد نمکی چاهاب شمال پاسگاه چهار برکه  6
آبراهه در نمونه های سنگی و 

 ای مقدار پتاس ناهنجار است.

 طال -مس آهک اسماری  گنبد نمکی چاهال جنوب شرن پاسگاه چهار برکه  7
 %6/12نمونه آنالیز شده دارای 

 طال است. ppd 91مس و 

 آهک هیدراته آهک اسماری  تاقدیس دنگ  جنوب روستای باغان  8
 درصد  96/94 –درجه خلوص 

 

 آهک هیدراته آهک اسماری  یس کهنهتاقد شمال اسالم آباد 9
 درصد 16/95 –درجه خلوص 

 

 آهک هیدراته آهک اسماری  تاقدیس گچ  جنوب پاسگاه چهار برکه  11
 درصد2/97 –درصد خلوص 

 

 آهک هیدراته آهک اسماری  تاقدیس چاهال یا شور  جنوب شرن پاسگاه چهار برکه  11
 درصد  7/96 –درصد خلوص 

 

 6/98 -درصد خلوص آهک هیدراته آهک خامی  ناقدیس گچ جنوب شرن الر 12

 مواد اولیه آجر  مارن میشارن تاقدیس گاوبست شمال غرب بیرم 13
برداشت نمونه برای تست 

 تکنولوژی

 مواد اولیه آجر مارن میشان تاقدیس بونشکتو شمال دشتی  14
برداشت نمونه برای تست 

 تکنولوژی

 گچ سازند ساچون دزد و نوتاقدیس بند  شرن پل رودشور 15
درجه خلوص نمونه آنالیز شده 

95% 
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 خیزیها و زلزلهوضعیت گسل. 1-1-3

کشهور ایران بر روی کمربند زلزله خیز هیمالیا به آلپ واقع شده است از این رو تمام نقاط ایران را می توان زلزله خیز  

قشهه سیسموتکتونیک ایران که توسط سازمان زمین شناسی کشور تهیه شده است، استان فارس  دانسهت. بر اسهاس ن  

جزو مناطق زلزله خیز کشهور اسهت که عمده زلزله خیزی آن در محدوده شهرستان الرستان است. به عقیده بسیاری   

ساختی آن قرار دارد  حوالی خط پوشش کوه های زاگرس که شهرستان الرستان در منطقه زمین از زلزله شهناسهان ،  

در غرب  رانیا یسههاحل یاتفان افتاده در قسههمت ها ی. زلزله هادیآ ییکی از زلزله خیزترین نواحی دنیا به شههمار م

در ناحیه الرسهتان نشان می دهد که وقوع زلزله های شدید، زاییده تداخل حرکت های جدید با   ژهیبندرعباس و به و

زنده کردن گرایش و تولید خط جدیدی از زلزله می شهود. بر اساس نقشه   خطوط زلزله های گذشهته اسهت که باع   

به گزارش موسسه ژئوفیزیک ،  توجهمنطقه بندی زلزله که به وسهیله سهازمان زمین شهناسهی کشهور تهیه شهده و با       

نوع شههرسهتان الرسهتان، جزو مناطق زلزله خیز از نوع تخریب سهطحی است. قدرت زلزله های این منطقه عموماً از     

کیلومتر اسهت. از ویژگی های این نوع زلزله ها آن است که   61ریشهتر( با کانون عمقی کمتر از   6تا  4متوسهط )بین  

گیرد اما در شهههعاع عمل، منطقه شهههدیداً تخریب می گردد. با توجه به آیین نامه های  یمنطقه وسهههیعی را در بر نم

شده است که الزم است در طراحی  یله خیز کشورمان معرفساختمانی ایران شهرستان الرستان جزو مناطق عمده زلز

مورد نیاز رعایت  دواحدهای مسههکونی و سههاختمان های شهههرسههتان، مقاوم بودن در مقابل اثرات تخریب زلزله تا ح  

 گردد.

 زلزله در شهرستان را می توان به صورت زیر پهنه بندی کرد: خطر

دهسهتان حومه، قسمت شرقی )دهستان های بیرم، باال ده، فداغ،  پهنه با خطر نسهبتاً باال شهامل قسهمت مرکزی     -1

فیشهور و هرم( ، قسهمت غربی دهسهتان های )عماده و بنارویه( و قسهمت مرکزی دهستان های ارد، بیدشهر و جویم     

 است.

دهسههتان های  نیمه شههرقی و غربی دهسههتان حومه، درز و سهایبان ،  یپهنه با خطر متوسهط شههامل دهسههتان ها  -2

محمله(  قسمت جنوب  بنارویه ، ای باغ، دهکویه و سیف آباد ، نیمه شرقی دهستان های )عماد ده، ارد بیدشهر،صهحر 

فیشههور، هرم ، جویم( و قسههمت شههمال غربی  اغ،شههرقی دهسههتان جویم، نیمه غربی دهسههتان های )باالده ، بیرم، فد

 دهستان محمله است.

 ظم دهستان محمله، قسمت غربی دهستان فداغ است.پایین شامل قسمت اع پهنه با خط نسبتاً -3

 جویم و بنارویه محمله، سیف آباد، خطر نسبتاً باال : در خنج ، -

 فداغ، بیرم، باالده، عماد ده و حومه صحرای باغ  خطر متوسط : در ارد، فیشرو، -

 خطر متوسط تا باال: روستاهای شهرستان الرستان -

نوع زلزله ها آن است که  نیا یها یژگیاست. از و یسطح بیاز نوع تخر زیلزله خالرسهتان جزو مناطق ز  شههرسهتان  

 شود. یم بیتخر دایاما در شعاع عمل، منطقه شد ردیگ یرا دربرنم یعیمنطقه وس

زلزله با قدرت  22مورد ثبت زلزله وجود دارد که حدود  51در شههرستان الرستان بیش از   1381الی  1335سهال   از

 ریشتر بوده است. 8/6با قدرت  54و بزرگترین آن در سال ریشتر  6تا  3
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 (1831-1811های به وقوع پیوسته در الرستان )ترین زمین لرزهمشخصات مهم: 3 جدول 

 طول شرقی عرض شمالی تاریخ عمق شدت مطلق ردیف

1 6 4 11/8/1335 25/27 5/54 

2 7/4 1 12/12/1337 5/27 55 

3 9/4 111 7/5/1339 5/27 5/54 

4 3/6 33 12/5/1339 5/27 55 

5 8/5 34 15/8/1339 27 54 

6 5/5 53 19/7/1339 4/28 3/53 

7 3/5 31 4/4/1341 6/27 55 

8 8/5 36 26/3/1341 6/27 55 

9 6/6 31 17/1/1341 75/27 25/55 

11 6/5 31 17/8/1341 28 6/55 

11 8/5 16 12/7/1341 27 75/54 

12 3/5 25 11/8/1342 5/26 4/55 

13 5 33 19/4/1343 7/26 7/55 

14 3/5 33 8/6/1342 5/27 9/55 

15 2/5 _ 21/12/1342 5/27 1/55 

16 2/5 37 11/4/1342 1/28 7/55 

17 8/5 43 1/1/1342 2/28 55 

18 1/5 63 8/5/1343 18/28 85/55 

19 3/5 51 18/1/1343 11/28 88/55 

21 6/5 38 21/11/1343 9/26 54 

21 5/5 28 2/4/1344 1/28 56 

22 2/5 41 13/9/1345 2/28 2/53 

23 5 19 12/11/1346 7/26 4/55 

24 2/5 16 11/11/1346 5/26 3/55 

25 5 46 11/11/1346 7/26 5/55 

26 2/5 38 11/11/1346 5/26 2/55 

27 3/5 42 21/11/1346 7/27 5/54 

28 1/5 42 11/11/1364 5/26 3/55 

29 7/5 23 25/6/1347 4/28 1/53 
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 طول شرقی عرض شمالی تاریخ عمق شدت مطلق ردیف

31 1/5 44 25/6/1347 4/28 2/53 

31 1/5 34 31/6/1347 2/28 2/53 

32 2/5 27 11/2/1347 8/27 54 

33 5 8 14/8/1348 7/26 7/53 

34 5 4 25/1/1348 8/27 7/54 

35 5/5 21 4/11/1349 8/27 5/54 

36 5 33 1353 13/228 33/53 

37 8/6 35 1354 11/28 54/53 

38 1/5 41 1355 1/28 15/52 

39 5/4 33 1356 22/28 54 

41 8/4 44 1358 2/28 38/53 

41 1/5 63 1359 2/28 53/53 

42 1/5 64 1359 13/28 2/53 

43 2/4 39 1361 1/28 65/53 

 __ __ خنج 4/3/75 __ 4/5 44

 __ __ خنج 6/3/45 __ 8/4 45

 __ __ خنج 21/2/76 __ 6/3 46

 __ __ خنج 18/4/76 __ 6/4 47

 __ __ خنج 26/5/76 __ 5/4 48

 __ __ خنج 23/6/76 __ 1/4 49

 __ __ بنارویه 9/8/76 __ 5/4 51

 __ __ بنارویه 6/11/76 __ 9/4 51

 __ __ خنج 21/8/77 __ 7/5 52
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 1889از زلزله سال  ییهاعکس  :3نگاره 

  

  

 زلزله یبندنقشه پهنه  :3نگاره 
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 یهای سطحی و زیرزمینآب. 1-1-3

 یسطح یهاآب الف(

شور  رودخانه ها در اسهتان فارس محدود اسهت و در قسمت های جنوبی استان به علت عبور از نقاط نمکی،   جریان   

 دالکی ، شاپور ، قره آقاج ، مهمترین رودخانه های استهههههههههان رودخانه های کر،  غیر قابل استفاده اند.  بوده و تقریباً

میلیارد  46/2میلیارد متر مکعب است که  54/9فهلیل و فیروز آباد هسهتند. حجم جریانات آب های سهطحی اسهتان    

تاالب ها  دریاچه ها،میلیارد متر مکعب نیز به صورت مهار نشده به  18/7متر مکعب آن به مصهارف مختلف رسیده و  

 شانیپر و کفه های داخلی پوسته و یا از استان خارج می شود. استان فارس دارای سه دریاچه مهم به نام های مهارلو،

 و بختگان است. این دریاچه ها اغلب در تابستان خشک و یا کم آب و در زمستان و بهار پرآب هستند.

آب دائم  یکه دارا یشهرستان رودخانه مهم نیشود که در ا یمشههرستان الر مشخص   یسهطح  یآب ها یبررسه  با

شده و پس  یکیشهرستان با رودخانه قره آغاج  نیاز رودخانه مند در شمال ا یباشد وجود ندارد و تنها قسمت کوچک

قابل استفاده  یکشاورز یشور بودن برا تشود که به عل یاز شهرستان از شمال آن خارج م یاز مشهروب کردن بخشه  

 آن ها رودخانه مهران نیکند که مهمتر یم دایپ انیجر داریناپا ییها آلبیدره ها س یاز بعض ی.در مواقع بارندگستین

نفوذ بودن خاک منطقه و دفع  رقابلیوجود دارد که به علت غ یعیدر شمال شهر اوز دشت نسبتا وس نیاسهت. همچن 

ماه از سال آب دارد و به  8-7ده است که در مجموع در آم یکوچک اچهیدشت به صورت در نیاز ا یقسهمت  یتوپوگراف

 شود.ینم یاعلت نبود امکانات از آن استفاده

 ینیرزمیز یها( آبب

قنوات و  توجه به محدود بودن جریان رودخانه ها و شههوری آب رودخانه ها در قسههمت های جنوبی چشههمه ها،  با   

رزی نقش مهمی را ایفا می کنند. به طور کلی قابلیت بهره های عمیق و نیمه عمیق در آبیاری زمین های کشهههاوچاه

غربی و شهمال غربی اسهتان وجود دارد که دارای بارندگی مناسب و گسترش    برداری از منابع آبی در مناطق مرکزی،

وسههعه قابلیت ت منابع آهکی هسههتند و سههایر مناطق به دلیل بارندگی کم، تغذیه کم و برداشههت بیش از حد ظرفیت، 

 های آب منفی است. شته و در بعضی مناطق بیالن سفرهندا

که در مورد وضههعیت منابع آب زیرزمینی منطقه فارس می توان ارائه داد این اسههت که حجم   یطور کلی آمار کم به

میلیارد متر  88/21میلیارد متر مکعب است که  28/77نفوذ مسهتقیم به سهفره آب زیرزمینی از نزوالت جوی بالغ بر   

 میلیارد متر مکعب به سفره آهکی نفوذ می کند. 41/56ن در سفره آبرفتی و مکعب آ

 

 ینیرزمیز یاست سفره ها یآهک یها هیمنطقه که عمدتا از ال نیزم یها هیمنطقه الرستان با توجه به جنس ال در   

 قیعم یاز چاه ها یردارحفر چاه، بهره ب یباال نهیدارندکه به علت شوربودن و هز رهیرا در خود ذخ یمنابع آب مناسب

حفر شده بعد از مدتی به شوری می گراید. بر اساس  ایو حتی آب های برخی چاه ه ستیدر منطقه چندان متداول ن

 ونیلیم 315ساالنه آن ها  هیحلقه چاه است که تخل 3363شههرستان الر   یتعداد کل چاه ها 1384 یسهالنامه آمار 

 هی) با تخل قیحلقه آن ها چاه عم 1137اد چاه موجود در شهههرسههتان الر تعد نیاسههت. از ا یمتر مکعب  در سههال آب

متر  ونیلیم 132ساالنه  هی)با تخل قیعم مهیحلقه آن ها چاه ن 2151( و یمتر مکعب  در سال آب ونیلیم 148ساالنه 

 ( هستند.یمکعب  در سال آب

 مثبت( است. یر و تاحدوددر حد تعادل )صف ینیرزمیز یهااز منابع آب یدشت الر بهره بردار در

 

 



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
18 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 یسطح یهاآب تینقشه وضع  :9نگاره 

 

 زیرزمینی یهاآب تینقشه وضع  :11نگاره 

 



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
19 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 . شرایط اقلیمی 1-1-9

 الف( آب و هوا

 استان فارس به طور کلی دارای سه نوع شرایط آب و هوایی متفاوت است:

هوای سردسیر در شمال و شمال غرب استان که به علت کوهستانی بودن دارای زمستان سرد با برف و باران آب و  (1

 فراوان و تابستان معتدل است.

 آب و هوای معتدل در نواحی مرکزی که دارای زمستان های معتدل و بارانی و تابستان های گرم و خشک است. (2

 قی که زمستان های معتدل و تابستان های بسیار گرم دارد.آب و هوای گرمسیر در جنوب و جنوب شر (3

رم و گ یآب و هوا یدارا یدر جنوب استان در دسته سوم قرار گرفته و به طور کل یریشهرستان الر با توجه به قرار گ

روز و  9 خبندانی ی، تعداد کل روزها1384الر در سال  کینوپتیس ستگاهیا یخشهک اسهت. بر اسهاس آمار هواشناس   

شده  سیدر فرودگاه الر تاس 1363شهر الر در سال  کینوپتیس ستگاهیسهاعت اسهت.)ا   3526 یجموع سهاعات آفتاب م

 است.( ایمتر از سطح در 792است که ارتفاع آن 

 ( دماب

استان در سال  یهواشناس یها ستگاهیهوا در ا یدما نیانگیاسهت و  م  یهواشهناسه   سهتگاه یا 19 یفارس دارا اسهتان 

 و زییبهار، تابستان، پا یاسهتان در فصل ها  یهوا یدما نیانگیم نیاسهت. همچن  گرادیدرجه سهانت  1711برابر  1384

 است. گرادیدرجه سانت 818و  1419،  2717،  21 بیزمستان به ترت

 ی( بارندگج

 نظر میزان بارندگی نیز می توان استان را به سه دسته تقسیم کرد: از

 خنج و ابرکوه را در بر می گیرد. اوز، رقی استان که شهرهای الر،منطقه خشک واقع در جنوب و جنوب ش (1

 فیروز آباد و...... است. کازرون، منطقه نیمه خشک که شامل شهرهای شیراز، (2

شهامل ارتفاعات شمال و شمال غرب فارس   منطقه مرطوب که در داخل رشهته کوه های زاگرس قرار دارد و عمدتاً  (3

 است.

 استان یهواشناس یهاستگاهیساالنه ا یبارندگ زانینمودار م  :11نگاره 

 
 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار
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 د( باد

توده های هوای جنوب و بادهای محلی.  بادهای غربی ، بهادهای عمده اسهههتان فارس عبارتند از بادهای شهههمالی،    

جنوب شرقی و  -تان نشان می دهد که جهت اصلی وزش باد، شمال غربیبررسی میزان باد در سطح شهرس نیهمچن

 متر برثانیه است. نمودار زیر الگوی عام گلباد ساالنه را نشان می دهد: 12شرقی و متوسط سرعت باد  -غربی

 گلباد ساالنه در منطقه الرستان ینمودار الگو  :11نگاره 

 
 هـ( رطوبت و تبخیر

 چه از جنوب به شمالت نسبی باالیی برخوردار است و هرشههرسهتان الر به دلیل نزدیکی به خلیج فارس ، از رطوب     

آن حرکت کنیم،  به علت دوری از منابع رطوبت، از میزان رطوبت هوا کاسهههته می شهههود. میزان تبخیر نیز به دلیل 

 صل تابستان بسیار باالست.تعداد روزهای آفتابی زیاد و نیز گرمای شدید به خصوص در ف

 

 

 منطقه تاریخیهای ویژگی .1-1
اسههتان فارس که در جنوب  بخش میانی کشههور واقع اسههت ، دارای غنی ترین  آثار باسههتانی و تاریخی فالت ایران    

از باسهت  که سهابقه آن به چندین هزار سهال قبل  باز می گردد. تاریخ سکونت و زندگی در این منطقه به آغاز تاریخ    

می گردد. تاریخ زیسهت  آریایی های نخسهت دراین پهنه در کنار آب و خاک مناسب دشت ها و کوهپایه های فارس   

 ای کههای باستانی و حکومت پادشاهان هخامنشی را رقم زده است. محدودهباسهتان، پیدایش نخسهتین مراکز تمدن  

از سرزمین وسیع و دولت مستقلی به نام عیالم  بوده نامیده می شود در روزگاران پیشین قسمتی  امروزه استان فارس

اسههت. تاریخ شههناس نامور ایرانی اسههتاد زرین کوب در کتاب  خویش به نام  تاریخ مردم ایران قبل از اسههالم  اشههاره  

 کند:می

م به بدون شههک ایرانیان باسههتانی غرب ایران، طوایف ماد و پارس، قرن ها قبل از آن که در مجاورت آشههور و عیال     

صهحنه تاریخ قدم بگذارند، می بایست مثل اقوام اوستایی شرن ایران افق های ناپیدای آن را پشت سر گذاشته باشند.  

درنواحی غرب فالت ایران، به علت کشمکش های دایم با طوایف و اقوام  جنگجو و مقتدر مجاور اورارتو، آشور و عیالم  

 رتشتاران( بوده است.قدرت رهبری در دستان جنگجویان آریایی ) ا

در نواحی مرکزی و غرب ایران زبان دیرینه اقوام آریایی )زبان باسهتان اوستایی( به تدریج به خاطر برخورد با عناصر     

بابل و عیالم دسهههتخوش د گرگونی شهههد ولی طبقه کاهنان )از مغان ماد( زبان دیرینه  -آشهههور -مربوط بهه اورارتو  

شمال

جنوب

غرب شرن
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ویج را همچنان حفظ کردند. در عهد باستان و قبل از دوره تاریخی )تاریخ مکتوب( اقوام  های باستانی عهد ایرانهسرود

ساکن در این محدوده که شامل حکومت های بابل و عیالم ، آشور و اورارتو است روز های خوش را پشت سر گذاشته 

ه سوی سقوط اخالقی می تاخت بودند. دولت اورارتو به وسهیله آشهور در بن بسهت افتاده بود و خود آشور هم چنان ب   

می بایسههت چشههم به راه نیروی تازه باشههد که آن را در وجود آریا های ایرانی یافت :  -شههرن نزدیک -که ناچار شههرن

 طوایف ماد و پارس.  

 از اقوام پارسی بر این  منطقه باقی مانده است.  -فارس -به این ترتیب نام پارس   

کهگیلویه و بویراحمد و قسمت های  -غرب استا ن هرمزگان  -فارس، بوشهر  تا قبل از نهضت مشروطه وسعت استان

شههرقی  اسههتان خوزسههتان را شههامل می گردید.  در قرن چهارم اصههطخری در کتاب تاریخی و جغرافیایی خود به نام 

ندری در محل سیراف )ب -فسا -فیروز آباد  -دارابگرد -المسهالک والممالک، شهرهای بزرگ فارس را به نام های شیراز 

 جنابه )بندر گناوه امروزی(  نام برده است. -ارغان )بهبهان امروزی(  -بندر طاهری استان بوشهر امروزی( 

مادی ها و هخامنشیان تشکیل می دادند. ولی بعداز  -اقوام نخسهتین سهاکن در فارس را طوایف مختلف آریایی ها      

ایران به این منطقه کوچانیده شهده اند. در قرن دوم و سوم هجری  دوره اسهالمی اقوام مختلف دیگری از بقیه مناطق  

دولت های آل بویه و دیلمیان طوایفی از کردان را به این منطقه کوچ دادند. در قرن های شههشههم و هفتم  نیز  ایالت  

باس انند عقشههقایی که از اقوام ترک زبان شههمال غربی ایران بودند به این منطقه کوچ کردند. برخی تاریخ نویسههان م 

اقبال بر این باور هسهتندکه اقوام و ایالت قشهقایی همزمان با غزنویان و سلجوقیان در قرون چهارم و پنجم وارد ایران   

شهههده و به فارس آمده اند. برخی دیگر نیز گفته اند این اقوام  همزمان با اقوام مغول به ایران آمده و دراین منطقه به 

تسههمیه  آنان را نیز از منطقه ای بنام کشههکا در قفقاز ذکر کرده اند. امروزه اهالی   کوچ روی پرداختند. ریشههه و وجه

 منطقهه فارس ترکیبی از تمامی اقوام ایرانی هسهههتند و بین آنان به علت امتزاج قومی و ازدواج و مبادالت فرهنگی  و 

 تاریخی فراوان، تفاوت محسوسی وجود ندارد.

 

 منطقه اجتماعی -جمعیتی های ویژگی .1-8

 . جمعیت 1-8-1

 653/2میلیون نفر اسههت که شههامل  337/4، سههکنه اسههتان فارس برابر 1385مطابق اسههناد سههر شههماری عمومی    

درصهد است. جمعیت   2/61میلیون نفر سهکنه شههری اسهت. به این ترتیب میزان شههر نشهینی در این منطقه برابر      

سهر شهماری با عنوان غیر سهاکن در محدود استان فارس    سهاکن در مناطق روسهتایی و عشهایر کوچنده که در زمان    

-1(. نگاره  21 -1درصد از جمعیت منطقه( را فرا می گیرد. )نگاره  8/38میلیون نفر) 684/1شهمارش شده اند، برابر  

 .دهدیاستان را  برحسب سن و جنس نشان م تیجمع یهرم سن 21

نفر در کیلومتر  4/35می شود، در کل استان فارس برابر نسهبی جمعیت که از رابطه جمعیت با سطح حاصل   تراکم   

مربع اسههت. ولی این نسههبت در شهههرسههتان های مختلف بسههیار متفاوت اسههت.  باال ترین تراکم جمعیت در سههطح   

 .   شدنفر در کیلومتر مربع می با 163شهرستان شیراز مشاهده می شود که معادل 

هکتار است در شهرستان های مرودشت وکازرون وجود  دارد و در سایر نفر در 7/65تا  5/81متوسط که بین  تراکم   

شههرسهتان های اسهتان درجه تراکم بسهیار پایین می باشهد. کمترین میزان های تراکم جمعیت در سههه شهههرستان      

ادل گزارش شده است.  این تفاوت ها لزوم تع عنفر در کیلومتر مرب 11فراشبند و خنج وجود دارد که کمتر از  -بوانات

 بخشی به توزیع و تراکم جمعیت را در سطح استان نمایان می سازد.   
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راکم ت) در کشور است ینفر در کیلومتر مربع است که کمتر از متوسط تراکم نسب 35در این استان برابر  ینسهب  تراکم

 متر مربع است(. نفر در کیلو 42ی در ایران معادل نسب

و  1385های استان فارس بر مبنای اسناد موجود که از سرشماری عمومی درجات تراکمی را در شهرستانجدول زیر 

 سازد.های گزارش شده در سالنامه آماری استان )سازمان مدیریت و استانداری( بدست آمده است نمایان میمساحت

 1831 -های استان فارس توزیع جمعیت شهری و روستایی در شهرستان: 3 جدول 

 روستایی و عشایری درصد شهری کل جمعیت شهرستان

 9763 8915 83196 92959 آباده

 23668 4311 17821 41488 ارسنجان

 21177 6819 46798 67875 استهبان

 49645 5315 57119 116664 اقلید

 32532 2919 13912 46434 بوانات

 14439 5219 16193 31632 پاسارگاد

 83397 5818 119148 212445 جهرم

 8331 8116 37151 45381 خرم بید

 21284 4917 21112 41296 خنج

 111135 3716 66913 177938 داراب

 27113 5618 35714 62817 زرین دشت

 68552 2411 21787 91339 سپیدان

 387131 7714 1324155 1711186 شیراز

 82126 5714 111821 192946 فسا

 28113 3817 17665 45678 فراشبند

 48511 5814 68112 116622 فیروزآباد

 37513 4214 27635 65148 قیر و کارزین

 131615 5116 134949 266564 کازرون

 111111 1158 113318 119113 الر

 42475 4611 36217 78692 المرد

 34146 3714 21367 54413 مهر

 162564 4513 134835 297399 مرودشت

 118338 3419 57971 166318 ممسنی

 49341 5411 58166 117416 نی ریز

 1338981 3151 1311913 1883333 کل استان

 1385سرشماری عمومی  -مأخذ : مرکز آمار ایران 
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 1831های منطقه فارس، تراکم جمعیت در کیلومتر مربع در شهرستان: 9 جدول 

 تراکم کل جمعیت km 2 شهرستان

 16313 1711186 11479 شیراز

 8115 297399 3647 مرودشت

 6517 266564 4159 کازرون

 4611 192946 4188 فسا

 3511 212445 5768 جهرم

 3319 67875 2111 استهبان

 3311 116622 3539 فیروزآباد

 3117 91339 2854 سپیدان

 3118 54413 1768 مهر

 2818 41488 1443 ارسنجان

 2711 177938 6562 داراب

 2511 166318 6638 ممسنی

 2111 78692 3932 المرد

 1911 65148 3413 قیر و کارزین

 1717 45381 2561 خرمبید

 1619 31632 1813 پاسارگاد

 1612 92959 5726 آباده

 1511 116664 7154 اقلید

 1151 119113 11911 الر

 1317 62817 4569 زرین دشت

 1111 117416 11781 نی ریز

 919 46434 4718 واناتب

 915 45678 4824 فراشبند

 912 41296 4396 خنج

 8151 1883333 111331 کل استان

 1831استان بر حسب سن و جنس،  تیجمع یهرم سن  :18نگاره 

   
 1385سرشماری عمومی  -مأخذ : مرکز آمار ایران 
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 1831 رساکن،یو غ ییو روستا یاستان برحسب شهر تیجمع عینمودار توز  :11نگاره 

 
 1385سرشماری عمومی  -مأخذ : مرکز آمار ایران 

 

اوت می توان مورد بررسی قرار در حال حاضهر نحوه اسهتقرار و توزیع جمعیت را در پهنه اسهتان در سه صورت متف      

 ریو عشا ییجوامع روستا ،ی: جوامع شهرداد

 

 . جوامع شهری 1-8-1

هزار نفر سکنه داشته باشد، می تواند با تاسیس  11مطابق قانون تقسهیمات کشهوری هر نقطه جمعیتی که بالغ بر      

شههرداری در شمار مناطق شهری کشور قرار گیرد. عالوه بر آن کلیه مراکز بخش های کشور صرف نظر از اندازه های  

هرداری تاسیس می گردد. ولی در سال های اخیر بدالیل گوناگون جمعیتی آن مشهمول تعریف شهر است و در آن ش 

بی توجه به مفاد قانون در بسهیاری از مراکز جمعیتی که جمعیتی کمتر از معیار مذکور داشته اند شهرداری دایر شده  

 است.

ده است، گزارش ش  -دارای شهرداری -مرکز شهری 48تعداد  1375در استان  فارس در زمان سر شماری عمومی    

شهر به شهر های استان  25و سرشماری عمومی با تاسیس شهرداری در برخی نقاط دیگر تعداد  1385ولی تا  سهال  

 مرکز اعالم شده است.  73افزوده شده و در مجموع جوامع شهری استان معادل 

اظ سلسله مراتب میلیون نفر اسهت که به لح  65/2جمعیت سهاکن در مراکز شههری اسهتان فارس در مجموع بالغ بر    

 شهری در شش گروه به شرح زیر قابل طبقه بندی است:

 

هزار نفر سکنه است  و در مجموع  بر اساس آمار سر شماری  111هر باالی شه  فقره 3 شهامل  که: بزرگ شههرهای . 1

در صههد از جمعیت  9/54میلیون نفر جمعیت شهههری اسههتان را شههامل می شههوند. این شهههر ها  457/1تعداد  1385

 مرودشت و جهرم است. -ری استان را در خود جای داده اند و شامل سه شهر شیراز شه

هزار نفر گزارش شده  111تا  51ه شامل هشت  فقره شهر هایی است که سکنه هر کدام بین ک: متوسط  شهرهای .2

س، در این گروه درصد از جمعیت شهری استان فار 2/19هزار نفر از جمعیت شهری استان با سهمی برابر  518است. 

 از شهرها زندگی می کنند.

فقره شههرهای استان   11هزار نفر اسهت و شهامل    51 تا 21بین هرکدام در سهاکن  جمعیت که: کوچک شههرهای  .3

 درصد می باشد. 9/9هزار نفر و سهم آن در شهرهای استان برابر 263است. مجموع جمعیت این شهرها معادل 

 شده گزارش نفر هزار 21 تا 11بین کدام هر سکنه که است شهرهایی فقره 14 شامل که: کوچک خیلی شههرهای  .4

 درصد گزارش شده است. 7/7هزار نفر با سهمی برابر  215ت این شهر ها جمعی مجموع شمار. است
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 جمعیت کم. شوند می شامل را نفر هزار 11 از کمتر جمعیتی که شهرها روستا فقره 38 شهامل :  ها شههر  روسهتا  .5 

ت.  اس شده گزارش نفر 1936 آن سکنه 1385 شهماری  سهر  در که اسهت  انار باب شههر   مجموعه این در هرشه  ترین

 درصد است.  3/8هزار نفر و سهم آن در کل جمعیت شهری استان فقط معادل  221مجموع جمعیت این شهرها 

 

ها را بر مبنای آمار آن های موجود در سهطح استان فارس و سلسله مراتب جمعیتی مراتب شههر سهلسهله   ریجدول ز   

 نشان می دهد. 1385

 1831سلسله مراتب جمعیتی شهرهای استان فارس، : 11 جدول 

 درصد جمعیت نام شهرها ردیف طبقات شهرها

 شهرهای بزرگ

 4613 1227331 شهر شیراز 1

 417 124351 شهر مرودشت 2

 411 115285 شهر جهرم 3

 شهرهای متوسط

 315 92121 شهر فسا 4

 313 87326 شهر کازرون 5

 212 59316 شهر فیروزآباد 6

 211 56132 شهر داراب 7

 211 55143 شهر آباده 8

 211 54688 شهر الر 9

 211 52597 شهر نورآباد 11

 119 51329 شهر اقلید 11

 شهرهای کوچك

 118 46764 شهر نى ریز 12

 113 34564 شهر استهبان 13

 111 27767 شهر گراش 14

 119 23734 شهر قائمیه 15

 119 22936 شهر صفاشهر 16

 118 22534 شهر کوار 17

 118 22156 شهر المرد 18

 118 21992 شهر خرامه 19

 118 21166 شهر زرقان 21

 118 21112 شهر خنج 21
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 درصد جمعیت نام شهرها ردیف طبقات شهرها

کوچكخیلی شهرهای   

 117 18641 شهر حاجى آباد 22

 117 17848 اردکانشهر  23

 117 17821 شهر ارسنجان 24

 117 17665 شهر فراشبند 25

 117 17429 شهر قیر 26

کوچكخیلی شهرهای   

 116 17128 شهر سروستان 27

 116 16193 شهر سعادت شهر 28

 116 15271 شهر اوز 29

 115 14115 شهر قادراباد 31

 114 11169 شهر صغاد 31

 114 11871 هرشهر جنت ش 32

 114 11339 شهر خشت 33

 114 11293 شهر زاهدشهر 34

 114 11293 شهر بوانات 35

 روستا شهرها

 114 9994 شهر گله دار 36

 114 9929 شهر داریان 37

 114 9911 شهر دبیران 38

 114 9326 شهر بنارویه 39

 113 8816 شهر میمند 41

 113 7954 شهر کارزین )فتح آباد( 41

 113 7766 شهر سیدان 42

 113 7614 شهر اشکنان 43

 113 7372 شهر ایزدخواست 44

 113 7163 شهر شهرپیر 45

 113 6693 شهر کنارتخته 46

 113 6681 شهر قطب آباد 47

 113 6659 شهر آباده طشک 48

 113 6651 شهر خور 49
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 درصد جمعیت نام شهرها ردیف طبقات شهرها

 112 6591 شهر جویم 51

 112 6531 شهر بیرم 51

 112 6491 شهر بهمن 52

 112 6317 شهر مهر 53

 112 6239 شهر ایج 54

 112 5995 شهر رونیز 55

 112 5691 شهر سده 56

 112 5572 شهر ششده 57

 112 5373 شهر مصیرى 58

 112 5147 شهر خاوران 59

 112 4975 شهر لپوئى 61

 112 4643 شهر مشکان 61

 112 4159 شهر باالده 62

 112 4166 شهر وراوى 63

 111 3939 شهر بیضا 64

 111 3651 شهر عالمرودشت 65

 111 3619 شهر کره اى 66

 111 3122 شهر سورمق 67

 111 2935 شهر نوبندگان 68

 111 2797 شهر اهل 69

 111 2719 شهر کام فیروز 71

 111 2698 شهر نودان 71

 111 2252 شهر افزر 72

 111 1936 شهر باب انار 73

 11151 1311913 جمع  

 .1385سرشماری عمومی  -مأخذ : مرکز آمار ایران 

به این ترتیب مشهاهده می شود شهر الر که موضوع این گزارش است در طبقه شهرهای متوسط استان و در ردیف     

 نهم از شهرهای استان قرار دارد.
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 . جوامع روستایی 1-8-8

 مفهوم یروسههتا. ول ،یرایج اسههت از قبیل ده ، دهکده ، آباد یجوامع روسههتائی در زبان فارسهه یبرا یاوتکلمات متف   

رود مراکز خارج از  یکه در سرشماری ها به کار م یآن ها وجود ندارد. مطابق تعاریف آمار یروشن و تعریف شده برا

 یشود. در تعریف آباد یاستفاده م یظ آبادشمارش آن ها از لف یبرا یشود ول یمحدوده شههرها، روسهتا شهناخته م   

 نیز این طور آمده است که: 

 ییا عرف یکه دسهت سهاخت و مصهنوع انسان است و بیرون از محدوده رسم    ییا تأسهیسهات   یهر مجموعه مسهکون  -

 یول پر جمعیت همان مفهوم ده یا روستا را دارد. یشود. آبادی ها یشهناخته م  یشههرها قرار دارد به عنوان یک آباد 

 یپاسگاه یا تأسیسات ،یگاودار ،یخانه، مرغدار قهوهباغ، مزرعه، چاه آب،  غالباً یکم جمعیت یا غیر مسکون یآبادی ها

در  و "مکان" اسههت که بیرون از محدوده روسههتاها و شهههرها قرار گرفته اسههت در قانون تقسههیمات کشههوری با لفظ 

 ذکر شده است. "آبادی" همان لفظ سرشماری ها با

سازد. در  یآن ها جدا کردن آن ها را میسر م یو طبقات جمعیت یو غیر مسکون یآبادی ها برحسهب مسهکون   یکتفک

است که از تمرکز و تجمیع الاقل بیست  ی( نیز آمده است که روستا نقطه ا1364)مصوب  یقانون تقسهیمات کشهور  

 یکنه دارد بعنوان مکان یا مزرعه شناخته مس نکه کمتر از آ یشود و نقاط یخانوار )یا یکصهد نفر( و بیشتر تشکیل م 

 شوند.

 رونیسکونت، ب ای تیکار و فعال یشود که برا یاطالن م یبه مراکز یها ، آباد یدر سر شمار یکاربرد فیتعار مطابق

در سر  فیتعر نیاست.  مطابق ا یشههر ها ، قرار گرفته اسهت  و به اصهطالح دسهت ساخت انسان     یاز محدوده خدمات

 یدر سراسر استان شمارش شده است. طبقه بند یفقره آباد 8741تعداد 1385استان فارس در سال  یومعم یشمار

 است : ریاستقرار آن ها به قرار ز یعیها بر حسب وضع طب یآباد

 جلگه واقع شده باشد. ایآن در دشت  یخانه ها هیکه کل ییها ی: شامل آبادایجلگه -1

 آن در کوهستان واقع است  یخانه ها هیکه کل ییها ی: آبادوهستانیک -2

آن ها در کوهستان  گریجلگه و بخش د ایآن در دشهت   یاز خانه ها یکه بخشه  ییها ی: آبادیکوهسهتان  ایلگهج -3

 قرار دارد.

 جلگه قرار دارد. ایآن در جنگل واقع در دشت  یخانه ها هیکه کل ییها ی: آبادیجنگل یالگهج -4

 است. افتهیآن در جنگل واقع در کوهستان، استقرار  یخانه ها هیکه کل ییاه یآباد :یجنگل وهستانیک -5

 ازموارد فون، مطابقت ندارد. کی چیآن با ه یکه محل سکونت خانوارها ییها یآن دسته آباد :رسای -6

 ییها یسهههم به آباد نیوجود دارد. باالتر یفقره آباد  8171در سههراسههر اسههتان فارس  1375اسههاس آمار سههال  بر

درصههد   51برابر  یاسههت که سهههم یآباد 4185اند که معادل  افتهیدشههت اسههتقرار  ایختصههاص دارد که در جلگه ا

 دهد.  یم لیاستان را تشک یهایآباد

در صهد است که در  کوهپایه و همجوار جلگه ها   4/21برابر یآباد 1752معادل  زین یکوهسهتان  - یاجلگه یهایآباد

ر ت تیپر جمع "معموال یکشاورز یاراض یبرا شتریاقع در دشهت به علت وجود امکانات ب و یها ی. آبادرندیگ یقرار م

 هستند. یکوهستان یها یاز آباد

درصد را شامل  8/32درصد و کمتر از الگوی ملی است که  7/22های کوهسهتانی دراستان فارس  معادل  آبادی سههم 

 انینما 1375 یسههرشههمار یرا با کل کشههور، بر مبنا اسههتان یها ینحوه اسههتقرار آباد سهههیمقا ریمی گردد. جدول ز

 سازد:یم

 



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
29 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 استقرار یعیها بر حسب وضع طبیتعداد آباد عیتوز: 11 جدول 

 کل کشور استان  فارس  وضع طبیعی 

 در صد تعداد آبادی درصد تعداد آبادی اسقرار آبادی ها

 4417 56448 5111 4185 جلگه ای

 3218 41321 2217 1857 کوهستانی

 1414 18181 2114 1752 جلگه ای و کوهستانی

 115 1843 119 71 جلگه ای جنگلی

 414 5555 316 292 کوهستانی جنگلی 

 2111 2581 114 115 سایر

 11151 111313 11151 3131 جمع

 1385 یسر شمار - رانیمرکز آمار ا مأخذ:

 

 شوند: یم میها از لحاظ نحوه سکونت به گروه  های  زیر  تقس یآباد ها  یدر سرشمار یکاربرد فیمطابق تعار

 یونو مسک یمیدا یاز سال  به دو گروه مسکون یمدت ایکه برحسب دوام سکونت در تمام سال  یمسکون یهایآباد -1

 شده اند. یطبقه بند یموسم

 یبندطبقه یو موسم یمیر دو گروه داد زیوضع در طول سال آن ها ن نیکه برحسب دوام ا یرمسکونیغ یهایآباد -2

 اند.شده

فقره  4116در پهنه اسهتان فارس شهمارش شهده است که     یفقره آباد 8171گزارش مرکز آمار ایران تعداد  مطابق   

انواع  سهههیفقره نیز مسههکونی موسههمی گزارش شههده اسههت. جدول مقا  377جمعیت( و  یدایمی )دارا یآن مسههکون

 :دهدینشان  م یکشور یبا الگو سهیافارس را در مق یهایآباد

 هاینحوه سکونت در آبادمقایسه : 11 جدول 

 نحوه سکونت
 کل کشور استان فارس 

 در صد تعداد آبادی در صد تعداد آبادی

 مسکونی 
 5116 63641 4911 4116 دایمی

 316 4482 416 377 موسمی

 خالی از سکنه 
 3714 47147 3219 2692 دایمی

 814 11558 1313 1186 موسمی

 11151 111313 11151 3131 جمع

 1385 یسر شمار - رانیمرکز آمار ا مأخذ:
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برای بررسهی سلسله مراتب جمعیتی روستاها، طبقات جمعیتی آبادی مورد استفاده قرار می گیرد. در استان فارس     

 یدرصد است ول 4/26ل تعریف روسهتا قرار نمی گیرند معاد ل نفر جمعیت که مشهمو  111سههم آبادی های کمتر از  

 درصد است.   2/25سهم مشابه این گونه آبادی ها در الگوی ملی برابر 

در صد است 5/22نفر است دراستان  فارس برابر   511تا  111آبادی های متوسهط که جمعیت هرکدام بین   سههم    

 درصد است. 7/24لی معادل در حالی که سهم این گونه روستاها در الگوی م

ها یدرصد از کل آباد  9/4هزار نفر است در استان  فارس بالغ بر  کیاز  شتریبزرگ که سکنه هر کدام ب یها یآباد   

 درصد است.     2/4ها  یگونه  آباد نیدر کل کشور سهم ا یدهد ول یم لیرا تشک

درصههد را شههامل  9/45در صههد اسههت در الگوی ملی 2/46خالی از سههکنه نیز که در اسههتان  فارس معادل  هایآبادی

 سازد.ها را نمایان میاین تفاوت ریگردد. جدول زمی

 استان و کشور   یهایآباد یتیسلسله مراتب جمع: 18 جدول 

 طبقات آبادی ها
 کل کشور استان   فارس

 درصد آبادی درصد آبادی

 1212 15312 1416 1197 نفر 24-1

 519 7381 517 466 نفر 49-25

 712 9183 611 492 نفر 99-51

 1151 81331 1351 1111 جمع

 1113 14213 915 774 نفر 249-111

 719 9921 618 559 نفر 499-251

 515 6945 612 513 نفر 999-511

 1153 81139 1151 1383 جمع

 218 3551 312 259 نفر 1999-1111

 112 1493 115 123 نفر 2111 - 4999

 112 234 112 21 نفر و بیشتر 5111

 151 1133 159 111 جمع

 4519 57715 4612 3778 خالی از سکنه 

 11151 111313 11151 3131 جمع  کل

 1385 یسر شمار - رانیمرکز آمار ا مأخذ:

 

  عشایری. جوامع 1-8-1

های عمومی ار متفاوت اسههت. زیرا در سههرشههماریآمار و اطالعات مربوط به جوامع عشههایری در منابع مختلف بسههی   

جمعیت اغلب عشهههایر که در روسهههتا ها زندگی می کنند با جمعیت روسهههتایی، تداخل کرده و جدا کردن آمار آنان  

انجام شد، تعداد عشایر کوچنده  1375نامقدور اسهت. به همین جهت در سهرشماری عمومی جمعیت که در آبان ماه   
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نفر گزارش شده است. ولی در سرشماری اجتماعی و اقتصادی  55114خانوار، شهامل   9818اسهتان فارس فقط برابر  

انجام گر  1377عشهایر کوچنده که توسهط مرکز آمار ایران با همکاری سهازمان امور عشایر )جهاد کشاورزی( در سال    

خانوار  23131د، برابر فت، شهمار خانوار عشهایر ییالقی که در فصهول گرم سال در منطقه استان فارس اتران می کنن   

خانوار شامل  26334نفر گزارش شهده که در  فصهول سهرد سهال که زمان قشهالن عشهایر است تا        145988شهامل  

 نفر افزایش می یابند.        169554

 1833-نحوه توزیع عشایر کوچنده در استان فارس : 11 جدول 

 شهرستان
 قیعشایر  قشال عشایر  ییالقی 

 درصد جمعیت خانوار درصد جمعیت خانوار

 511 8446 1311 2214 32712 5116 شیراز

 111 83 16 2211 32231 5319 اقلید

 118 1287 211 917 14191 2244 سپیدان

 111 193 38 819 12971 2151 بوانات

 2414 41343 6261 713 11688 1675 ممسنی

 414 7543 1151 712 11439 1585 فیروزآباد

 118 1437 221 619 11122 1714 مرودشت

 111 36 6 312 4694 816 آباده

 615 11127 1592 219 4193 553 داراب

 113 427 62 216 3812 641 خرم بید

 211 3565 518 119 2846 379 فسا

 1417 24924 3717 117 2458 351 کازرون

 418 8191 1398 119 1274 217 جهرم

 117 1231 212 117 1116 166 ارسنجان

 351 11311 1198 153 331 183 الر

 116 2761 447 115 744 119 المرد

 1315 22916 3694 112 317 41 فراشبند

 111 1917 313 111 212 33 نی ریز

 515 9371 1512 111 196 35 قیر و کارزین

 118 1421 217 111 1 1 استهبان

 511 8717 1368 111 1 1 خنج

 11151 139111 13881 11151 111933 18181 جمع استان 

 1377سرشماری عشایر کوچنده  -مأخذ : مرکز آمار ایران 
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اغلب این عشهایر را طوایف مختلف ایل قشهقایی تشهکیل می دهند. که از سوی استان های کهکیلویه و هرمزگان و       

 -عشایر به ترتیب در شهرستان های شیرازبیشترین شمار  در زمان ییالن. کنندرفت می به استان فارس آمد و بوشهر

سپیدان  و  بوانات به سر می برند و سهم شهرستان های دیگر استان کمتر است. در زمان قشالن نیز بیشترین  -اقلید

کازرون و فراشبند  به سر می برند.جدول زیر توزیع عشایر کوچنده استان  -شهمار عشایر در شهرستان های  ممسنی  

در شهرستان الر شمار عشایر کوچنده در زمان  تان ها در زمان ییالن  و قشهالن نشان می دهد. را بر حسهب شههرسه   

نفر افزوده می شهود.  الزم به یادآوری است که با   12741نفرکه در زمان قشهالن تا  میزان   885ییالن  فقط  معادل 

فارس  کاسهته شده است. در  اسهکان عشهایر در سهال های اخیر شهمار عشهایر کوچنده در سهراسهر کشهور و اسهتان          

 6891شهمار خانوار های عشهایر کوچنده که دراستان فارس مشاهده و شمارش شده اند  معادل    1385سهرشهماری   

سرشماری عشایر کوچنده توسط  1387نفر جمعیت گزارش شهده اسهت. قرار اسهت در تیرماه     33317خانوار شهامل  

وابسهته به وزارت جهاد کشهاورزی در سراسر کشور انجام شود که    مرکز آمار ایران و با همکاری سهازمان امور عشهایر   

 نمایان می سازد. 1377نتایج آن تغییرات و تحوالت جامعه عشایری کشور را نسبت به آمار سرشماری سال 

 

 منطقه وضعیت ارتباطات در .1-1

 های ارتباطی . راه1-1-1

 های زمینی  الف( راه

طول راه های زیر پوشههش اداره کل راه و ترابری  1385ری اسههتان فارس در سههال بر اسههاس آمار اداره کل راه و تراب

کیلومتر راه اصهههلی معمولی،  1731کیلومتر بزرگراه، 469کیلومتر اسهههت که از این میزان  7155اسهههتان در مجموع 

 هستند.   اراه ه ریسا لومتریک 1911کیلومتر راه فرعی آسفالته  و  3155

 استان یهای ارتباطنقشه راه  :11نگاره 
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انواع راه های تحت پوشههش اداره کل راه و ترابری  ریدهد. جدول ز یاسههتان را نشههان م  یارتباط یهاراه فون نقشههه

 313بزرگراه چهارخطه، لومتریک 7 یجدول، شهههرسههتان الر دارا نینشههان می دهد. بنابر ا 1385اسههتان را در سههال 

که  یراه ها اسههت، به طور ریسهها زین لومتریک 256آسههفالته و  یراه فرع لومتریک 414معمولی ،  یراه اصههل لومتریک

 است. لومتریک 981شهرستان الر،  یتوان گفت مجموع راه هایم

 کیلومتر( )واحد: 1831 های تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان:انواع راه: 11 جدول 

 شهرستان

 زرگراهب

راه اصلی 

 معمولی

 سایر راه فرعی آسفالته

 جمع

 شش خطه
چهار 

 خطه
 شنی آسفالته درجه دو درجه یك عریض

 291 7 1 15 85 41 1 144 1 آباده

 136 32 38 5 27 21 12 2 1 ارسنجان

 189 25 23 12 1 51 71 1 7 استهبان

 261 25 47 23 123 42 1 1 1 اقلید

 228 14 73 71 49 22 1 1 1 بوانات

 87 1 2 1 11 1 57 18 1 پاسارگاد

 331 17 62 31 32 12 166 12 1 جهرم

 137 1 1 1 5 54 28 51 1 خرمبید

 219 71 1 1 18 31 111 1 1 خنج

 319 6 97 14 1 33 159 1 1 داراب

 135 31 1 21 45 41 1 1 1 زرین دشت

 248 51 116 1 31 61 1 1 1 سپیدان

 561 18 69 1 144 39 163 96 31 شیراز

 218 1 39 29 5 73 64 8 1 فسا

 141 1 24 44 72 1 1 1 1 فراشبند

 287 92 1 11 127 1 51 7 1 فیروزآباد

 146 1 1 41 116 1 1 1 1 قیروکارزین

 376 115 1 1 71 1 179 11 1 کازرون

 981 256 1 43 35 336 313 1 7 الر

 383 143 11 1 117 115 1 7 1 المرد

 397 8 1 1 166 91 71 56 6 مرودشت

 231 141 1 1 58 32 1 1 1 مهر

 366 126 65 46 1 49 78 2 1 ممسنی

 512 68 1 1 9 191 229 1 5 نی ریز

 7155 1244 656 411 1335 1319 1731 413 56 کل استان

 1385مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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کیلومتر است.  11468نشان می دهد که طول این راه ها  زین 1385های روستایی استان در سال طول راه بررسهی    

کیلومتر نیز راه شوسه اند. انواع راه های روستایی استان در  5449کیلومتر از این راه های روسهتایی آسفالته و   5119

 منعکس شده اند. جدول بعدی

کیلومتر  817 کیلومتر راه روستایی استان، 11468شان می دهد که از راه های روسهتایی شهرستان الر نیز ن  بررسهی 

 کیلومتر نیز شوسه اند. 453کیلومتر آن آسفالته و  354در شهرستان الر واقع است که 

 (لومتریاستان )واحد: ک ییروستا یهاانواع راه: 13 جدول 

 جمع شوسه آسفالته شهرستان

 138 82 56 آباده

 226 129 97 ارسنجان

 154 61 94 استهبان

 481 275 215 اقلید

 263 124 139 بوانات

 57 25 32 پاسارگاد

 588 362 226 جهرم

 111 34 67 خرمبید

 317 137 171 خنج

 426 183 243 داراب 

 176 82 94 زرین دشت

 473 229 244 سپیدان

 1218 452 766 شیراز

 271 131 139 فسا

 443 354 89 ندفراشب

 361 125 235 فیروزآباد

 276 136 141 قیروکارزین

 667 327 341 کازرون

 817 453 354 الر

 296 111 186 المرد

 644 251 393 مرودشت

 144 43 111 مهر

 1263 915 358 ممسنی

 691 441 251 نی ریز

 11133 1119 1119 کل استان

 1385مأخذ: سالنامه آماری استان فارس، 
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 ب( فرودگاه  

داراب و فسا دارای فرودگاه هستند. فرودگاه  جهرم، المرد ، الر، شههر شهیراز ،   6 شههر منطقه فارس،  73از مجموع    

داری برالمرد و الر نیز به طور دائم مورد بهره یشیراز اهمیت بین المللی داشته و دارای دو باند پرواز است. فرودگاه ها

، تهران و به تعدادی از شههههرهای حوزه خلیج فارس هفتگی به شهههیراز وازهایور ثابت دارای پرقرار می گیرند و به ط

داراب و فسهها به طور دائم بهره برداری نشههده و در واقع فقط باند موجود در مواقع لزوم  هسههتند. فرودگاه های جهرم،

 مورد استفاده قرار می گیرند.

 هزارنفر(    )واحد: حمل شده توسط شرکت های هواپیمایی داخلی در پروازهای داخلی مسافران: 13 جدول 

 سال
 المرد الر شیراز جهرم

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1831 1 1 494 483 7 7 7 6 

1831 3 1 633 661 25 23 11 11 

1831 // // 615 621 11 12 7 6 

1831 1 1 848 854 11 11 15 15 

 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار

 هزارنفر(    های هواپیمایی داخلی در پروازهای بین المللی )واحد:مسافران حمل شده توسط شرکت: 13 جدول 

 سال
 المرد الر شیراز

 خروجی ورودی خروجی ورودی خروجی ورودی

1831 98 91 31 28 11 11 

1831 91 93 34 32 11 11 

1831 81 111 24 35 11 11 

1838 122 135 37 41 13 13 

1831 118 158 35 38 11 11 

 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار

 

 

 . تجهیزات ارتباطی1-1-1
 الف( پست و تلگراف:  

 فتر پستی روستایی،د 3 دفتر پسهت شهری،  34 اداره پسهت،  22منطقه فارس دارای  1384بر اسهاس آمارهای سهال   

 638 ،یآژانس شهههر 26 ،ییدفتر پسههت و مخابرات روسههتا 555نمایندگی پسههتی،  211دفتر ارتباطی شهههری،  94
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دفتر پست  4 اداره پستی، کاست. در شهرستان الر نیز ی ییروسهتا  یصهندون پسهت   281و  یشههر  یصهندون پسهت  

 مایندگی پستی به ارائه خدمات به اهالی مشغول اند.ن 22دفتر ارتباطی شهری،  7 دفتر پست روستایی، 1 شهری،

 1831برداری در پایان سال تعداد واحدهای پستی مورد بهره: 19 جدول 

 شهرستان
اداره کل 

 و اداره

 دفتر پست
دفاتر ارتباطی 

 شهری

نمایندگی 

 پستی

دفترپست و 

مخابرات 

 روستایی

آژانس 

 شهری

 صندون پستی

 (1سایر)
 روستایی شهری روستایی شهری

 3 4 32 1 2 6 1 1 1 1 آباده

 4 4 7 1 6 1 1 1 1 1 ارسنجان

 5 12 9 1 1 5 1 1 1 1 استهبان

 3 12 12 1 4 16 2 1 1 1 اقلید

 3 21 5 1 4 2 1 1 1 1 بوانات

 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 پاسارگاد

 5 15 19 1 13 13 3 1 1 1 جهرم

 1 1 11 1 9 2 2 1 1 1 خرمبید

 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 خنج

 8 32 19 1 49 8 3 1 1 1 داراب

 5 4 8 1 6 3 1 1 1 1 زرین دشت

 6 19 6 1 31 6 1 1 1 1 سپیدان

 23 56 382 21 18 36 55 1 13 1 شیراز

 14 12 15 1 21 2 2 1 1 1 فسا

 3 1 2 1 18 1 1 1 1 1 فراشبند

 4 2 21 1 17 11 2 1 1 1 فیروزآباد

 5 1 2 1 8 8 1 1 1 1 قیروکارزین

 9 26 9 1 14 4 4 1 4 1 کازرون

 13 2 24 1 9 11 6 1 2 1 الر

 9 16 13 1 6 3 1 1 1 1 المرد

 9 27 15 1 14 11 3 1 1 1 مرودشت

 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مهر

 1 6 6 1 69 8 3 1 1 1 ممسنی

 4 11 22 1 26 13 3 1 1 1 نی ریز

 118 131 383 11 813 131 93 1 11 11 کل استان

 روستایی می باشد. TCT(.ستون سایر شامل دفاتر 2)

 مأخذ: سالنامه آماری استان فارس
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 ب( تلفن:

 1168413تلفن اسههت که از این تعداد  1191917مجموع تعداد تلفن ثابت در منطقه فارس  1384طبق آمار سههال 

تلفن مربوط به  41527بوط به واحدهای تجاری و صهههنعتی و تلفن مر 82967 تلفن مربوط به واحدهای مسهههکونی،

تلفن اسههت. در شهههرسههتان الر نیز تعداد کل   534745واحدهای اداری اند. همچنین تعداد کل تلفن همراه اسههتان 

 6219 واحد آن ها مورد اسهتفاده واحدهای مسکونی،  64115تلفن اسهت که   72797های ثابت مشهغول به کار  تلفن

تلفن مورد استفاده واحدهای دولتی هستند. همچنین تعداد  2463سهتفاده واحدهای تجاری و صهنعتی و   تلفن مورد ا

 تلفن است. 21523های همراه شهرستان الر تلفن

 های ثابت و همراهتلفن: 11 جدول 

 شهرستان
تلفن 

 منصوبه

 تلفن ثابت

 تلفن مشغول به کار)مشترکین( تلفن همراه

 واحد دولتی واحد تجاری و صنعتی واحد مسکونی جمع

 21423 1118 2752 31937 34817 35766 آباده

 5229 527 751 11283 12561 13534 ارسنجان

 9183 751 1232 18545 21528 24863 استهبان

 14197 1285 1266 25131 27682 32229 اقلید

 3468 484 292 13964 14741 16638 بوانات

 2498 261 287 7155 7712 8729 سارگادپا

 42648 2183 2316 64461 68951 81285 جهرم

 5666 442 627 11512 12581 13696 خرمبید

 5142 291 529 11318 12138 13732 خنج

 23375 1141 1312 45995 48348 57389 داراب

 6618 355 551 13177 13982 15211 زرین دشت

 3845 828 411 22156 23385 27131 سپیدان

 628811 21188 54373 515444 581915 719784 شیراز

 34991 924 773 49314 51111 57613 فسا

 3611 144 374 9312 9831 11881 فراشبند

 15127 819 1651 24769 27229 29162 فیروزآباد

 4526 432 415 17399 18246 19557 قیر و کارزین

 64157 2129 4664 64527 71321 83595 کازرون

 51351 2522 6511 69864 78896 96611 الر

 13635 1366 2241 21118 24724 28241 المرد

 39689 1225 2199 71519 73843 81149 مرودشت

 6441 275 411 15364 16139 19189 مهر

 15594 1218 1869 31131 34217 41626 ممسنی

 15886 835 1132 34211 36178 41115 نی ریز

 1134788 42522 88715 1188515 1319732 1558513 استانکل 

 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار
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 منطقه وضعیت اقتصادی .1-1

 . اشتغال و بیکاری 1-1-1

دهند، به این ترتیب بار معیشت که رابطه کل درصهد از کل جمعیت را شهاغالن تشکیل می   8/31در اسهتان فارس     

ها و مخارج نفر است. این نسبت نمایانگر افرادی است که هزینه 2/2دهد برابرل را نشهان می شهاغ  تیجمعیت به جمع

نفر است اندکی کمتر و نشان  4/2ملی که برابر  لگویباشد. این نسبت در مقایسه با اآنان  بر عهده هر فرد شهاغل می 

ه سازد ک یم انیبردوش شاغالن استان نما ها ومخارج را نهیتفاوت  فشار کمتر هز نیدهنده وضعیت بهتر است، زیرا ا

 21اسههتان حدود  نیدرا زین یکاریب زانیم گرید یامکان پس انداز و سههرمایه گذاری بیشههتر را  به دنبال دارد. از سههو

در کل کشور میزان بیکاری جمعیت  1385اسهت زیرا براسهاس اسهناد سرشماری عمومی     یمل یکمتر از الگو درصهد 

 درصد بوده است. 6/8ولی در استان فارس  معادل  درصد 8/11فعال برابر 

 1385های سرشماری های عمده اقتصادی این استان را با الگوی کشوری بر مبنای یافتهمقایسه شاخص جدول زیر   

ه شود کرغم بیشهتر بودن بار معیشت میزان بیکاری کمتری مشاهده می شههرسهتان الرسهتان علی    در دهد.نشهان می 

 از شرایط بهتر اقتصادی و اشتغال در این شهرستان باشد. تواند حاکییم

 1831سرشماری  - های اقتصادیمقایسه شاخص: 11 جدول 

 شهرستان الر استان فارس کل کشور شرح شاخص ها

 229248 4336878 71495782 1831کل جمعیت 

 71371 1492467 23468693 جمعیت فعال  :

 31181 1883913 11133891 شاغل

 58755 1193387 17694521 شاغالن مرد

 6675 143569 2781874 شاغالن زن 

 1911 111111 1991193 بیکار

 4259 111671 2145157 بیکاران مرد 

 681 43841 847241 بیکاران زن

 2815 3118 2911 ضریب اشتغال عمومی

 1114 1211 1517 مشارکت زنان شاغل

 351 1151 1153 اری کل میزان بیک

 618 816 1118 میزان بیکاری مردان  

 913 2314 2313 میزان بیکاری زنان

 215 212 214 بار معیشت ) نفر ( 

 1385سرشماری عمومی  -مأخذ : مرکز آمار ایران 
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 . ساختار اشتغال 1-1-1

 ریشود. نمودار ز یم یدمات بررسصنعت و معدن و خ ،یکشاورز یبخش سهاختار اشهتغال در سهه دسته کل    نیدر ا   

 دهد: یاقتصاد در استان فارس را نشان م یساختار کل

 نمودار ساختار اشتغال استان فارس  :13نگاره 

 
 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار

 

 

که شههامل زراعت، باغداری،  های آندرصههد از شههاغالن در بخش کشههاورزی و زیر بخش  25/  2در اسههتان فارس    

دامداری، ماهیگیری و پرورش انواع حیوانات و شهیالت اسهت اشهتغال دارند. در حالی که در الگوی ملی سهم شاغالن    

 درصد است.  18در کشاورزی فقط معادل 

فر جهت از هر پنج  ن نیهای عمده کشهاورزی و دامداری در سهطح کشور است و به هم  اسهتان فارس یکی از قطب     

گسههترش  یبرا تیفعال نیدر ا یچون  امکانات محدود یدارد ول تیفعال  ینفر در امور کشههاورز کیشههاغالن اسههتان 

 یمهاجرت به شههرها و سایر مناطق م  شیفزامانده و باع  ا کاریب  یمازاد کشهاورز  یرویوجود دارد  ن دیمشهاغل جد 

 گردد.  

درصد گزارش  27/ 2درصد است در استان فارس  7/31ملی اشتغال در بخش صنعت و معههدن که در الگوی  سهم   

 سازد. یم انیتفاوت لزوم توجه به بخش صنعت را در استان فارس نما نیشده است که ا

های ارائه خدمات دولتی، نظامی، آموزش، بهداشت و درمان، بخش خههههههدمات که شامههههههل انواع زیربهههخش    در   

درصد از شاغالن اشتغال دارند که در مقایسه با سهم آن  45/ 8رس  بالغ بر  بانک وبیمه اسهت در استان فا  -بازرگانی

 درصد است اندکی کمتر است.    3/51در الگوی کشوری که معادل 

های عمده اقتصادی را در سطح استان  شود سهم بخشنقل می 1385که از اسهناد سهرشهماری عمومی     ریز جدول   

 سازد.فارس نمایان می

 

 

22.9

27.6

کشاورزی49.5

صنایع

خدمات
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 1831-های عمده اقتصادی در استان فارستوزیع شاغالن در بخش: 11 جدول 

 شاغالن شاغالن مردوزن شـــرح

 زن مرد درصد تعداد فعالیت

 16122 264816 2512 281828 کشاورزی، شکار و جنگلداری

 1 264 1 264 ماهیگیری

 13111 131131 1151 131191 جمع کشاورزی

 134 5133 116 5267 استخراج معدن

 28558 116256 1319 134814 صنعت) ساخت(

 574 13698 113 14272 تامین  آب و برن و گاز

 2312 181414 1218 183726 ساختمان

 81133 813111 1353 883139 جمع صنایع

 8436 163253 15 171689 خرده فروشی -عمده فروشی 

 631 8141 118 8671 هتل و رستوران

 3353 129921 1115 133274 قل، انبارداری و ارتباطاتحمل و ن

 1812 11543 111 13355 واسطه گری های مالی

 3219 16276 111 19495 مستغالت ،اجاره و...

 9121 89857 519 98978 اداره امور عمومی، دفاع و...

 41221 43234 711 84455 آمهههوزش

 15767 15456 213 31223 بهداشت و مدد کاری اجتماعی

 12416 32565 113 44971 سایر فعالیت های خدمات عمومی و...

 91933 111111 1351 313111 جمع خدمات

 118133 1131313 11151 1111131 جمع شاغالن

 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار

 

 . وضعیت کشاورزی 1-1-8

تعیین شهههده اسهههت کشهههاورزی به مجموعه   FAOمطهابق تعریف جهانی که توسهههط سهههازمان بین المللی فائو     

باغداری، جنگلداری، مرغداری،  ،یهای طبیعههههههی و دست کاشتی گفته میشود که کلیه فعالیت های زراع اکوسیستم

 گیرد.دام داری، مرتع داری، شیالت، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و مشابه آن را در بر می

درصد از  2/25نفر است که معادل  281828های آن بالغ برو زیرشاخه استان فارس تعداد شاغالن در کشاورزی در   

هزار هکتار است  که نشان می  918شهاغالن استان را  شامل می شود. مساحت اراضی کشاورزی دراین استان  بالغ بر 

 هکتار است. 2/3  ادلدهد متوسط زمین کشاورزی به ازای هر فرد شاغل در کشاورزی مع
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در صههد را اراضههی آبی و بقیه را که  8/72هزار  هکتار با سهههمی برابر   662ی کشههاورزی اسههتان از مجموع اراضهه    

 در صد سهم است، اراضی دیم تشکیل می دهد. 2/27هزار  هکتار با  247معادل

درصهد ازکل اراضهی کشهاورزی استان در محدوده  شهرستان الرستان  واقع است. جدول توزیع اراضی      2/6بر  بالغ   

ورزی اسهتان فارس و شههرستان الر را برحسب انواع کاربری آن ها ارایه می دهد. سهم شهرستان الرستان برای    کشها 

 درصد است.  8/11درصد ولی برای اراضی دیم  4/4اراضی آبی فقط 

برای شمارش بهره برداری ها، هر فعالیت به عنوان یک بهره برداری شمارش  شده  1382سهرشماری کشاورزی   در   

سهت به همین جهت در شهمارش بهره برداری ها زیاده شماری  فراوان به کار رفته است، زیرا هرکشاورز مجموعه ای   ا

را همراه هم انجام می دهد. مطابق  التیشههه ای یریگیاز فعهالیت های مختلف مانند زراعت، باغداری،  دامداری و ماه 

واحد و بهره برداری های  163191زراعی  روش سهههرشهههمهاری مهذکور  دراسهههتهان فهارس تعداد بهره برداری های     

درصهد آن ها در شههرسهتان الرسهتان واقع است.      8/4درصهد و   2/3فقره بوده اسهت که به ترتیب   131523باغداری

درصههد از  3/8الرسههتان مربوط به واحدهای پرورش دام کوچک اسههت که معادل  هایبرداریبیشههترین سهههم در بهره

 .شودواحدهای استان را شامل می

 1831توزیع اراضی کشاورزی استان فارس  و الرستان، : 18 جدول 

 کاربری اراضی کشاورزی
 شهرستان الرستان فارس  استان

 سهم ناحیه در استان
 درصد هکتار  درصد هکتار 

           اراضی  آبی  :

 413 4212 23615 6118 552527 زراعت

 512 1111 5664 1211 119526 باغ و قلمستان

 151 1158 19139 3153 331118 جمع

           اراضی دیم  :

 1115 4519 25711 2415 222683 زراعت

 411 118 984 217 24185 باغ و قلمستان

 1153 1353 13391 1351 113333 جمع

 351 11151 11931 11151 913311 جمع کل اراضی

 1385،استان فارس یمأخذ: سالنامه آمار

 1831های کشاورزی فارس و الرستان،برداریتوزیع بهره: 11 جدول 

 شهرستان

  پرورش  پرورش
پرورش 

 زنبورعسل

پرورش 

 ماکیان

 تولید

 دام زراعت باغداری

 کوچك

دام 

 بزرگ
 ایگلخانه

 163191 131523 115 141887 5182 48586 94997  فارس    

 5172 6255 1 7658 11 2174 7869  الرستان

 851 153 151 151 151 151 358 سهم

 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار
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میلیون راس  گوسفند و بره و  4/2هزار راس گاو و گوساله و دام کوچک،   249موجودی دام بزرگ در استان فارس   

درصد از گوسفند و  1/4صد از دام های بزرگ استان و در 5/4میلیون راس بز و بزغاله اسهت. شهرستان الرستان   3/3

درصهد از بز و بزغاله های اسهتان را پرورش میدهد. باالبودن سهههم گله های بز و بزغاله در این شههرسههتان     8/9بره و 

 نشانه اهمیت بیشتر پرورش بز و بزغاله در شهرستان الرستان است.

 1831و شهرستان،  استان در انواع دام تعداد  موجود: 11 جدول 

 منطقه
 دام کوچك دام بزرگ

 بز و بزغاله گوسفند و بره برداریبهره گاو و گوساله بهره برداری

 3275734 2386185 94997 249751 47793 استان فارس

 321739 97261 7869 11161 2141 شهرستان الرستان

 953 151 358 151 151 سهم شهرستان

 1385استان فارس، یسالنامه آمار مأخذ:

 

 . وضعیت معادن 1-1-1

کنند  یم تینفر در امور استخراج معدن فعال 5267در استان فارس   1385سال  یعموم یمطابق اسهناد سهرشمار     

مطابق گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   دهند. یم لیدرصهد از کل شهاغالن استان را  تشک   6/1که فقط 

 لیآن هارا معادن سهنگ و شهن و ماسههه تشک   اغلبفقره اسهت که   167در این اسهتان تعداد معادن فعال برابر  فارس 

سههنگ های فلزی و منگنز هرکدام یک معدن دراین اسههتان وجود دارد. برای شهههرسههتان الر در سههالنامه   ازدهد. یم

عدنی دراین شهرستان و حتی کل آماری اسهتان وجود معدن گزارش نشهده اسهت که نشهان می دهد  فعالیت های م    

 یمعادن در حال بهره بردار یها یافتیها و در یارزش افزوده، پرداخت ریاسهتان بسیار ضعیف و کمرنگ است.نمودار ز 

 دهد. یاستان را نشان م

 استان یبردارنمودار تعداد معادن در حال بهره  :13نگاره 

 
 1385تان فارس،اس یمأخذ: سالنامه آمار
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 های صنعتی . وضعیت صنایع و شهرک1-1-1

از فعالیت هایی گفته می شود  که به تولید انواع کاالها اختصاص دارد. زیر بخش های عمده  یصهنایع به مجموعه ا    

این بخش انواع تولیدات صنعتی به صورت کارگاهی و صنایع دستی و خانگی و اصناف تولیدی است. بخش های آب و 

ن و گاز هم که به تولید یا توزیع انواع انرژی می پردازند در بخش صههنعت  طبقه بندی می شههوند. یکی دیگر از زیر بر

 بخش های عمده  صنعت، فعالیت  ساختمان است که حجم قابل توجهی از شاغالن را فرا می گیرد.  

رده و گوناگونی است که توسط  صهنعت در اسهتان فارس مانند سهراسهر کشور شامل فعالیت های بسیار گست     بخش   

سههازمان های مختلف سههرپرسههتی و نظارت می شههود که به طور عمده می توان به اداره کل صههنایع و معادن اسههتان،  

واحد اصهناف در  شههر داری ها، واحد مشهاغل مزاحم در شههر داری ها، اداره کل صههنایع دسههتی، اتان اصناف، اتان     

عاون و تعاون های روسههتایی اشههاره کرد. به همین جهت در آمار  مربوط به صههنایع بازرگانی، خانه اصههناف، اداره کل ت

 پراکنش و تفاوت های فراوان وجود دارد.

گسهترش صهنایع پایه در شههرک های صنعتی مقدور است. شهرک های صنعتی با ارائه زمین مناسب و زیر     امروزه   

شههرک صنعتی با  19ه اند. دراسهتان  فارس بالغ بر  سهاخت های الزم، گسهترش و رشهد صهنایع را امکان پذیرسهاخت     

در دست احداث است. در  یشغل تفرص  49711معادل   ییاشتغال زا تیهکتار و با ظرف 2116مسهاحت در مجموع   

ت مشخصا ریجدول ز نیاستان مشخص شده است. همچن یصنعت یکارگاه ها یصنعت تیارزش افزوده فعال رینمودار ز

 سازد. یم انیاستان فارس را نما یصنعت یاو محل استقرار شهرک ه

 استان یصنعت یکارگاه ها یصنعت تینمودار ارزش افزوده فعال  :13نگاره 

 
 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار
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 های صنعتی استان فارسشهرک: 13 جدول 

 محل ظرفیت مساحت نام شماره

 استقرار اشتغال زایی هکتار شهرک فردی

 جاده مرو دشت 25ک  811 32 آب باریک شیراز 1

 کمر بندی جنوب 4ک 18111 728 بزرگ شیراز 2

 جاده فسا 2ک  1311 52 برمشور شیراز 3

 جاده شیراز 5ک 1911 76 آباده 4

 ورودی شهر از شیراز 1211 48 اقلید 5

 ورودی شهر از فسا 1311 45 سروستان 6

 جاده داراب 12ک 2511 111 فسا 7

 جاده بندر عباس 9ک  2111 81 داراب 8

 جاده شیراز 11ک  811 31 استهبان 9

 جاده فرودگاه  3ک   3111 118 الر 11

 11-ک -سپیدان  8511 338 ملوسجان 11

 جاده شیراز 12ک 1111 37 سپیدان 12

 جاده شیراز 5ک 111 37 نور اباد 13

 جاده گله دار 9ک  511 21 المرد 14

 میمند 15ک  2411 95 1-فیروز آباد 15

 جاده قیر 3ک 1411 55 2 -فیروز آباد  16

 جاده اوز 5ک  1111 41 گراش  17

 جاده شیراز 11ک  1111 41 مرودشت 18

 جاده صفا شهر 5ک  1111 35 خرم بید  19

   19311 1113 جمع

 های صنعتی استان فارسمأخذ: شرکت شهرک

 

 های مزبوربرنامه تعیین سهم شهر در ای وهای بخشی و منطقهبرنامه .1-3
ساز مان است که  33اسهتان فارس نیز سازمان ها و دستگاه های اجرایی  موجود  مانند سایر استان ها ، بالغ بر   در   

وژه عمرانی استانی و ملی پر 2511در ارائه برنامه های بلندمدت خود برای پهنه اسهتان و شهرستان های   آن بالغ بر  

را در برنامه خود دارند شههامل: برنامه های زراعی، یکپارچه سههازی اراضههی کشههاورزی، افزایش مکانیزاسههیون، توسههعه 

های نوین آبیاری،  نوسازی و بازسازی مدارس و آموزشگاه ها، احداث ساختمان های اداری و خانه های سازمانی، روش

احداث سهدها ی مختلف، احداث ناحیه های صهنایع روسهتایی و شهرک های صنعتی،    بهسهازی مراتع، آبخیز داری و  

( و تشهکل های تعاونی، تاسهیسهات آبرسانی شهرها و روستاهای بزرگ، طرح های    NGO) میاد تشهکل های مرد ایج
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ایی، جمع آوری و تصهفیه فاضالب های شهری و روستایی، پروژه های راه سازی، مرمت جاده و آسفالت راه های روست 

طرح های جامع شههری، طرح های هادی شهری و روستایی، طرح های تفصیلی وانواع طرح های پژوهشی که بالغ بر   

هزاران میلیارد ریال اعتبار آن ها در طول سهال های برنامه چهارم توسهعه  به اسههتان تزریق می شههود و فرصت های   

 اید.  شغلی فراوان در سطح استان و نواحی مختلف آن ایجاد می نم

ن  در ای ییاجرا یسازمان ها و دستگاه ها هیها و مکاتبات فراوان که توسهط مشاور با  کل رغم کوشهش سهفانه علی أمت   

اسهتان انجام شهده اسهت، هیچ کدام برای برنامه های عمرانی خود در طول سال های آینده و یا الاقل در طول برنامه    

مرانی خود ارائه نکرده اند. به همین جهت بررسههی و تحلیل تحوالت چهارم، فهرسههت کامل و مرتبی از برنامه های ع

 اقتصادی ناشی از اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی بطور کامل و دقیق  میسر نمی شود.

مان ازعلی رغم مشهکالت و مسهایل فون الذکر از طریق اعتبارات برنامه های عمرانی استانی و ملی که از طریق س   ولی

تصادی اقمدیریت و برنامه ریزی استان برای فارس اعالم شده است، می توان یک    برداشت کلی و تحلیلی از سیمای 

اقتصهادی استان را برای بخش های مرتبط با آن نشان می   موراعتبارات عمرانی ا ریجدول زآینده ناحیه ترسهیم کرد.  

 دهد.

 استان فارس یامور اقتصاد یت عمراناعتبارا: 13 جدول 

 مبلغ به هزار ریال فصل

 118291122 فصل کشاورزی و منابع طبیعی

 111192574 فصل منابع آب

 81193225 فصل صنعت و معدن

 4742826 فصل محیط زیست

 33585959 فصل بازرگانی و تعاون

 1878418 فصل انرژی

 255382195 فصل حمل و نقل

 3558979 فناوری اطالعاتفصل ارتباطات و 

 356545768 فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری

 931131933 جمع

 1385سالنامه  -مأخذ: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس.

 

هزار  964در امور عمرانی اسههتان فارس،  معادل  1385شههود مجموع اعتبارات سههال  به این ترتیب مشههاهده می   

 ( است.1384-88ل بوده است که ضریب یک ساله از برنامه پنج ساله چهارم توسعه استان فارس )میلیارد ریا
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 . مطالعات وضع موجود شهر الر1 

 های تاریخی شهر الرویژگی .1-1
 های نخستین درالرسهتان از سهرزمین های باسهتانی ایران است که سکونت در آن مقارن با حکومت و استقرار آریایی   

کوهستانی در جنوب فارس  یوکوهپایه های فارس ودوره هخامنشهیان آغاز شهده اسهت. الرسهتان سرزمین    دشهت ها  

از عظمت و وسعت الرستان در دوره  نامهاسهت. هوای گرم الرسهتان بر حاصهلخیزی آن افزوده است. فردوسی در شاه   

 سپاهان دانسته است :  حکومت کیانی ها  سخن گفته و آن را به صورت الد ذکر کرده است و آن را هم پای

اه پادش -به گودرز گشهواد دابه گرگین میالد هم الد داد این دو نفر حکمرانان این دو ایالت در زمان کیخسرو  سهپاهان 

افسانه ای دوره کیانی بوده اند در کتاب تاریخ طبری که در قرون نخستین اسالمی تحریر شده ، به الر به صورت لفظ 

ای  به دارا )داریوش هخامنشی( منسوب شده است. درقرن  افسانهنای نخستین آن به صورت عربی االر اشاره شده و ب

هفتم هجری حمداهلل مسههتوفی در کتاب معروفش به نام نزهت القلوب نوشههته اسههت که الر بزرگترین والیت فارس و 

ی و پل های  درهم شههکسههته و مرکز بازرگانی با ممالک هند و عرب  از راه دریا اسههت. خرابه راه های کاروان رو قدیم

 تخریب شده در اطراف شهر الر  که متروک مانده اند یادگاری از  رونق دوران پیشین این منطقه اند.

زمان شهاه عباس صهفوی اقوامی از کردها وتاجیک ها و ازبک ها به منطقه الر کوچ داده شهدند. دو روستای اطراف     در

 نشین هستند.الر به نام کورده و دهکویه هنوز هم کرد 

اسهتقرار شهههر الر در شههمال خلیج فارس و حوزه اقتدار خویش به گونه ای بوده که از طریق بندرگاه ها، به ویژه   نحوه

بندرگاه های شهههمالی خلیج فارس در یک نظام مناسهههباتی با دیگر شههههرها و نواحی عمده اقتصهههادی فالت ایران و 

ل این موقعیت خاص ، شبکه وسیعی از راه های کاروان رو قدیمی، شههرهای جهان قرار می گرفته اسهت. دقیقا به دلی  

به طرف بنادر و دروازه های مهم تاریخی ایران چون سههیراف ، هرمز و حتی بنادر کنونی همانند لنگه ، عباس یا بنادر 

غاز حکومت کوچکی چون کنگ ، شههیو یا مغان و... از آن منشههعب می شههدند. با ورود گسههترده اروپائیان به ایران در آ

و اهمیت یافتن بیشهتر تنگه هرمز ، جزیره هرمز ، بندر لنگه و... ، الرسهتان و شههر الر نیز جایگاه اقتصادی و     ویهصهف 

بندر عباس و الر و از آنجا به شههیراز و نهایتا  -سههیاسههی مهم تری یافت. راه های واقع در این خطه به ویژه راه هرمز  

برهه از تاریخ ، با وجود فشارهای سیاسی و نظامی از سوی  اینیران شهد. در  اصهفهان )پایتخت(، شهاهرگ اقتصهادی ا   

دولت صهفویه ، شههر الر به سهبب موقعیت جغرافیایی اش ، همچنان جایگاه اقتصادی خود را حفظ کرد ه به گونه ای    

هلندی ها  که یکی از راه های ابریشههم جهان از این شهههر عبور می کرد و برخی شههرکت های بزرگ خارجی به ویژه 

های خود را در آن بر پا کردند. کارکرد اسهاسهی شهر الر ، علی رغم داشتن نقش و کارکردهای دیگر که از    ایندگینم

نداز ترانزیتی یا بارا"آن سخن رفت ، بر فعالیت های تجاری و خدماتی متمرکز بوده و بالطبع می توان عنوان یک شهر 

در بافت قدیمی شهر الر یادگار آن زمان است، هر چند که با  میانسراهای قدیرا به آن داد. وجود قیصهریه ها و کارو  "

 احداث راه های جدید ازرونق الر کاسته شده است. 

مهاجرت کرده در آن ساکن  هیناح نیکنند ، در سهه دوره مختلف به ا  یم یزندگ میالرسهتان قد  هیکه در ناح یمردم

 شده اند. 

 لیاص یها ییای( از آر  jatو مخصوصا قرن پنجم ، که با ورود اقوام جت )  یاسالم هیدوره نخست ، قرون اول -

 ( همراه بوده.   jollandi)  یجلند فهیو اعراب طا

 یبه نواح یاز ترکان سلجوق یادیز یتداوم داشهته و در آن گروه ها  یدوره دوم که از قرن پنجم تا دهم قمر -

ترکمان و مغول که متعاقب حمله مغول به الرسههتان وارد  فیاز طوا یدایز یگروه ها زیالرسههتان مهاجرت کرده اند. ن

 اند.  دهیگرد
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اقوام ساکن  یعمده در زندگ ریین الرستان را فتح کرد ، دو تغ 1111در سال  یپس از آنکه شاه عباس صفو -

،  ییمختلف قشقا یها رهیو ت فیاول ورود گسهترده اقوام ترک و لر به الرستان است ) طوا  رییمنطقه به وجود آمد: تغ

دوره مهاجرت ، از  نیشهیعی شدن مردم الرستان. ا  ومو نفر ( که اکنون در منطقه سهاکن هسهتند. و تغییر د   یدولخان

 است. افتهیادامه  زیشروع شده و تا کنون ن یهجر ازدهمیقرن 

فغان ها، الر روی آرامش به خود دید حمله افغان ها، الر رو به ویرانی گذاشت. در دوران نادر شاه افشار و رفع فتنه ا با

و دوره مشهروطه به علت نزاع های داخلی وسهیاسی اهمیت الر وبازرگانی آن با    هیولی در دوره حکومت زندیه و قاجار

 رکود مواجه شد.  

گذشهته در محدوده الرسهتان مذهب کلیمی و زرتشهتی نیز با اسهالم رواج داشهته است، ولی امروزه اکثریت مردم       در

هسهتند و حدود یک سهوم مردم الرسهتان از اهل سهنت هستند و بین شیعه وسنی روابط دوستانه وجود دارد      شهیعه 

 وحتی ازدواج بین آنان انجام می شود.

زمان مشهروطه آیت اهلل سهید عبدالحسهین الری در این منطقه علم مخالفت بر ضد استبداد قاجار بر افراشت و در     در

داد. تمبر چاپ کرد و پسههت منطقه الر را به وجود آورد ولی رضهها شههاه پهلوی  این منطقه حکومت مذهبی تشههکیل 

 نسبت به آن مرحوم نظر خوبی نداشت و با مردم الر مخالف بود.

دوران سلطنت پهلوی ها به علت کم توجهی به این منطقه اغلب جوانان ونیروی کار این منطقه ناگزیر به مهاجرت  در

خیز خوزستان و یا مهاجرت به شیخ نشین های خلیج فارس وامارات عربی بودند. در  به اصفهان، شیراز و مناطق نفت

 زمان محمد رضا شاه پهلوی، الر تبعیدگاه شد ومرحوم شیخ صادن خلخالی به این شهر تبعید شد. 

ج گرفت و آغاز انقالب اسهالمی و استقرار جمهوری اسالمی ، بازگشت مهاجران الر به این شهر ومنطقه الرستان روا  با

مهاجرانی که سهال های گذشهته از الر خارج شده بودند، به زادگاه خود باز گشته و اموال و دارایی های خود را به این   

فعال و رو به توسعه این شهر شدند، به طوری که در حال حاضر  ادیشهر منتقل کردند و باع  رونق و رواج امور اقتص

سههتان فارس شههناخته می شههود و برخی امکانات آن فراتر از بسههیاری از  شهههر الر یکی از شهههرهای عمده و معتبر ا

شههرهای مشهابه در کشهور است. مردم این شهر مردمی هستند که به زادگاه خود عالقمندند ، مال وثروت خود را به    

ینه کرده این منطقه آورده اند و در احداث مدارس، مسهاجد، حسینیه ها، درمانگاه، بیمارستان وحتی فرودگاه شهر هز 

 و می کنند.

 در گذشته و حالاز شهر الر  یینما  :19نگاره 
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دو زلزله پیاپی در الر به وقوع پیوسهت که خسهاراتی را وارد کرد و منجر به کشههته و    1341و  1339سهال های   در   

م ساختمان های شهر ویران گشت و زلزله قسمت اعظ 1339مجروح شدن عده ای از ساکنان شهر شد. در زلزله سال 

کیلومتری  3توسههط مسههئوالن وقت در  جدیدنیز خسههاراتی وارد کرد.این واقعه منجر به ایجاد شهههرکی  1341سههال 

جنوب شههر قدیم شهد. هدف اسهاسی از این کار گریز از مرکز زلزله بوده زیرا تصور می شد شهر قدیم در مسیر مرکز    

های شهرک جدید عریض بوده و به صورت یک شبکه شطرنجی طراحی شده است که به مرور  زلزله قرار دارد. خیابان

شهری یکپارچه تبدیل شده است. شهر قدیم و شهر جدید با مفصلی از کاربری های شهری  دبا شهر قدیم به یک واح

 به هم متصل شده اند و دو پاره بودن شهر کامالً هویدا است.

 (1831و  1833، 1818، 1881) مختلف یهاشهر الر در سال ییعکس هوا  :11نگاره 

 
 

در حال حاضهر نیز بیشهترین ساخت و سازهای شهری و عمده فعالیت های درون شهری در شهر جدید صورت می      

در شهر  تگیرد. همچنین پایین بودن قیمت زمین و فرسهودگی بافت شههر قدیم باع  شهده که تمایل افراد به سکون   

جدید بیش از شههر قدیم بوده و قشهر کم درآمد تر در این قسهمت از شهر استقرار یابند، بنابراین شهر قدیم از لحاظ    

اقتصهادی در سهطح پایین تری نسهبت به شهر جدید قرار دارد. از طرف دیگر مهاجرت افراد کم درآمد و همچنین بی    

یکی دیگر از معضالت اجتماعی و فرهنگی بافت قدیم است که بضهاعت به قسهمت های فرسوده و تخریبی بافت قدیم   

 اقتصادی ، اجتماعی و... در سطح نامطلوبی قرار گیرد.فرهنگی ، باع  شده روحیه بافت فرسوده از لحاظ بهداشتی،

دهد که بناهای اولیه شهر بر روی ارتفاعات شمال غرب و غرب و هالل  یمراحل گسهترش شهر الر نشان م  یبررسه    

شهرقی آن بوده که به تدریج در اثر زلزله و سهوانح طبیعی آثاری از آن به جای نمانده است. از آن جا که مبنای شکل   

موقعیت خاص آن از لحاظ قرار گیری بر مسههیر گیری شهههر عالوه بر تسههلط بر منطقه و حالت مناسههب تدافعی آن،  
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( ضمن حفظ موارد ذکر شده گرایش شدید به استقرار شهر طی دوره بعدی )مرحله دوم شهبکه ارتباطی نیز ذکر شده، 

 – الر گنگ، بندر – الر بندرعباس، –در حاشههیه مسههیرهای ارتباطی پیدا می کند و به همین علت حول جاده الر  

 غرب شمال های تپه دست پایین در ارتباطی مسیرهای که این علت به و یافته گسترش گراش و خنج به الر و شهیراز 

فقط انی بعد،زم های دوره طی ترتیب این به. شود می جابجا دشت سهوی  به دامنه از شههر  تدریج به ارندد قرار شههر 

حفظ کرده و بقیه اطراف تپه  اقسهمت شرقی دامنه های اطراف تپه )شمال غرب شهر کنونی( وضعیت مسکونی خودر 

قلب و مرکز اصههلی شهههر )بازار و به مرور به مزارع کشههاورزی تبدیل می شههود. در این مرحله گسههترش محالت حول 

مسهجد جامع( شههکل گرفته وکلیه عناصهر اصههلی و مهم و مرکزی شههر در این دو مکان و یا برگرداگرد آن ها شههکل    

گرفته اند. مراحل بعدی توسههعه شهههر ضههمن گسههترش در حاشههیه جاده های فون الذکر با پر شههدن بافت خالی بین 

 ها نیز توام شده است.جاده

 نقشه نحوه توسعه شهر الر  :11نگاره 

 
 

 هر الرش یمیهای جغرافیایی و اقلویژگی .1-1

 موقعیت جغرافیایی شهر الر. 1-1-1

شهرستان  نیا یشههر الر از نظر تقسهیمات سهیاسهی مرکز شهرستان الر در جنوب استان فارس و در بخش مرکز       

 7درجه و  53از خط استوا و  یعرض شهمال  قهیدق 24درجه و  28تا  قهیدق 18درجه و  27شههر در   نیواقع اسهت. ا 

 .  ردقرار دا چینویاز نصف النهار گر یطول شرق قهیدق 45درجه و  55تا  قهیدق

کشاورزی و  ،در مسهیر ارتباطی مرکز اسهتان شیراز به استان هرمزگان قرار گرفته و مرکز خدمات تجاری   ،رال شههر    

 به حساب می آید. رفاهی شهرستان الر



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
51 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 . بستر شهر 1-1-1

شهر الر )و مراکز جمعیتی اطراف آن( در محدوده بین کوه های سیاه و کوه کورده قرار گرفته است. متوسط ارتفاع    

متر و در پایین ترین قسمت  1151متر باالتر از سهطح دریاسهت که این ارتفاع در باالترین قسهمت     915شههر حدود  

 و جنوب شهر واقع شده اند.  ربارتفاعات در شمال، غ یا است. به طور کلمتر از سطح دری 821

 ارتقاعات شهر  :11نگاره 

 
 

دهد با توجه به این که نواحی شمال غربی و قسمتی از شمال شهر را  ینشان م میدر شهر قد بیجهات ش یبررسه    

جهات شیب در شهر قدیم از جانب  وجود ارتفاعاتی در غرب شهر، سهلسهله ارتفاعاتی اشهغال نموده اسهت و همچنین    

 شمال شرقی به طرف جنوب غربی است. 

در  نیشههر جدید از جنوب به شهمال است که علت آن وجود ارتفاعات در جنوب شهر است. همچن   یعموم شهیب    

شهر با کاهش مالیمی مواجه  ناحیه غرب شههر جدید از غرب به شهرن ارتفاع کاهش می یابد و شهیب نیز از غرب به   

 است. 

شهیب در منطقه بین دو شههر دو نوع شهیب را نشهان می دهده شیب شمال به جنوب تا مقطع خط القعر      بررسهی    

)قبل از اسهتادیوم ورزشهی شههر( و بعد از آن شهیب جنوب به شمال. جدای از شیب کلی ذکر شده شیب مالیمی در     

های سههطحی قسههمت غربی  آببین دو شهههر وجود دارد که باع  تخلیه جهت جنوب غربی به شههرن نیز در منطقه 

کم ارتفاع نسبت به دو  یدو شههر منطقه ا  نیمنطقه ب یمنطقه شههر الر به منطقه بین دو شههر می شهود.به طور کل   

 .بودن مواجه است ریو آب گ  لیس لیاز قب یمنطقه با خطرات نیا یکه در مواقع بارندگ یبوده به نحو گریقسمت د
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 بستر طبیعی شهر  :18نگاره 

 
 

 . امکانات و موانع توسعه شهر 1-1-8

توان از  ارتفاعات واقع در شمال، غرب  و جنوب شهر  نام برد. عامل محدود  یاز عوامل محدوده کننده توسهعه شهر م 

 شیقسمت الزم است پ نیو ساز در ا ساخت یدو شههر اسهت که برا   نیآبگیر بودن اراضهی در قسهمت ب   گریکننده د

ده محدو گری. عامل محدود کننده دردیصورت گ لیاز وقوع سه  یریامر و جلوگ نیاز ا یریشهگ یپ یالزم برا یها ینیب

 فرودگاه واقع در شرن شهر است. یاراض زیو ن  یفیخور و لط یشهر ها

 عبارتند از:بندی ویتبرحسب اولامکان گسترش شهر وجود دارد  ندهیها در آکه در آن یاراض

 1توسعه درجه  یفضا •

 دو شهر نیب یاراض

 

 1توسعه درجه  یفضا •

 و ارتفاعات یکمربند نیواقع در غرب شهر واقع در حد فاصل ب یاراض         

 در مجاورت محور گراش دیواقع در غرب شهر جد یاراض         

 

 8توسعه درجه  یفضا •

 یاراض زیو ن یفیخور، لط یوده سهاخته شهده شهر تا محدوده شهرها  واقع در شهرن شههر در حد فاصهل محد    یاراضه 

 فرودگاه
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 نقشه امکانات و موانع توسعه شهر  :11نگاره 
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 مسائل کلی زمین شناسی. 1-1-1

یژگی های زمین های شههر و اطراف آن با توجه به اسهتقرار شههر در بخشی از کوهپایه های رشته کوه زاگرس از و      

 ساختی این ناحیه کوهستانی برخوردارند.

های سوم و چهارم تشکیالت زمین شناسی شهر الر و اطراف آن شامل تشکیالت نسبتاً جوان مربهههههههههوط به دوران   

جا  نیشهههر آمده اسههت که از تکرار آن در ا یدر مطالعات منطقه ا یشههناسهه نیزم یدوره ها نیا یها یژگیاسههت.و

 شود. یاجتناب م

 . خاک شناسی1-1-1

بر اسهاس مطالعات موسهسهه خاکشهناسهی و حاصهلخیزی خاک وزارت کشهاورزی کلیه اراضی منطقه مورد مطالعه          

 تیب اصلی تشخیص و تفکیک گردید. 8)منطقه الر و المرد( با 

ه به جمنطقه بر اساس خصوصیات مرفولوژی و فیزیکی و شیمیایی و ژنتیکی آن ها با تو یبررسی و تشخیص خاک ها

عمق خاک، رنگ خاک، بافت خاک، ساختمان خاک، پایداری خاک وضع  ماده اولیه تشهکیل دهنده خاک انجام یافته، 

موثر آن بطور جداگانه مورد بررسههی  عواملتجمع آهک و گچ و لکه رنگ های غیر متجانس در پروفیل خاک و سههایر 

 قرار گرفته است.

الر و اطراف آن در تیپ دشهت های دامنه ای قرار گرفته است، این   اسهاس تقسهیم بندی های مطالعات فون شههر    بر

دشههت ها تقریباً مسههطح با خاک عمیق تکامل یافته با بافت سههنگین همراه با تجمع مواد آهکی در الیه های زیرین   

 درصد در الیه های سطحی خاک است. 1تا  41/1کربن آلی حدود 

میلی موس بر سانتی متر  3/8تا  43/1ت الکتریکی عصهاره خاک ها از  و میزان قابلیت هدای 2/8تا  6/7ها حدود خاک

درصد است. در بعضی قسمت ها دارای شوری کم تا متوسط است.  93تا  41اسهت. کربنات کلسیم این خاک ها بین  

ست. ابه قابلیت دقیق آن مطالعات بیشتری الزم  بیقابلیت چندانی نداشته و برای دستیا این اراضهی به علت شهوری ،  

از لحاظ اسههتفاده فعلی کشههت زراعت های آبی و دیم توام با مناطق آیش گذاشههته شههده در آن ها با بازده متوسههط   

انجهههههههههام می گیرد. چراگاه های بصورت دائمی فصلی یا اتفاقی مورد بهره برداری است. عملیات عمرانی متوسط از  

وری است که در صورت انجام این امر مناسب برای قبیل شهستشوی امالح در بعضی قسمت های تیپ فون الزم و ضر 

 کشت های آبی خواهد بود.

 . زلزله1-1-3

ت و می توان گفت که تقریباً تمام نقاط ایران سههه های هیمالیا به آلپ واقع شههده اکشههور ایران در روی کمربند زلزل

نطقه بندی زلزله که توسههط البته شههدت زلزله در نقاط مختلف کشههور متفاوت اسههت. طبق نقشههه مزلزله خیز اسههت،

سازمان زمین شناسی کشور تهیه شده و با توجه به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همچنین سهههههههابقه 

زلزله های رخ داده در منطقه می توان گفت که شهههر الر و منطقه الرسههتان از زلزله خیز ترین مناطق ایران اسههت.   

ریشههتر اسههت. در زمان های گذشههته در این ناحیه    7و تا  5با شههدت بیش از محدوده الرسههتان مکان زلزله هایی 

گواهی  1341و  1335،1339زلزله های سال  هایی اتفان افتاده که با ویرانی و مرگ و میز زیاد توام بوده اسهت، زلزله

 بر این مدعاست.

زخمی بر جای  3111کشته و  225که  اتفان افتاد 4/6در ناحیه شهر الر و بستک زلزله ای با شدت  1335در سهال   

کشته  151ریشتر اتفان افتاد که  9/5با شدت  1339میلیون ریال خسارت وارد کرد. زلزله سال  21گذاشهت و حدود  

کشته بر جای گذارد و  61نیز  1341برجای گذاشهت و قسهمت اعظم سهاختمان های شههر را ویران کرد. زلزله سال     

 خساراتی وارد کرد.
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 ها در شهرهای سطحی و موقعیت مسیلتم حرکت آبسیس. 1-1-3

موقعیت خاص جغرافیایی و کمبود آب در این شهههر باع  شههده بود که مردم چه برای مصههارف خانگی و چه برای     

زراعت به صهورت های مختلفی سهعی در نگهداری آب باران کنند ) تعداد و نحوه قرار گیری آب انبارها در مسیرهای   

نحوه آبیاری نخلستان ها همگی تائید کننده این مسئله هستند(. به همین علت )کمبود آب( دفع آب های سهطحی و  

آب های سطحی در شهر جز در مواقع بحرانی بارندگی که احتمال وقوع سیل را داشت مشکلی به وجود نمی آورد که 

جهت  یاحسههاس نشههود و حتاین امر باع  شههده بود که نیازی به ایجاد سههیسههتم نظام یافته دفع آب های سههطحی 

و جلوگیری از ورود سهیالب به شههر با ایجاد سیل گیر و انشعاباتی مسیر آب را به    زیاسهتفاده بیشهتر در امر کشهاور   

 نیروند بوده که اب یرودخانه فصل میشهر قد یرودخانه اصل تنها زمین های کشهاورزی و خارج شههر برگردانده بودند.  

شده بود تا بتوان از رواناب رودخانه جهت پر نمودن  میتقس یمتعدد یفرع یخه هابه شا میرودخانه در سطح شهر قد

 وجود دارند. میدر سطح شهر قد یادیز یفرع یهاداخل شهر استفاده نمود، لذا آبراهه یآب انبارها

افت ه به بالر ک لیمس نیتر ی. اصلردیگ یقرار م لیمورد هجوم س یاصل لیاز چهار مس یالر در هنگام بارندگ شههر    

شهر  نیدر ارتفاعات شمال، شمال غرب و غرب ا لیمس نیاست. حوضه ا بروند لیرسهاند مسه   یم بیشههر آسه   میقد

از  یکی یبه علت احداث سد اناغ بر رو مامربع است ا لومتریک 319حدود  یوسعت یدارا لیمس نیاسهت. حوضه کل ا 

 5/37 لیمسهه نیآبراهه ا نیتر لیاسههت. طول طو تهافی لیمربع تقل لومتریک 247حوضههه به  نیآن، ا یسههرشههاخه ها

مذکور پس از  لیمسهه یدارد. سههرشههاخه ها انیحوضههه جر نیدرصههد در ا 9/1متوسههط  بیاسههت که با شهه لومتریک

از  قبل لیمس نیدهند. ا یرا م بروندرودخانه  ای لیمس لیبه هم تشک تصالخود با ا یسهرچشهمه گرفتن از حوضه ها  

 ردیبه نام ح یشهر الر بند یدر شمال غرب امیاال میرسهد. از قد  یآب م میتقسه  یمیقدبه شههر الر به محل   دنیرسه 

 نیاز آب ا استفادهبند  نیبوده است. هدف از احداث ا برونداز رودخانه  یوجود داشته که کار آن گرفتن انشعاب ینعمت

 یدر تمام یآب شرب اهال نیماست که  جهت تا یادیز یشرن الر و پر نمودن آب انبارها یاراض یاریجهت آب لیمس

شههر به سهمت شرن حرکت نموده و با    انیروند پس از عبور از مبرودخانه  یاصهل  شهاخه  سهطح شههر پراکنده بودند.  

گردد. در  یبه رودخانه شور ملحق م تیدر نها یگرفتگ لیخطر سه  جادیو ا میشهرن شههر قد   یغرقاب سهاختن اراضه  

در  دبرونمنشعب شده از رودخانه  شاخه از آن گرفته شده است. زین گریانشعاب د کیاز شهر  یعبور شاخه اصل ریمس

 میتقسهه یگرید ادیآب انبارها، به انشههعابات ز هیکرده و جهت تغذ ریمسهه یبه طرف شهههر الر ط زین ینعمت دریبند ح

 شهر را به خارج عهده دار هستند. یسطح یانتقال آب ها فهیوظ نیآبراهه ها همچن نیشده است. ا

از  یادیکه حجم ز یرودخانه متصل بوده و در موارد نیبه ا یبه نوع میسهطح شهر قد  یآبراهه ها یتمام یکل طور به

 دهند. شیرا در سطح شهر افزا لیتوانند خطر بروز س یآبراهه ها م نیا ابد،ی یم انیجر برونددر رودخانه  البیس

 اشاره کرد: ریتوان به مسائل ز یداخل شهر م یو آبراهه ها بروندزا بودن رودخانه  لیس لیدال از

 نادرست آن در گذشته   یو طراح یدرنعمتیبند ح ریدر دهانه آبگ انیکنترل جر چهی( نبود درالف

 انتقال آب  یفرع یبه کانال ها یورود البی( عدم کنترل بر سب

   یساخت و ساز مناطق مسکون قیها از طر لیمس می( تجاوز به حرج

 در  آن ها یزباله و نخاله ساختمان هیفون و تخل یها لیزه در مساز اندا شیب ی( رسوب گذارد

 انیپل جهت عبور جر هیو بلوار و عدم تعب ابانیبه سبب احداث خ یفرع یاز آبراهه ها یرفتن تعداد نی( از به

راهه ها در استحصال رواناب آب یمتعدد که قبالً سهم مهم یکشاورز یها نیرفتن باغات، نخلستان ها و زم انی( از مو

 داشته اند

 قابل نفوذ ریغ یاراض شیرواناب آبراهه ها به علت توسعه شهر و افزا شی( افزاز



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
55 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 هانقشه مسیل  :11نگاره 

 

 ها و فضاهای باز و خدماتی شهرینقشه مسیل  :13نگاره 
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 . آب و هوا 1-1-3

ن که از لحاظ مکانی نزدیکی به خلیج فارس اسهت ولی به علت قرار گیری بین رشته کوه های  رغم ایشههر الر علی    

هیچ بهره ای نبرده اسهههت، دارای آب و هوای گرم بوده و در منطقه خشهههک  زاگرس، از آب های خلیج فارس تقریباً

 استان واقع است. 

 ایمتر از سطح در 792ده است که ارتفاع آن ش سیدر فرودگاه الر تاس 1367شههر الر در سال   کینوپتیسه  سهتگاه یا

 است. 

 ( درجه حرارتالف

طور کلی شههرایط جوی شهههر الر گرم اسههت و درجه حرارت به ندرت زیر صههفر درجه سههانتی گراد می رسههد. بر  به   

روز و مجموع ساعات  2 خبندانی ی، تعداد کل روزها1385الر در سال  کینوپتیس سهتگاه یا یاسهاس آمار هواشهناسه   

 ساعت است. 3427 یفتابآ

 2/31درجه سانتیگراد و متوسط حداکثر و حداقل دما به ترتیب  3/23، متوسط دمای هوا در شهر الر 1385سهال   در

 درجه سانتیگراد بوده است.  4/15و 

 اتفان افتاده -1/4و حداقل مطلق نیز در دی ماه با دمای  رماهیدرجه سههانتیگراد در ت 6/46مطلق دمای شهههر حداکثر

درجه سانتیگراد بوده  5/9و سردترین ماه دی با متوسط دمای  4/35اسهت. همچنین گرم ترین ماه سهال تیر با دمای   

 نشان می دهد. 1385سال  ردرجه حرارت ایستگاه الر را بر حسب ماه د ریاست. جدول ز

 1831 الر برحسب ماه، ستگاهیدرجه حرارت ا: 13 جدول 

 ماه
 ی  هوا )درجه سانتیگراد(دما

 متوسط حداقل مطلق مطلق حداکثر معدل حداقل معدل حداکثر

 2114 8 3516 1316 2912 فروردین

 2818 1218 41 21 3716 اردیبهشت

 3116 1912 43 2213 4119 خرداد

 3514 2314 4616 2619 4319 تیر

 3417 2218 46 2619 4215 مرداد

 3112 1716 4216 2218 3916 شهریور

 2617 1318 3912 1712 3611 مهر

 2118 412 3414 1316 2919 آبان

 1119 2 25 511 1617 آذر

 915 -411 2112 3 16 دی

 1214 112 2216 516 1912 بهمن

 1518 5 2814 812 2315 اسفند

 1858 -151 1353 1151 8151 1831سال 

 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار
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 ب( رطوبت 

به دلیل وزش بادهایی که از جانب کویرهای عربسههتان سههعودی به ناحیه جنوبی ایران در   میزان رطوبت شهههر الر ،

پائین است که این عوامل باع  خشک بودن و گرم بودن بیش  منطقه الر می وزد و دارای حداقل بخار ممکن هستند،

رصههد اسههت. از بین ماه های سههال آذر با رطوبت د 25/46، 1385از حد هوا می گردد. متوسههط رطوبت هوا در سههال 

درصد خشک ترین ماه سال است. همچنین مرطوب  5/24درصهد مرطوب ترین و خرداد با رطوبت نسهبی    73نسهبی 

ماه بوده اسهت. جدول زیر سطح   ریخرداد و ت 12: 31ماه و خشهک ترین زمان سهاعت    ید 6: 31ترین زمان سهاعت  

 نشان می دهند. تلفرطوبت شهر الر را در ماه های مخ

 

 1831 شهر الر برحسب ماه، یرطوبت نسب: 19 جدول 

 ماه
 رطوبت نسبی )درصد(

 متوسط 12:31ساعت 6:31ساعت

 47 33 61 فروردین

 3615 25 48 اردیبهشت

 2415 16 33 خرداد

 26 16 36 تیر

 34 22 46 مرداد

 37 22 52 شهریور

 3115 21 43 مهر

 4115 27 54 آبان

 73 59 87 آذر

 72 53 91 دی

 69 52 86 بهمن

 64 48 81 اسفند

1831 19531 81531 13511 

 1385استان فارس، یمأخذ: سالنامه آمار

 

 

 ج( بارندگی 

، مجموع 1384با توجه به قرار گیری شههر الر در اقلیم گرم و خشهک دارای بارش کم است. طبق آمار هواشناسی      

میلیمتر بوده است. بیشترین میزان  4/16میلیمتر و متوسهط بارندگی ماهانه در شههر الر    3/197سهاالنه الر   بارندگی

 مهر و آبان بارشی اتفان نیفتاده است. ر،یخرداد، تبارندگی مربوط به آذر ماه بوده است و در ماه های 
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 1831، شهر الر برحسب ماه یبارندگ زانیم: 81 جدول 

 حداکثر بارندگی در یك روز )میلیمتر( بارندگی ماهانه )میلیمتر( ماه

 513 919 فروردین

 113 213 اردیبهشت

 1 1 خرداد

 1 1 تیر

 6 6 مرداد

 216 312 شهریور

 1 1 مهر

 1 1 آبان

 4119 11911 آذر

 11 1312 دی

 2515 4814 بهمن

 511 512 اسفند

1831 1351 3511 

 1385استان فارس، یلنامه آمارمأخذ: سا

 

 د( باد

های تیر دهد در ماهطور که جدول نشان میحداکثر سهرعت وزش باد را درشهر الر نشان می دهد. همان  ریجدول ز   

 و مرداد شهر با حداکثر سرعت وزش باد مواجه است.

 1831ه،حداکثر سرعت وزش باد در  شهر الر برحسب ما: 81 جدول 

 )متر بر ثانیه( حداکثر سرعت وزش باد ماه

 12 فروردین

 13 اردیبهشت

 9 خرداد

 25 تیر

 19 مرداد

 15 شهریور

 9 مهر

 8 آبان

 8 آذر

 7 دی

 11 بهمن

 12 اسفند

 25/12 1385سال 

 1385 استان فارس، یاداره کل هواشناس :مأخذ
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 جمعیتی و اجتماعی شهر یهایژگیو .1-8

 آن بیخصوصیات جمعیتی و ترک .1-8-1

 الف( تحوالت جمعیت شهر الر

در اثر زلزله آسیب فراوان دید و برای بازسازی شهر در  1339شههر الر که از شههرهای قدیمی فارس است در سال      

قسهمت غربی شههر و چندکیلومتر دورتر از خرابه های شههر قدیم، شهر جدید الر ساخته شد. این دوقسمت که شهر    

می دهند. اراضی کشاورزی که اغلب رها و  لو شههر جدید نامیده می شهوند امروزه مجموعه شههر الر را تشهکی     میقد

 کیلمتر فاصله دو قسمت شهر را فراگرفته است. 2خشک شده تا 

شده است که تا سال  نفر گزارش 21576سال بعد از زلزله معادل  و چند 1345شههر الر در سهرشهماری     جمعیت   

درصهد افزایش یافته و در سرشماری عمومی   7/1ت مهاجرت های فراوان با رشهد اندک سهاالنه به میزان   به عل 1355

و بازگشت برخی مهاجران سال های  اسالمینفر گزارش شده است، ولی با آغاز انقالب  25698معادل  1355آبان ماه 

 1365یافته و در سرشماری عمومی  درصد افزایش 9/3روند رشهد ساالنه جمعیت دراین شهر به   1365قبل تا سهال  

نیز استمرار داشته و با رشد ساالنه  1375نفر گردیده است. این روند تا سال  37923در شههر الر شمار سکنه بالغ بر  

 سال رسیده است. نینفر در ا 51691دراین شهر به  عیتدرصد شمار جم 1/3

ه و موج های مهاجرتی و خروج از شهر الر بیشتر از گذشته رو شدههای اخیر با کاستی فراوان روبسال رشد در روند   

نفر و رشد ساالنه آن فقط  54688شمار جمعیت ساکن در شهر الر معادل  1385ظاهر شهده اسهت. در سهرشهماری     

رشد طبیعی به همراه عدم رونق  وندهایدرصهد گزارش شهده اسهت. علت این تغییرات را کاهش تدریجی ر    6/1برابر 

ین شهر در سال های اخیر باید دانست که امواج مهاجرت به خارج را دربین جوانان شهر الر به وجود کسهب وکار در ا 

 سازد.این تغییرات را نمایان می جدول زیرآورده است. 

 تحوالت خانوار و جمعیت شهر الر: 81 جدول 

 رشد ساالنه  بعد تعداد سال

 ت %جمعی خانوار خانوار جمعیت  

1345 21576 3993 514   

1355 25698 4694 515 117 

1365 37923 8535 414 319 

1375 51691 11652 419 311 

1385 54688 12928 412 116 

 153 1811-31میانگین رشد ساالنه 

 یعموم یها یسرشمار - رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 

های هش ازدواج ها و کم شدن تعداد فرزندان در خانوارکاهش تدریجی روندهای رشد طبیعی جمعیت که در اثر کا   

دهد جدید بوجود آمده پدیده ای عمومی اسهت که در سراسر کشور مشاهده می شود. بررسی جدول باال نیز نشان می 

و  5/4که  متوسهط افراد خانوار که بعد خانوار نامیده میشود در شهر الر  کاسته شده و در طول چهل سال گذشته از  

 تقلیل یافته است. نفر در هر خانوار 2/4به  5/5
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در جدول  1345-85 یسال ها یبعد خانوار ط راتییو روند تغ تیرشد ساالنه جمع یها زانیم سهه یو مقا یبررسه    

به علت بروز جنگ  1355-65 یهاشود در فاصله سال یم یادآوریشود.  یکل کشهور و استان فارس ارائه م  یبرا زیر

استان  نیدر ا تیرشهد ساالنه جمع  یوندهار رازیفراوان جنگ زدگان به اسهتان فارس و شههر شه   و مهاجرت  یلیتحم

 داشته است. ییارقام باال

 در کل کشور و استان فارس تیجمع تحوالت خانوار و: 88 جدول 

 رشد ساالنه بعد خانوار خانوار جمعیت سال ها مناطق

ور
کش
ل 
ک

 

1345 25788722 5167192 4199   

1355 33718744 6711628 5112 2168 

1365 49445111 9673931 5111 3183 

1375 61155488 12398235 4184 1194 

1385 71495782 17511771 4113 1161 

 2151 1345-85میانگین 

س
فار
ن 
ستا
ا

 

1345 1439814 287683 5111   

1355 2135582 411961 5118 3146 

1365 3193769 614542 5128 4151 

1375 3817136 755229 5115 1178 

1385 4336878 1127746 4122 1128 

 2176 1345-85میانگین 

 .1385-فارس  یسالنامه آمار -فارس  یاستاندارو  1386کشور  یسالنامه امار - رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 

 ب( ساختار سنی و جنسی جمعیت

از جمعیت ساکن درشهر الر این حقیقت را نمایان می سازد که در چند سال اخیر  1385بررسهی نتایج سرشماری     

درصد از جمعیت را تشکیل می دهد.  7تا  6به علت کاهش در شهمار موالید، نسبت جمعیت کمتر از پنج سال معادل  

ساله است  24-21ساله و 19-15ساله نیز کمتر از گروه های سنی  14-11ساله و 9-5این نسبت برای جمعیت های 

(. برای نمایش بهتر این تغییرات از هرم سهنی جمعیت شهر الر در دو  15-2که در دودهه قبل متولد شهده اند.)نگاره  

( که دامنه تغییرات را در گروهای سههنی کودکان و 16-2اسههتفاده می شههود )نگاره  1385و  1365مقطع سههال های 

 هرم سنی آشکار می سازد.  ساله در پایه های اشکال  15نوجوانان کمتر از 

را در فرو رفتگی های  1365بررسههی اشههکال هرم های سههنی، آثار به جا مانده از مهاجرت های سههال های قبل از     

نیز کاهش فراوان در  1385ساله به خوبی نمایان می سازد. در هرم سنی سال 49-45ساله و  44-41های سهنی  دوره

 دهد.اروری و کاهش فرزندان در خانوارها را نمایش میهای هرم تغییرات در رفتارهای بپایه
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 1831-جمعیت الر برحسب سن و جنس: 81 جدول 

 های گروه

 سنی
 جمع

 نسبت  زن  مرد

 درصد تعداد درصد تعداد جنسی

 9714 712 1888 615 1838 3726 ساله 1 -4

 11118 714 1952 711 1987 3939 ساله 5 -9

 11918 818 2316 911 2543 4859 ساله 14-11

 11119 1212 3226 1218 3611 6837 ساله 19-15

 11315 1411 3721 1419 4222 7942 ساله 24-21

 11719 913 2443 913 2637 5181 ساله 29-25

 9819 713 1931 617 1919 3839 ساله 34-31

 11117 712 1911 619 1944 3855 ساله 39-35

 11111 613 1674 615 1843 3517 لهسا 44-41

 11618 513 1418 518 1645 3153 ساله 49-45

 11813 414 1156 414 1252 2418 ساله 54-51

 11915 312 832 312 911 1743 ساله 59-55

 11318 117 443 116 461 913 ساله 64-61

 9112 117 445 114 416 851 ساله  69-65

 11914 117 437 117 478 915 ساله 74-71

 11112 213 611 212 611 1221 ساله و بیشتر75

 11351 11151 13891 11151 13193 11333 جمع 

 1385سرشماری عمومی  -مرکز آمار ایران  : مأخذ

 

 1831و  1831 یشهر الر در سال ها تیجمع یهرم سن  :13نگاره 

  
 1385ب. سال  1365الف. سال 
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برای بررسهی سهاختار جنسهی جمعیت از شاخص نسبت جنسی استفاده میشود. این شاخص نشان می دهد که در       

 هر گروه سنی در مقابل صد نفر زن، چندنفر مرد وجود دارد.

نشان می دهد. مشاهده می شود  1385نسبت جنسی جمعیت شهر الر را در سرشماری  جدول فونسهتون آخر        

ی و نوجوانی این شهاخص به تدریج رو به افزایش اسهت، ولی درسنین کار و فعالیت که سنین   که در سهال های کودک 

میانی جمعیت اسهت به علت خروج و مهاجرت مردان شکستی دراین روند به وجود آمده و نسبت جنسی کاسته شده  

 در سنین باالتر با بازگشت مهاجران روند مذکور رو به افزایش گذارده است. و مجدداً

در تغییرات شهاخص نسبت جنسی توجه به مرگ ومیر و تفاوت های موجود بین زنان ومردان نیز ضروری است که     

به جهت فقدان آمار مرگ ومیر برحسهب سهن برای شههر الر امکان این بررسی موجود نیست. منحنی شاخص نسبت    

 د:سازیجنسی که در زیر ارائه می شود تغییرات موجود بین سنین یادشده را نمایان م

 1831شهرالر،  سال  تیجمع یشاخص نسبت جنس  :13نگاره 

 
 

 های رشد طبیعی و مهاجرتج( میزان

در طول زمان و گذشههت سههال ها، تحول وتغییرات جمعیت تحت تاثیر دو عامل عمده پدید می آید: نخسههت رشههد    

ردگان حاصههل میشههود و بر مبنای میزان های جمعیت شههناختی  طبیعی جمعیت که از تفاوت موجود بین موالید و م

قابل محاسبه و برآورد است، دوم مهاجرت که تحت تاثیر عومل اقتصادی و اجتماعی است و بسیار متغیر و با نوسانات 

 یفراوان همراه اسهت و شهناخت آن به آسهانی مقدور نیسهت.  در برخی کشورها برای ثبت مهاجرت، ادارات مخصوص    

دارد که محل اقامت افراد را ثبت می کند و هر فرد باید تغییرات محل اقامت خود را به اداره مذکور اطالع دهد. وجود 

منظم و ومرتبی برای جهابجهایی افراد و مهاجرت ها تنظیم و گزارش می شهههود،ولی درایران    ثبتیاز این طریق آمهار  

 فقط از طریق سرشماری ها در دسترس است.   چنین مرکزی وجود ندارد و آمار مهاجرت ها بسیار اندک  و 

موالید و مردگان معموال توسهههط ادارات ثبت احوال ثبت و گزارش می شهههود، ولی به دالیل گوناگون این آمار  آمار   

دارای نقص و نارسایی هایی است که بیشتر به علت عدم گزارش این وقایع از طرف مردم است. در مواردی نیز به ویژه 

فراوان در آمار ثبتی مشههاهده می شههود. ناگزیر  شههماریار مردگان، چون فوت افراد گزارش نمی شههود کم در مورد آم

برای شهناخت و تعیین میزان های حیاتی و رشهد طبیعی جمعیت شهر الر نمی توان از آمارهای ثبتی مربوط به ثبت   

های جمعیتی و میزان های حیاتی  احوال منطقه اسهتفاده کرد. کاربرد روش های غیر مسهتقیم برای محاسبه شاخص  

 که این نارسایی وجود دارد رواج دارد. ددر اغلب موار

شاخص نسبت جنسي جمعيت شهر الر -1385
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 -از سهاختار سهنی جمعیت و هرم سنی  آن می توان با کاربرد روش معروف به دکتر جی   این زمینه با اسهتفاده  در   

زان ها شامل موارد زیر است ( میزان های الزم را محاسبه و تعیین کرد. این شاخص ها و میG.Rele-Methodرله )

 که عناوین، اسامی اختصاری و شرح هر کدام بیان می شود:

 

1-GRR – ردیگ بعبارت یا و آورد می دنیا به دختر فرزند چند مادر هر دهد می نشان که نسل تجدید ناخالص میزان 

 ((Gross Reproduction Rateچه ضریبی از نسل مادران آینده را جایگزین خود می کند. مادران از نسل هر

2-TFR – تا 15 های سههال معمول طور به که باروری دوران طول در زن هر فرزندان متوسههط یا کلی باروری میزان 

 ((Total Fertility Rate.دهد می پوشش را سالگی 51

3- GFR-  نیسهههنمیزان باروری عمومی که نشهههان می دهد سهههاالنه چند تولد در مقابل یک هزار نفر زنان واقع در 

 ((General Fertility Rateسالگی( وجود دارد. 49-15باروری )

 4CBR- – والدت واقعه چند موجود جمعیت نفر هزار یک ازای به سال هر در دهد می نشهان  که والدت خام میزان 

 ((Crude Birth Rate.دارد وجود( زنده نوزاد)

5 CDR -  – نفر هزار هر ازای به سههاالنه دهد می نشههان و اسههت جمعیت کاهنده عامل که میر و مرگ خام میزان 

 ( Crude Death Rate.)کنند می فوت نفر چند محدوده در ساکن جمیعت

6-NIR – ( 5 ردیف) مرگ میزان با(  4 ردیف) والدت میزان بین موجود تفاوت از که طبیعی رشههد سههاالنه میزان

ان طبیعی یا پتانسههیل افزایش جمعیت در هر تعیین می شههود و نشههان می دهد در صههورت فقدان عامل مهاجرت، تو

 ( (Natural Increase Rateسال چقدر )در هزار نفر( است.

7-NMR-   میزان خالص مهاجرت که تفاوت موجود بین واردشهدگان و خارج شدگان را در طول یک سال و برحسب

برای محاسههبه این میزان به  هزار نفر جمعیت نشههان می دهد. به علت فقدان آمار ثبتی واردشههدگان و خارج شههدگان

رشهههد طبیعی آن، میزان خالص  اجمعیت ب یروش غیرمسهههتقیم اقدام می شهههود و از تفاوت موجود بین رشهههد واقع

 (Net Migration Rateمهاجرت تعیین می شود.)

8- -GR   یا رشههد واقعی جمعیت که نشههان می دهد در هر سههال به ازای هزار نفر سههکنه موجود چند نفر افزوده می

شههود. این افزایش از تعامل دو پدیده رشههد طبیعی و مهاجرت حاصههل می شههود. برای محاسههبه این شههاخص از ارقام 

 (Growth Rateسرشماری که در مقاطع مختلف گزارش شده است استفاده می شود.)

9-  Eo -  سطح مرگ و  نییتع یبرا زانیم نی. ازایمتوسط طول عمر هر نوزاد در محدوده مورد بررس ای یزندگ دیام

 ( (Life  Expectancy at Birthشود.  یمختلف استفاده م نیدر سن ریم

محاسهبه شهاخص ها و میزان های عمده جمعیت شهناختی شهر الر برای دوره های  مختلف و تحوالت آن ها در هر     

بیعی جمعیت نمایان است. بررسی این جدول نشان می دهد که ظرف دو دهه اخیر میزان رشد ط جدول زیردوره در 

های سنی است. نتیجه این تغییرات در هرم هدرصد رسید 17/1درصد به  91/2در شهر الر  به شدت کاسته شده و از 

 جمعیت شهر الر منعکس است که در نمودارهای قبلی این بخش از گزارش  ارائه گردیده است.
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 جمعیت در شهر الر راتییتغ یها زانیتحوالت شاخص ها و م: 81 جدول 

 عالیم

 اختصاری

 شرح میزان ها

 و شاخص ها

 واحد

 سنجش

 سال

1365 1375 1385 

G R R 1176 1193 1178 فرزند دختر میزان خالص تجدید نسل 

T F R 1156 1191 3164 تعداد فرزندان متوسط تعداد فرزندان هر مادر 

G F R 5117 62.1 11817 در هزار میزان باروری عمومی 

E O 6715 6511 6215 سال طول متوسط عمهههر 

C B R 1512 1816 3516 درهزار میزان خام والد ت ساالنه 

C D R 415 512 615 درهزار میزان خام مرگ و میر ساالنه 

N I R 1117 1314 2911 درهزار میزان ساالنه رشد طبیعی جمعیت 

 مرجعه شود : ریروش محاسبات به کتاب ز یاضیر یفرمول ها یبرا
 .1382 -انتشارات سمت  - یشناخت تیجمع زیآنال - یاهلل زنجان بیحب دکتر

 

با اسهتفاده از شاخص ها و میزان های جدول باال و مقایسه آن با روند تحوالت جمعیت طی بیست سال گذشته که     

ص مهاجرت و تحوالت آن سههرشههماری های عمومی گزارش کرده اند می توان به طور غیر مسههتقیم  میزان های خال 

 این محاسبات منعکس شده اند.  19-2رادرشهر الر محاسبه و تعیین کرد. در جدول 

درهزار نفر بوده است که   6/17میزان خالص مهاجر پذیری سهاالنه این شهر برابر   1365-75در فاصهله سهال های      

در  1/11الص مهاجرت از این شهههر برابر درحالت معکوس قرار گرفته و سههاالنه میزان خ 1375-85برای سههال های 

هزار بوده اسهت که نشهان می دهد در سهال های اخیر پدیده خروج جمعیت و مهاجرت از شههر الر به سایر شهرها و     

 ای یافته است.مناطق روند فزاینده

 1831-31عوامل تغییرات جمعیت شهر الر، : 83 جدول 

 هاسال
 عوامل رشد رشد ساالنه کل

 مهاجرت خالص طبیعی درهزار جمعیت

1365 37923      

1375 51691 3111 1314 1716 

1385 54688 1156 1117 -1111 

 

مهاجرت پدیده ای دو سهویه اسهت، به این مفهوم که همواره تعدادی از افراد به شهههر وارد شده و در آن سکونت می   

ر مقابل تعدادی از ساکنان شهر نیز  شهر را ترک گفته و در مناطق دیگر از یابند که وارد شهدگان نامیده می شوند. د 

کشههور یا خارج ازکشههور اقامت می کنند که با عنوان خارج شههدگان نامیده می شههوند. از تفاوت و جمع جبری این دو 

 گروه و نسبت آن به کل جمعیت میزان های خالص مهاجرت محاسبه و ارائه می شود.
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ی های عمومی همیشه گروه اول از مهاجران که واردشدگان هستند گزارش می شود، ولی گروه در گزارش سهرشهمار  

دوم که خارج شهدگان هسهتند گزارش نمی شود زیرا ارائه آمار خارج شدگان از یک شهر یا منطقه نیازمند سرشماری   

 و گزارش گیری درسراسر جهان است که ممکن نمی شود.

در شهر الر تعداد وارد شدگان به شهر الر که شامل کسانی است که محل تولد  1385بر مبنای داده های سهرشماری  

نفر از جمعیت این شهر را تشکیل میدهند و شامل کسانی  11228شهان بیرون از شههر الر  گزارش شده است تعداد   

ین افراد در گروه خارج ازکشور به این شهر مهاجرت کرده اند. بیشتر ا ایاسهت که از شههرهای دیگر، مناطق روستایی   

های سههنی میانی که سههن کار و فعالیت اسههت قرار دارند که نشههانه جذب نیروی کار از روسههتاها و شهههرهای کوچک 

شده اند قابل شمارش  عیاطراف به شههر الر است.) قابل به ذکر است که خارج شدگان از الر چون در پهنه جهان توز 

 نه سراسر جهان اجرا گردد.(در په رانیا ی. مگر آنکه سرشمارستیوگزارش ن

منشا مهاجران وارد شده  21-2برحسب محل تولد و نگاره  یسن یوضعیت جمعیت شهر الر را در گروه ها ریز جدول

منشاء مهاجرین  دیآ ینشان می دهد. همان طور که از جدول برم 1385به شههر الر را برمبنای داده های سرشماری  

درصد  4درصد خارج از کشور و 2/17 یی،درصهد مناطق روسهتا   2/26یگر، درصهد شههرهای د   6/52به ترتیب شهامل  

 افرادی بوده است که محل تولدشان اظهار نشده است. 

 سازد. یم انینما 1385وارد شدگان به شهر الر را بر حسب منشا حرکت آن ها در  سال  عیتوز یبعد نمودار

 برحسب محل تولدوضعیت جمعیت شهر الر : 83 جدول 

 گروه های

 سنی

 متولدین سایر مناطق متولد در کل

 درصد تعداد شهر الر جمعیت

 514 211 3526 3726 ساله 1 -4

 712 283 3656 3939 ساله 5 -9

 2113 984 3875 4859 ساله 14-11

 2515 1745 5192 6837 ساله 19-15

 3414 2733 5219 7942 ساله 24-21

 2415 1246 3834 5181 ساله 29-25

 2311 886 2953 3839 ساله 34-31

 1917 758 3197 3855 ساله 39-35

 1914 684 2833 3517 ساله 44-41

 1717 541 2513 3153 ساله 49-45

 1911 458 1951 2418 ساله 54-51

 1319 242 1511 1743 ساله 59-55

 1614 148 755 913 ساله 64-61

 11.2 87 764 851 ساله  69-65

 1115 96 819 915 ساله 74-71

 1113 138 1183 1221 ساله و بیشتر75

 2115 11228 43461 54688 جمع 
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 منشأ مهاجرت واردشدگان به شهر الر: 83 جدول 

 (درصد)سهم واردشدگان تعداد مهاجرت منشاء

 5216 5914 شهرهای دیگر

 2613 2948 مناطق روستایی

 1712 1931 ز کشورخارج ا

 411 446 اظهار نشده 

 11111 11228 جمع        

 

 1831سال   -وارد شدگان به شهر الر بر حسب منشا حرکت  عیتوز  :19نگاره 

 
 

 هر الرش اقتصادیهای ویژگی .1-1

 های اقتصادیها و نسبتها، شاخصمیزان. 1-1-1

میزان ها و شاخص های اقتصادی شهر الر را در وضع موجود نمایان می  1385مومی سال داده های سهرشهماری ع     

درصههد را جمعیت فعال تشههکیل می دهند. این نسههبت که به نام میزان عمومی   33سههازد. از کل جمعیت این شهههر

عیت فعال شامل درصد است. جم 9/9درصد و برای زنان  معادل  5/54فعالیت خوانده می شود برای مردان شهر برابر 

 دو گروه شاغالن و بیکاران است که سهم هرکدام در جمعیت فعال میزان اشتغال و میزان بیکاری  نامیده می شود.

درصهد از جمعیت فعال را تشکیل   6در شههر الر میزان بیکاری معادل   1385برمبنای داده های سهرشهماری عمومی   

درصد است نشانه ای از  8/11ر جوامع شههری کشهور که  معادل   می دهد که با توجه به میزان های بیکاری موجود د

درالگوی کشوری بر مبنای گزارش سرشماری  دشههر اسهت. یاد آوری می شو   نیاز ا یابیکار یبرا کاریخروج جوانان ب

درصههد ودر مناطق  8/11درصههد و در مناطق شهههری کشههور برابر   8/12میزان بیکاری در کل کشههور معادل  1385

 درصد است. 7/14الغ بر  روستایی  ب

درصد است. در حقیقت باید گفت  3/11درصد و برای زنان برابر  1/5شهر الر، میزان بیکاری برای مردان معادل  در   

شهرایط کاریابی برای زنان مشهکل تر از مردان اسهت زیرا دراغلب مشاغل موجود فقط امکان کار وفعالیت برای مردان    

توزيع واردشدگان برحسب منشاء حركت

53%

26%

17%
4%

شهرهاي ديگر مناطق روستايي خارج از كشور اظهار نشده 
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 7/13کل شهر سهم مشارکت زنان در اشتغال معادل  درت های بیشتری روبرو هستند. موجود است و زنان با محدودی

درصد بوده و زنان بیشتر در امور خدماتی  به خصوص امور اداری، آموزشی، بهداشتی و درمانی مشغول به کار هستند. 

 میزان ها و شاخص های عمده اقتصادی درسطح شهر الر را نمایان می سازد. جدول زیر

 های اقتصادی شهر الرها و شاخصمیزان: 89  جدول

 زن مرد زن و مرد شرح

 26391 28297 54688 کل جمعیت

 2622 15427 18149 جمعیت فعال

 2327 14643 16971 شاغالن

 295 784 1179 بیکاران

 919 5415 3311 میزان عمومی فعالیت

 8817 9419 9411 میزان اشتغال

 1113 511 611 ن بیکاریمیزا

 1317 میزان مشارکت زنان در اشتغال
  

 212 میزان خالص بار تکفل

 1385سرشماری   -مأخذ:  مرکز آمار ایران 
 

یکی دیگر از شههاخص های عمده اقتصههادی میزان خالص بار تکفل اسههت که نشههان می دهد هر فرد شههاغل عالوه     

یگر را بردوش دارد. هر اندازه که این بار کمتر و سههبک تر باشد امکان پس برخودش بار هزینه ها و مخارج چند نفر د

انداز و سهرمایه گذاری مجدد برای جامعه بیشهتر فراهم می گردد. سهاختار سنی و باالبودن سهم کودکان و جوانان و    

ص بار تکفل معادل در کل کشور میزان خال 1385میزان های باالی بیکاری این بار را سهنگین تر  می نماید. در سال  

درصد کمتر از الگوی  11نفر گزارش شده که  2/2نفر به ازای هرفرد شهاغل بوده اسهت ولی در شهر الر معادل    44/2

 یبا شاخص ها سهیجامعه کل کشور و استان فارس جهت مقا یرا برا یاقتصهاد  یشهاخص ها  ریجدول ز ملی اسهت. 

 سازد: یم انیمربوط به شهر الر نما

 میزان ها و شاخص های اقتصادی کشور و استان فارس: 11 جدول 

 استان فارس کل کشور شرح

 4336878 71495782 کل جمعیت

 1381797 23468693 جمعیت فعال

 1225286 21476395 شاغالن

 143569 2781874 زنان شاغل

 155511 2992298 بیکاران

 3118 3313 میزان عمومی فعالیت

 8817 8712 اشتغال میزان

 1113 1218 میزان بیکاری

 1117 1316 میزان مشارکت زنان در اشتغال

 215 214 میزان خالص بار تکفل
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این شهر و باالبودن سهم سرمایه گذاری های ملی و خصوصی و به ویژه  در واقع در شهر الر با توجه به ویژگی های   

ر که در امارات عربی و شیخ نشین ها کار وفعالیت دارند شرایط مطلوب و تزریق سرمایه از بیرون که از طریق مردم ال

مناسهبی برای اشتغال و فعالیت  نیروی کار موجود فراهم ساخته است و این امر در میزان ها و شاخص های اقتصادی  

د دارد. درسال وجو زیکار و اشهتغال بهتر در شههر الر ن   یبرا تیامر خروج جمع نیرغم ا یعل یشههر نمایان اسهت. ول  

 داشته است. یشتریب ریامر تاث نیدرا هیجنوب و کار در عسلو یجاذبه ها ریاخ یها

شاخص ها با جوامع شهری استان  نیمقایسهه و شهناخت بهتر میزان ها و شهاخص های یاد شده برای شهر الر ا    برای

 ن می سازد:فارس در جدول زیر در کنار هم ارائه می شود که این تفاوت ها را بهتر نمایا

 های اقتصادیها و شاخصمیزان سهمقای: 11 جدول 

 جوامع شهری فارس شهر الر  شرح

 2652947 54688 کل جمعیت

 838149 18149 جمعیت فعال

 747127 16971 شاغالن

 91122 1179 بیکاران

 3116 3311 میزان عمومی فعالیت

 8911 9411 میزان اشتغال

 1119 611 ن بیکاریمیزا

 2155 2122 میزان خالص بار تکفل

 1385سرشماری   -مرکز آمار ایران مأخذ: 

 

 های عمده اقتصادی شهر الربخش. 1-1-1

عهده خدمات اسهت که محور عمده اقتصهادی و ارزش افزوده را دراین شهر تشکیل می    نقش غالب در شههر الر بر    

در بخش خدمات که شههامل طیف وسههیعی از انواع فعالیت های اداری،   درصههد 2/61دهد. ازمجموع شههاغالن شهههر  

بازرگانی، آموزشهی، درمانی، حمل و نقل، ورزشهی و هنری، امور نظامی و انتظامی و سهایر انواع خدمات است اشتغال    

، انی استدارند. سههم شهاغالن در بخش صهنایع که شهامل تولید انواع کاال، تولید وتوزیع آب، برن، گاز و امور ساختم    

درصهد برای کشهاورزان و انواع    4/13درصهد از شهاغالن شههر را پوشهش می دهد. کمترین سههم نیز با       4/25معادل 

مشههاغل مربوط به آن مانند باغداری، زراعت، دام و مرغداری ها اسههت که اغلب در حاشههیه های شهههر اسههتقرار دارند. 

 ای یاد شده نمایش می دهد.توزیع شاغالن شهر الر را در انواع فعالیت ه ریجدول ز

برای نمایش بهتر سهاختار اقتصادی شهر الر که از     

 مقابلبدست آمده است در نمودار  1385سرشماری 

ارائه می شهود که سهم هریک از بخش های سه گانه  

 را درترکیب اشتغال این شهر نمایان می سازد.

 

 1831هر الر، ساختار اشتغال در ش  :81نگاره 
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 1831توزیع شاغالن شهر الر برحسب انواع فعالیت ها، : 11 جدول 

 درصد تعداد شاغالن انواع فعالیت ها

 1314 2278 کشاورزی و دام پروری

 1314 2278 جمع کشاورزی

 111 18 استخراج معدن

 814 1424 ساخت -صنعت 

 119 151 تامین  آب و برن و گاز

 1611 2722 ساختمان

 2514 4314 جمع صنایع

 3219 5591 خرده فروشی -عمده فروشی

 111 175 هتل و رستوران

 914 1596 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 114 242 های مالی ، بانک و بیمه واسطه گری

 114 242 مستغالت و اجاره

 318 647 اداره امور عمومی و دفاعی

 515 928 آمهههوزش

 212 381 بهداشت و مدد کاری اجتماعی

 314 576 سایر فعالیت های شخصی و اجتماعی

 6112 11378 جمع خدمات

 11151 13931 جمع شاغالن

 

از گذشههته های دورتر نیز الر پایگاه تجارت وخدمات بازرگانی بین فارس،کرمان و بنادر جنوبی ایران بوده اسههت و     

هرمز تا عربسهتان برای حمل ونقل کاالهای خود به ایران از این شهر استفاده می کردند. وجود  کاروان های تجاری از 

کاروانسههراهای متعدد در شهههر الر و راه های اطراف آن گواه وشههاهد تاریخی این امر اسههت. یک جهانگرداسههپانیایی   

ازاین شهر و اطراف آن دیدن کرده  19)گارسهیا سهیلوا فیگویرا( به عنوان سفیر فیلیپ سوم پادشاه فرانسه که درقرن   

الر پایگاه بازرگانی ایران به هرمز و عربستان است و مال التجاره بازرگانان ازاین "اسهت در سهفرنامه خود نوشته است:   

 "مسیر تا شیراز، اصفهان، یزد،تهران ،کرمان و بقیه ایالت های ایران حمل ونقل می شود.

اری ایران تغییریافت و از اهمیت مسهیر های گذشته کاسته شد نیروی کار الر  قرن جدید که مسهیر راه های تج  در   

هزار  151ناگزیر برای کار و فعالیت به شهیخ نشین های جنوب خلیج فارس رفت و آمد می کنند و هم اکنون بالغ بر  

 نقل از) رفته اند. اند.و زندگی درآن منطقه خو گ عالیتکشههور ها به کار و ف نینفر از مردم الرسههتان و اطراف آن در ا

سهرمایه انتقالی همین مردم اقتصاد پویا و رونق مناسبی دراین منطقه ایجاد کرده است.   (.نالرسهتا  یفرماندار تیسها 

و تاسیسات رفاهی  کارخانجاتدریکی دو دهه اخیر رونق صنعتی نیز درالر به وجود آمده و سرمایه گذاری برای ایجاد 

برخوردار شده است. فرودگاه بین المللی الر  یکی از این تاسیسات رفاهی مردمی است  از رشهد و توسعه قابل توجهی 

تا کنون دراین منطقه فعالیت می کند. مطابق گزارش سهازمان صنایع ومعادن استان فارس در الر   1339که از سهال  

ال سهیمای صنعت جدید را  هزار میلیارد ری 151نفر و سهرمایه ثابت به میزان   1531کارگاه صهنعتی با اشهتغال    161

 دراین شهر و اطراف آن بوجود آورده است.
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ارائه می دهد.  دراین جدول مشاهده  1385آمار مجوز های صهنعتی صادرشده برای الر را تا پایان سال   ریز جدول   

ح لمی شهود که بیشهترین گرایش ها برای تولید محصهوالت کانی غیر فلزی اسهت که به طور عمده شهامل تولید مصا     

 غذایی صادر شده است. تساختمانی است و بعد ازآن باالترین حجم مجوزها برای تولید محصوال

 مجوزهای صنعتی صادره برای الر: 18 جدول 

 سرمایه ثابت  شاغالن کارگاه هاانواع فعا لیت

 138174 1115 91 ها محصوالت غذائی وآشامیدنی

 4676 112 6 ساخت منسوجات

 1462 59 9 پوشاک وعمل آوردن پوست خز

 5391 61 3 دباغی ،چرم ،کیف،چمدان،کفش

 16434 213 21 چوب ومحصوالت چوبی بجزمبل

 9913 149 21 ساخت کاغذومحصوالت کاغذی

 611 8 1 انتشاروچاپ وتکثیر

 8188 62 6 کک وفراورده های حاصل ازنفت

 16968 191 14 ساخت موادومحصوالت شیمیائی

 14127 144 26 محصوالت ازالستیک وپالستیک

 114111 1634 212 سایرمحصوالت کانی غیرفلزی

 7181 38 5 ساخت فلزات اساسی

 34418 361 35 محصوالت فلزی فابریکی

 12179 379 31 ساخت ماشین آالت وتجهیزات

 251 5 1 ماشین آالت دفتری وحسابداری

 1641 53 5 ی برقیها ماشین آالت ودستگاه

 864 21 3 وسایل نقلیه موتوری

 1141 26 4 سایرتجهیزات حمل ونقل

 3111 31 5 مصنوعات مبلمان سایر

 891311 1319 133 جمع کل

 1385، ها وزارت صنایع: اداره کل آمار و بررسیمأخذ
 

ر مساحت آن است هکتا 61جاده فرودگاه در جنوب شهر الر  احداث شده که  3نیز در کیلومتر  شهرک صنعتی الر   

فرصهت شغلی در مشاغل صنایع پایه را ایجاد کرده است. مشاغل پایه در شهرک   3111و ظرفیت اشهتغال زایی برای  

های صنعتی شامل کارکنان خط تولید است که به ازای هرشغل یک یا چند شغل جنبی در خدمات وابسته ایجاد می 

رنزدیکی شههر الر واقع است برای مناطق دورتر نیز شهرک  کند. درشههرسهتان الر عالوه برشههرک صهنعتی الر که د    
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صهنعتی گراش و اوز وجویم دردسهت اقدام اسهت که سهطح مشاغل صنعتی را درسراسر شهرستان با افزایش بیشتری     

 روبرو می سازد.

ی به همین جهت می توان گفت در آینده حجم اشهتغال در صهنایع وخدمات دراین شهر و اطراف آن با رشد بیشتر     

روبرو می گردد. در زمینه کشههاورزی و مشههاغل مربوط به تولیدات محصههوالت زراعی و باغی و دامی و مرغداری های  

صهنعتی نیز در اطراف شههر الر فعالیت های بزرگی شهروع شده که تاثیرات آن بیشتر در مناطق روستایی و شهرهای    

 الر افزوده است. کوچک اطراف الر تاثیر گذار است، ولی برامور بازرگانی درشهر

مطابق تعاریف و ضهوابط موجود اصهناف تولیدی و خدماتی شهامل کارگاه های کوچکی اسهت که برای کسههب وکار از     

نفر اسههت، ولی کارگاه های تولید  21شهههرداری پروانه کسههب دریافت می کنند و معموال شههاغالن هر کدام کمتر از  

کل صنایع هستند.  شهرداری های کشور برمبنای مقررات موجود آن صنعتی دارای مجوز تولیدو بهره برداری از اداره 

کنند را به  یگروه از اصهناف تولیدی راکه کسهب وکار آنان در محل های مسهکونی برای همسایگان ایجاد مزاحمت م   

شهر حاشهیه شهر و مجتمع های کارگاهی بیرون از شهر انتقال می دهند. مطابق آمار دریافتی از شهرداری الر دراین  

نفر  7511واحد صههنف تولیدی و خدماتی دارای پروانه کسههب وکار هسههتند که تعداد شههاغالن آن ها بالغ بر   2893

است. اغلب این واحدها در بخش خدمات فعالیت دارند و دربین مناطق مسکونی شهر به صورت پراکنده استقرار یافته 

 سازد. اند. نقشه های کاربری وضع موجود این مکان ها را مشخص می

نیز از طریق سازمان مناطق آزاد کشور در دست اقدام و پیگیری است. برای  منطقه ویژه اقتصهادی الرستان  اندازیراه

جاده الر به طرف بندر عباس منظور شده است که  15هکتار درکیلومتر  321این منظور یک قطعه زمین به مساحت 

 محدوده تاثیرات فراوانی خواهد داشت. صنعتی دراین -در آینده بر افزایش مشاغل بازرگانی

 33971الر زراعت آبی شهامل گندم وجو، ذرت، سهبزیجات ومحصهوالت جالیزی با سطحی معادل     شههرسهتان   در   

هکتار گزارش شده است که مجموع  15528هکتار و زراعت دیم که فقط شهامل کشهت گندم وجو اسهت به مساحت    

 136تولیدات زراعی شهرستان الر تا میزان  زانیم هکتار است. 49499اراضهی کشهاورزی و زیر کشهت زراعی معادل    

هزار تن در سههال اسههت. در بخش محصههوالت باغی میوه های گرمسههیری مانند خرما و مرکبات بالغ بر هزار هکتار از  

 زسطوح کشاورزی این شهرستان را تشکیل می دهد. خرمای این منطقه که به اسامی شاهانی و زاهدی مشهور است ا

چندسال اخیر کم آبی و  در هزار تن صادرات دارد. 21کشهور برخوردار اسهت و ساالنه بالغ بر    سهراسهر  بازار خوبی در 

بروز خشهکسهالی ها بزرگترین مشکل این منطقه بوده است و توسعه کشت و زرع را با محدودیت فراوان روبرو ساخته   

به وسیله چندین دستگاه تانکر از محدوده گله دار تامین شده است. دربرخی ایام سال آب مورد نیز اهالی شهر الر نیز 

 مهاجرت ها و خروج از این منطقه افزوده است. زایشاست که همین امر نیز بر اف
 (1833آبان  انیشهرستان الرستان )آمار تا پا یصنعت یها و نواحشهرک: 11 جدول 
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 شهر الرارزش زمین و ساختمان در . 1-1-8

در شههر الر نیز مانند اغلب شههرهای کشور ارزش زمین به عنوان یک کاالی سرمایه ای دستخوش تغییرات فراوان      

روند رشهد فزاینده ای اسهت.به غیر از بازار و لبه تجاری خیابان های اصلی و میدان های عمده شهر که ارزش    یو دارا

هزار تومان اسههت درسههایر  811تا  511هر متر مربع از زمین بین زمین وابسههته به کاربری تجاری آن اسههت و ارزش 

هزارتومان درمترمربع عرضههه می شود.  311تا  111مناطق شههر، زمین هایی که دارای کاربری مسهکونی اسهت بین    

 هزار تومان درمتر مربع  گزارش شده است. 111تا  51زمین های طرح های آماده سازی ها و اطراف شهر نیز بین 

 

 های مربوط به مسکن. هزینه1-1-1

 72111آن ها معادل  یربنایشود که ز یساخته م یواحد مسکون  611در شههر الر به طور متوسهط ساالنه معادل      

در  هیپا متیریال در هر متر مربع که ق ونیلیم 5/2سهههاخت  نهه یشهههود. بها فرض متوسهههط هز  یمتر مربع برآورد م

 نیریال است. با قبول معادل هم اردیلیم181ساخت برابر  یبرا یذارگ هیمحاسهبات بخش مسهکن اسهت، حجم سرما   

 361مسکن در شهرالر ساالنه برابر  نهیدر زم یگذار هیسرما یشهر حجم واقع نیدرا یمسهکون  نیارزش زم یمبلغ برا

 شود و یم نیتام یشخص یها هیو سرما یبخش خصوص قیمبلغ  ازطر نیدرصهد ا  81به  کیریال اسهت. نزد  اردیلیم

 گردد. یم نیتام  یو اعتبارات دولت یانکب التیتسه قیاز طر هیدرصد بق 21

مسکن در کل استان  نهیدر زم یبانک التیحجم تسه 1384سهال   اسهتان فارس در  یمطابق گزارش سهالنامه آمار     

 ریغ یخش هامربوط به ب گرید میو ن یدولت یاز آن مربوط به بخش ها یمیریال بوده اسهههت که ن اردیلیم 5751برابر

 نیریال در سال است که به ا اردیلیم 211در بخش مسکن درحدود  یبانک التیاسهت. درشهرالر پرداخت تسه  یدولت

 درصد بوده است.  5/3گفت سهم الر از اعتبارات بخش مسکن و ساختمان در کل استان فقط  برابر  دیبا بیترت

سهاله برای ساخت مسکن   99مسهکن مهر و اراضهی اجاری    با توجه به گرایش مردم به طرح 1386ابتدای سهال   از   

تعاونی های مسکن فراوانی درسطح شهر الر بوجود آمده و برای تولید و فروش مسکن فعالیت می کنند که در افزایش 

 مشخصات ونحوه فعالیت این تعاونی هارا نمایان می سازد. ریساالنه تولید مسکن تاثیر گذار بوده اند. جدول ز

 1833-های مسکن در سطح شهر الر تعاونی: 11 جدول 

 واگذاری قطعه زمین واگذاری مسکن تعداد اعضاء تعاونی نام  ردیف

     139 امور برن 1

     58 بانک تجارت 2

     15 بانک مسکن 3

   111 156 بانک ملی 4

     58 بهداشت و درمان 5

     11 تربیت بدنی 6

     9 اد کشاورزیجه 7

     61 دادگستری 8

   21 23 دانشگاه ازاد 9

     144 راه وترابری 11

     447 شهرداری الر 11

     35 فرمانداری 12
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 واگذاری قطعه زمین واگذاری مسکن تعداد اعضاء تعاونی نام  ردیف

     139 امور برن 1

   144 416 1 -فرهنگیان  13

     39 2-فرهنگیان  14

     428 کارکنان دولت 15

 139 436 1111 کارگران اصناف 16

 25   88 کارگران نوین 17

     41 مجتمع آموزشی نیما 18

   9 7 مسکن گستر 19

     269 نیروی انتظامی 21

  131 319 8188 جمع

 1387مأخذ: اداره تعاون شهرستان الر، 
 

 های محلی برای توسعه شهرهای دولت و ارگانبرنامه. 1-1-1

های مشاور برای شود. درحال حاضر کوششیهای جامع و تفصیلی شهر ارائه مترین برنامه توسعه شهر در طرحمهم   

های محلی برای توسههعه شهههر الر بدون نتیجه های شهههرداری، فرمانداری و سههایر ارگاندریافت فهرسههت کامل برنامه

گردد که در طرح تفصیلی به کلیات طرح توسهعه کالبدی شهر اشاره می  ولی در بخش پایانی طرح جامع همانده اسهت 

 گردد.ک و محدوده شهر مشخص میمشروح آن برای هر پال
 

 ربطهای ذیامکانات مالی و فنی شهرداری و سایر سازمان. 1-1-3

 الف( امکانات مالی و فنی شهرداری الر

میلیارد ریال  17نفر پرسنل خدمات شهری و اداری است که ساالنه معادل  61شهرداری الر در وضع موجود دارای    

 ریدهد. جدول زدرصههد از بودجه شهههرداری الر را تشههکیل می 41های اداری بالغ هحقون پرسههنلی آنان و سههایر هزین

 سازمان اداری شهرداری الر و تعداد پرسنل آن را ارائه می دهد.

 1833-سازمان تشکیالتی و پرسنل شهرداری الر: 13 جدول 

 واحد هااسامی  ردیف
 پست های دارای شاغل تعداد پست

 درصد تعداد ازمانیس

 313 2 2 حوزه ریاست 1

 812 5 6 کمیته برنامه ریزی 2

 616 4 5 روابط عمومی 3

 1115 7 8 اجراییات 4

 616 4 6 عمران شهری 5

 2915 18 18 خدمات شهری 6

 2416 15 16 خدمات مالی 7

 616 4 4 خدمات اداری 8

 313 2 2 دبیرخانه شورای شهر 9

 11151 31 33 جمع  
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از آن ها در مجموع  یشهردار 1385 امکانات شههرداری الر به لحاظ مالی شهامل منابع درآمدی است که طی سال     

میلیارد ریال کسب درآمد داشته است. رشد ساالنه درآمد شهرداری الر طی چندسال مذکور بسیار  5/42معادل مبلغ 

درصد است افزایش قابل  15ساالنه که معادل  مبه توردرصهد بوده است که باتوجه   4/37قابل توجه و سهاالنه معادل  

درصههد از منابع درآمدی شهههرداری الر  از محل فروش   42توجهی می نماید. ولی نکته مهم در آن اسههت که بیش از 

اموال شهههرداری تامین شههده اسههت که برای آینده با محدودیت فراوان روبرو اسههت و منابع جایگزین برای آن وجود  

 وضعیت را نمایان می سازد : این ریل زندارد. جدو

 1831سال  -منابع درآمدی شهرداری الر : 13 جدول 

 درصد (هزار ریال )مدآدر مدیآمنابع در کد

 219 1228317 دریافتی سایرموسسات -عوارض عمومی 1111

 2116 9177881 و اراضی ساختمان هاعوارض بر  1211

 113 557245 رتباطات و حمل و نقلعوارض بر ا 1311

 315 1476178 عوارض پروانه کسب 1411

 811 3431273 وصولی  از عوارض اختصاصی 2111

 714 3152219 درامد خدمات شهری 3111

 113 121136 درامد تاسیسات شهری 3211

 115 229856 درامد از وجوه و اموال  شهرداری 4111

 213 979912 ی اعطایی دولتیها کمک 5111

 711 3117946 هدایا و دارایی ها -اعانات 6111

 214 1111111 ی دریافتی+ موجودی از سال قبلها وام 7111

 4218 18191952 فروش اموال شهرداری 7211

 11151 11111311 جمع کل 

 1386مأخذ: شهرداری الر،
 

سههم هرکدام را برمبنای سهرجمع آمار سههه ساله   انواع منابع درآمدی و  ریبرای نمایش بهتر این وضهعیت، نمودار ز    

 دهد:نمایش می 85-1382

 شهر الر یمنابع درآمد نیمهمتر  :81نگاره 
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درصد است و افزایش آن درسال  22مشاهده می شود در مجموع در طول سه سال، سهم  فروش اموال فقط معادل    

سال را نمایش می دهد و ادامه آن در سال های دیگر مورد سوال است. نمودار درصهد فقط تحوالت یک   42تا  1385

رسهم شده است که در صفحه بعد این گزارش ارائه می شود. مشاهده می شود فروش   34-2فون برمبنای ارقام نگاره 

میلیون  18191به مبلغ  1385میلیون ریال گزارش شده که برای سال  8/883مبلغ  1382اموال شههرداری در سال  

 برابر شدن این در آمد است. 21ریال بالغ گردیده است که به مفهوم 

 تحوالت درآمد ساالنه شهرداری الر بر حسب منابع درآمدی: 13 جدول 

 1838-31مد آجمع در هزار ریال -وصولی قطعی  منابع

 درصد هزار ریال 1831 1831 1838 درامدی

 216 2577516 1228317 811133 538166 سساتؤم ریافتی سایرد -عوارض عمومی 

 2114 21917188 9177881 7289818 4439389 و اراضی هاساختمانعوارض بر 

 111 961181 557245 179261 223576 نقلوعوارض بر ارتباطات و حمل

 311 3117966 1476178 915655 626133 عوارض پروانه کسب

 1515 15157776 3431273 5781899 5945614 اصیوصولی  از عوارض اختص

 1219 12589556 3152219 5784247 3653111 درامد خدمات شهری

 114 384134 121136 84511 178488 سیسات شهریأمد تآدر

 113 1248617 229856 371195 648566 مد از وجوه و اموال  شهرداریآدر

 113 1311742 979912 287881 32951 های اعطایی دولتی کمک

 612 6158949 3117946 1441731 1611272 هدایا و دارایی ها -اعانات

 1211 11712323 1111111 9352323 1351111 های دریافتی+ موجودی از سال قبلوام

 2213 21838887 18191952 2764151 883885 فروش اموال شهرداری

 11151 93388181 11111311 81111311 11181119 جمع کل

 1386مأخذ: شهرداری الر،

 

برای بررسی امکانات فنی شهرداری الر فقط فهرستی از ماشین آالت سبک وسنگین شهرداری الر در اختیار مشاور    

دستگاه است. با توجه به مجموع  88قرار گرفته اسهت که نشهان می دهد مجموع ماشهین آالت این شههرداری بالغ بر    

 شده است  این مقدار دستگاه ماشین آالت  قابل توجه و کافی به نظر می رسد.  نفر گزارش  61پرسنل شهرداری که 

سهیکلت تشههکیل می دهد.   دسهتگاه از این ماشهین آالت را موتور   11ولی باید به این نکات نیز توجه گردد که بالغ بر 

 دستگاه از ماشین آالت دیگر نیز اسقاطی و نیازمند تعمیرات اساسی است. 15حدود  ضمناً
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 ها و اعتبارات شهرداری  ب( چگونگی رشد درآمد

مورد بررسههی قرار گرفته اسههت تا تورم در آن  1385تا  1382رشههد سههاالنه منابع درآمدی برای سههه سههال متوالی    

ارائه شده است که نشان می دهد کمک های اعطایی  ریدخالت کمتری داشهته باشهد. نتیجه این بررسهی در جدول ز   

 151اموال شهرداری نیز رشد ساالنه  روشدرصهد افزایش داشهته است. افزایش درآمد از ف   167بر دولت سهاالنه بالغ  

درصد است و برخی از منابع  4/37درصهد داشهته اسهت. درحالی که رشهد متوسط ساالنه درآمد شهرداری فقط برابر     

 درآمدی با رشد منفی و کاهش روبرو بوده اند.

ری و محلی در شهر الر که آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، تعاون، راه می شهود سهایر سهازمان های شه    یادآوری

وترابری، بازرگانی، صهنایع و سایر سازمان های مستقر درشهرستان است دارای بودجه مستقل از استان نبوده و دراین  

 بررسی و تحلیل قرار گیرد. دمورد گزارشی برای بررسی به مشاور اعالم نکرده اند تا مور

 مد شهرداری الر بر حسب منابع درآمدیآدر تغییرات ساالنه: 19 جدول 

 درصد تغییرات هزار ریال منابع

 ساالنه 1831 1838 درامدی

 4113 1228317 538166 دریافتی سایرموسسات -عوارض عمومی 

 3612 9177881 4439389 و اراضی هاساختمانعوارض بر 

 4517 557245 223576 نقلوو حملعوارض بر ارتباطات 

 4219 1476178 626133 عوارض پروانه کسب

 2715- 3431273 5945614 وصولی  از عوارض اختصاصی

 714- 3152219 3653111 مد خدمات شهریآدر

 1914- 121136 178488 سیسات شهریأمد تآدر

 5119- 229856 648566 درامد از وجوه و اموال  شهرداری

 16916 979912 32951 اعطایی دولتیهای  کمک

 3112 3117946 1611272 هدایا و دارایی ها -اعانات

 1419- 1111111 1351111 های دریافتی+ موجودی از سال قبل وام

 15112 18191952 883885 فروش اموال شهرداری

 8351 11111311 11181119 جمع کل

 1386مأخذ: شهرداری الر،

 

 بع مالی و اعتباری جدید برای رفع کمبودها و نیازهای عمرانی شهر  ج( امکانات تأمین منا

منابع مالی شههرداری الر به شدت آسیب پذیر است و در سال های آینده درخطر کاهش و کمبود درامد قرار دارد.     

رده ه کار ببرای ایجاد منابع درآمدی پایدار جهت اسهتمرار توسهعه و عمران شهر باید کوشش هایی بیشتر از گذشته ب  

در  یهماهنگ جادیسهوم و چهارم توسعه کشور موضوع ا  یها در برنامه ها یمنابع درآمد شههر دار  شیافزا یشهود. برا 

 شده است. هیتوص نهیزم نیا
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 یعوارض شهههر عیآن  قانون تجم قیو پس از تعریف مصههاد هیعوارض در دولت ته عیقانون تجم 81دهه  یاز ابتدا   

 یشده است که عوارض مربوط به سوخت، کاالها ینیب شیقانون پ نی. در ادیگرد بیتصو یاسالم یدر مجلس شهورا 

صورت واحد اخذ و به طور متعادل سهم  بهدر سهراسهر کشهور     گریاقالم د یخود روها و بعضه  یشهماره گذار  ،یواردات

نامه  نییآ ریند سال اخچ یطگردد.  میتقس گرید یبند ازیامت ایکشور متناسب با تعداد شهر وندان و  یها یشههردار 

شود از  یم ینیب شیبه مرحله اجرا گذارده شده است. پ 1382و ابالغ شهده و از آغاز سهال    هیقانون مذکور ته ییاجرا

 یشهردار یاریخواهد داشت. عالوه بر آن سازمان هم یقابل توجه شیها افزا یدولت به شههردار  یپرداخت قیطر نیا

ها آغاز  یو اعتبارات الزم جهت شهردار یمنابع در آمد شیتوسعه و افزا یراه ها مونرایرا پ یها و مطالعات یها بررسه 

در  یعیمطالعات وس زیوابسهته به وزارت کشهور ن   ،یشههر  یزی، دفتر مطالعات و برنامه ر1381در سهال   کرده اسهت. 

منظور از  نیا یکشههور آغاز کرده اسههت. برا یها یشهههردار یها نهیدر آمدها و کاهش هز شیافزا یها وهیجهت شهه

 11ها را در  یشهردار یزا براو درآمد یشنهادیپ یسراسر کشور، پروژه ها یها یمکاتبه و مصهاحبه با شهردار  قیطر

نظرات را با توجه  یجمع بند ریز جدول قرار داده است. لیو تحل یکرده و نظرات آنها را مورد بررس یگروه طبقه بند

 یها نشان م یشهردار یدر آمد زا برا یشنهادیپ یپروژه ها یدرصد برا عیزها به صورت تو یشهردار یبه درجه بند

 یو عمران یراه ساز نیآالت سنگ نیماشه  هیو کرا دینظرات به خر نیشهتر یشهود که در مجموع ، ب  یدهد. مشهاهده م 

. ردیمورد توجه قرار گ زیالر ن یشهردار یبرا یراهکار قابل بررس ایتواند به عنوان الگو  یم شنهاداتیپ نیا اشاره دارد.

کشور و  یشههر  رانیاز مد یعموم ینظر سهنج  کیدر عمران شههر ،   یمردم یها و مشهارکت ها  هیجلب سهرما  یبرا

در آمد، اقدامات  شیافزا یها برا یهردارش ،ینظر سنج نیها به عمل آمده است. مطابق اسناد ا یمسهئوالن شههردار  

 عیمختلف و تجم یها یشهردار یداشهته اند که با توجه به درجه بند اعالم  ریگروه مطابق  جدول ز 8را در  یضهرور 

 یدر طرح ها یگذار هیموافقت را با سرما نیشتریها بیشهردار تیها ، قابل توجه اسهت. اکثر  فیرد ینظرات در برخ

 شیافزا یاقابل اجرا بر یشههود ، انواع اقدام ها یکه از گزارش وزارت کشههور نقل م ریدر آمد زا داشههته اند. جدول ز

 اعالم نشده یمشخص شنهادی، پ نهیکاهش هز یاسهت که برا  نینکته عمده در ا یمنابع در آمد را اعالم داشهته اند، ول 

 امر است. نیممکن بودن ا ریاست که نشان از غ
 هایدارشهر یزا برادرآمد یشنهادیپ یهاپروژه: 11 جدول 

 شرح پیشنهادات ردیف
 جمع

 راتنظ

 درجه بندی شهرداری ها

 11و 11و11 9و 3و3 3و 1و1 8و 1و1

 1418 1111 1111 1217 1115 تاسیسات گردشگری و هتل 1

 1418 711 314 516 513 پارک های تفریحهههی 1

 1418 1111 1116 711 1112 ایجاد شهر بازی 8

 1111 1111 1213 1113 1115 تاسیسات و پاساژ های تجاری 1

 714 1111 819 412 815 ن های تره بارمیدا 1

 317 1111 819 711 815 پایانه های مسافر بری 3

 714 1211 1213 1619 1217 خرید و کرایه دادن ماشین آالت عمرانی 3

 1112 911 1116 1217 1116 کارخانجات آسفالت سازی 3

 714 911 1112 919 917 تاسیسات سنگ شکن 9

 714 1111 1118 1217 1115 سهتولید و فروش شن و ما 11

 111 11151 11151 11151 11151  جمع
 1381 ،یشهر یزیرها، وزارت کشور، دفتر مطالعات برنامهیشهردار یهانهیدر آمد و کاهش هز شیافزا یهاوهیمأخذ: ش
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 هایدارشهر ییخودکفا یبرا یاقدامات ضرور: 11 جدول 

 

 ردیف

 

 داتشرح پیشنها

 درجه بندی شهرداری ها جمع

 12و 11و11 9و 8و7 6و 5و4 3و 2و1 نظرات

 711 1111 1111 611 912 بهسازی مدیریت شهری 1

 1117 819 317 311 512 تغییر قوانین و وظایف شهرداری ها 2

 1117 1718 1817 1917 1811 تامین اعتبارات دولتی برای طرح های در آمدزا 3

 1413 1313 1219 1116 1217 ی شهرداری هاکاهش هزینه ها 4

 1413 718 1214 1617 1212 اخذ کامل عوارض فعلی شهری 5

 1117 1313 1118 1211 1115 افزایش تعرفه عوارض شهری 6

 1413 1111 1313 1211 1217 وضع عوارض جدید  7

 1719 1718 1812 1917 1814 سرمایه گذاری در طرح های در آمد زا 8

 11111 11111 11111 11111 11111  جمع
 1381 ،یشهر یزیرها، وزارت کشور، دفتر مطالعات برنامهیشهردار یهانهیدر آمد و کاهش هز شیافزا یهاوهیمأخذ: ش

 

 شهر یعمران یهاتیمشارکت مردم در فعال یامکانات و چگونگ. 1-1-3

است. اقدامات  یت شهروندان در عمران و آبادانکشور با شدت فراوان محتاج مشارک یشههرها  ریشههر الر مانند سها     

 دیخدمات مشابه با ریو سا یبازرگانان و ثروتمندان در ساخت مساجد و مراکز درمان یهمکار ایمدرسهه ساز و   نیریخ

دامه ا  شتریگردد تا دنباله آن با وسعت ب قیشود و تشو گومردم باز  یدهنده برا یو آگاه یاطالع رسهان  یبا برنامه ها

شهر و محل  یو عمران یاجتماع یدموکرات و مردم ساالر، مشارکت مردم در زندگ ی. درجهان امروز درحکومت هابدای

 یجامع شهر یطرح ها ژهیبه و یعمران یطرح ها یو اثربخش قیتوف زانیشود. م یشهناخته م  تیسهکونت اهرم موفق 

کنند،  یرا دنبال م یاجتماع یبسته به زندگوا یها تیو فعال یسکونت یبه فضاها یو تعادل بخش یسهامانده  شکه نق

گونه طرح ها  نیمردم در ا یکه شههرکت و همراه ی. در صههورتابدی یبه شههدت کاهش م ،یمردم یبدون مشهارکت ها 

 سازد. یآن هارا چند برابر م دیآثار و فوا

 دیتما باکه ح ستین یستیالیسوس ینظام ها تیو قطع یتوسعه و عمران به سخت یزیکشور ما، برنامه و برنامه ر در   

 و یجزهماهنگ ستین یزیاسهت که برنامه عمران جوهرش چ  نیا تی. واقعمیشهده برسه   ینیب شیبه اهداف و ارقام پ

طرح جامع  ایتوسعه و عمران  یزیتر، روش ما در برنامه ر ایمختلف. به عبارت گو یدر عملکرد ها وساختارها یهمراه

رخ خواهد داد،  ندهیکه در آ یآگاه کردن مردم و مسئوالن نسبت به تحوالت یعنیاست،  یارشهاد وآگاه  ینوع ،یشههر 

 ندارند. ینگر ندهیآ ییتوانا ،یاز مردم و اهال یادیچرا که تعداد ز

آور شده و  ادیرا  ندهیها و تحوالت آ ییها، نارسها  یو دسهت اندرکاران آن موظفند نا هماهنگ  یتوسهعه شههر   طرح   

 فاءیا ینقش اساس یمردم یمشارکت ها ر،یمسه  نیها را ارائه دهند. در ا ییبله با نارسها مناسهب جهت مقا  یراهکار ها

 کنند. یاریمسئوالن را  ،یشهر تیریها ومعضالت مد یینارسا یتواند در بر طرف ساز یکند وم یم

سئوالن و نقطه اتصال مردم و م یشهر که ارگان رسم یفراوان اسهت. شورا  یمردم یجلب مشهارکت ها  یها نهیزم   

 یم انیمحله شهر را نما ای هیها و امکانات هر ناح یازمندیدارد. طرح جامع ن یشتریمورد نقش ب نیشههر اسهت، در ا  

 ییتواند مراحل اجرا یشهر م یشود. شورا یم لیو تکم یابیموارد ارز نیطرح ، ا بیو تصو یسهازد. در جلسات بررس 

 .دینما تیهدا یمردم یهاالزم را با جلب مشارکت  یها نهیکردن زم ادهیو پ



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
79 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

گونه اقدامات است که در محدوده شهرستان  نیاز ا ینمونه موفق یآموزش یفضاها یمند ازیو رفع ن یساز مدرسهه    

درصهد مدارس نوسهاز شهر با همت خیرین مدرسه ساز ساخته و تحویل    75الر به وجه احسهن انجام شهده و بیش از   

و حسنه وقف است که  یرسم سنت یمردم ینه ارزنده و بهتر مشارکت هاآموزش و پرورش الرسهتان شده است.   نمو 

به  شیدهد گرا یرا دارا سههت که نشههان م یاز امالک وقف یفراوان یرواج دارد. شهههرالر نمونه ها یدر فرهنگ اسههالم

هر الر دارد. در ش یمنطقه سابقه طوالن نیدر ا یاجتماع یازهاین یو سامانده یشههر  تیریبا مد یمشهارکت و همراه 

 نیموجود است. البته ا یو اقامت یمسکون ،یمراکز تجار سیتاسه  نهیدر زم یگذار هیسهرما  یابر یانیمتقاضه  نیهمچن

 یزندگ یها یازمندین نیو همچن یاجتماع طیشرا رییاختالف نسهل ها، تغ  ،یاجتماع طیشهرا  رییمسهئله به جهت تغ 

 است. دیجد تیریو مد یمحتاج بازنگر یشهر

و  تیاسههت که در هدا ریاخ یدر سههال ها یمردم یاز جلب مشهارکت ها  یگرینمونه د )ره(ینیامام خم امداد تهیکم   

تواند در صورت ضرورت در  یست و مداشته ا یآنان نقش فعال و اثرگذار یمردم و مشهارکت ها  کوکارانهین ییراهنما

 داشته باشد. ییو عمران، کار آ یامور شهر

 

 (: NGO) یدولت ریو غ یمردم یهاتشکل

به  یتازه ا یسازمان ملل متحد، دولت ها کوشش ها یها هیو توص یجهان یبه دنبال کوشهش ها  ریاخ یسهال ها  در

 ی( مشهههور شههده اند، در تمامNGO) با نام یکه به صههورت اختصههار یدولت ریو غ یمردم یکار برده اند تا تشهکل ها 

 .رندیرا بر عهده گ یلتدو یها یگر یامور و تصد یبه وجود آمده و برخ یاجتماع یها نهیزم

 نهیبه دولت ندارند در زم یگردد و وابستگ یم لیمردم عالقه مند تشک یگونه تشکل ها که با همت و کوشش ها نیا

 یرا که کمبود آن در شهههر احسههاس م  یشهههر یعمران ایو  اجتماعی – یامور فرهنگ یتوانند برخ یمختلف م یها

 تیریمراکز مد ریو سا یسازمان شهردار یاجتماع یزندگ لیو مسها  یت شههر شهود، بر عهده گرفته و در رفع معضهال  

وجود داشته است و  یگونه تشهکل ها در کشور ما بخصوص در امور مذهب  نیرسهان باشهند. سهابقه ا    یاریرا  یشههر 

و  تیهدا یداشههته اند ول تیگونه به وجود آمده و فعال نیهم یمراسههم عزادار یو اجرا  ینیعزادار حسهه یها اتیه

از باال اسههت. متاسههفانه  تیمند آموزش و هدا ازین یامور شهههر یبرا ییتشههکل ها ای اتیه لیمردم به تشههک ییراهنما

گونه امور  نیتوانسههتند در ا یم یروند ول یطفره م فیوظا نیموجود از ا یگروه یرسههانه ها ریوسهها ونیزیو تلو ویراد

 باشند. یگر و مشون خوب تیهدا

 یشهردار یاریبه وجود آمده است و با  لیقب نیاز ا یمردم یتشکل ها یکشهور برخ  یرهاشهه  یاکنون در بعضه  هم

 یپرداخته اند که به عنوان مثال م تیشود، به فعال یجلسات واجتماعات آنان کمک م لیتشهک  یمناطق که برا یبرخ

 کرد.نهضت زنان و امثال آن  اشاره   - ستیز طمحی محافظان گروه –سبز  تیتوان به گروه جمع

الزم وجود دارد.  لیاست و پتانس ییو راهنما تیمند هدا ازین یمردم یطور که اشهاره شهد، جلب مشهارکت ها    همان

دارند مانند  یشتریکه فرصهت و وقت ب  یاقشهار  ریخانه دار و سها  ینزد جوانان و خانم ها ژهیبه و یمردم یها شیگرا

 را بردارد، نینخسههت یتواند قدم ها یکه م یارگانشههود.  تیو هدا ییراهنما دیبا یشههود ول یم افتیباز نشههسههتگان 

توانند با شناخت  یو...... هر کدام م انیو مرب اءیاول یشهردار مدرسه، انجمن ها ،یمحله ا یشهر است. شوراها یشورا

 به کار برند. یارزنده ا یامور کوشش ها نیدر ا یشهر یمسائل و معضالت زندگ

موجود است، از  یحقون شهر افتیدر یکه برا ینامه و ضوابط نییو آ نیمفاد قوانکشور عالوه بر  یشههرها  یبرخ در

 یاشههاره م ریشههود که به موارد عمده آن در ز یاسههتفاده م یشهههردار یمنابع در آمد شیافزا یبرا یدیابتکارات جد

مورد  یشهردار یو حقوق یکار شناسان مال توسط ایشههر و   یاسهالم  یتوانند در جلسهات شهورا   یموارد م نیشهود.ا 
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  یمحل یها یژگیو و طیشههرالر قابل اسهتفاده اسهت  با توجه به شرا    یکه برا یو موارد ردیو کنکاش قرار گ یبررسه 

 : دیبه دست آ یمناسب و کاربرد یتا راهکار ها  ردیقرار گ شتریب  لیوتحل هیمورد تجز یومنطقه ا

 یکاربر یکه در اماکن دارا  یاقتصهههاد یز واحدهاآن گروه ا یها فقط برا یشههههر دار یمیو قد یمقررات سهههنت -1

الح با اص دیکنند. با یم افتیدر یاند، پروانه کسهب و کار صادر و حقون و عوارض شهر  افتهیاسهتقرار   یادار ای یتجار

فاقد آن (  ایپروانه و ی) دارایاقتصههاد یواحدها هیاز کل یحقون و عوارض شهههر افتیضههوابط و مقررات نسههبت به در

آن ها ( عوارض  تیبدون پروانه کسههب و کار ) درصههورت موافقت با ادامه فعال  یاز واحدها دیشههود. به عالوه بااقدام 

 شوند. قیمقررات تشو  تیپروانه و رعا افتیشود تا نسبت به در افتیدر یشتریب

 یمجتمع ها جادیدر ا یمشارکت با مالکان  اراض ر،یاخ یشههرها در سهال ها   یاز منابع عمده در آمد در برخ یکی -2

شود و با مالکان مذاکره و  یم ییگونه مشهارکت شناسا  نیا یاسهت. امالک مناسهب  برا   یمسهکون  ایو  یتجار ،یادار

 یها نهیموارد عوارض ساخت، تراکم، هز زین یشهرداربگذارند.  یشههردار  اریشهود که ملک خود را در اخت  یتوافق م

. سرانجام در هنگام عرضه و فروش، ارزش افزوده حاصله متناسب ردیگ یرا بر عهده م یحقون شهر ریو سا یساختمان

 شود. یم میهر کدام  تقس یگذار هیبا سرما

موجود، متناسب  یبافت ها یساخته نشده در البال یها نیبر زم یو عوارض بند یشهناسنامه امالک شهر  هیته  - 3

 .  نیبودن زم ریبا مهیجر افتیبا امالک ساخته شده مجاور و در

 یمراسم رسم ریو سا یعزادار ایو  یو عروس یمراسهم شهاد   یبر گزار یسهالن ها و تاالر ها  یاحداث و اجاره دار – 4

 .یتوسط شهردار

 .یو آسفالت ساز کییشن و ماسه، موزا ،یمصالح ساختمان نهیدر زم داتیو فروش تول یگذار هسرمای – 5

انتقال مشاغل مزاحم و کارگاه  ی، برا یخروج ای یورود یدشهر الر در کنار مبا هیدر حاش صهنعتی  پارک احداث – 6

رل وکنت یامر در ضمن باع  سامانده نیکنند. ا یم جادیا یمسکون یدر فضا ستیز طیمح یکه آلودگ یصهنعت  یها

 شود. یاز خالف ها م یریپروانه کسب و جلو گ دات،یعوارض تول افتیدر 

مانند آب، برن، تلفن، کشههتارگاه، گورسههتان، غسههالخانه،  یشهههر زاتیاجاره تجه ای یبهره بردار ،یگذار هسههرمای – 7

 یمشهابه توسهط شهر دار   یها نهیو زم کلتیموتورسه  ای لیفروش دام ، اتومب دانیوتره بار، م وهیفروش م یها دانیم

 الر.

 الر. یوسط شهردارفروش آن ها ت ایفروش کاال و انبار و اجاره  یبار و مسافر و احداث غرفه ها یها انهپای احداث – 8

و نظارت بر  یشهر نیب یدر کنار محورها یجاده ا راتیتعم یواحدها یمناسب برا یفضاها جادیو ا سهاماندهی  – 9

 اجاره آن ها. ایو  یعوارض شهردار افتیو در ستیز طیحفظ مح

 ات شهر.امور صادرات و وارد یکاال ، انبار و سرد خانه برا یمراکز نگهدار داری اجاره و احداث – 11

ر امو یبرا یو مسکون یتجار ،یبه مراکز ادار یخدمات رسان یبرا یکارکنان و مستخدمان شهردار یتعاون جادای – 11

 مناسب. یدر قبال قرارداد ها یرفتگر

 ،ییویدیو یها لمیف شیتئاتر، مراکز نما نما،یمانند سهه یورزشهه -یحیتفر -یمراکز فرهنگ برداری بهره و احداث – 12

 .یسالم ورزش حاتیو مراکز تفر ینگ، فرهنگسرا، شهربازخانه فره

 نما،یمثل سهه یچند معبر عمده شهههر که به امور فرهنگ ای کیشهههرها  ی. در برخادهیپ فرهنگی محور احداث – 13

و  یور ادهیگذران اوقات فراغت، پ یو مشابه آن اختصاص دارد، برا یحیتفر ،یفرهنگ لیوسها  یکتابخانه، فروشهگاه ها 

شود. غرفه ها و  یها بسته م لیاتومب یبر رو اهاحداث حفاظ ، ر قیو از طر ابدی یشههروندان اختصاص م  یگردشهگر 
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 یم یبر درآمد شهههردار یو اجاره دار یواگذار قیاز طر ایاسههت  یشهههردار تیدر مالک ایمحور  نیا یفروشههگاه ها

 .ندیافزا

عرضههه و  یبرا یعموم یو بوسههتان ها یحیمراکز تفر در کنار یخود اشههتغال یبازارچه ها داری اجاره و احداث – 14

 .یواجاره غرفه ها توسط شهردار یخانگ داتیو تول یدست عی، صنا ی، فرهنگ یفروش محصوالت هنر

 یو چهار راه ها نیادیدر م یوارید یها ینصههب آگه یبرا یغاتیتبل یسههتون یوپانل ها یوارید یاحداث تابلو ها -15

 .یصنف یها یتعاون قیامور آن از طر یو اجاره دار یو اطالعات عموم کاال یمعرف یعمده شهر برا

 نیا یو واگذار یمحالت شهر یامور رفتگر نهیدر زم یبخش خصهوص  یشههرها با احداث شهرکت ها   دربرخی – 16

کاهش  یبه مقدار قابل مالحظه ا نهیزم نیرا در ا یشهردار یها نهیتوانسته اند هز یگونه خدمات به بخش خصهوصه  

 دهند.   شیده وحجم اشتغال را افزادا

شهههر مانند  یمراکز امداد ریو سهها یانجام شههده با شهههردار یمذاکرات و توافق ها یشهههرها بر مبنا برخی در – 17

ک شهر که در تمل هیحاش یها نیزم یکار کویمراکز ن ریمسهتضعفان و جانبازان و سا  ادیبن ،ینیامداد امام خم تهیکم

 یامالک را برا دیخر نهیهز قیطر نیواز ا رفتهقرار گ یشههههردار اریه معوض در اخت نیزم یاعطها  یآنهان اسهههت برا 

 ها کاهش داده اند. یشهردار

 یو امور شهر اراتیاخت یبرخ یمحالت و واگذار یو انتخاب شهردار محله از طرف اهال یمحالت شهر تیرمدی – 18

 یسامانده یرا برا یمردم یو مشهارکت ها  یر شههر امو تیموثر بوده و هدا یشههر  یها نهیدر کاهش هز زیبه آنان ن

 داده است.  شیافزا یامور شهر

که در طرح جامع شهر  یو مراکز محله ا یمراکز تجار یابیشود در مکان  یم هیفون توصه  راهکارهای بر عالوه – 19

 یو خدمات انتفاع یکه به عملکرد مذکور )تجار ییاالمکان بخش ها یشود حت یم ادهیپ ،یلیدر طرح تفضه  ژهیو به و

 گردد. ییصرفه جو یآن در بودجه شهردار دیخر زتا ا ردیقرار گ یشهردار یملک یدر اراض ابد،ی ی( اختصاص م

آن ها  یبرا یمراکز تجار جادیا ایو  ضیتعر ،یکشههه ابانیمانند خ یعمران یکه طرح ها یو امالک یاراضههه یبرا  -21

شهر و  یمشاوره با شورا قیاز طر یسهت یسهازد، با  یبرابر م نیچند را یو ارزش افزوده امالک شهخصه   ردیگ یانجام م

 از آن ها اقدام گردد.   یدارشهر یبرا تیحق مرغوب افتینسبت به در یمحل یسازمان ها ریسا

احقان حقون مردم  نهیدر زم یکوشش ارزنده ا ،یعوارض شهر عیتجم نهیکشهور در زم  دیو مقررات جد نقوانی – 21

 یشتریکشهور حق السهم ب  یشههرها  یبرا یجاده ا تیجاده و ترانز ن،یبنز ک،یتراف نهیدر زم هژیشههر اسهت که به و  

 گردد. یمشاهده م یآثار آن در اعتبار شهردار ندهیمنظور داشته است و در آ

 

 :  یانسان یروین یامکانات و مشکالت جذب ، آموزش و سامانده

و تفصیلی شهر الر محتاج به وجود نیروی انسانی کارشناس  طرح های توسعه و پیاده کردن مفاد طرح جامع اجرای   

شههده اسههت که  دیتاک یعموم طیشههرا 4و ماهر در شهههرداری الر دارد. در قرارداد طرح جامع عمران شهههر الر در بند 

آنان از  یایرا که حقون ومزا یشهردار صهالح یذ نکننده طرح ، موظف اسهت حداقل پنج نفر از کارمندا  هیدسهتگاه ته 

 یکارفرما )سهازمان مسهکن وشهرساز   دیکار آن ها به تائ طیو شهرا  تیپرداخت خواهد شهد وصهالح   یشههردار  قیطر

بر اساس ضوابط و مقررات  ،یقرار داد در دفتر محل نیباشهد، در زمان انجام خدمات موضهوع ا   دهیاسهتان فارس( رسه  

 یهمکار یارشناسان مسئول طرح در شهردارک یدنبال نشد ول یبند به طور جد نی. اگرچه اماردخود به کار گ یادار

 کار را دارا هستند. نیطرح آشنا شده اند و توان و دانش ادامه ا یرا مبذول داشته و به اصول کل نهیزم نیالزم درا یها
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آموزش دهد که بعد از اتمام مطالعات  یموظف شده است کارمندان مذکور را به نحو زیکننده طرح ن هیته دسهتگاه    

باشند. با توجه به  یطرح جامع در شهردار ییاجرا یها هیوادامه طرح ها وتوص شبردیوابالغ طرح، قادر به پ بیوتصهو 

 انجام شده است. زیبند ن نیشده در باال ا ادینکات 

 تن از کارکنان کیشود  یم هیکردن مفاد طرح جامع شهرالر توص ادهیمناسب و بهتر در جهت پ طیشرا جادیا یبرا   

امع خدمات طرح ج هیکل بیو تصو نیو تدو یمراحل مطالعات انیداشته باشد در جر تیالر مسئول یشهردار یدفتر فن

خود را با کارفرما )مسکن  یها افتهینظرات و منظمو موظف باشد به طور مرتب و  ردیتوسهعه وعمران شههر الر قرار گ  

و  دی( مبادله نمایالر )شهردار یشهر تیریشههر و مسهئول مد   یاسهالم  یشهورا  سیاسهتان فارس( ورئ  یوشههرسهاز  

بود که پاسخ  دواریتوان ام یصورت م نیا در. ردیالر را برعهده گ یشههردار  یکارکنان واحد خدمات فن ریآموزش سها 

 یانسههان یرویگردد و جذب ن یدنبال م یبه خوب ییاهداف طرح جامع در مرحله اجرا تیبه اسههتعالم ها و هدا ییگو

 خواهد داشت. ینطقو آموزش آنان روال م دیجد

 

 ریسا و یشهردار فیو وظا اراتیاخت ،یاراض تیعمران شهر، مالک یو مقررات موجود برا نیقوان. 1-1-3

 ثر در عمران شهرؤم یهاسازمان

متن  نیها است که نخست یقانون موجود مربوط به عمران شههر، متن قانون شههردار   نیتر یو اصهول  نتری مهم – 1

اصههالح و  ،یاز آن بازنگر یبعد مواد متعدد یسههال ها یشههده اسههت وط بیوتصههو نیتدو 1334آن در سههال  یقانون

از  یشده است که فهرست بیوتصو هیعمران شهر ته رامونیپ یگریومقررات د نیشهده اسهت. عالوه بر آن قوان   لیتکم

 شود : یبخش ارائه م نیآن ها در ا نیمهم تر

 هیو اصالح 5/4/1358 یاسالم یعمران آن، مصوب مجلس شورا تیفیوک یموات شهر یاراضه  تمالکی لغو قانون – 2

 28/4/1358آن 

 21/11/1366 مصوب  پزشکان، مطب محل قانون – 3

 22/6/1366مصوب   ،یشهر نزمی قانون – 4

و اصالحات  16/4/1353مصوب  یلیجامع وتفص یو طرح ها یمسهکن و شههر ساز   فیو تعر یاسهام  رتغیی قانون – 5

 آن. یبعد

 22/12/1351آن، مصوب  فیو وظا یو معمار یشهرساز یعال یشورا ستاسی به مربوط ونقان – 6

شهر ها، مصوب  میوحر یدر خارج از محدوده قانون ساتی، احداث بنا و تاس ینامه مربوط به استفاده از اراض نآئی – 7

 آن. یو اصالحات بعد27/2/1355

 15/4/1367مصوب   ،یشهر نیزم یینامه اجرا نآئی – 8

 13/12/1367مصوب  ،یانتفاع ریبه موسسات مدارس غ یشهر نیزم ینامه واگذار نآئی – 9

و با  17/2/1386  خیدر تار یمتن بخشههنامه وزارت مسههکن وشهههرسههاز نهیزم نیمقررات موجود درا نیتر دیجد -11

و  یرمعما یعال یدر جلسههه مشههترک شههورا یریگ میاسههت که به موجب آن مطابق تصههم  12/111/6453شههماره 

هزار نفر  151کمتر از  یشهرها رد یرسم ریغ یسکونتگاه ها دی) وزارت کشور (بایتوانمندساز یبا ستادمل یشهرساز

 هی.  کلردیصورت پذ ندهیحداکثر در مدت دوسال آ یتوانمند سهاز  یو طرح ها ییسهال شهناسها    کیسهکنه در مدت  

 یمصوب ستاد ها یو توانمند ساز یسامانده یها در شهر ها موظف هستند پس از ابالغ  طرح یخدمات یدستگاه ها

 یهارحط یو اجرا یزیخود نسبت به برنامه ر یها فیشده  در رد ینیب شیپ اراتو اعتب تیبا استفاده از ظرف ،یاستان
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متوسههط سههطح  1389-1393برنامه پنجم توسههعه  انیکه تا پا ندیاقدام نما یبه نحو تیاولو یمذکور در مناطق دارا

 .دینما یبرابر  1385مناطق با متوسط خدمات شهر  باشاخص متوسط  نیخدمات ا

 یها و اهال یآز محل منابع شهردار ماندهیدرصد برعهده دولت و باق 71طرح ها تا  نیا یاجرا یاعتبار برا نیتام محل

شده و  ییزدا تیمحروم یمحالت شهر یروداز مناطق محروم موجود در برخ یم دیام بیترت نیمحل خواهد بود. به ا

 مناطق برقرار گردد. هیکل نیتعادل الزم ب

 

 هر الرش کالبدیهای ویژگی .1-1

 الر شهر یساختار و سازمان کالبد. 1-1-1

شهر است.عناصر  ندهیآ یشهناخت سهاختار اصلی شهر یکی از موارد مهم در شناخت شهر و همچنین برنامه ریزی برا  

صر تاریخی ، عوامل طبیعی مراکز عمده فعالیت، عنا دسترسی ، عمده تشهکیل دهنده این سهاختار شهبکه های اصهلی    

هستند که در طول زمان گاهی با حدودی از  ی.. هسهتند. در واقع عناصهر تشکیل دهنده ساختار شهر عناصر  . عمده و

 تغییر و تحوالت به حیات خود در شهر ادامه می دهند و جایگاه و نقش تثبیت شده ای در زندگی شهر دارند.

دو شهر تشکیل شده  نیساختار کلی شهر الر نشان می دهد که شهر از سه قسمت قدیم و جدید و محدوده ب سهی برر

 :ردیگ یقرار م یاست که در ابتدا ساختار هر کدام به طور جداگانه مورد بررس

 نقشه ساختار شهر  :81نگاره 

 
 

 



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
84 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

دو محور ارتباطی اصهلی به عنوان استخوانبندی شهر قدیم قابل تشخیص  بررسهی سهاختار کلی شههر قدیم الر     در   

استه یکی از این محورها محور ارتباطی فرا شهری است که ارتباط شهر را با شیراز )شمال غرب( و بندرعباس)شمال 

تند که هسهه یو جنوب یای و  مدرس شههمال خامنهآیت ا...  یها ابانیاصههلی دیگر خ یغرب( برقرار می کنند. محورها

کاربری های تجاری و خدماتی را درکنار خود پذیرا بوده و در امتداد خود ارتباط شههههر قدیم را با شههههر جدید فراهم 

 می کند.

طبیعی شهمال شرن شهر قدیم نیز از عناصر ساختاری عمده هستند. مسیل شهر در این دسته جای می گیرد   عوارض

ر مواردی اندک فاقد آب است. تپه تاریخی شهر نیز در غرب شهر قدیم که در امتداد خیابان ساحلی واقع است و جز د

 واقع است.

الر و اطراف آن اسهت که تا پیش از رشهد فضههایی شهر به عنوان مرکز و هسته    هیصهر یبازار ق میعمده شههر قد  مرکز

و  یاقتصاد یااصهلی در کل مجموعه بافت شههری جای خویش را حفظ کرده بود، به گونه ای که هم از نظر کارکرده  

اسههت. اکنون بازار الر به لحاظ نحوه قرارگیری  دههم از نظر بافت کالبدی، یک واحد جدایی ناپذیر از بافت شهههری بو

در کل مجموعه شههری چنین موقعیتی ندارد اما هنوز اکثر خیابان های اصهلی به گونه ای به میدان عمومی شهر که   

یابند. در اطراف میدان عمومی نیز مغازه هایی از حدود یکصد سال پیش بنا  بازار در ضهلع شمالی آن قرار دارد راه می 

شده اند که هنوز هم به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند و می توان گفت که مهم ترین کارکرد این فضا یا هسته 

 مرکزی شهر عمدتاً اقتصادی بوده که بازار رکن اساسی آن را تشکیل می داده است. 

آن را  یاز محالت و خانه ها یاریدر الر که باع  تخریب بیش از نیمی از شهر شده بود و بس 1339یب سال مه زلزله

کیلومتری جنوب شهههر قدیم  5کرد، منجر به احداث شهههرک جدیدی در دامنه کوه های تنگ اسههد در فاصههله  رانیو

ید از تاریخ تحوالت شهر را پدید آورد توسط سازمان هالل احمر )شیر و خورشید( گردید. ایجاد این شهرک فصلی جد

و شههر دوقلوی الر را بنیان نهاد. به مرور این شهر جدید با شهر قدیم به یک واحد شهری تبدیل شدند که اتصال این  

های شههری صهورت گرفته اسهت. شهر جدید با الگویی کامالً متفاوت با شهر قدیم و با    دو با هم با مفصهلی از کاربری 

گرفته اسهت. سهاختار کالبدی شهر را دو شبکه عمده ارتباطی، ناهمواری های عمده و مراکز تجاری    شهکل  قبلیطرح 

 هرش غربی –عمده شههر تشکیل داده اند. یکی از خطوط ارتباطی مسیر ارتباطی فراشهری  است که در امتداد شرقی  

می سازند ، در امتداد این مسیر به سمت  مرتبط ازشیر و گراش با غرب از و بندرعباس و لنگه بندر با شرن از را جدید

 یو سالن ها یدانشهگاه آزاد، مجموعه ورزشه   مارسهتان، یغرب کاربری های غیر شههری عمده شهامل ادارات مختلف،ب  

امتداد محور ارتباطی رابط دو شههر است که در   و... واقع شهده اند. محور ارتباطی اصهلی دیگر ،   یشهگاه ینما ،ییرایپذ

بلوار جوان، بلوار دانشههجو و خیابان معلم را به خود می گیرد. این  ت جنوب نام های بلوار فرهنگ،به سههم ودامتداد خ

محور ارتباطی، عمده فعالیت های شههههر جدید را در امتداد خود جای داده اسهههت. عمده کاربری های تجاری در این 

ته اند که این مراکز با بازار امام خمینی محور در اطراف میدان های طاووس و بسههیج و بین این دو تا بازار شههکل گرف 

مرکز عمده شهر جدید الر را ایجاد کرده اند. ناهمواری های عمده ای نیز در اطراف و نیز داخل شهر جدید واقع شده 

 اند.

بین دو شههر سهاختاری خطی دارد که در امتداد محورهای عمده ارتباطی دو شههر قدیم و جدید واقع شهده      محدوده

ار اصلی آن را خیابان مطهری و میدان امام خمینی تشکیل داده اند. خیابان مطهری در امتداد دو محور اسهت. سهاخت  

 عمده ساختاری شهرهای قدیم و جدید است.

ر از کرد: ال حیصورت تشر نیتوان به ا یمطالب باال سهازمان و سهاختار کلی شههر الر را م    یاین ترتیب با جمع بند به

جدید و محدوده بین دو شهر تشکیل شده است. شهر الر دارای یک محور اصلی ارتباطی  سه قسمت شهر قدیم، شهر
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شهههر واقع اند که ارتباط شهههر را با شههیراز و  وباسههت. دو محور ارتباطی فراشهههری یکی در شههمال و دیگری در جن

 بندرعباس فراهم می کنند.

مسیل واقع در شهر قدیم، تپه تاریخی شهر و یک از سهه قسهمت شههر دارای یک مرکز عمده فعالیتی هسهتند.      هر   

 ناهمواری های عمده اطراف شهرهای قدیم و جدید نیز جزء عناصر اصلی سازنده ساختار شهر هستند.

 نقشه مراکز شهری  :88نگاره 

 
 

 . بافت شهر 1-1-1

ن در طول زمان است. همان طور که گفته شد نمایانگر وضهع کالبدی شهر و چگونگی شکل گیری آ بافت هر شههر     

دو قسمت کامالً متفاوت است،  نیشده است که بافت شهر در ا لیتشک دیو شهر جد میشههر الر از دو قسمت شهر قد 

گیری تدریجی آن در طول تاریخ و  لخصهوصهیت مهم بافت قدیم شههر الر ارگانیک بودن آن اسهت که ناشهی از شک     

ده اسهت. در مقابل بافت جدید به صهورت طراحی شده و با شبکه شطرنجی ایجاد شده   نحوه معیشهت جاری در آن بو 

اسهت و کمتر می توان عوامل طبیعی و خصهوصهیات منطقه ای را در این قسهمت شهر مشاهده کرد. البته سکونتگاه     

 وت با بافتهای جدیدی نیز در اطراف شههر قدیم )به خصهوص در شرن آن( شکل گرفته اند که ساختاری کامالً متفا  

قدیم شههر دارا هستند. در این توسعه های جدید شبکه ارتباطی سواره و نحوه تقسیم زمین نقش مهمتری در تکوین  

طور کلی شههر قدیم الر با سابقه حداقل دو هزار سال قدمت شهرنشینی شهری با بافت فشرده و   بهبافت شههر دارند.  

ی حاشیه کویری ایران است. در مقابل شهر جدید با ویژگی های دارای ویژگی های کالبدی و منحصهر به فرد شههرها  

اند که انتخاب شده یبلوک شهر 5الر  یبافت شهر یمنظور بررس به الگوی شهرسازی مدرن است.کالبدی اش بیانگر 

 .  میپرداز یم یشهر یبلوک ها نیا یبه بررس ریدر ز
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 بافت شهر یبه منظور بررس یشهر یهابلوک یریقرارگ تینقشه موقع  :81نگاره 
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 1های بلوک شماره ویژگی  :81نگاره 
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 1های بلوک شماره ویژگی  :83نگاره 
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 8های بلوک شماره ویژگی  :83نگاره 
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 1های بلوک شماره ویژگی  :83نگاره 
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 1های بلوک شماره ویژگی  :89نگاره 
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 شود:یم یبررس ریدر ز یمطالعه بافت شهر یمنتخب برا یهابلوک یهایژگیو

هر دو ش نیدر محدوده ب 3بلوک  د،یدر شهر جد 2و  1شماره  یمشهخص است بلوک ها  34 طور که در نگارههمان   

 واقع شده اند.  میدر شهر قد 5و  4 یو بلوک ها

و بدون استفاده در همه بلوک ها  ریبا یشود که درصد کاربر یمنتخب مشهخص م  یبلوک ها یها یکاربر یبررسه  از

چهارم  کیمعادل  یعنی %26، 3بلوک  یسطح برا نیدرصهد کل مسهاحت بلوک اسهت که ا    8کمتر از  3به جز بلوک 

ها  یرکارب یبررس نیاست. همچن هردو ش نیکامل بافت محدوده ب یرینشان از عدم شکل گ سطح کل بافت است که

ها است )درصد  یاز کاربر یمیاز ن شیب 3در همه بلوک ها به جز بلوک  یمسهکون  یدهد که درصهد کاربر  ینشهان م 

 یواحد ها کامل بافت و یریدرصههد اسههت (که نشههان دهنده عدم شههکل گ   21کمتر از  3بلوک   یمسههکون یکاربر

 دو شهر است.  نیدر محدوده بافت ب یمسکون

 413و  283(، دی)شهر جد 2و  1 یمساحت قطعات در بلوک ها نیانگیدهد که م یمسهاحت قطعات نشان م  یبررسه 

)شهر  5و  4 یمتر مربع است. در بلوک ها 411مساحت قطعات  نیانگیدو شههر( م  نی)ب3متر مربع اسهت. در بلوک  

 متر مربع است. 342و  259حت قطعات مسا نیانگی( ممیقد

 ربنایمساحت ز نیانگی(، مدی)شهر جد 2و  1 یشود که در بلوک ها یمشهخص م  ربنایمسهاحت ز  نیانگیم یبررسه  از

در  نیمتر مربع است.  همچن 186دو شههر(،   نی)ب3در بلوک  ربنایمسهاحت ز  نیانگیمتر مربع اسهت. م   271و  188

 مربع است. رمت  271و  175 ربنایمساحت ز نیانگی( ، ممی)شهر قد 5و  4 یبلوک ها

 نی)ب کسههانی بایتراکم در کل بافت تقر نیانگیگرفت که م جهیتوان نت یتراکم در کل بلوک ها م نیانگیم یبررسهه با

 درصد( است. 64-72

 

 ها . کاربری1-1-8

ز اراضی شهر را نشان می دهد. یکی از مهمترین ویژگی های کالبدی شههر، کاربری های شهر است که نحوه استفاده ا 

نابسامانی هایی در ویژگی های کاربری زمین در شهرها به وجود آمده است، از  امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه ،

این رو جهت ارتقاء کیفی شهههر نشههینی ، بررسههی کاربری اراضههی شهههرها و برنامه ریزی برای آن از اهمیت زیادی    

 برخوردار است.

مت توضیحاتی کلی در مورد سطوح و درصد و سرانه کاربری های شهر ارائه شده و بررسی دقیق تر کاربری در این قس

تحت عنوان محدوده ساخته شده  یمحدوده ا یبررس نیا یهای شههر الر به بخش های بعد موکول شهده اسهت. برا   

 .رندیقرار گ یمورد بررس یشهر یها یاربرفقط بافت پر شهر و ک بیترت نیشهر در نظر گرفته شده تا به ا یبرا

 یکاربر 1386هکتار اسهت. بر اسهاس برداشهت های مشاور در سال     88/1182مسهاحت سهاخته شهده شههر الر      کل

 32/32هکتار،  29/382با مساحت   یکاربر نیسهطح از شههر را به خود اختصهاص داده اسهت. ا     نیشهتر یب یمسهکون 

، سرانه این کاربری 1385 لشههر الر در سا  ینفر 54688 تیمعدرصهد از شههر را اشهغال کرده اسهت. با توجه به ج    

 نفر در هکتار است. 143متر مربع به ازاء هر نفر است و تراکم خالص مسکونی شهر نیز  91/69

به  افتهیبیشترین سطح شهر را به خود اختصاص داده است. سطح اختصاص  یاز کاربری مسهکونی، شهبکه ارتباط   بعد

. سرانه شبکه ردیگ یدرصد از سطوح ساخته شده شهر را در برم 22/28هکتار است که  76/333شهر  یشهبکه ارتباط 

 مترمربع به ازاء هر نفر است. 13/61شهر  یارتباط



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
93 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 یادیدرصد از کل را شامل می شود. سطح ز 11/15هکتار قرار دارد و  71/178با مسهاحت   ریبا یمرتبه بعد کاربر در

 یادیز تیشههههر از اهم یآت یتوسهههعه ها یداده اند که برا لیتشهههک ریبا یها یدو شههههر را کاربر نیاز مسههاحت ب 

 برخوردارند.

محله  یشامل پارک ها یکاربر نیدرصد(.ا 34/3هکتار است ) 39حدود  یاهیبه پوشهش گ  افتهیاختصهاص   مسهاحت 

 7شهر حدود  یاهیپوشش گ یاست. سرانه کل یا هیسبز حاش یو فضا یکشاورز ی، باغ و نخلستان،اراض یو شههر  یا

 متر مربع به ازاء هر نفر است.

هکتار  14/46معادل  یسطح یشهر به خود دارا یدرصد از اراض 3با اختصاص حدود  یو آموزش عال یآموزش یکاربر

راهنمایی، متوسطه، مراکز  ،ییشامل کودکستان، مهدکودک، مدارس ابتدا یکاربر نیمتر مربع اسهت. ا  36/6و سهرانه  

 .استنشگاه ها، مدارس علمیه ،آموزشگاه ها و... دا ،یو حرفه ا یفن

هکتار شامل انواع واحدهای تجاری است که با  35/16اراضی اختصاص یافته به کاربری تجاری در شهر الر برابر  سطح

درصهد از سطح ساخته شده شهر را شامل می شوند. اراضی تجاری در شهر شامل بازار،   38/1متر مربع،  99/2سهرانه  

 ز انواع و اقسام مغازه های خرده فروشی و عمده فروشی است. یو پاساژ ها و ن یتجار یو تره بار، مجتمع ها وهیبازار م

 یجارو ت یمسکون یها یاز کاربر یبیترک یاست که دارا یکه شامل قطعات یتجار -یمختلط مسهکون  یسهطح کاربر 

 هکتار است.56/2اند 

 68/1 مساحت یو نگارخانه  است دارا یتئاتر، کانون فرهنگ یلن آمفسا نما،یکه شهامل کتابخانه، سه   یفرهنگ یکاربر

 متر مربع است. 31/1هکتار و سرانه 

امامزاده  ه،یو تک هینیمتر مربع اسهت که شهامل مساجد،حس   81/1هکتار با سهرانه   87/9شههر   یمذهب یکاربر سهطح 

 آشپزخانه مساجد است. زیوآرامگاه و ن

و  یگرمابه عموم ،یمراکز خدمات پزشک مارسهتان، یب ،یدرمان -یمراکز بهداشهت  که شهامل  یدرمان -یبهداشهت  یکاربر

 متر مربع است. 1/45سرانه  یهکتار دارا 95/7است با سطح  یبهداشت سیسرو

ورزشگاه  یکاربر نیدهد. ا یمترمربع را نشان م 91/2معادل  یهکتار است و سرانه ا 86/15 یورزش یکاربر مسهاحت 

 شود. یاستخرها و زورخانه ها را شامل م  ،یورزش یباشگاه ها ،یورزش یسالن ها ،یورزش یاه نیزم وم،یها، استاد

شود که بانک ها، موسسات  یرا شامل م یو دفتر یهکتار مراکز خدمات مال 24/2با مسهاحت   یخدمات دفتر یکاربر

 .ردیگ یرا دربرم یثبت اسناد و دفاتر مهندس مه،یدفاتر ب ،یو اعتبار یمال

ل، و هت ریاسههت که مهمانپذ ییرایپذ -یگردشههگر یکاربر ردیگ یقرار م یجا مورد بررسهه نیکه در ا یگرید یکاربر

متر مربع اسههت که  21/1سههرانه  یها دارا یدسههته از کاربر نیشههود. ا یو خوابگاه را شههامل م یغذاخور یسههالن ها

 هکتار را دارا هستند. 61/6برابر  یمساحت

 یکوکاریسالمندان و مرکز مشارکت ن یسرا ن،یهکتار شامل مجتمع معلول 26/1ت با مساح یخدمات اجتماع یکاربر

 است.

 رگاهیکارگاه ها و تعم ،یهکتار، کارخانجات صنعت 15/16متر مربع و سطح  95/2با سهرانه   یصهنعت  -یکارگاه یکاربر

 .ردیگ یخودرو را در بر م یها

هکتار  13/11و انبار اسههت  یعموم هینقل لیتوقفگاه وسهها ،یمسههافربر انهیپا نگ،یو نقل و انبار که شههامل پارک حمل

 وسعت دارند.

 هکتار وسعت دارند. 43/1هستند  یسنت یها یشهر که همه آن ها دامدار یها یدامدار

 هکتار است. 79/4و  16/11 بیشهر به ترت یارتفاعات درون زیآب و ن یها و مجار لیبه مس افتهیاختصاص  مساحت
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در  دیشهر جد یها ی، کاربر47-2در نگاره  میشهر قد یها ی، کاربر 46-2شهر در نگاره  یها یو سرانه کاربر سطح

-2شهر)نگاره  یها یدر نقشههه کاربر زیشههر ن  یها ی. کاربر49-2دو شههر در نگاره   نیب یها یوکاربر 48-2نگاره 

 ( مشخص شده اند.51

 ت.مشخص شده اس 51-2در نگاره زیشهر الر ن یها یکاربر یبند دسته

 های شهر الرکاربری: 11 جدول 

 سرانه درصد مساحت مساحت)هکتار( مساحت )مترمربع( نوع کاربری

 69191 32132 382129 3822895 مسکونی

 2199 1138 16135 163511 تجاری

 1147 1122 2156 25571 مختلط مسکونی تجاری

 4127 1198 34161 233625 آموزشی 

 2119 1197 11143 114316 عالی و فنی و حرفه ایآموزش 

 1131 1114 1168 16811 فرهنگی

 1181 1183 9187 98656 مذهبی

 1145 1167 7195 79461 درمانی-بهداشتی

 2191 1134 15186 158614 ورزشی

 3135 1155 18134 183416 اداری

 1141 1119 2124 22423 خدمات دفتری

 1121 1156 6.61 66155 پذیرایی-گردشگری

 1166 1131 3159 35872 ابنیه تاریخی و آب انبار

 2121 1112 12115 121539 انتظامی-نظامی

 1163 1176 8194 89382 پارک شهری

 3121 1149 17157 175674 نخلستان و کشاورزی

 2133 1118 12173 127253 حرایم سبز معابر

 1115 1112 1126 2559 خدمات اجتماعی

 2195 1137 16115 161539 صنعتی-کارگاهی

 4116 1187 22118 221762 تاسیسات و تجهیزات شهری

 2113 1194 11113 111289 حمل و نقل و انبار

 1118 1114 1143 4284 دامداری

 1184 1185 11116 111649 مسیل و مجاری آب

 7171 3156 42111 421134 در حال ساخت

 32168 15111 178171 1787164 بایر

 1181 1184 9191 99153 متروکه و مخروبه

 1188 1141 4179 47866 ارتفاعات درون شهر

 61113 28122 333176 3337611 شبکه ارتباطی

 113581 111511 1131533 11313311 جمع
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 های شهر قدیمکاربری: 18 جدول 

 سرانه حتدرصد مسا مساحت)هکتار( مساحت )مترمربع( نوع کاربری

 31122 33126 171174 1717415 مسکونی

 1195 2118 11169 116896 تجاری

 1131 1133 1171 17117 مختلط مسکونی تجاری

 1167 1178 34161 91318 آموزشی 

 1112 1113 1113 1294 آموزش عالی و فنی و حرفه ای

 1118 1118 1141 4126 فرهنگی

 1114 1111 5166 56617 مذهبی

 1111 1111 1154 5384 درمانی-تیبهداش

 1113 1119 5162 56192 ورزشی

 1121 1122 1115 11456 اداری

 1111 1112 1163 6251 خدمات دفتری

 1113 1113 1116 1557 پذیرایی-گردشگری

 1166 1171 3159 35872 ابنیه تاریخی و آب انبار

 1152 1162 8131 83155 انتظامی-نظامی

 1135 1138 1194 19391 بوستان

 2114 2128 11171 116971 نخلستان و کشاورزی

 1121 1123 1116 11612 حرایم سبز معابر

 1115 1115 1125 2522 خدمات اجتماعی

 1143 1152 7182 78236 صنعتی-کارگاهی

 1112 1118 5157 55665 تاسیسات و تجهیزات شهری

 1166 1171 3158 35827 حمل و نقل و انبار

 1118 1118 1143 4284 دامداری

 1136 1144 7142 74152 مسیل و مجاری آب

 2163 2181 14141 144119 در حال ساخت

 17146 18161 95148 954779 بایر

 1126 1134 6188 68756 متروکه و مخروبه

 1116 1116 1131 3159 ارتفاعات درون شهر

 25122 26187 137194 1379424 شبکه ارتباطی

 98533 111511 118581 1188111 جمع

 1386های مشاور، مأخذ: بررسی
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 های شهر جدیدکاربری: 11 جدول 

 سرانه درصد مساحت مساحت)هکتار( مساحت )مترمربع( نوع کاربری

 38152 36125 211168 2116844 مسکونی

 1188 1183 4181 47972 تجاری

 1117 1.17 1139 3881 مختلط مسکونی تجاری

 2161 2145 14123 142317 آموزشی

 2117 1194 11131 113111 آموزش عالی و فنی و حرفه ای

 1123 1122 1127 12685 فرهنگی

 1144 1142 2143 24287 مذهبی

 1135 1127 7141 74176 درمانی-بهداشتی

 1187 1176 11124 112422 ورزشی

 2174 2158 14198 149771 اداری

 1128 1126 1153 15319 خدمات دفتری

 1118 1112 5191 59114 پذیرایی-گردشگری

 1111 1111 1111 1 ابنیه تاریخی و آب انبار

 1111 1111 1159 5927 انتظامی-نظامی

 1115 1199 5176 57564 بوستان

 1118 1117 1143 4283 نخلستان و کشاورزی

 1122 1114 6165 66464 حرایم سبز معابر

 1111 1111 1111 37 یخدمات اجتماع

 1114 1117 6122 62238 صنعتی-کارگاهی

 3114 2186 16161 166197 تاسیسات و تجهیزات شهری

 1113 1197 5165 56551 حمل و نقل و انبار

 1111 1111 1111 1 دامداری

 1131 1129 1168 16772 مسیل و مجاری آب

 2149 2135 13164 136365 در حال ساخت

 9186 9128 53194 539433 بایر

 1155 1152 3111 31115 متروکه و مخروبه

 1182 1177 4148 44817 ارتفاعات درون شهر

 32144 31152 177141 1773967 شبکه ارتباطی

 113513 111511 131511 1311113 جمع

 1386های مشاور، مأخذ: بررسی
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 های بین دو شهرکاربری: 11 جدول 

 سرانه درصد مساحت مساحت)هکتار( مساحت )مترمربع( نوع کاربری

 1116 1198 1186 8637 مسکونی

 1116 1198 1186 8643 تجاری

 1118 1152 1146 4572 مختلط مسکونی تجاری

 1111 1111 1111 1 آموزشی 

 1111 1111 1111 1 آموزش عالی و فنی و حرفه ای

 1111 1111 1111 1 فرهنگی

 1132 2111 1178 17762 مذهبی

 1111 1111 1111 1 درمانی-بهداشتی

 1111 1111 1111 1 ورزشی

 1141 2151 2122 22181 اداری

 1112 1111 1119 853 خدمات دفتری

 1111 1162 1155 5483 پذیرایی-گردشگری

 1111 1111 1111 1 ابنیه تاریخی و آب انبار

 1158 3157 3116 31558 انتظامی-نظامی

 1123 1141 1124 12428 تانبوس

 1111 6116 5144 54422 نخلستان و کشاورزی

 1191 5157 4192 49177 حرایم سبز معابر

 1111 1111 1111 1 خدمات اجتماعی

 1139 2138 2111 21165 صنعتی-کارگاهی

 1111 1111 1111 1 تاسیسات و تجهیزات شهری

 1135 2114 1189 18912 حمل و نقل و انبار

 1111 1111 1111 1 داریدام

 1118 1111 1197 9725 مسیل و مجاری آب

 2157 15192 14117 141651 در حال ساخت

 5135 33115 29129 292853 بایر

 1111 1113 1113 282 متروکه و مخروبه

 1111 1111 1111 1 ارتفاعات درون شهر

 3137 21185 18142 184219 شبکه ارتباطی

 13511 111511 33581 338111 جمع

 1386های مشاور، مأخذ: بررسی

 

درصههد اسههت و  1کمتر از  یمسههکون یبه کاربر افتهیاختصههاص  نیدرصههد زم دیآ یهمان طور که از جدول باال برم   

 به خود اختصاص داده اند. ریبا یها نیدو شهر را زم نیب یها نیزم یها یاز کاربر یمیحدود ن
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 های شهر الرنقشه کاربری  :11نگاره 
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 هابندی کاربریدسته: 13 جدول 

 توضیحات گروه فرعی گروه اصلی

 عناصر کاربری نام

 مسکونی
  مسکونی  

  مجتمع مسکونی

 تجاری

   بازار- بازار مجموعه بناهای تجاری واجد ارزش تاریخی 

  بازار میوه و تره بار- مجتمع تجاری، پاساژ 

   تجاری-  خرده فروشی و خدمات خرد شامل : اماکن خرید و فروش خرده کااال و

مطب انفرادی پزشکان ، همچنین واحدهای خدمات شخصی )آرایشگاه( ،

روشی، شیرینی فعکاسی ، اغذیه فروشی، دفتر فنی و تکثیر ، فروش بلیط ،

اماکن کارگاهی خرد شامل: نانوایی،  آژانس کرایه اتومبیل و غیره همچنین

نجاری، در و پنجره سازی، تعمیرات وسائل خانگی و شخصی، تاسیسات 

 ساختمانی و امثال این ها 

   مجتمع تجاری

   تجاری های متروکه یا بدون

استفاده 

 خدمات دفتری

   خدمات مالی- ا و دفاتر بیمه ها، قرض الحسنه ، موسسات اعتباری، شرکت ه شعب بانک 

  خدمات دفتری-  ، خدمات دفتری شامل دفاتر خدماتی مختلف  از جمله دفاتر مهندسی

 ثبت اسناد

گردشگری و  

 پذیرایی

   مهمانپذیر و هتل- مهمانپذیر به مفهوم هتل 

  سالن های غذاخوریسالن غذاخوری) رستوران( و سالن ها از جمله خانه معلم و موارد مشابه 

  خوابگاه  

ابنیه تاریخی و 

 آب انبار

   آثار تاریخی  

  آب انبار  

 آموزشی

   کودکستان  

  دبستان  

   راهنمایی  

  دبیرستان  

  پیش دانشگاهی  

   هنرستان  

   آموزش مذهبی  

   آموزشگاه- شی عمومی، کامپیوتر و آموزشگاه شامل مراکز مرتبط با دروس آموز

 رانندگی

  سایر  
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 توضیحات گروه فرعی گروه اصلی

 عناصر کاربری نام

آموزش عالی و 

 فنی حرفه ای 

   دانشگاه و مراکز تربیت معلم  

  آموزش فنی و حرفه ای-  آموزش فنی و حرفه ای شامل مراکز مربوطه و همچنین مراکز آموزش

   ی عمومیها عالی خاص وابسته به ارگان

 فرهنگی

  نهکتابخانه و قرائتخا  

   تئاتر  -سینما

  فرهنگسرا و خانه فرهنگ

   کانون های هنری و پرورشی فکری

کودکان و نوجوانان

 مذهبی

   مسجد  

   حسینیه و تکیه

   امامزاده و آرامگاه

  آشپزخانه مسجد

 درمانی  -بهداشتی

   درمانی  –مراکز بهداشتی  

   بیمارستان  

  خدمات پزشکی-  ،مجتمع پزشکان ، مطب، داروخانه، خدمات جنبی پزشکی ، رادیولوژی

 آی -آر -سونوگرافی، آزمایشگاه و ام

   گرمابه عمومی  

  سرویس بهداشتی  

  اداری    اداری

 ورزشی

   ورزشگاه  

  فضای ورزشی

  زورخانه

 بوستان
   پارک محله ای  

  پارک شهری

  پارک جنگلی   پارک جنگلی

نخلستان و 

 کشاورزی

  نخلستان و کشاورزی  

   پرورش گیاه

   اراضی کشاورزی

  حرائم سبز معابر    حرایم سبز معابر

 خدمات اجتماعی

  آسایشگاه سالمندان  

  مجتمع معلولین

  دفتر خدماتی زنان نیکوکار
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 توضیحات گروه فرعی گروه اصلی

 عناصر کاربری نام

 صنعتی -اهیکارگ

   کارگاه  

    تعمیرگاه و مجتمع تعمیرگاهی

خودرو

  

  کارخانجات صنعتی  

تاسیسات و 

 تجهیزات شهری

   تاسیسات آب  

   تاسیسات فاضالب  

   تاسیسات برن  

   تاسیسات گاز  

   مرکز مخابرات  

   آتش نشانی  

   پمپ بنزین  

  رستان گو  

  کشتارگاه  

 انتظامی  -نظامی 
   نظامی  

  انتظامی  

حمل و نقل و 

 انبار

   پارکینگ  

   پایانه مسافربری  

  توقفگاه وسائط نقلیه عمومی  

   انبار  

مسیل و مجاری 

 آب

  مسیل و مجاری آب  

بایر و بدون 

 استفاده 

      بایر  

      متروکه و مخروبه  

  در حال ساخت       در حال ساخت

     دامداری

مختلط مسکونی 

 تجاری

    

     ارتفاعات شهر
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 ها . تراکم1-1-1

 تیمعج ادیمقوله بعد از ازد نیانباشته شدن، تلنبار، جمع شدن و... است. ا ،یفشهردگ  یبه معنا انهیتراکم به طور عام

والً را معم یضوابط تراکم شهر نی. تدودیروبرو شدند آشکار گرد نیبزرگ که با کمبود زم یشهرها ژهیدر شههرها به و 

 ساخت و ایو  تیجمع یانباشتگ زانیم تیو چهره شهر به لحاظ نظارت و هدا مایسه  کره،یبه منظور سهامان دادن به پ 

وان از ت یم یعنیاست.  نیو تخم نییتببا اندازه شههر قابل   میدر ارتباط مسهتق  ی. تراکم شههر ندینما یسهاز اعمال م 

 یکرد. سهههامانده فیتراکم، اندازه شههههر را تعر لهیتراکم پرداخت و برعکس به وسههه فیانهدازه شههههر به تعر  قیطر

 یتوان به هسته ها یتراکم است که م قیدارد. از طر یتنگاتنگ با موضهوع تراکم شهر  یرابطه ا یشههر  یملکردهاع

اند. اهداف کنترل  انینما یشهر یهسته ها گریخود کارا بوده و در تسهلسهل با د   اسیکه در مق افتیدسهت   یشههر 

 یشههده توسههط سههاختمان ها و فضههاها دیتول تیالفع زانیم نیب یموازنه منطق یتوان برقرار یم یتراکم را به طور کل

به  یدر شهههرسههاز  جیرا یکرد. انواع تراکم ها فیبهتر تعر تیفیبا ک سههتیز طیمح جادیا زیاطراف آن ها و ن یخارج

 است: یقابل طبقه بند لیشرح ذ

 :یتی( تراکم جمع1

 زانیبه م تیاست و عبارت است از نسبت تعداد جمع یموضهوعات شهرساز  نیتر یاز اسهاسه   یتیمسهأله تراکم جمع  

 .  شودیم انیکه معموالً در شهرها به هکتار ب نیاز زم ینیمع

 یبه اندازه کاف یشهر یاست که انواع امکانات و فضاها یتیه وضعب دنیرس ،یشههر  یزیبرنامه ر یاز اهداف اصهل  یکی

اشته د یدسترس یمشکل به انواع امکانات شهر نیو آنان با کمتر ردیو به نحوه مطلوب در دسهترس شهروندان قرار گ 

در  تیاز حد جمع شی. تراکم بردیگیو امکانات صورت م تیجمع نیب یتعادل منطق جادیامر، با ا نیباشهند. حصهول ا  

 جادیامر در ا نی. عوارض ابردیم نیتعادل را از ب نینسبت به امکانات شهر ا تیجمع یاز شههر در اثر انباشتگ  یبخشه 

و  یامکان مخاطرات بهداشههت ت،یو جنا یخانه، بزهکارو اجاره نیزم متیق یگران ،یروان یها ییسههر و صههدا و نارسهها

 نهیباال رفتن هز لیاز قب یمشهههکالت زین نیپائ اریتراکم بسههه قابل مشهههاهده اسهههت. در مقابل، لیه قب نیاز ا یاردمو

 ،یدرمان ،ی)آب ، برن ، گاز و تلفن( و خدمات بهداشت ییربنایز سهات یشهبکه معابر، تأسه   یهانهیدر زم یرسهان خدمات

وردار برخ ییباال تیو نظارت بر آن در شهرها از اهم یطقبه تراکم معقول، من دنیرس نی. بنابراشودیم رهیو غ یآموزش

 است. 

 یاز جمله کاربر یضوابط شهر ریدر کنار سا یشهرساز یضهوابط و دستور العمل ها  یتیلحاظ کنترل سهقف جمع  به

صالح  یمراجع ذ بیاجرا به تصههو یگردد که برا یشههر اعمال م  یتیدر مورد تراکم جمع رهیشهبکه معابر و غ  ن،یزم

مورد نظر در اهداف طرح،  یتیجمع یهابه تراکم  لیو ن یشهههرسهاز  یدر طرح ها یتیرسهد. موضههوع تراکم جمع  یم

 شهروندان در ازیو خدمات مورد ن یشهر یامکانات عموم ینیب شیاست و به منظور پ زانهیبرنامه ر یبعد یاساساً دارا

 گردد.   یم نیقالب برنامه،دستور العمل و ضوابط و مقررات تدو

 :ی( تراکم مسکون1

 نمود: میدو نوع خالص و ناخالص تقسبه  توانیرا م یتراکم مسکون 

است که صرفاً به خاطر سکونت در نظر گرفته شده  یبه اراض تیخالص، نسهبت تعداد جمع  یاز تراکم مسهکون  منظور

( بر یتعداد واحد مسکون ای) و  تیجمع میحاصل تقس یتراکم خالص مسکون گری(. به عبارت دیمسکون یباشهد )کاربر 

 . است یسطح مورد اشغال مسکون

و  یمسکون یاست که به مصرف واحدها یشهر یبه کل اراض تیناخالص، نسبت تعداد جمع یاز تراکم مسکون مقصود

 یها یبا کاربر یاراض هیسهطح مورد محاسهبه شهامل کل    ف،یتعر نیاسهت. در ا  دهیوابسهته به آن رسه   یها یازمندین
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 گریگردد. به عبارت د یلحاظ نم یورزسهاخته نشده و کشا  یدر محاسهبات مزبور سهطوح اراضه    کنیمختلف اسهت، ل 

در  یشهر یها یسطح مورد استفاده کاربر زانیمکان مورد نظر بر م تیجمع میحاصل تقس هیتراکم ناخالص مسهکون 

راه ها، مغازه ها، مدارس و  ،یپارک محله ا ،یمسکون یاشهغال شده توسط واحدها  یاراضه  هیکل یعنیآن مکان اسهت.  

 گردد. یمنظور م سبهمحاباز و... در  یفضاها شتریب

 :  ی( تراکم ساختمان8

 . ندیوگ یم یرا تراکم ساختمان نیساختمان به مساحت قطعه زم یربنایسطح ز نینسبت ب یشهر نیقطعه زم کی در

سهاختمانی از جمله مباح  مهم شههرسازی و توسعه شهری است که جامعه شهری ایران را در سال های اخیر    تراکم

ارداده است. در حالی که تراکم ساختمانی صرفا به عنوان یک ابزار در سیاست های شهرسازی به شهدت تحت تاثیر قر 

اقتصهادی به آن نگریسته شده است.   او طرح های توسهعه شههری مطرح اسهت، به عنوان یک هدف و موضهوع صهرف     

 -ی و حتی سههیاسههیبرخورد انتزاعی به این ابزار، تبعات منفی اقتصههادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیسههت محیط

مدیریتی را همراه داشهته اسهت. هرگونه تغییر در وضهعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس و کوتاه مدت برجامعه و    

کالبد محیط مسهههکونی برجای می گذارد. عوارض اجتماعی، فرهنگی و زیسهههت محیطی تصهههمیمات تراکم، کیفیت  

ان ها، دسهترسی، اشراف، سایه اندازی، سد معبرها و  زندگی سهاکنین را تحت الشهعاع قرارمی دهد که ایمنی سهاختم   

 سایر مزاحمت ها از آن جمله اند.

یا فروش تراکم مازاد سهاختمانی از بعد نظری می تواند دارای نقاط مثبت و منفی باشد. نکات  ’’ فروش تراکم ‘‘ پدیده

ادی در تامین زیرساخت ها و مثبت این پدیده را می توان در تحقق نظریه شههر عمودی، شههر فشهرده، توجیه اقتصه    

کسهب درآمد برای شهرداری دانست. در مقابل،   وتجهیزات شههری، حفظ اراضهی کشهاورزی، افز ایش تولید مسهکن     

عوارض چنین پدیده ای نیز قابل تامل هسههتند که از آن جمله می توان برهم زدن نظام تراکم جمعیتی شهههر، برهم  

ابودی باغات و فضاهای سبز به عنوان منابع تنفسی شهر در نتیجه بورس زدن سهازمان فضایی و استخوانبندی شهر، ن 

بازی و سهوداگری زمین و مسهکن و نیز تشهدید مسائل اجتماعی و فرهنگی ساکنین محالت و واحدهای همسایگی را    

 برشمرد.

اهمیت و و چالش های ناشهی از تصهمیمات انتزاعی درخصهوص تراکم ساختمانی در سال های اخیر، نشان از     مسهائل 

جایگاه ویژه مسهائل شههرها و سهیاست های توسعه شهری است. تراکم ساختمانی یک ابزار شهرسازی برای مشارکت    

الذکر به آن پرداخته شههود.  فوندر خلق محیط مطلوب شهههری اسههت که می باید در راسههتای اصههول و معیارهای   

از تصمیمات مورد توجه قرارگیرد، در غیر این ضهروریسهت تمام عوامل موثر بر آن همراه با پیش بینی تبعات حاصهل    

 صورت، هریک از سایر مسائل شهری نیز می تواند در آینده، بحران، تنش و چالش تراکم را تجربه کنند.

 های شهر الرمحاسبه تراکم: 13 جدول 

 54688 جمیت شهر

 1182188 مساحت ساخته شده شهر )بر حسب هکتار( 

 986161 حت کاربری های شهر )به جز سطوح بایر شهر و اراضی باغات، نخلستان ها و کشاورزی( مسا 

 382129 مساحت کاربری مسکونی )بر حسب هکتار( 

 46123 تراکم جمیتی )جمعیت شهر/مساحت ساخته شده شهر( 

 143115 تراکم خالص مسکونی )جمعیت شهر/مساحت کاربری مسکونی( 

 55143 کونی )جمعیت شهر/مساحت کاربری های شهر(تراکم ناخالص مس 
 محاسبات مشاور مأخذ:
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 نحوه توزیع خدمات بزرگ مقیاس شهری. 1-1-1

خدمات بزرگ مقیاس شهههری از این نظر که به تمام سههاکنان شهههری ارائه خدمات می کنند واجد اهمیت هسههتند و 

ین شهر به آن ها به سهولت امکان پذیر باشد دارای موقعیت قرارگیری آن ها نیز از این جهت که دسترسی تمام ساکن

 اهمیت زیادی است.

در این قسهمت خدمات بزرگ مقیاس در سهه دسهته کلی مراکز عمده تجاری، مراکز عمده خدماتی و فضاهای سبز و    

 پارک های شهری مورد بررسی قرار می گیرند.

 یالف( مراکز عمده تجار

ه الر، مجموعه تجاری های خدماتی و خرده فروشی )شامل بازار میوه و تره بار( عمده تجاری شهر را بازار قیصری مراکز

و بازار امام خمینی تشهکیل می دهند که دو مرکز اول در شهر قدیم و دیگری در شهر جدید واقع است. بازار قیصریه  

ده غربی بو -نوبی و شرقیج -که دارای چهارشاخه طوالنی شمالی تالر از قدیمی ترین و زیباترین بازارهای ایران اسه 

که یکدیگر را در چار سون قطع می نمایند. در اطراف بازار میوه و تره بار شهر نیز مجموعه ای از کاربری های تجاری 

امتداد هم  درتامین شده است دارای دو فاز است که بصورت طولی  1376واقع شده اند. بازار امام خمینی که در سال 

آرایشی،  بزازی، کفش، عطاری، قیصهریه الر دارای انواع مغازه ها از جمله مغازه های پوشاک، هسهتند که همانند بازار  

بهداشهتی، وسایل آششپزخانه ، وسایل صوتی و...... است. مسئله قابل ذکر این که بازار شهر قدیم همچنان رونق خود را  

 محسوب می شود.  شهرحفظ کرده و مرکز عمده تجاری 

 :یمات( مراکز عمده خدب

کاربری های آموزشههی بزرگ مقیاس می توان به دانشههگاه آزاد شهههر اشههاره کرد که در شههرن شهههر جدید قرار  نیب از

 گرفته است.

امام رضا یکی از کاربری های درمانی بزرگ مقیاس است که به کل ساکنان شهر خدمات رسانی می کند.  بیمارسهتان 

ت که به این ترتیب می توان گفت کاربری های بزرگ مقیاس درمانی درمانگاه امام سهجاد نیز در شههر جدید واقع اس  

 در شهر جدید قرار گرفته اند.

بررسی کاربری های ورزشی بزرگ مقیاس شهر می توان از استادیوم تختی و ورزشگاه شهید چمران در شهر قدیم  در

هالل احمر و نیز زمین ورزشی  و زمین ورزشی ییعطا یورزش -یو اسهتادیوم ورزشهی شهید دانشیار، مجموعه فرهنگ  

 نام برد. دیدانشکده پرستاری در شهر جد

 اصلی شهر و همچنین شهرداری شهر در شهر قدیم واقع اند.  گورستان

اعظم و حاج  یها هینیتوان از مصهال، مسجد جامع، امامزاده و حس  یم زیشههر ن  اسیبزرگ مق یمذهب یها یکاربر از

 نام برد. یتق

 ییاریپذ یو سالن ها یجهانگرد یتوان از هتل کوثر، مهمانسرا یم زیعمده شهر ن ییرایپذ-یشگرگرد یها یکاربر از

 نام برد. یشگاهینما

 شهر دارای دو منطقه نظامی عمده یکی واقع در شهر قدیم و دیگری بین دو شهر است. 

 سبز عمده: ی( فضاهاج

بز س یتوان اشاره کرد که بزرگ ترین فضا یبررسهی فضهاهای سهبز بزرگ مقیاس شههر به پارک جنگلی شههر م      در

 زیواقع شده است و باغ ملی ن دیعمومی شههر و در جنوب غربی شههر واقع شده است. پارک شهر در جنوب شهر جد  

 فضاهای عمده سبز شهر نام برد. نواندر شهر قدیم قرار گرفته است. از بوستان های کوثر وندای بهار نیز به ع
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 نقشه نحوه پراکنش خدمات بزرگ مقیاس  :11نگاره 

 

 باز و سبز یفضاها عینقشه نحوه توز  :11نگاره 
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 در شهر یخدمات یهایکاربر عینحوه توز. 1-1-3

 تجاری خدمات •

تجاری خرده فروشی و متر مربع شامل انواع واحدهای  163511سهطح اختصاص یافته به کاربری تجاری در شهر الر  

متر مربع  99/2درصد از سطح ساخته شده شهر را به خود اختصاص داده و دارای سرانه  39/1عمده فروشی است که 

 به ازاء هر نفر است. 

واقع شده است و حوزه نفوذ آن از شهر گذشته و  میشهر الر  بازار شهر است که در شهر قد یمرکز ثقل خدمات تجار

هست، به  زین یخیتار یارزش ها یاش دارا یتجار تیشود. بازار صرفنظر از اهم یشهامل م  زیرا ن اطراف یروسهتا ها 

واقع شده است.  دیدر شمال شهر جد زیوه و تره بار شهر نیدر شههر داراست. بازار م  زین یاجتماع یکه نقشه  نیعالوه ا

 بازار شهر جدید نیز به صورت پاساژ است. 

توان به عنوان مراکز  یها را م ابانیاز خ یاست، تعداد یشههر  اسیبا عملکرد در مق یجاراز بازار که تنها مرکز ت پس

عمده باز شههناخت.  عمده کاربری های تجاری شهههر قدیم در اطراف بازار بین چهار راه پیروزی و میدان آیت   یتجار

و  یای ، پاسههداران شههمال خیابان آیت.... خامنه  نوبیاهلل مدرس، در خیابان مدرس شههمالی و قسههمتی از مدرس ج 

خیابان کارگر و بلوار پاسهداران شمالی و جنوبی واقع اند. قسمت اعظم کاربری های تجاری شهر جدید نیز در   ،یجنوب

 بلوار فرهنگ و امتداد آن به نامهای بلوار جوان و دانشجو ، بازار امام خمینی و بلوار اندیشه واقع اند.

 یازهایبه منظور رفع ن یتجار یآن ها ، واحدها تیاسب وسعت محالت و جمعبه تن زیالر ن یداخل محالت شههر  در

ها،  یفروش یها، سههبز ییها، نانوا یشههر وجود دارند که عمدتا عبارتند از بقال  یها ابانیروزانه افراد در کوچه ها و خ

 هد.دتجاری شهر الر را نشان می  دهاینحوه توزیع واح 43آن ها. نگاره  ریها و نظا یقصاب

 آموزشی خدمات •

، تعداد مدارس شهر در مقاطع مختلف و تعداد 1386اسهاس آمار آموزش و پرورش شههرستان الرستان در سال    بر   

 است: ریدانش آموزان در هر مقطع به شرح ز

 دانش آموز 1852دبستان پسرانه با   13دانش آموز،  1653دبستان دخترانه با   11دبستان:  -

 دانش آموز 1519پسرانه با  ییراهنما 11دانش آموز،  1234دخترانه با   ییاراهنم 9: ییراهنما -

 دانش آموز 1168پسرانه با   رستانیدب 8دانش آموز،  1471دخترانه با   رستانیدب 8: رستانیدب -

 دانش آموز 465هنرستان پسرانه با  3دانش آموز ،  369هنرستان دخترانه با   3هنرستان:  -

 دانش آموز 87پسرانه با  یدانشگاه شیپ 1دانش آموز،192دخترانه با  یدانشگاه شیپ2:یدانشگاه شیپ -

مراکز به ارائه خدمات به دانش  نیاز ا یآن اسهههت که تعداد یآموزشههه یها یمسهههئله قابل ذکر در مورد کاربر البته

 منظور در آمار باال یلیمقطع تحص کیاز  شیدر ب بیترت نیمشغول اند که به ا یلیمقطع تحص کیاز  شیآموزان در ب

 شده اند.

مقاطع  هیدر کل لیدهد که تعداد کل دانش آموزان شههاغل به تحصهه یتعداد دانش آموزان شهههر الر نشههان م یبررسهه

 نفر است.  9721، 1386شهر الر بر اساس آمار  یلیتحص

 دهد. یشهر الر را نشان م یآموزش یواحدها یپراکندگ 56-2نگاره

محسههوب  یدر دسههته خدمات آموزشهه زیشهههر ن یو آموزشههگاه ها یآموزش مذهب یها یجز مدارس شهههر کاربر به

 اند.شده

نور است. تعداد  امیو پ یپرستار ،یکاربرد -یآزاد، علم یشامل شامل دانشگاه ها زیشههر ن  یآموزش عال یها یکاربر

 نفر است. 6111شهر در مجموع حدود  انیدانش جو
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 نقشه نحوه توزیع واحدهای تجاری شهر الر  :18نگاره 
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 شهر الر های آموزشیکاربرینقشه نحوه توزیع   :11نگاره 
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 درمانی و بهداشتی خدمات •

متر مربع به ازاء هر نفر است.  41/1متر مربع است که دارای سرانه  76796مسهاحت کاربری های درمانی شهر الر     

 بیمارستان است:  کیای شهر دار

 بیمارستان امام رضا واقع در ورودی شهر از غرب )جاده گراش(   -

 دارای چندین درمانگاه و مرکز درمانی نیز هست: شهر

 درمانگاه امام سجاد واقع در مرکز شهر جدید   -

 شبکه بهداشت و درمان    -

 مرکز شادروان زمانی  -

 مرکز صاحب الزمان  -

 مرکز رهگذر  -

 مرکز بابت الحوائج حضرت علی اصغر    -

 مرکز مهدیه.   -

 عبارتند از: زیدرمانی شهر الر ن -مراکز بهداشتی سایر

 انتقال خون -

 مطب پزشکان   -

 مرکز فیزیوتراپی -

 آزمایشگاه -

 سونوگرافی    -

 مرکز توانبخشی   -

 

نفر سایر  357پزشک متخصص و  16پزشک عمومی،  17تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهر الر را   پرسنل   

بهداشت و درمان تشکیل می دهند. به این ترتیب می توان گفت که مجموع تعداد کل پرسنل  نهیپرسنل شاغل در زم

درمانی و مطب های شهر الر مشغول  -تینفر است که در بیمارستان ها، مراکز بهداش 391شاغل در محدوده شهر الر 

نفر دارای یک پزشک  3217نفر درشهر الر دارای یک پزشک متخصص و هر  3418 به کار هسهتند. به این ترتیب هر 

 عمومی هستند.

متر مربع را به  2665حمام هستند که مساحتی معادل  5سهرویس بهداشتی و   6بهداشهتی شههر الر شهامل     مراکز   

 خود اختصاص داده اند.

 .مشخص شده است نگاره زیردر  یدرمان - یخدمات بهداشت یپراکندگ
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 شهر الر درمانی -های بهداشتی کاربرینقشه نحوه توزیع   :11نگاره 
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  یو مذهب فرهنگی خدمات •

کتابخانه و  5نگارخانه ،  سینما )غیر فعال( کانون فرهنگی شهر، فرهنگی شههر الر شهامل سهالن آمفی تئاتر ،    مراکز   

هد که  د ینشان م یفرهنگ یها یکاربر نیا یریقرارگ تیموقع ینوجوانان است. بررس کانون پرورش فکری کودکان و

 عمده کاربری های فرهنگی در شهر جدید قرار گرفته اند.

مترمربع به ازاء هر  31/1 یکاربر نیمتر مربع است وسرانه ا 16811 یفرهنگ یکل اختصاص یافته به کاربر سهطح    

 احت مراکز فرهنگی شهر را نشان می دهد.و مس تیموقع رینفر است. جدول ز

 موقعیت و مساحت مراکز فرهنگی شهر الر: 13 جدول 

 مساحت کل  موقعیت  نام مراکز فرهنگی

 851 شهر جدید سینما

 4848 شهر جدید سالن آمفی تئاتر

 3323 شهر جدید کانون فرهنگی شهدا

 71 شهر جدید نگارخانه سبز

 511 شهر جدید تابخانه شهید یونس خلیلیک

 267 شهر جدید کتابخانه

 1349 شهر جدید کتابخانه وکانون پرورش فکری

 186 شهر جدید کتابخانه عمومی

 11891   جمع

 1386های مشاور، مأخذ: برداشت
 

متر مربع  98656، در مجموع 1386مسهاحت کاربری مذهبی بر اسهاس برداشهت های وضهع موجود شهر در سال        

 متر مربع به ازاء هر نفر است. 81/1است که به این ترتیب سرانه این کاربری 

کاربری های مذهبی شههر الر را در وضع موجود مصلی شهر، مساجد، امامزاده ها ، آرامگاه ها، تکیه ها، حسینیه ها     

هر الر ش یو مذهب یفرهنگ یها یکاربر یپراکندگ انگرینما زیر و نیز آشهپزخانه های مسهاجد تشهکیل داده اند. نگاره   

 است.
 

 ورزشی خدمات •

متر مربع  91/2متر مربع است که به این ترتیب سرانه این کاربری  158614کل کاربری ورزشی شهر الر  مسهاحت    

به ازاء هر نفر اسهت. بررسهی پراکندگی کاربری های ورزشهی شهر نشان می دهد که قسمت اعظم این کاربری ها در    

 جدید واقع اند.  شهر

درصد را بانوان  27و  انیدرصد آن ها را آقا 73نفر اسهت که   3711شههر الر   افتهیکل ورزشهکاران سهازمان    تعداد   

درصد آن ها را  71نفر اسهت که   7111شههر الر   یتعداد کل ورزشهکاران متفرقه و عاد  نیدهند. همچن یم لیتشهک 

 .دهند یم لیدرصد را بانوان تشک 31و  انیآقا

 123168متر مربع و فضای باز ورزشی نیز  15382سهطح اختصهاص یافته به سهاختمان های ورزشی شهر الر     کل   

 ریمتر مربع اسهت و همه سهاختمان های ورزشهی شههر الر یک طبقه اند. مشخصات مراکز ورزشی شهر الر جداول ز    

 است.پراکندگی این مراکز منعکس شده  یمشخص شده است. همچنین در نگاره بعد
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 شهر الر های مذهبی و فرهنگیکاربرینقشه نحوه توزیع   :13نگاره 
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 شهر الر یورزش یهایمشخصات کاربر: 19 جدول 

 رشته های ورزشی فعال وغیر فعال قابلیت بهره برداری عنوان کاربری ورزشی

 بانوان(  -چند منظوره )آقایان  ری قابل بهره بردا سالن ورزشی شهدا

 کشتی، کاراته )بانوان(، آمادگی جسمانی )بانوان( قابل بهره برداری  سالن کشتی

 بانوان(-اختصاصی پینگ پنگ)آقایان  قابل بهره برداری  سالن پینگ پنگ شهید سمیعی نژاد

 بانوان(-اختصاصی شطرنج)آقایان  قابل بهره برداری  سالن شطرنج

 بانوان(-چند منظوره)آقایان  قابل بهره برداری  تختیسالن 

 بانوان(-اختصاصی تیراندازی)آقایان  قابل بهره برداری  سالن تیراندازی

 چند منظوره غیر فعال نیمه تمام سالن ورزشی شهید تسلیم شهر جدید

 سالن اختصاصی کشتی در حال ساخت نیمه تمام سالن ورزشی کشتی

 بانوان(-ی رزمی)آقایان ها کنگ فو، کاراته،  ورزش ه تمامنیم سالن کشتی رزمی

 بانوان(-سالن جند منظوره)آقایان  قابل بهره برداری  سالن آیت اللهی )دانشگاه آزاد الر(

 بانوان(-سالن چند منظوره)آقایان  قابل بهره برداری  سالن آزادی )آموزش و پرورش الر(

 سالن اختصاصی کاراته و رزمی)آقایان( ابل بهره برداری ق سالن عطایی )شهرداری الر ( باشگاه

 بانوان(-سالن اختصاصی بدنسازی)آقایان  قابل بهره برداری سالن بدنسازی باشگاه )هالل احمر الر(

 سالن چند منظوره غیر فعال   قابل بهره برداری سالن ورزشی )هالل احمر الر(

 بانوان(-سالن اختصاصی کاراته و رزمی)آقایان  داری قابل بهره بر باشگاه شهید عفیفه الر خصوصی 

 بانوان(-)آقایان سالن اختصاصی بدنسازی قابل بهره برداری  باشگاه بدنسازی روئین تنان خصوصی 

 انوان(ب-)آقایان سالن اختصاصی بدنسازی و بیلیارد قابل بهره برداری باشگاه بدنسازی و بیلیارد تختی خصوصی

 زمین فوتبال)آقایان( قابل بهره برداری ر زمین چمن استادیوم تختی ال

 فوتسال و هندبال)آقایان( قابل بهره برداری استادیوم تختی الر زمین آسفالت

 استخر روباز)آقایان( قابل بهره برداری  استادیوم تختی استخر روباز شهدای گمنام

 فوتبال)آقایان(زمین چمن  قابل بهره برداری استادیوم شهید دانشیار زمین چمن

 زمین آسفالت فوتسال و هندبال)آقایان( قابل بهره برداری استادیوم شهید دانشیار زمین چمن

 زمین فوتبال شهید چمران الر)آقایان( قابل بهره برداری زمین چمن دانشکده پرستاری الر 

 الر)آقایان( زمین فوتبال شهید چمران قابل بهره برداری  زمین چمن شهید جمران الر )خصوصی(

 زمین فوتبال هالل احمر)آقایان( قابل بهره برداری زمین چمن هالل احمر

 غیر فعال  بانوان( -)آقایان شنا و نجات غریق نیمه تمام استخر سرپوشیده مجتمع عطایی شهرداری 

 های باستانی وکشتی پهلوانی خصوصی  ورزش قابل بهره برداری  زورخانه موال علی )ع( 

 ی باستانی و کشتی پهلوانی خصوصیها ورزش قابل بهره برداری حسین بن علی )ع(  زورخانه

 ی باستانی و کشتی پهلوانی خصوصیها ورزش قابل بهره برداری زورخانه ابوالفضل عباس )ع( 

 ی باستانی و کشتی پهلوانی خصوصیها ورزش قابل بهره برداری  زورخانه آیت اللهی 

 بانوان(-)آقایان سالن اختصاصی ژیمیناستیک قابل بهره برداری آزاد الرسالن آیت اللهی دانشگاه 

 شهر الر یبدن تیمأخذ: اداره ترب
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 شهر الر های ورزشیکاربرینقشه نحوه توزیع   :13نگاره 
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 یسبز عموم فضاهای و هاپارک •

جهت تفرج و گذران  یشههر موثرند اماکن مناسب  ییبایا و زهو فیسهبز عالوه بر آن که در تلط  یها و فضهاها  پارک   

شههوند. جمع مسههاحت  یمحسههوب م یرو جزو خدمات شهههر نیو از ا ندیآ یشهههر به حسههاب م یاوقات فراغت اهال

متر مربع به ازاء هر نفر اسههت. بر  17/7هکتار با سهرانه   41اختصهاص یافته به فضههای سهبز در داخل شهههر الر حدود   

شده است که  ییشناسا یسبز عموم یپارک و فضا یقطعه با کاربر 16مشهاور در داخل شههر    یااسهاس برداشهت ه  

 مشخص شده است. ریسبز عمده در جدول و نقشه ز یفضاها یریقرارگ تیمساحت و موقع

 شهر الر یاصل یهاپارک تیمساحت و موقع: 31 جدول 

 تمساح موقعیت قرار گیری نام فضای سبز

 417337 شهر جدید پارک جنگلی

 43235 شهر جدید پارک شهرالر

 11539 شهر قدیم باغ ملی

 7711 شهر قدیم پارک کوثر

 12472 بین دو شهر بوستان ندای بهار

 3268 شهر جدید پارک کودک

 13511 شهر جدید پارک بانوان*

 است. دهینرس ی* پارک بانوان در دست احداث است و هنوز به بهره بردار
 1386مشاور، ی: برداشت هامأخذ

 

است که اگر چه فضای سبز خصوصی  نیسهبز شهر عنوان کرد ا  یتوان در مورد فضهاها  یآن چه که م یبه طور کل   

به علت شرایط جغرافیایی خاص منطقه توسعه  قسهمت عمده فضای سبز شهر را به خود اختصاص داده اند ولی اصوالً 

است و همین امر در کاهش گستردگی  برودوده است. شهر الر با کمبود آب مصرفی روفضهاهای سهبز در این شهر مح  

فضاهای سبز دخالت داشته و شرایط اقلیمی، محدودیت توسعه گونه های خاص گیاهی را فراهم می آورد. فضای سبز 

 ه است ور اطراف شهر پخش شدخصهوصهی بیشهتر شهامل نخلستان هایی می شود که به صورت پراکنده یا مجتمع د    

 سازی این اند که فضای سبز هم در حال از بین رفتن است. ختمانبه دلیل کمی آب و رشد سا اخیراً

 

   پذیرایی و جهانگردی خدمات •

تنها هتل شهههر الر هتل کوثر اسههت که در شهههر جدید واقع اسههت. در شهههر الر یک مهمانسههرای جهانگردی و دو    

خوابگاه اسههت که مربوط به دانشههجویان غیر بومی  9همچنین دارای  مسههافرخانه سههجاد و اتحاد فعال هسههتند، شهههر

رستوران و تعدادی چلوکبابی و اغذیه فروشی را نیز می توانیم در زمینه خدمات  3سهاکن در شههر الر هستند. تعداد   

 جهانگردی و پذیرایی نام ببریم. شهر الر همچنین دارای آثار تاریخی و آب انبارهای متعددی نیز هست.
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 سبز شهر الر ینقشه نحوه توزیع فضاها  :13نگاره 
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   انتظامی و اداری خدمات •

ادارات شههر به تناسهب رشهد شهر و بنا بر وظائف و مسئولیت هایی که دارند به تدریج در شهر مستقر شده و رشد       

 متر مربع است.  182983ر کرده اند و سطح اختصاص یافته به این کاربری ها در سطح شه

شهههر الر می توان گفت که عمده این کاربری ها در شهههر جدید واقع شههده   یدر مورد پراکندگی کاربری های ادار   

اند. تعداد اندکی از کاربری های اداری در شهههر قدیم به صههورت پراکنده واقع شههده اند. در شهههر جدید کاربری های  

دادمان و نیز در بلوار جوان و امتداد آن بلوار دانشجو،  کترم رضها و امتداد آن بزرگراه د اداری به طور عمده در بلوار اما

 واقع شده اند. اداره های دیگری نیز در شهر جدید به صورت پراکنده قرار گرفته اند. 

 89929مساحت  ... با مدیریت راهنمایی و رانندگی و های نظامی شههر را نیز پایگاه های بسیج ، کالنتری،  کاربری   

 دهد. یرا در سطح شهر نشان م یانتظام -یادار یها یکاربر عینحوه توز ریمربع تشکیل داده اند. نقشه زمتر

 

 یدامدار ،یصنعت ،یخدمات کارگاه •

 ،یکارگاه یها ینحوه توزیع کاربر 51در سههطح شهههر پراکنده اند. نگاره  زین یو دامدار یصههنعت ،یکارگاه خدمات   

 دهد. یرا در سطح شهر نشان م یاردامد ،یصنعت

 

 دهد.یرا در سطح شهر الر نشان م یخدمات یهایکاربر عینحوه توز 51نگاره همچنین 
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 یانتظام -یادار یهاینقشه نحوه توزیع کاربر  :19نگاره 
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 ارگاهی، صنعتی و دامداریک یهاینقشه نحوه توزیع کاربر  :11نگاره 

 
 



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
121 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 خدماتی یهاینقشه نحوه توزیع کاربر  :11نگاره 
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 بندی و تقسیمات شهری الرمحله. 1-1-3

در شههر قدیم محالت گرداگرد مرکز شههر قدیم پراکنده شهده بودند و توسط راسته ها و گذرهای اصلی به این مرکز    

ین ترتیب محالت خود را از فضههای عمومی و پرتحرک دور نگه داشههته و فضههای داخلی هر مربوط می شههدند که به ا

امامزاده  یاست که شامل محله ها ییمحله قابل شناسا 14 میمحله جنبه های نیمه عمومی داشهته است. در شهر قد 

کاله،  ،بیرغی)آقا(، پیبزکوس ،یگیمحله نو، خرمن زار، قنبرب شان،یدرو یآرد فروشان، پل جلدان، کو ه،ی)پاقلعه(، کهو

و شهرک بوستان. سیمای داخلی محله ها منظره ای هماهنگ و متناسب را عرضه می  ینیشههرک امام خم  چان،یکور

ای اسهت که از نظر ارتفاع خود را از سهایر خانه ها متمایز می کرده است.هر محله در زمینه تامین    انهکرده و کمتر خ

مسهتقل بوده و تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز اهالی را در خود   دارای نظامی تقریباً نیازهای خدماتی و اجتماعی خود

محله بوده که به طور کلی وجود یک آب انبار  لیداده اسهت. محل این تجهیزات در محل تقاطع راه های اص  یجای م

 و مسجد و حداقل یک مغازه جزء ضروریات هر محله بوده است. 

حی از پیش اندیشهیده و یک باره شکل گرفته است فاقد نظام محله بندی همچون شهر  جدید که بر اسهاس طر  شههر 

 دیاسهت. محالت شههر جدید بافت و سهیمایی کامالً متفاوت از بافت و سیمای محله های قدیمی دارد. شهر جد    میقد

فر صادن، مسجد امام جع ،یکبر جهیمسجد خد ،یمحله اسهت که شهامل محالت پارک کودک، مسجد النب   11 یدارا

مجتمع کوثر و شهرک  ن،یمسجد امام حس ،یمسهجد امام محمد باقر، مسجد بازار امام، مسجد جواد االئمه، قالت خان 

گلسهتان اسهت. خانه های بخش جدید اغلب در کنار هم و مجاور خیابانی مستقیم و بی انتها قرار گرفته و سیمای آن   

ن نسبت به سیمای واحدهای مسکونی قدیمی متمایز شده خصهوصهیات ترکیب جمیعشها    طها عالوه بر این که توسه 

اسهت، در زمینه نوع مصهالح، مواد و عناصری از قبیل در و پنجره و غیره نیز وضع متفاوتی دارند. تفاوت سیمای محله   

ب . به همین ترتیزدهیچ ناظری را به اشتباه بیاندا ستیهای مسهکونی قدیم یا جدید چنان آشهکار اسهت که ممکن ن   

ارتباطی و نشهانه های بخش قدیم و جدید شههر تمایز و تفاوتی آشهکار با یکدیگر دارند. سهاخت کالبدی شهر      شهبکه 

در یک دوره طوالنی است  یکالبد -اقتصادی  -قدیم در بخش درونی شههر نشهان دهنده شرایط و تحوالت  اجتماعی  

ثیر جدید اقتصادی به خصوص در دو دهه سریع ناشی از تا گرگونیو در نواحی حاشهیه و بیرونی شههر نشان دهنده د  

است. علی رغم این که در سازمان فضایی بخش درونی شهر قدیم  یاخیراست که فاقد خصوصیات نظام محله ای سنت

تغییرات بسهیاری صهورت گرفته اسهت ولی هنوز ترکیب کلی گذشته خود را دارا است. در حال حاضر عناصر عملکرد    

ا به انبار مبدل شهده اسهت و همچنین بسهیاری از فعالیت های تجاری راسته های بازار به    مانند کاروانسهراه  بازارویژه 

 قابل انکار است.  ریغ یکنار خیابان ها کشیده شده است، اما رونق بازار در حال حاضر مسئله ا

صههورت  سههاخت شهههر به عنوان ترکیبی از محالت متجانس به هم خورد و به گسههترش شهههر از جوانب مختلف ، با   

منطقه زندگی اعیان و ثروتمندان شههری و نیز مردم متوسهط و طبقات پایین در آمده اسهت. ترکیب فضهایی پیوسته     

ها و محالت شهر را به هم پیوند می  عهگذرهای اصهلی نیز که شهبکه ارتباط اجتماعی اقتصادی در شهر بوده و مجمو  

 ورود ماشین به شهر از هم پاشیده شده است.داده بر اثر خیابان کشی های ناهماهنگ و سریع ناشی از 

در برگیرنده شهر جدید  1محله تقسهیم کرده اسهت. منطقه    9ناحیه و  5منطقه،  3شههر را به   جامع شههر الر،  طرح

ناحیه است.  2 یدارا زیشههر جدید را شهامل می شود که خود ن   2اسهت که به دو ناحیه تقسهیم شهده اسهت.منطقه     

و شهر  یعرف یمحله بند های بعد. نقشهتشود که دارای یک ناحیه اس یشههر را شهامل م   محدوده بین دو 3منطقه 

 دهند. یتقسیمات شهری پیشنهادی طرح جامع قبلی را نشان م
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 شهر الر یعرف یبندنقشه محله  :11نگاره 

 
 الر یشهر ماتینقشه تقس  :18نگاره 
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 . شبکه ارتباطی شهر1-1-3

 . کلیات1-1-3-1

 54هزار نفر است که از این تعداد بالغ بر  231بر اساس آخرین سرشماری ،جمعیت کل شهرستان الرستان بالغ بر    

کیلومترمربع است که از این مقدار مساحت، محدوده  15951هزار نفر در شهر الر سکونت دارند. وسعت کل الرستان 

 هکتاراست.1174حدود  ساخته شده شهر

شههر الر از دو قسهمت قدیم و جدید تشهکیل شهده اسهت که توسهط بلوارهای سید عبدالحسین الری و پاسداران          

 -جنوبی با هم در ارتباط اند. شهههر قدیم به صههورت ارگانیک و بدون الگوی شهههرسههازی، با توجه به شههرایط اقلیمی  

ر، به وجود آمده اسههت و رشههد آن حول محورهای اصههلی ارتباطی محیطی، به مرور زمان در حول هسههته مرکزی بازا

 واردم برخی در بوده، ضعیف العاده فون بافت این در ارتباطی شبکه اسهت،  گرفته صهورت ( شهیراز  –)جاده بندرعباس 

 امکان ابرمع کم عرض علت به بعضاً و است میسر سختی به شخصی نقلیه وسیله با قدیمی محالت عمق به دسهترسی 

 .نیست پذیر

شهبکه اصهلی ارتباطی شهر قدیم را خیابان آیت ا.... خامنه ای ، مدرس شمالی و جنوبی، سید عبدالحسین الری در      

 کیلتش گیرد می خود به را حسین امام بلوار نام شرن به خود امتداد در کارگر غربی –امتداد آن و نیز خیابان شهرقی  

از امکان پذیر می کند شیر و جهرم با غرب از و بندرعباس با شرن از را دیمق شهر ارتباط اخیر خیابان این که اند داده

و نقشهی فراشههری نیز دارا است. خیابان شرقی غربی آیت ا... طالقانی نیز تامین کننده دسترسی اصلی به بازار بوده و   

 در یزن غربی و شههرقی یسههاحل خیابان. اسههت فرودگاه با شهههر ارتباط کننده برقرار غربی –بلوار پرواز بصههورت شههرقی

 د.ان شده واقع شهر مسیل امتداد

بررسهی شهبکه اصهلی شهر جدید نشان می دهد که مسیرهای اصلی شهر جدید عبارتند از ادامه محورهای مرتبط       

کننده شههر قدیم با شههر جدید که با نام های بلوار فرهنگ ، بلوار جوان، بلوار دانشهجو و خیابان معلم تا جنوب شهر    

غربی بلوار هالل احمر واقع است که در امتداد خود به  -د امتداد می یابد. عمود بر این خیابان و به صورت شرقی جدی

سهمت شرن با نام بلوار فرمانداری ارتباط شهر جدید را با بندرلنگه امکان پذیر ساخته و در امتدادش به سمت غرب با  

رتبط می سههازد. از خیابان های اصههلی دیگر می توان خیابان های نام بلوار امام رضهها شهههر جدید را به جاده شههیراز م

غربی عمل می  -آزادی، جمهوری اسههالمی، اندیشههه و اسههتقالل را که همگی به موازات یکدیگر و به صههورت شههرقی  

 نمایند.

جنوبی  -غربی بیشتر و قوی تر از مسیرهای شمالی -به طور کلی می توان گفت که در بافت جدید ارتباطات شرقی   

 غربی در حال توسعه است. -بوده و شهر جدید به علت محدودیت های توپوگرافی تقریباً به صورت شرقی

بررسهی ارتباطات فرا شههری الر نشان می دهد که شهر از طریق چندین محور با استان ها و شهرستان های همجوار   

 ایی کاال دارد:در ارتباط است و به این لحاظ موقعیت مناسبی از نظر تجاری و جابج

 (دریا به اتصال)بندرعباس –محور ترانزیتی الر * 

 (کشور مرکز به اتصال) شیراز -جهرم –محور ترانزیتی الر * 

 (دریا به اتصال) لنگه بندر ، بستک –محور الر * 

 .(دارند قرار مسیر همین در خنج و اوز، راش شهرهای که) شیراز – آباد فیروز_محور الر * 

   داراب – محور الر* 

 (است متصل سیرجان – بندرعباس ترانزیتی محور به آن ادامه که) سایبان دزرو –محور الر * 

 شهرها و توابع الرستان از طریق جاده های آسفالته مناسب به الر متصل شده اند. کلیه بخش ها، ضمناً
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 ترشهرهای  هم جمعیت پائینبا توجه به شهرایط اقلیمی و نوع خاص سهکونت در شههر ضهریب سفرسازی نسبت به     

 است.

 

 مراتب شبکه ارتباطی. سلسله1-1-3-1

 الف( شبکه شهر جدید:

 خیابان های اصلی شهر جدید به شرح زیراست :

( بلوارهای 6( بلوار فرمانداری 5( بلوار هالل احمر 4( بلوار اندیشهههه  3( بلوار فرهنگ  2متری معلم    21( خیهابان  1

متری امیرکبیر  21( 11( خیابان امیر کبیر 9( خیابان کشههاورز 8( بلوار نماز  7، اسههتقالل  جمهوری اسههالمی ، آزادی

(  بلوار غدیر جنوبی و شهههمالی 15( بلوار دانشههجو  14( بلوار جوان 13متری وحدت  21(12متری جانبازان  21( 11

 مرحوم امامی   ( بلوار19( بلوار شهید دادمان  18( بلوار امام رضا )ع(  17( بلوار والیت 16
 

 به شرح زیراند: زینقاط گره گاهی و تقاطعات عمده در شهرجدید ن

 ( میدان طاووس6( میدان بسیج  4میدان قبله   (3( میدان امام خمینی )ره ( 2(میدان امام رضا)ع( 1

 

 ( شبکه شهر قدیم  ب

 عبارتند از: میها و شریان های اصلی شهر قد خیابان

( بلوار امام خمینی )ره( واقع در شهههرک امام 3( بلوار پاسههداران جنوبی و شههمالی2ری (بلوار سههید عبدالحسههین ال1

( بلوار سههید علی اصههغر 8( بلوار خلیج فارس  7( بلوار پرواز 6( بلوار امام حسههین )ع( 5( بلوار آزادگان 4خمینی )ره( 

( خیابان آیت اهلل 11ن سههابق(  شهههید طاهری  )گردا یابان( خ11( بلوار مطهری )شههمالی و جنوبی (9موسههوی الری 

( 16( خیابان آیت اهلل طالقانی15شههههریور   17( خیابان 14( خیابان انصهههاری 13( خیابان دانش آموز 12خامنه ای 

(خیابان 21( خیابان میر عبدالعظیم  19( خیابان مدرس )شهههمالی و جنوبی( 18( خیابان کارگ  17خیهابهان جهاد    

   هقیصری
 

 عبارتند از زین میقدشهر  نیادیم نیمهمتر

( میدان صحبت الری  4( میدان سید عبدالحسین الری 3میدان فردوسی (2( میدان شهید نصیری روبروی قیصریه  1

 ( میدان امام حسین )ع(7( میدان مدرس  6( میدان گلها 5

 

 ( زیرگذر :ج

 م خمینی واقع شده است.زیر گذرموجود بنام زیر گذر رسالت است که بین دو شهر جنب میدان اما  تنها   

دهد. سههلسههله مراتب وضههع موجود حاکی  یسههلسههله مراتب عملکردی شههبکه در وضههع موجود را نشههان م ریز نگاره

 گسستگی ساختار شریان ها و جمع و پخش کننده ها در بافت قدیم است.
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 یسلسله مراتب شبکه ارتباط  :11نگاره 
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 گاه الرستانفرود. 1-1-3-8

آسفالت شد و  1351با باند شنی و خاکی عملیات خود را شروع نمود و در سال  1338فرودگاه الرسهتان در سهال      

به عنوان مرز هوایی  1372آغاز گردیده، در سال  1363به کار خود ادامه داد. پروازهای مسهافری این فرودگاه از سال  

 به کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه می دهد. شناخته شده و پروازهای برون مرزی خود را

 

 ونقل همگانی. خطوط حمل1-1-3-1

 یبوسران ینیالف( خطوط م

خط  2بوسرانی است. خطوط مینی بوسرانی شهر شامل خط مینی 3دارای  فاقد سیستم اتوبوسرانی و تنها الر شههر    

دهی به خطوط وجود داشته بوس جهت سرویسینیدستگاه م 3خط در شهر قدیم است و  تعداد  1در شههر جدید و  

 است.

دستگاه تاکسی در حال تردد و جابجایی مسافرین  153خط تاکسهیرانی به صورت مبدأ و مقصد و با تعداد   4 تعداد   

 باشند.در سطح شهر الر می

که در جدول مشخص شده است. همانگونه  ریبوسهرانی و مبدأ و مقصد آن ها در جدول ز خط مینی 3 مشهخصهات     

 3خط مقابل هتل کوثر واقع شهده است و مسیر رفت و برگشت این 3خط از این 2شهود محل انتهای  مشهاهده می  ریز

 خط یکسان است.

 بوس(ونقل همگانی شهر الر )مینیمشخصات مسیرهای خطوط حمل: 31 جدول 

 
 

 ب( خطوط تاکسیرانی

دسههتگاه تاکسههی بوده که به دو  162ازمان حمل و نقل همگانی شهههر الر، حدود های تحت نظارت سههتعداد تاکسههی

کنند. مبدأ و مقصد و نیز نوع صورت مبدأ و مقصد و به صورت گردشی در جابجایی مسافرین در سطح شهر تردد  می

 است: ریها شناسایی شده که  به صورت زها و عمر ناوگان تاکسیو تعداد تاکسی
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 مسیر خطوط تاکسیرانی شهر الر: 31 جدول 

 مقصد مبداء ردیف

 چهارراه پیروزی )شهر قدیم( بازار امام خمینی )شهر جدید( 1

 دانشگاه آزاد اسالمی میدان بسیج 2

 شهرک خور میدان بسیج 3

 بازار امام خمینی )شهر جدید( میدان مدرس 4

 کیمشاور بهران تراف نیشهر الر ، مهندس یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص :ذخأم

 تعداد تاکسی موجود شهرالر: 38 جدول 

 تاکسی ویژه فرودگاه تاکسی)آژانس( تعداد تاکسی موقت تعداد تاکسی خطی تعداد تاکسی گردشی

132 13 9 215 8 

 کیبهران ترافمشاور  نیشهر الر ، مهندس یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص :ذخأم

 های موجود شهر الرعمر ناوگان تاکسی: 31 جدول 

 به باال21 15-21 11-15 5-11 1-5

تاکسی  تاکسی

 موقت

تاکسی  تاکسی

 موقت

تاکسی  تاکسی

 موقت

تاکسی  تاکسی

 موقت

تاکسی  تاکسی

 موقت

2 ---- 61 1 23 ---- 3 ---- 43 8 

 کیمشاور بهران تراف نیشهر الر ، مهندس یو نقل همگانحمل  یلیمطالعات تفص :ذخأم

 

 ج( محل و تعداد ایستگاه ها و توقفگاه ها  

بوس به صهورت فعال و نیمه فعال جهت جابجایی مسافرین  دسهتگاه مینی  3بوسهرانی دارای  خط مینی 3شههر الر با  

برخی مواقع از بخش خصوصی جهت دهی و تعمیر از قسهمت موتوری شههرداری و یا در   تردد نموده و برای سهرویس 

ایستگاه همراه با سایبان و صندلی در سیستم تاکسیرانی  7و از نظر ایستگاه ها به تعداد  گردداین موضوع استفاده می

بوسهرانی ایستگاهی به صورت تعیین شده وجود نداشته و با درخواست توقف از طرف  وجود داشهته و در خطوط مینی 

 22ایسههتگاه در مسههیر شهههرک امام خمینی )خط   2گیرد و فقط یاده شههدن صههورت میمسههافرین جهت سههوار و پ

 بوسرانی( تعبیه شده است. مینی

 

 د( نحوه تخصیص ناوگان به خطوط

بوس خط مذکور برای هر یک از خطوط وضههع موجود، یک دسههتگاه مینی 3بوسههرانی به نحوه تخصههیص ناوگان مینی

دقیقه  61به فاصله  22دقیقه و خط  31هر دو به فاصهله   14و  12در خط  بوده و سهرفاصهله زمانی بین دو سهرویس   

نتایج حاصل از آمارگیری  ریبوده و نحوه تخصهیص ناوگان در شههر الر در سهاعات اوج و غیراوج یکسان است.جدول ز   

 ه است.بوسرانی شهر الر آورده شدهای درخواستی از سوی آن ها در خطوط مینیمبداء و مقصد مسافرین در محل



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
128 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

اسفند ماه سال ) روز كیشهر الر در  یبوس ران ینیم یها ستگاهیشده در ا ادهیسوار و پ یتعداد مسافرها: 31 جدول 

1831) 

 
 کیمشاور بهران تراف نیشهر الر ، مهندس یحمل و نقل همگان یلیمطالعات تفص :ذخأم

 

 های اصلیها و ایستگاهپایانه. 1-1-3-1

 های برون شهری  لف( پایانها

پایانه مسهافری برون شههری درالرفعال هسهتندکه دو در بخش جنوبی شههر قدیم و حاشیه بلوار      2در وضهع موجود  

 مطهری که در ناحیه  بین دو شهراست قرار می گیرند.

 یهای درون شهرب(پایانه

گرفته نشده است و محل ابتدا و انتهای خطوط بوسهرانی در نظر  هیچ پایانه و یا ایسهتگاهی جهت تجمع ناوگان مینی  

باشههد.  با قرارگیری نیز در محل ایسههتگاه های اصههلی واقع بوده که مهمترین آن ایسههتگاه هتل کوثر و بازار روز می  

)بازار میوه وتره بار روز ( بدلیل جانمایی بد ایسههتگاه باع  شههده اسههت با حرکات وسههایط   22ایسههتگاه انتهایی خط 

ز با باشند و نیه از خیابان سهاحلی غربی و از سهمت فلکه مدرس به سمت فلکه موشکی در حال حرکت می  ای کنقلیه

ای که از سههمت فلکه موشههکی به سههمت فلکه مدرس و خیابان سههاحلی غربی در حال حرکت  حرکت وسههایط نقلیه

از  گردد وو کندی حرکت میباشههند برخورد داشههته و باع  کاهش ظرفیت عبور و مرور و در نتیجه تراکم ترافیک می

ورت ها به خوبی صههبوسطرفی دیگر با توجه به ازدحام و پارک وسههایط نقلیه در روبروی هتل کوثر و پهلوگیری مینی

گردد که قسههمت زیادی از معبر را اشههغال نمایند و باید این نکته را ذکر کرد که عدم ایجاد فضههای نگرفته و باع  می

و شلوغی حجم تردد عابرین پیاده گردیده  14و12در آن باع  ازدحام مسافرین خط  مناسهب و تجهیزات ایسهتگاهی  

که در سهاعات اوج صبح و بعدازظهر باع  مشکالتی از قبیل کندی عبور و مرور وسایط نقلیه از این معبر و نیز کاهش  

ای برای گونه پایانهیچگردد. با توجه به مشههاهدات انجام شههده و بررسههی های صههورت گرفته ه   ایمنی عابر پیاده می
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بایست کارفرما فضای مناسبی را جهت ایجاد پارکینگ و جلوگیری از سهیستم حمل و نقل عمومی وجود نداشته و می 

توقف وسهههایط حمل و نقل عمومی در نظر گرفته تا از قرارگیری آن ها در سهههطح معابر شههههر در هنگام خرابی و یا  

 ک پارکینگ جهت تعمیر و نگهداری صورت پذیرد.های طوالنی مدت و نیز به عنوان یتوقف

 

 و مسافر تعامالت بار. 1-1-3-3

الر در جدول  أجاشده به مبدهو تعداد وسیله باری جاب براسهاس اطالعات بارنامه و صهورت وضعیت مسافری تناژ بار     

 :آمده است ریز

 1833الر در سال  أبا مبد یتعامالت بار: 33 جدول 

 
 یانقل جادهوو حمل راهداری سازمان،  86 سال در بارنامه مقصد -أ آمار مبد :ذخأم

 33سال  الر در أشهرهای عمده با مبد شده به جاهنمودار تعداد وسایل باری جاب  :11نگاره 
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 1833ل الر در سا مقصد به یتعامالت بار: 33 جدول 

 
 یانقل جادهوو حمل راهداری سازمان،  86 سال در بارنامه مقصد -أ آمار مبد :ذخأم

 33سال  الر در قصدم هشهرهای عمده باز شده  جاهنمودار تعداد وسایل باری جاب  :13نگاره 

 
 

 . پارکینگ1-1-3-3

متناسب با  عیو توز یمهندس مشهاور از گسهتردگ   نیاعتقاد ا به 75مصهوب سهال    یلیدر طرح تفصه  نگیعرضهه پارک 

دو شهر  نیدر فاصهله ب  نگیجهت پارک نیهکتار زم 11موضهوع تمرکز و اختصهاص بالغ بر    نیا دی. موسهت یخدمات ن

 تیظرف زانیم نییعالوه بر تع یبعد یسههفر سههواره تا افق طرح در شهههر الر در گام ها   یتوجه به تقاضهها با اسههت.

 دهید یمتمرکز عموم نگیپارک نگ،یپارک ی. مطمئناً در نقاط جاذب و مولد سفر متناسب با تقاضایا هیاشح نگیپارک

 خواهد شد.
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 . ارزیابی معابر موجود1-1-3-3

برای شهبکه معابر وضهع موجود نشان    حاصهل شهده اسهت را    ریز ندیکه بر اسهاس فرا  دسهته بندی عرضهی   57نگاره 

 دهد.می

 GIS طیر محاکس معاب د می: ترس1 گام

 تقاطع ها نیاکس ب هیال ی: قطعه بند2 گام

 هر قطعه آکس   یانینقطه م می: ترس3 گام

 تا پوسته معبر  یانیکردن فاصله نقطه م دای: پ4 گام

 به عرض معبر  یابیفاصله جهت دست نیبرابر کردن ا 2: 5 گام

 یبوده و آسهههتانه ها GIS یها کیز تفکروند با اسهههتفاده ا هیبه عرض معابر کل یابیدسهههت ندیدر فرآ تیه نهها  در   

 بوده است. گریبافت و موارد د یرینفوذ پذ ریغ زانیارائه شده در جهت کمک به درک م یبنددسته

 بندی عرضی برای شبکه معابر وضع موجوددسته  :13نگاره 

 
 

نگاره بر اساس آمار حجم  نیموجود نشان می دهد.احجم تردد سهاعت اوج را در شهبکه معابر وضهع     زین 58نگاره     

ر ( دنیآن تا وضع موجود مطالعات بر  اساس روند مصرف سوخت )بنز میو تعم کیمشاور بهران تراف نیتردد مهندسه 

 بوده است. ریاخ یشهر در سال ها

نقش عملکردی و  حال با توجه به اطالعات حجم تردد و خصوصیات هندسی معابر همچون عرض ، تعداد خطوط ،    

ظرفیت گذردهی می توان با اسهتفاده از شاخص حجم به ظرفیت ، ارزیابی مشخصی از وضعیت معابر در وضع موجود  

 مشخص شده است. 59نگاره  در زیرا ارائه داد. نسبت حجم تردد به ظرفیت در شبکه معابر وضع موجود ن
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 در شبکه معابر وضع موجودحجم تردد ساعت اوج   :13نگاره 

 

 نسبت حجم تردد به ظرفیت در شبکه معابر وضع موجود  :19نگاره 
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 های تاریخیبناها و محوطه تیوضع. 1-1-9

 .ردیگیقرار م یاز آن ها به طور خالصه مورد بررس یاست که تعداد یبناهای باستانی و ارزشمند یشهر الر دارا

 قیصریه بازار همجموع •

از بازار قیصهریه که بدون شهک از مفاخر معماری استان فارس به شمار می رود جهانگردان اروپائی با اعجاب یاد کرده   

اند. سهاختمان این بازار به قدری مجلل اسهت که می تواند رونق بخش زیباترین شهرهای جهان باشد که شهر الر در   

د. این بنا که در زمان شاه عباس اول ساخته شده تقلیدی از قیصریه اصفهان شهمار متوسطین آن ها نیز قرار نمی گیر 

ه از سنگ تراش ساخت به فرم صهلیبی اسهت که محل تقاطع آن ها را گنبدی زیبا و وزین می پوشهاند. بازار مزبور کالً   

 رسد. ( هجری می1114متر است و قدمت آن به زمان شاه عباس اول ) 18شده، گنبد سنگی آن به بلندی 

مغازه تشکیل و بدین ترتیب  12دارای چهار داالن است. در هر داالن دو ردیف حجره ساخته شده که از  هیصهر یبازار ق

 زیمغازه را در بر می گیرد. خوشههبختانه در چند قرن اخیر حوادث متعدد طبیعی چون زلزله و سههیل و ن 24هر داالن 

استحکام بنا مصون مانده است. بازار )قیصریه( الر  لیحوادث به دل جنگ های متعدد آسیبی به آن نرسانیده و از گزند

در رابطه با چندین مجموعه جالب سهاختمانی دیگر اسهت که برای نگاهداری و حفاظت آن ها باید ضوابطی پیشنهاد   

 شود.

 هایی از بازار قیصریهعکس  :31نگاره 

  
 

 (گلشن) نو کاروانسرای •

در بازار قیصههریه در سههمت جنوبی میدان قرار دارد بر پیشههانی سههردر ورودی روی سههرهاین کاروانسههرا درسههت روب   

های زیبائی به شهکل ایروپا  نصب شده که مربوط به تعمیرات دوره قاجاریه است. مدخل آن طرح جالبی دارد.  کاشهی 

نگ با خط نسهتعلیق نصهب شههده است. کتیبه   بر پیشهانی مدخل ورودی کتیبه ای از سهنگ مرمر با زمینه ی سهبز ر   

در عهد ناصهرالدین شهاه قاجار در تعمیرات تهیه و نصهب گردید ولی طرح کاروانسرا مربوط به     1214مذکور در سهال  

دوره صفویه است. مدخل ورودی کاروانسرا دارای داالن طوالنی است که به صحن کاروانسرا ارتباط دارد. سمت شرقی 

ه همان صهورت اولیه خود در محل باقی است. در سمت جنوبی آن دخل و تصرفاتی صورت گرفته  و غربی کاروانسهرا ب 

و نمای مغازه ها را تیغه نموده اند. در هر سهمت کاروانسهرا دوازده ستون سنگی یکپارچه نصب شده که برای تزئین و   

 حجاری آن ها از ستون های مسجد وکیل الهام گرفته شده است.
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 هایی از کاروانسرای نو )گلشن(عکس  :31نگاره 

  
 

 فروشان آرد انبار آب •

این آب انبار در شههمال غربی بازار قیصههریه و به فاصههله کوتاهی از بازار قرار دارد و دارای شههش دهنه ورودی اسههت.   

له قدیمی از نظر آب آشامیدنی اختصاصات ساختمانی آب انبارهای الر در آن رعایت شده و به علت قرار گرفتن در مح

برای مردم اهمیت خاص دارد. بر سهر در شهمالی آن کتیبه ای نصهب شهده که حاکی از تعمیرات آن در دوره صفویه     

 است. بدنه این آب انبار نیز از قطعات سنگ نیمه تراش و ساروج بنا شده و دارای گنبدی بیضوی شکل است.

و هنر وقت فارس در شورای مربوطه مورد بح  قرار گرفته و  به ثبت رسیده  بنای مزبور به پیشنهاد اداره کل فرهنگ

اسهت و با توجه به اینکه هنوز در مورد اسهتفاده بوده در وضهعیت خوبی نیز قرار دارد  باید سهعی شود از آسیب های     

در خدمت اهالی بعدی مصهون بماند. بنای نامبرده جزئی از تاسهیسات یک مرکز نیز هست که با گذشت قرن ها هنوز   

 با  حفاظت محله یکجا انجام گیرد. دیمحله بوده و آب آشامیدنی را نیز تامین می نماید و حفاظت آن با

 

 آب انبار چهار برکه بازار •

آب انبار در سههمت جنوب شههرقی بازار قیصههریه قرار دارد. یکی از مدخل های ورودی آن رو به سههمت بازار باز     این

بی اسهت به صهورت صهلیب بنا شهده بر روی چهار سون آن ساختمانی قرار دارد که فعالً به     شهود. دارای طرح جال می

قیصههریه بنا گردیده آب انبار دیگری نیز در خارج  بازارعنوان انبار از آن اسههتفاده می شههود. آب ا نبار مذکور، محدوده 

برکه بازار تقریباً سالم و ساختمان های شهر بنام چهار برکه وجود دارد که دارای اهمیت طرح است ولی آب انبار چهار

وده ب فهروی آب انبار از اختصاصات آن محسوب می گردد. وضع مالکیت آب انبار نامبرده مانند تمامی آب انبارها موقو

 تحت پوشش اداره اوقاف شهرستان قرار دارد. نیو بنابرا

 

 چهار برکه بکال )محل گود( •

جاور شههر و در سهمت غربی قدمگاه قرار دارد. فاصله آن تا خانه های مجاور   آب انبار در سهمت شهمال غربی و م   این

شههر در حدود پانصهد متر اسهت. از نظر شهکل بنا شبیه چهار برکه بازار قیصریه الر محسوب می گردد و دارای طرح     

 مجاورت بازاربرکه بازار از نظر موقعیت در  چهاربسهیار جالبی بوده و به صهورت صهلیب بنا شهده اسهت. بدیهی است      

در داخل شهر، برای مردم اهمیت بیشتری دارد، در بازدید کارشناسان فرهنگ و هنر از آنجا که  یریقیصهریه و قرار گ 
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کتیبه ای نیافته اند معذالک از نظر طرح و شهکل سهاختمانی آن را از اب انبارهای دوره صههفویه باید محسوب داشت.   

 ارت اداره اوقاف شهرستان الر قرار دارد.انبار نیز موقوفه بوده و تحت نظ آب نیا

 

 آب انبار درب شازده •

انبار مزبور در محله درب شههازده از محله های قدیمی الر اسههت و از جمله آب انبارهائی اسههت که دارای پاشههیری  آب

ریه مورد طرحی بسهیار جالب با چهار دهنه ورودی دارد. قدمت آن به دوره صفویه می رسد که در زمان قاجا  اسهت و  

هجری قمری و مربوط به دوره سلطنت ناصرالدین شاه  1319تعمیر اسهاسی قرار گرفته است. تعمیرات آن مربوط به  

 قاجار است. مالکیت آب انبار به صورت موقوفه است.

 

 آب انبار بام بلند •

ت. در باالی مدخل های ورودی آب انبار به فاصله کوتاهی از چهار برکه بکال قرار دارد که دارای دو در ورودی اس این

ار آب انب نیآن دریچه ای دیده میشهود که بادگیر آب انبار محسهوب و سهبب تهویه آب انبار در فصل گرما می گردد.ا   

اگرچه از نظر طرح با سهایر آب انبارهای الر تفاوتی ندارد ولی از نظر گنبد دوکی شکل خود از سایر آب انبارها متمایز  

اع آن از دیدگاه معماری به آن شکلی جالب و ویژه داده است که شاید تاثیری از معماری هند و اسهت و تناسب و ارتف 

 وضعیت مالکیت آب انبار نامبرده بصورت موقوفه است. پاکستان باشد.

 انبارهای شهر الرهایی از آبعکس  :31نگاره 

  
 

 پیکر اژدها قلعه و نادر ننه برج •

در سمت غربی الر پشته کوه کم ارتفاعی قرار دارد که قسمت های قدیمی شهر با آن در اتصال است که به نام برج    

ننه نادر مشههور است.  علت تسمیه آن را به نام نادر چنین ذکر می نمایند که وقتی نادر در تعقیب افاغنه در الر بوده  

ها این بنا را بدان نام می سازند. با مطالعه ای که توسط متخصصان  مادرش فوت می نماید. برای احترام به نادر ، الری

شههود که محل دفن اموات اسههت و  یفرهنگ و هنر از محل به عمل آمده اسههت در زیر برج، سههرداب وسههیعی دیده م

 است. یدارای وسعتی زیاد و طراحی جالب

ده و برج ننه نادر در گوشه شمال شرقی آن متر سهاخته ش   111×21اژدها بر روی یک پشهته طبیعی به ابعاد   قلعه   

قرار دارد. بدنه دیوار قلعه و ساختمان های داخل قلعه از سنگ طبیعی کوهستان بنا شده و مصالح به کار رفته در برج 

است. با توجه به اشراف این دو اثر باستانی بر تمامی  تسببیشهتر سهنگ و گچ است. بناهای مزبور به دوره اسالمی من  



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
136 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

ثبت آثار باسهتانی بودن آن الزم اسهت از هر گونه دخل و تصهرفی که به اصهالت آن صدمه می زند جلوگیری     شههر و  

گردد و سهاختمان های سهاخته شهده در دامنه تپه ها آخرین حد حریم ساختمانی محسوب شده و از ساختن بیشتر    

راحل بعدی با مرمت سهههاختمان و آن ها شهههدیداً و قاطعانه جلوگیری بعمل آید. بدیهی اسهههت در م دامهمنهازل در  

بهسهازی اطراف آنها می توان گفت این اثر به اضافه آثار دیگر باستانی در الر جاذبه های توریستی جالبی را برای این  

 شهر به ارمغان می آورند.

 عکس برج ننه نادر  :38نگاره 

 

 ه ازدها پیکرعکس قلع  :31نگاره 

 
 

 نشاط باغ •

از بناهای تاریخی شهههر الر باغی اسههت معروف به باغ نشههاط که در سههابق مرکز فرماندهی الرسههتان بوده ودر حال    

 است. رهیدرختان کهنسال گز و غ یحاضر به صورت نیمه مخروبه درآمده است که دارا

ا گردیده است که به حد کافی نور در آن ها وجود باغ عمارت سهه طبقه با زیرزمین های خشهک و خنک بن   مدخل در

سوم بنای مذکور به کلی از بین رفته  طبقه ساخته شده اند که هوا درآن ها جریان دارد. یدارد و از نظر معماری طور

اسههت. طبقه دوم زیرزمین آن باقی مانده  اسههت. طبقه دوم دارای ایوانی با گچ بری های زیبا و یزدی بندی اسههت. در 

 1156وان کتیبه گچ بری های زیبایی نصهب شده که مصرع شعری در آن خوانده میشود که مبداً ساختمان به سال  ای

به دوره سهلطنت نادرشهاه افشهار میباشهد که در زمان حکومت علیخان دوم پسر عبداهلل خان      وطهجری قمری و مرب

 بیگلر بیگی پسر علیخان اول این بنا ساخته شده است.

 هایی از باغ نشاطعکس  :31نگاره 
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 آن مجاور انبار آب و حسین بن علی میر بقعه •

بقعه میر علی بن حسین که بنام گنبد سبز نیز معروف است قرار  در قسهمت شمال غربی شهر در محله های قدیمی ، 

خود را از البالی ساختمان های سنتی یک  دارد. بقعه دارای طرحی بسیار جالب با کاشی کاری سبز فیروزه ای زیبائی

طبقه این محله مشههخص می سههازد. به مرور در محوطه و اطراف آن دخل  و تصههرفاتی گرفته و از اصههالت خود خارج 

گردیده و اخیراً نیز از خیابان مدرس در طرفین گنبد در خیابان به عرض سههی متر احداث گردیده اسههت که این بنای 

 گردد.پایه بقعه چهار گوش و سپس هشت گوش تبدیل می ها و مجزا محاصره نموده اند.سنتی را به صورتی تن

دو گنبد دارای تزئینات و نقاشهی های بسهیار جالبی اسهت با رنگ روغنی داخل مقرنس های سقف نقاشی گردیده.       

زئین یار خوش رنگی تکاشههیکاری گنبد تقریباً سههالم باقیمانده و گنبد همانطور که ذکر شههده با کاشههیکاری های بسهه 

 گردیده این بقعه مرقد میر علی بن حسین ابن علی بن حسین ابن علی بن ابیطالب علیه السالم است.

 

 عکس بقعه میرعلی بن حسین  :33نگاره 
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 آثار ثبتی الر: 33 جدول 
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 نقشه حریم آثار ثبتی  :33نگاره 
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 های کلی بناهای شهر الرویژگی. 1-1-11

تعداد طبقات و تراکم کیفیت،  ویژگی هایی که در این قسهههمت مورد بررسهههی قرار می گیرند شهههامل قدمت بناها،   

 مسکونی است. 

 الف( قدمت

سال  21تا  5سال ساخت( ،  5زیر ساز )دسته نو 4نظر عمر آن ها به بناها از  برای بررسهی قدمت بنا های شهر الر،    

 سال ساخت و تاریخی تقسیم شده اند.  51سال ساخت و بیش از  51تا  21 ساخت،

سال(  51واحد نوساز )با عمر کمتر از  2251شهر الر  ی، از کل بناها1386مطابق بررسهی های انجام شده در سال    

سال  21تا  5شهوند. همچنین سههاختمان های با عمر   درصهد از مسهاحت کل بناها را شهامل می    66/14هسهتند که  

دارای  . بیشهترین تعداد ساختمان ها، اسهت واحد  3635درصهد از کل را در بر می گیرد که تعداد این واحدها   14/24

در صد 61/49ای مسکونی شهر )واحد ، حدود نیمی از واحده 8975سهال هسهتند که با تعدادی برابر    51تا  21عمر 

سههال سههاخت و همچنین تاریخی شهههر الر   51ه خود اختصههاص داده اند. بررسههی بناهای با عمر بیش از ( را باز کل

 ریدرصهد از کل سطح بناها را شامل می شود. جدول و نقشه ز  36/4نشهان می دهد که   راواحد  947تعدادی معادل 

 قدمت ساختمان های شهر الر را نشان می دهد.   

 شهر الر یقدمت بناها: 39 جدول 

 درصد )مساحت( مساحت تعداد عمر بنا

 14166 892784 2251 نوساز

 24114 1471434 3635 سال ساخت11تا 1ساختمان

 49161 3121122 8975 سال ساخت11تا 11ساختمان

 4136 265657 947 سال ساخت و تاریخی11بیش از 

 7124 441811 228 نامشخص

 111111 3191393 13183 جمع

 

 دو شهر آمده است. نیو ب دی، شهر جد میشهر قد کیشهر به تفک یقدمت بناها ریدر جداول ز

 قدیمشهر  یقدمت بناها: 31 جدول 

 درصد )مساحت( مساحت تعداد عمر بنا

 18531 811131 1183 نوساز

 19533 111893 1131 سال ساخت11تا 1ساختمان

 11539 1811338 1333 ل ساختسا11تا 11ساختمان

 11513 131883 983 سال ساخت و تاریخی11بیش از 

 1518 111911 131 نامشخص

 111511 1131319 3193 جمع
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 جدیدشهر  یقدمت بناها: 31 جدول 

 درصد )مساحت( مساحت تعداد عمر بنا

 13131 441126 1118 نوساز

 28157 945216 2164 سال ساخت11تا 1ساختمان

 49119 1623895 4211 سال ساخت11تا 11ساختمان

 1115 4943 11 سال ساخت و تاریخی11بیش از 

 8189 294171 47 نامشخص

 111111 8813111 3819 جمع

 شهربین دو  یقدمت بناها: 31 جدول 

 درصد )مساحت( مساحت تعداد عمر بنا

 49153 97477 97 نوساز

 7113 13831 9 سال ساخت11تا 1ساختمان

 41133 81344 78 سال ساخت11تا 11ساختمان

 1119 375 1 سال ساخت و تاریخی11بیش از

 1192 3781 6 نامشخص

 111111 193313 191 جمع

 

سال  51تا  21 ینوساز و ساختمان ها یدهد که درصد ساختمان ها ینشان م دیو جد میشههر قد  یبناها سهه یمقا   

دو شهر نشان دهنده باال  نیواقع در محدوده ب یبناها یاست.  بررس کسهان ی بایدو محدوده شههر تقر  نیسهاخت در ا 

 .ستمحدوده ا نینوساز و رونق ساخت و ساز در ا یبودن درصد ساختمان ها

 

 ب( کیفیت بنا

ترکیبی از عوامل موثر در کیفیت از نظر کیفیت سهاخت و ارزش نگهداری ساختمان های شهر الر با در نظر گرفتن     

دسته با  4می توان بناها را در  میزان فرسودگی و غیره،عمر ساختمان،فنی و ایمنی سهاختمان نظیر مصهالح مصرفی ،  

 قابل مرمت و مخروبه جای داد.  خوب، کیفیت بسیار خوب،

این  های قابل مرمت قرار دارندهدر مجموع در شههر الر بیشهترین درصهد سهاختمان های شهر در دسته ساختمان        

درصد از کل مساحت بناها را به خود اختصاص داده اند.  97/34شامل  بنا، 6393واحدهای مسهکونی با تعدادی برابر  

درصههد از سههاختمان های شهههر هسههتند.    35/31در رده بعدی واحدهای با کیفیت خوب قرار دارند که در برگیرنده 

 یبناها تیفیک ریدرصهد آن ها مخروبه هستند. جداول ز  93/5کیفیت بسهیار خوب و  درصهد کل بناها دارای   52/21

فاوت دهد که ت یدو شهر نشان م نیو ب دیو جد میشهر قد یبناها تیفیک سهیمقا دهند. ینشان م کیشههر را به تفک 

اختمان دو شهر س نیاسهت و در محدوده ب  شهتر یب دیمخروبه اسهت که در شههر جد   یعمده در درصهد سهاختمان ها  

 یاز بناها را شامل م یمیدو شهر ن نیخوب در محدوده ب اریبس تیفیبا ک یدرصد بناها نیمخروبه وجود ندارد. همچن

 شهر است. یقسمت ها ریخوب در سا اریبس تیفیبا ک یدو برابر بناها باًیشود که تقر
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 شهر الر ینقشه قدمت بناها  :33نگاره 
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 کیفیت بناهای شهر الر: 38 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد کیفیت بنا

 21152 1249645 3115 بسیارخوب

 31135 1919437 5198 خوب

 34197 2129811 6393 قابل مرمت

 5193 361115 1312 مخروبه

 7124 441811 228 نامشخص

 111111 3191393 13183 جمع

 قدیمکیفیت بناهای شهر : 31 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد کیفیت بنا

 16127 421633 1322 بسیارخوب

 35121 911198 2816 خوب

 31193 825664 3135 قابل مرمت

 11117 286314 1158 مخروبه

 5153 142951 175 نامشخص

 111511 1131319 3193 جمع

 جدیدکیفیت بناهای شهر : 31 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد کیفیت بنا

 21195 726257 1594 بسیارخوب

 29122 966536 2234 خوب

 37168 1246577 3231 قابل مرمت

 2126 74711 244 مخروبه

 8189 294171 47 نامشخص

 111111 8813111 3819 جمع

 بین دو شهر کیفیت بناهای: 33 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد کیفیت بنا

 52121 112755 99 بسیارخوب

 16162 32713 58 خوب

 29125 57569 28 قابل مرمت

 1111 1 1 مخروبه

 1192 3781 6 نامشخص

 111111 193313 191 جمع
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 شهر الر یبناها تیفینقشه ک  :39نگاره 
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 تج( تعداد طبقا

آن ها بناهای یک طبقه  تیطبقه تشکیل داده اند که اکثر 4الی  1عمده سهاختمان های شهر الر را ساختمان های     

واحد اسههت.  15168درصههد از کل مسههاحت بناها را به خود اختصههاص داده اند و تعداد آن ها   91/86بناها  نیاند، ا

 شتریطبقه و ب 4طبقه و  3( تعداد ساختمان های ددرصه 91/4بنای دو طبقه وجود دارد ) 444همچنین در کل شههر  

 درصد از کل مساحت بناها( 83/1و  61/1شهر نیز بسیهههار اندک است. )

 تعداد طبقات بناهای شهر الر: 33 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد تعداد طبقات

 86191 5293232 15168 یك طبقه

 4191 298413 444 دو طبقه

 1161 37124 61 سه طبقه

 1183 51378 42 چهار طبقه و بیشتر

 6176 411552 322 نامشخص

 111511 3191393 13183 جمع

تعداد  سهیمقا مختلف شهر آمده است. یقسهمت ها  کیشههر الر به تفک  یتعداد طبقات بناها یدر ادامه جدول ها   

دو شهر کمتر و  نیطبقه  در محدوده ب 1 یتعداد بناها دهد که یمختلف شههر نشهان م   یمحدوده ها یطبقات بناها

 نقاط شهر است. ریاز سا شتریطبقه ب کیاز  شیب یتعداد بناها

 تعداد طبقات بناهای شهر قدیم: 33 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد تعداد طبقات

 89167 2318645 8118 یك طبقه

 2121 56928 188 دو طبقه

 1127 6911 11 ه طبقهس

 1121 5191 8 چهار طبقه و بیشتر

 7166 198175 281 نامشخص

 111511 1131319 3193 جمع

 تعداد طبقات بناهای شهر جدید: 39 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد تعداد طبقات

 91164 2839414 7131 یك طبقه

 7135 227688 249 دو طبقه

 1153 16491 13 قهسه طب

 1144 13784 21 چهار طبقه و بیشتر

 1113 1179 1 نامشخص

 111111 8193111 3811 جمع
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 تعداد طبقات بناهای بین دو شهر: 31 جدول 

 درصد)مساحت( مساحت تعداد تعداد طبقات

 68169 135183 131 یك طبقه

 7111 13797 7 دو طبقه

 6197 13724 36 سه طبقه

 15141 31324 12 چهار طبقه و بیشتر

 1192 3781 6 نامشخص

 111111 193313 191 جمع

 

 های مسکونیوضعیت کلی ساختمان. 1-1-11

   الر شهر مسکونی تعداد واحدهای •

واحد مسکونی موجود بوده است. بر  11436، در شهر الر 1385نفوس و مسهکن سال   یبر اسهاس سهرشهماری عموم   

واحد مسکونی در حال ساخت بوده که در جمع واحدهای مسکونی  1111، 1386داشت های مشاور در سال اساس بر

 شهر مورد محاسبه قرار نگرفته و در بررسی ها مورد استناد واقع نشده است.

 خانوار در واحد مسکونی    •

خانوارهای ساکن در شهر  واحد و تعداد 11436،  1385واحدهای مسهکونی شهر الر بر اساس سرشماری سال   تعداد

است یعنی در هر واحد مسکونی  13/1خانوار اسهت. به این ترتیب شهاخص خانوار در واحد مسکونی در شهر    12928

کمبودهای واحد مسکونی در انتهای  سبهخانوار سهاکن هسهتند که این رقم الزم است در محا   13/1به طور متوسهط  

 طرح مورد توجه قرار گیرد.

 مسکونی   نفر در واحد  •

 11436نفر بوده است که این جمعیت در  54688، 1385جمعیت سهاکن در شههر الر بر اساس سرشماری سال    کل

واحد مسههکونی موجود در شهههر الر سههاکن بوده اند. به این ترتیب می توان گفت مقدار شههاخص تراکم نفر در واحد   

نفر  5شههر به طور متوسط حدود   یاحد مسهکون نفر اسهت یعنی به عبارت دیگر در هر و  78/4مسهکونی در شههر الر   

 ساکن اند.

   مسکونی واحدهای بنای زیر مساحت  •

مورد استفاده قرار  1385برای بررسهی زیر بنای واحدهای مسکونی شهر الر اطالعات سرشماری نفوس و مسکن سال  

متر،  51سکونی با مساحت زیر دسته واحدهای م 6گرفته اند. به این منظور زیر بنای واحدهای مسهکونی شهر الر در  

متر تقسیم بندی  511متر و مساحت باالی  511الی  311متر ، 311الی  211متر،  211الی  111متر،  111الی  51

 شده اند.

بررسی ها حاکی از آن است که بیشترین تعداد واحدهای مسکونی یعنی حدود نیمی از آن ها را واحدهای با مساحت 

درصد از کل واحدهای  32/47واحد مسکونی  5411ل داده اند این واحدها با تعدادی معادل متر تشکی 211الی  111

درصد از کل هستند که تعداد آن ها  15/24متر نیز  111الی  51مسهکونی را شهامل می شهوند. واحدهای مسهکونی     

احد مسههکونی و 8173واحد مسههکونی شهههر  11436واحد مسههکونی اسههت. بنابراین می توان گفت که از کل  2762

 متر هستند. 211درصد از کل( واحدهای مسکونی دارای زیربنای کمتر از  47/71)
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 شهر الر ینقشه تعداد طبقات بناها  :31نگاره 
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درصهههد از کل را بخود اختصهههاص داده اند. تعداد  43/18متر دارند که  311الی  211واحد مسهههکونی مسهههاحت    

 473و  632متر نیز اندک است. )به ترتیب  51متر و نیز واحدهای با زیربنای زیر  511الی  311کونی واحدهای مسه 

وجود دارد. جدول زیر بنای واحدهای  511واحد مسکونی با مساحت باالی  51واحد مسکونی(. در شهر الر همچنین 

 مسکونی شهر الر را نشان می دهد.   

 شهر الر یمسکون یواحدها یبناریز: 31 جدول 

 درصد تعداد مساحت زیر بنا

 4114 473 متر 51مساحت زیر 

 24115 2762 متر111الی  51مساحت 

 47132 5411 متر 211الی  111مساحت 

 18143 2118 متر 311الی  211مساحت 

 5153 381 متر 511الی  311مساحت 

 1144 11 متر 511مساحت باالی 

 111511 11183 جمع

 1385نفوس و مسکن، یعموم یسرشمار :ذخأم

 

   مسکونی واحدهای تجهیزات و تأسیسات •

تقریباً همه واحدهای مسههکونی شهههر الر دارای آوب لوله کشههی و برن هسههتند. شهههردارای گاز لوله کشههی نبوده و     

 کشی گاز برای شهر در حال انجام است.لوله

 

 مسکونی واحدهای مالکیت •

سهی های مالکیت واحدهای مسهکونی از آمار پرسهشهنامه های شههر الر استفاده شده است. پرسشنامه از      برای برر   

درصهد از خانوار های سهاکن در شههر الر پر شهده است. انتخاب این خانوارها به گونه ای بوده است که همه      5حدود 

درصد از پرسش شوندگان مالک  4/82نقاط شههر را پوشهش دهد. بر اسهاس آمار اسهتخراج شده از این پرسشنامه ها     

وضعیت مالکیت  ریدرصد در واحدهای مسکونی اجاره ای ساکن بوده اند. جدول ز 1/11واحد مسکونی خود بوده اند و 

 واحدهای مسکونی شهر الر را نشان می دهد.

 یمسکون یواحدها تینوع مالک: 31 جدول 

 درصد تعداد خانوار نوع مالکیت

 8214 432 ملکی

 1111 58 اجاره ای

 615 34 سایر

 11151 111 جمع

 1385نفوس و مسکن، یعموم یسرشمار :ذخأم
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 مسکونی تراکم •

مساحت  نیاز ا یمیاز ن شیمتر مربع است. ب 3856298در شهر الر  یمسکون یبه کاربر افتهیکل اختصاص  مسهاحت 

درصد  14/38درصد  61ریبا تراکم ز یدرصد(. واحدها 93/56تند )درصد هس 121تا  61با تراکم  یمسهکون  یواحدها

 شوند. یرا شامل م یمسکون حتدرصد از مسا 73/3 زیدرصد ن 121 یبا تراکم باال یاز کل  و واحدها

 یمسکون تراکم: 38 جدول 

 تراکم مسکونی
 جمع کل

 درصد مساحت

 37114 1439342 درصد 61مسکونی با تراکم زیر

 58119 2261118 درصد 121الی  61مسکونی با تراکم 

 2177 117826 درصد 121مسکونی با تراکم باالی 

 2111 77715 نامشخص

 111111 3885891 جمع

 1386برداشت مشاور،  :ذخأم

 

 یقطعات مسکون یهایژگوی •

مختلف شهر  یدر قسهمت ها  یشههر  یاز بلوک ها یشههر الر تعداد  یمسهکون  یتر واحد ها قیدق یمنظور بررسه  به

که در مورد تمام  یقرار گرفته اند. موارد قیدق یبلوک ها مورد بررسههه نیانتخاب شهههده اند و تمام قطعات واقع در ا

 اند عبارتند از: رفتهمورد توجه قرار گ یبررس نیاز بلوک ها در ا کیقطعات واقع در هر 

 شکل قطعات -

 مساحت قطعات -

 ابعاد قطعات -

 بت ابعاد قطعاتنس -

 در همکف ربنایسطح ز -

 تعداد طبقات -

 (هیحاش یبنا ،یاصل یکل بنا، بنا) درصد اشغال -

 

 یریگ جهیهر بلوک نت یبرا ریاز بلوک ها، موارد ز کیقطعات واقع در هر  هیکل یها یژگیبها توجه به و  تیه در نهها  و

 شده اند:

 غالب قطعات یشکل الگو -

 ابعاد قطعات نیانگیم -

 نسبت ابعاد قطعات نیانگیم -

 طبقات نیانگیم -

 اشغال کل بنا در همکف نیانگیم -

 



 شناخت وضع موجود: 1جلد  طرح جامع و تفصیلی شهر الر

 

 
151 

 

 
  اداره کل راه و شهرسازی الرستان مهندسین مشاور شارستان

 

 هادر بلوک ینقشه تراکم مسکون  :31نگاره 
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 واحدهای مسکونی مسکونی نقشه تراکم  :31نگاره 
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 یقطعات مسکون یاهیژگینقشه و  :38نگاره 
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 یشهر زاتیو تجه ساتیتأس. 1-1-11

 یشهر ساتیالف( تأس

شامل شبکه های آبرسانی، فاضالب و برن است که  رندیگ یقرار م یقسمت مورد بررس نیشهری که در ا تأسهیسهات  

 در زیر به وضعیت کمی و کیفی این شبکه ها پرداخته می شود:

 ( شبکه آبرسانی شهر  1

 ادیز یاست که با درزها و شکاف ها یآهک یشهر الر و اطراف آن وجود سنگ ها یشهناس  نیمهم زم اتیخصهوصه   از

از  یمنابع عمدتا شهههور و در بعضههه نیا ،ینمک یبه علت وجود گنبدها یخود منابع مهم آب را به وجود آورده اند ول

 یمنابع آب ها ینیباع  سههنگ یبر شههور هگچ و نمک هسههتند، عالو یکه دارا وسههنیالوان م یمناطق وجود مارنها

 یو در بعض تریگرم در ل یلیم 311حدود   ینیرزمیز یکه مقدار کل امالح در آب ها یشده اند به طور زین ینیرزمیز

 است.  تریگرم در ل یلیم 711نقاط تا 

ت آب حرک ریدر شههرسهتان الر از شرن به غرب است و شهر الر و اطراف آن در مس   ینیرزمیز یآب ها انیجر جهت

 .ستین ینامناسب تیموقع یدارا ینیرزمیز یآب ها ریاز لحاظ ذخا لیدل نیقرار دارد و به هم ینیرزمیز یها

توان گفت که شهههر الر مانند بسههیاری دیگر از شهههرهای جنوب ایران از دیرباز، گریبانگیر کمبود آب  یم یطور کل به

آب طبق سنت دیرپای ایران قنوات و آب انبارها بوده که مناسهب برای آشهامیدن بوده اسهت. منبع تهیه و استفاده از    

 می شود. مشاهدههنوز نیز تعداد زیادی از آن ها در سطح شهر قدیم الر 

حلقه چاه عمیق توسط سازمان آب منطقه ای در محلی به نام تنگ اسد حفر گردیده که میزان آبدهی هر یک از  سهه 

اسهت. البته آب این چاه ها شور است که برای شیرین کردن به  اینچ اسهت و به شهبکه وصهل     6چاه های حفر شهده  
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به  ایو  عیدر شهر الر توز یمشخصه ا قاطو در ن نیریمتر مکعب آب ش 27 یدستگاه شیرین وصل می گردد که ساعت

 شود. یبرداشت م یشخص هینقل لهیخود مردم با وس لهیوس

ر قدیم و منطقه خور طبق یک زون طراحی گردیده است و که آبرسهانی به مناطق شهر جدید الر، شه  نیبا توجه به ا 

نیاز به ایجاد خطوط اطراف  همچنین مخازن موجود و در دسههت اجرا نیز در نزدیکی شهههر جدید الر احداث گردیده، 

 در کلیه مناطق شهر توزیع گردد.   نظمشهر )رینگ شهر( الزم و ضروری است تا آب به طور پیوسته و م

 یشهههر که توسههط دفتر فن یطرح هاد یشهههر الر بر اسههاس نقشههه ها یدنیآب آشههام عیوزت یشههبکه اصههل یطراح

و سازمان برنامه و  رویبرآوردها و اطالعات مطابق مصوبات وزارت ن هیشهده است و بر اساس کل  هیفارس ته یاسهتاندار 

در نظر  1411سال  سال، تا 25مدت  یاآب شهر بر عیشبکه توز یبودجه صهورت گرفته است. دوره مطالعات و طراح 

 گرفته شده است.

 تریل 429در شبانه روز ، حداکثر مصرف روزانه  تریل 261 ندهیسال آ 25متوسط مصرف در  زانیطرح م نیبر اساس ا 

 1174114به   ازیسال دوره طرح، ن 25بر روز به ازاء هر نفر است که در  تریل 64315 یو حداکثر مصرف روزانه و ساعت

 رایمطمئن و اصههالح و توسههعه شههبکه دارد ز یآب نیبه تام ازین ربه شهههر را دارد.شهههر ال یآبرسههان یابر هیدر ثان تریل

 آب به وجود آورده است.  عیرا در توز یادیلوله ها مشکالت ز یفرسودگ

لیتر در ثانیه اسههت که دارای سههختی باالیی   281حلقه چاه فعال از نوع آهکی به مجموع حدود  15الر دارای  شهههر

متر مکعب  23511متر مکعب مخزن فعال اسهت، اما نیاز فعلی شهر به میزان   15111. شههر هم اکنون دارای  اسهت 

اینکه معموالً حجم مخازن در شرایط فعلی تا  هو با توجه ب ستیاسهت که مقدار فعلی تامین کننده خوبی برای شههر ن  

ن مصرف کل آب شهر در انتهای دوره طرح، درصهد حداکثر مصهرف روزانه شهر تعیین می شود و با در نظر گرفت   75

 متر مکعب دیگر مخزن نیاز خواهد بود. 35111متر مکعب مخزن نیاز است. بنابراین به میزان  51111به  کالً

متر مکعبی منشعب از خط انتقالی ارسالی  15111این رابطه سهازمان آب منطقه ای فارس اقدام به احداث مخازن   در

الر نموده اسهت که با احتساب چنین مخزنی به میزان قابل مالحظه ای آب شهر الر تامین   از سهد سهلمان در منطقه  

آب شیرین است و طرح  تامینی از سهد سلمان،  بیمتر مکع 15111می گردد. قابل ذکر اسهت که آب وارده به مخزن  

ه یگردد آب شیرین ببه طوری که پیش بینی م  شهبکه انجام شهده مزبور به صهورت گسهترده با شهبکه مخلوط شده،     

 شکل منظم در شهر پراکنده گردد.

متر مکعب   15111متر مکعب دیگر مخزن نیاز اسهههت که سهههازمان آب منطقه ای فارس  21111این دوره به  برای

دیگر را نیز جزو طرح آبرسهانی از سد سلمان به شهر الر تمهید نموده انده بنابراین به توجه به قرار گرفتن این مخزن  

گراش -متر مکعبی موجود واقع در مسهههیر الر 5111 ندر روبروی مخز متر مکعبی که تقریباً 15111ر مخزن در کنا

متر مکعبی به دلیل قرار گرفتن  5111(  مخزن 1411اسهت و پس از انجام محاسهبات جهت دوره نهایی طرح )سال   

متر مکعبی به شبکه وارد  5111حذف شهده اسهت و هیچگونه دبی از مخزن    متر مکعبی، 31111در نزدیکی مخزن 

شهده است که مخزن مزبور جهت استفاده مناطق با رقوم ارتفاعی باالتر در منطقه تنگ   پیشهنهاد بنابراین  نمی گردده

 .ردیاسد مورد استفاده قرار گ

 طرح آبرسانی اجرای خطوط ذیل مرجع است: در

متر )این خط در طراحی انجام شهههده  2711متر مکعبی به طول  15111میلیمتر منشهههعب از مخزن  511خط  -1

متر  3551میلیمتر به طول تقریباً  451است( و در ادامه آن خط  48-51-54-181-364-356شامل شماره خطوط 

 78-77-76-75-56خطوط   رهجهت ارسهال آب به منطقه الر قدیم )این خط نیز در طراحی انجام شهده شامل شما  

 است(.
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متر )این خط در طراحی صورت  3111به طول تقریبی  1میلیمتر در بند  511خط  میلیمتر منشعب از 351خط  -2

میلیمتر به طول  311اسههت( و در ادامه آن نیاز به اجرای خط  35-5-9-12-13-47گرفته شههامل شههماره خطوط  

 ( است. 312-1متر )با شماره خطوط طراحی  1411تقریبی 

 11111میلیمتر منشعب از مخزن  351ل موجود اما فرسوده خط ذکر اسهت که در صورت اجرا نمودن خط انتقا  قابل

( موجود کمک به بهتر توزیع شدن آب وکاهش در هدر رفتن آب و 99-24-41متر مکعبی )به شهمار خطوط طراحی 

 کمک به خدمت رسانی به مشترکین می نماید.  

 

رک است و مقدار فروش آب شهر مشت 16617تعداد کل مشهترکین شبکه آبرسانی در شهر الر   1384اسهاس آمار   بر

 متر مکعب است. 4549959الر 

 شهر الر یشبکه آبرسان  :31نگاره 

 
 

 (  شبکه فاضالب  2

شههر الر فاقد شهبکه دفع فاضهالب بوده و در شهرایط فعلی سهیسهتم دفع فاضالب شهر شامل چاه و نهرهای حاشیه       

دو منطقه شهههر اسههت. واحدهای مسههکونی معموالً فاضههالب خود را به چاه های   کیلومتر کانال در 3خیابان و حدود 

متر انباری می باشههند. هدایت می کنند که بسههتگی به نوع  21داخل منازل که به طور متوسههط دارای ده متر میله و 

است.در سه متراژ چاههای فاضالب منازل متغییر  خاک و امکانات مالی صهاحب ملک ، متراژ چاههای صهاحب ملک ،  

راهی بندرعباس، به دلیل فقدان چاه فاضهههالب، کانالی به طول دو کیلومتر در محله کوهپایه پائین بنا شهههده که یک  

کیلومتر آن سهرپوشیده و بقیه به صورت روباز است. عرض و عمق این کانال حدود یک متر است. همچنین کانالی در  
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های دود رودخانه احداث شده که اختصاص به عبور آب باران و آبفلکه مدرس و در ناحیه خیابان مدرس شمالی تا ح

 سطحی دارد. تقریباً تمامی ادارات دفع فاضالب خود را از طریق چاه جذبی انجام می دهند.

 

 ( برن3

درصد متعلق به  74انشعاب معادل  124957واحد است که  169336، 84تعداد کل انشهعاب برن شههر الر در سهال    

درصههد از کل مربوط به واحدهای تجاری اسههت. همچنین تعداد  18انشههعاب برابر با   31462ی و  واحدهای مسههکون

 واحد است. 6199و عمومی  5928واحد، کشاورزی  1891مشترکین صنعتی 

 

 ب( تجهیزات شهری  

 ( گورستان  1

ت که داخل بافت گورسهتان در شههر قدیم است. گورستان فعال شهر دارالرحمه اس   3در حال حاضهر شههر الر دارای   

شههر قدیم واقع شهده اسهت. شهر داری دو گورستان دیگر یکی در شمال شهر قدیم و دیگری گورستان کوی گاله در    

غرب شههر قدیم اسهت که تقریباً غیر فعال هستند. با توجه به قرارگیری گورستان های یاد شده در داخل بافت شهر.   

شهر قدیم و با فاصله از شهر در حال شکل گیری است که در حال  گورسهتان دیگری به نام دارالرحمه جدید در غرب 

حاضهر تاسهیسهات و ساختمان محلی مورد نیاز آن ساخته شده ولی هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است. از نظر    

تاسهیسات گورستان ها دارای آب و برن و فضای سبز بوده و حمل و نقل اجساد به وسیله آمبوالنس مخصوص صورت  

 میگیرد. در حال حاضر تنها غسالخانه گورستان دارالرحمه فعال است.

 

 ( آتش نشانی  2

شههر الر تنها دارای یک مرکز آتش نشهانی اسهت که در قسهمت جنوبی شهر قدیم واقع شده است و شهر جدید فاقد     

دیم و فاصههله مرکز آتش نشههانی اسههت. عمده ترین مشههکل در ارائه خدمات مناسههب باریک بودن کوچه ها در شهههر ق

 نامناسب با شهر جدید است.

 

 ( کشتارگاه3

کشتارگاه شهر الر در جنوب شرقی شهر قدیم واقع شده است و تحت مالکیت دولتی است. گوشت دام های ذبح شده 

توسهط ماشهین حمل گوشهت در سهطح شهر بین مغازه های گوشت فروشی توزیع می شود. این کشتارگاه دارای آب     

سرویس بهداشتی، سالن ذبح و ماشین حمل گوشت است. دفع فاضالب آن به صورت پستیک بوده لوله کشهی ، برن ،  

 و دفع زباله توسط ماشین شهرداری انجام می شود.

 

 آوری و دفع زباله  ( جمع4

در شههر الر زباله توسهط مامورین شهرداری جمع آوری می شود. این کار در شهر قدیم بوسیله گاری های مخصوص   

ه و سهپس حمل و نقل آن توسهط ماشهین انجام می شهود. در صورتی که در شهر جدید به علت وسعت     صهورت گرفت 

 عرض کوچه ها این کار توسط ماشین انجام می شود.

کیلومتری جاده بندرعباس قرار گرفته اسههت. میزان دفن زباله شهههر الر به طور  15محل دفن زباله های شهههر الر در 

 تن است. 35متوسط روزانه 
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 یشهر زاتیو تجه ساتیسأت ینحوه پراکندگ  :31ره نگا
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 ( پست5

 منعکس شده اند: ریآمار مراسالت وارده و صادره پست الرستان در جداول ز

 آمار مراسالت وارده اداره پست الرستان: 31 جدول 

 38سال  31سال  31سال  نام آیتم ردیف

 214 328 214 326 132/241 یعاد 1

 74 318 85 245 246/91 سفارشی 2

 118 517 135 818 834/127 پیشتاز 3

 5 742 6 345 625/5 امانت 4

 131 415 148 315 296/144 مطبوعات 5

 218 325 244 916 866/246 توزیع قبوض تلفن ثابت 6

 98 415 113 415 652/174 توبزیع قبوض تلفن همراه 7

 6 318 5 345 __ یع پست مستقیمتوز 8

 313 833 918 311 1 181 111 جمع کل

 اداره پست الرستان صادرهآمار مراسالت : 31 جدول 

 38سال  31سال  31سال  نام آیتم ردیف

 381/43 981/46 51 984 سفارشی  1

  328/17 22 198 پیشتاز 2

  13/122 121 772 امانت   3

  412/13 15 427 شتاز خارجهپی 4

  25 12 امانت خارجه 5

  18 8 خودروئی 6

   78/2 عدم خالفی 7

   657/2 معاینه چشم 8

   46 ثبت نام وام مهر رضا )ع( 9

 ___  3 156 ثبت نام نظام وظیفه 11

 119/2  458/2 تشخیص هویت 11

 158/2   ثبت نام تلفن همراه 12

 625/5   توزیع کاال برگ 13

 114/2   برگشت کاال برگ 14

 316/451   کارت ملی روستایی 15

 124/9   فروش دفترچه وظیفه 16

 44/7   فروش فرم گذر نامه 17

 918/23   فروش و ثبت نام دانشگاه 18

 515/2   تائیدیه تحصیلی 19

 368/496   جمع کل
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 * پیوست 

 ها در توسعه شهرآن ریتأث یونگشهر و محالت مختلف آن و چگ یاجتماع اتیخصوص (1
   یو اجتماع یخیالف( سابقه تار

 یدر دوره ها نیسرزم نیا  یاسیو س یفرهنگ - یمنطقه الر  اشهاره شهده است که قلمرو اجتماع   یخیتار درگذشهته 

 اعمان دشتستان و بوشهر ر یایفارس و در جیفارس تا سواحل خل یجنوب یقبل از اسهالم وسعت فراوان داشته و اراض 

 خیدر طول تار جیپهنه به تدر نیدر سراسر ا تیجمع شیبا رشهد و گسهترش سکونت و افزا   یگرفته اسهت. ول  یفرا م

داد.ه اند و سطح مربوط به الرستان محدودتر  لیرا تشک یدیجد یالرسهتان جدا وشهرستان ها   یجنوب یقسهمت ها 

 شده است .

 عیمربع و وس لومتریک 15951عهده شهر الر است شامل آن بر تیحاضر محدوده شهرستان الرستان که مرکز درحال

 3/5نفر سکنه بوده است که برابر  229248 یدارا 1385 یعموم یشهرستان استان فارس است که در سرشمار نیتر

در شهر الر  تیجمع نیدرصد از ا8/23 ادلنفر مع 54668شود. تعداد  یاستان فارس را شامل م تیدرصد از کل جمع

 .سکونت دارند 

از  یکی الدیم نیثبت و اشهاره شهده اسهت که الد توسط گرگ    "الد "نام الر به صهورت   یاشهعار شهاهنامه فردوسه    در

 یمدوره اسال یخیتار یدوره رستم ساخته و رونق گرفته است . در کتاب ها یریپادشاه اساط یانیخسهروک یفرزندان ک

در آن دوران در  ینیو فرهنگ شهر نش یزندگ دجوضهبط شهده است که نشانه و   "آالر  "شههر به صهورت    نینام ا زین

 محدوده است .  نیا

 الرستان ) خیداده است که به موجب اسناد مندرج در کتاب تار یمنطقه رو نیدرا یبزرگ رانگریسهخت و و  یها زلزله

نت در دوران سههلط یقمر یهجر 1113آنها در سههال  نی( عمده تر 1385-و همکاران  یدکترمحمد باقر وثوق فیتال

آن ادامه داشته و تمام  یزلزله و پس لرزه ها یتوالهفته م کیزلزله به مدت  نیاتفان افتاده و در ا یشهاه عباس صفو 

دوباره  یو زندگ یبعد شهر الر بازساز یکشته شده اند. در سال ها یاریو مردم بسه  بیشههر الر تخر  یسهاختمان ها 

به  یده اسههت. درگذشههته اقتصههاد شهههرالر و اطراف آن متکرونق و رواج گذشههته را ازدسههت دا یآغازشههده اسههت . ول

آن  یاه تختیو اصفهان پا رازیش یفارس به شهرها جیبنادرخل قیبوده است که ازطر ییو دادوسهتد کاال  یاموربازرگان

 شده است.  یزمان انجام م

بار با توجه به  نیست. افراوان روبرو ساخته ا بیدوباره شهرالر را با تخر یشهمس  یهجر 1339در سهال   یگرید زلزله

 یترشیآن در دشت واقع واز ارتفاعات فاصله ب یکه اراض یشهر در بخش جنوب یاز آن بازساز زیگر یخطرات زلزله برا

شود  یم دهینام دیمحدوه به نام شهر جد نیانجام شهده اسهت.  امروزه ا    یمیشههر قد  یلومتریک 4-3دارد درفاصهله  

آن دو  اسهتمرار داشته و   یانیم یو بخش ها دیو شههر جد  میدر شههر قد  سهال گذشهته سهاخت و سهاز     51.درطول 

 . ردیگ یشده را فرا م ادیشهر الر هر سه قسمت  یمحدوده امروز

فرهنگ و رفتار  یمنطقه دارا نیالر که در سهههطور باال مورد اشهههاره قرار گرفت مردم ا یخیتوجه به گذشهههته تار بها 

و  یکه درامور بازرگان یطراف تفاوت دارد. از جمله به علت سهههابقه طوالنهسهههتنهد که با مناطق ا  یا ژهیو یاجتمهاع 

 و حمل ونقل راه ییکاال یجهت  امور داد و ستدها رییتغکسب کرده اند بعد از زلزله ها وبه دنبال  یمبادالت اقتصهاد 

انش و شههم د یفعال ودارا یانسههان یرویاسههت، ن دهیبعد حادث گرد یبه مرکز کشههور که در سههال ها  یجنوب یها

ن آ یفارس مهاجرت کرده و در امور اقتصاد جیخل یجنوب یها نینش ریو ام ریبه جزا تیادامه فعال یالر برا یاقتصهاد 

و ثروت خود  ییاز  دارا یآنان پابرجا مانده و همواره سهم قابل توجه یو مل یعالئق عاطف یشده اند . ول بمنطقه جذ

 کنند. یم نهیزادگاه خود هز یعمران و آبادان یرا برا
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 شیزبان و گو (ب

شود.  یم دهینام یاست که زبان الر یاز زبان فارسه  یشههر الر شهاخه ا   یمیو سهاکنان قد  یو لهجه مردم بوم شیگو

ان باست رانیاست که درا یپهلو انیمختلف ز یها شیزبان بازمانده و متحول شهده گو  نیا ندیگو یزبان شهناسهان م  

در منطقه الرستان تا  یو بسهتک   یگراشه  - ینجخ - یاوز یزبان به نام ها نیا گرید یرواج داشهته اسهت. شهاخه ها   

 .(1397ص  -الرستان  خیتار -نقل از دانشنامه فارس مناطق رواج دارد . ) نیا یمردم بوم نیفارس  ب جیسواحل خل

 شهر  یاجتماع ی( منطقه بندج

 قابل اشاره است : ریشهر الر در سه قسمت مجزا به شرح ز یو منطقه بند یشهر محالت

: امامزاده یاست که از گذشته به نام ها یدهد و شهامل محالت  یم لیشههر را تشهک   یکه بخش شهمال  میشههر قد  -1

  -ا اق یکو یسههبز  - یگیقنبرب -خرمن الر   -محله نو  - شههانیدرو یکو -پل جلدان  -آردفروشههان  - هیکهو-پاقلعه 

 کیو ارگان یشکل سنت شتریبخش ب نید.  سهاخت و سازها و معابر درا شهو  یجان خوانده م یکور -کاله    - بیرغیپ

 شهههر یمیو سههاکنان قد یبخش اغلب از مردم بوم نیکند. سههاکنان ا ینم تیمنظم تبع یداشهته و از اشههکال هندسهه 

هر مناطق ش ریاز سا شتریبخش ب نیسهاکنان ا  نیدرب یو زبان الر یبه رسهوم محل  یبند یشهده اسهت و پا   لیتشهک 

 شود . یم مشاهده

محدوده  نیو شهرک بوستان است . مساحت ا ینیبخش شهامل دو محله شهرک امام خم  نینوسهاز درا  یها محدوده

نفر سکنه بوده است .  22349خانوار شامل  5465 یدارا 1385 یعموم یهکتار اسهت و در سهرشهمار    3/513بالغ بر

 د .کنن یم ستیمحدوده ز نیشهر الر درا یاغلب مالکان و افراد بوم

بخش  نیساخته شده است. ا 1339دهد و بعد از زلزله سهال   یم لیشههر را تشهک   یکه بخش جنوب  دیشههر جد  -2

منطقه شههامل  نیشهههر اسههت. ا یکوچکتر از بخش شههمال یاراضهه یاسههت و قطعه بند یبافت منظم وشههطرنج یدارا

مسههجد امام  - صههادنجعفرمسههجد امام  - یکبر جهیمسههجدخد - یمسههجدالنب -پارک کودک  یبه نام ها یمحالت

مسجد کوثر و شهرک  - نیمسهجد امام حس  - یقالت خان  -  مهیمسهجد جواد اال   -مسهجد امام زمان    -محمدباقد 

 گلستان است.

نفر از ساکنان شهر  26294خانوار شامل  6167هکتار گزارش شده است . تعداد  2/581محدوده معادل  نیا مساحت

گذشته به  یاست که در سال ها یمید که اغلب شامل نسل جوان تر و مهاجران قدکنن یم ستیمحدوده ز نیالر درا

 شهر الر وارد شده اند .

 بنا ریاخ یآن درسال ها یدهد و اغلب ساختمان ها یم لیرا تشهک  یدو بخش قبل نیکه محدوده ماب یانیبخش م -3

است که از  ینیدوده اغلب شامل مهاجرمح نینشده  است. ساکنان ا یبخش نام گذار نیشده است . محالت واقع درا

در سال  شتریهکتار است که ب 4/88ن محدوده یشهر مهاجرت کرده اند . مساحت ا نیمناطق اسهتان فارس به ا  ریسها 

 لیوکرمان تشک رفتیج یجنوب یسهاخت و سهاز قرار گرفته اسهت و اغلب ساکنان را مهاجران روستاها    ریز ریاخ یها

 .نفر اقامت دارند 6145نوار شامل خا 1359محدوده  نیدهند . درا یم
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 دهد : یم شیشهر الر نما مناطق را در نیاستقرار ا تیموقع ریز ریتصو

 
 

و  یدهد که سههالخوردگ یدر مناطق مختلف شهههر نشههان م تیجمع یموجود در سههاختار سههن یتفاوت ها یبررسهه   

 یسرشمار جیمناطق است. گزارش نتا ریاز سها  رشهت یدرصهد ب  31شههر الر تا   یمیسهکنه منطقه قد  نیدر ب یرسهال یپ

 سازد : یآشکار م ریجدول ز را در تیواقع نیا 1385

 1831 -در مناطق مختلف شهر الر  تیجمع یسن ساختار سهیمقا: 33 جدول 

 1831جمعیت  منطقه
 ساله وبیشتر 11 ساله 31-11 ساله 1-11

 درصد دتعدا درصد تعداد درصد تعداد

 158 191 3359 11111 1153 1133 13191 شهر جدید

 153 113 3153 1891 1153 1193 3111 شهر میانی

 858 311 3159 13113 1153 1111 11819 شهر قدیم

 153 1191 3151 11331 1159 11111 11333 کل شهر الر

 1385 یگزارش سرشمار مشاور و یبندمأخذ: منطقه
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 آن در مناطق مختلف راتییدر سطح شهر و تغ تیمعج یتراکم کل (1
جامع  یهاواژه در طرح نی. ادهد یم شیبه سههطح شهههر را نما  تیاسههت که رابطه جمع یاواژه یکلطور بهتراکم    

به  منطقه ایبه سطح کل شهر  تیشمار جمع میشود و از تقس یشهناخته م  یتیبه عنوان تراکم نا خالص جمع یشههر 

هکتار گزارش شده است که  9/1182برداشت مشاور بالغ بر  یوضهع موجود سطح شهر الر برمبنا  . در دیآ یدسهت م 

 شده است .  عیتوز  میو شهر قد یانیشهر م - دیشهر جد یدر سه منطقه  شهر به نامها

ابر بر مینسبت  در شهر قد نیا ینفر در هکتار است، ول 2/46درشهر الر برابر تیوضهع موجود متوسهط تراکم جمع   در

 شترینفر در هکتار است که نشانه تراکم ب 4/68شهر برابر  یانینفر و درمنطقه م 2/45برابر  دیدر شهر جد -نفر  5/43

شهر الر  یانیم یو سطوح باز در بخش ها یخدمات یفضاها دانامر فق نیشهر است . علت ا یانیو تراکم در محدوده م

 یوجود دارد و برخ شتریبا وسعت ب یبزرگتر و سطوح مسکون یندبا قطعه ب یاراضه  میکه در شههر قد  یاسهت. در حال 

 اند . افتهیمنطقه استقرار  نیدرا زیشهر ن یو ادار یو بازرگان یمراکز عمده تجار

بوده و معابر  یبافت منظم شطرنج یکرده اسهت دارا  تیتبع یامروز یکه از اصهول شههرسهاز    زین دیشههرجد  منطقه

متعادل و در حد  دیشهر جد یدر سطوح مسکون تیتناسهب هستند. تراکم جمع و م یعرض کاف یها دارا یودسهترسه  

عرض کم معابر و فقدان سطوح باز  وقطعات  یشهر الر به علت کوچک یانیدر بخش م ینفر در هکتار اسهت . ول  2/45

 است . افتهی شینفر در هکتار  افزا 4/68 زانیو تا م شتریب تیسبز تراکم جمع یو فضا

 رانیمرکز آمار ا یواحد اطالع رسان قیکه از طر 1385 یسهرشمار  جیاکم در سهطح با اسهتفاده از نتا  محاسهبه تر  یبرا

 یها نقش قیمشاور قرار گرفته است و با تطب اریدراخت یآمار یبلوک ها کیشهر به تفک یآمار یحوزه ها هیکل یبرا

از مناطق شهههر  کیهر تیو جمعشههده و سههطح  داماق  1386مشههاور درسههال  یبرداشههت کالبد یبا نقشههه ها یآمار

 مندرج است  : ریآن در جدول ز جیمحاسبه شده است که نتا

 و تراکم در مناطق شهر الر تیجمع -مساحت  عیتوز: 33 جدول 

 منطقه ردیف
مساحت به 

 هکتار
 تراکم کلی درصد 1385جمعیت  درصد

 4512 4811 26294 4911 58112 شهر جدید 1

 6814 1111 6145 715 8814 ر میانیشه 2

 4315 4119 22349 4314 51313 شهر قدیم 3

 4612 11111 54688 11111 118219 کل شهر الر

 1385 یگزارش سرشمار : برداشت مشاور ومأخذ

 

مناطق مخلف شهههر   نیرا ب نهیزم نیموجود درا یتفاوت ها زین یتراکم خانوارها در واحد مسههکون زانیم یبررسهه   

از آن اسهت که درسطح کل شهر   یحاک 1385 یسهرشهمار   یداده ها یبرمبنا یبررسه  نیا جهیسهازد . نت  یم انیانم

شهر  یدرصد از خانوارها 13معادل  کهمعنا است  نیرقم به ا نیاست. ا 13/1تراکم متوسهط خانوار درمسهکن معادل   

 یبه صورت مشترک زندگ یواحد مسکون کی در گرید یبا خانوارها ریالر فاقد مسهکن مسهتقل و جداگانه بوده و ناگز  

منطقه  یآن برا نیو کمتر 17/1شهر الر و برابر  یانیمنطقه م یتراکم خانوار در مسکن برا زانیم نیشتریکنند. ب یم

ها را به همراه تفاوت نیا ریگزارش  شههده اسههت . جدول ز یخانوار درهر واحد مسههکون 11/1  دلالر  معا دیشهههر جد

 دهد:یارائه مبنا ریبرحسب سطح ز یمسکون یواحدها عیتوز
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 1831بنا در مناطق مختلف شهر الر ،  ریمسکن برحسب سطح ز عیتوز: 33 جدول 

 سطح زیر بنا
 جمع شهر الر شهر قدیم شهر میانی شهر جدید

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 411 473 619 334 515 64 114 75 متر وکمتر51

 714 845 1119 524 1111 117 317 214 متر 75-51

 512 599 819 431 715 87 115 82 متر 81-76

 1115 1318 1411 682 1613 189 812 447 متر 111-81

 2312 2658 2312 1122 2511 291 2218 1245 متر 151-111

 2411 2753 2111 972 1811 211 2818 1571 متر 211-151

 1814 2118 1216 611 1418 171 2413 1327 متر 311-211

 515 632 311 151 215 29 813 453 متر  511-311

 114 51 111 4 111 1 118 46 متر وبیشتر511

 11111 11436 11111 4828 11111 1158 11111 5451 جمع مسکن

   12891   5465   1359   6167 جمع خانوار

 1113 1113 1117 1111 تراکم خانوار در مسکن

 1385 یعموم یسرشمار جینتا - رانیمأخذ: مرکز آمار ا

 

کمتر از  یمسکون یشههر الر سههم واحدها   یانیدهد که در منطقه م ینشهان م جدول باال  ارقام درصهد در  یبررسه    

 شیمار نعالوه ب یمسکون یسطح واحد ها یباشد . کوچک یشهر م نیمناطق ا ریاز سا شتریمتر مربع به مراتب ب 111

 نیدرا یدرامد تیسازد که وضع یم انینما زین انکته مهم ر نیاست  ا شتریمحدوده ب نیدرا یکه تراکم و فشردگ نیا

 بیکم درآمد و اقشار آس یخانوار ها یتمرکز و فراوان گریمناطق شههر بوده اسهت . به عبارت د   ریمنطقه کمتر از سها 

 .باشد یالر ممناطق شهر  ریاز سا شتریمنطقه ب نیا در ریپذ

 1831 -مناطق مخلف شهر الر  نیمترمربع ب 111مسکن کمتر از  عیتوز  :33نگاره 

 


