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  ديباچه

 "امروزه آموزش نيروي انساني بعنوان گامي موثر در جهت بهسازي و نوسازي توانمندي كاركنان مورد تاييد سازمان ها خصوصا

ن فعاليتي حرفه اي به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي سازمان ها و ارتقاء آموزش به عنوا. سازمان هاي يادگيرنده و پوياست

كيفيت كار نيروي انساني و كسب مهارت هاي تخصصي به حساب مي آيد و از قلمرو هزينه ، به سرمايه گذاري براي توسعه سازماني 

والت سريع و روزافزون در حوزه هاي گوناگون با توجه به اينكه ما در عصري زندگي مي كنيم كه تغييرات و تح. وارد شده است

  . وضع موجود را در هم مي نوردند و موقعيتي جديد را به منصه ظهور مي نشانند"اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  و سياسي، دائما

  .آموزش جوابگوي اين تغييرات  بوده و نياز سازمان ها را مرتفع خواهد ساخت

ها را فراهم  گردد و هم شرايط بهبود كيفيت اين سرمايه ي، هم سبب ايجاد سرمايه انساني ميبدون شك سرمايه گذاري هاي آموزش

نيروي  آموزشي اموربه ويژه كشورهاي در حال توسعه مقادير متنابهي از بودجه خود را به ن از اينجاست كه كشورهاي جها. آورد مي

  . دهند اختصاص ميانساني خود 

 شرح 16 و 12 بر اساس بند طالعات كاربردي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردفتر آموزش و مدر اين راستا 

وظايف خود كه برنامه ريزي براي ارتقاء دانش شهرداري ها و دهيار يها براي رسيدن به شاخص هاي مديريتي و انتشار يافته هاي 

داري ها و دهياري ها بر اساس نياز آموزشي ايشان علمي و پژوهشي مي باشد اقدام به تهيه، تدوين و انتخاب كتب آموزشي شهر

 كتاب و جزوه آموزشي به صورت فايل ديجيتال  قابل جستجو با همكاري دانشگاه علم و صنعت 80نموده است كه اكنون تعداد 

  ايران تهيه گرديده است، 

اري ها و دهياريها و ساير پژوهشگران اميد است كتب ديجيتال حاضر بتواند گامي موثر درجهت افزايش بهره وري كاركنان شهرد

 "كتب ديجيتال خصوصادر پايان الزم است از تالش صميمانه همكاران دست اندر كار تهيه . علوم شهري  و روستايي داشته باشد

  .جناب آقاي دكتر مزيني و مهندس سيد عارف موسوي تقدير و تشكر به عمل آيد

 

 

 حسین رجب ص)حي

العات کاربرديمدیر کل دفتر آموزش و مط  
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  پيش گفتار

اين نوع كتاب .  خوانده مي شود"كتاب سبز"در اغلب كشورهاي جهان، كتاب راهنماي شهرسازي شهرداران اصطالحاً 

مشهورترين آنها . ها به طور رسمي از طرف مؤسسه هاي برنامه ريزي و مديريت شهري آن كشورها تهيه مي شود

 است كه توسط انستيتو آموزش مديريت شهرداري، مؤسسه بين المللي "ي اصول و مباني برنامه ريزي شهر"كتاب 

  .مديران شهري، تهيه شده است

هر چند مباحث . ، انطباق با قوانين و مقررات شهرسازي و مديريت شهري آن كشور است" كتاب سبز"از ويژگي هاي 

ختصاصي آن ها جنبه ضابطه و دستور عمومي اين كتاب ها جنبه آموزشي دارد و در همه مشترك است، ليكن مطالب ا

  .داشته، كامالً براي شهرداري هاي ايران كاربرد ندارد

. تاكنون جزوات و گزارش هاي موردي متعدي از طرف مركز مطالعات برنامه ريزي شهري اين دفتر انتشار يافته است

شهرداري ها نيستند؛ بنابراين به اين نشريات به تنهايي جوابگوي نيازهاي گوناگون شهرداران و مسئولين شهرسازي 

منظور طرح مباحث و مفاهيم شهرسازي از نظر كاربردي، كتابي جامع كه به طور يك جا و هماهنگ مباحث و 

  .موضوعات اصلي مديريت و برنامه ريزي شهري را مطرح سازد تهيه شده تا به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيرد

 شهرسازي و تدوين ديدگاه ها و موضوعات برنامه ريزي و مديريت شهري، با توجه ضرورت وجود چنين كتابي در مباني

هدف از نگارش اين كتاب، تهيه . به جديدترين پيشرفت ها در اين رشته براي نهادهاي برنامه ريزي شهري آشكار است
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مه ريزي، طرح ريزي و يك دستورالعمل و يا كتاب درسي نيست؛ بلكه هدف اصلي آن طرح ديدگاه ها  و موضوعات برنا

  .مديريت شهري با توجه به نيازهاي واقعي شهرداران كشور است

توالي فصل ها و قسمت هاي مختلف كتاب به گونه اي تنظيم شده است كه، در صورت مطالعه منظم و اصولي، به 

. ي شهري آشنا شونداستفاده كنندگان كمك مي كند تا به تدريج از مسائل عام و كلي شهرسازي با مسائل خاص و عمل

در عين حال هر بخش نيز به تنهايي داراي اين ويژگي مي باشد؛ زيرا ممكن است برخي از استفاده كنندگان بدون 

در آن صورت نيز هر بخش . مطالعه سيستماتيك كتاب، در مواقع ضروري به عنوان مرجع، به موضوع خاصي رجوع كنند

  .اشدو هر فصل كتاب بايد پاسخ گوي اين نياز ب

  .جدول زير مجموعه مباحث مورد بررسي در كتاب سبز را در برمي گيرد

  عنوان  جلد

  شهرسازي  1

  كاربري زمين شهري  2

  حمل و نقل شهري  3

  نظام مراكز شهري و فضاي مسكوني  4

  طرحهاي شهري  5
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  ساخت و سازهاي شهري  6

  مواد زايد جامد شهري  7

  تأسيسات خدمات شهري  8

  يفضاي سبز شهر  9

  فضاهاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي  10

  مديريت شهري و شهرداريها  11

  تجهيزات و اثاثيه فضاي شهري  12

در پايان، از مؤلف اين پروژه مطالعاتي آقاي مهندس احمد سعيدنيا، استاد دانشگاه تهران، همچنين از كارشناسان مركز 

لي مختارپور و اسماعيل عاشري كه مسئول نظارت و هدايت حميد جالليان، رجبع: مطالعات برنامه ريزي شهري، آقايان

  .اين پژوهش بوده اند و آقاي ابراهيم جمشيد زاده كه تدوين نهايي آن را بر عهده داشته اند، سپاس گزاري مي شود

  علي نوذرپور

  مدير كل دفتر برنامه ريزي عمراني

1378  

  مقدمه
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هري را مورد بحث قرار مي دهد و نقش شهرداريها را در جلد حاضر كتاب سبز شهرداري موضع تأسيسات خدمات ش

زمينه مديريت و برنامه ريزي تأسيسات ساختماني بررسي كرده، آنرا به بخشهايي تقسيم مي كند كه در زير به آن 

  :پرداخته مي شود

ب و برق زير تقريباً تمام تأسيسات شهري از جمله تأسيسات آب، فاضال) 1334مصوب سال (بر اساس قانون شهرداري 

نظر شهرداري اداره مي شد؛ اما با رشد و گسترش نظام اداري كشور، اداره اين تأسيسات به سازمان هاي دولتي وابسته 

بدين ترتيب . به وزغارت نيرو واگذار گرديد و اداره تأسيسات گازرساني نيز بر عهده شركت ملي گاز ايران نهاده شد

ه تأسيسات مهم شهري كه شهرداريها مديريت و برنامه ريزي آنها را بر عهده دارند شهرداريها نقش قبلي خود را در ادار

گورستان، ميادين ميوه و تره بار، پايانه هاي مسافربري، كشتارگاههاي شهري كه همگي از تأسيسات : عبارتند از 

  .خدماتي شهري محسوب مي شوند

ديدار، تفريح، تجارت، انجام امور اداري و كسب اطالعات، . تسفر از ديرباز يكي از نيازهاي اصلي جوامع بشري بوده اس

در گذشته . اهداف اصلي شهرونداني است كه از مسكن و سرپناه خود براي دوراني كوتاه يا طوالني سفر مي كنند

را كاروان سراهاي درون شهري كه معموالً در نزديكي دروازه هاي شهرها احداث مي شدند، وظيفه پايانه هاي امروزي 

ولي بعد از ورود اتومبيل و عموميت يافتن استفاده از آن و به دنبال تحوالت سريع جوامع شهري ايران . بر عهده داشتند

با افزايش جمعيت شهرها و تقاضاي روز افزون سفر اين . در دهه هاي اخير، كاروان سراها جاي خود را به گاراژها دادند



 7 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

 به ويژه براي شهرهاي  ـ مي شدند و به تدريج به صورت يك معضل شهري گاراژها هر روز پذيراي مراجعين بيشتري

از اين رو مسئولين به فكر ساماندهي حمل و نقل مسافر در شهرها افتادند؛ در نتيجه اليحه قانوني .  در آمدند ـبزرگ 

و بدين . يب شد در مجلس شوراي انقالب اسالمي ايران تصو1359احداث پايانه هاي مسافربري در ارديبهشت سال 

  .ترتيب گامي اساسي در جهت ساماندهي پايانه هاي مسافربري برداشته شد

همان طوري . كشتارگاه ها نيز يكي ديگر از تأسيسات خدمات شهري هستند كه در اين كتاب به آن پرداخته مي شود

د يا اينكه دخالت آنها فقط در حد كه مي دانيم، در گذشته مسئولين دولتي يا شهرداري در كار كشتار دام دخالتي نداشتن

بنابراين هر قصابي بدون رعايت موازين بهداشتي دام را ذبح كرده، گوشت آن را به مردم عرضه . تذكرات بهداشتي بود

اولين كشتارگاه . مي كرد، در نتيجه موجب شد تا شهرداريها به تدريج محدوديت هايي براي كشتار دام اعمال نمايند

اين كشتارگاه از چند تير چوبي و متعلقات ديگري تشكيل مي شد و در .  وسيله شهرداري بسيار بودساماندهي شده به

تقسيم بندي كشتارگاهها به سنتي و غيرسنتي و همچنين معيارهاي مكان . محوطه اي محصور اما رو باز قرار داشت

  .رداخته مي شوديابي و ساماندهي كشتارگاهها از جمله مواردي است كه در اين كتاب به آن پ

ضوابط مكان يابي . يكي ديگر از خدمات شهري ميادين ميوه و تره بار است كه به تفصي مورد بحث قرار گرفته است

ميادين ميوه و تره بار، معيارهاي برنامه ريزي و ساماندهي آنها، مديريت ميادين ميوه و تره بار از جمله مواردي است كه 

  .به آن پرداخته شده است
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ان ها به داليل زيست محيطي و عملكردي در خارج از شهر قرار مي گيرند و بر اساس اصول برنامه ريزي گورست

توجه به اين گورستانها نيز يكي از تأسيسات خدماتي . شهري براي هر شهر تنها يك گورستان در نظر گرفته مي شود

نها از جمله مواردي هستند كه به تفضيل شهري محسوب مي شوند؛ ضوابط مكان يابي، موقعيت، معيارها، مديريت آ

  .درباره آن ها بحث شده است

1378  

  مركز مطالعات برنامه ريزي شهري

  چكيده

اهداف اصلي كتاب سبز، تدوين بنيان هاي نظري و عملي برنامه ريزي شهري و مديريت شهري به عنوان راهنماي 

 شهرسازي و مباني و اصول شهرسازي آغاز شده و به شهرسازي براي شهرداران بوده است؛ بنابراين از تعاريف پايه

ضوابط و معيارهاي مختلف در زمينه هاي گوناگون مي انجاميد و به تناسب وظايف شهرداري ها، موضوعات و مباحث 

   مبحث است12اين كتاب شامل . متعددي مورد بحث وئ تحليل قرار مي گيرد

سازي در عصر حاضر، عوامل موثر بر شهرسازي، رشته ها يا تعاريف شهرسازي، پيدايش علم شهر: جلد نخست شامل

شاخه هاي اصلي شهرسازي؛ يعني، برنامه ريزي شهري، طراحي شهري، برنامه ريزي محيطي و برنامه ريزي منطقه اي 
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فصل چهارم اين . است و رابطه اين رشته ها را با مباني علمي برنامه ريزي فيزيكي و فضايي به بحث پرداخته است

  .ش به بحث در مباني برنامه ريزي شهري اختصاص داردبخ

موضوعات چهارگانه اين مجلدات . مجلدات دوم تا چهارم به تشريح نظام هاي بنيادي برنامه ريزي شهري مي پردازد

موضوع كاربري زمين شهري به عنوان بنيان برنامه ريزي شهري، نظام ارتباطات و حمل و نقل شهري كه از : عبارتند از

دگاه برنامه ريزي شهري و در رابطه با موضوع كاربري زمين شهري و مسايل انساني مورد بحث و تحليل قرار گرفته دي

  .است

برنامه ريزي مراكز شهري، يكي از اساسي ترين مسائل برنامه ريزي و طرح ريزي شهري است كه هويت و شخصيت 

اين موضوع بخش نخست مجلد چهارم مطرح . مي شودشهرها به چگونگي و كيفيت كاركردي و كالبدي آن ها مربوط 

شده است و نظام تشكل محله هاي مسكوني و نظام كاربري مسكوني و مشخصات و معيارهاي فضاي مسكوني در 

  .بخش دوم مجلد چهارم مورد بحث قرار گرفته است

بدون . ها محسوب مي شودچهار مجلد اول كتاب، به عنوان اصول نظري و عملي شهرسازي، پايه و مبناي ساير بخش 

  .توجه به مباني نخستين، مباحث بعدي مفهوم شهرسازي خود را از دست مي دهند

تاريخچه برنامه ريزي شهري در ايران، مشخصات : در اين مبحث. طرحهاي شهري در ايران، موضوع جلد پنجم است

يكي از مباحث مهم اين . سي شده استتهيه انواع طرح هاي شهري؛ مانند طرح جامع، طرح هادي و ساير طرح ها برر



 10 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

بخش، چگونگي فرآيند تهيه طرح هاي شهري و مراحل ابالغ و اجراي طرح هاست كه به جنبه رسمي و كاربردي 

  .شهرسازي در ايران پرداخته است

مراحل، ضوابط، آيين نامه هاي كنترل ساختمان، معيارهاي : در جلد ششم، به نظام كنترل ساخت و ساز كه شامل

  .فاظت، ايمني، تراكم، ارتفاع و نقش آنها در كنترل سيماي شهر و سالمت محيط است، مي پردازدح

: در اين جلد وظايف شهرداري ها در زمينه. جلد هفتم، شامل برنامه ريزي و مديريت بهداشت و نظافت شهري است

يكي از مباحث بسيار جديد در اين . روش ها، معيارها و مديريت جمع آوري، دفع و بازيافت مواد زايد مطرح شده است

بخش، پاكيزگي و نظافت شهري است كه نقش شهرداري ها را در چارچوب حفاظت محيط زيست شهري مشخص مي 

  .سازد

: در جلد هشتم، مباني مكان يابي، برنامه ريزي و مديريت تأسيسات خدمات شهري مطرح شده است كه شامل

  .ه بار و پايانه است و وظايف شهرداري در اين زمينه بيان شده استگورستان، كشتارگاه، ميادين ميوه و تر

در جلد نهم، مباني برنامه ريزي، مديريت فضاهاي سبز شهري، جايگاه قانوني شهرداري ها در توسعه، بهسازي و 

اقليمي بر نگهداري فضاهاي سبز، پارك هاي شهر و پيرامون شهري با توجه به گونه شناسي گياهان در رابطه با شرايط 

  .اساس منابع معتبر در اين زمينه مطرح و به روش هاي آبياري، كاشت و نگهداري نيز پرداخته است
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 تفريحي در زمين كتابخانه هاي شهري،  ـوظايف نوين شهرداري ها در برنامه ريزي و مديريت فضاهاي فرهنگي 

 تفضي بيان شده و ضوابط مكان يابي و زمين هاي ورزشي و تفرجگاه ها طبيعي پيرامون شهرها در جلد دهم به

  .معيارهاي برنامه ريزي آن ها بحث شده است

در بخش اول، اصول نظري و : جلد يازدهم درباره اصول و مباني مديريت شهري بحث مي كند و شامل دو بخش است

ريت مالي و اداري عملي مديريت شهري و فرايند تصميم گيري و ابعاد اجزائي آن بحث شده است و در بخش دوم، مدي

يكي از مباحث مهم اين بخش طرح مسائل مديريت شهري بر اساس جديدترين . شهرداري ها مطرح گرديده است

  .پژوهش هاي علمي و ارايه پيشنهادهاي اصالحي در اين زمينه است

 طراحي فضاهاي در اين مبحث با تأكيد بر. جلد دوازدهم اين مجموعه به لوازم و تجهيزات فضاهاي شهري مي پردازد

  . شهري و بهبود كيفيت محيطي، ويژگيها و معيارهاي زيبا سازي شهري تبيين گرديده اند

  احمد سعيدنيا

  نقش شهرداري در زمينه مديريت و برنامه ريزي تأسيسات ساختماني●

  نقش شهرداري در زمينه مديريت و برنامه ريزي تأسيسات خدماتي 

تقريباً تمام تأسيسات شهري از جمله تأسيسات آب، فاضالب و برق زير ) 1334مصوب سال (بر اساس قانون شهرداري 

نظر شهرداري اداره مي شد؛ اما با رشد و گسترش نظام اداري كشور، اداره اين تأسيسات به سازمانهاي دولتي وابسته به 
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بدين ترتيب .  نهاده شدوزارت نيرو واگذار گرديد و اداره تأسيسات گازرساني نيز به عهده شركت ملي گاز ايران

و هم اكنون تأسيساتي كه مديريت . شهرداريها نقش قبلي خود را در اداره تأسيسات و تأمين انرژي شهري از دست دادند

و برنامه ريزي آنها به عهده شهرداري است، عبارتند از گورستان ها، ميادين ميوه و تره بار، پايانه هاي مسافربري، 

 55 از ماده 13چنان كه در بند . همگي از جمله تأسيسات خدماتي شهري محسوب مي شدندكشتارگاه هاي شهري كه 

 ايجاد غسال خانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام آنها به ": قانون شهرداري تصريح شده

ف شهرداري قلمداد شده  احداث كشتارگاه جزء وظاي" از همين ماده،  21؛ همچنين در بند "عهده شهرداري است

  ".است

وظيفه ...  تهيه و تدوين ميدان هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و " نيز 18در بند 

  . كه قسمت اول آن به ميدان هاي ميوه و تره بار اشاره دارد"شهرداريها دانسته شده است 

ري اماكن و ميادين و غرفه ها به منظور تسهيل در تهيه و  نحوه واگذا") 1359مصوب سال ( بر اساس همين قانون 

  .توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي و حدود اين وظايف براي شهرداريها به نحو دقيق تري مشخص شد

. نيز بر انجام اين وظايف توسط شهرداريها تأكيد نمود) 1359مصوب سال (اليحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري 

بدين ترتيب شهرداري، به منزله سازماني محلي كه عهده دار مديريت شهر است، داراي نقش مهمي در اداره تأسيسات 

نقش تأسيسات شهري همانند كاركرد تأسيسات يك ساختمان است، بدين سان كه اگر عملكرد . مهم  شهري است
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 مشكل  ـاجزاي ديگر آن سالم و بدون نقص باشد  هر چند  ـتأسيسات ساختماني مختل شود؛ استفاده از آن ساختمان 

بنابراين مقدمه، اين بحث از كتاب راهنماي شهرداران، به مسأله مديريت و برنامه ريزي . و توأم با زحمت خواهد شد

پايانه، كشتارگاه ميدان ميوه و تره بار و گورستان مي پردازد و در هر مورد تا حد ممكن : تأسيسات شهري شامل

  .ايي را مطرح مي كندرهنموده

  )ترمينال(پايانه ●

   تاريخچه، انواع و مشخصات ـ2 ـ1

   قانون ترمينال هاي مسافربري ـ2  ـ2

   ظرفيت و اندازه ترمينال ها ـ2  ـ3

   معيارهاي برنامه ريزي پايانه ـ2  ـ4

   اصول برنامه ريزي پايانه ـ2  ـ5

   اصول مديريت پايانه  ـ2  ـ6

  )ترمينال(پايانه 

   تاريخچه، انواع و ويژگي ها ـ 2 ـ1
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ديدار، تفريح، تجارت، انجام امور اداري و كسب اطالعات، . سفر از ديرباز، يكي از نيازهاي اصلي جوامع بشري بوده اس

اهداف اصلي شهرونداني است كه از مسكن و مأواي خود براي دوراني كوتاه يا طوالني ره به مقصدي مي سپارند و از 

در گذشته، كاروانسراهاي درون شهري كه معموالً در نزديكي دروازه .  پويه اي دايمي و مستمر استاين رو سفر كردن،

ساكنان شهر براي تهيه مقدمات، اسباب . هاي شهرهاي احداث مي شدند، وظيفه پايانه هاي امروزي را بر عهده داشتند

 بهره مي  ـسات و امكانات متناسب برخوردار بودند  كه در زمان خود از ظرفيت، تأسي ـو وسايل سفر از اين كاروانسراها 

از آنجا كه اين كاروانسراها فضاي گسترده اي داشتند و معموالً بين آنها و مناطق مسكوني فاصله اي وجود . بردند

 داشت، براي مردم شهر مزاحمتي ايجاد نمي كردند و بي آنكه تأثيرات منفي و زيانباري براي محيط پيرامون خود داشته

رباط ها و ساباطهاييي كه در امتداد جاده ها ساخته مي . باشند، عملكرد مثبتي در نظام فعاليت شهري ايفا مي كردند

 بودند و به هر حال اگر چه سفر در آن روزگار پر مشقت،طوالني و " خدمات مسافرت"شدند، زنجيره هاي ديگر از حلقه 

  . توان داشتند، براي تسهيل اين پويه پرزحمت به كار مي بستندگاه خطرناك بود؛ اما مردمان آن روزگار آنچه در

بعد از ورود اتومبيل و عموميت يافتن استفاده از آن و به دنبال تحوالت سريع جوامع شهري ايران در دهه هاي اخير، 

 بوش هاي شركت گاراژها محل سوارشدن مسافران به اتوبوس ها يا ميني.  دادند" گاراژها"كاروانسراها جاي خود را به 

اين گاراژها اغلب در مراكز يا محالت پرتراكم شهرها قرار داشتند؛ از جمله مي توان ب خيابان . هاي مسافربري بود

  .هاي ناصر خسرو تهران، مسجد سيد اصفهان و گاراژهاي مشهد اشاره كرد
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   قانون پايانه هاي مسافربري ـ2  ـ2

 روز افزون سفر، گاراژها هر روز پذيراي مراجعين بيشتري شدند و به با افزايش جمعيت شهرها و در نتيجه تقاضاي

از همين رو مسؤولين امور به فكر ساماندهي . تدريج به صورت يك معضل شهري بويژه براي شهرهاي بزرگ، در آمدند

از تردد اتومبيل حمل و نقل مسافر در شهرا افتادند و در نتيجه اليحه قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و جلوگيري 

  . در مجلس شوراي انقالب اسالمي ايران به تصويب رسيد1359هاي بين شهري در ارديبهشت ماه سال 

داراي سه آيين نامه است كه آيين نامه اول آن درباره تشكيل شركت هاي تعاوني ) ترمينال(قانون احداث پايانه ها 

مؤسسات مسافربري در سطح شهر مي : انه آن آمده استدر اين آيين نامه و برحسب مواد هفت گ. مسافربري است

اين شركتها از نظر درون سازماني . بايستي به دنبا اعالم شهرداري تهران مبادرت به تشكيل شهركتهاي تعاوني نمايند

داراي اساسنامه و هيأت مديره، مدير عامل، رئيس هيأت مديره و بازرسان بوده، تحت نظارت مستقيم سازمان مركزي 

به موجب ) ارايه خدمات مسافربري(امور برون شركتي آنها . عاون كشور تشكيل مي شوند و به كار خود ادامه مي دهندت

  . قانون ياد شده به عهده شهرداري گذاشته شده است3ماده 

ندگي نحوه واگذاري غرفه ها و ميزان  اجاره بهاي آنهاست؛ كه از طرف شهرداري به صورت نماي: آيين نامه دوم شامل

  .به شركتهاي تشكيل شده تحت نظارت سازمان مركزي تعاون كشور واگذار مي گردد
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 و تبصره ذيل آن، نظارت بر كميت و كيفيت برنامه ريزي مسافربري 2، ماده 4، ماده)3ماده (به موجب همين ماده

  .همچنين مالكيت و مديريت تأسيسات ترمينال ها به عهده شهرداري است

غرفه ها، با تشخيص كارشناس دادگستري و با درنظر گرفتن ارزش عرصه واعيان، متناسب با فضاي ميزان اجاره بهاي 

  .مورد استفاده براي توقف وسايط نقليه آن شركت، تعيين مي شود

  .اين اليحه قانوني، براي شهرداري تهران و شهرهايي كه جمعيت آنها بيش از يكصد هزار نفر است، وضع شده است

   و اندازه پايانه ها ظرفيت ـ2  ـ3

اين مشخصات به ويزه ظرفيت پايانه، . درباره ظرفيت، مساحت و ساير ويژگي هاي پايانه ها، استاندارد معيني وجود ندارد

تعييين مي شود؛ بدين ترتيب كه، براي تعيين ظرفيت پايانه، تعداد ... بر اساس مطالعات ترافيكي، جمعيتي، زير ساختي و 

براي آنكه پايانه . اين برآورد مبناي طراحي پايانه قرار مي گيرد. مقصد پايانه مورد نظر، برآورد مي گرددسفرها از مبدأ تا 

به تناسب (بتواند پاسخگوي نيازهاي آينده شهر باشد، بايد طراحي ساختمان آن مبتني بر نيازهاي ده تا بيست سال آينده 

  .ز براي توسعه آتي در نظر گرفته شودانجام پذيرد و فضاي ذخيره اي ني) منابع قابل تخصيص

در شهرهاي متوسط، احداث پايانه درمكاني كه از زير ساخت ها و دسترسي هاي مناسب به داخل و پيرامون شهر 

برخوردار باش، كافي به نظر مي رسد؛ اما در مورد كالن شهرها، براي تمركززدايي از پايانه ها، استقرار دو يا چند پايانه 

  .روجي هاي اصلي شهر در جهات مختلف جغرافيايي ضروري استقرار يابنددر ابتداي خ
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پايانه هاي بار و كاال، نوع ديگري از پايانه هاي شهري هستند كه حمل و نقل بار و كاالها از طريق انها به عهده 

ساس طرح هايي اگر چه احداث اين پايانه هابا هماهنگي شهرداري وبر ا. سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور است

  .اما شهرداريهاددر زمينه ايجاد وبهره برداري از اين پايانه ها مسووليت قانوني ندارند. مصوب انجام مي شود

   معياره هاي برنامه ريزي پايانه ـ2  ـ4

  عناصر سازماني فضايي پايانه●

لي پايانه رادر جابهجايي مسافر عناصر اصلي يا عناصري كه عملكرد اص: عناصر تشكيل دهنده فضايي پايانه عبارتند از

امكان پذير مي سازد،عناصر پشتيباني كننده ،عناصر تفريحي وآرامش بخش ،عناصر خدماتي،عناصر ارتباطي و تأسيسات 

اما شريح ويژگيهاي هريك از اين عناصر در حوصه اين نوشتار . كه در زيراجزاي هركدام از اين عناصر مشخص شده اند

  .ر ادامه ضمن برشمردن اين عناصر اصول كلي برنامه ريزي پايانه بيان مي شودبنابزاين د.نمي گنجد

  عناصر اصلي

  )فضاي اصلي( سالن پعيانه ـ

   قسمت فروش بليط ـ

   قسمت مربوط به تعاوني ها ـ

   سكوهاي سوار شدن ـ
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  )كنترل ورود وخروج( قسمت اداري ـ

  عناصر پشتيباني

  يريتعميرگاه،تعويض روغن، تنظيم باد وپنچرگ -

 )كارواش(شست وشوي ماشين  -

 فروشگاه لوازميدكي -

  عناصر تفريحي وآرامش بخش

 آب نما -

 فضاههاي سبز وقلمستان -

 فضاي بازي كودكان -

  عناصر خدماتي ورفاهي

  ...)مواد غذايي،صنايع دستي ،پوشاگ،مطبوعات،كادو و(فروشگاه -

 ...)س وغرفه هاي خدماتي،بانك ،بيمهريا،پست،مخابرات،راهنماي مسافران ،اورژان -

 كافه تريا ومحل استراحت مسافران از راه رسيده -

 چاي خانه،رستوران -
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 آب خوري ،سرويس بهداشتي،حمام،رختشوي خانه -

 هتل وخوابگاه رانندگان -

  عناصرارتباطي

  راههاي ارتباطي -

 پاركينگ هاي اتوبوس هاي متوقف -

 پاركينگ اداري  -

 پاركينگ تاكسي -

 پاركينگ اتومبيل هاي مراجعان -

 هاي از راه رسيدهمحل اتوبوس  -

  تأسيسات

  ) برق، آب،تهويه ، مطبوع،گاز،فاضالب_تأسيسات -

 پست آتش نشاني -

   اصول برنامه ريزي پايانه ـ2 ـ5
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تمام اصول پذيرفته شده در برنامه ريزي عناصر مهم شهري در برنامه ريزي پايانه نيز بايد مد نظر قرار گرفته 

  . ها اهميت ويژه اي دارددراينجا تأكيد براصولي است كه در پايانه.شود

در شهرهاي .مهيا باشدمنظور از اصل جامعيت اين است كه تمامي امكانت مورد نظر مراجعان در پايانه :  اصل جامعيت●

كوچك،شهروند، معموال بعد از تهيه بليت به محل اقامت خود مراجعه مي كند وچند دقيقه قب از حركت به بنگاه 

د . رو نيازي به تداركات امكانات رفاهي گسترده در بنگاه مسافربري احساس نمي شوداز اين. مسافربري باز مي گردد

رشهرهاي بزرگ وكالن شهرها به داليي چند بايدامكانت يا اقامت موقت در پايانه مهيا باشد ؛زيرا،اوال پايانه هاي بزرگ 

 عزيمت به مشهد رادارد ، ممكن است به عنوان مثال مسافري كه از خرمشهر قصد.دارند)ترانزيتي(اغلب نقش انتقالي 

امكان حركت مستقيم از خرمشهر به مشهد را نداشته باشد ومجبورباشد از خرمشهر به تهران حركت كند و چند ساعتي 

ثلنيا به ديل بعد مسافت اغلب مسافران بعد از تهيه بليت ترجيح مي دهند تا زمان .را د رترمينال جنوب تهران سپري كند

همچنين رانندگان وساير نيروهاي فعال در زمينه مسافربري در اين شهرها  به ذليل ذوري . يانه بمانندحركت ، د رپا

بنابراين، پايانه ها به ويژه در كالن شهرها بهيا . دارند...وعدم دسترسي به منزل،نياز بيشتري به امكانات بهداشتي،حمام و

و خدمات فرهنگي وبهداشتي و رفاهي در آنها پيش .ي شوندبه عنوان محل زندگي موقت بخشي از شهروندان ،سامانده

  .ظرفيت، تنوع ونحوه طراحي اين امكانات بستگي به شرايط محلي دارد. بيني گردد
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سازمان فضايي پايانه مانند ديگر فضاه ها به طور كلي مركب ازدو نوع : اصل سازگاري فضاهها وفعاليت هاي همجوار●

براي مثال  محل انتظار واستراحت مسافران جزء فضاه هاي .فضاه هاي شلوغ و پرتحركفضاه هاي ارام و: فضا مي باشد

بنابراين؛دو فضا بايد به گونه ي . آرام سكوه هاي سوارشدن به اتوبوس در زمره فضاه هاي پرتحرك به شمار مي رود

  .ندمناسبي از همتفكيكشوند وبه عكس،فضاه هاثي متجانس بايد در جوار يكديگرمكان ابي گرد

ايمني پايانه ها در گرو جدايي مسيرهاي سواره رو وپياده رو و عدم تداخل اتومبيل ها وانسان : اصل ايمني●

 .همچنين توجه به ايمني در اختالف سطوح اين كاربري ها،امنيت دارد.هاست

 درآن ، مستعد بروز پايانه ها به دليل پذيرا بودن مهاجران،تازه دآمدگان به شهر و نوع مشاغل موجود:  فصل امنيت●

تإمين امنيت درگرو قابليت نظارت فضاي پايانه ونبودن فضاههاي گم، دنج وغير قابل دفاع . آسيبهاي اجتماعي است

  .است

تإمين دسترسي آسان به بخش هاي مختف پايانه اعم از عناصر اصلي،ارتباطي،رفاهي، خدماتي، :  اصل دسترسي آسان●

در بعضي از پايانه ها به رغم توجه به اصول ديگر وتدارك امكانات . حي پايانه استيكي از مهمترين اصو در طرا...و

  .كافي، به اين اصول كم توجهي شده واز اين مشكالتي براي شهروندان پديد آمده است

حظه اي براي رعايت استانداردها و تأمين فضاهها ي مورد نياز پايانه ، معموال پايانه ها از وسعت قابل ما:  اصل تمركز●

برخهوردار هستند به همين منظور فضاهها بايد به صورت متمركز طراحي شود تا مسافران براي دستري به 
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به عنوان مثال در شكل . شكل پايانه از اين جهت حايزاهميت است. خدنمات،مجبور به طي مسافت هاي طوالني نشوند

  . ران امكانپذير شده استتمركز خدمات مورد نياز مساف)مانند پايانه جنوب تهران(مدور 

منظور از خوانايي، مشخص بودن ورودي هاي اصلي،ورودي سكوههاي سوار شدن به :  خوانايي فضاههاي پايانه●

  .اتوبوس ،باجه هاي فروش وديگر عناصر است

رفت وآمد پايانه ها نبايد در جوار مناطق مسكوني قرار گيرند؛زيرا، :  سازگاري فعايت پايانه با كاربري هاي اطراف●

  .ماشين هاي سنگين، ترافيك آلودگي وسرو صداي زياد موجب مزاحمت براي ساكنان مناطق مسكوني اطراف مي شود

   انتباق ظرفيت شبكه ارتباطي اطراف پايانه با سفرهاي جذ ب شده توسط پايانه●

ازاين جهت بامشكل مواجه پيش بيني فضاي ذيره ، براي گسترش پايانه در آينده است تا سيمابي شهر : "زيادگي" ●

  .نگردد

   اصول مديريت پايانه ـ2  ـ6

  :اصل هاي زير از مهم ترين اصول مديريت پايانه به شمار مي آيند

   اص هماهنگي●

طبق مصوبات قانوني ،ماكيت .هم اكنون درزمينه نظارت بر امور مسافربري،به عدم تمركز مديريت مواجه هستيم

ي پايانه ها وارايه خدما رفاهي ،بهداشتي واجتماعي به مراجعان، بر عهده شهرداري ومديريت تأسيات و مستحدثات داخ
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نحوه فروش بليط ونرخگذاري،تهيه وساي نقليه وبرنامه ريزي حمل ونقل بين شهري را وزارت راه وترابري . است

كنترل بر . رار داردهمچنين مجتمع هاي خدماتي بين راهي، زير نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ق.نظارت مي كند

به همين غلت، مسأله هماهنگي د ر نحوه عمل، سازمانهي ذي ربط . امر راهنمايي ورانندگي د جاده ها با پليس راه است

بديهي است كه در صورت عدم هماهنگي افزون بر ايجاد نارضليتي ،از مانبع استفاده بهينه اي نمي . اهميت خاصي دارد

  .شود

  هره برداران ومراجعان اصل حمايا از حقوق ب●

مسافران مراجعه كننده به پايانه ها معموال از حقوق خود به عنوان بهره بردار يكي از تأسيسات خدمات شهري، اطاع 

كافي ندارند،بنابراين مديريت بايد از طرفي مراجعه كتننده راازحقوق خود آگاه واز سوي ديگر ،از حقوق وي حمايت 

  .نمايد

   اصل نظارت عمومي●

يعني؛تسهيالتي را فراهم . كند تاموانع احتمالي را مرتفع سازد5ديريت پايانه بايد نظارت و مشاركت عمومي را تشويقم

  .وازآنهابراي اصالح وبهبود امور استفاده گردد.كند كه به انتقادها ،پيشنهادها، مشكالت وشكايات مراجعان،رسيدگي شود

   اصل اطالع رساني موثر●
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درصورت عدم شبكه هاي اطالع رساني . در كالن شهرها نيازمند سيستم اطاع رساني كاراهستندپايانه ها به ويژه 

مناسب،مسافران وشهروندان مجبورند براي تهيه بليت مسافرت، به شيوه سنتي به تك تك بنگا هاي مسافربري مراجعه 

است كه مديريت پايانه مي تواند سيستم اطالع رساني تلفني ازديگر سرويس هايي . كنند و اصطالح سرگردان باشند 

  .جهت آگاهي رساني موثر به مراجعه كنندگان از آن بهره گيرد

  كشتارگاه●

   مشخصات كلي عملكرد كشتارگاههاي كشور ـ3  ـ1

   معيارهاي مكان يابي كشتارگاه ـ3  ـ2

   معيارهاي برنامه ريزي كشتارگاه ـ3  ـ3

  كشتارگاه

  اي كشور مشخصات كلي عملكرد كشتارگاهه ـ3 ـ1

در گذشته مسوولين دولتي يا شهرداري در كار كشتاردام دخالتي نداشتند ويااينكه دخالت آنها فقط در حد دادن تذكرات 

بنابراين، هر قصابي دام خودرا بدون رعايت موازين بهداشتي ذبح مي كرد وگوشت ان را به فروش مي . بهداشتي بود

به همين . ا به خطر مي انداخت ،هم موجب نابساماني فضاي شهر مي شداين شيوه كشتار، هم سالمت مردم ر. رساند 
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دليل شهرداريها به تدريج محدوديت هايي براي كشتار دام اعما نمودند وسعي كردند ،مزاحمت هاي ناشي از كشتار 

  .پراكنده را به حداقل برسانند

ن كشتارگاهها از چند تير چوبي و متعلقات اي.اوين كشتارگاه هي ساماندهي شده به وسيله شهرداري بسيار ساده بود

به مرور زمان كشتارگاه ها ضابطه مند .ومحوطه اي محصور اما رو باز را به وجود مي آورند. ديگري تشكيل شده اند

در حال حاضر براساس .ومجهزتر شدند ودرنتيجه ايجاد و اداره آنها به صورت يكي از وظايف اصلي شهرداريها درآمد

براسا مطاعه اي كه . وزارت جهادسازندگي وسازمان ملل، كشتارگاه ها در ايران در حد مطلوب نيستند مطاعه مشترك 

 كشتارگاه 20به شكل سنتي و %)4/95( كشتارگاه411 كشتارگاه فعال كشور انجام شده است ،431درباره 1374در سال 

ث مبين روش فرآوري مورد استفاده در البته طبقه بندي سنتي وغير سنتي.به شكل غير سنتي فعايت دارند%)6/4(

كشتارگاه است؛نه استاندارد كشتارگاه ؛ بدين ترتيب كه كشتارگاههايي كه به عنوان سنتي طبقه بندي مي شنود ،ازروش 

كشتارسنتي پيروي كرده ودرنتيجه تمام عميات كشتاري از جمله ذبح شرعي،خونگيري،جداكردن كله وپاچه وپوست 

مين ينجام مي شود وبه طور معمو يك سالخ ، عمليات كشتاري راروي اشه تاآخر انجام مي ودرآوردن احشا،روي ز

تنها وسيله اي كه در اين روش استفاده مي شود ،قالب آويز كوتاهي است كه با قالب كردن الشه ، پوست كني .دهد

 ظرفيت اسمي با شرايط به علت همين عميات تك نفره سالخان است كه محاسبه.وبازرسي گوشت راآسان تر مي كند

كشتارگاههيي سنتي قابل انتباق نيست ومحاسبه مقدار اين ظرفيت ،منحصرا به تعداد سالخ به كار گرفته شده بستگي 
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ومعموال تا حد .داردو به طور كلي در كشتارگاههاي سنتي متعلق به شهرداريها،نهادهاي مديريتي بسيار كم است

  .آوري عوارض شهرداري محدود مي شوندنگهداري استاندارهاي بهداشتي وجمع 

در تمام موارد مسووليت استفاده از امكانات به عهده قصاب مي باشد كه ساخ ا را به صورت انفرادي يا گروهي استخدام 

مي كنند ، به عبارت ديگر،شهرداري امكانات خدماتي را فراهم كرده؛قصاب عميات تجاري تأمين گوشت راهدايت مي 

  .كند

كشتارگاه سنتي ساختماني محصورو ساده اي است براي كشتار دام وبه : شتارگاه هي سنتي مي توان گفت در تعريف ك

  .منظور منظور گوشت تازه مورد نياز جمعيت محلي ، به كار مي رود

ماهيت وجودي وعملياتي اين كشتارگاهها به گونه اي است كه بسياري از  تجهيزات وتأسيسات الزم براي استاندارد 

  .در آنها وجود ندارند)مثل اغل دام،چيلر، سردخانه الشه وفريزر(وب عملياتيمطل

  

كشتارگاه هايي به عنوان غير سنتي طبقعه بندي مي شوند كه درآنها از تكنيكهاي كشتاري روي ريل استفاده مي 

راي انجام سالخ در طول ريل ب.شه روي ريل قالب شده،بيشترين عمليات كشتاري روي ريل انجام مي شودال.شود

  .عمليات خاص برروي هرالشه در نقاط معين قرار مي گيرد
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سيستم وسيع ريل آويز به صورت مكانيكي يا اتومكانيك ،الكترو شوك،تله :كشتارگاههاي غير سنتي از تجهيزاتي مانند

  .كشتار،سكوي كشتار وتشتهاي مخصوص بازرسي  احشا بهره مي برند

ين شده در اين كشتارگاهها ،ميزان ظرفيت اسمي از طريق نوع تجهيزات به به علت وجود وسايل مشخص وازپيش تعي

بيشتر كشتارگاههي غير رسمي در مالكي وتحت مديريت سازمان .كار رفته ونحوه استفاده از آنها قابل محاسبه است

ف مديريت به به علت وجود وسايل سازمان يافته فراوري،سالخان مستقيما از طر. گوشت ووزارتخانه هاي دولتي است

  .كار گرفته مي شوند

سطح تكنولوژي ، مورد استفاده براي عميات كشتاري وبه كارگيري مستقيم سالخان به اين معني است كه نهادهاي 

بيشتر كشتارهاي انجام شده توسط اين كشتارگاهها .مديريتي در مقايسه باكشتارگاههاي سنتي در سطحي باالتراست

البته بعضي از كشتارگاهها عمليات فرآوري تجاري گوشت رادرمورد بخش اندكي از . تواجد ماهيت خدمات كشتاري اس

  .كشتار روزانه به عمل مي آورند

   معيارهاي مكان يابي كشتارگاه ـ3  ـ2

انتخاب محل مناسب براي . اولين اقدام اجرايي براي احداث كشتارگاه،انتخاب محل مناسب براي ايجاد آن است

چراكه كشتازگاهها ازجمله كاربريهايي هستند كه اگر جانمايي آنها نادرست صورت .ويژه اي داردكشتارگاه ، حساسيت 

  :در مكان يابي كشتارگاه بايد شرايط زير رادر نظر گرفت. گيرد،آسيب هايي فراواني به محيط زيست وارد مي كند 
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ر باشد،همچنين نبايد كشتارگاه رادر محل زمين كشتارگاه بايد درخارج ازمحدوده قانوني شه: موقعيت نسبت به شهر -1

  .جهت توسعه شهر مكانيابي كرد

كيلومتر، براي 6فاصله محل كشتارگاه تالبه محدوده قانوني شهر براي كشتارگا ههاي بزرگ حداكثر: فاصله تاشهر -2

 . كيومتردرنظرگرفته شده است2كيلومتر وبراي كشتارگاههي كوچك3كشتارگاههاي متوسط 

زمين كشتارگاه بايد كنار يكي از جاده هاي اصلي منتهي به شهر قرر : اط با شبكه هاي ارتباطيموقعيت زمين درارتب -3

درشهرهاي كه درمسير راه آهن واقع .يا اينكه به وسيله جاده فرعي اختصاصي كوتاه به جاده اصي مرتبط گزدد.گيرد

ت امكان ،ايجاد خط فرعي رعايت شده اند،بهتر است محل كشتارگاه نزديك به خط راه آهن انتخاب شود ودر صور

 .شود

بدين ترتيب . كشتارگاه بايد در مكاني احداث شود كه ارتفاع آن پايين تر از ارتفاع ساير نقاط شهر باشد: شيب -4

 .آلودگيهاي ايچاد شده به وسيله كشتارگاه به ساير نقاط سرايت نمي كند

 .كشتارگاه نبايد در مسير باد قرار گيرند -5

زمين كشتارگاه بايددر جايي انتخاب شود كه امكانتأمين آب مورد احتياج در آن موجود باشد : ارگاهآب مورد نياز كشت -6

بهتر است به حفر چاه .در كشتارگاهها به دليل مصرف زياد آب،استفاده از آب لوله كشي شهرها توصيه نمي شود.

 .عميق يا نيمه عميق آب مورد نياز تأمين شود
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رگاه بايد حتي االمكان به شك مستطيل باشد؛زيرا تاسيسات كشتارگاه در جهت زمين كشتا: شكل هندسي زمين -7

 .طولي قرار مي گيرد

موئقعيت زمين بايد به گونه اي باشد كه تصفيه فاضالب وتخليه فاضالب كشتارگاه به سهولت : تصفيه فاضالب -8

 :براي اين موضوع بايد نكات زير رعايت شود.لنجام پذيرد

سيسات فاضالب است ،زمين كشتارگاه بايد در مكاني انتخاب شود كه فاضاب كشتارگاه وارد اگر شهرداراي تأ) الف

  .شهر قرار گيرد)فوضالب رو(اگو

درصورتي كه شهر داراي اگو نباشد وكشتارگاه در كتنار رودخانه قرار گيرد ،مي توان پس از تصفيه فاضالب ) ب

انچه رودخانه هم نباشد،بايد باوساي مخصوص، فاضالب كشتارگاه چن. كشتارگاه ، مازادآب بي ضرر را به رودخانه ريخت

را تصفيه وپس از حصول اطمينان ،آب اضافي را در زمينهاي مجاور براي استفاده كشاورزي قرار داد ويا در زمينهاي 

  .اطراف به صورت آزاد رها كرد

 ناشي از فعايت صنايع، گرد و خاك، دود كشتارگاه نبايد در معرض آلودگي هاي:  موقعيت نسبت به صنايع آالينده ـ9

  .باشد...وخاكستر و

  .بايددور از مسيل ها باشد وقابليت پي ريزي و ستون بندي خوب راداشته باشد:  زمين كشتارگاه ـ10
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ابته اين معياردرنقاطي اهميت .بايددرمكاني جانمايي شود كه محل عبور دامداران وبه تبع آن احشام باشد: كشتارگاه ـ11

  .رد كه رفت وآمد دام به صورت پياده انجام پذيرددا

   معيارهاي برنامه ريزي وساماندهي فضايي كشتارگاه ـ3  ـ3

  :كشتارگاه به دو بخش آلوده وغيرآلوده تقسيم ميشود

  :شامل قسمتهاي زير است:  بخش آلوده ـ1

  :دام زنده شامل: الف

   بازار خريد وفروش دام ـ

   اصطبل انتظار ـ

   واياب وذهاب حمل ونقل ـ

   تخليه فضوالت محتويات شكمبه وقسمتهاي غير قابل خوراكي  ـب 

   تأسيسات بهداشتي ـپ 

  :قسمتهاي زير رادربر ميگيرد:  بخش غير آلوده  ـ2

   تأسيسات سرد خانه ـ

   خروج گوشت واعضاي خوراكي ـ
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   قسمت اداري ـ

  ..)ق، سان و ماشين آالت وتهيه آب، توليد آب گرم، توليد بر( سرويسهاي عمومي وصنعتي ـ

  : با توضيح زير درحد فاص بين قسمتهاي تميز وآلوده قرار دارد"سالن كشتار": توضيح

  قسمت كثيف:  ورود دام زنده به سالن كشتارگاه  ـ1

  قسمت تميز:  خروج گوشت ـ2

اصطبل : سعه سه قسمتتركيب وترتيب قسمتهاي گوناگون واصوال طراحي نقشه كشتارگاه، بايد به گونه اي باشد كه و

  .انتظار، سالن كشتار وسرد خانه، به سهولت امكانپذير باشد

  .براي توسعه كشتارگاه در نظرگرفتن فضاي ذيره ضروري است

  :جزءيات ساختمانها وتأسيسات كشتارگاه به شرح يزير است

  :ساختمان اداري: الف

   اتاق سرايدار ـ

   دفتر دام پزشكي ـ

   آزمايشگاه ـ

  زرسي كشتارگاه دفتر با ـ
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   رختكن و قسمتهاي بهداشي كاركنان كشتارگاه ـ

  )براي كشتارگاههاي بزرگ( قهوهخانه ورستوران ـ

   محل بازرسي ومعاينه دامها هنگام ورود با كشتارگاهها ـ

   محل بازرسي وكنترل خروج گوشت ـ

  قسمتهاي عمومي: ب 

   بازار خريد وفروش دام ـ

   اصطب انتظار دامها ـ

  اي كشتار سالنه ـ

   تأسيسات سردخانه ـ

  ...)سيرابي، كله وپاچه، زهتاب خانه، محل شست وشوي پوستها و( محل جداسازي اعضا واحشا ـ

  ساختمانهاي بهداشتي: پ 

   اصطبل براي نگهداري دامهاي بيمار ويا مظنون به بيماري ـ

   قسمت كشتارگاه دامهاي بيمار ويا مظنون به بيماري ـ

  ا واعضاي دامهاي بيمار يا مشكوك محل ضبط گوشت ه ـ
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   محل تبدي يا ازبين بردن الشه ها وگوش هاي بمار ـ

  ...)كوزه مخصوص سوزاندن الشه بيمار، چاه براي دفن كردن و(

   محل تخليه محتويات شكمبه ـ

   محل صفيه فاضالب وفضوالت كشتارگاه ـ

  سرويسهاي عمومي وصنعتي: ت 

   تهيه آب  ـ

   توليد آب گرم ـ

  وليد برق ت ـ

   سالن ماشين االت ـ

   كارگاه تعمير وگهداري  ـ

  محل براي گندزدايي كشتارگاه ـ

  محل براي جمع آوري شاخ وسم واستخوان ـ

  مساحت مورد نياز راي تأسيس كشتارگاه

  :اندازه سطوح الزم براي زير بناي كشتارگاه برحسب جمعيت شهر به طور تقريبي در جداول زير ذكر گرديده است
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  )به متر مربع(مساحت الزم به ازاي هر نفر  عداد جمعيت شهرت

  /86  نفر10000تا

  /55  نفر20000تا10001

  /45  نفر30000تا20001

  /38  50000تا30001

  /35  نفر100000تا50001

  /18  نفر به باال100000از

  رسازي،، مركز تحقيقات ساختمان ومسكن ،وزارت مسكن وشه"كشتارگاه "سيد محسن موسوي، : مأخذ 

  41، ص1363                                    اسفند

ابته براي تعيين مساحت كشتارگاه، افزون برجمعيت شهربايد جمعيت ناحيه اي كه كشتارگاه به آن سرويس مي دهد را 

بر مساحت در نيز مي تواند ...همچنين نحوه سازماندهي فضايي كشتارگاه، محدوديتهاي زمين، اعتبارو. نيز در نظر گرفت

نظر گرفته شده تإثير گذارد؛بنابراين،ارقاميادشده حدود مساحت الزم رابيان مي كند؛پس، ساخت قطعي كشتارگاه، 

  .براساس عوامل وسرانه هاي ذكرشده وساير اصول كه در طراحي بايد رعايت شود ،تعيين مي شود

  : توضيخات
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ژه در مناطق گرمسير كه امكان فاسد شدن سريع گوشت در شهرهاي بزرگ ومسيرهاي طوالني حمل الشه ،به وي ـ1

  .وجوددارد،نصب سردخانه در اتاق حمل گوشت ضروري است

درجه سانتيگراد مي رسد، نيازي با نصب سردخانه در اتاق 30 درشهرهاي كوچكومتوسط كه حداكثر درجه حرارت به  ـ2

  .حمل گوشت نيست

  شت شهرهانحوه محاسبه تعداد اتومبيل هاي مخصوص حمل گو.

  .تعداد اتومبيلهاي حمل گوشت براساس گوشت مصرفي شهر محاسبه مي شود

  :گرم درروز منظور مي شود؛در نتيجه100گوشت مصرفي شهر نيز به ازاي هرنفر 

  گرم براي هر نفر100*تعداد جمعيت شهر =    مقدار گوشت مصرفي شهر به تن درروز

                                                                    1000000  

  مقدار گوشت مصرفي شهر به تن=               تعداد اتومبيل حمل گوشت مورد نياز 

  تعداد دفعات حمل گوشت درروز*                                     ظرفيت اتومبيل حمل گوشت به تن 

  مختلف دوتعداد دفعات حمل گوشت درروز تعداد اتومبيل حمل گوشت مورد نياز ، برحسب ظرفيتهاي 

  تعداد جمعيت شهر

  )به نفر(

  ظرفيت اتومبيل

  )به تنُ(

  تعداد دفعات حمل

  ) درروز(گوشت 

  تعداد اتومبيل

  حمل گوشت مورد نياز
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  1  2  3/0  6000تا 

  2  2  3/0  12000تا 

  1  2  8/0  16000تا 

  2  2  8/0  32000تا 

  2  2  0/1  40000تا 

  2  2  5/1  60000تا 

  2  2  0/2  80000ا ت

  2  2  5/2  100000تا 

  2  2  0/3  120000تا 

  1 و1  2  3 و 5  160000تا 

  2  2  5  200000تا 

  2 و2  2  1 و5  240000تا 

  2  2  5  300000تا 

  43همان ، ص :                               منبع
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  : توضيحات

 اتومبيلهاي ذكر شده در جدول ، دو برابر خواهد  درشهرهايي كه امكان حمل گوشت دو بار درروز موثر نباشد، تعداد ـ1

  . شد

 تن به تعداد اتومبيلهاي ذكر شده در جدول 5/2 نفر يك دستگاه اتومبيل 300000 نفر اضافه بر 50000 به ازاي هر  ـ2

  . اضافه مي شود

ي ذكر شده در جدول  تن به تعداد اتومبيلها5 نفر اضافه بر جدول فوق يك دستگاه اتومبيل 100000 به ازاي هر  ـ3

  .اضافه مي شود

   ميدان ميوه و تره بار●

   انواع ومشخصات ميدانهاي ميوه و تره بار ـ4  ـ1

   ضوابط مكان يابي ـ4  ـ2

   معيارهاي برنامه ريزي و سازماندهي فضايي ميدان ميوه و تره بار ـ4  ـ3

   اصول ومعيارهاي مديريت ميدان ميوه وتره بار ـ4  ـ4

  ره بارميدان ميوه وت

   انواع ومشخصات ميدانهاي ميوه و تره بار ـ4  ـ1
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. تشكيل بازار ميوه وتره بار  در داخل يا حومه شهرها، از قرنها پيش در ايران و ديگر كشورهاي شرقي سابقه داشته است

يسنده كتاب محمد بن جرير طبري نو: بارزترين شاهد اين ادعا، اطالعاتي است كه از نوشته هاي مورخان قديمي، مانند

 معالم القربه " وابن اخوه صاحب كتاب" اخبار الطوال" و ابوحنيفه احمد بن داوود دينوري صاحب كتاب" تاريخ طبري "

بنا به نوشته هاي برخي از مورخان در دوران ساسانيان در چند منزل شهر بزرگ .  به دست مي آيد"في احكام الحسبه

كه هر چند روز، با صد شتر . بازار تره بار و ارزاق بزرگي داير بوده استپايتخت دولت ساساني، ) مداين( تيسفون 

  . مايحتاج مردم تيسفون را از اطراف بدان مكان حمل مي كرده اند

. در دوران اسالمي نيز ميدانهاي سبزه وتره بار يكي از مكانهاي مهم عرضه مايحتاج روزانه مردم شهرها بوده است

 معالم "جامعي درباره وضعيت بازارهاي تره بار در كشورهاي اسالمي ارايه كرده است، كتابدقيقترين منبعي كه اطاعات 

  ـ. از نويسندگان قرن هفتم هجري قمري است) ابن اخوه(  نوشته محمد بن احمد قرشي "القربه في احكام الحسبه

ات نسبتاً گسترده در قرن هفتم، گرچه اين نويسنده از مردم مصر بود ولي به دليل مناسبات اجتماعي نزديك وارتباط

 وي در خصوص تنظيم امور ميدان  تره بار توصيه هاي زير را  ـتشابهات زيادي بين كشورهاي اسالمي وجود داشت 

 باد كه محتسب دارندگان هيزم وكاه و سنگ وگوگرد در شلغم و خربزه و هندوانه وخوشه موز يا خرما را ": ارايه مي كند

  . "اده باشد موظف بدارد كه بارها را از پشت ستور بر زمين گذارندكه در ميدانها ايست
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طبق . ز دودن پوست خربزه يا هندوانه از زمين و جارو كردن و تنظيم بازار نيز در بخش ديگري توصيه شده است

دان اطالعات و مدارك موجود، ميدان تره بار تهران تا سال ششم سلطنت ناصر الدين شاه قاجار در محل سبزه مي

در اين سال اين ميدان نوسازي شد و محل فروش ميوه و تره بار به نقطه . كنوني، رو به روي بانك ملي، قرار داشت

  .انتقال يافت) ميدان غله و سيد اسماعيل(ديگري 

پس از .  شهرداري تهران درصدد داير كردن ميدان بزرگ ميوه و تره بار در يكي از مناطق تهران برآمد1336در سال 

بدين ترتيب، اولين . را براي اين كار انتخاب كرد) خيابان پاركينگ(اه ها مطالعه، محوطه شمالي  ميدان بزرگ تجريش م

ميدان ميوه و تره بار به مفهوم امروزي آن، كه در چند چادر بزرگ نصب شده بود، تحت نظارت شهرداري شروع به كار 

  .ر كشور آغاز شد و به تدريج عموميت يافتپس از آن احداث اين ميادين در شهرهاي ديگ. نمود

ميدان هاي محلي، منطقه اي و ميدان مركزي شهر : ميدان هاي ميوه و تره بار در يك تقسيم بندي كلي به سه گروه

  .تقسيم مي شوند

البته . ميدان مركزي شهر به تمام شهر، حتي اطراف آن سرويس مي دهد و فعاليت آن به صورت عمده فروشي است

  . اوقات در اين ميادين بخشهاي كوچكي براي خرده فروشي نيز در نظر گرفته مي شودگاهي

ميدان هاي منطقه اي، ميادين بزرگي هستند كه به بخش زيادي از جمعيت شهر، حداقل به يك منطقه از شهر سرويس 

  .و داراي تأسيسات ثابتي هستند) بين يك صد تا دويست هزار نفر( مي دهند 
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ي كه در شهر تهران بازار روز خوانده مي شوند، مقياس عمكردي كوچك تري دارند و تنها به يك يا ميدان هاي محل

مصالح ( در احداث ميادين محلي گاهي از تأسيسات ثابت ). بين بيست تا پنجاه هزار نفر( چند محله سرويس مي دهند 

  .ت بايد سازه هاي اين ميادين نيز تثبيت گردندالبته در دراز مد. و گاهي از چادر استفاده مي شود) ساختماني بادوام

   ضوابط مكان يابي ـ4  ـ2

ميدان هاي ميوه و تره بار اگر چه زير مجموعه اي از معاونت خدمات شهري شهرداري به شمار مي آيند، اما به جهت 

ن يابي آن ها مبتني اينكه مركزي براي فروش كالت به شهروندان هستند، ماهيتي اقتصادي دارند؛ از اين رو روش مكا

تحليل اقتصادي، مطالعه و بررسي ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي يك منطقه همگن است . بر تحليل اقتصادي است

  .كه از طريق آن، نياز يا تقاضاي شهر به يك كاالي خاص يا يك گروه از كاالها، برآورد شود

  .باره يك گروه تعريف شده جغرافيايي يا آماري استاولين مرحله در انجام تحليل اقتصادي، جمع آوري اطالعات در

  .مرحله دوم، شامل تحليل اطالعات براي شناسايي شرايط موجود در بازار است

  .مرحله سوم، شامل تعيين تأثيرات احتمالي عوامل جديد در بازار و يا اصالح عوامل موجود است

  .به دست مي آيددر نهايت نتايج و پيشنهادها بر اساس يافته هاي تحقيقاتي 

پيش بيني هاي مربوط به جمعيت، متغيرهاي مهمي را در برآورد نياز به فروشگاه هاي جديد، ميزان فضاي الزم براي 

  .سرويس دهي در ناحيه محل احداث و مكان ساخت ميادين ميوه و تره بار در اختيار مي گذارند
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در غير  اين صورت براي گردآوري . ستفاده مي شودبراي تعيين ميزان قدرت خريد محلي نيز از اطالعات موجود ا

بخش نهايي تحليل اقتصادي يك ناحيه، شامل تحليل اطالعات . اطالعات در اين باره بايد از پرسشنامه بهره گيري كرد

كداك يك از فروشگاه ها در فروش خود : اين مطالعات مشخص مي كنند كه. مربوط به ميزان فروش فروشگاه هاست

  . داشته اند و همچنين بيان كننده چگونگي افزايش اين فروش، در مقايسه با رشد جمعيت و درآمد استرشد سريعي

چنانچه سطح فروش، به ميزان قابل توجهي كمتر از سطح رشد جمعيت و درآمد باشد، گوياي فقدان امكانات 

  .فروشگاهي مناسب در ناحيه مورد بررسي است

   مكان يابيتحليل منطقه اي تجاري ابزاري براي

با اين فرض كه مطالعه وضعيت اقتصادي، ميزان رشد ناحيه را نشان داده است، براي تخمين پتانسي ناحيه مورد نظر 

منطقه تجاري، حوزه اي جغرافيايي است . احداث ميدان ميوه و تره بار، الزم است تحليل تجاري در منطقه انجام شود

: محدوده منطقه تجاري به وسيله چند عامل از جمله. طه انجام مي شودكه خريدهاي مستمر آن، از مركز خريد مربو

 حوزه تقسيم 3 يا 2منطقه تجاري معموالً به . قابليت دسترسي، موانع فيزيكي و موقعيت مراكز رقيب تعيين مي گردد

  .مي گردد تا بدين ترتيب، تغييرات مربوط به آثار مركز خريد بر پيرامون آن مشخص شود

، بايد موقعيت آن را در رابطه با مناطق تجاري و مسكوني اطراف در نظر گرفت و هر )زمين( تحليل محوطه در تجزيه و

  .گونه عامل جغرافيايي محدود كننده و نيز راه هاي اصلي منتهي به آن بررسي شود
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 دست احداث براي مثال، فروشگاه ه اي ديگر در( چنانچه در اطراف آن، توسعه هايي در حال صورت گرفتن باشد 

  .، مورد بررسي قرار گيرند)باشد

بنابراين . در تجزيه و تحليل محوطه، بايد خيابان ها و دسترسي هاي موجود پيرامون محوطه را مورد بررسي قرار داد

بايد، برنامه هاي خيابان سازي كه وضعيت دسترسي به مركز خريد را بهبود يا تغيير مي دهند، همچنين ورودي ها و 

وضعيت دسترسي به محوطه بايد نشان دهد كه آيا موقعيت آن براي . اي پايگاه را با دقت تجزيه و تحليل كردخروجي ه

  .دسترسي ساكنين منطقه تجاري و ناحيه شهري مناسب است يا خير

. يكي از مهمترين جنبه هاي تحليل تجاري، تعيين منطقه تجاري است كه حوزه خدماتي مركز خريد محسوب مي شود

البته تعيين منطقه تجاري كه . ه تجاري پايه اي است، براي تعيين تعداد خريداراني كه جذب مركز خريد مي شوندمنطق

در بهترين حالت ممكن، منطقه . صد در صد فروش مركز خريد به ساكنان آن منطقه باشد، تقريباً غيرممكن است

 درصد فروش 15 تا 10ر اساس تجربيات، ب.  درصد از حجم فروش را به خود اختصاص مي دهد95 تا 85تجاري 

  .منطقه، به خريداراني است كه خارج از منطقه تجاري سكونت دارند

ا منطقه مي تواند با در دست داشتن اطالعات حاصل از تحقيقات اوليه منطقه اي، تحليلگر مطمئن مي شود كه آي

الگوي جمعيت، وضعيت درآمدي و مخارج ساكنين ناحيه نيز : افزون بر اين. پذيراي مراكز فروش جديد باشد يا خير

  .گوياي نوع مركزي است كه بايد ساخته شود، تا بتواند با ساير مراكز خريد رقابت كند
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  عوامل اصلي مكان يابي ميدان هاي محلي و منطقه اي

  : ه در مكان يابي ميادين ميوه و تره بار محلي يا منطقه اي مورد توجه قرار مي گيرد به شرح زير استعوامل اصلي ك

 نحوه توزيع و تمركز جمعيت در شهر، به نحوي كه در مجموع ميادين ساخته شده تمام جمعيت شهري را با حداقل  ـ1

  .شعاع دسترسي، پوشش دهد

عني وضعيت موجود و آنچه پيش بيني مي شود، ممكن است در ارتباط  شرايط دسترسي به شبكه حمل و نقل، ي ـ2

در نواحي وسيع شهري بايد امكان دستيابي به . قسمتهاي مسكوني و يا دسترسي اتومبيل ها به محل ميدان تأثير گذارد

  .محل به وسيله وسايل حمل و نقل عمومي فراهم آيد

عي مانند رودخانه ها، موانعي واقعي و رواني به وجود مي آورند كه بزرگراه ها و موانع طبي:  موانع مصنوعي مانند ـ3

  .مشتري براي خريد از ميدان ميوه و تره بار ممكن است، حاضر به عبور از آنها نشود

  .  بررسي مراكز فروش رقيب موجود يا مراكز جديدي كه قرار است، ايجاد شوند ـ4

ه اي است كه ماهيت خرده فروشي دارند و به منظور سرويس دهي به مطالبي كه گفته شد، درباره ميادين محلي و منطق

اما درباره ميادين ميوه مركزي كه فعاليت آن ها ويژگي عمده فروشي دارد، مهم ترين . شهروندان برنامه ريزي مي شوند

  : ضوابط مكان يابي به شرح زير است
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كه از سويي، با ورودي هاي بيرون شهري مرتبط باشد به گونه اي :  دسترسي به شبكه ارتباطي اصلي و بزرگراه ها ـ1

از طرف ديگر، انتقال بارها به مراكز خرده . تا كاميون ها و وانت هاي حامل ميوه، به راحتي به ميدان دسترسي پيدا كنند

در حاشيه فروشي به سهولت انجام پذيرد؛ بنابراين، مهمترين مكان براي احداث ميدان ميوه و تره بار مركزي، نقطه اي 

  .بيروني شهر، كه به شريان هاي ارتباطي دسترسي مناسبي دارد، مي باشد

زيادي به وجود مي آيد كه ) ترافيك( در اطراف ميدان ميوه و تره بار مركزي، رفت و آمد:  دوري از مناطق مسكوني ـ2

ين، نياز ميدان ميوه و تره افزون بر ا. در صورت مجاورت با مناطق مسكوني موجب مزاحمت براي ساكنان آن مي شود

بار به فضاي باز و فضاي ذخيره براي گسترش آتي، همچنين مسائل بهداشتي و اجتماعي، ايجاب مي كند كه ميدان 

  .ميزان اين فاصله بستگي به مقياس و شرايط كالبدي شهر دارد. مركزي از مناطق مسكوني فاصله بگيرد

ميدان ميوه و تره بار مركزي بر اساس : فعلي و گسترش آتي امكان تأمين زمين براي احداث تأسيسات  ـ3

به دليل گستردگي . استانداردهاي پذيرفته شده، نسبت به ميادين منطقه اي و محلي، به زمين وسيعتري نيازمند است

 هايي بديهي است كه در موقعيت. مقياس و نوع توجهي نياز دارند كه تنها در بخشي از شهر امكان تأمين آن وجود دارد

  .كه زمين باز، اندك يا گران است، امكان تأمين زمين مناسب براي ميدان مركزي وجود ندارد

معموالً در كنار ميدان مركزي، صنايعي نظير صنايع پاك كردن و بسته بندي سبزيجات و يا :  امكان تأمين آب ـ4

اليت هاي ميدان نيز چنين نيازي را تشديد مي ساير فع. صنايع تبديلي ساده ايجاد مي كند كه نياز به آب فراوان دارند
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 از شرايط مكان يابي ميدان به  ـ چه به صورت حفر چاه و چه به صورت لوله كشي  ـكند؛ بنابراي، امكان تأمين آب 

  .شمار مي آيد

عرض مقاوم بودن خاك، در م:  ساير شرايطي كه تأسيسات بزرگ شهري بايد از آن برخوردارد باشند، عبارتند از ـ5

  .رانش، تخريب و سيل گير نبودن زمين و شيب مناسب

   معيارهاي برنامه ريزي و سازماندهي فضايي ميدان ميوه و تره بار ـ4  ـ3

  :فضاهاي اصلي يك مجموعه ميدان ميوه و تره بار محلي به شرح زير است

  نگهباني و ساختمان اداري○خروجي                        ... ورودي ○

  خدمات بهداشتي○عمومي                          پاركينگ ○

  محوطه ميدان○قسمت هاي اداري و كنترل             ○

  محل جمع آوري زباله○غرفه هاي فروش                         ○

  ورودي و خروجي

 هم چنين اتومبيل ورودي بازارهاي روز بايد قابليت عبور و مرور براي وانت ها و كاميون ها ي حامل ميوه وتره بار

تعداد ورودي ها و تفكيك ورودي و خروجي ميادين، بستگي به موقعيت ميدان در بافت شهري، . مراجعان را داشته باشد

ورودي ميدان بايد به گونه اي طراحي شود كه ورود و خروج خودروها . دسترسي هاي پيرامون ميدان و اندازه آن دارد
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. ، بهترين راه حل است" فضاي مكث"در اين صورت ايجاد . اصلي ميدان نگرددباعث ايجاد ازدحام در مدخل مسير 

اين . براي ايجاد فضاي مكث در حد فاصل مسير اصلي ورودي ميدان، مي توان از جداول جدا كننده استفاده نمود

  .جداول مي توانند تبديل به فضاي سبز شوند

  پاركينگ ها

  :تفاده قرار مي شوند پاركينگ هاي عمومي به دو منظور اصلي اس

  . پارك كاميون ها و وانت هاي حامل ميوه و تره بار از ميدان مادر ـ

  .  پارك اتومبيل مراجعان ـ

پارك كاميون هاي ميوه معموالً مشكلي را در فضاي ميدان ايجاد نمي كند؛ زيرا تخليه و بارگيري جعبه هاي خالي در 

از سوي ديگر زمان باراندازي و . داران، تداخل اندكي پيدا مي كننداول وقت انجام مي شود و با زمان مراجعه خري

  .بارگيري معموالً كوتاه است؛ بنابراين محل توقف خودروهاي حامل بار بايد از خودروهاي مراجعين تفكيك شود

اينكه بايد ضمن . تعداد پاركينگ هاي خودروهاي خريداران بايد بر حسب متوسط تعداد مراجعان بازار ميوه انتخاب شود

فضاي اختصاص يافته به پاركينگ ها بايد از . براي خودروهاي كاركنان و غرفه داران نيز پيش بيني الزم انجام شود

  .مسيرهاي ارتباطي پياده جدا باشد و در كوتاهترين فاصله از محل غرفه ها قرار گيرد

  . گيردبديهي است كه محوطه پاركينگ بايد در امتداد ورودي و خروجي قرار مي
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  غرفه هاي فروش

  :هر غرفه فروش ميوه و تره بار بايد قابليتهاي زير را داشته باشد

 مدت انبار بستگي به نوع محصو درد و طبعاً مدت  ـدريافت خميوه و تره بار و انبار كردن ميوه و تره بار در كوتاه مدت 

، آماده سازي و در موارد الزم بسته بندي و ) كردنوزن( َتوزِين  ـانبار محصوالتي كه زودتر فاسد مي شوند، كمتر است 

  .فروش روزانه محصوالت

  اينجا عكس دارد

  ميدان  بزرگ ميوه و تره بار اراك

   نمايشگاه و بازار روز ـ3 سالن هاي عمده فروشي                      ـ2 سالن هاي خرده فروشي             ـ1

   منبع هوايي آب ـ6 مسجد                                            ـ5   سالن اجتماعات                     ـ4

 سردخانه، انبار سرد، انبار  ـ9 امكانات رفاهي، خوابگاه رانندگان              ـ8 استخر و سالن رختكن              ـ7

  عمومي

   درب ورودي عمده فروشي ـ12            درب ورودي خرده فروشي       ـ11 تعميرگاه و تعويض روغني         ـ10

   پاركنيگ عمومي ـ13

  :هر كدام از كاركردهاي ياد شده به فضاهايي نياز دارند كه بايد ويژگي هاي زير را داشته باشند
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انبارها در آن قسمت از غرفه كه، تخليه ميوه و تره بار راحت صورت گيرد و كمترين زمان ممكن را بخ خود : انبار) الف

در انبار بايد سكويي براي تخليه احداث شود كه ارتفاع آن به اندازه خودروهاي حامل ميوه . صاص دهد، قرار مي گيرداخت

در مسير ارتباطي و تخليه خودروهاي حامل بار، فضاي كافي جهت رفت و برگشت و دور زدن پيش بيني . و تره بار باشد

  .اندازه قسمت ارايه محصوالت، انتخاب مي گرددابعاد انبار، بسته به مساحت كل غرفه و . مي گردد

همچنين . هايي از قسمت فروش جدا كرد) ديواره(اين قسمت را مي توان با پانل: توزين يا آماده سازي و بسته بندي) ب

در . مي توان بدون جداسازي، فعاليت هاي اين قسمت را در محل انبار يا در حد فاصل انبار و قسمت فروش انجام داد

ن قسمت، ميوه و تره بار وارد شده به انبار از بسته هاي بزرگتر باز مي شوند و در صورت لزوم، شست و شو گرديده، اي

جعبه . باقي مانده براي فروش مجدد، به اندازه هاي مناسب بسته بندي مي شود. اجناس فاسد و زايد آن جدا مي شوند

  .آماده مي شودها نيز پس از تخليه بار براي عودت به ميدان مادر 

فضاي فروش كه به دليل كاركردي آن، با ساير قسمت هاي غرفه ارتباط دارد، بايد بدون فاصله در : قسمت فروش) پ

قسمت اصلي اين فضا به عرضه محصوالت اختصاص دارد كه با وسايل ساده و . مسير در حركت خريداران قرار گيرد

قسمت . بلند مي توان آن را به منظور اصلي عملكرد آن، طراحي كردطبقه بندي هاي مناسب و ايجاد سكوهاي كوتاه و 

  .كوچكي از اين فضا را ترازو و صندوق اشغال مي كند

  سالن غرفه هاي فروش
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غرفه هاي فروش، با در نظر گرفتن كاركرد و نحوه ارتباط داخلي آن ها در كنار يك ديگر در مجموعه اي به عنوان 

مع غرفه ها در قالب سالن فروش به منظور ايجاد مجموعه هاي متمركز و از نظر تج. سالن فروش قرار مي گيرند

. فضاي باز سالن براي آمد و شد، توقف و ديدن، انتخاب و خريد استفاده مي شود. كاركردي همگون، انجام مي پذيرد

  .چون از اين فضا در تمام سال استفاده مي شود، لزوماً بايد سر پوشيده باشد

  محوطه اصلي

محوطه اصلي ميدان، فضايي است كه سالن يا سالنهاي فروش را در خود جاي مي دهد و ابعاد آن به تعداد و اندازه 

نقشه مطلوب براي طراحي ميادين، شكلي است كه . سالن ها، غرفه ها، و شيوه طراحي مسيرهاي ارتباطي بستگي دارد

  .به واسطه آن از زمين بهره برداري بهينه شود

  هداشتي عموميسروسيهاي ب

ميادين ميوه و تره بار از مكان هاي عمومي به شمار مي آيند و لزوماً بايد سرويس هاي بهداشتي كافي براي آن ها در 

جايگاه مناسب براي خدمات بهداشتي با توجه به ورودي اصلي و مسيرهاي ارتباطي داخلي ميدان، . نظر گرفته شود

  .اي بهداشتي و معماري طراحي شوندتعيين مي شود و بايد مطابق استاندارده

  محل جمع آوري زباله
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به دليل عملكرد خاص ميادين و در نتيجه كار روزانه غرفه ها، تعداد زيادي جعبه فرسوده و مقدار زيادي ضايعات، شامل 

محلي دور از زباله هاي توليد شده بايد در . ميوه و سبزيجات غيرقابل استفاده و همچنين زباله هاي ديگر توليد مي شود

انتخاب . مسير رفت و آمد مراجعان در محفظه هاي مخصوص جمع آوري زباله و به صورت مرتب و روزانه تخليه شوند

محل جمع آوري زباله بايد به نحوي باشد كه خودروهاي مخصوص حمل زباله بتوانند، به راحتي به آنجا دسترسي پيدا 

  .كنند

  ) معامالت(سالن هاي تجاري 

تجاري، جايگاه اصلي ترين فعاليت هاي ميدان است و همه عمليات مربوط به داد و ستد، دريافت و توزيع سالن هاي 

اين سالن ها بايد در يك قالب فضايي قابل تكرار و به شيوه هاي مناسب طراحي . كاال در اين مكان صورت مي گيرد

رخش عمليات گوناگون خريد، فروش، عرضه، شوند كه ضمن به وجود آوردن فضاهايي مشابه، فضاي مناسب را براي چ

  .انبار، بارگيري و تخليه كاال فراهم آورد

  :اين سالن ها فضاهاي فرعي نيز دارند

  .بارانداز، انبار موقت كاال، جايگاه عرضه و نمايش محصوالت، دفتر كار و سرويس

  كارگاههاي تسهيالت جنبي
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ه عنوان كارگاههاي تسهيالت جنبي براي احداث كارگاههاي درمجاورت سالن هاي معامالت، مي توان فضاهايي را ب

گوني بافي، جعبه سازي، : اين گارگاه ها عبارتند از. كوچك در نظر گرفت كه رابطه مستقيم با سالن هاي مذكور دارند

  .ه بار استيكي از گارگاه هاي جنبي مهم در ميادين بار، مراكز بازيافت ضايعات ميوه و تر... رده بندي، بسته بندي و 

  ساختمان هاي خدماتي 

آتش نشاني، ساختمان باسكول ها، پاسدارخانه، ساختمان كنترل ورود و خروج، تأسيسات : ساختمان هاي خدماتي شامل

زيربنايي، كانال هاي هدايت آبهاي سطحي، شبكه آب، شبكه برق و سيستم برق اضطراري، شبكه گاز، شبكه مخابرات، 

  .م صوتي، شبكه فاضالب و تصفيه خانه فاضالت مي شودسيستم اعالم حريق، سيست

  سردخانه و انبار

مربا : محدوده اي است براي كارخانجات و كارگاههاي سبك كه مواد اوليه آن مستقيماً از ميدان به دست مي آيد، مانند

  ...سازي، كمپوت سازي، ترشي سازي، خيارشور سازي، تهيه خوراك دام و 

  ساير ساختمان ها

ات جهت آماده سازي، رده بندي، بسته بندي و عرضه كلي مواد غذايي و تزئيني كه به ماهيت ميدان ميوه و تره تأسيس

  ... مرغ، ماهي، گل و انواع : بار نزديكند، مانند
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و شيشه، فروشگاه هاي تأمين لوازم جنبي، ... يراق آالت، ابزار، كليد : انواع فروشگاه هاي مورد نياز، به عنوان مثال

كه مي تواند نيازهاي اوليه كاركنان ميدان را ... نف بار فروش، همچنين فروشگاههاي لبنيات، مواد غذايي، قنادي ص

  .برطرف سازد

  .خوابگاه، استراحتگاه، تجهيزات بهداشتي و درماني، تعميرگاه

  :ن خود به وجود خواهد آورداگر برنامه ريزي كالبدي ميدان با دقت الزم انجام نپذيرد، مشكالت زير را در محيط پيرامو

ايجاد اختالل در زمينه بهداشت، ترافيك، اختالل در سيستم دفع آبهاي سطحي، سيستم دفع زباله، سيستم دفع 

فاضالب، اختالل در سيماي شهر، ايجاد آلودگي صدا وهوا، ايجاد فعاليت هاي غيرقانوني در رابطه با ميادين در محالت 

به كاالهاي عرضه شده، عدم كنترل بر سيستم عرضه و تقاضا و طبيعاً اختالل در نحوه اطراف، افزايش ضايعات نسبت 

همچنين افزون بر . قيمت گذاري ميوه ها به دليل ماهيت فساد پذيري ميوه و تره بار و فصلي بود عرضه محصوالت

  : موارد ياد شده در برنامه ريزي ميادين بايد به اصول زير توجه كرد

  د سريع محصوالت عرضه شده در ميدان امكان بازدي ـ1

   امكان دسترسي سريع به بخشهاي اداري و خدماتي ـ2

   ايجاد فضاي كافي براي مسير حركت و پاركينگ وسايط نقليه ـ3

   امكان توسعه آتي ميدان ـ4
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   اصول و معيارهاي مديريت ميدان ميوه و تره بار ـ4  ـ4

  سازماندهي اداري

يوه و تره بار در سه حوزه اصلي با عناوين بهره برداري، عمران و اداري و مالي انجام مي فعاليت سازمان هاي ميدان م

  :شود

   حوزه بهره برداري ـالف 

اين حوزه به عنوان ركن اصلي واحدهاي اجرايي سازمان ميادين ميوه و تره بار مسؤوليت برنامه ريزي، نظارت و كنترل 

وظايف مهم . همچنين ارزيابي عملكرد و بهره برداري غرفه ها را به عهده داردبر شيوه اداره ميادين و بازارهاي روز و 

كه با تشكيل شوراي نرخ گذاري مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي ربط انجام مي ( نرخ گذاري : اين حوزه عبارتند از

، بازرسي مستمر و شبانه )ت از لحاظ نارساييهاي موجود در چگونگي ارايه خدما(، ارزيابي عملكرد، بهره برداري )شود

روزي، دسته بندي كردن اطالعات به دست آمده و تجزيه و تحليل و ارايه طريق و بررسي تقاضاي متقاضيان واگذاري 

  .غرفه ها

   حوزه عمراني  ـب 

  .ستاين حوزه مسؤو طرح و توسعه و نگهداري تأسيسات و امكانات موجود و اجرا و نظارت بر تعميرات فني مورد نياز ا
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در بخش امور مالي، فعاليت هاي مربوط به صورت .  اين حوزه مديريت امور مالي، اداري و تداركات را بر عهده دارد ـپ 

  .برداري از اموال و داراي ها، روزآمد كردن حسابهاي مالي، انبارگرداني و تدوين بودجه انجام مي پذيرد

  .يگاني و پرونده سازي اطالعات پرسنل انجام مي شودبا... در بخش اداري، صدور احكام استخدام، ترفيع و 

آگاهي از قيمت ها، برگزاري مناقضه، تشكيل بانك اطاعات خريد براي دستيابي : در بخش تداركات نيز عملياتي مانند

يكي ديگر از وظايف اين قسمت فراهم كردن تسهيالت جهت بسته بندي . سريع منابع به توليد و بازار، پيگيري مي شود

  .محصوالت است

جمع آوري ... همه ساله ميزان زيادي از محصوالت كشاورزي، به ويژه ميوه جات، به دليل كمبود جعبه، نايلون، سبد و 

از سوي ديگر، انحصار اين گونه لوازم در دست بار فروشها، روستاييان را به آن ها . نشده، به بازار عرضه نمي شوند

در نظر گرفتن احتياجات توليدكنندگان، در جهت برآوردن تقاضاي آنان، تسهيالت قسمت تداركات با . وابسته مي كند

  .الزم را فراهم مي آورد

در بازارهاي روز، يك يا دو سرپرست هستند كه موظفند در درفاتر سرپرستي، حاضر بوده، نرخ ها را كنترل كنند و به 

اين .  دفتر سرپرستي گسترده تر در نظر گرفته مي شوددر ميادين ميوه و تره بار، تشكيالت. شكايات، رسيدگي نمايند

  . دفتر چند بازرس در استخدام خود دارد كه در ميدان حضور دارند و نرخها را كنترل مي كنند

  ساير مسائل مديريتي 
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   واگذاري حق بهره برداري ـالف 

  :هم اكنون، توليدكنندگان ميوه و تره بار در سه گروه زير مي گنجد

  :شامل روستاييان، شركتها و مؤسسات خصوصي كه خود از دو گروه تشكيل شده اند: وصي بخش خص ـ1

اين توليدكنندگان به دليل نداشتن امكانات، . گروه اول، اكثريت توليدكنندگان جزء و كشاورزان خرده پا را در برمي گيرد

توليدات اين گروه، اغلب سلف . ار نيستندقادر به ارائه مستقيم و بدون قيد و شرط محصوالت خود به شكلي آزاد در باز

خري مي شود و يا كشاورزان به دليل گرفتن اعتبار و ديگر كمكهاي نقدي و غيرنقدي از بازار فروش، مجبورند 

اين ) حق العمل كاري(بار فروش با دريافت ميزان مشخص . محصوالت خود را در اختيار بار فروش خاصي قرار دهند

در عين حال، . مي رساند و بدين ترتيب، ميزان اندكي از سود واقعي نصيب توليدكننده مي شودمحصوالت را  به فروش 

اين گروه از . مصرف كننده نيز براي خريد محصوالت مبلغ بيشتري كه به دلخواه بار فروش تعيين مي گردد، مي پردازد

نطقه اي و بازارهاي روز محلي شوند و غرفه توليدكنندگان، همان گروهي هستند كه، بايد جذب ميادين ميوه و تره بار م

  .ها طبق شرايط مناسبي در اختيار آنها قرار گيرد

گروه دوم، توليدكنندگاني هستند، كه از امكانات بيشتري برخوردارند و مانند گروه اول كامالً در انقياد بار فروش ها و 

وش ها و ميدان دارها ندارند، اما بار فروش ها در اين گروه اگر چه نيازي به كمك مالي بارفر. ميدان دارها نيستند

مواردي با ايجاد مشكالتي در زمينه تهيه جعبه، گوني و نايلون و مسائل حمل و نقل محصوالت به ميادين، 
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اين گروه از توليدكنندگان را نيز مي توان با برنامه ريزي . توليدكنندگان عمده را نيز به نوع ديگري وابسته مي سازند

  . جذب تشكيالت ميادين بار شهرداري ها كرد و بدين ترتيب، تعادل بيشتري در بازار ايجاد نمودالزم

  . كشاورزي وابسته به مؤسسات دولتي يا عمومي ـ شركت ها و مؤسسه هاي توليدي  ـ2

   تعاونيهاي توليدي كشاورزي ـ3

  .ه بار و بازارهاي محلي شهرداري را دارندگروه هاي دو و سه، هم چنين آمادگي همكاري در تقويت ميادين ميوه و تر

اصوالً در اساس نامه سازمان ميادين و تره بار اشاره شده است كه غرفه ها بايد به توليدكنندگان واگذار شود؛ يعني، بر 

اساس مداركي كه اداره كشاورزي شهرستان و استان محل توليد تأييد كرده است، متقاضي بايد توليدكننده واقعي 

بنابراين، در طي سال، غرفه ها به بهره برداران متفاوتي واگذار مي شود؛ مثالً، در فصل پاييز و زمستان .  باشدمحصول

  .در اختيار توليدكننده مركبات و در فصل بهار و تابستان در اختيار توليدكننده صيفي جات قرار مي گيرد

  مسائل بهداشتي: ب

ه رعايت بهداشت است كه سالمت مردم به طور مستقيم به آن بستگي يكي از مسائل مهم در مديريت ميادين، مسأل

بديهي است كه اگر كيفيت بهداشت فضا . روزانه هزارن نفر از مردم شهر به ميادين ميوه و تره بار مراجعه مي كنند. دارد

بنابراين، . تقل شودو كاركنان ميادين در حد مطلوب نباشد، ممكن است بيماريهاي متعددي از اين طريق به مراجعان من
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همچنين آب مصرفي براي شست و شوي ميوه . تمامي كارگران ميادين بايد تحت معاينات بهداشتي دوره اي قرار گيرند

  .تنها براي شست و شوي زمين ها و آبياري مي توان از آب چاه استفاده كرد. وسبزيجات بايد تصيفه شده باشد

  رباب رجوعمسائل اجتماعي در زمينه برخورد با ا: پ

يكي از مشكالت رايج در ميدان هاي ميوه و تره بار محلي و منطقه اي، شكايات مردم از برخورد نامناسب كارگران 

براي رسيدگي صحيح به اين مسأله، مديريتا ميدان نبايد بدون تحقيق و بررسي الزم، با . شاغل در اين ميادين است

با شناخت كامل ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي كارگران برنامه هايي را كارگران برخوردهاي مقطعي نمايد؛ بلكه بايد 

از كارگران % 5/91بر اساس تحقيقي كه در تهران انجام پذيرفته است، : به عنوان مثال. براي بهبود رفتار آنها ارايه نمايد

 به صورت مجرد در تهران زندگي اكثراً. از آنها غيربومي هستند% 99. شاغل در ميادين، تحصيالتي كمتر از ديپلم دارند

از اين كارگران متأهل هستند و % 5/50.  روز يك بار به زادگاه خود مراجعه مي كنند85مي كنند و به طور متوسط هر 

 ساعت 15براي ( ريال 33060متوسط دستمزد دريافتي روزانه آنها .  نفر را تحت تكفل دارند6به طور متوسط، هر يك 

 است كه چنين وضعيتي مشكالت كارگران را تشديد مي كند و الزم است مديريت با توجه به اين بديهي. مي باشد) كار

همچنين در خصوص آموزش مراجعان، برنامه الزم را . موارد، نسبت به بهبود شرايط كار و رفتار كارگران اقدام كند

  .تدوين نمايد

  گورستان●
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   مشخصات گورستان بر حسب مقياس شهرها ـ5  ـ1

   ضوابط مكان يابي گورستانهاي شهري ـ5  ـ2

   معيارهاي برنامه ريزي گورستان ـ5  ـ3

   اصول مديريت گورستان ـ5  ـ4

  گورستان

   مشخصات گورستان بر حسب مقياس شهرها ـ5  ـ1

گورستان ها به داليل زيست محيطي و عملكردي، در خارج از شهر قرار مي گيرند و بر اساس اصول برنامه ريزي 

از سوي ديگر، استانداردهاي معيني براي اندازه و . اي هر شهر تنها يك گورستان در نظر گرفته مي شودشهري، بر

براي تعيين اندازه گورستانها در هر شهر، محاسبات جمعيتي خاصي الزم . مشخصات كلي كاركرد گورستانها وجود ندارد

ابراين، اندازه گورستان ها در هر شهر كامالً وابسته بن. است كه در مبحث معيارهاي برنامه ريزي گورستان بيان مي شود

 اما  ـ مقياس از قبل تعيين شده اي ندارد  ـبه جمعيت آن شهر است و بر اساس نرخ مرگ و مير شهر تعيين مي گردد 

  .يكي اندازه گورستان و ديگري فاصله گورستان از شهر: عملكردهاي هر گورستان به دو عامل بستگي دارد

ستان بزرگتر و از شهر دورتر باشد، بايد تأسيسات و تسهيالت بيشتر و در نتيجه عملكرد گسترده تري براي هر چه گور

آن پيش بيني شود؛ به عنوان مثال، در يك شهر كوچك كه گورستان آن در دو كيلومتري شهر قرار گرفه است، نيازي 
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زديكي مسافت گورستان، شهروندان مي تواند از به احداث سالن غذاخوري در محوطه گورستان نيست؛ زيرا به دليل ن

از سوي ديگر مدت رفت و آمد و توقف فرد در گورستان به اندازه اي طوالني نيست . تسهيالت داخل شهر استفاده كنند

البته، هر گورستان در وهله اول بايد تأسيسات و تسهيالت پايه اي و ضروري . كه به چنين مؤسسه اي نيازي باشد

د و سپس بر اساس بررسي تحليلي گورستان با توجه به دو عامل ذكر شده، در صورت لزوم تأسيسات مورد داشته باش

در زير ابتدا عناصر و تأسيسات مشترك گورستان ها نام برده مي شود و سپس تأسيسات كه بسته به . نياز، احداث شود

  .مقياس شهرها قابل توسعه است، فهرست مي گردد

  يسات و تسهيالت مشترك گورستانها عناصر و تأس ـالف 

   مقابر عمومي و قطعه شهدا ـ

   غسال خانه ـ

  )البسه سوز( زباله سوز ـ

  ...)آب، برق، گرمايش و (  ساختمان تأسيسات ـ

   مسجد ـ

   ورودي و نگهباني ـ

   پاركينگ ـ
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   راه ها و فضاي سبز و فضاي باز ـ

   ساختمان اداري ـ

  ) ظروف زباله، آبخوري، سايه بان، توالت عموميتلفن عمومي،(  تسهيالت پايه اي ـ

   حمام براي استفاده كاركنان ـ

  تأسيسات اضافي گورستان بر حسب مقياس شهر: ب

   سالن سوگواري ـ

   فضاي سبز و فضاي بازي براي كودكان ـ

   درمانگاه ـ

   بوفه يا سالن غذاخوري ـ

   قطعه كودكان، آرامگاههاي خصوصي ـ

   سنگ تراشي ـ

  نه گلخا ـ

   گلفروشي ـ

   بانك ـ
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   تلفن راه دور ـ

   سردخانه ـ

  ...)نقاشي و تزئينات، نجاري، آهنگري، مكانيكي و(  كارگاههاي خدماتي ـ

  )توليد سنگ بتوني لحد، جدول و بوك مورد نياز گورستان(  كارگاههاي توليدي ـ

   تأسيسات تصفيه فاضالب ـ

   ضوابط مكان يابي گورستانهاي شهري ـ5  ـ2

 و ديگري " موقع"يكي عوامل مربوط به موقعيت يا : ل مؤثر بر مكان يابي گورستان به دو دسته تقسيم مي شودعوام

  :"موضع"عوامل مربوط به مكان يا 

عوامل مربوط به موقعيت، عواملي هستند كه رابطه بين شهر و گورستان را مشخص مي كنند و موقعيت گورستان در 

عوامل مكاني به ويژگي هاي مح قرارگيري گورستان مرتبط مي شود و اين نكته را . ايندارتباط با شهر را تعيين مي نم

مشخص مي سازد كه آيا محل انتخاب شده براي گورستان، صرف نظر از موقعيت آن براي احداث گورستان مناسب 

  .هست يا خير

  حد شرعي فاصله گورستان از شهر

  اينجا عكس است
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  قعيت عوامل مربوط به مو ـ5 ـ2  ـ1

   فاصله از شهر ـالف 

گورستان به داليل گوناگوني بايد دور از بافت شهري، مكان يابي شود؛ از نظر فقهي حداكثر فاصله گورستان از شهر بايد 

از سوي ديگر، از آنجا كه مسلمانان در فواصل . به اندازه اي باشد كه موجب شكسته شدن نماز و باطل شدن روزه نگردد

به فاتحه خواني براي اهل قبور مي روند؛ فاصله گورستان نبايد در حدي باشد كه موجب ) يباً هر هفتهتقر(زماني معيني 

اما در هر حال، براي رعايت اصول شهرسازي، وجود فاصله بين گورستان و شهر . به زحمت افتادن شهروندان شود

  : در غير اين صورت مشكالت زير بروز مي كند. ضروري است

آلودگي هوا ناشي از سوزاندن لباس مردگان و فعل و انفعاالت ناشي از تجزيه اجساد، : اع آلودگي ها شامل انتقال انو ـ1

  .آلودگي آب ناشي از دفن جسد در خاك، آلودگي صوتي ناشي از انتشار صداي عزاداري و شيون بازمانگان به اطراف

كنند و هر روز با صحنه هاي دلخراش شيون و  افسردگي مردم به ويژه كودكاني كه اطراف گورستان زندگي مي  ـ2

  .زاري مواجه مي شوند

  . ايجاد ترافيك بر اثر حركت دسته جمعي تشييع جنازه در اطراف گورستان ـ3

احداث گورستان د رداخل شهر موجب اشغال پهنه هايي گسترده از اراضي شهري مي شود :  اشغال فضاي شهري ـ4

  .كه براي خدمات ديگر مناسب هستند
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گورستان ها به جهت احترام نزد مردم، جلوي توسعه طرح هاي :  جلوگيري از اجراي طرح هاي عمراني و خدماتي ـ5

راه ها و بزرگراه هاي نوساز را به بن بست مي كشانند و كار احداث شبكه هاي آب و فاضالب را با . عمراني را مي گيرند

  .دشواري مواجه مي سازند

  جهت توسعه شهر: ب

ن بايد در جهتي مكان يابي شود كه امكان توسعه شهر در آن جهت نرود، يا اينكه به هر دليل در طرح توسعه گورستا

كوه، جنگل : بنابراين، بهتر است گورستان ها در جهاتي كه عواملي مانند. كالبدي شهر، در گستره توسعه آتي قرار نگيرد

از سوي ديگر، از آنجا كه مردم اغلب از . ند، مكان يابي شوندو موانعي از اين دست كه از توسعه شهري جلوگيري مي كن

هم جواري با گورستان پرهيز مي كنند، با مطالعه و پيش بيني هاي الزم مي توان از گورستان به عنوان عاملي براي 

ج از برنامه بدين ترتيب كه گورستان را در جهتي كه امكان توسعه خار. مهار توسعه خارج از برنامه شهر استفاده نمود

اين پيشنهاد، ممكن است در شرايطي كه نه تنها مانع توسعه نشده، بلكه اسكان بي رويه را دامن . وجود دارد، قرار داد

  .زند، بنابراين بايد با مطالعه كافي انجام پذيرد

   همجواريها ـپ 

 گورستان هستند كه به عنوان  هم جواري هاي مناسب ـفضاهاي باز خواه درخت دار و سرسبز، خواه خاكي و صحرايي 

نامناسب ... ساير همجواريها به ويژه همجواري با مراكز آموزشي، صنعتي، نظامي و . حريم گورستان عمل مي كند
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همچنين با توجه به عالقه اي كه بخشي از مردم كشور ما به دفن مردگان خود در جوار امكان مذهبي و مقابر . هستند

دارند، توصيه مي شود اين نوع همجواري ها خيلي كم و با توجه به شرايط ديگر، ... قدسان و امامزاده ها، م: مقدس نظير

  . انجام گيرد

   جهت وزش بادهاي غالب ـت 

بر اثر فعال و انفعاالت شيميايي ناشي از تجزيه اجساد، همچنين سوزاندن لباسهاي مردگان، معموالً هواي گورستان 

ظر اجتماعي نيز قرار گرفتن مجتمع هاي زيستي در معرض باد گورستان، نامطلوب از سوي ديگر، از ن. پاكيزه نيست

بنابراي جهت وزش باد غالب بايد از سوي شهر به گورستان باشد و در صورت قرارگيري گورستان در مسير بادي . است

  .رددكه به طرف شهر مي وزد، بهتر است پيرامون گورستان با درختان بلند و پرشاخ و برگ محصور گ

   دسترسي ـث 

شبهاي جمعه و برخي از : معموالً، رفت و آمد به گورستان به صورت دسته جمعي انجام مي گيرد و در ايام خاصي نظير

بنابراين، دسترسي مناسب و ايمن به گورستان . مناسبتهاي مذهبي و ملي جمعيت زيادي به گورستان روي مي آورند

نظر دور بماند كه گاهي تشييع كنندگان به دليل تألمات روحي كامالً منطقي عمل اين نكته نبايد از . اهميت خاصي دارد

چنانچه مسير دسترسي به گورستان خارج از شهر و داراي تقاطع هاي فراوان باشد و يا به هر ترتيبي ايمني . نمي كنند

  .ازم را نداشته باشد، امكان بروز خطر افزايش مي يابد
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   مكان عوامل مربوط به ـ5  ـ2  ـ2

   جنس و تركيبات خاك ـالف 

تركيباتي كه جاذب شديد آب هستند و يا جدب . جنس خاك در فعل و انفعاالت شيميايي روي جسد بسيار مؤثر است

بنابراين، . آنها بسيار كم است، موجب باقي ماندن جسد به مدت طوالني مي گردند و باعث بهداشت محيط مي شوند

  .ه گونه اي باشد كه موجب اختالل در امر تجزيه جسد نگرددجنس خاك و تركيبات آن بايد ب

از سوي ديگر احداث فضاي سبز در گورستان به خاك مناسب نياز دارد؛ بنابراين، خاك سطح زمين بايد قابليت رشد 

  .گياهان را داشته باشد

  :ندزمين هايي كه به عنوان بستر گورستان انتخاب مي شوند، بايد داراي ويژگي هاي زير باش

  .باشند و به گونه اي كه هوا براي تجزيه جسد در جريان باشد) نرم و جدا شونده( مَتخَلخل ـ

 آب را به نسبت از خود عبور دهند، ولي نه به آن حدي كه آب باران و ديگر آب هاي سطحي را سريعاً از خود عبور  ـ

  .دهند

  .صورت فيلتر عمل كنند قابليت خروج گازها را داشته باشند؛ به گونه اي كه به  ـ

  . آب پذيري و نفوذپذيري آنها زياد نباشد ـ

  . نسبتاً خشك باشند ـ
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  . نسبتاً نرم باشند ـ

  . داراي تركيباتي از سيليس باشند ـ

  :زمينهاي زير براي احداث گورستان مناسب نيستند

نهاي باتالقي، زمينهاي صخره  سخت و متوسط، زمينهاي رسي، زمينهاي شني، بستر رودخانه ها و زمي"دج"زمينهاي 

  .اي و سنگي

   مكانيك خاك ـب 

زمين گورستان بايد مقاومت معيني در برابر نشست، لغزش و ريزش خاك داشته باشد؛ زيرا رانش زمين، افزون بر ايجاد 

ين پديده نابساماني در محوطه گورستان، از لحاظ اجتماعي نيز باعث مي شود، مردم مردگان خود را در گورستاني كه چن

  .هايي در آن مشاهده شده است، دفن نكنند

   شيب زمين  ـپ 

توپوگرافي گورستان بايد شيب مناسبي براي تخليه سريع و روان آبهاي سطحي داشته باشد، تا بدين ترتيب آب ناشي از 

ي سطحي نيز البته در كنار شيب  مناسب بايد شبكه تخليه آبها. ريزش برف و باران در سطح گورستان باقي نماند

در غير اين صورت باقي ماندن آبهاي سطحي در كف گورستان ايجاد خرابي كرده، آبهاي زيرزميني را نيز . طراحي شود

  .آلوده مي كند



 67 کتاب سبز راهنماي شهرداري ها

همچنين در صورتي كه گورستان و مجتمع زيستي . البته روشن است كه گورستان نبايد در اراضي سيل گير احداث شود

 باشند، گورستان بايد در ارتفاع پايين تر از مجتمع زيستي قرار گيرد تا آبهاي آلوده از همجوار در يك شيب قرار گرفته

  .سمت گورستان به سوي شهر جريان نيابد

   عمق آب هاي زيرزميني ـت 

بنابراين، با توجه به عمق قبر و سطح آب هاي زيرزميني، . بر اساس احكام اسالمي، اجساد بايد در خاك دفن شوند

 سازمان 40  ـ45بر اساس دستورالمعل شمار . ان بايد به نحوي تعيين شود كه آبهاي زيرزميني آلوده نشوندمكان گورست

حفاظت از محيط زيست، در خصوص ضوابط مكان و موقعيت گورستان، سطح سفره هاي آب زيرزميني در محدوده 

  . متر پايين تر از كف قبور باشد5گورستان بايد حداقل 

  حي محل آبهاي سط ـث 

گورستان نبايد در مجاورت رودخانه، چشمه و قنات مكان يابي شود؛ زيرا فاضالب گورستان و از جمله فاضالب غسال 

خانه بسيار آلوده است و به هيچ وجه نبايد پيش از تصفيه دفع گردد؛ حتي نبايد با آبهاي جاري مصرفي انسان، دام يا 

  .كشاورزي تماس پيدا كند

   چگونگي توسعه آتي ـج 
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در اين . (مكاني كه براي گورستان انتخاب مي شود، بايد امكان توسعه براي بهره برداري در سالهاي آتي را، داشته باشد

  .)باره به بخش تعيين مساحت گورستان رجوع شود

   رعايت موازين شرعي در انتخاب زمين ـچ 

 622بر اساس مسأله . و بالتكليف باشد) نغير از گورستا(غصبي، موقوفه امر خاص : زمين محل احداث گورستان نبايد

 ميت را نبايد در جاي غصبي دفن كنند و دفن كردن در جايي كه براي غير دفن كردن وقف "):ره(" رساله امام خميني"

شده و در مسجد اگر موجب وهن به مسلمانان باشد يا مزاحم نمازشان باشد جايز نيست؛ بلكه احتياط واجب آن است كه 

 همچنين به ".سجد دفن نكنند و در زميني كه مثل مسجد براي غير دفن كردن وقف شده، جايز نيستاصالً در م

 دفن مسلمان در جايي كه بي احترامي به او باشد؛ مانند جايي كه خاكروبه و كثافت مي ريزند، ": 621موجب مسأله 

  ".جايز نيست

   معيارهاي برنامه ريزي گورستان ـ5  ـ3

 تا 25بدين منظور، دورنماي برنامه ريزي معموالً . امه ريزي گورستان، تعيين مساحت گورستان استاولين گام براي برن

سپس به استفاده از تجارب و نظر كارشناسان علم جمعيت شناسي، تعداد مردگان شهر .  سال در نظر گرفته مي شود30

 مربع سرانه به ازاي هر نفر، مساحت مورد  متر5با در نظر گرفتن . براي تمام سال هاي اين دوره پيش بيني مي شود

  .نظر نياز براي گورستان را مي توان برآورد كرد
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مطلوب بودن . گورستان مانند بسياري از مجموعه هاي شهري، داراي عناصر است كه روابطي بين آنها برقرار است

برنامه ريزي گورستان تعيين عناصر بنابراين، گام بعدي در . كاركرد مجموعه در گرو روابط منظم بين اين عناصر است

  .مورد نيازي است كه با مقياس گورستان همبستگي دارد

عناصر اصلي . گام نهايي، تصميم گيري در مورد نحوه استقرار و ارتباط فضاهاي مختلف گورستان با يكديگر است

ري، ساختمانهاي تأسيسات و ورودي و نگهباني، پاركينگ؛ غسال خانه، مسجد، سالنهاي سوگوا: گورستان عبارتند از

  .تجهيزات و كارگاهها، مقابر عمومي و خصوصي، مقابر شهدا و كودكان، راهها و فضاهاي سبز و باز

راه فرعي، . 3راه اصلي، . 2راه كمربندي، . 1: مسيرهاي ارتباطي بين عناصر مختلف گورستان به چهارراه تقسيم مي شود

ق راه كمربندي به راه هاي اصلي گورستان جريان مي يابد و از طريق راههاي ترافيك اصلي از طري. مسير پياده رو. 4

پاركينگ ها به نوبه خود با پياده . اصلي به راههاي فرعي مرتبط مي گردد و سرانجام به پاركينگ ها منتهي مي شود

كه به قطعه قبور و بناهاي پياده روها در آخرين رديف سلسله مراتب ساختار دسترسي قرار مي گيرند . روها مرتبط هستند

  .ديگر دسترسي مي يابند

. 3غسالخانه و سردخانه،. 2ورودي و نگهباني، . 1: ساير عناصر با ترتيبي كه مورد استفاده قرار مي گيرند، عبارتند از

  .رستوران. 8سالنهاي سوگواري، . 7مسجد، . 6گل فروشي و سنگ تراشي، . 5قطعات قبور،. 4بخش اداري، 
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 شده داراي توالي عملكردي هستند؛ يعني، هنگامي كه جسدي براي تدفين به گورستان آورده مي شود، عناصر ياد

نخست به غسالخانه و يا سردخانه منتقل مي شود و پس از طي مراسم غسل و كفن و برگزاري نماز، براي دفن به محل 

وقتي .  امور اداريِ تدفين را انجام مي دهندبه موازات اين امور، صاحبان ميت در ساختمان اداري،. قبر برده مي شود

  .پس از نماز ميت در سر قبر، جسد دفن مي شود. جسد به سرقبر مي رسد، اين امور نيز به پايان رسيده است

طي اين مراسم، غسالخانه، سردخانه، البسه سوز، فضاهاي سالن هاي انتظار غسالخانه، نمازخانه، آمبوالنس، بخش حفر 

در مسير عملكرد تدفين قرار ... ي، گلخانه، تلفن عمومي، ساختمان اداري، بانك، كلينيك، قطعات قبور و قبر، سنگ تراش

براي درست عمل كردن سيستم، كانال هاي ارتباطي بين اين عناصر بايد به صورت منظم در جاي خود قرار . مي گيرند

  .گيرند

كردهاي ديگر است و توالي مراجعه به فضاهاي زير را در فاتحه اهل قبور هفتگي از سوي بستگان فوت شده، شامل عمل

  :بر دارد

  .مسجد، سالن هاي سوگواري و مجدداً بخش اداري د مواقع معيني، پاركينگ و راه هاي ارتباطي به صورت مستمر

  .در ادامه به توضيح مختصر پاره اي از عناصر مهم گورستان مي پردازيم

  ورودي گورستان
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ورودي ها عموماً نه تنها به دليل . ل ارتباطي فضاي خارج و فضاي داخل يك معماري استورودي در حقيقت، مدخ

ايجاد ارتبط اصلي و فيزيكي با فضاي معماري داخل و فضاي خارج اعتبار كسب مي كنند، بلكه حاوي مفاهيمي در 

  .معماري هستند كه به طور سمبليك هويت آن را معرفي مي كنند

ه اي از عملكردهاي داخلي فضاهاي معماري، روحيه حاكم بر ساختمان و القاي تصورات مجموع: اين مفاهيم شامل

  .مي باشد) معنوي( متافيزيكي

در معماري سنتي ايران ورودي اعتباري خاص دارد و بنابر موضوع و عملكردي كه معماري هاي مختلف داشته اند، 

طرح ورودي درگورستان ها بايد گوياي آرامش و . ردازدورودي نيز به نوعي به بيان هويت ساختمان و روحيه آن مي پ

  .وقار و انتظار باشد و به بيننده تصور گذرا از زندگي مادي به جهان معني را القا نمايد

  غسال خانه

غسال خانه، مجموعه ساختماني است كه در آن، همه فضاها و قسمت هاي اداري و خدماتي براي سرويس دهي به 

عمل غسل و كفن ميت در فضاي محدودي صورت مي پذيرد ولي .  آن، طراحي مي گرددشست و شوي ميت و كفن

اين خدمات كه تبديل فضايي آن . فضاهاي جنبي و خدماتي وابسته به آن مجموعه نسبتاً بزرگي را تشكيل مي دهد

وناگوني است كه در بالفاصله در ارتباط با فضاي اصلي غسالخانه قرار مي گردد، در جهت جوابگويي به خواسته هاي گ

  .هنگام ازدحام تشييع كنندگان مورد نياز است
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  :غسالخانه خود به تنهايي شامل فضاهاي زير است

شست و شوي و . 4فضاي استراحت كارگران، دوش، سرويس، . 3فضاي انتظار جسد و صاحبان جسد، . 2ورودي، . 1

  .خروجي. 8قسمت اداري، . 7نمازخانه، . 6انبار، . 5كفن و دفن، 

  پاركينگها

  مكان يابي پاركينگ با توجه به فضاهاي گوناگون گورستان

  :پاركينگ هاي گورستان به چهار دسته تقسيم مي شوند

   پاركينگ ويژه كاركنان و كارمندان مجموعه ـ

   پاركينگ براي مراجعان و فاتحه خوانان ـ

   پاركينگ وسايط نقليه عمومي ـ

  تان پاركينگ وسايط نقليه خدماتي گورس ـ

مكان يابي اين پاركينگ، در نزديكي ساختمانهاي اداري و خدماتي مي :  پاركينگ ويژه كاركنان و كارمندان مجموعه ـ1

تعداد آنها محدود به تعداد كارمندان و كاركنان است و به صورت پراكنده نسبت به محل قرار گيري ساختمانهاي . باشد

 هاي مختلف اداري دور از هم نباشد، مي توانند به صورت پارك در صورتي كه ساختمان. مختلف تقسيم مي شوند

  .مخصوص خودروهاي كاركنان، در جنب ورودي و يا در حد فاصل ورودي و بخش خدماتي مكان يابي شوند
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اين نوع پاركينگ در روزهاي پنج شنبه و جمعه اول هر ماه و روزهاي :  پاركينگ براي مراجعان و فاتحه خوانان ـ2

  :سال بيشتراز روزهاي ديگر فعال مي باشند و فعاليت آنها شامل دو مرحله استخاصي از 

   حمل مسافران از شهر به سمت گورستان ـالف 

   حمل مسافران از گورستان به سمت شهر ـب

اين پاركينگ بايد در مكاني جانمايي شود كه نسبت به گورستان مركزيت داشته :  پاركينگ وسايط نقليه عمومي ـ3

  .تا متوسط فاصله دسترسي به قطعات مختلف گورستان كاهش يابدباشد 

اين پاركينگ، محل توقف خودروهاي خدماتي سازمان گورستان مي باشد  :  پاركينگ وسايط نقليه خدماتي گورستان ـ4

كي اين پاركينگ در نزدي. كه شامل اتومبيلهاي اداري، آمبوالنسهاي حمل جسد وانت هاي كارگاههاي مختلف مي شود

  .قسمت هاي مختلف اداري و كارگاهي مكان يابي مي شوند

پيشنهاد مي شود پاركينگ وسايط نقليه خدماتي گورستان، به سبب استفاده مداوم سازمان گورستان، سرپوشيده طراحي 

  .شود

  ابعاد و روش استقرار
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در مورد طرح پاركينگ ها .  مي شودابعاد پاركينگ ها مستقيماً متناسب با ابعاد خودروها و روش  استقرار آنها تعيين

مسأله دسترسي و كاركرد خودروها براي استقرار در محل پاركينگ و همچنين دسترسي و مانور براي خروج از آنها مورد 

  .توجه قرار مي گيرد

  فضاي سبز

ان ها به عنوان در بعضي از شهرها به دليل كمبود فضاهايي براي گذراندن اوقات فراغت و به ويژه فضاهاي سبز، قبرست

در نتيجه گسترش شهر و (از سوي ديگر پاره اي از گورستانها بعد از متروكه شدن . فضاهاي تفريحي استفاده مي گردند

به پارك تبديل مي شوند و همچنين از آنجا كه، وجود فضاي سبز آالم روحي را ) ورود گورستان به محدوده شهري

  . فضاي سبز بسيار مهم استتخفيف مي دهد، آرايش گورستانها از نظر 

  :عمالً دونوع آرايش فضاي سبز در قبرستانها مشاهده مي شود

 قبرستانهايي كه گياه و رستني در آنها اندك و قبرها به رديف و در كنار هم قرار گرفته اند و مصالح معدني در آنها  ـ1

  .غالب است

اين نوع .  سبز كه مناظر آنها در مجموع چشمگير است قبرستانهاغي مملو از گياه و رستني با سطح گسترده فضاي ـ2

قبرستانها در كشورهاي انگلوساكسون بسيار رايج است، زيرا زيبايي مناظر گورستان، حالت غم و اندوه را كاهش مي 

  .دهد
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براي آرايش فضاي سبز قبرستان ها به دشت وسيعي نياز نيست؛ محوطه اي مشخص و محدود جهت طراحي فضاي 

همين محوطه، امكان فضايي مناسب براي طراحي اين گونه مكانها را فراهم مي .  ك مجموعه كافي استسبز براي

  .سازد

براي اطمينان از سالمت و بهداشت محل انتخاب شده براي احداث فضاي سبز، نظر خواهي از يك زمين شناس مجرب 

درباره سفره هاي زيرزميني آب و نيز رعايت اين موارد براي تحقيق . و يك كارشناس بهداشت امري ضروري است

  .احتما وجود زمينهاي چشمه ساز الزم است تا از عواقب آلودگيهاي ناشي از آبهاي نشتي يا سيالب جلوگيري شود

  :مي توان محوطه هاي سبز را جدا از ويژگي هاي نوعي و خاص آنها به سه گروه تقسيم نمود

  .تلف در اين گروه قرار مي گيرند گروه سبزينه هاي مرتفع كه درختان مخ ـالف 

  . گروه سبزينه هاي متوسط كه گلهاي ساقه دار و درختان كوتاه جزء اين گروه به شمار مي آيند ـب 

  . گروه سبزينه هاي كوتاه كه گياهان تپه اي و چمن ها مي باشند ـپ 

مام والرها و سايه روشنها براي رنگ غالب در تمام گروههاي گياهي والرهاي مختلف سبز مي باشد كه اين رنگ در ت

مي . ضمن اينكه متن سبز در جلوه دادن به رنگهاي ديگر، زمينه مناسب مي باشد. انسان آرامش بخش و جذاب است

مي ) سبزينه هاي مرتفع(از سبزينه هاي گروه يك . توان از اختالط گونه هاي فوق پرسپكتيوهاي زيبايي طراحي نمود

  . و در موارد خاص براي ايجاد تمركز درمسير پرسپكتيو استفاده كردتوان در ايجاد نسيم مطبوع
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گروه سبزينه هاي متوسط مي توانند در تقسيم بندي و محدود ساختن قسمتهاي طراحي شده محوطه شركت نمايند و 

  .در هر  فصل، مناسب با زيبايي هاي خود چهره محوطه گورستان در دگرگون كنند و موجب طراوت محيط شدند

وه سبزينه هاي كوتاه مانند انواع چمنها و گياهان تپه اي، در حقيقت پركننده بسيار مناسبي براي سطوح وسيع گر

هستند، ضمن اينكه با متن سبز خود نه تنها به زيبايي محوطه كمك فراواني مي كنند؛ بلكه با ايجاد زمينه هاي سبز 

  . به خوانايي مجموعه كمك مي كنندوسيع، مسيرهاي ارتباطي را در كل مجموعه احاطه كرده و

گورستان با محوطه هاي سبز متناسب، پارك آرام و زيبايي است كه منظره آن و صداي پيچيدن نسيم در برگهاي 

  .درختان آن تداعي كننده صداي دعوت اهل قبور براي زيارت و فاتحه خواني است

   اصول مديريت گورستان ـ5  ـ4

ز جمله، سازمان اداري گورستان هاي تمام شهرها، از سوي وزارت كشور به آنها ابالغ سازمان تفصيلي شهرداري ها و ا

  .شده است

در شهرهاي بزرگ،اداره گورستان به عهده سازماني است كه وابسته به شهرداري مي باشد و هر گورستان داراي هيأت 

 نيست و اداره آن به وسيله واحدي در شهرهاي متوسط و كوچك، گورستان داراي سازمان مستقل. مديره اي مي باشد

  .از قسمت خدمات شهرداري انجام مي شود

  : اداري و خدماتي تقسيم مي شود ـصرف نظر از نوع مديريت گورستان، فعاليتهاي اداره گورستان به دو حوزه مالي 
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بايگاني، : ستادي نظير اداري، بسته به ميزان استقالل واحد اداره كننده گورستان، فعاليت هاي  ـ در حوزه مالي  ـ

صدور فيش فروش قبور، اجاره سالنهاي : عملياتي نظير. كارگزيني و رفاه، حسابداري، تنظيم امور مالي انجام مي شود

  .عزاداري و تنظيم دفاتر درآمد از جمله فعاليتهاي مهم اين بخش به شمار مي آيد

  .حقق وظايف سازمان اقدام مي كند دارد و مستقيماً به ت"صفي" فعاليتهاي بخش خدمات، ماهيت  ـ

  :فعاليتهاي خدماتي به دو بخش عمومي و اجتماعي تقسيم مي شود

  :بخش عمومي شامل

  ...حمل و نقل جنازه، تنظيم برنامه رانندگان و :  عمليات موتوري مانند ـ

  . عمليات مربوط به توليد گل و گياه، نگهداري فضاي سبز و آبياري ـ

  . تجهيزات موجود و مديريت خدمات زيربنايي آب، برق، گاز و تلفن نگهداري تأسيسات و ـ

تدفين و صدور جواز دفن، صدور اعالميه و فيش ثبت احوال، اداره : در بخش خدماتي فعاليتهاي اصلي گورستان شامل

  .امور غسال خانه، ارايه اطالعات و راهنمايي مراجعان، تنظيم آمار و گزارش ها مي باشد

نكه مراجعين به گورستان ها معموالً افرادي هستند كه از درگذشت عزيزي اندوهگين و پريشانند؛ بنابراين، با توجه به اي

توصيه مي شود مديران گورستانها عالوه بر ارايه خدمات . ارايه خدمات به صورت سريع و مناسب اهميت ويژه اي دارد

  :ام نمايندعمومي كه ذكر شد، نسبت به ارايه خدمات زير به مراجعان اقد
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 حمايت از مراجعان بي بضاعت يا كم بضاعت از طريق در نظر گرفتن تخفيف براي ارايه خدمات و جبران آن از  ـ1

  ...طريق فعاليت هاي نظير فروش گل، تهيه سنگ قبور و 

  .ارانرزرو مسجد، قاري و مداح، چاپ آگهي، حمل و نقل تشييع كنندگان و سوگو:  به عهده گرفتن خدماتي نظير ـ2

  . تشكيل واحد خدمات راهنما در گورستان هاي بزرگ ـ3

  . احداث فروشگاه هايي براي فروش مايحتاج ضروري مراسم ـ4

افزون بر اين، با توجه به اينكه كاركنان گورستان نيز هميشه درمعرض فشار رواني ناشي از برخورد با سوگواران هستند، 

ه موجب وظايفي كه در گورستان دارند از منزلت اجتماعي مناسبي برخوردار همچنين به دليل اينكه پاره اي از آنها ب

نيستند، پيشنهاد مي شود اقدامات رفاهي براي تقويت انگيزه كاري و كاهش سختي كار اين گروه از كاركنان خدمات 

  .شهري، انجام پذيرد

. ي حمايت از اقشار آسيب پذير استچنان كه ذكر شد يكي از وظايف مديريت گورستان، فراهم آوردن تسهيالتي برا

بدين منظور، مديريت گورستان مي تواند با بهره گيري از زمين هاي گورستان كه معموالً به داليل محيطي از وسعت 

زيادي برخوردارند، فعاليت هاي اقتصادي سودآوري را انجام دهند و از منافع بدست آمده، اين وظيفه انسان دوستانه را 

  .د در تابلو صفحه بعد، نمونه اي از اين اقدامات گزارش شده استبه انجام رسان

  باغ رضوان اصفهان: تابلو
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 تأسيس شد، اين گورستان 1363، باغ رضوان در سال 1363بعد از تعطيل شدن گورستان تخت فوالد در سال 

  .ويژگيهاي قابل توجهي دارد كه به پاره اي از آنها اشاره مي شود

يز باغ رضوان به گونه اي ساماندهي شده كه در همان نگاه اول شگفتي مي آفرينند و بيننده را از فضاهاي سبز و دل انگ

  .راز و رمز شادابي و طراوت سيماي عمومي اين باغ آگاه مي سازند

داغديدگان و ماتم زدگان و به يمن . اين زيبايي و خرمي را مي توان در جاي جاي محوطه هاي باغ به نظار نشست

ازهاي زيبا و فضاي روح بخش آن خواهند توانست دمي بيارامند و خويش را براي لحظاتي از فضاي حزن انگيز چشم اند

  .ماتم و سوگ رها سازند

هدف از ايجاد و گسترش فضاي سبز در اين آرمگاه بزرگ تنها باال بردن سرانه پوشش هاي گياهي نبوده است و ايجاد 

. و در عين حال تسلي بخش براي سوگواران يكي ديگر از اهداف اين اقدام استجذابيتهاي طبيعي و منظره هاي دلنواز 

اين فضاي سبز وسيع و جذاب، نامي كه بر اين آرامگاه نهاده شده است را پرمعني مي سازد و مؤمنين را به اين انديشه 

  .مي افكند كه اين باغ تجلي از بهشت موعود است

ايجاد غرفه فروش گل، كشت صيفي جات و همچنين : ن عبارت است ازفعاليتهاي مهم واحد فضاي سبز باغ رضوا

كشت برنج براي توزيع بخشي از منافع به دست آمده در بين كاركنان و اختصاص بخشي ديگر به حمايت از مراجعان 

  .بي بضاعت و انجام آزمايشهاي آب و خاك در جهت بهينه سزي فضاي سبز و درختان
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اين قطعه به . نه سازمان باغ رضوان احداث گلشن نام آوران در ناحيه غرب باغ رضوان استيكي ديگر از اقدامات مبتكرا

تدفين بزرگاني اختصاص يافته است كه از فرزانگان دين و دانش و معاريف نيك انديش و پاك نهاد ديار اصفهان مي 

  .باشند

ه اين گورستان مي آيند، از ديگر اقدامات ايجاد امكانات تفريحي براي كودكاني كه به همراه خانواده هاي سوگوار ب

  .انجام شده است

اين مشكل با احداث . يكي از مشكالت ناشي از گستردگي باغ رضوان كمبود آب نوشيدني مورد نياز مراجعان بود

  . سقاخانه هاي بزرگ و متعدد تقريباً مرتفع شده است
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