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 چكيده 

ي برنامه ريزي و تشخيص واحدهاي اولين و مهم ترين گام در هر نوع برنامه ريزي محيطي تعيين محدوده      
در واقع اساس توزيع و تخصيص كاربري ها و تعيين استانداردها و سرانه هاي شهري بر . ي آن استتشكيل دهنده

بسياري از مسايل و مشكالت  مي توان گفتبه همين دليل . كالبدي شهر استوار است -ي تقسيمات فضاييپايه
زيرا هريك  ؛ارتباط دارد آنچنانكه مديريت شهري امروزه از آن رنج مي برد ها با مشكالت تقسيمات شهري آن شهرها

ي فعاليت ساير نهادها ، شهر را به حوزه هاي متفاوت و از سازمان هاي خدمات رسان شهري بدون توجه به محدوده
براي تامين محيط زيست  .اندي زياد بر شهروندان گشته تقسيم و سبب اتالف وقت و تحميل هزينهنامتجانس از هم 

و محله بندي  ،فضايي مناسبي است كه محله در آن ركن اصلي و اساسي -مطلوب شهري نياز به تقسيمات كالبدي
هاي قابل انطباق محله بندي شهر براساس معيارهاي شهرسازي مهم ترين اقدام آن به شمار آيد تا از اين طريق معيار

  . معين و بستر الزم براي توسعه ي مديريت شهري فراهم شود
معيارهاي  و ، ، اهداف و عوامل تاثيرگذار برآن تا ضمن آشنايي با محله و محله بندياست در اين مطالعه سعي شده 

       هت شهر شيراز اقدام و نقشه محله بندي در تقسيمات شهري ايران ، نسبت به ارائه معيارهاي محله بندي ج
محله بندي شهر شيراز تهيه و براساس آن براي هر محدوده برنامه ريزي شناسنامه اي حاوي مشخصات جغرافيايي و 

روش تحقيق به كار رفته در اين پژوهش براساس روش اسنادي و به صورت توصيفي و تحليلي . جمعيتي تهيه گردد
نسبت به تحليل اطالعات مكاني و در نهايت محله بندي شهر ) GIS(اطالعات جغرافيايي  بوده و با استفاده از سيستم
  . شيراز اقدام گرديده است

در . فصل اول اين مطالعه ، ويژگي هاي محله هاي شهري در ايران و ديدگاههاي نظري را مورد بررسي قرار مي دهد
سيماي محله،   خته و تحوالت كالبدي محالت از منظرفصل دوم به مقايسه مفهوم محله از گذشته تا به حال پردا

شهرسازي معاصر مطالعه  ، شبكه هاي ارتباطي و همچنين تحوالت اجتماعي و جايگاه محله دروسعت و  محدوده آن
و خانوار در  در فصل سوم با شناخت ويژگي هاي مناطق شهر شيراز ، براساس شاخص هاي تراكم جمعيت. مي گردد

، نسبت جنسي جمعيت، بعد خانوار و محاسبه ضريب همگني به كل جمعيتعيت جوان و سالمند ، نسبت جمهكتار
در فصل چهارم ، با . مناطق و با استفاده از روش اسكالوگرام گاتمن به شناسايي مناطق همگن پرداخته شده است

وسعت و اندازه محله، يك محله خوب از جمله مرز محله، مركز محله، شناسايي شده جهت استفاده از معيارهاي 
شبكه بندي   ، وسعت، تحوالت اجتماعي و شبكه هاي ارتباطي محله و در نهايت با استفاده از شاخص هاي جمعيت

محله  152معابر و نحوه دانه بندي پالك هاي ساختماني در بلوك هاي شهري، نسبت به تقسيم بندي شهر شيراز به 
افيايي مناطق يازده گانه شهرداري اقدام گرديد و در ادامه نسبت به غربراساس محدوده ج) محدوده برنامه ريزي ( 

  .شناسايي محالت همگن به كمك روش اسكالوگرام گاتمن اقدام شده است
گانه به تفكيك هر منطقه  152در فصل پنجم ، شناسنامه مناطق يازده گانه شهرداري شيراز و همچنين محالت 

  . افيايي و شاخص هاي جمعيتي  تهيه شده استشهرداري در قالب مشخصات و حدود جغر
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  مقدمه

روابط همسايگي و پيوندهاي محلي، مبنا و اساس مشاركت اجتماعي در  .، نماد پايداري سكونت استمحله        

رشد در قديم مناسبات قومي و مذهبي بر محله و روابط اجتماعي آن چيره بود كه با  .هاي انساني است گاهسكونت

 همبتني بر قدمت ساكنين هر محل كه نسبت جمعيت شهري به روستايي، مالك مناسبات محلي شهرنشيني و جايگزينيِ

گسترش افسار يش شتاب و شدت رشد شهرنشيني و در اثر افزاروز هر بود، ها ايو سابقه آشنايي همسايگان و هم محله

ريزي شهري بدون مشاركت و  برنامه با اين حال. شدتر يفتر و ضعكمرنگ ،هاي طبيعيپهنه گسيخته كالنشهرها بر

تواند هدايتگر توسعه شهري باشد چرا كه نام محله، نمي اي به پهنه مشاركت مردم از چارچوبجدايي و  همكاري مردم

شهري اعم از مسائل  شكالتحل م به منظوركوشش  جهتدر. شالوده مشاركت استي، ها و روابط همسايگآشنايي

همچون امنيت اجتماعي و فرهنگي، ايجاد شغل، همكاري در رفع  واردينظير م ،ي، اقتصادي، محيطي يا كالبدياجتماع

هاي محيطي يا پرهيز از آلوده ساختن محيط، اهميت به زيبايي و پاكيزگي بناها و انعكاس آن در فضاي بيروني،  آلودگي

ك خواست عمومي در پيوند با محل سكونت افراد و همه در تبديل شدن به ي ...رعايت حريم فضايي همسايگان و 

 .اي در توسعه پايدار شهري خواهد داشت كه نقش عمده شدگيري مشاركت محلي خواهد  ها، منجر به شكل خانواده

جمعيت  كه نسبت به طوري، اند با جمعيت روز افزوني مواجه ،امروزه شهرها به واسطه افزايش جمعيت و مهاجرت

 ؛درصد جمعيت در شهرها ساكنند 60در مقايسه با گذشته دستخوش تغييرات جدي شده و بيش از شهرنشين در كشور 

 ،قطعا تغييرات سريع افزايش جمعيت شهرها به دنبال خود .چنان به نفع شهرها در حال تغيير استهم و اين نسبت

در   هاييشاهد تحوالت و دگرگوني رو كه از اين به وجود خواهد آوردتحوالت اساسي در عرصه كالبدي و فضايي شهرها 

داشته حال اگر نگاهي اجمالي به وضعيت شهرهاي امروزي  .هستيم) سخت افزاري و نرم افزاري(هاي مختلف  زمينه

ها به  كالنشهرها چندان جايگاهي ندارند و در برنامه ريزي كالبديِ  ها در عرصه توان نتيجه گرفت كه محله مي باشيم،

ها را دچار از هم  است و اين امر با توجه به رشد و توسعه كالبدي مزيد بر علت شده و محله نشده  توجهيجايگاه محله 

در چنين شرايطي وظايف به عهده مديريت شهري است كه با تدابير خود عالوه بر  .است  گسيختگي و آشفتگي كرده

پتانسيل در اداره بهتر شهر از اين ظرفيت و  جديد و آينده فائق آيند و زندگي بر شرايط ،ها بازيابي نقش گذشته محله

   .برندبهره 
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گيرد ناي اصلي برنامه ريزي شهري قرار همانطور كه اشاره شد محله به عنوان كوچكترين واحد تقسيمات شهري بايد مب

ي در گام بعدي بايد ساختار متناسب برا .هاي موجود به سوي محله محوري، سوق پيدا كند تا مقاصد اصلي و نگرش

و هيات امناي  ياوران شوراهاي قانوني مانند شوراي اسالمي شهر،   طراحي كرد، از مكانيزم و ظرفيترا دستيابي به آنها 

ن و تحقق محله گام ديگر براي نهادينه كرد .به عنوان بازوان اجرايي بهره برد ،... و  هاي غير دولتي مساجد، تشكل

ريزي و ساماندهي وضع اند به عنوان توسعه آتي و برنامهتو است كه ميازي و مطالعات شهري هاي شهرس محوري، طرح

واگذاري امور محلي به مردم و باوركردن ساكنان محله به ويژه قشر در مشاركت دادن همه عوامل  .موجود به كار رود

 ، و...  و هاي ورزشي سالنو  سراها، پاركهافرهنگ  محالت،سراي اداره اي مانند  جوان براي اداره برخي از خدمات محله

 .تواند تاثيرگذار باشد مي ،ها تقويت آن
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  تعريف واژگان 

اين واحد از تجمع پيوستگي كم يا  .كالبدي از فضاي ساختاري شهر استمحله بعنوان واحد پايه و اوليه سازمان  :محله
  .  بوجود مي آيد دمز مرزياد، معاشرت نزديك، روابط محكم همسايگي و اتحاد رسمي ميان گروهي ا

اي از يك  مجموعه و مي تواندگردد  ترين واحد بافت شهري محسوب مي كوچكترين جز شهر و ابتدايي: بلوك شهري
  . باشد  ور شدهصهاي اطراف مح كه توسط خيابان هاي مستقل باشد يا تعدادي زمين يا ساختمان با مالكيت

به اجزاء كوچكتر به منظور تامين محيط زيست مطلوب شهري،   مهم ترين اقدام براي تقسيم بندي شهر: محله بندي
فضايي و با استفاده از معيارهاي قابل انطباق، محله بندي شهر مي باشد تا از اين طريق،  -براساس تقسيمات كالبدي

   .ي مديريت شهري فراهم شودبستر الزم براي توسعه

هاي تعريف شده بواسطه آن معيارها كه شامل گروه به معيارهايي اطالق مي گردد كه محله: معيارهاي محله
اجتماعي، قلمرو مشخص، محيط فيزيكي معين و كنشهاي متقابل كاركردي و اجتماعي و هويت شناخته شده توسط 

  .  ساكنين آن مي باشد، تعريف مي شود

وده جغرافيايي مثل در يك محد) به درصد(جمعيت مردان به جمعيت زنان عبارت است از نسبت تعداد : نسبت جنسي
مرد ساكن در يك محدوده جغرافيايي  100كشور، استان، شهر، ناحيه و محله، و بيانگر اين موضوع است كه در مقابل هر

   .چه تعداد زن قرار دارد

بيانگر سهم هر محدوده جغرافيايي نسبت به كل محدوده مورد مطالعه با استفاده از سهم جمعيت و : ضريب همگني
هاي اين ضريب از محاسبه ميانگين مجموع نسبت. از كل محدوده مورد مطالعه به درصد مي باشدسهم مساحت 

به جمعيت كل با نسبت مساحت محدوده مورد مطالعه به مساحت كل ) منطقه يا محله(جمعيت محدوده مورد مطالعه 
  . بدست مي آيد

گفته )  كشور، استان، شهر، ناحيه و محله( افياييبه ميانگين جمعيت خانوارهاي ساكن در يك محدوده جغر: بعد خانوار
  . مي شود

مقدار مقدار از ها چه  دهد به طور ميانگين داده است كه نشان مي پراكندگيهاي  شاخص يكي از: انحراف استاندارد
ها  آن است كه دادهدهنده  به صفر باشد، نشانها نزديك  اي از داده اگر انحراف معيار مجموعه. فاصله دارند متوسط

ها  در حالي كه انحراف معيار بزرگ بيانگر پراكندگي قابل توجه داده ،نزديك به ميانگين هستند و پراكندگي اندكي دارند
  .باشد مي
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   محله بندياهميت و ضرورت 

ين شهر و شهروندان در راستاي در جامعه نوين شهري، محله از بنيادي ترين عناصر شهري و حلقه واسط ب      

محله ها در شكل دهي و سازماندهي امور شهري جايگاه ويژه اي  از گذشته هاي دور، .دستيابي به توسعه پايدار است

هر محله با ارايه خدمات روزمره مورد نياز و با ايجاد نمادهاي محله اي و ويژگي هاي خاص موجب مي شد  .داشته اند

تعلق و نوعي هويت داشته باشند تا جايي كه هر شهروند با نام محله اي كه در آن مي زيسته،  ساكنان آن نوعي احساس

با تحوالت سريع دوران معاصر و ورود به مرحله گذار و تغيير زيربناهاي معيشتي و روابط اجتماعي،  .شناخته مي شد

از  ،آباداني، پاكسازي و ايجاد امنيت، در گذشته جهت مديريت .نقش و جايگاه محالت در مديريت شهري متزلزل گرديد

خواستند و در تمام مسايل مربوط به محله، نقش شهروندان حايز اهميت بود ولي به مرور اين مشاركت مياهالي محله 

در چنين وضعيتي شهروندان خود را  .نقش از مردم برداشته شد و ساكنان محله ها از هويت خاص محله خود، تهي شدند

 در اين بين، .شداز محله و شهر احساس مي كردند و همچنين مسايل شهر در غيبت شهروندان اداره ميمنفعل و جدا 

محله ها و شهر، وضعيت ناپايداري پيدا كرده و مردم تعلق خاطري نسبت به محله و در نهايت شهر احساس نكرده و 

آنچه تاكنون بيان  بنابر .ه تلقي نمي گرددن و خدمت به جامعتعهد در اين جوامع به عنوان فرصتي براي با فضيلت شد

   ."محله ركني است مابين خانواده و شهر" شد مي توان گفت

شود و خانواده نسبت به محله مسكوني خود محله از خانه هاي مجاور هم در يك فضاي جغرافيايي خاص تشكيل مي

محله  .محيط آشنا و خودي مثل خانه مي بيند احساسي مشابه خانه مسكوني خود دارد و با ورود به محله، خود را در يك

ميان گروهي از مردم به وجود  محكم همسايگي و اتحاد غير رسمي، ، روابطاز تجمع و به هم پيوستگي، معاشرت نزديك

  .مي آيد

ر دچار دگرگوني شده ، كه به دليل گسترش سريع و بدون مطالعه شههاي مختلفاگر با دقت بيشتري به وضعيت محله

دار اين تحوالت دچار تغييراتي شده اند كه در نهايت به از  گير و ها دربيندازيم، به اين نتيجه مي رسيم كه محلهاند 

شايد بتوان . دست رفتن هويت آنها و در نتيجه كاهش تعلقات فرهنگي و اجتماعي شهروندان به آنها ختم شده است

از بين رفتن تعلق خاطر ساكنان  الت شهري را از نتايجكت با مديريت شهري توسط شهروندان، در حل مشكعدم مشار

محله ها به آنها دانست و همين نتيجه گيري كافي است تا به مشكالت فرهنگ سازي براي بسياري از طرح هايي كه 
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هاي طرح هايي نظير جمع آوري زباله، حفظ فضاي سبز محلي، آموزش .به مشاركت شهروندان نياز دارند پي ببريم

  . ...، آمادگي براي مقابله با بحران و ايمنطقه ترافيكي

هويت سيماي مجموعه  .هاي قديمي آن قابل دستيابي استها و خاستگاهپايداري هويت در محله با ارجاع به ريشه

به عبارت ديگر منظور  .هاي بصري، كالبدي و معماري است كه به صورت غالب در سيماي محله تداوم دارد  خصلت

نظم فضاهاي  .اند مردم با آن خو گرفته ي محيطي است كه در مناطق مسكوني گذشته وجود داشته وها  همان ارزش

هايي هستند   از جمله ارزش ،هاي بصري مناطق مسكوني گذشته  اي و كيفيتپر و خالي، خوانايي فضا و سيماي محله

دهند و نياز به بقا و مي ني را شكلهاي مسكوها هويت محلهدر واقع، مجموعه اين .اندكه در ذهن مردم نقش بسته

  )1380پور،   برك( .نمايند  پايداري آن را ضروري مي

توان حس تعلق   يابد كه با القاي هويت به آن ميريزي و طراحي شهري از آن روي جايگاهي ويژه ميمحله در برنامه

هاي ها و محله، ساختمانهرها راسهم مهمي از سطح ش .به مكان و به نوعي حس جا و هويت شهروندان را تقويت نمود

در واقع در نگاه اول، هر  .ها تأثير مهمي در سيما و منظر عمومي شهر دارداز اين رو كيفيت آن ند،پوشانمسكوني مي

هاي موجود در شهرهاي ما، به ويژه شهرهاي روند توسعه .توان شناختهاي مسكوني آن ميهاي محلهشهر را از ويژگي

هد كه مناطق مسكوني به دليل توسعه نابسامان و مغشوش، در معرض از دست دادن شخصيت و د  بزرگ نشان مي

لذا شهرساز امروز ايران بايد عالوه بر وظايف هميشگي يك شهرساز، ) 1380پور،   برك(.اندهويت ديرينه خود قرار گرفته

   .ندهاي اخير به فراموشي سپرده شده است را نيز جبران كهايي كه در دههكاستي

  محله در ايرانمفهوم 

احد از تجمع پيوستگي كم يا اين و .محله بعنوان واحد پايه و اوليه سازمان كالبدي از فضاي ساختاري شهر است     

براي تشكيل يك   .روابط محكم همسايگي و اتحاد رسمي ميان گروهي از مردم بوجود مي آيد معاشرت نزديك، زياد،

  :مي باشدمحله شهري شرايط چندي الزم 

  دارا بودن يك حوزه جغرافيايي از شهر با وسعت كم يا زياد  

 پيدايش و تكوين يك اجتماع كوچك گروهي از مردم شهر  
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  وابستگي اجتماعي ميان گروهي از مردم شهر    

كه براي ساكنان آن مشخص و قابل اند حدود عرفي خاصي داشته  ،حجم و وسعت محله نظر ازمحالت در گذشته صرف

اهالي آن نسبت به محله و متعلقات آن تعصب  و هويت اكثر افراد با محالت شناخته مي شده .يي بوده استشناسا

  : داشته اند كه اين تقسيم بندي علل مختلفي داشته استخاصي 

 ، زرتشتيانكليميانمثال محله ، مذهبي از يكديگر بوده جداكردن گروههاي مختلف ديني و -

 ها ،كردها و عرب ها  مثل محله ترك جدا كردن گروههاي قومي مختلف -

 محله فقرا در بسياري از شهرها منشاء طبقاتي نيز جدايي محله را به همراه داشته است محله اغنيا و -

  .كردند براي سهولت و اداره شهرها آنها را به محالتي تقسيم مي -

 محل حاكم نشينمثال ارگ شهر و  بوده،باعث تقسيم بندي ها در شهرها ، سياسيو مسائل نظامي  -

 مسگرها و ، شيشه گرها مانند محله دباغ ها باعث ايجاد محالت در شهر بوده استجدايي شغلي نيز  -

 علت جدايي محالت يك شهر بوده است  نيز عوامل طبيعي مانند وجود رودخانه، تپه -

هاي متقابل شكن اين محالت با گروههاي تعريف شده اجتماعي و قلمرو مشخص و محيط فيزيكي معين و بنابر

محالت در شهرهاي كهن فاقد مرز  .اجتماعي و هويت شناخته شده توسط ساكنين تعريف مي شوند كاركردي و

كه هر چه به محالت مجاور نزديك  ،محله داراي قلمرو فضايي خاص بوده اند و هر) به وسيله شبكه معابر(مشخص 

 .آهستگي به قلمرو فضايي محله مجاور وارد مي شده است ، اين قلمرو بيشتر رنگ مي باخته تا اينكه بهاست مي شده

خدمات محله ارائه ، قابل تشخيص بوده و در گذر محله ، گذر به عنوان مهمترين نشانه در شناسايي محله ،در اين شهرها

ص مرز محله و قلب محله و عنصر شاخ ،مي رفته و در نتيجه گذر محله شده و مركز زندگي عمومي محله به شمارمي

اما در شهرسازي معاصر در پي ورود اتومبيل به  .بوده است محالتآن بوده و محل عرضه خدمات و فضاي عمومي 

هاي غير اصولي بافت كهن شهري، دگرگوني زيادي در برش .زندگي شهري تغيير زيادي در بافت كهن شهري روي داد

از فعاليتها به كنار خيابان و تسلط كامل اتومبيل به ظهور عنصر خيابان و انتقال بسياري  .چهره شهرها به وجود آورد

   .موجب بسياري از آسيب هاي رواني و اجتماعي در محالت مي باشد ،محيط محله اي
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  هاي نظري ديدگاه

تنها منحصر به شهرسازي اسالمي يا ايراني  ريخ ايران مشهود است،چنانچه مفهوم محله را به شكلي كه در تا     

 اي است از محالت هاي اسالمي، شهر مجموعه در سرزمين .هاي آن را نيز در همين شهرسازي بيابيم ژگيبايد وي ،بدانيم

اي يا سرزميني، در مكاني  رفهحمذهبي و  هاي قومي، شكل و وابستگي مناسبات، متجانس و همگن كه براساس روابط،

 .)1383زاده دهاقاني، مشهدي( اند شتهها به همين صورت نگاه دا مع شده و هويت و اصالت خود را سالجتمشخص م

  : كند كه عبارتند از اي شهرهاي ايران پنج خصوصيت ذكر مي در مورد اصول زندگي محله) 1383(همچنين فالمكي 

 ياري و استقالل سكونتي مشروط و محدود برخوردارند، از خودهر يك از محالت مسكوني شهرها. 

 در طرح شهر و ) و تحرك اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن(ر نوع زندگي اجتماعي محدود و مستقل از بازا

  .محالت مسكوني وجود دارد

 محالت واردان به شهر،   در مقابل مجموعه فضايي بازار، به عنوان فضاي عمومي براي همه شهروندان و تازه

   .هستندمسكوني داراي حجاب سكونتي خاص 

 هاي ساكن در محالت مسكوني وجود دارد، رفتار اجتماعي  اي كه نزد خانواده هاي سنتي بالقوه به خاطر ويژگي

  .است يكرنگييابد و هر فرد معرف شخصيتي عاري از  ساكنان در محله شكل خاص مي

 اي تأثير  هاي ساكن در يك محله از وقايع تاريخي و اتفاقي غيرمنتظره شهري منطقه همزيستي متشكل خانواده

   .پذيرد مي

ذكر شده به نحوي  اصول يزندگي مردم شهرها آرام و در رفاه است كه همه ،هايي ر لحظهكند كه تنها د وي اضافه مي

هر و محالت آن هايي كه ش ولي در هر حال، تداوم فكري و نياز به اتكا بر اين اصول را در لحظه .شود شايسته اعمال مي

از ديدگاه  .در شهرهاي ايران بازشناختاي  هاي خاص زندگي محله توان به عنوان پديده هميشه مي دچار بحران هستند،

گرچه اين  .اي برخوردار باشد محله عبارت است از يك بلوك شهري كه از جمعيت مشخص و خدمات محله ،شهرسازي

توان به كاركردهاي ديگر  هاي تحليلي مي اما با بررسي ،تعريف از محله بيشتر تاكيد بر جنبه كالبدي و فيزيكي آن دارد

ها را همواره نقطه  توان محله مي ،ا نگاهي به سير تاريخي شكل گيري شهرها و زندگي شهرنشينيب .آن دست يافت

گيري و توسعه آنها در دوران گذشته و حال دانست كه با پيوستن آنها به يكديگر عالوه  عطف شهرها و هسته اوليه شكل

  .ونه آن در كشورمان قابل شناسايي استافتد كه نم هاي زيادي بر اين پايه اتفاق مي بر شكل گيري شهر، توسعه
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عنوان محله را زيرساخت يك اجتماع شهري  ، ) مارك گوتدينر، لسلي باد (هاي نظريه پردازان غربي يكي از ديدگاه

مفهوم فوق شايد بيش از هر مفهوم ديگري به جز اجتماع، بر اساس تصورات گوناگون ايدئولوژيك و يا دستور  .كنندمي

براي  .با مكان هاي موجود كنوني سروكار چنداني ندارند ،اين تفاسير مانند بحث اجتماع .يزي تفسير شودكارهاي طرح ر

 "نواحي طبيعي "نظريه ) ايدئولوژي سازماني مكتب شيكاگو  (تزيبرگ، پيام آوران شهرسازي نوين  و پالتر ،نه دانينمو

مانند هرگونه سكونتگاهي داراي يك منطق طبيعي است  براساس نظريه لوگيتس و استوت، محله نيز .نندمي كمطرح را 

  .كه مي توان آن را در واژگان فيزيكي توصيف كرد

  :توصيفات زير اصول نقشه يك محله آرماني هستند

 له داراي يك مركز و يك حاشيه استمح   

 يك چهارم مايل فاصله دارد ،ز مركزمتناسب از نظر اندازه، حاشيه ا يدر يك محله  

 خريد، كار، تحصيل، عبادت و تفريحسكونت،  شامل ،ي اختالطي متعادل از فعاليت هاستمحله دارا  

 به دست هاي متقاطع  ياباناي خوب از خ بر روي شبكه و ترافيك راهاي ساخت و ساز محله ساختار مكان

  مي دهد

  ساخت و سازهاي شهري برتري مي دهدمحله به فضاهاي عمومي و مكاني متناسب براي  

  بلكه  ، وجود در دنيا بيابيمكه ما آن را به مثابه محلي منداشته ، معموال  قابليت  تجميع  ت مطرح شدهخصوصيا

 "ناحيه طبيعي "در آن زمان مفهوم  .آرزوي تحقق بخشيدن به آن را دارند، هاي محلي هستند كه برخي طراحانويژگي

اين  .در مورد همين شهر استوار بود) 1920سال (ن زمان به آن معنا كه در مكتب شيكاگو متصور بود، بر پايه پژوهش آ

نژادي به  يا  مفهوم به محله اي اطالق مي شد كه از نظر فرهنگي همگن بود يا محله اي كه در آن يك گروه قومي

با  مفهوم فوق پيوند نزديكي .)محله ايتاليايي ها( ، ليتل ايتالي)محله چيني ها( اونت روشني غالب بود، مانند چاينا

ديني  -اي با جمعيت زياد ساكناني كه داراي زمينه قوميمحله كه معرف "قومي معاصرمفهوم "مفهومي ديگر داشت، 

شهرهاي اياالت متحده در دوران پيش از سال  .ه استمعموال حاصل سطح بااليي از مهاجرت خارجي بود ومشترك 

گروهي از فعاالن عرصه مسائل درآن دوره،  با اينهمه .با محله هايي بسيار شبيه به اين مشخص مي شدند 1960هاي 

از طريق نواحي كالن شهري چند مركزي به همراه كاهش شديد مهاجرت  ،پراكندن و اختالط جمعيت با اجتماعي

داراي ساختار جمعيتي ، اقتصادي -هايي در نواحي شهري ايجاد كردند كه از نظر قومي و اجتماعي معي، بخشج

شايد تاثيرگذارترين متفكر در زمينه مفهوم  .بودند، البته اگر نگوييم از نظر نژادي اين طور بودگوناگون يا مختلط 
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زماني كه او اثر كالسيك  .باشد )1961( كوبزيجبه مثابه جنبه اي متمايز از آرايش ناحيه اي گسترده تر، جين  "محله"

ماران شهري در حال تقال در زير طلسم سبك را نوشت، طراحان و مع "مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي" خود

و جايگزين كردن بخش هاي بزرگ شهري با توسعه انبوه، باال و مترقي ) مدرن و مدرن شهرسازي پسا(بين المللي 

سازي شهر مدرن منجر مي شود در حال حاضر به ويرانكوبز به تقبيح اين توسعه پرداخت و اظهار كرد اين امر يج .بودند

كوبز، چيزهاي به ظاهر كوچكي كه سبب مي شوند يبنا به نظر ج .تاريخ به نوعي نظريه او را اثبات كرد .نه احياي آن

  :  كندمي چنين مطرحيك شهر به خوبي براي ساكنان خود كار كند را 

  حضور مردم در خيابان، سبب پيشگيري از جرم مي شود  -

  سرزنده مي سازد  يك محل را متناسب و، هاها و خانهآميزه اي از فروشگاه -

  شهرها زيست بوم هايي هستند كه ممكن است با طرح ريزي خشك و مستبدانه خاموش شوند -

ان روهاي شلوغ و سرزنده كمك مي كنند شهرها به عنوبيان نمود كه پياده) 2002سال (نظريه پرداز معاصر  والياسپر،

بسياري از  .در هم مي آميزد سكونت و تفريح راكار،  و طراحي خوب شهري، هايي سالم و سالمت رونق بگيرندمكان

  ي شهر بر پايه زندگي سالم كوبز تاثير مي پذيرند كه مي گويد سرزندگيمعماران و طراحان معاصر هنوز از پندار ج

   ، ن به اختالطي متعادل از كاركردهاسرزندگي محله بنا به رويكرد شهرسازي نوي .ها استوار استهاي محله خيابان

ها و گردش عابران پياده از طريق اختالط ميان خيابان .ها، تشكيالت شهري و فضاي باز نياز داردسازي، فروشگاههخان

 ،در روياي طراحان شهري "محله متعادل"درك مشكل  .فضاي باز با مراكز خدمات محلي متناسب تقويت شده است

كنند كه هيچ مي هشگران اكنون اين طور استداللبرخي پژو .است "آرماني اجتماع" درك مفهومهمان مشكل معادل 

هايي زيرا امروز مردم داراي شبكه محصور سازد اي نمي تواند پيوندهاي اجتماعي ساكنان شهرهاي معاصر را در خودهواژ

اي با وضعيت زماني كه مالحظه اين وضعيت به طور قابل .زماني به فضاي خاصي نيازمند است هستند كه كمتر از هر

 .هنوز اختراع نشده بود، رهاي فناوري سايبري ارتباط دهندهدر آن زمان ابزا .اثرش را مي نوشت متفاوت است، كوبز يج

در مدخل  "اجتماع بدون مجاورت"اين مفهوم  .ديگر به مجاورت محلي يا ارتباط فيزيكي نياز ندارد ،حاال روابط اجتماعي

يا همان فناوري اطالعات و  ICTثيرهاي ادعا شده در مورد جامعه با اينكه تا .اجتماع مورد بحث قرار گرفته است

و اينترنت به همراه هوشمند تلفن همراه و  است به خود گرفته اهميتي بيش از اندازهجامعه،  ارتباطات، در امر دگرگوني

براي مردم امكان همان طور كه در تعارض با حمل و نقل عمومي قرار مي گيرد، ، شخصيهمه از خودرو فراوان استفاده 

شهرسازان نوين و پژوهشگران  ،با اينهمه ،)2004گراهام، ( است هارتباط نزديك با شبكه دوستان و خانواده را فراهم آورد
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يك مكان مشخص كه به عنوان منبعي براي افراد حاشيه نشين  هاينيازنسبت به سر و كاري هيچگونه  ،شبكهنظريه 

  .رندشده توسط جامعه به كار رود، ندا

به منظور يا همان فناوري اطالعات و ارتباطات  ICTشده براي  در مورد قدرت ادعا ،دانشمندان اجتماعي و شبكه

زنان و مردان (افراد حرفه اي فقط به نفع  ،به اين ترتيب هر دو رويكرد .افتاده اندبه اغراق  دگرگون كردن زندگي ما،

 .اي شده جامعه بيشتر به محله و روابط اجتماعي نياز دارندش هاي حاشيهدر مقابل، بخ .دتحت تاثير قرار مي گير )شاغل

ها به محيط پيرامون بچه") 1997(براساس نظريه كايتا  .صدق مي كندها مر به خصوص در مورد مادران و بچهاين ا

ي كودكان را حاصل هااي است كه فعاليتيا زمين بازي محدود نمي شود، تمام محله به مثابه صحنه منزل، حياط منزل

با اينهمه  .بزرگ ترين مصرف كنندگان محيط پيراموني بيروني قرار دارند كودكان امروز در ميان  " .كنددود مييا مح

  .نيازهاي آنان اغلب توسط طراحان و گسترش دهندگان شهري ناديده گرفته مي شود

در بررسي  .است هه هاي اخير كاهش يافتهدر غرب اروپا امكانات كودكان براي تحرك آزاد پيرامون خانه طي د

كاهش شديدي در آزادي كودكان براي تحرك  1990-1971اي كه در انگلستان انجام شد، بين سال هاي گسترده

شدند، كودكاني كه بيش از  "كودكان سلولي"نگران امري موسوم به  ،پژوهشگران مربوطه  .پيرامون منزل ديده شد

بزرگ اگر تقابالت با محيط به دست  .شود و در محيط پيرامون خود فعال و مستقل نيستنداندازه از آنان مراقبت مي 

كايتا، ( "ترها تعديل شود، اين محيط چطور سطح عاطفي و شناختي روابط بچه ها در خود را تحت تاثير قرار مي دهد؟

در مقايسه با زمان سكونت در  كنند،ميبر اساس نتايج مطالعات تطبيقي، كودكان زماني كه در شهر زندگي  )1997

  .روستا يا نواحي شهري كوچك، كمترين سفرهاي روزانه به بيرون از منزل را دارند

هاي كاركردي نياز دارند، كساني هستند كه به خاطر باالرفتن سن يا اينكه، گروه جمعيت كه به شدت به محلهديگر 

سالخوردگاني كه توان رانندگي  و كه تمكن خريد خودرو را ندارند اقليت فقيري .ناتواني و يا از نظر مالي محدود شده اند

زماني كه محدوده  ،به نظر مي رسد شهرسازان جديد .ها و دسترسي به خدمات داخل محل نياز دارندبه محلهندارند، 

اند، به دور افتادهند، از اين امر كامال كنمسير مترو تجويز مي و متعادل براي همه مردم در ناحيههايي كامال كاركردي 

با اينهمه تصور آن  .اشاره مي كنند "بي فضا"كه به محله اي  ،هاي فراوان پژوهشگران شبكهخصوص در برابر شهادت

     مهم  همه افراد جامعههاي حياتي براي در اين مسير، محله .ها كامال مناسب با بخش هاي بدون قدرت جامعه ماست

   .دآنها ايفا مي كنخه زندگي ، زيرا نقشي مهم در چرمي باشد
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  فصل دوم

 ازقايسه مفهوم محله م
  حال تاگذشته 

  

  
  

 

 
 





 

15 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  پيشگفتار

 درهاي طبيعي  بندي تقسيم و گاه هاي قومي، نژادي، طبقاتي، گروهي در گذشته، مرزهاي يك محله شهري را تفاوت     

ريختن  اما در شهرهاي كنوني با بزرگ شدن شهرها و در هم كرد، تعيين مي) ... مثل وجود يك رودخانه، مسيل و(شهر 

از بين رفته مفهوم سنتي محله  ياري مسائل ديگر،هاي مختلف مردم و بس هم آميختن گروههاي سنتي زيستي و در نظام

اما در  ،شتنداعتبار خاصي دا، محالت چندي پيش، در بيشتر شهرها،با اينكه تا  .و تعابير جديدي جاي آن را گرفته است

هاي  فرهنگ  و خرده  در اقيانوس فرهنگ ملي جامعه ،اي جزيره صورتشهرهاي بزرگ به  گذشته، محالت  چند دهه

اي به عنوان عاملي مهم در زندگي اجتماعي و  تغييرات سياسي، اجتماعي و تكنولوژيكي از اعتبار محله .شهري درآمدند

هاي شهري شد و محالت نوساز و جديدي به روي صاحبان  يل وارد خانوادهاز طرفي زماني كه اتومب .فردي كاسته است

بود، شكسته شد و اگر در    اي، شغلي و قومي نشيني كه قبالً بر پايه مذهبي، قبيله اتومبيل گشوده شد، معيارهاي محله

معيارهاي شغلي به كلي از اي مسكن داشتند، امروزه  گذشته به طور مثال تعميركنندگان ساعت و تفنگ در محله ويژه

با بررسي و مقايسه  .شود شود و به جاي آن پايگاه اقتصادي و ميزان درآمد جايگزين مي محل انتخاب مسكن حذف مي

توان اتفاقات مثبت و منفي مرتبط را شناسايي و اصولي را از آن استخراج كرد كه بتواند در  مي ،محله در گذشته و حال

  .و پايدار مورد استفاده قرار گيرد طلوبطراحي يك محله مسكوني م

كه در قرار گيرد بررسي مورد تواند از دو منظر تحوالت كالبدي و تحوالت اجتماعي  اما مقايسه تحوالت مفهوم محله مي

نحوه ايجاد و پذيرش  .، از تقسيمات شهري سنتي گذشته شهرهاي ايران بوده استمحله .شود  ادامه به هريك اشاره مي

نوان واحدهاي تقسيماتي در شهر، خود معلول عوامل اجتماعي، اقتصادي وكالبدي زمان گذشته و بعبارت ديگر محله بع

داده و سپس  ابتدا خصوصيات كالبدي فضايي زندگي را شكل مي ،اين الگوهاي رفتاري .بوده استالگوي رفتاري مردم 

مقايسه محله و  .داده استگي شكل مطلوب را ميم به فضاي زندهاي الز بندي بين آنها و ايجاد قانونمنديبا مرز

گوياي اين واقعيت  ،آن واحد همسايگي، ناحيه، منطقه، حوزه و مانند فعلي تحت هر نامي از قبيلواحدهاي تقسيماتي 

داراي خصوصيات مستقل عملكردي و منسجمي بوده است كه  ،است كه محله گذشته از عملكرد تقسيماتي خود در شهر

، قابل ين خصوصيات عبارت از شخصيت مستقلا .شودتقسيمات شهري نظير آن مشاهده نمييچ يك از امروزه در ه

صيات است كه امروزه آفريند و همين خصومي كه در ساكنان خود احساس تعلق وتعصب باهويت خودجوشو  شناسايي

در حاليكه تقسيمات فعلي اعم از  .رودمطلوب براي يك جامعه شهري ايده آل به شمار مي ها و معيارهايبعنوان نشانه
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شان كه صنعتي كه بنا بر علت اصلي وجودي هايهاي كارمندي، شهركهمسايگي، مجموعه آپارتماني، كوي واحد

هاي اجتماعي، محالت قديمي شامل ارزش  .باشدفاقد آن خصوصيات ميهاي صرفاً اقتصادي است، عموماً ضرورت

تاثير الگوي شهرسازي جديد بر واحدهاي  .رحاليكه تقسيمات فعلي فاقد آنها هستنداخالقي و نظارتي الزم بوده اند د

ابعاد محالت ما در قالب قانونمندي و سلسله مراتب خاصي از  .تقسيماتي سنتي شهرهاي ما كامالً مشهود است

 ،فضاي فرهنگي و ) گذر بازارچه، بازار، (بدين سبب محالت داراي فضاي تجاري  .شدنداقتصادي اداره مي  -اجتماعي

اما با ورود اتومبيل و وسايل  .بوده استبقالي  خدماتي مانند نانوايي و و )حسينيه آب انبار، مسجد،( مذهبي اجتماعي و

عناصر و ارزشهاي دگرگون شده در  .بافت قديمي شهرها به هم ريخته است ،ضرورت تقسيمات مديريتي جديد نقليه و

  :  محالت جديد عبارت است

 وني بنيادي در شكل و بافت محلهدگرگ  

 كم شدن فضاي مفيد مسكوني و فضاي سبز و باز خصوصي  

 تغيير شكل شبكه ارتباطي  

 كم شدن مقياس پياده  

 تغيير شكل وگسترش فعاليتهاي محله اي  

 از بين رفتن حجاب مسكوني  

 كم رنگ شدن روابط اجتماعي  

  كم رنگ شدن ارزشهاي فرهنگي 

 تحوالت كالبدي در محالت

يع رشد سر .ها دستخوش تغييرات اساسي در مقايسه با گذشته شده است هاي كالبدي محله دوران معاصر ويژگي در

ها در طول زمان و به صورت تدريجي و فرايندي شكل نگيرند و مفهوم محله  محله جمعيت و نياز به مسكن باعث شد

توجهي  بي موجب همچنين نياز شديد به مسكن، .دهاي اجتماعي، فراغتي و سكونتي كمرنگي را در خود داشته باش ارزش
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هاي  كيفيت روح، بدون هايي خشك و بي هاي محيط انسان و نيازهاي فرامادي شد كه خود به ايجاد محيط به كيفيت

 .توجهي به سازمان كالبدي محالت سنتي انجاميد زيستي و بي

   وسعت و اندازه محله

و معيني در مورد حداقل و حداكثر جمعيت يك مجتمع مسكوني كه بتوان  در گذشته با وجود آنكه ضابطه و قاعده خاص

توان با توجه به منابع و شواهد موجود اظهار كرد كه حداقل جمعيتي كه در  اما مي را محله ناميد، وجود نداشته است،آن 

اما حداكثر  فر باشد،ن 300تا  200توانست خيلي كمتر از  نمي شد يك مجتمع را محله ناميد، ب ميبيشتر موارد موج

دي و اجتماعي يك هاي اقتصا بلكه به وسعت و ويژگي ي حد و ميزان ثابت و مشخصي نبود،دارا جمعيت يك محله،

 10000جمعيت به  هاي بزرگ يك شهر مهم و پر كه در همان هنگام كه حداكثر جمعيت محلهچنان شهر بستگي داشت،

 .نفر باشد 600يا  500حدود  هاي متوسط يك شهر كوچك يا متوسط، در ممكن بود جمعيت محله رسيد، نفر يا بيشتر مي

متناسب با وسعت و شرايط  امروز نيز تعداد جمعيت و وسعت مشخص و ثابتي براي محله ارائه نشده است و در هر شهر

ند يك توا مي بلوك نيزعمودي، يك  با رشد شهرها به صورت .ها نيز متفاوت است  وسعت و جمعيت محله خاص آن،

  .محله باشد

   محدوده و مرز محله

هاي مسكوني داراي محدوده و حد معيني بوده است، اما محدوده آن توسط حصار يا موانع  در گذشته هريك از محله 

دادند و در واقع  هاي معيني، محدوده هر محله را تشكيل مي ها يا خانه شد، بلكه گذرها و كوي كالبدي مشخص نمي

ها به شمار  ترين عامل در تعيين محدوده محله  ها از ميزان تعلقشان به محله، مهم هي ساكنان خانهشاخص اطالع و آگا

ها و قدرت فراوان دسترسي و سرعت ارتباطات،  افزون سطح ارتباطات و تنوع فعاليت امروزه با گسترش روز .رفت مي

مفهوم قلمروي محله از بعد مكان خارج شده اينجاست كه  .امكان داشتن ارتباط بين نقاط مختلف شهر آسان شده است

بندي  در كنار تقسيمخالف تقسيمات متمركز فضايي محله، شهر بر .خود گرفته است جايي به و مفهوم نامكان و ناجابه

هاي ارتباطي مختلفي از روابط تبديل شده است كه حدود و مرز  متمركز و شبكه هاي غير اي از اليه اجتماعي، به مجموعه

ها، محدوده محالت و حتي واحدهاي همسايگي  در محالت امروزي عرض خيابان .براي هر شهروند متفاوت است ها آن

مرز  كند و تنها در محالت خاص يا قديمي،  كنند كه در نظر مردم مرز و محدوده معيني را تداعي نمي را مشخص مي
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هاي عريض در يك محدوده مسكوني،  نوجود خيابا .محالت به صورت عرفي و ذهني از سوي ساكنان مشخص است

و  تر ها را كوچك شود و به عبارتي حوزه همبستگي محله باعث ايجاد گسستگي در بافت و دوري ساكنان از يكديگر مي

 .كند تر مي ساكنان را با هم غريبه

  سيماي محله

، مالكيت و شناخت قلمرو براي سيماي محله زمينه تفاوت و تشخيص هر محله را فراهم آورده و در ايجاد حس تعلق     

اي توسط  اي بود كه كمتر خانه گونه ها به و ارتفاع بيشتر خانه  هاي حجمي در گذشته ويژگي .ساكنان خود موثر است

هاي درون شهري،  به همين سبب عناصر مهم شهري مانند قلعه .كرد خود را از ساير بناها متمايز مي وسعتش،ارتفاع و 

شد كه  هايي محسوب مي اي دور آشكار و نمايان بود و از نشانه خوبي از فاصله  انبارها به آب ها و گاهمزار مدارس، مساجد،

توان به وجود تنوع  مي هاي امروزي، ي موجود در محلهاز خصوصيات بصر . شد موجب خوانايي سيماي محله و شهر مي

هر چند كه از مشكالت  .در سطح محالت اشاره كرد ...  از نظر ارتفاع، نماسازي، نوع معماري، رنگ و بصري و حجمي 

نبود ها اشاره كرد كه در اثر  ها و ناخوانايي نسبي آن توان به ناسازگاري اجزاي كالبدي بدنه بصري موجود نيز مي

ها به لحاظ قدمت و عمر بناها  از نظر طرح معماري، ارتفاع و مصالح به كار رفته و ناپيوستگي بصري ساختمان همبستگي

گم ي خاص و شاخص مانند مدرسه و مسجد نوع بناها ،برافراشته  هاي قد امروزه در ميان ساختمان .آيد به وجود مي

   .اند و اين امر خوانايي محالت را كاهش داده است شده

 

   هاي شهري هاي ارتباطي در محله شبكه

 ارتباطيسترسي، دهاي  كه عرض راه در خصوص شبكه ارتباطي محالت در گذشته بايد به اين نكته اشاره كرد     

منحصرا به وسيله ساكنان  ها بست ترين معابر يا بن باريك .گزيني افراد داشته است مستقيم با مرتبه و ميزان خلوت غير

شده است كه اين امر احساس حريم خصوصي را در ساكنان  استفاده مي آنهاكنندگان  يا مالقات آنهامنازل واقع در 

اين  ها نيز متفاوت شده، نيازهاي مردم در رابطه با عرض خيابان وزه با حضور ماشين در سطح معابر،امر .كرد تقويت مي

  .ها شده است و نياز به عرض بيشتر براي راهعث تغيير مقياس انساني به ماشيني امر با
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   عملكرد مركز محله

اجتماعى بين همسايگان و ايجاد حس شهرى  هاى اى كوچك و منسجم است كه تماس مركز محله، تمركز جامعه       

هاى تجارى و خدماتى است كه به طور روزانه يا  محل تجمع آن دسته از فعاليت ،اين مراكز .كند اى را ترغيب مى و محله

هاى موادغذايى،  روشگاهف مهدكودك،مدرسه،  نظير گيرد، ده ساكنان يك محله قرار مىكم هفتگى مورد استفا دست

     .رستوران يا محل مناسب براى پاتوق اهالى خانه، قهوه پست، شويى، شكداروخانه، خ

گرچه از ارزش و اهميت اين مراكز روز   .شود اين مدل شبيه مراكز محلى است كه همه جا داخل بافت شهرى ديده مى

كر نه تنها بر اثر اين ف .كنند تر هنوز هم با كمال قدرت كار مى ها در جوامع سنتى شود، ولي آن به روز كاسته مى

  .هاى اجتماعى مورد توجه قرار گرفته است بودن جنبه آل تر از آن به دليل ايده بلكه مهم، مالحظات سهولت دسترسى

اى با وجود كاسته شدن از اهميتشان همچنان وجود دارند و امروزه با پديدار شدن دوباره مفهوم محله،  مدل مراكز محله

يك به خانه باشند، بدون شك اين نظريه كه كاالها و خدمات روزمره بايد نزد .اند يدا كردهحتى قوت و اعتبار بيشترى پ

شود كه  تعريف مي) دبستان(و آموزشي ) مسجد(محله با عناصر شاخص فرهنگي  .اي  معقول و منطقى استنظريه

، )اي شامل پارك محله( درماني، فضاي سبزخدمات هفتگي،  و روزانه هاي تجاري؛ عناصر خدماتي محله از جمله

عناصر  .امروزه شاهد تفاوت در نوع عملكردها و همچنين مكان عملكردها هستيم .هاي ورزشي است تاسيسات و زمين

اي در مركز  شد و كمتر عملكرد فرامحله بيشتر براي رفع نيازهاي روزمره اهالي ايجاد مي ز محله در گذشتهخدماتي مرك

،  ، كارواش هاي اتومبيل  ن در برخي محالت شاهد عملكردهايي مزاحم مانند تعميرگاهاكنو گرفت، اما هم محله جاي مي

 .هستيمتوزيع كاال و خدمات  و حتي فروشگاههاي بزرگ چند منظورهسازي  سازي و درب و پنجره هاي مبل كارگاه

 .است هاي اصلي منتقل شده هاي محله و خيابان مكان عملكردها نيز از مركز محله به لبههمچنين 

 

 تحوالت اجتماعي در محالت

استفاده از مؤسسات محله  .، منطبق با رفتارهاي اجتماعي است هاي شهري كيفيت فيزيكي و پايداري اغلب در محله 

دهد كه خود را در يك محدوده كامالً مقيد احساس كنند و در نتيجه  به مردم امكان مي و باشگاه، مثل مراكز مذهبي

ساسي انقشي ، وسعت عاملاي، در ميزان احساس تعلق محله .محله مسكوني خويش پيدا كنند تعلق بيشتري نسبت به

احساس تعلق  پذير باشد، روي امكان اي با پياده و تجهيزات محله  هر اندازه سهولت دسترسي به مؤسسات عمومي .دارد
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 .شود موتوري و افزايش پايداري مي هاي وسايل حمل ونقل يابد و در عين حال باعث كاهش آلودگي به محله افزايش مي

هر اندازه كه دسترسي به نيازهاي روزانه و تغييرات شهري با اتومبيل صورت گيرد و فاصله حركت بيشتر باشد، به همان 

از نكات مثبتي كه در  .يابد اندازه نيز احساس هويت و تعلق اجتماعي به شهر و در عين حال پايداري محله كاهش مي

نداشتن طبقات اجتماعي مختلف از يكديگر از سوي عامل اقتصادي   شود، تفكيك ي در گذشته استنباط ميهاي سنت محله

هاي  وجه در محله متاسفانه امروزه اين امر به هيچ .هاي مختلف در كنار يكديگر است آميز گروه بود و همزيستي مسالمت

قتصادي است كه اين نيز خود از نظر فرهنگي، امروزه معموال هر محله مختص به طبقه خاص ا .شود ما ديده نمي

هاي نوين شهرسازي در باز تعريف مرز محله با رويكرد  بازتاب تئوري پژوهش( .شود اختالفات شديدي را باعث مي

  )  توسعه پايدار

  جايگاه محله در شهرسازي معاصر ايران

شكل ارگانيك محالت در گذشته  .است شيوه شكل گيري محالت در شهرهاي ايران همانند ساير شهرهاي دنيا بوده

  باعث تمايز و جدايي محالت توسط مرزهاي سخت بوده است ودسترسي تنها از طريق يك شبكه محله اي صورت 

گيري همچنين شكل  .ها در محالت بوده استنوع كالبدي باعث تعريف شدن قلمرومص وجود عناصر .مي گرفته است

 .رساندمي ساكنين محالت را به حداقل اجتماعي مورد نياز ساكنين، برخورد - تصاديمراكز محله اي با نهادهاي اق

جتماعي به همراه مداخله شهرسازان ا - تصاديترش نهادهاي اقدگرگوني در ساختار شهري جديد، به دنبال گس توسعه و

 ه تكنولوژيكي ارتباطي،توسع اين افزايش جمعيت وبنابر .به آشفتگي در قلمروهاي شهرها منجر گرديد ،در ساختار شهر

نمادين جهت  فيزيكي واصر غيرعن قلمروها را داراي پيچيدگي زيادتري كرد و شهرسازي نوين جستجوگر ابزارها و

  .گرديده است تعريف قلمروها

شهرسازي و شهرگرايي جديد و محالت در شهر بعنوان واحد پايه و اوليه سازمان كالبدي طي قرنها به بقاء خود در 

) Metropolis(مادرشهرها شكل گيري  با وجود افزايش سيستم هاي فني ارتباطي و .شهري ادامه داده استسازمان 

اقتصادي و همچنين زيرساختهاي ارتباطي به  - در آنها ساختارهاي اجتماعي كهبسيار تخصصي  به عنوان شهرهاي

هنوز محالت بعنوان يك ضرورت ، باشند يباالترين حد خود توسعه پيدا كرده است و در سطوح جهاني داراي عملكرد م

هايي فشرده با كاربري مختلط و برخورد خوبي كه با بطور كلي شهرگرايي جديد محله .باشدبراي تكامل انسان مطرح مي
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محله  مناطقي با موقعيت و ويژگي مناسب و راهروهاي كاركردي و زيبا كه مي توانند محيط هاي طبيعي و پياده دارند و

بطور كلي عناصر بنيادي سازمان دهي شهرگرايي  .انسان را با قالب، كليتي پايدار و ماندني انسجام بخشند هاي ساخت

  : را داشته باشدزيريك محله آرماني بايد خصوصيات  و جديد را محله و منطقه تشكيل مي دهد

  يك مركز و يك لبه 

  اندازه ي بهينه  
 باشد  عبادت و تفريح رفتن به مدرسه، ر،كا هاي زندگي، تركيبي متعادل كه شامل فعاليت  
 مي كنند  ها و ترافيك را سازمان دهي هاي به يكديگر مرتبط كه مكان ساختمان شبكه خوب از خيابان  
  هاي شهري ناو جايگيري مناسب ساختماولويت دهي به فضاهاي عمومي 

بنابراين شهرگرايي جديد به دنبال  .ستيكي از خصوصيات شهرسازي جديد ا ،داراي مرزبندي به طور كلي ساختار محله 

شهرگرايي جديد در پي  .كشف دوباره سنت هاي برنامه ريزي و ايجاد مكانهاي اجتماعي و محله هاي به يادماندني است

محله و محله گرايي  ،پس يكي از عناصر مهم شهرگرايي جديد .تالش به آميختگي اجتماعي و محيطي و مكاني است

هويت بخشي  .ول به كار رفته در طراحي يك محله شهري بايد براي كل شهر به كار گرفته شوداست، به طوري كه اص

ادامه حيات  .كالبدي داراي اهميت مي باشد - بعنوان يكي از زير ساختهاي ساختاري ،اي محلهمحله ومشاركت اجتماعي

محله تبلور كالبدي اجتماع و  ابر اينرواني شهرنشينان مي باشد بن - شهري دليل بر اهميت محله در تكامل اجتماعي

هاي محيط شهري قابل زيست، وجود اجتماع پس يكي از ويژگي .و قلمروها مي باشد ها هاي آن تبلور حريممرز

كه كنش متقابل اجتماعي و جامعه مدني شكل گيرد  گردد اجتماع شهري باعث مي .باشد مشاركتي در جامعه شهري مي

، قلمروهاي به بعد اجتماعي محلهاين توجه بنابر .محله باشد ،ا عمدتاً در آن شكل مي گيردهو واحد مكاني كه اين كنش

بنابراين ايجاد عناصر كالبدي كه بتوانند  .اجتماعي وغيركالبدي يكي از ضروريات محيط قابل زيست شهري است

هاي متقابل در اجتماع  ر كنشمرزهاي قلمرويي اجتماعي را هر چه بيشتر متبلور سازد مي تواند به ساماندهي بيشت

هاي متفاوت  ها مي بينيم كه چگونه مكان با تحليل معناي روان شناختي فضا براي افراد وگروه .انساني منجر شود

هاي مشابهي  هر جايي كه باشد داراي ويژگي به جاي تفكر انتزاعي درباره فضا كه درآن فضا در .هويت متفاوتي دارند

     چگونه در  درك اين كه مردم فضا را .هاي متفاوت بيشتر توجه كنيم حلي زندگي انساناست كه بايد به شرايط م

   .كمك مي كند تا برنامه ريزان به سمت حفظ وتقويت هويت محلي متوجه شوند مي يابند و از آن استفاده مي كنند
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  فصل سوم

شناخت ويژگي هاي مناطق 
  شيراز داريشهر
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  فتارپيشگ
ي برنامه ريزي و تشخيص واحدهاي تشكيل اولين و مهم ترين گام در هر نوع برنامه ريزي محيطي تعيين محدوده      

ي در واقع اساس توزيع و تخصيص كاربري ها و تعيين استانداردها و سرانه هاي شهري بر پايه. ي آن استدهنده

ليل مي توان گفت بسياري از مسايل و مشكالت شهرها با به همين د. كالبدي شهر استوار است -تقسيمات فضايي

مشكالت تقسيمات شهري آن ها ارتباط دارد آنچنانكه مديريت شهري امروزه از آن رنج مي برد؛ زيرا هريك از سازمان 

 ي فعاليت ساير نهادها ، شهر را به حوزه هاي متفاوت و نامتجانس ازهاي خدمات رسان شهري بدون توجه به محدوده

براي تامين محيط زيست مطلوب شهري . ي زياد بر شهروندان گشته اندهم تقسيم و سبب اتالف وقت و تحميل هزينه

فضايي مناسبي است كه محله در آن ركن اصلي و اساسي، و محله بندي براساس معيارهاي  -نياز به تقسيمات كالبدي

عيارهاي قابل انطباق محله بندي شهر معين و بستر الزم شهرسازي مهم ترين اقدام آن به شمار آيد تا از اين طريق م

  . براي توسعه ي مديريت شهري فراهم شود

خانوار در  در هكتار، تراكم براساس شاخص هاي تراكم جمعيت شناخت ويژگي هاي مناطق شهر شيرازبا در اين فصل 

د خانوار و محاسبه ضريب همگني جمعيت جوان و سالمند به كل جمعيت، نسبت جنسي جمعيت، بعهاي هكتار، نسبت 

  . مناطق و با استفاده از روش اسكالوگرام گاتمن به شناسايي مناطق همگن پرداخته شده است
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  شناخت ساختار جمعيتي شهر شيراز

 22731براساس آخرين تقسيمات محلي در قالب يازده منطقه شهرداري داراي مساحت محدوده خدماتي شهر شيراز 

داراي جمعيت  ، شهر شيرازانجام گرفت 1395 ن سرشماري نفوس و مسكن كه در سالبراساس آخري. باشد هكتار مي

راز در قالب يازده منطقه با توجه به تقسيمات جديد شهرداري شي. منطقه شهرداري بوده است 10نفر در قالب  1565572

براساس شهرداري معيت هريك از مناطق ، نسبت به محاسبه جيازده گانه م محاسبه جمعيت مناطقو لزو شهرداري

با استفاده از تحليل هاي  1395اطالعات بلوك هاي آماري سرشماري نفوس و مسكن  ريزمحدوده جغرافيايي آن و 

اقدام ) GIS(سيستم اطالعات جغرافيايي  )Network(تحليل شبكه و ) Overlay(آماري و تحليل همپوشاني 

خص هاي جمعيتي شهر شيراز را به تفكيك مناطق يازده گانه شهرداري شيراز مهمترين شا 3-1جدول شماره . گرديد

بوده كه شامل  نفر 1565572جمعيت  دارايشهر شيراز ، 1395سرشماري نفوس و مسكن براساس . نشان مي دهد

نفر  28,3بعد  باخانوار  477916در شهر شيراز تعداد . است 1,01نفر زن با نسبت جنسي  780122نفر مرد و  785450

نفر  254503شهرداري با  4منطقه . نفر در هكتار مي باشد 68,9و تراكم جمعيت در شهر شيراز . ساكن مي باشند

بيشترين تراكم جمعيتي . خود جاي داده است نفر در 35727به تعداد كمترين جمعيت را  8و منطقه بيشترين جمعيت 

 11و   8،  7،  5،  4،  3،  2مناطق . نفر در هكتار مي باشد 8,110مي باشد كه داراي تراكم جمعيت   4مربوط به منطقه 

مي باشد  10ترين تراكم جمعيتي مربوط به منطقه  نيداراي تراكم جمعيتي بيشتر از ميانگين شهري شيراز هستند و پاي

هكتار  3563ود با مساحت حد 10بزرگترين منطقه شهرداري شيراز، منطقه . نفر را جاي داده است 38,5كه در هر هكتار 

باشد و كوچكترين منطقه شهرداري، منطقه تاريخي و فرهنگي با  است كه داراي تعدادي محدوده منفصل شهري مي

   .هكتار است 377مساحت 

  

  شهرداري شيراز مناطق همگن شناسايي

 .اقدام نمود زشناسايي مناطق همگن در شهر شيرامحله بندي شهر شيراز، مي بايست نسبت به  جهت اقدامي هر از قبل

در اين مطالعه  .براي تشخيص مناطق همگن بر اساس ميزان اطالعات و شاخصها از روشهاي مختلفي استفاده مي شود

در اين روش با تجميع مناطق  .تعيين مناطق همگن در شهر شيراز استفاده مي گرددجهت  روش اسكالوگرام گاتمناز 

از اين روش زماني استفاده مي شود كه گروه  .ن مشخص مي گردندمناطق همگ بر اساس ميزان تشابه در يك گروه،
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گين براي هريك از با محاسبه ميانگين و ميزان انحراف از ميان .بندي مناطق بر اساس چندين شاخص صورت مي گيرد

  .دسته بندي را انجام داد  توان ها مي شاخص

  

  طق شهرداري به تفكيك مناشهر شيراز  يجمعيتشاخص هاي :   3- 1جدول شماره 
  

  

  منطقه

  

  

  مساحت

  

  خانوار
  

  جمعيت
  

نسبت 

  جنسي

  )درصد(

  تراكم جمعيت

  )نفر در هكتار( 

ضريب 

  همگني
	زن	مرد	كل	بعد	تعداد

1	2،567 48،972 3,22 157،624 76،162 81،462 0,93 61,4 10,7% 

2  1،999 53،260 3,34 178،116 90،393 87،723 1,03 89,1 10,1% 

3  1،589 42,523 3,27 138،897 69،966 68،931 1,02 87,4 7,9% 

4  2،355 80،435 3,16 254،503 124،777 129،726 0,96 108,1 13,3% 

5  1،673 44،790 3,49 156،105 82،103 74،002 1,11 93,3 8,7% 

6  2،534 40،484 3,07 124،323 60،741 63،582 0,96 49,1 9,5% 

7  1،880 39،393 3,32 130،937 66,390 64،547 1,03 69,6 8,3% 

8  378 10،692 3,34 35،727 18،552 17،175 1,08 94,6 2,0% 

9  2،929 41،551 3,39 140،718 71،292 69،426 1,03 48,0 10,9% 

10  3،563 41،908 3,28 137،297 69،083 68،214 1,01 38,5 12,2% 

11  1،265 33،908 3,28 111،325 55،991 55،334 1,01 88,0 6.3% 

 %100 68,9 1,01 780،122 785،450 1،565،572 3,28 477،916 22،731  شيراز

 مهندسين مشاور شهر و خانهشركت براساس گزارش  و معماري معاونت شهرسازي :مساحت مناطق شهرداري   ماخذ   
  مركز آمار ايران 1395سرشماري نفوس و مسكن سال : ماخذ جمعيت  
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  الوگرام گاتمن  به روش اسك تعيين مناطق همگن

بر اساس يا مناطق اي، طبقه بندي يا سطح بندي نواحي  اي و يا ناحيه از جمله معيارهاي بسيار متداول در توسعه منطقه

ين معيار مناطق به بر اساس ا. فرهنگي و كالبدي است ميزان برخورداري از شاخص هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي،

. شوند بندي مي برخوردار سطحغيرمحروم يا برخوردار و  يافته يا نيمه توسعه نيمه وردار،يافته يا برخ سه دسته توسعه

ها و سطوح توسعه نواحي، مي توان سطح زندگي مردم  ست كه با شناخت تنگناها و قابليتبندي آن ا اهميت اين سطح

هش محروميت آن نواحي هايي جهت كا ها و برنامه داد و از طرف ديگر به ارائه طرح يك ناحيه را به خوبي نشان

 بندي در هاي رتبه ترين روش قطري نيز معروف است يكي از ساده كه به ماتريسگاتمن آناليز اسكالوگرام  .پرداخت

داد و مشخص كرد كه كدام به كمك اين مدل مي توان ماتريس تشكيل . رود به شمار مي اي ريزي ناحيه برنامه

شيراز را در ارائه خدمات مي تواند شهرداري  ،شناسايي مناطق همگن از هدف .ها در وضعيت بهتري قرار دارند سكونتگاه

گاتمن آناليز اسكالوگرام در اين مطالعه از  .مطلوبتر به شهروندان براساس ميزان مشابهت و همگني مناطق ياري نمايد

ه ، براي محاسبه محدوده براساس تعديل انجام شد. تعديل شده با توجه به شرايط بومي شهر شيراز استفاده مي گردد

 .خنثي يا همگن از ضريب يك دوم به جاي يك چهارم استفاده مي گردد

  

  جهت تعيين مناطق همگن به روش اسكالوگرام گاتمن  تعريف شاخص هاي مورد استفاده 

  به كل جمعيت ) ساله  29تا  15گروه سني ( نسبت جمعيت جوان منطقه =  جمعيت جوان : 1شاخص شماره 

  به كل جمعيت ) سال به باال  60گروه سني ( نسبت جمعيت سالمند منطقه =  جمعيت سالمند :2ماره شاخص ش

ميانگين مجموع نسبت هاي جمعيت منطقه به جمعيت شيراز و مساحت منطقه به مساحت =  ضريب همگني :3شاخص شماره 

  شيراز

  قهنسبت جمعيت مرد منطقه به جمعيت زن منط=  نسبت جنسي :4شاخص شماره 

  نسبت جمعيت منطقه به مساحت منطقه به هكتار =   تراكم جمعيت در هكتار :5شاخص شماره 

  نسبت جمعيت منطقه به تعداد خانوار منطقه=  بعد خانوار :6شاخص شماره 

  نسبت تعداد خانوار منطقه به مساحت منطقه=  تراكم خانوار در هكتار :7شاخص شماره 
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  يرهاي انتخابي جهت تعيين مناطق همگن به روش اسكالوگرام گاتمناطالعات متغ:  3-2جدول شماره 

  
  منطقه

ضريب   جمعيت درصد
 همگني 

نسبت 
  جنسي

  )درصد(
  بعد خانوار

  در هكتار تراكم

  خانوار   جمعيت  سالمند  جوان

1	24,0% 15,6% 10,7% 0,93 3,22 61,4 19,1 
2  24,7% 10,1% 10,1% 1,03 3,34 89,1 26,6 
3  24,0% 9.9% 7,9% 1,02 3,27 87,4 26,8 
4  23,3% 10,0% 13,3% 0,96 3,16 108,1 34,2 
5  25,3% 8,7% 8,7% 1,11 3,49 93,3 26,8 
6  22,2% 12,9% 9,5% 0,96 3,07 49,1 16,0 
7  25,1% 6,1% 8,3% 1,03 3,32 69,6 20,9 
8  25,9% 10,4% 2,0% 1,08 3,34 94,6 28,3 
9  26,0% 6,6% 10,9% 1,03 3,39 48,0 14,2 
10  25,1% 9,9% 12,2% 1,01 3,28 38,5 11,8 
11  25,0% 9,7% 6,3% 1,01 3,28 88,0 26,8 
 21,0 68,9 3,28 1,01 %100 %10,0 %24,4  شيراز
 22,9 75,2 3,29 1,02 %9,1 %10,0 %24,6  ميانگين

 6,9 23,0 0,11 0,05 %3,1 %2,6 %1,1  انحراف معيار
 3,5 11,5 0,06 0,03 %1,5 %1,3 %0,6  انحراف معيار2/1

 24,5 80,4 3,33 1,03 %10,6 %11,3 %25,0  )مثبت(حد باال
 17,6 57,4 3,22 0,98 %7,5 %8,7 %23,8  )منفي(حد پايين

  

مناطق در ) ساله  29تا  15گروه سني ( اين موضوع است كه سهم جمعيت جوان  ، بيانگر 3-2 يافته هاي جدول شماره

 )ساله به باال  60گروه سني ( كمتر از ميانگين شهر شيراز مي باشد و از طرف ديگر سهم جمعيت سالمند  6و  4،  3، 1

نسبت جمعيت مرد به  (نسبت جنسي  6و  4، 1در مناطق  .بيشتر از ميانگين شهر شيراز مي باشد 8و  6، 2، 1 در مناطق

   ، مشاهده م جمعيت و تراكم خانوار در هكتار با بررسي تراك. كمتر از حد ميانگين شهر شيراز مي باشد)  جمعيت زن

در خصوص بعد . انوار كمتر از ميانگين شهر شيراز دارندداراي تراكم جمعيت و خ 10و  9،  6،  1 مي گردد كه مناطق

 .  داري بعد خانوار كمتر از ميانگين شهري دارند 11و  10، 6،  4، 3، 1خانوار نيز مشاهده مي گردد كه مناطق 
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 :مراحل تعيين مناطق همگن

 تناسب شهروندان، هب ها شهرداري بهتر خدمات ارائه در كليدي عوامل از يكي: اساس هدف ر براب متغيانتخ  .1

، نرخ جمعيت تراكمتعداد خانوار ، ( .باشد مي خدمات اين از برخوردار جمعيت و توجه به وسعت با خدمات ارائه

 ) ...نوع شغل ، ميزان تحصيالت و رشد، 

شهرداري كه  يازده منطقه در اين بررسي محدوده خدماتي شهرداري شيراز در قالب :تعيين نواحي مطالعاتي .2

 .گيرد مي باشد، مورد بررسي قرار پيوسته و منفصل شهري مي ه خدماتيدودشامل مح

روش از طريق هاي مورد بررسي  محاسبه شاخص نيازمورد اطالعات در اين مطالعه  :جمع آوري اطالعات .3

 1395از بانك اطالعات آمارگيري نفوس و مسكن شهر شيراز در سال  ،)تعديل شده( اسكالوگرام گاتمن

 .آمده است 3-2 در جدول شمارهمورد بررسي رهاي اطالعات متغي .رددگ استخراج مي

براي نتايج محاسبات اين مرحله  .محاسبه مي گردد محدوده همگني براي هر شاخصو  انحراف معيار، ميانگين .4

  .آمده است 3-2در جدول شماره  ها يرهر يك از متغ

براي سه ) تعديل شده( ش اسكالوگرام گاتمنرو بهبراساس وضعيت آن هر منطقه هر شاخص در تعيين وضعيت  .5

هاي  محدوده) تعديل شده( روش اسكالوگرام گاتمنبراساس  .سنجيده مي شود منفي، خنثي و مثبتمحدوده 

 :همگن بشرح ذيل تعريف مي گردد

ميانگين از  از تفريق، شود كه مقدار عددي شاخص مورد نظرمحدوده اي اطالق مي  به منفيمحدوده  5,1
 – sd½    Xi < x       .، كوچكتر باشدراف معيارحان دوم يك 

شود كه مقدار عددي شاخص مورد نظر از مجموع  ميانگين  اي اطالق مي محدوده مثبت به محدوده 5,2
 + sd½    Xi > x       .انحراف معيار  بزرگتر  باشد دوم با يك 

و كليه مقادير عددي  ي شودمحدوده بين محدوده منفي و محدوده مثبت اطالق م محدوده خنثي به 5,3
 + sd½  >   Xi   > x - sd½  x       .پايين را شامل مي شودحدباال و بين حد
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  گانهيازده به تفكيك مناطق ) منفي، خنثي و مثبت(تعيين وضعيت شاخص ها :   3-3جدول شماره 

 منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي

X-½sd < Xi < X+½sd  
 مثبت

Xi > X+½sd 
 اخص هاش

1 2 3456712 3456 7 1 2 3 4 5 6 7 

 * * * * *** 1منطقه 

 * * * * * * * 2منطقه 

 * * * * * * * 3منطقه 

 * * * *** * 4منطقه 

 * * * * * * * 5منطقه 

 * ***** * 6منطقه 

 * * * * * * * 7منطقه 

 * * * * * ** 8منطقه 

 * * * *** * 9منطقه 

 * * * * *** 10منطقه 

 * * * * * ** 11منطقه 

  
را نشان  شهرداري شيراز به تفكيك مناطق يازده گانه )منفي، خنثي و مثبت(وضعيت شاخص ها  ، 3-3جدول شماره 

براساس  .مي باشد "هت شناسايي مناطق يا محالت همگنحد مورد انتظار ج "محدوده خنثي  ،در اين مطالعه. مي دهد

 15گروه سني (جمعيت جوان ( 1در شاخص شماره  10و  3،  2، 1 مشاهده مي گردد كه مناطق مذكور يافته هاي جدول

بيانگر اين موضوع است كه اين مناطق از نظر  كهقرار دارند ) همگن(در محدوده خنثي ) به جمعيت كل )ساله 29تا 

به  )ساله به باال 60گروه سني (جمعيت سالمند (شاخص دوم در رابطه با . مي باشند همگن ،ساختار جمعيت جوان

با بررسي . هستندداراي ساختار مشابه  11و  10 ، 8،  4،  3،  2مشاهده مي گردد كه مناطق  ،)شهر شيرازجمعيت كل 

،  5،  3، 2مشاهده مي گردد كه مناطق ، ))نسبت جمعيت و مساحت مناطق به كل شهر(ضريب همگني ( شاخص سوم

و ساير مناطق از نظر مساحت و جمعيت همگني  مي باشنداز نظر تناسب جمعيت با مساحت  ،داراي ساختار همگن 7،  6

،  7،  3، 2كه مناطق  بيانگر آن است ،))نسبت جمعيت مرد به جمعيت زن( نسبت جنسي(شاخص چهارم . الزم را ندارند

  . قرار دارند) تعديل شده(روش اسكالوگرام گاتمن براساس در محدوده همگن  11و  10،  9

تار داراي ساختار در هك از نظر تراكم جمعيت و تراكم خانوار 7و  1كه فقط مناطق  بيان مي دارد، 7و  5شاخص شماره 

، نشان دهنده اين موضوع است 6شاخص شماره . نداردقرار  اختار ديگر مناطق در محدوده همگنباشند و س	مشابه مي
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و  8،  6،  5،  4مناطق . از نظر بعد خانوار داراي تشابه در محدوده همگني مناطق مي باشند 11و  10،  7،  3كه مناطق 

در  11و  2اخص و مناطق شدر سه  10و  1پس از آن مناطق . گن قرار دارندفقط در يك شاخص در محدوده هم 9

  . نيز در پنج شاخص در محدوده همگن قرار مي گيرند 7و  3مناطق و چهار شاخص 

 هاي   موضوع با توجه به محدوده در محدوده منفي قرار دارد كه اين 10و  9،  6 شاخص تراكم جمعيت در مناطق

 6و  4و  1 مناطق. باشد هاي باير و باغات، قابل توجيه مي هاي منفصل، زمين شامل محدودهغيرمسكوني اين مناطق 

باشند كه تعداد جمعيت زن در آنها از  گيرد، اين مناطق تنها مناطقي مي در شاخص نسبت جنسي در يك گروه قرار مي

هر سه منطقه از بعد خانوار وده و تعداد جمعيت مرد بيشتر مي باشد، همچنين بعد خانوار اين مناطق در يك گروه ب

  . ميانگين شهر شيراز كمتر مي باشد

هاي كوچكتر جغرافياي  تر و تحليلي هر منطقه، نيازمند شناخت جزئيات ساختاري هر منطقه در مقياس بررسي دقيق

  .نده آن منطقه در قالب محله داردتشكيل ده

صوص محدوده هاي برنامه ريزي همگن در مقياس منطقه در خ 2-17تا  2-2 هاي موضوعي از شماره با مقايسه نقشه

كه ساختار همگني در مي گردد  تهيه شده است، مشاهده هاي مورد مطالعه، كه براي هر يك از شاخص محالتو 

هاي جغرافيايي و همسايگي  سطح منطقه با ساختار همگني در سطح محالت اختالف معناداري دارد كه ناشي از ويژگي

اي شهر دارد كه مي توان به صورت بصري نيز  با يكديگر و همچنين هم مرز بودن با مناطق حاشيه مناطق و محالت

   .بر آن صحه گذاشت
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  به روش اسكالوگرام گاتمنبراساس شاخص هاي مورد ارزيابي مناطق شهر شيراز وضعيت :  3-4جدول شماره 

 شاخص 

 دوده مثبتمح محدوده خنثي محدوده منفي  عنوان  كد 

   10 9 8 7 5     11 3 2 1   6 4 نسبت جمعيت جوان  1

         6 1 11 10 8 4 3 2 9 7 5 نسبت جمعيت سالمند 2

     10 9 4 1   7 6 5 3 2   11 8 ضريب همگني 3

         8 5 11 10 9 7 3 2 6 4 1 نسبت جنسي 4

 11 8 5 4 3 2         7 1 10 9 6 تراكم جمعيت 5

     9 8 5 2     11 10 7 3 6 4 1 بعد خانوار 6

 11 8 5 4 3 2         7 1 10 9 6 تراكم خانوار 7

 مي باشددر اين مطالعه  "همگن"ت شناسايي مناطق يا محالت محدوده خنثي حد مورد انتظار جه . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

 شود اطالق ميبيشتر از حد انتظار  در اين مطالعه به محدوده محدوده مثبت 
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  مناطق همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص نسبت جمعيت جوان:  3-1نقشه شماره 

  
 . مي باشددر اين مطالعه  "همگن"حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت  محدوده خنثي

 شود  كمتر از حد انتظار اطالق مي ه به محدودهده منفي در اين مطالعمحدو
 شود بيشتر از حد انتظار اطالق مي ده مثبت در اين مطالعه به محدودهمحدو
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  مناطق همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص نسبت جمعيت سالمند:  3-2نقشه شماره 

 
 مي باشدمطالعه  در اين "همگن"ت شناسايي مناطق يا محالت محدوده خنثي حد مورد انتظار جه . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميبيشتر از حد انتظار  در اين مطالعه به محدودهمحدوده مثبت 
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  مناطق همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص ضريب همگني:  3-3نقشه شماره 

  
 مي باشددر اين مطالعه   "همگن"اسايي مناطق يا محالت محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شن . 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده  كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شوداطالق ميدر اين مطالعه به محدوده  بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  مناطق همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص نسبت جنسي:  3-4نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه   "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده  كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شوداطالق ميدر اين مطالعه به محدوده  بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  هرداري شيراز بر اساس شاخص تراكم جمعيتمناطق همگن ش:  3-5نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه   "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده  كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شودق مياطالدر اين مطالعه به محدوده  بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  مناطق همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص بعد خانوار:  3-6نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود  اطالق ميكمتر از حد انتظار  در اين مطالعه به محدودهمحدوده منفي 

  شود اطالق ميبيشتر از حد انتظار  به محدوده در اين مطالعهمحدوده مثبت 
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  مناطق همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص تراكم خانوار:  3-7نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه   "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود طالق ميادر اين مطالعه به محدوده  كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شوداطالق ميدر اين مطالعه به محدوده  بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  فصل چهارم

 محله بندي شهر شيراز
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  پيشگفتار

محله بعنوان  ودهد  ي جديد را محله و منطقه تشكيل ميدهي شهرگراي ، عناصر بنيادي سازمانبراساس تعريف      

اين واحد از تجمع پيوستگي كم يا زياد، معاشرت  .سازمان كالبدي از فضاي ساختاري شهر است واحد پايه و اوليه

هاي  براساس ويژگي هاي محله و نزديك، روابط محكم همسايگي و اتحاد رسمي ميان گروهي از مردم بوجود مي آيد

  :مي باشد زير الزمبراي تشكيل يك محله شهري شرايط  شهري در ايران

 ك حوزه جغرافيايي از شهر با وسعت كم يا زياد دارا بودن ي  

 پيدايش و تكوين يك اجتماع كوچك گروهي از مردم شهر  

  وابستگي اجتماعي ميان گروهي از مردم شهر  

حدود عرفي خاصي داشته كه براي ساكنان آن مشخص و  ،حجم و وسعت محله محالت در گذشته صرفنظر از      

شده و اهالي آن نسبت به محله و متعلقات آن تعصب  ثر افراد با محالت شناخته ميت اكهوي .قابل شناسايي بوده است

 خدمات محله ارائه  ، و در گذر محله در شناسايي محله قابل تشخيص بودهگذر به عنوان مهمترين نشانه  .داشته اند

قلب محله،  ،مرز محلهن به عنواگذر محله  ،در نتيجه .است شده و مركز زندگي عمومي محله به شمار مي رفتهمي

اما در شهرسازي معاصر در پي  .محل عرضه خدمات و فضاي عمومي محله بوده استهمچنين عنصر شاخص آن و 

هاي غير اصولي بافت كهن شهري، برش .ورود اتومبيل به زندگي شهري تغيير زيادي در بافت كهن شهري روي داد

ها به كنار خيابان و ظهور عنصر خيابان و انتقال بسياري از فعاليت .دگرگوني هاي زيادي در چهره شهرها به وجود آورد

هاي رحط در  .گرديدموجب بسياري از آسيب هاي رواني و اجتماعي در محالت  ، تسلط كامل اتومبيل به محيط محله

اهاي كالبدي هاي محلي در نظر گرفته نشود و تأثير فض، اگر اقتضا و فرسوده محالت شهري هاي قديميبهسازي بافت

بر مسائل فرهنگي اجتماعي و گاه روزمره شهروندان ساكن در اينگونه محالت مورد بررسي و تحليل قرار نگيرد، چه بسا 

، نبود رابطه و دسترسي مناسب بين قطع ارتباط محليبه هم پيوسته و قديمي و  يعبور بزرگراهي از ميان يك محله

ز برو باعث ، ...، آپارتمان هاي جديد و كاالت مربوط به فضاي عموميرخي اشمحله قديمي و بافت تازه ساز و ب

توان به عنوان مثال مي، كه گرددمي و شهرتازه شكل گرفته  يبراي محله ايمشكالت فرهنگي و اجتماعي عديده

 مشاهدهبي احداث بلوار مطهري جنوبي را در ايجاد معضالت فرهنگي و اجتماعي پديد آمده در محله قديمي كشن به خو
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احداث كه از جمله آن اختالط ترافيك سواره با رهگذران پياده كه جهت دسترسي به قسمتي از محله كه بواسطه   كرد

به علت سرعت باالي ترافيك كه از عرض گذر بوده ناگزير به عبور  ، تقسيم شده بود قسمتبه دو جنوبي  بلوار مطهري

در عرض بلوار دليل اين مدعا ايجاد سرعت گير گرديد و ميفوت  يا منجر به جرح به بروز تصادفات منجر سواره،

   .غربي به شرقي استاتصال محله كشن  مطهري جنوبي در محل

 شهريتعيين محالت  جهتها  ضرورت شناخت شاخصمحله بندي مناطق شهرداري شيراز و 

محل كه ابتدا بايد از جاهاي كوچك مثل ها و عناصر كالبدي نياز است  ها به شاخصه معموال براي شناسايي محله     

هاي  شروع كرد و بعد به كاربريآن ساكنان ) فني(هاي اقتصادي، اجتماعي و حتي تكنولوژيكي سكونت با الهام از ويژگي

ها چون عمدتا  البته اين كاربري .مساجد و شبكه دسترسي معابر توجه كرد ،) بازار ( اي عمومي شامل مراكز تجاري محله

گرچه در طي زمان و  .كنند ها را آسان و راحت مي هم دسترسي اند، هم مركزيت دارند و كز محله واقع شدهدر مرا

يابند،  شوند، اما به هر صورت عالوه بر اينكه به عنوان شاخص كالبدي در محل استقرار مي برحسب نياز كم و زياد مي

ها را در طول شبانه روز تامين  دي و معنوي ساكنان محلهكاركرد اجتماعي و اقتصادي هم به همراه دارند و نيازهاي ما

شوند كه مجموعه آنها در بستر عناصر  رفتارهاي اجتماعي نيز بر اساس همين تعامالت تنظيم و كنترل مي  .كنند مي

فزايش ها ا ها، پايداري و سرزندگي و نشاط را در محله سازند و احساس تعلق خاطر و دلبستگي كالبدي هويت محله را مي

 .دهند مي

هاي شهري به واسطه مشتركات و احساس نزديكي به يكديگر  محل نيز كه در محلهاي يا حتي بچه محلهاصطالح هم

شود تا هويت و بالندگي زندگي شهري هويدا شود و براين اساس  گيرد و باعث مي متداول شده از همين مسئله نشات مي

هاي شهري نيز كه به منظور تامين نيازهاي رايج  ايجاد سكونتگاه. رديدار در زندگي شهرنشيني شكل بگيتوسعه پا

به دنبال همين توسعه پايدار شهرها به صورت  ،شهروندان و فراهم كردن زمينه امنيت و آسايش رواني ساكنان است

در شهرهاي فعلي ها  خوريم كه آيا محله پس از اين موارد به اين مهم بر مي .شود ها ظاهر مي عيني و ملموس در محله

و از اصل  ، قرار گرفتههم به همين منوال هستند يا اينكه دستخوش تغييرات و تحوالت زندگي به اصطالح مدرن شده

اند؟ اگر وضع به همين ترتيب سپري شود آن وقت است كه وظيفه مديريت شهري براي  وجودي خود فاصله گرفته

نه تنها در اداره شهر  يمحورر بسيار خطير خواهد بود و محلهبازگرداندن نقش اصلي محله در پيگيري كالبدي شه
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حتي در مواردي كه محله . شود كند، بلكه به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير و رويكرد اساسي تلقي مي مفهوم پيدا مي

تر  شتر و جديكند باز هم مديريت شهري براي تقويت و اثر گذاري بيشتر نياز به وظايف بي نقش اوليه خود را ايفا مي

ها را  ابتدا بايد وضع شرايط موجود در محله هاي مطرح شده، وع و پاسخگويي به پرسشبراي روشن شدن موض .دارد

 .بررسي كرد

كه نسبت جمعيت  به طوري ،اند امروزه شهرها به واسطه افزايش جمعيت و مهاجرت با جمعيت روز افزوني مواجه

درصد جمعيت در شهرها ساكنند و  60دستخوش تغييرات جدي شده و بيش از شهرنشين در كشور در مقايسه با گذشته 

 ،قطعا تغييرات سريع افزايش جمعيت درون شهرها به دنبال خود. اين نسبت هم چنان به نفع شهرها در حال تغيير است

هاي  در زمينه  نيرو شاهد تحوالت و دگرگو دارد كه از اين به دنبال تحوالت اساسي در عرصه كالبدي و فضايي شهرها

 ،حال اگر با نگاهي اجمالي به وضعيت شهرهاي امروزي نگاهي بيندازيم .هستيم) سخت افزاري و نرم افزاري(مختلف 

ها به آن توجهي  ريزيكالبدي كالنشهرها چندان جايگاهي ندارند و در برنامه  ها در عرصه توان نتيجه گرفت كه محله مي

ها را دچار از هم گسيختگي و آشفتگي  به رشد و توسعه كالبدي مزيد بر علت شده و محلهاست و اين امر با توجه  نشده 

در چنين شرايطي وظايف به عهده مديريت شهري است كه با تدابير خود عالوه بر بازيابي نقش گذشته  .است  كرده

همانطور كه اشاره شد  .در شهر بهره ببرنسيل در اداره بهتد و از اين ظرفيت و پتابر شرايط جديد و آينده فائق آي ،اه محله

ريزي شهري قرار گيرد تا براي رسيدن به برنامه اصليمحله به عنوان كوچكترين واحد تقسيمات شهري بايد مبناي 

براي  يدر گام بعدي بايد ساختار مناسب. اهداف موجود سمت و سو بگيرد ،محوري مقاصد اصلي و تحقق نگرش محله

و هيات امناي  ياوران شوراهاي قانوني مانند شوراي اسالمي شهر،   از مكانيزم و ظرفيت و حي كرددستيابي به آنها طرا

محوري،  ن و تحقق محلهگام ديگر براي نهادينه كرد .غير دولتي به عنوان بازوان اجرايي بهره برد هاي مساجد، تشكل

ريزي و ساماندهي وضع موجود به آتي و برنامهتواند به عنوان توسعه  سازي و مطالعات شهري است كه ميهاي شهر طرح

واگذاري امور محلي به مردم و باوركردن ساكنان محله به ويژه قشر جوان براي  ،مشاركت دادن همه عوامل .كار رود

تقويت همچنين و ،  ...و هاي ورزشي سراها، سالنفرهنگ محالت و سراي، هااي مانند پارك اداره برخي از خدمات محله

 . باشد بدنبال داشته ي خوبي را در مديريت شهريتواند تاثيرگذار ميآنها 
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  شاخص هاي مورد استفاده در محله بندي شهر شيراز 

بايست معيارهاي يك محله خوب را همچون، مرز محله، مركز محله، وسعت و اندازه مي ،بندي مطلوبجهت محله

بندي اصولي تر در ادامه بحث و در جهت محله. را شناخت محله هاي ارتباطي شبكه و محله محله، تحوالت اجتماعي

  . گيرندشهر شيراز، هريك از اين معيارها مورد بررسي مجدد قرار مي

كنند  ها، محدوده محالت و حتي واحدهاي همسايگي را مشخص مي در محالت امروزي عرض خيابان :مرز محالت

مرز محالت به صورت  د و تنها در محالت خاص يا قديمي، كن كه در نظر مردم مرز و محدوده معيني را تداعي نمي

باعث ايجاد  هاي عريض در يك محدوده مسكوني، وجود خيابان .عرفي و ذهني از سوي ساكنان مشخص است

تر و ساكنان را با  ها را كوچك شود و به عبارتي حوزه همبستگي محله گسستگي در بافت و دوري ساكنان از يكديگر مي

 .كند مي تر هم غريبه

تعداد جمعيت و وسعت مشخص و ثابتي براي محله ارائه نشده است و در هر شهر  امروزه :وسعت و اندازه محله

يك  با رشد شهرها به صورت عمودي، .ها نيز متفاوت است متناسب با وسعت و شرايط خاص آن، وسعت و جمعيت محله

هاي متوسط يك شهر  هاي محله بندي شهري، جمعيت محلهاز آنجايي كه در الگو .تواند يك محله باشد نيز مي بلوك

نفر باشد، جمعيت يك محله با توجه به ساختار كالبدي محالت مي تواند تا   006 يا  005 ، در حدود كوچك يا متوسط

ها دستخوش تغييرات اساسي در مقايسه با گذشته هاي كالبدي محله در دوران معاصر ويژگي .نفر باشد 20000 حداكثر

ها در طول زمان و به صورت تدريجي و فرايندي شكل   محله رشد سريع جمعيت و نياز به مسكن باعث شد، ده استش

   .هاي اجتماعي، فراغتي و سكونتي كمرنگي را در خود داشته باشد ارزش ،نگيرند و مفهوم محله

دهد  به مردم امكان مي ...  استفاده از مؤسسات محله مثل مراكز مذهبي، باشگاه و :تحوالت اجتماعي در محالت

كنند و در نتيجه تعلق بيشتري نسبت به محله مسكوني خويش پيدا  كه خود را در يك محدوده كامالً مقيد احساس

  هر اندازه سهولت دسترسي به مؤسسات عمومي .اي، عامل وسعت نقشي اساسي دارددر ميزان احساس تعلق محله .كنند

هر اندازه كه دسترسي به  .يابد پذير باشد، احساس تعلق به محله افزايش مي وي امكانر اي با پياده و تجهيزات محله
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به همان اندازه نيز احساس هويت  ت گيرد و فاصله حركت بيشتر باشد،نيازهاي روزانه و تغييرات شهري با اتومبيل صور

هاي سنتي در گذشته  بتي كه در محلهاز نكات مث .يابد و تعلق اجتماعي به شهر و در عين حال پايداري محله كاهش مي

آميز  همزيستي مسالمت كهعامل اقتصادي بود  بواسطهنداشتن طبقات اجتماعي مختلف از يكديگر   تفكيك ،وجود داشت

 .شود هاي ما ديده نمي وجه در محله متاسفانه امروزه اين امر به هيچ .شاهد بوديمدر كنار يكديگر را هاي مختلف  گروه

 فرهنگي، اختالفات شديدي را  هر محله مختص به طبقه خاص اقتصادي است كه اين نيز خود از نظرامروزه معموال

  .شود باعث مي

در خصوص شبكه ارتباطي محالت در گذشته بايد به اين نكته اشاره كرد كه : محالتهاي ارتباطي در  شبكه

  بن معابر يا  ترين باريك .يني افراد داشته استگز مستقيم با مرتبه و ميزان خلوت هاي دسترسي، ارتباطي غير عرض راه

شده است كه اين امر  ها استفاده مي كنندگان آن ها يا مالقات ها منحصرا به وسيله ساكنان منازل واقع در آن بست

امروزه با حضور ماشين در سطح معابر، نيازهاي مردم در رابطه با  .كرد احساس حريم خصوصي را در ساكنان تقويت مي

ها  اين امر باعث تغيير مقياس انساني به ماشيني و نياز به عرض بيشتر براي راه .است ها نيز متفاوت شده ض خيابانعر

يك شبكه خوب ارتباطي، از خيابان هاي به يكديگر مرتبط تشكيل شده است كه مكان ساختمانها و عبور و  .شده است

هاي نوين شهرسازي در باز تعريف مرز محله با  تئوري بازتاب پژوهش( .ر را در محالت سازمان دهي مي كندمرو

  ) رويكرد توسعه پايدار

هاى اجتماعى بين همسايگان و ايجاد حس شهرى و  اى كوچك و منسجم است كه تماس تمركز جامعه  :مركز محله

ه طور روزانه يا هاى تجارى و خدماتى است كه ب اين مراكز، محل تجمع آن دسته از فعاليت .كند اى را ترغيب مى محله

هاى موادغذايى،  گيرد، نظير مدرسه، مهدكودك، فروشگاه كم هفتگى مورد استفاده ساكنان يك محله قرار مى دست

مركز محله با عناصر شاخص  .خانه، رستوران يا محل مناسب براى پاتوق اهالى شويى، پست، قهوه داروخانه، خشك

اي، تاسيسات و  جمله تجاري، درماني، پارك محله اتي محله ازو عناصرخدم) دبستان(و آموزشي ) مسجد(فرهنگي 

عناصر  .امروزه شاهد تفاوت در نوع عملكردها و همچنين مكان عملكردها هستيم .شود هاي ورزشي تعريف مي زمين

مركز  اي در شد و كمتر عملكرد فرامحله خدماتي مركز محله در گذشته بيشتر براي رفع نيازهاي روزمره اهالي ايجاد مي

،  ، كارواش هاي اتومبيل اكنون در برخي محالت شاهد عملكردهايي مزاحم مانند تعميرگاه گرفت، اما هم محله جاي مي
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هاي محله و  از مركز محله به لبه مكان عملكردها نيز .هستيم ...  سازي و سازي و درب و پنجره هاي مبل كارگاه

   .هاي اصلي منتقل شده است خيابان

 ندي شهر شيراز محله بنحوه 

، وسعت و اندازه محله، معيارهاي محله بندي از جمله، مرز محله، مركز محلههمه ، در محله بندي شهر شيراز      

ه تمامي اين معيارها در محل است شدهمدنظر قرار گرفته و سعي  هاي ارتباطي محله شبكهمحله و  تحوالت اجتماعي

و ) GIS(قشه محدوده خدماتي شهر شيراز بوسيله سيستم اطالعات جغرافيايي ابتدا ن در .بندي شهر شيراز لحاظ گردد

متر و همچنين عوارض طبيعي  20براساس بلوارهاي شهري، مسير كمربندي پيرامون شهر شيراز و گذرهاي باالي

ت كه محال مي شودهاي جغرافيايي تقسيم هاي شمالي و جنوبي به محدودههمچون حريم رودخانه خشك، رشته كوه

ا استفاده از اليه اطالعاتي همپوشاني و ب ناليزآپس جمعيت هر محله با استفاده از س .مي دهد اوليه شهر شيراز را تشكيل

  .مي گرددمحاسبه  ،1395سال ايران براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن  هاي آماري مركز آماربلوك

با استفاده از  و شبكه معابر بندي پالك هاي ساختماني نسبت به بررسي سيماي محالت و نحوه دانه ، در مرحله بعد

محدوده هاي و به منظور تركيب بهينه پهنه بندي محالت در برخي  شدهاليه اطالعاتي پالك هاي ساختماني اقدام 

مورد تجديد نظر قرار گرفته و مجددا نسبت به محاسبه  متر 15 داقل، مرز محالت توسط معابر با عرض حشهري

زم به ال .تفكيك گرديدمحله  152به  ، منطقه شهرداري 11 در نهايت شهر شيراز با .دمي گردمحله اقدام جمعيت هر 

تغييرات هر مرحله با توجه به انجام شده و در  غلتانمحله بندي شهر شيراز براساس روش برنامه ريزي  توضيح است كه

جمع آوري اطالعات تكميلي، محدوده محالت نظر سنجي از صاحب نظران محلي و ياوران شورا و و شهر كالبدي 

   .مي باشدقابل بازنگري براساس محدوده بلوك هاي تشكيل دهنده محالت، 

به را شيراز  داريشهرمحدوده جغرافيايي محالت ، 4-8 نقشه شماره وتعداد محالت هر منطقه ، 4-1 جدول شماره

  .دنشان مي ده شيراز  شهرداري يازده گانهمحدوده مناطق  تفكيك
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  مناطق شهرداري شيرازمشخصات تعداد محالت به تفكيك :   4- 1جدول شماره 

 كل جمعيت تعداد خانوار )هكتار(مساحت  تعداد محله منطقه

 157،624 48،972 2،567 16 1منطقه 

 178،116 53،260 1،999 17 2منطقه 

 138،897 42،523 1،589 16 3منطقه 

 254،503 80،435 2،355 21 4منطقه 

 156،105 44،790 1،673 13 5منطقه 

 124،323 40،484 2،534 14 6منطقه 

 130،937 39،393 1،880 15 7منطقه 

 35،727 10،692 378 5 8منطقه 

 140،718 41،551 2،929 12 9منطقه 

 137،297 41،908 3،563 12 10منطقه 

 111،325 33،908 1،265 11 11منطقه 

 1،565،572 477،916 22،731 152 شيراز
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  شهرداري شيراز گانه به تفكيك مناطق 152 محدوده جغرافيايي محالت:  4-1نقشه شماره 
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 4-5و نقشه شماره ) مسجد، حسينيه و تكايا و اماكن متبركه ( توزيع مراكز مذهبي  4-4 الي 4-2 نقشه هاي شماره

،  4-6براساس نقشه شماره . دهدمي كز محالت نشانرا به عنوان نماد مر) فرهنگسرا، سراي محله ( مراكز فرهنگي 

درصد محالت ، دسترسي مناسب به يكي از مراكز مذهبي و فرهنگي به عنوان نماد  95مشاهده مي گردد كه بيش از 

توان نمادهاي جايگزيني را همچون پارك محله اي يا سالن ورزشي، ريزي مناسب ميمركز محله دارند و با يك برنامه

  . ن نماد مركز محله براي محالت فاقد دسترسي به مراكز مذهبي و فرهنگي انتخاب كردبه عنوا

، محدوده پوششي مراكز مذهبي و فرهنگي را با استفاده از آناليز شبكه سيستم اطالعات  4-8و   4-7 هاي شمارهنقشه

  .  بعنوان مركز محله نشان مي دهد هاي پيشنهاد شدهمتر،  را به عنوان مكان 1000و  500در فاصله  )GIS(جغرافيايي 
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  گانه شهرداري شيراز 152توزيع مساجد در سطح محالت :  4-2نقشه شماره 
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  گانه شهرداري شيراز 152توزيع حسينيه ها و تكايا در سطح محالت :  4-3نقشه شماره 
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  گانه شهرداري شيراز 152ت توزيع اماكن متبركه در سطح محال:  4-4نقشه شماره 
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  گانه شهرداري شيراز 152توزيع فرهنگسرا و خانه و سراي محله در سطح محالت :  4-5نقشه شماره 
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  گانه شهرداري شيراز 152توزيع مراكز مذهبي و فرهنگي در سطح محالت :  4-6نقشه شماره 
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   متري 500در فاصله مراكز مذهبي و فرهنگي به سطح دسترسي :  4-7نقشه شماره 

  شهرداري شيرازگانه  152بعنوان مركز محالت 
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   متري 1000در فاصله مراكز مذهبي و فرهنگي به سطح دسترسي :  4- 8نقشه شماره 

  گانه شهرداري شيراز 152بعنوان مركز محالت 
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 يازده گانهمناطق ع شده در محله توزي 152 محالت براساس جمعيتيهاي تعدادي از شاخص ،4-2جدول شماره 

متوسط تعداد محالت در سطح  ،4-2براساس اطالعات مندرج در جدول شماره  .نشان مي دهد را شهرداري شيراز

بيشترين تعداد تقسيمات محالت بيانگر اين موضوع است كه  .مي باشدمحله  4 آن انحراف معيار ومحله  14، مناطق

متوسط  .مي باشدمحله  5 به تعداد 8در منطقه  آنمحله و كمترين تعداد  17 و 21با تعداد  2 و 4 در مناطق محالت،

كه تقريبا متوسط جمعيت محالت تمامي مناطق در  استنفر  4463نفر با انحراف معيار  10300جمعيت محالت 

نفر  21677عيت رين محله با جمتپرجمعيت .باشدنظر آماري داراي توزيع منطقي مي قرار دارد كه از sd 1 ± µمحدوده 

در  59نفر مربوط به محله شماره  636ترين محله با جمعيت جمعيتبوده و كم 4در منطقه  53شماره  لهمربوط به مح

    .مي باشد 3منطقه 

  
  شهرداري شيراز يازده گانهمناطق  جمعيت محالتمشخصات :   4-2جدول شماره 

  منطقه
تعداد 
  محله

  )نفر (مشخصات جمعيت محالت 

 متوسط   مجموع
انحراف 
 استاندارد

 كمترين  بيشترين 

1منطقه   16 157،624 9،851 4،191 16،713 2،916 
2منطقه   17 178،116 10،477 4420,15 17038,9 1537,59 
3منطقه   16 138،897 8،681 4،358 16،618 636 
4منطقه   21 254،503 12،119 4،468 21،677 5،965 
5منطقه   13 156،105 12،008 5,158 19،930 2،085 
6منطقه   14 124،323 8،880 3،435 16،042 4،866 
7منطقه   15 130،937 8،729 4،193 17،419 850 
8منطقه   5 35،727 7،145 2،016 10،578 5،435 
9منطقه   12 140،718 11،727 4،461 18،721 5،519 
10منطقه   12 137،297 11،441 5،882 19،225 1،261 
11منطقه   11 111،325 10،120 3،235 16،920 5،918 
 636 21،677 4،463 10،300 1،565،572 152 شيراز
 3،363 17،353 4،165 10،107 142،325 14 متوسط

استانداردانحراف   4 52،064 1،627 1،011 2،821 2،187 
 5،965 21،677 5،882 12،119 254،503 21 بيشترين
 636 10،578 2،016 7،145 35،727 5 كمترين
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انه گيازدهمناطق  محله توزيع شده در سطح 152 گردد كه متوسط مساحتمي مشاهده 4-3با بررسي جدول شماره 

مناطق  كليهباشد كه تقريبا متوسط مساحت محالت هكتار مي 67هكتار با انحراف استاندارد  150، برابر شهرداري شيراز

با  10در منطقه  136محله شماره . باشدماري داراي توزيع منطقي ميقرار دارد كه از نظر آ  sd 2 ± µدر محدوده 

       ، هكتار 37مساحت حدود با  3و  1 اطقدر من 59و  58شماره  هايترين محله و محلههكتار وسيع 704مساحت 

    . دنباشمي ي شهر شيرازها ترين محلهكم وسعت

  

  شهرداري شيراز ده گانهيازمناطق  مساحت محالتمشخصات :   4- 3جدول شماره 

  تعداد محله  منطقه
  )هكتار (مشخصات مساحت محالت 

 متوسط  كل
انحراف 

 استاندارد 
 كمترين  بيشترين 

 37 424 114 160 2،567 16 1منطقه 

 47 320 62 118 1،999 17 2منطقه 
 37 256 49 99 1،589 16 3منطقه 
 43 304 61 112 2،355 21 4منطقه 
 65 257 59 129 1,673 13 5منطقه 
 69 378 112 181 2،534 14 6منطقه 
 47 269 71 125 1،880 15 7منطقه 
 57 102 16 76 378 5 8منطقه 
 68 563 148 244 2،929 12 9منطقه 
 46 704 226 297 3،563 12 10منطقه 
 65 181 37 115 1،265 11 11منطقه 
 37 704 115 150 22،731 152 شيراز
 53 342 87 151 2,066 14 متوسط

 12 171 60 67 863 4 انحراف معيار
 69 704 226 297 3،563 21 بيشترين
 37 102 16 76 378 5 كمترين
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 يازده گانهمناطق  برحسبمحله توزيع شده  152مشخصات تراكم جمعيت  در خصوص 4-4با بررسي جدول شماره 

مي باشد در حاليكه متوسط نفر در هكتار  69حدود  شيرازيت در گردد كه تراكم نسبي جمع شهرداري شيراز، مشاهده مي

تقريبا  .نفر در هكتار مي باشد 44با انحراف معيار نفر در هكتار،  87,5برابر با  محالتتراكم جمعيت در هكتار در 

توزيع  نظر آماري داراي قرار دارد كه از sd ± µ 2 عيت محالت تمامي مناطق در محدودهتراكم نسبي جم ميانگين

و محله  ترين محلهنفر در هكتار متراكم 251,4تراكم نسبي جمعيت با  4در منطقه  77محله شماره  .باشدمنطقي مي

   .دنترين محله در شهر شيراز مي باشتراكم نفر در هكتار كم 7,7 با تراكم نسبي جمعيت 10در منطقه  136شماره 
   

  شهرداري شيراز يازده گانهمناطق  تمحالتراكم جمعيت مشخصات :   4-4جدول شماره 

  تعداد محله  منطقه
  )هكتار (مشخصات تراكم جمعيت محالت 

انحراف  متوسط  كل
 استاندارد 

 كمترين  بيشترين 

 26,7 148,7 34,4 76,1 61,4 16  1منطقه 
 15,2 183,3 36,5 95,4 89,1 17  2منطقه 
 17,3 214,2 48,6 89,6 87,4 16  3منطقه 
 25,5 251,4 48,9 123,9 108,1 21  4منطقه 
 22,5 167,1 47,8 105,9 93,3 13  5منطقه 
 14,0 130,5 42,2 70,0 49,1 14  6منطقه 
 15,8 156,0 44,2 80,9 69,6 15  7منطقه 
 74,3 126,0 20,6 95,4 94,6 5  8منطقه 
 22,4 101,1 23,8 57,4 48,0 12  9منطقه 
 7.7 121,5 39,8 58,0 38,5 12  10منطقه 
 52,8 118,4 22,0 90,9 88,0 11  11منطقه 
 7,7 251,4 44,0 87,5 68,9 152 شيراز
 26,7 156,2 37,2 85,8 75,2 14 متوسط

استانداردانحراف   4 23,0 20,1 10,7 45,4 19,6 
 74,3 251,4 48,9 123,9 108,1 21 بيشترين
 7,7 101,1 20,6 57,4 38,5 5 كمترين
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 دفتر برنامه و بودجه

 

  شيراز شهرداري شناسايي محالت  همگن
 .استفاده مي گرددروش اسكالوگرام گاتمن از  ،تشخيص مناطق همگنروش  همانند ،همگنبراي شناسايي محالت      

از اين روش  .گردندهمگن مشخص مي محالت بر اساس ميزان تشابه در يك گروه، محالتدر اين روش با تجميع 

 ،همگن براي شناسايي محالت .گيردس چندين شاخص صورت ميبر اسا محالتبندي شود كه گروهزماني استفاده مي

از هفت شاخص نسبت جمعيت جوان، نسبت جمعيت سالمند، ضريب همگني،  ،تشخيص مناطق همگنروش  همانند

    .نسبت جنسي، تراكم جمعيت در هكتار، بعد خانوار و تراكم خانوار در هكتار استفاده مي كنيم

  جهت تعيين مناطق همگن به روش اسكالوگرام گاتمن  تعريف شاخص هاي مورد استفاده 

  به كل جمعيت ) ساله  29تا  15گروه سني ( نسبت جمعيت جوان منطقه =  جمعيت جوان :  1شاخص شماره 

  به كل جمعيت ) سال به باال  60گروه سني ( نسبت جمعيت سالمند منطقه =  جمعيت سالمند :2شاخص شماره 

ميانگين مجموع نسبت هاي جمعيت منطقه به جمعيت شيراز و مساحت منطقه به مساحت =  ضريب همگني :3شاخص شماره 

  شيراز

  نسبت جمعيت مرد منطقه به جمعيت زن منطقه=  نسبت جنسي :4شاخص شماره 

  نسبت جمعيت منطقه به مساحت منطقه به هكتار =   تراكم جمعيت در هكتار :5شاخص شماره 

  بت جمعيت منطقه به تعداد خانوار منطقهنس=  بعد خانوار :6شاخص شماره 

  نسبت تعداد خانوار منطقه به مساحت منطقه=  تراكم خانوار در هكتار :7شاخص شماره 
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  شاخص هاي انتخابي جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمن:  4-5جدول شماره 

شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

1 007 33,6% 12,0% 0,34% 0,79 3,82 93,6 24,5 

1 016 22,4% 17,8% 0,58% 0,87 3,04 117,3 38,6 

1 017 26,5% 16,0% 0,56% 0,85 3,17 75,0 23,6 

1 018 20,8% 16,9% 0,69% 0,90 3,11 88,6 28,5 

1 019 23,0% 11,4% 0,45% 0,96 3,32 36,3 10,9 

1 031 26,6% 15,8% 1,19% 1,08 3,38 55,9 16,6 

1 032 21,6% 18,6% 0,65% 0,91 2,99 67,3 22,5 

1 033 28,2% 13,9% 0,82% 0,82 3,43 54,2 15,8 

1 034 20,2% 16,4% 0,27% 0,92 3,18 102,2 32,2 

1 054 21,5% 15,6% 0,50% 0,93 3,16 148,7 47,0 

1 055 20,1% 20,0% 0,77% 0,92 3,03 83,5 27,6 

1 056 20,4% 20,2% 0,39% 0,90 2,97 38,2 12,9 

1 057 32,4% 11,5% 1,15% 1,25 3,68 26,7 7,2 

1 058 19,9% 12,4% 0,17% 0,97 3,22 78,5 24,4 

1 080 22,4% 16,0% 1,42% 0,92 3,18 35,8 11,2 

1 096 22,5% 12,3% 0,75% 0,93 3,16 115.6 36,6 

2 006 23,7% 16,0% 0,63% 0,96 3,09 82,1 26,6 

2 009 24,6% 9,8% 0,75% 1,02 3,38 116,6 34,5 

2 010 25,7% 13,0% 0,31% 0,89 3,28 65,4 19,9 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
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شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

2 011 24,8% 13,1% 0,52% 1,00 3,24 113,2 34,9 

2 012 25,1% 8,6% 0,44% 1,02 3,37 88,9 26,4 

2 013 24,3% 10,9% 0,54% 1,03 3,21 115,8 36,0 

2 014 22,5% 15,6% 0,69% 0,94 3,00 123,4 41,1 

2 024 20,5% 11,9% 0,65% 0,98 3,14 76,8 24,4 

2 025 25,2% 10,5% 0,49% 0,99 3,32 99,8 30,1 

2 026 31,2% 10,8% 0,47% 1,25 3,67 92,2 25,1 

2 041 20,6% 14,7% 0,26% 0,94 3,08 101,4 32,9 

2 042 22,5% 14,0% 0,42% 0,99 3,12 103,4 33,1 

2 043 24,5% 8,0% 0,75% 1,04 3,42 183,3 53,5 

2 064 24,6% 8,1% 0,88% 1,02 3,25 70,6 21,7 

2 065 28,3% 3,6% 0,27% 1,14 3,49 15,2 4,4 

2 066 26,9% 7,2% 0,80% 1,01 3,72 124,4 33,5 

2 106 26,0% 1,1% 1,21% 1,30 3,94 49,3 12,5 

3 008 29,8% 9,8% 0,24% 1,20 3,56 40,6 11,4 

3 020 23,4% 13,0% 0,52% 0,97 3,11 96,6 31,1 

3 021 21,8% 11,6% 0,49% 0,97 3,17 94,7 29,8 

3 022 21,9% 12,0% 0,67% 0,99 3,15 107,4 34,0 

3 023 23,4% 13,9% 0,48% 0,97 3,20 64,2 20,1 

3 035 22,1% 13,8% 0,52% 0.96 3,06 65,4 21,4 
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شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

3 036 22,1% 11,7% 0,64% 0,97 3,19 108,6 34,0 

3 037 23,5% 10,7% 0,50% 1,01 3,22 81,3 25,3 

3 059 21,8% 15,6% 0,10% 0,99 2,93 17,3 5,9 

3 060 23,6% 11,0% 0,55% 0,99 3,33 95,1 28,5 

3 081 23,5% 7,2% 0,24% 1,03 3,32 56,8 17,1 

3 082 25,3% 6,6% 0,48% 1,04 3,29 178,1 54,1 

3 083 24,6% 8,3% 0,70% 1,02 3,36 214,2 63,7 

3 100 26,8% 8,3% 1,03% 1,11 3,46 57,8 16,7 

3 101 26,4% 4,4% 0,28% 1,07 3,32 75,7 22,8 

3 102 25,7% 3,5% 0,49% 1,06 3,44 80,0 23,2 

4 015 21,3% 17,8% 0,51% 0,90 2,89 135,9 47,1 

4 029 21,6% 12,2% 0,68% 0,98 3,11 135,1 43,4 

4 030 20,5% 13,4% 0,52% 0,90 3,08 118,3 38,4 

4 050 25,1% 9,5% 0,49% 0,96 3,19 98,5 30,9 

4 051 24,3% 9,1% 0,54% 0,98 3,30 98,2 29,7 

4 052 23,8% 10,0% 0,82% 0,93 3,16 108,9 34,5 

4 053 21,3% 13,7% 1,04% 0,93 3.01 136,3 45,2 

4 071 23,4% 10,4% 0,63% 1,00 3,15 122,8 39,0 

4 072 24,1% 7,5% 0,84% 0,99 3,25 164,7 50,6 

4 073 24,4% 4,4% 0,31% 0,99 3,31 139,3 42,1 
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 دفتر برنامه و بودجه

 

شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

4 074 23,9% 6,2% 0,72% 0,96 3,04 159,7 52,5 

4 075 23,7% 7,1% 0,81% 0,96 3,26 213,8 65,5 

4 076 24,1% 9.2% 0,98% 0,99 3,16 68,0 21,6 

4 077 20,9% 10,7% 0,44% 0,91 3,01 251,4 83,5 

4 078 22,8% 10,3% 0,35% 0,96 3,23 141,6 43,8 

4 079 23,1% 12,9% 0,48% 0,96 3,13 110,8 35,4 

4 089 23,3% 4,2% 0,43% 0,97 3,15 91,9 29,1 

4 093 22,7% 7,6% 0,34% 0,95 3,09 86,9 28,1 

4 094 25,6% 9,0% 0,80% 1,03 3,51 121,9 34,7 

4 095 24,0% 11,9% 0,69% 0,96 3,24 72,2 22,3 

4 112 25,2% 11,1% 0,92% 1,00 3,30 25,5 7,7 

5 027 25,9% 13,9% 0,66% 1,15 3,48 53,4 15,3 

5 028 20,9% 16,0% 0,56% 1,11 3,31 118,6 35,8 

5 044 23,5% 7,0% 0,27% 1,16 3,55 22,7 6,4 

5 045 26,0% 9,2% 0,46% 1,14 3,49 152,0 43,5 

5 046 26,2% 6,8% 0,63% 1,12 3,59 167,1 46,5 

5 047 22,8% 12,6% 0,47% 1,05 3,33 122,5 36,8 

5 048 23,7% 11,2% 0,88% 1,09 3,34 150,4 45,1 

5 049 24,0% 11,1% 0,44% 1,08 3,34 144,3 43,2 

5 067 27,1% 4,1% 1,11% 1,11 3,68 92,6 25,2 
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 دفتر برنامه و بودجه

 

شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

5 068 26,7% 4,0% 0,82% 1,12 3,57 126,3 35,4 

5 069 27,2% 5,5% 0,82% 1,13 3,62 87,3 24,1 

5 070 24,8% 9,9% 0,78% 1,10 3,45 116,6 33,8 

5 086 27,8% 6,5% 0,75% 1,13 3,48 22,5 6,5 

6 097 21,0% 16,4% 0,62% 0,99 3,10 33,5 10,8 

6 098 20,8% 20,1% 0,78% 0,98 3,03 17,0 5,6 

6 099 23,2% 14,9% %0,84  0,96 3,03 16,5 5,4 

6 113 22,7% 12,3% 0,43% 0,93 3,23 93,4 28,9 

6 114 22,4% 16,8% 1,00% 0,96 3,10 14,0 4,5 

6 115 21,5% 15,8% 0,67% 0,91 3,01 61,9 20,6 

6 116 21,5% 15,0% 0,37% 0,90 2,97 89,4 30,1 

6 117 22,1% 15,0% 1,18% 0,97 3,11 35,7 11,5 

6 118 24,9% 5,5% 0,80% 1,03 3,33 120,9 36,3 

6 126 23,0% 10,6% 0,93% 0,92 3,13 54,0 17,2 

6 127 20,4% 14,7% 0,54% 0,96 2,72 130,5 47,9 

6 128 19,2% 7,6% 0,47% 0,98 3,14 91,7 29,2 

6 129 22,7% 16,0% 0,36% 0.92 3,08 93,9 30,5 

6 135 22,5% 12,5% 0,54% 0,93 2,96 128,0 43,2 

7 119 25,3% 6,0% 0,41% 1,06 3,30 36,1 10,9 

7 120 26,2% 9,8% 0,29% 1,04 3,29 122,7 37,3 
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شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

7 121 24,6% 9,2% 0,53% 1,02 3,28 154,1 47,0 

7 122 23,2% 4,6% 0,34% 0,94 2,92 156,0 53,4 

7 123 26,3% 9,8% 0,50% 0,93 3,41 109,8 32,3 

7 131 25,4% 4,5% 0,75% 1,03 3,35 77,5 23,1 

7 132 26,0% 5,6% 0,85% 1,05 3,34 63,2 18,9 

7 133 25,7% 6,2% 1,15% 1,04 3,41 64,7 19,0 

7 134 24,8% 10,6% 0,38% 1,03 3,32 80,7 24,3 

7 139 24,2% 4,6% 0,85% 1,04 3,32 47,4 14,3 

7 140 26,1% 7,5% 0,65% 1,04 3,38 30,4 9,0 

7 142 23,8% 2,9% 0,53% 1,05 3,25 123,9 38,1 

7 143 24,3% 2,4% 0,60% 1,02 3,25 87,6 27,0 

7 144 25,2% 4,2% 0,35% 1,14 4,01 43,8 10,9 

7 148 24,8% 7,7% 0,15% 1,12 3,56 15,8 4,5 

8  001 25,2% 7,9% 0,33% 1,10 4,11 74,3 18,1 

8 002 27,1% 9,7% 0,37% 1,05 3,42 79,9 23,4 

8 003 24,6% 11,1% 0,35% 1,03 3,21 126,0 39,3 

8 004 26,3% 10,9% 0,56% 1,12 3,23 104,1 32,2 

8 005 26,2% 11,3% 0,35% 1,10 3,10 92,9 30,0 

9 087 26,6% 5,2% 1,26% 1,06 3,60 62,1 17,2 

9 088 28,2% 4,5% 0,42% 1,07 3,38 48,9 14,5 
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شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

9 090 27,2% 4,7% 0,91% 1,04 3,41 51,9 15,2 

9 091 26,2% 4,9% 0,87% 1,03 3,34 65,0 19,5 

9 092 25,9% 9,7% 0,34% 1,00 3,38 86,5 25,6 

9 107 26,8% 4,4% 1,64% 1,04 3,36 22,4 6,7 

9 108 28,6% 5,4% 0,75% 1,03 3,41 34,6 10,1 

9 109 26,3% 6,7% 0.62% 1,02 3,38 101,1 29,9 

9 110 25,8% 5,7% 1,26% 1,02 3,42 58,2 17,0 

9 111 23,9% 11,0% 0,89% 1,00 3,33 81,9 24,6 

9 124 24,8% 4,7% 0,53% 1,00 3,33 47,8 14,4 

9 125 23,4% 11,9% 1,44% 1,02 3,21 28,1 8,7 

10 130 23,6% 13,0% 1,41% 0,99 3,17 34,7 11,0 

10 136 24,7% 12,7% 1,72% 0,96 3,22 7,7 2,4 

10 137 23,4% 11,3% 2,01% 0,99 3,12 30,3 9,7 

10 138 23,1% 8,0% 0,14% 1,08 3,31 27,2 8,2 

10 141 26,9% 10,6% 1,21% 1,02 3,41 61,0 17,9 

10 145 25,0% 8,8% 0,91% 1,00 3,02 88,5 29,3 

10 146 26,0% 12,7% 0,57% 0,99 3,38 115.8 34,2 

10 147 24,8% 15,0% 0,59% 1,04 3,35 100,0 29,9 

10 149 28,7% 5,6% 1,27% 1,06 3,08 9,2 3,0 

10 150 25,5% 5,5% 0,78% 1,04 3,55 121,5 34,2 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

شماره 
  منطقه

كد 
  محله

  شاخص

ضريب   جمعيت
  همگني

نسبت 
  جنسي

  بعد خانوار
  تراكم نسبي

 خانوار جمعيت سالمند جوان

10 151 24,0% 7,5% 0,40% 1,06 3,36 57,0 17,0 

10 152 25,4% 5,8% 1,21% 1,02 3,41 43,3 12,7 

11 038 24,5% 8,4% 0,42% 0,98 3,23 108,3 33,6 

11 039 21,7% 11,1% 0,58% 0,97 3,11 95,2 30,6 

11 040 21,5% 17,6% 0,41% 0,97 3,24 59,0 18,2 

11 061 25,5% 7,7% 0,72% 0,99 3,20 115,6 36,1 

11 062 25,7% 9,5% 0,34% 1,04 3,28 93,5 28,5 

11 063 27,3% 11,2% 0,61% 1,06 3,46 76,2 22,0 

11 084 26,3% 7,4% 0,70% 1,04 3,34 52,8 15,8 

11 085 25,3% 9,7% 0,92% 1,00 3,33 97,2 29,2 

11 103 26,5% 7,7% 0,48% 1,06 3,34 106,5 31,9 

11 104 24,8% 10,1% 0,59% 1,03 3,31 118,4 35,7 

11 105 24,3% 10,1% 0,58% 1,01 3,28 76,9 23,4 

 21,0 68,9 3,28 1,01 %100 %10,0 %24,4 شيراز
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  به روش اسكالوگرام گاتمن   همگن محالتتعيين 

بر اساس يا مناطق  محالتاي، طبقه بندي يا سطح بندي اي و يا ناحيهاز جمله معيارهاي بسيار متداول در توسعه منطقه

به  محالتين معيار بر اساس ا. نگي و كالبدي استفره ميزان برخورداري از شاخص هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي،

اهميت . شوندبندي ميبرخوردار سطحغيرمحروم يا برخوردار و يافته يا نيمهتوسعهوردار، نيمهيافته يا برخسه دسته توسعه

 ، مي توان سطح زندگي مردم يكمحالتها و سطوح توسعه ست كه با شناخت تنگناها و قابليتبندي آن ااين سطح

 .پرداخت محلههايي جهت كاهش محروميت آن ها و برنامهداد و از طرف ديگر به ارائه طرح را به خوبي نشان محله

ريزي برنامه بندي درهاي رتبهترين روشقطري نيز معروف است يكي از ساده كه به ماتريسگاتمن آناليز اسكالوگرام 

ها در داد و مشخص كرد كه كدام سكونتگاهماتريس تشكيل  به كمك اين مدل مي توان. رودبه شمار مي ايناحيه

شيراز را در ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان مي تواند شهرداري  ،همگن محالتشناسايي  .قرار دارند مشابهوضعيت 

توجه به  گاتمن تعديل شده باآناليز اسكالوگرام در اين مطالعه از . ياري نمايد محالتبراساس ميزان مشابهت و همگني 

براساس تعديل انجام شده ، براي محاسبه محدوده خنثي يا همگن از ضريب . شرايط بومي شهر شيراز استفاده مي گردد

  .يك دوم به جاي يك چهارم استفاده مي گردد

  

 :مراحل تعيين مناطق همگن

 تناسب شهروندان، به ها شهرداري بهتر خدمات ارائه در كليدي عوامل از يكي: اساس هدف انتخاب متغير بر .1
تعداد خانوار ، تراكم جمعيت، نرخ ( .باشد مي خدمات اين از برخوردار جمعيت و توجه به وسعت با خدمات ارائه

 ) ...رشد، نوع شغل ، ميزان تحصيالت و 

محله،  152و  يازده منطقهدر اين بررسي محدوده خدماتي شهرداري شيراز در قالب : تعيين نواحي مطالعاتي .2
 .، مورد بررسي قرار مي گيرددوده خدماتي پيوسته و منفصل شهريشامل مح

در اين مطالعه اطالعات مورد نياز محاسبه شاخص هاي مورد بررسي از طريق روش : جمع آوري اطالعات .3
 1395از بانك اطالعات آمارگيري نفوس و مسكن شهر شيراز در سال تعديل شده و اسكالوگرام گاتمن 
  .استخراج مي گردد

ها در جدول هر يك از متغير.  نگين، انحراف معيار و محدوده همگني براي هر شاخص محاسبه مي گرددميا .4
  .قرار دارد 4-5شماره 
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محدوده ( تعديل شده براساس وضعيت آن به روش اسكالوگرام گاتمن محلهتعيين وضعيت هر شاخص در هر  .5

محدوده هاي همگن بشرح ذيل گاتمن براساس روش اسكالوگرام  .شودسنجيده مي) منفي، خنثي و مثبت
 : تعريف مي گردد

a.  :ميانگين از يك  شود كه مقدار عددي شاخص مورد نظر، از تفريقمحدوده اي اطالق مي  به محدوده منفي
 – sd½    Xi < x           انحراف معيار ، كوچكتر باشد دوم

b. د نظر از مجموع  ميانگين با يك شود كه مقدار عددي شاخص مور به محدوده اي اطالق مي محدوده مثبت
 + sd½    Xi > x         .انحراف معيار  بزرگتر  باشد دوم

c.  مي شود و كليه مقادير  محدوده حدفاصل بين محدوده منفي و محدوده مثبت اطالق به محدوده خنثي
 + sd½  >   Xi   > x ‐ sd½  x       .عددي بين حد باال و حد پايين را شامل مي شود

  

  

  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنشاخص ها راهنماي  :  4-5ول شماره جد

  شرح شاخص  شاخص
 همگني محدوده

  شاخص

  % Xi < 23,2 >%  25,6  درصد جمعيت جوان  1شماره 

  % Xi < 8,0 >%  12,1  درصد جمعيت سالمند  2شماره 

 ريب همگني يا ميانگين مجموع نسبت هاي جمعيت كلض  3شماره 
  % Xi < 0,50 >%  0,82  محله به جمعيت شيراز با مساحت محله به مساحت شيراز

  Xi <  0,97 > 1,05  نسبت جنسي  4شماره 

  Xi <  3,17 > 3,38  بعد خانوار  5شماره 

  Xi <  46,9 > 90,9  تراكم جمعيت در هكتار  6شماره 

  Xi <  14,1 > 28,0  تراكم خانوار در هكتار  7شماره 
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  در منطقه يك جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنتعيين وضعيت شاخص ها :    4-6ل شماره جدو

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 234567123456 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 007     * *       *        * *       * *   
1 016 *     * *      *          *       * * 
1 017       *        *  * * * * *           
1 018 *     * *      *    *     *         * 
1 019 *   * *   * *   *    *                   
1 031                  * * * * * * *       
1 032 *     * *      *    * *   *           
1 033       *        *    * * * *     *     
1 034 *   * *           *       *       * * 
1 054 *     * *      *          *       * * 
1 055 *     * *      *    * *   *           
1 056 *   * * * * *               *           
1 057          * *   *          *   * * *     
1 058 *   *           * * * *   *           
1 080 *     *   * *       *       * *         
1 096 *     * *      *          *       * * 

  دودر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنوضعيت شاخص ها  تعيين:   4-7جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 234567123456 7 1 2 3 4 5 6 7 
2 006       * *    *   *     * *   *           
2 009              * * * *               * * * 
2 010     * *              * * * * *           
2 011              *   * * *       *       * * 
2 012     *        * *   * * * *               
2 013              * * * * *               * * 
2 014 *     * *        *           *       * * 
2 024 *       *      * * *   * *               
2 025     *        * *   * *               * * 
2 026     *          *         * *     * * *   
2 041 *   * * *                    *       * * 
2 042 *   *   *          *         *       * * 
2 043              * * * *               * * * 
2 064              * *   * * * *     *         
2 065   * *     * *              *     * *     
2 066   *              * *       *       * * * 
2 106   *         *          *   *   * * *     
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  سهدر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنتعيين وضعيت شاخص ها :   4-8جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 2 3 45671234567 1 2 3 4 5 6 7 
3 008     *     * *   *           *     * *     
3 020         *    *   * *         *       * * 
3 021 *   * *        *     *               * * 
3 022 *       *      * * *                 * * 
3 023     *        *     * * * *   *           
3 035 *     * *        *     * *   *           
3 036 *     *        * *   *               * * 
3 037              * * * * * * *               
3 059 *   *   * * *       *         *           
3 060              * * * * *               * * 
3 081   * *        *     * * * *               
3 082   * *        *     * *               * * 
3 083              * * * * *               * * 
3 100                *       * * *   * * *     
3 101   * *                * * * *     *       
3 102   * *                  * * *     * *     
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  چهاردر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنتعيين وضعيت شاخص ها :   4-9دول شماره ج

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
4 015 *     * *        *           *       * * 
4 029 *       *        * *         *       * * 
4 030 *     * *        *           *       * * 
4 050     * *      * *     *               * * 
4 051              * * * * *               * * 
4 052       * *    * * *                   * * 
4 053 *     * *                    * *     * * 
4 071         *    * * * *                 * * 
4 072   *          *     * *         *     * * 
4 073   * *        *     * *               * * 
4 074   *   * *    *   *                   * * 
4 075   *   *      *   *   *               * * 
4 076         *    * *   *   * *     *         
4 077 *   * * *      *                     * * 
4 078 *   * *        *     *               * * 
4 079 *   * * *                    *       * * 
4 089   * * * *    *                       * * 
4 093 * * * * *              *               * 
4 094              * * * *               * * * 
4 095       *      * * *   * * *               
4 112           * * * *   * *         *         
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  پنجدر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنتعيين وضعيت شاخص ها :    10جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 2 3 45671234567 1 2 3 4 5 6 7 
5 027                  *     * * * *   * *     
5 028 *                *   *       *   *   * * 
5 044   * *     * * *                   * *     
5 045     *          *           *     * * * * 
5 046   *              *         *     * * * * 
5 047 *   *                *       *   *   * * 
5 048              * *     *         * *   * * 
5 049     *        * *     *           *   * * 
5 067   *                      * *   * * * *   
5 068   *                        *   * * * * * 
5 069   *                    * * *   * * *     
5 070              * * *               * * * * 
5 086   *       * *     *         *     * *     

  
  ششدر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنتعيين وضعيت شاخص ها :    4-11جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 2 3 45671234567 1 2 3 4 5 6 7 
6 097 *       * * *     * *         *           
6 098 *       * * *     * *         *           
6 099       * * * * *               * *         
6 113 *   * *              *       *       * * 
6 114 *     * * * *                 * *         
6 115 *     * *        *     * *   *           
6 116 *   * * *              *     *         * 
6 117 *       * * *       *         * *         
6 118   *          *   * * *               * * 
6 126 *     * *      *       * *     *         
6 127 *     * *        *           *       * * 
6 128 * * *   *          *                 * * 
6 129 *   * * *                    *       * * 
6 135 *     * *        *           *       * * 
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  هفتدر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنين وضعيت شاخص ها  تعي:   4-12جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 234567123456 7 1 2 3 4 5 6 7 
7 119   * *     * * *       *           *       
7 120     *          *   * *     *         * * 
7 121              * * * * *               * * 
7 122 * * * * *                            * * 
7 123     * *        *           *       * * * 
7 131   *          *   * * * * *               
7 132   *                  * * * *   * *       
7 133   *                *   * * *   *   *     
7 134     *        * *   * * * *               
7 139   *          *     * * * *     *         
7 140   *       * *     * *       *       *     
7 142   *          *   *   *           *   * * 
7 143   *          *   * * * * *               
7 144   * *     * * *                   * *     
7 148   * *     * * *                   * *     

  
  

  هشتمنطقه در  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنتعيين وضعيت شاخص ها :   4-13جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 234567123456 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 001   * *        *         * *       * *     
8 002     *          *       * * *     * *     
8 003     *        * *   * *               * * 
8 004                * *   *     *     *   * * 
8 005     *   *      *           *     *   * * 
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  نهدر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنتعيين وضعيت شاخص ها  :   4-14جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 2 3 45671234567 1 2 3 4 5 6 7 
9 087   *                    * * *   * * *     
9 088   * *                * * * *     *       
9 090   *                *   * * *   *   *     
9 091   *                * * * * *   *         
9 092     *          *   * * * * *             
9 107   *       * *       * *     *   *         
9 108   *       * *     * *       *       *     
9 109   *              * * *     *         * * 
9 110   *                *   * * *   *   *     
9 111              * *   * * * *     *         
9 124   *          *   * * * * *               
9 125           * * * *   * *         *         

  

  
  دهدر منطقه  تمنجهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتعيين وضعيت شاخص ها :   4-15جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
10 130         * * * *     *         * *         
10 136       *   * * *       *       * *         
10 137         * * * * *   *           *         
10 138 * * *     * *         *           *       
10 141                *   *   * * *   *   *     
10 145         *    * *   *   *       *       * 
10 146                  * * *     * *       * * 
10 147              *   * * *       *       * * 
10 149   *     * * *               *   * *       
10 150   *          *   * *               * * * 
10 151   * *        *       * * *       *       
10 152   *       * * *     *           *   *     
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  يازدهدر منطقه  جهت تعيين محالت همگن به روش اسكالوگرام گاتمنيين وضعيت شاخص ها تع:   4-16جدول شماره 

 محله منطقه

 منفي
Xi < X-½sd 

 خنثي
X-½sd < Xi < X+½sd 

 مثبت
Xi > X+½sd 

 شاخص ها

1 23456712345 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
11 038     *        * *   * *               * * 
11 039 *     * *      * *                   * * 
11 040 *   * *              * * *   *           
11 061   *          *   * * *               * * 
11 062     *          *   * *     *         * * 
11 063                * *     * * *     * *     
11 084   *              * * * * * *             
11 085              * *   * *         *     * * 
11 103   * *                *     *     *   * * 
11 104              * * * * *               * * 
11 105              * * * * * * *               

  
  
  

 جهت انتخاب محالت همگن در شهر شيراز روش اسكالوگرام گاتمنمحاسبه  شاخص هاي مبناي :  4-17جدول شماره 

  بعد خانوار  ضريب همگني  نسبت جنسي  
  درصد جمعيت  تراكم نسبي

 سالمند جوان خانوار جمعيت

 %10,0 %24,4 21,0 68,9 3,28 %100 1,01 شيراز

µ 1,01 0,66% 3,28 87,5 26,9 24,4% 10,2% 

Sd 0,08 0,32% 0,21 44,0 13,9 2,4% 4,1% 

sd½ 0,04 0,16% 0,10 22,0 6,9 1,2% 2,1% 

 %20,2 %33,6 83,5 251,4 4,11 %2,01 1,30 بيشينه

 %1,1 %19,2 2,4 7,7 2,72 %0,10 0,79 كمينه

µ + sd½ 1,05 0,82% 3,38 90,9 28,0 25,6% 12,1% 

µ - sd½  0,97 0,50% 3,17 46,9 14,1 23,2% 8.0% 
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  همگن شهرداري شيراز محالتتعيين 

 )سال 29تا  15( درصد جمعيت شيراز در رده سني جوان 24,4حدود  ،4-18 و 4-17هاي جداول شماره براساس يافته

با بررسي اطالعات  .قرار گرفته اند) سال  60بيش از ( درصد در رده سني سالمند  10دارند و در مقابل حدود  قرار

، با گردد كه ميانگين رده سني جوان و رده سني سالمندمشاهده مي) 4-17جدول شماره (شهر شيراز  جمعيتي محالت

هاي شهر شيراز مي باشد اما انحراف معيار جمعيت جوان كمتر از جمعيت سالمند است و اين اندكي اختالف مشابه نسبت

بيشترين درصد  .از جمعيت جوان است موضوع بيانگر اين است كه تغييرات سني سالمند در محالت شهري بيشتر

مي باشد و كمترين درصد  1 هدر محدوده منطق 7درصد مربوط به محله شماره  33,6جمعيت جوان با نسبت حدود 

   .است 6واقع در محدوده منطقه  128درصد مربوط به محله شماره  19,2جمعيت جوان با 

بوده  1 هطقواقع در محدوده من 56شماره  صد مربوط به محلهدر 20,2در مقابل بيشترين درصد جمعيت سالمند با نسبت 

 .مي باشد 2واقع در محدوده منطقه  106درصد مربوط به محله شماره  1,1 مترين درصد جمعيت سالمند با حدودو ك

    درصد را در بر  25,6 سني جوان نسبت هاي جمعيتي باالي براساس روش اسكالوگرام گاتمن، محدوده مثبت رده

  .شودرا شامل مي) محله 45(درصد محالت شهر شيراز  30گيرد كه حدود مي

 7با  5 هطقشود و پس از آن منشامل ميجوان تعداد محالت را در محدوده مثبت رده سني  محله بيشترين 9با  9منطقه 

گيرد كه ر بر ميدرصد را د 23,2 نسبت هاي جمعيتي كمتر از مقابل محدوده منفي رده سني جوان در .داردمحله قرار 

 محله بيشترين 11و  12با به ترتيب  1و  6 مناطقشود كه را شامل مي )محله 46( درصد محالت شهر شيراز 30حدود 

فاصل محدوده  كه به محدوده حد) همگن(محدوده خنثي  .در بر داردجوان تعداد محالت را در محدوده منفي رده سني 

محله  13شود و منطقه چهار با را شامل مي )محله 61(محالت درصد  40ود گردد، حدمثبت و محدوده منفي اطالق مي

   .رده سني جوان شامل مي شود) همگن(محله، بيشترين تعداد محالت را در محدوده خنثي  9با  7و منطقه 

  درصد را در بر  12,1هاي جمعيتي باالي  محدوده مثبت رده سني سالمند نسبتگاتمن،  براساس روش اسكالوگرام

محله بيشترين تعداد  13با  1منطقه كه  را شامل مي شود )محله 47( درصد محالت شهر شيراز 31گيرد كه حدود مي

محله  6با  2محله و منطقه  11با  6منطقه محالت را در محدوده مثبت رده سني سالمند شامل مي شود و پس از آن 

گيرد كه حدود درصد را در بر مي 8 نسبت هاي جمعيتي كمتر از قابل محدوده منفي رده سني سالمنددر م .قرار گرفته اند

محله بيشترين تعداد محالت را در  11با  7منطقه  كهرا شامل مي شود  )محله 50( درصد محالت شهر شيراز 33
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كه به ) همگن(محدوده خنثي  .محله قرار دارد 9با  9و پس از آن منطقه  محدوده منفي رده سني سالمند در بر دارد

را شامل مي  )محله 55(محالت درصد  36، حدود بت و محدوده منفي  اطالق مي گرددمحدوده حد فاصل محدوده مث

) همگن(بيشترين تعداد محالت را در محدوده خنثي  محله 8با  3و  2و پس از آن مناطق  محله 10با   4 هشود و منطق

    .رده سني سالمند شامل مي شوددر 

  
  به تفكيك تعداد محالت مناطقشاخص هاي نسبت جمعيت جوان و سالمند عيت وض:   4- 18جدول شماره 

  منطقه
تعداد 
 محالت

 درصد جمعيت سالمند درصد جمعيت جوان

 مثبت خنثي منفي مثبت خنثي منفي

 13 3 0 5 0 11 16 1منطقه 

 6 8 3 5 8 4 17 2منطقه 

 4 8 4 4 7 5 16 3منطقه 

 5 10 6 0 13 8 21 4منطقه 

 3 4 6 7 4 2 13 5ه منطق

 11 1 2 0 2 12 14 6منطقه 

 0 4 11 5 9 1 15 7منطقه 

 0 4 1 3 2 0 5 8منطقه 

 0 3 9 9 3 0 12 9منطقه 

 4 3 5 3 8 1 12 10منطقه 

 1 7 3 4 5 2 11 11منطقه 

 47 55 50 45 61 46 152 جمع

 %31 %36 %33 %30 %40 %30 از شهر نسبت

 

محالت همگن  ،4-10نسبت جمعيت جوان و نقشه شماره مگن شهر شيراز را براساس ، محالت ه4-9نقشه شماره 

   .شهر شيراز را براساس نسبت جمعيت سالمند، نشان مي دهد
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  محالت همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص نسبت جمعيت جوان:  4-9نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "گنهم"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  سالمندمحالت همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص نسبت جمعيت :  4-10نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "همگن"مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت محدوده خنثي حد . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  به تفكيك تعداد محالت مناطق  ي و نسبت جنسي شاخص هاي ضريب همگنتعيين وضعيت :    4-19جدول شماره 

 منطقه 
تعداد 
محالت

 نسبت جنسي ضريب همگني

 مثبت خنثي منفي مثبت خنثي منفي

 2 1 13 3 8 5 16 1منطقه 

 3 10 4 2 8 7 17 2منطقه 

 4 9 3 1 7 8 16 3منطقه 

 0 8 13 4 10 7 21 4منطقه 

 13 0 0 4 5 4 13 5منطقه 

 0 5 9 4 6 4 14 6منطقه 

 5 8 2 3 5 7 15 7منطقه 

 4 1 0 0 1 4 5 8منطقه 

 2 10 0 7 3 2 12 9منطقه 

 3 8 1 7 3 2 12 10منطقه 

 2 7 2 1 6 4 11 11منطقه 

 38 67 47 36 62 54 152 جمع

 %25 %44 %31 %24 %41 %36 از شهر نسبت

  
كه بيانگر اين موضوع است مي باشد  1,01راز نسبت جنسي شهر شي  ،4-19و  4-17جداول شماره هاي براساس يافته

 1,01برابر با  ح محالت شهر شيرازميانگين نسبت جنسي در سط .نفر مرد قرار دارد 101كه در مقابل هر يكصد نفر زن، 

    .نفر مي باشد 0,08 ت برابرانحراف معيار آن در محال و مي باشد

 0,79 نسبت جنسي  با عددو كمترين  2واقع در منطقه  106ه مربوط به محله شمار 30,1عدد با  نسبت جنسيبيشترين 

-نسبت نسبت جنسي،براساس روش اسكالوگرام گاتمن، محدوده مثبت  .باشدمي 1در منطقه  7مربوط به محله شماره 

شود كه منطقه را شامل مي) محله 38(درصد محالت شهر شيراز  25گيرد كه حدود را در بر مي 1,05باالي  جنسيهاي 

 آن،در مقابل محدوده منفي  .شامل مي شود نسبت جنسيتعداد محالت را در محدوده مثبت  محله بيشترين 13با  5

شود را شامل مي) محله 47(شهر شيراز درصد محالت  31گيرد كه حدود را در بر مي 0,97 كمتر از جنسيهاي نسبت

محدوده خنثي كه به  .در بر دارد نسبت جنسيده منفي محله بيشترين تعداد محالت را در محدو 13با  4و  1 مناطقكه 
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   را شامل  )محله 67(محالت درصد  44محدوده حد فاصل محدوده مثبت و محدوده منفي اطالق مي گردد، حدود 

   .شامل مي شود نسبت جنسي، بيشترين تعداد محالت را در محدوده خنثي محله 10با   9و  2مناطق شود و مي

هاي هايي نظير پادگان و خوابگاهمكاناختالف زياد نسبت جنسي در برخي محالت بدليل وجود ت كه اس حالزم به توضي

بلوك هاي آماري اين ناديده گرفتن شناسايي و  از باشد و محدوده نسبت جنسي متعارف در شيراز پسدانشجويي مي

   .داشت اندكي تغيير خواهد

هاي جمعيت محله به جمعيت شهر با نسبت مجموع  نسبت ه از محاسبه ميانگيندرخصوص شاخص ضريب همگني ك

شهر گانه  152 گردد كه ميانگين ضريب همگني محالتت محله به مساحت شهر بدست مي آيد، مشاهده ميمساح

مربوط به  درصد 2,01بيشينه ضريب همگني با عدد  .درصد مي باشد 23,0 درصد با انحراف معيار 66,0 شيراز برابر

واقع در  59 درصد مربوط به محله شماره 0,10و كمينه ضريب همگني با عدد  10واقع در منطقه  713محله شماره 

  .باشندمي 3محدوده منطقه 

درصد را در بر مي گيرد كه حدود  82,0 اعداد باالي مگني،براساس روش اسكالوگرام گاتمن، محدوده مثبت ضريب ه

تعداد محالت را در  محله بيشترين 7با  10 و 9 طقاشود كه منرا شامل مي )محله 36( درصد محالت شهر شيراز 24

درصد را در بر  05,0 كمتر ازضريب همگني  در مقابل محدوده منفي آن، .دنباشدارا مي ضريب همگنيمحدوده مثبت 

پس از آن محله و  8با  3منطقه كه را شامل مي شود  )محله 54( درصد محالت شهر شيراز 36گيرد كه حدود مي

محدوده خنثي كه  .در بر دارد ضريب همگنيمنفي  تعداد محالت را در محدوده محله بيشترين 7با ،  7و  4و  2طق امن

را  )محله 62( شيراز درصد محالت 41گردد، حدود اطالق مي فاصل محدوده مثبت و محدوده منفي به محدوده حد

   .، شامل مي شودضريب همگنيدر محدوده خنثي تعداد محالت را  محله، بيشترين 10با  3مي شود و منطقه  شامل

، محالت 4-12، محالت همگن شهر شيراز را براساس شاخص ضريب همگني و نقشه شماره 4-11نقشه شماره 
   .همگن شهر شيراز را براساس نسبت جنسي، نشان مي دهد
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  ضريب همگنيمحالت همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص :  4-11نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  جنسيري شيراز بر اساس شاخص نسبت محالت همگن شهردا:  4-12نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  به تفكيك تعداد محالت مناطق  شاخص هاي بعد خانوار، تراكم جمعيت و تراكم خانوار در هكتار تعيين وضعيت :    4-20جدول شماره 

  
  منطقه

تعداد 
  محالت

 تراكم خانوار بعد خانوار تراكم جمعيت

 مثبت خنثي منفي مثبت خنثي منفي مثبت خنثي منفي

1 16 4 7 5 7 6 3 4 7 5 
2 17 1 6 10 5 6 6 2 6 9 
3 16 2 7 7 4 9 3 2 7 7 
4 21 1 3 17 12 8 1 1 2 18 
5 13 2 2 9 0 4 9 2 3 8 
6 14 5 3 6 12 2 0 5 2 7 
7 15 4 6 5 1 9 5 4 6 5 
8 5 0 2 3 1 2 2 0 2 3 
9 12 3 8 1 0 8 4 3 8 1 
10 12 6 3 3 4 5 3 6 2 4 
11  11 0 4 7 1 9 1 0 4 7 
 74 49 29 37 68 47 73 51 28 152 جمع

از شهر نسبت  18% 34% 48% 31% 45% 24% 19% 32% 49% 

  

باشد و ميانگين بعد خانوار نفر مي 28,3 در شهر شيراز برابر بعد خانوار ،4-20و  4-17جداول شماره براساس يافته هاي 

 نفر  4,11با  بعد خانوار هبيشين .نفر مي باشد  21,0نفر با انحراف معيار  28,3برابر ) محله شهري 152(در محالت 

 127مربوط به محله شماره  نفر  2,72با كمينه بعد خانوار مي باشد و  8واقع در محدوده منطقه  1مربوط به محله شماره 

   .است 6واقع در محدوده منطقه 

 24رد كه حدود گيرا در بر مينفر  38,3 بعد خانوار، خانوارهاي بااليبراساس روش اسكالوگرام گاتمن، محدوده مثبت 

بيشترين تعداد محالت را در محدوده ، محله 9با  5شود كه منطقه را شامل مي) محله 37(درصد محالت شهر شيراز 

گيرد كه را در بر مي نفر 17,3كمتر از  خانوارهاي بعد خانوار،در مقابل محدوده منفي  .شودشامل مي بعد خانوارمثبت 

محله بيشترين تعداد محالت را  12با  6و  4 اطقمن كه شودرا شامل مي) محله 47(درصد محالت شهر شيراز  31حدود 

اطالق  محدوده منفيو  محدوده مثبت حد فاصلمحدوده خنثي كه به محدوده  .دندر بر دار بعد خانواردر محدوده منفي 



 

89 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
 8با  9و  4 اطقه و منمحل 9با  3و  7و  11 اطقرا شامل مي شود و من )محله 68( محالت شيرازدرصد  45گردد، مي

    .باشنددارا مي از منظر بعد خانوارتعداد محالت را در محدوده خنثي  محله، بيشترين

نفر در هكتار  68,9 گردد كه در شهر شيراز در هر هكتاردر خصوص تراكم جمعيت و تراكم خانوار در هكتار، مشاهده مي

همين  .است در هكتار نفر 44ر هكتار بوده و انحراف معيار آن نفر د 87,5 سكني دارند كه ميانگين آن در سطح محالت،

خانوار در سطح شهر شيراز ساكن  21 گر اين موضوع است كه در هر هكتارشاخص ها براي تراكم خانوار در هكتار بيان

انحراف  خانوار در هكتار با 26,9، تعداد )محله شهري 152(ميانگين تعداد خانوار در هكتار در سطح محالت  .هستند

   .خانوار در هكتار را نشان مي دهد 13,9معيار 

 4واقع در محدوده منطقه  77مربوط به محله شماره  نفر در هكتار بوده و 251,4بيشينه تراكم نسبي جمعيت در هكتار 

وده واقع در محد 136نفر در هكتار بوده مربوط به محله شماره  7,7مي باشد و كمينه تراكم نسبي جمعيت در هكتار 

واقع در محدوده  77شماره  خانوار در هكتار و مربوط به محله 83,5بيشينه تراكم نسبي خانوار در هكتار  .است 10منطقه 

واقع در  136خانوار در هكتار و مربوط به محله شماره  2,4مي باشد و كمينه تراكم نسبي خانوار در هكتار  4منطقه 

   .است 10محدوده منطقه 

باالي عيت در هكتار وگرام گاتمن، محدوده مثبت تراكم نسبي جمعيت در هكتار، تراكم نسبي جمبراساس روش اسكال

 17با  4را شامل مي شود كه منطقه ) محله 73(درصد محالت شهر شيراز  48نفر را در بر مي گيرد كه حدود  90,9

در مقابل، محدوده . ندشووار شامل ميبيشترين تعداد محالت را در محدوده مثبت بعد خانمحله  10با  2و منطقه محله، 

 18گيرد كه حدود نفر را در بر مي 46,9منفي تراكم نسبي جمعيت در هكتار، تراكم نسبي جمعيت در هكتار كمتر از 

تعداد محالت در محدوده  محله بيشترين 6با  10را شامل مي شود كه منطقه ) محله 28(درصد محالت شهر شيراز 

محدوده خنثي كه به  .استمحله قرار گرفته  5با  6 طقهدر بر دارد و پس از آن منرا ت در هكتار منفي تراكم نسبي جمعي

را شامل ) محله 51( محالت شيرازدرصد  34محدوده حد فاصل محدوده مثبت و محدوده منفي اطالق مي گردد، حدود 

در ين تعداد محالت را در محدوده خنثي بيشتر محله، 7با  3و  1 اطقمنمحله و پس از آن  8با  9كه منطقه مي شود و 

   .در بر مي گيردجمعيت در هكتار رابطه با شاخص تراكم نسبي 

 28تراكم نسبي خانوار در هكتار باالي  ثبت تراكم نسبي خانوار در هكتار،براساس روش اسكالوگرام گاتمن، محدوده م

محله،  18با  4مي شود كه منطقه  را شامل) محله 74(درصد محالت شهر شيراز  49خانوار را در بر مي گيرد كه حدود 
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محله  9با  2شامل مي شود و پس از آن منطقه  مثبت تراكم نسبي خانوار در هكتاربيشترين تعداد محالت را در محدوده 

 14,1در مقابل، محدوده منفي تراكم نسبي خانوار در هكتار، تراكم نسبي خانوار در هكتار كمتر از  .ستقرار گرفته ا

 ،محله 6با  10منطقه كه را شامل مي شود  )محله 29( درصد محالت شهر شيراز 19گيرد كه حدود خانوار را در بر مي

محله قرار  5با  6 منطقهبيشترين تعداد محالت را در محدوده منفي تراكم نسبي خانوار در هكتار در بر دارد و پس از آن 

محالت درصد  32دوده مثبت و محدوده منفي اطالق مي گردد، حدود كه به محدوده حد فاصل مح محدوده خنثي .دارد

محله، بيشترين تعداد محالت را در  7 با 3و  1 اطقمنمحله و  8با  9منطقه را شامل مي شود و ) محله 49( شيراز

  .دندر بر مي گير در هكتار خانوارمحدوده خنثي در رابطه با شاخص تراكم نسبي 

، 4-14و نقشه شماره شاخص تراكم جمعيت در هكتار مگن شهر شيراز را براساس ، محالت ه4-13نقشه شماره 

براساس ، محالت همگن شهر شيراز را 4-15و نقشه شماره  شاخص بعد خانوارمحالت همگن شهر شيراز را براساس 

   .نشان مي دهدشاخص تراكم خانوار در هكتار 
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  تراكم جمعيتداري شيراز بر اساس شاخص محالت همگن شهر:  4- 13نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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  بعد خانوارمحالت همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص :  4-14نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود  اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميمحدوده بيشتر از حد انتظار در اين مطالعه به محدوده مثبت 

 



 

93 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  تراكم خانوارمحالت همگن شهرداري شيراز بر اساس شاخص :  4-15نقشه شماره 

  
  مي باشددر اين مطالعه  "همگن"محدوده خنثي حد مورد انتظار جهت شناسايي مناطق يا محالت . 

  شود  مياطالق در اين مطالعه به محدوده كمتر از حد انتظار محدوده منفي 

  شود اطالق ميدر اين مطالعه به محدوده بيشتر از حد انتظار محدوده مثبت 
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 فصل پنجم

شناسنامه مناطق و محالت 
  شهر شيراز
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  پيشگفتار

محله به عنوان كوچكترين واحد تقسيمات شهري بايد مبناي اصلي برنامه ريزي شهري قرار گيرد تا مقاصد اصلي و 

ترين گام ها در برنامه ريزي شهري، شناخت يكي از مهم. هاي موجود به سوي محله محوري، سوق پيدا كند نگرش

 عوامل اين تاثيرات ساختن آشكار. طبيعي و تاريخي محالت شهري مي باشد ،، اقتصاديويژگي هاي جمعيتي، اجتماعي

نقشه پراكندگي جمعيت همواره در حال تغيير  .دمي بايست انجام پذيرلكه بصورتي مداوم ب معين، زمان يك در تنها نه

جمعيت از دو ديدگاه قابل به طور كلي . هاي مختلف فرق مي كند در زمان و مكان اين تغييرات است وعلت و معلول

زيرا بين علم  ،يكي از نظر ويژگي ها يا خصوصيات جمعيت و ديگري از نظر توزيع يا پراكندگي جمعيت، بررسي است

ير زمان و مكان تابع دو متغتوزيع جغرافيائي جمعيت و  و جغرافيايي جمعيت تفاوت آشكار وجود دارد جمعيت شناسي

  .توزيع جمعيت است

توزيع جغرافيايي جمعيت . ، تراكم جمعيت استاز مهمترين پارامترهاي مؤثر و قابل بررسي در توزيع جغرافيايي جمعيت

 محدوده هاييعني مهمترين امر در بعضي ، دارديا محله نطقه رابطه مستقيمي با شرايط مطلوب جغرافيايي هر م

. قابل بررسي و مطالعه است ها و عناصر اقتصادي هر جامعه استقرار الگوها و مدل ينهط بهييجغرافيايي در قالب شرا

نون تراكم دورتر يعني هر چه از كا. تبعيت مي كند جاذبه تيوتوبيتوزيع و كانون تراكم جمعيت در واقع از كانون  يهرابط

اين كانون در واقع نقطه تمركز . شودي جمعيت افزوده ميگد و بر پراكندشويم از ميزان تراكم جمعيت كاسته مي شو

اين سطح تماس بهينة جغرافيايي متناسب با دو موضوع  .توان سطح تماس بهينه در نظر گرفت است كه در جغرافيا مي 

    پخش و توزيع )  طبيعي و انساني (جغرافيايي تحت تأثير عوامل جغرافيايي جمعيت در هر قلمرو  .متفاوت مي باشد

     نياز به انجام مطالعاتي در خصوص جمعيت شناسي و شناخت ساختار جمعيتيبراي سنجش اين توزيع . مي گردد

هاي جمعيتي يژگي و همچنين مطالعات جغرافياي جمعيت شامل جغرافياي و ، تراكم جمعيت و نسبت جنسي)م سنيهر(

  . ، معلوليت، مسكن و مهاجرت مي باشدسواد و تحصيالت، شغل و شاغل، زناشويي
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 شيراز داريآشنايي با ساختار شناسنامه مناطق و محالت شهر

بمنظور و  شناسنامه منطقه يك جدول بعنوانهاي كالن هر منطقه در قالب ، ابتدا ويژگيدر اين فصل از مطالعه     

هر منطقه ، تعداد محالت موجود در محدوده جغرافيايي هاشناسنامه اينبراساس . ارائه شده استآن  ويژگي هايشناخت 

نسبت جمعيت منطقه به شهر شيراز، تعداد و  ،به تفكيك زن و مردآن به همراه ويژگي هاي جمعيتي آن شامل جمعيت 

بر حسب هكتار و در نهايت  و خانوار تراكم نسبي جمعيت و نسبت آن به كل شهر، مساحت منطقه  بعد خانوار آن،

كه مبناي محاسبه آن (جمعيت و مساحت  معياركه شاخصي است براي سنجش همزمان دو  محلهضريب همگني 

، )مي باشد به مساحت شيراز محلهاز و مساحت به جمعيت شير محلهنسبت هاي جمعيت  عبارت از ميانگين مجموع 

تمايل به  هايمنظور شناخت ويژگيه ب ، همنطقن محالت تشكيل دهنده هر همچنين محاسبات ميانگي. ارائه شده است

مركز هر يك از شاخص هاي جمعيتي مذكور به همراه ميزان پراكندگي آن از مركز براساس محاسبه انحراف معيار آورده 

ياي هر يك از ، نقشه محدوده جغرافيك از مناطقمحدوده جغرافيايي هر  جهت شناساييدر دنباله بحث و  .شده است

حدود جغرافياي محالت هر منطقه  پس از آن. مناطق كه محالت تشكيل دهنده آن را نمايش مي دهد، ارائه شده است

، كندبيان مي يو شرق ي، غربي، جنوبيشمال مرزهايجداگانه كه حدود جغرافيايي هر محله را به تفكيك ول ادر قالب جد

نام محالت كه در قالب شماره محله شامل محالت هر يك از ي جمعيتي شاخص هاجدول و در نهايت  آورده شده است

به شهر شيراز، تعداد و  محلهنسبت جمعيت  ،به تفكيك زن و مردآن ويژگي هاي جمعيتي آن شامل جمعيت و همچنين 

ضريب  حسب هكتار و در نهايتو نسبت آن به كل شهر، تراكم نسبي جمعيت و خانوار بر محلهمساحت  بعد خانوار آن،

كه شاخصي است براي سنجش همزمان دو شاخص جمعيت و مساحت كه مبناي محاسبه آن عبارت از  محلههمگني 

، ارائه شده مي باشد به مساحت شيراز محلهبه جمعيت شيراز و مساحت  محلهميانگين مجموع نسبت هاي جمعيت 

  . است

برنامه ريزي شهري قرار گيرد تا مقاصد اصلي و  ترين واحد تقسيمات شهري بايد مبناي اصلي محله به عنوان كوچك

شناخت ويژگي هاي جمعيتي، اجتماعي، به همين منظور  .نگرش هاي موجود به سوي محله محوري، سوق پيدا كند

 تاثيرات ساختن آشكار. برنامه ريزي شهري مي باشد اقتصادي، طبيعي و تاريخي محالت شهري از مهمترين گام ها در 

 و براساس دوره هاي سرشماري عمومي نفوس و مسكن لكه بصورتي مداوم ب معين، زمان يك در نهات نه عوامل اين

جمعيت شناسي نياز به شناخت ويژگي هاي شهر شيراز براي شناخت بهتر محالت از آنجايي كه  .مي بايست انجام پذيرد

جمعيت شناسي و جغرافياي جمعيت ت پايه مي باشد و در همين راستا مطالعامطالعات به عنوان  و جغرافياي جمعيت

براساس سرشماري ، معلوليت، مسكن و مهاجرت زناشويي تحصيالت، شغل و شاغل، شامل شناخت ويژگي هاي سواد و

  . در دستور كار دفتر برنامه و بودجه شهرداري قرار گرفته است  ،هر محلهبه تفكيك  1395عمومي نفوس و مسكن سال 
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  امه منطقه يكشناسن - 5-1جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار جمعيت

1 16 

 %10,7 19,1 61,4 %11,3 2،567 3,22 48،972 0,93 81،462 76،162 %157،62410,1  منطقه

 ميانگين
 محالت

9،851 0,63% 4،760 5،091 0,93 3،061 3,24 160 0,71% 76,1 23,8 0,67% 

انحراف 
 استاندارد
 محالت

4،191 0,27% 2،105 2،124 0,11 1،329 0,24 114 0,50% 34,4 11,1 0,35% 
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  شهرداري شيراز 1محدوده محالت منطقه :  5-1نقشه شماره 
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  فيايي محالت منطقه يكجدول مشخصات حدود جغرا : 5- 2جدول شماره 
كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

007
  رودخانه خشك

حدفاصل پل حر و پل 
 باغ صفا

زند بلوار كريم خان 
ميدان امام  حدفاصل

 حسين و چهارراه زند

خيابان و  خيابان سعدي
خيابان  حدفاصل حر

 پل حرتا  فردوسي

  آزادي حدفاصل خيابان
و پل ميدان امام حسين 

 باغ صفا

016
خيابان قصردشت 

پانزده  تقاطع حدفاصل
 مالصدراخيابان و  خرداد

  بلوار استقالل
و  نادر حدفاصل باسكول

 بنفشه راهچهار

  حدفاصلخيابان انقالب 
و  تقاطع پانزده خرداد
 تقاطع باسكول نادر

  تارا رراه مالصدچها
بعثت تا چهار راه راه رچها

 بنفشه

  لرودخانه خشك حدفاص017
پل باغ صفا تاپل نمازي 

خيابان قصردشت 
پانزده  تقاطع حدفاصل

 مالصدراخيابان و  خرداد

  تاباغ صفا  پل
 تقاطع پانزده خرداد

  مالصدرا تقاطع
پل تا  ميدان نمازيتا 

 نمازي

 خيابان جهادسازندگي018
  رودخانه خشك حدفاصل
 پل نمازي و پل باغ صفا

  بلوار آزادي حدفاصل
ل باغ پ تاازادي  ميدان

 صفا

بلوار جمهوري اسالمي 
جام جم ميدان  حدفاصل

 و پل نمازي

019

بلوار جمهوري اسالمي 
خيابان حدفاصل 

و  سرپرست و ابريشمي
 خيابان سرپرست

  رودخانه خشك حدفاصل
 و پل باغ صفا حرپل 

خيابان حر از پل حر تا 
خيابان  باغتخت  و

باباكوهي و خيابان 
 سرپرست

ر خيابان ابريشمي و بلوا
آزادي حدفاصل ميدان 
  آزادي  تا پل باغ صفا

 

چهار راه بعثت تا ميدان 031
 تا بلوار مطهري سنگي

  بلوار استقالل حدفاصل
تا سه راه چهارراه بنفشه 
 شرقي قدوسي

  بلوار بهشتي خدفاصل
چهاراه بنفشه تا چهار راه 

 بعثت

 خيابان قدوسي شرقي

032
  رودخانه خشك
پل  تاحدفاصل پل نمازي 

 ليخلي

 ستارخان شرقيبلوار 
عفيف سه راه  حدفاصل

 ميدان سنگي تا  آباد

حدفاصل ميدان سنگي 
ميدان تا  تا چهارراه بعثت

 پل نمازيو  نمازي

عفيف حدفاصل سه راه 
  ستارخان - آباد

 تا پل خليلي

 ارتفاعات دانشگاه033

  رودخانه خشك حدفاصل
ميدان دانشجو تا ابيوردي 

3 

حدفاصل پل نمازي تا 
تا  ان جام جمميد

 ارتفاعات بابا كوهي

 -3ابيوردي خيابان 
 شهداي ابيوردي

034

بلوار جمهوري اسالمي 
خيابان  حدفاصل

  ابريشمي و ميدان
 جام جم

 ميدان جام جم خيابان ابريشمي خيابان جهادسازندگي
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كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

 خيابان قدوسي شرقي054
پاسداران حدفاصل بلوار 

سه راه  پل يادگار امام تا 
 لقدوسي استقال

 خيابان قدوسي شرقي
ميدان مطهري تا پل 

 يادگار امام

  رودخانه خشك حدفاصل055
پل مطهري خليلي تا پل 

خيابان ستارخان 
عفيف خيابان  حدفاصل

 مطهري تا بلوارآباد 

عفيف حدفاصل سه راه 
  ستارخان - آباد

 تا پل خليلي

  حدفاصل بلوار مطهري
بلوار چمران تا بلوار 

 ستارخان

056
  خشك رودخانه

حدفاصل پل روگذر 
 تا پل مطهريچمران 

خيابان قصردشت 
تقاطع  حدفاصل

قصردشت تا بلوار 
 مطهري

  رودخانه خشك حدفاصل
مطهري تا خيابان پل 

 قصردشت

قصردشت  94كوچه 
 تقاطع حدفاصل
تا رودخانه  قصردشت

 خشك

تونل و بزرگراه كوهسار 057
 مهدي

  رودخانه خشك حدفاصل
تا خيابان  ايمانپل 

 3وردي ابي

 -3خيابان ابيوردي 
 شهداي ابيوردي

ايمان شمالي حدفاصل 
پل ايمان تا بلوار كوهسار

 ارتفاعات بابا كوهي058

  بلوار جمهوري حدفاصل
مسير باباكوهي و تپه 

 صدا و سيما

 تپه صدا و سيما مسير باباكوهي

080

خيابان قصردشت 
ميدان  حدفاصل

قصردشت تا بلوار 
 مطهري

 يبلوار قدوسي غرب

  بلوار مطهري حدفاصل
پل مطهري تا خيابان 

 قصردشت
 بلوار قدوسي غربي

 بلوار قدوسي غربي096
  بلوار پاسداران حد فاصل
 تقاطع يادگار امام تا 

 ميدان معلم

بلوار مطهري شمالي 
تقاطع يادگار  حدفاصل

 مطهريميدان  امام تا 

بلوار ايمان شمالي 
 قدوسيبلوار  حدفاصل

 مميدان معل تا غربي 
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  جدول شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه يك :  5- 3جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله از 
 شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

0076،065 %0,39  2،6723،3920.791،5893,8265 0,28% 93,6 24,5 0,34% 

01611،376 0,73% 5،2876،0880,87 3،7403,0497 0,43% 117,3 38,6 0,58% 

0179،110 0,58% 4،1794،9300,85 2،8693,17121 0,53% 75,0 23,6 0,56% 

01812،180 0,78% 5،7676،4130,90 3،9173,11137 %0,60  88,6 28,5 0,69% 

0194،837 0,31% 2،3722،4650,96 1،4563,32133 0,59% 36,3 10,9 0,45% 

03116،713 1,07% 8،6938،0231,08 4،9483,38299 1,32% 55,9 16,6 1,19% 

0329،984 0,64% 4،7665،2180,91 3،3342,99148 0,65% 67,3 22,5 0,65% 

03311،253 0,72% 5،0796،1720,82 3،2783.43208 0,91% 54,2 15,8 0,82% 

0344،971 0,32% 2،3862،5850,92 1،5663,1849 0,21% 102,2 32,2 0,27% 

05410،768 0,69% 5،1915،5770,93 3،4073,1672 0,32% 148,7 47,0 0,50% 

05513،152 0,84% 6،3166،8360,92 4،3463,03158 0,69% 83,5 27,6 0,77% 

0564،302 0.27% 2،0382،2640,90 1،4492,97113 0,50% 38,2 12,9 0,39% 

05710،092 0,64% 5،6164،4781,25 2،7403,68378 1,66% 26,7 7,2 1,15% 

0582،916 0,19% 1،4371،4790,97 907 3,2237 0,16% 78,5 24,4 0,17% 

08015،173 0,97% 7،2707،9030,92 4،7673,18424 1,87% 35.8 11,2 1,42% 

09614،732 0,94% 7،0947،6380,93 4،6613,16127 0,56% 115,6 36,6 0,75% 
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  شناسنامه منطقه دو - 4-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار معيتج

2 17 

 %10,1 26,6 89,1 %8,8 1،999 3,34 53،260 1,03 87،723 90،393 %178،11611,4 منطقه

 %0,59 28,9 95,4 %0,52 118 3,34 3،133 1,03 5،160 5،317 %0,67 10،477 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

4،420 0,28% 2،315 2،138 0,11 1،265 0,25 62 0,27% 36,5 11,1 0.24% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شهرداري شيراز 2محدوده محالت منطقه :  5-2نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

 مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه دو 5-5جدول شماره 

كد 
 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شماليمحله

006
  بلوار كريم خان زند

حدفاصل ميدان امام 
 حسين و چهارراه زند

 خيابان مشير شرقي
ان خياب -خيابان توحيد

 شماليقاآني 

خيابان انقالب اسالمي 
ميدان امام  حدفاصل

 حسين و چهارراه گمرك

009
دروازه سعدي تا ميدان 

سه راه مدرس  وليعصر تا
 به ايثار

 بلوار الزهرا
  خيابان ايثار حدفاصل

بلوار مدرس تا بلوار الزهرا
 خيابان زينبيه

 بلوار الزهرا010
  بلوار ايثار حدفاصل

ا بلوار بلوار الزهرا ت
 دالوران بسيج

  بلوار ايثار حدفاصل
بلوار الزهرا تا بلوار 
 دالوران بسيج

  بلوار دالوران بسيج
الزهرا و  بلوار حدفاصل

 ايثاربلوار 

011
  بلوار سيبويه حدفاصل

 تقاطعو  خيابان حسيني
 دفاع مقدس

  بلوار ارتش حدفاصل
 تا بسيج دالورانبلوار 

 مفتحخيابان 

  بلوار دالوران بسيج
الزهرا و  بلوار دفاصلح

 ايثاربلوار 
 خيابان شهيد مفتح

012
  بلوار سيبويه حدفاصل

تا شاهزاده قاسم  تقاطع
 خيابان حسيني

  بلوار ارتش حدفاصل
مفتح و ميدان  خيابان

 فهميدهشهيد 

 خيابان شهيد مفتح

بلوار احمدي شمالي 
شاهزاده تقاطع حدفاصل 

ميدان شهيد  تاقاسم 
 فهميده

013
  ويه حدفاصلبلوار سيب

 تاشاهزاده قاسم تقاطع 
 دروازه كازرون

  بلوار ارتش حدفاصل
ميدان  تاميدان ارتش 
 فهميده

بلوار احمدي شمالي 
شاهزاده تقاطع حدفاصل 

قاسم و ميدان شهيد 
 فهميده

 خيابان قاآني جنوبي

 خيابان قاآني جنوبي خيابان حراف خيابان مشير شرقي014

  خيابان انقالب حدفاصل
و  شرقيمشيرخيابان 

 ميدان بسيج

024
  بلوار مدرس حدفاصل

 تا فضل آباد خيابان
 ايثارخيابان 

  حدفاصلخيابان فدك 
خيابان ايثار تا خيابان 

 فضل آباد

 فضل آبادخيابان 

  ايثار حدفاصلخيابان 
تا بلوار دفاع  بلوار مدرس

 مقدس

025
  حدفاصل

و  خيابان هرمزگان
 خيابان ايثار

بلوار رحمت شرقي 
خيابان  لحدفاص

  هرمزگان تا ميدان
 كوزه گري 

 خيابان هرمزگان

خيابان ايثار حدفاصل 
تقاطع ارتش  تا 14كوچه 

 با بلوار دالوران بسيج
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شماليمحله

026
  بلوار ارتش حدفاصل

و بسيج دالوران بلوار
 مفتحخيابان 

  بلوار رحمت حدفاصل
ميدان كوزه گري و 

 نواب صفويخيابان 

بلوار دالوران بسيج 
زه ميدان كو حدفاصل
 ايثارخيابان گري و 

 بلوار رضوان

  بلوار مدرس حدفاصل041
 اراميخيابان پل غدير و 

  خيابان فدك حدفاصل
بلوار آرامي و خيابان 

 رحمت

  بلوار رحمت حدفاصل
 پل غدير تا خيابان فدك

 خيابان شهيد ارامي

042
  خيابان فدك

رحمت و بلوار حدفاصل 
 هرمزگانخيابان 

  بلوار رحمت حدفاصل
خيابان  تافدك  نخيابا

 هرمزگان

بلوار رحمت حدفاصل 
بلوار احمدابن موسي و 

 خيابان فدك

 خيابان هرمزگان

043
  بلوار رحمت حدفاصل

 ايت اهللا قشقايي وبلوار 
 ابوذر غفاري بولوار

خيابان آيت اهللا قشقايي 
 رحمت وبلوار  حد فاصل
 ابوذر غفاري بلوار

خيابان آيت اهللا قشقايي 
مت رحبلوار  حد فاصل

 ابوذر غفاري بلوار و

بلوار ابوذر غفاري 
 رحمت وبلوار  حدفاصل

 آيت اهللا قشقايي بلوار

064
  بلوار مدرس حدفاصل
تقاطع غدير تا خيابان 

 محراب

بلوار ابوذرغفاري 
احمد ابن بلوار  حدفاصل

 خيابان محراب سي تامو

  خيابان محراب حد فاصل
   بلوار مدرس تابلوار 

 ابوذر غفاري

 پل غديرت از بلوار رحم
سي احمد ابن موبلوار  تا

 بلوار ابوذر غفاري تا

065
  بلوار رحمت حدفاصل

كوزه گري تا بلوار ميدان 
 احمدبن موسي

بلوار ماذون قشقايي 
ميدان كوزه  حدفاصل

   بلوار گري تا
 بن موسيااحمد 

  سياحمد ابن موبلوار 
رحمت تا بلوار حدفاصل 
 قشقايي بلوار

 بلوار ماذون قشقايي

066
بلوار آيت اهللا قشقايي 

 تا بلوار رحمت حدفاصل
 بن موسيااحمد  بلوار

بلوار ابوذر غفاري 
 تا بلوار دولت حدفاصل

 بن موسيااحمد  بلوار

 خيابان هرمزگان جنوبي سياحمد ابن موبلوار 

106
  بلوار مدرس حدفاصل

محراب تا ميدان  خيابان 
 اهللا

 بلوار محراب فرودگاه بزرگراه كمربندي
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  جدول شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه دو 6-5جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله از 
 شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

006 10،7460,69% 5،257 5،4890,96 3،4803,09131 0,58% 82,1 26,6 0,63% 

009 14،8300,95% 7،499 7،3311,02 4،3863,38127 0,56% 116,6 34,5 0,75% 

010 4،701 0,30% 2،213 2،4880,89 1،4323,2872 0,32% 65,4 19,9 0,31% 

011 10،1620,65% 5،082 5،0801,00 3،1323,2490 0,39% 113,2 34,9 0,52% 

012 7,727 0,49% 3،900 3،8271,02 2،2953,3787 0,38% 88,9 26,4 0,44% 

013 10،6420,68% 5،406 5،2361,03 3،3113,2192 0,40% 115,8 36,0 0,54% 

014 13،9470,89% 6،764 7،1820,94 4،6513,00113 0,50% 123,4 41,1 0,69% 

024 10،6990,68% 5،287 5،4120,98 3،4023,14139 0,61% 76,8 24,4 0,65% 

025 9،001 0,57% 4،467 4،5330,99 2،7123,3290 0,40% 99,8 30,1 0,49% 

026 8،506 0,54% 4،721 3،7851,25 2،3153,6792 0,41% 92,2 25,1 0,47% 

041 4،791 0,31% 2،317 2،4740,94 1،5563,0847 0,21% 101,4 32,9 0,26% 

042 7،901 0,50% 3،926 3،9750,99 2،5313,1276 0,34% 103,4 33,1 0,42% 

043 17،0391,09% 8،666 8،3731,04 4،9753,4293 0,41% 183,3 53,5 0,75% 

064 13،9440,89% 7،039 6،9051,02 4،2963,25198 0,87% 70,6 21,7 0,88% 

065 1،538 0,10% 820 717 1,14 440 3,49101 0,44% 15,2 4,4 0,27% 

066 16،1351,03% 8،107 8،0281,01 4،3383,72130 0,57% 124,4 33,5 0,80% 

106 15،8071,01% 8،921 6،8861,30 4،0073,94320 1,41% 49,3 12,5 1,21% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  شناسنامه منطقه سه - 7-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار جمعيت

3 16 

 %7,9 26,8 87,4 %7,0 1،589 3,27 42،523 1,02 68،931 69،966 %138،8978,9 منطقه

 %0,50 27,5 89,6 %0,44 99 3,26 2،658 1,02 4،308 4،373 %0,55 8،681 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

4،358 0,28% 2،205 2،159 0,06 1،315 0,16 49 0,21% 48,6 14,6 0,22% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  شهرداري شيراز 3محدوده محالت منطقه :  5-3نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه سه 8-5جدول شماره 
كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

008
 رودخانه خشك

پل  حدفاصل پل حر تا
 سلمان فارسي

خيابان -ميدان وليعصر
خيابان فردوسي -تيموري

از دروازه اصفهان تا 
 خيابان حر

سلمان فارسي  بلوار
ميدان وليعصر و  حدفاصل

 پل سلمان فارسي

  خيابان حر حدفاصل
پل حر تا خيابان فردوسي

020
  بلوار گلستان حدفاصل
چهار راه باغتخت تا 

 راه ادبياترچها

  اصلرودخانه خشك حدف
 پل امام علي و پل حر

خيابان چهل مقام 
ادبيات  راهچهار حدفاصل

 و پل امام علي

  خيابان حر حدفاصل
 بلوار آزادي و پل حر

021
  بلوار گلستان حدفاصل

ادبيات و ميدان  چهارراه
 گلستان

  لرودخانه خشك حدفاص
پل سلمان و پل امام علي

بلوار سلمان فارسي 
پل سلمان تا  حدفاصل

 تانميدان گلس

خيابان چهل مقام 
ادبيات  راهچهار حدفاصل

 و پل امام علي

022
  نصر حدفاصل بلوار

ميدان گلستان تا بلوار 
 فضيلت

  رودخانه خشك حدفاصل
 پل سلمان و پل فضيلت

  بلوار فضيلت حدفاصل
نصر و رودخانه بلوار

 خشك

بلوار سلمان فارسي 
پل سلمان تا  حدفاصل

 ميدان گلستان

023
  فاصلرودخانه خشك حد

 پل سلمان و پل فضيلت

  بلوار مدرس حدفاصل
بلوار و  ميدان وليعصر
 فضيلت

بلوار فضيلت جنوبي  
رودخانه خشك  حدفاصل

 تا بلوار مدرس

سلمان فارسي  بلوار
ميدان وليعصر و  حدفاصل

 پل سلمان فارسي

035
ارتفاعات دروازه قرآن و 

  بابا كوهي
 

  بلوار گلستان حد فاصل
ابان چهارراه ادبيات و خي

 باباكوهي

حدفاصل  بلوار هفت تن
بلوار چهل  دروازه قرآن تا

 چهاراه ادبياتمقام تا 

خيابان -خيابان باباكوهي
خيابان  -سرپرست

 بلوارجمهوري-درختي

 ارتفاعات هفت تنان036

  بلوار گلستان حدفاصل
ميدان  تايات راه ادبچهار

 گلستان

  بلوار هفت تنان حدفاصل
ميدان هفت تنان تا 

 گلستان ميدان

حدفاصل  بلوار هفت تن
بلوار چهل  دروازه قرآن تا

 چهاراه ادبياتمقام تا 

037

پارك كوهستاني 
 رياستي ارتفاعات-بوستان

بوستان تا  بلوارحدفاصل 
 پارك حج

  نصر حدفاصل بلوار
ميدان گلستان تا بلوار 

 فضيلت

  بلوار فضيلت حدفاصل
نصر و تونل فضيلتبلوار 

  بلوار هفت تنان حدفاصل
ميدان هفت تنان تا 

 ميدان گلستان
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

 دروازه قرآن ارتفاعات آب زنگي059
ارتفاعات آب زنگي و 

 كوي نور
 ارتفاعات قرآن

060

بلوار شهداي شهرك 
خيابان سعدي حدفاصل 

فهندژ سعدي تا بلوار 
 نيستان

پارك كوهستاني 
ارتفاعات رياستي -بوستان

حدفاصل بلوار بوستان تا 
 پارك حج

عزت  بيست متري حاج
 اهللا فهندژ

ارتفاعات بلوار نيستان و 
 هفت تن

081
  كمربندي شمال شيراز

 )شهرك اكبرآباد(

 -محور بزرگراه مرودشت 
 شيراز

 -محور بزرگراه شيراز 
 مرودشت

 ارتفاعات
 شهرك زيباشهر

 سعدي 76كوچه برآفتاب سعدي  ارتفاعات082
  بلوار نيستان حدفاصل

 سعدي 18و  76كوچه 
 سعدي 18كوچه 

 بلوار نيستان083

بلوار شهداي شهرك 
خيابان سعدي حدفاصل 

فهندژ سعدي تا بلوار 
 نيستان

بلوار شهداي شهرك 
سعدي حدفاصل خيابان 
فهندژ سعدي تا بلوار 

 نيستان

خيابان بيست متري حاج 
 عزت اهللا فهندژ

100

 –محور بزرگراه شيراز 
  مرودشت

 –پليس راه شيراز 
 اصفهان

  كمربندي شمال شيراز
)شهرك اكبرآباد(  

 -محور بزرگراه شيراز 
 مرودشت

 سيلوي گندم

101
  ارتفاعات

 برآفتاب سعدي

  بلوار نيستان حدفاصل
 و جاده خرامه 76كوچه 

 نيستان 76كوچه  جاده خرامه

 جاده خرامه102
كوههاي پشت افتاب 

 سعدي

كوههاي پشت افتاب 
 سعدي

بلوار حدفاصل تونل 
 سعدي تا بلوار نيستان
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  جدول شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه سه  9-5ول شماره جد

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله از 
 شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

008 2،763 0,18% 1،5081،2561,20 777 3,5668 0,30% 40,6 11,4 0,24% 

020 9،479 0,61% 4،6754،8050,97 3،0513,1198 0,43% 96,6 31,1 0,52% 

021 8،832 0,56% 4،3394،4930,97 2،7823,1793 0,41% 94,7 29,8 0,49% 

022 12،789 0,82% 6،3626،4270,99 4،0553,15119 0,52% 107,4 34,0 0,67% 

023 7،207 0,46% 3,5503،6560,97 2،2543,20112 0,49% 64,2 20,1 0,48% 

035 7،863 0,50% 3،8574،0050,96 2،5683,06120 0,53% 65,4 21,4 0,52% 

036 12،298 0,79% 6،0486،2500,97 3،8513,19113 0,50% 108,6 34,0 0,64% 

037 8،534 0,55% 4،2974،2371,01 2،6513,22105 0,46% 81,3 25,3 0,50% 

059 636 0,04% 316 320 0,99 217 2,9337 0,16% 17,3 5,9 0,10% 

060 9،964 0,64% 4،9654،9990,99 2،9883,33105 0,46% 95,1 28,5 0,55% 

081 3،355 0,21% 1،7021،6531,03 1،0103,3259 0,26% 56,8 17,1 0,24% 

082 10،906 0,70% 5،5645،3421,04 3،3113.2961 0,27% 178,1 54,1 0,48% 

083 16،618 1,06% 8،3908،2281,02 4،9443,3678 0,34% 214,2 63,7 0,70% 

100 14،777 0,94% 7،7637،0151,11 4،2723,46256 1,13% 57,8 16,7 1,03% 

101 4،642 0,30% 2،3982،2441,07 1،4003,3261 0,27% 75,7 22,8 0,28% 

102 8،235 0.53% 4،2324،0031,06 2،3923,44103 0,45% 80,0 23,2 0,49% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  
  

  

  چهارناسنامه منطقه ش - 10-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار جمعيت

4 21 

10,4% 2،355 3,16 80،435 129،7260,96 124،777 %254،50316,3 منطقه  108,1 34,2 13,3% 

 %0,63 39,3 123,9 %0,49 112 3,17 3،830 0,96 6،177 5،942 %0,77 12،119 ميانگين

انحراف 
استاندارد

4،468 0,29% 2،198 2،275 0,03 1،426 0,13 61 0,27% 48,9 16 0,22% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شهرداري شيراز 4محدوده محالت منطقه :  5-4نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه چهار 11-5جدول شماره 
كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

015
  خيابان استقالل حدفاصل
خيابان انقالب و چهاراره 

 بنفشه

تقاطع غيرهمسطح 
 اميركبير

خيابان انقالب حدفاصل 
تا تقاطع  نادرباسكول 

 غيرهمسطح اميركبير

بلوار شهيد بهشتي 
حدفاصل چهاراه بنفشه و 

تقاطع غيرهمسطح 
 اميركبير

029
بلوار اميركبيرحدفاصل 
تقاطع غيرهمسطح 

اميركبير و چهارراه سرباز

بلوار رحمت حدفاصل 
تقاطع غيرهمسطح 

عدالت و بلوار سفيرجنوبي

بلوار عدالت حدفاصل 
تقاطع غيرهمسطح 

كبير و تقاطع امير
 غيرهمسطح عدالت

  بلوار سفير حدفاصل
بلوار اميركبير و بلوار 

 رحمت

030
  بلوار استقالل حدفاصل

چهاراره بنفشه و چهارراه 
 هوابرد

بلوار اميركبيرحدفاصل 
تقاطع غيرهمسطح 

اميركبير و چهارراه سرباز

بلوار شهيد بهشتي 
حدفاصل چهاراه بنفشه و 

تقاطع غيرهمسطح 
 اميركبير

  لوار سرباز حدفاصلب
بلوار استقالل و بلوار 

 اميركبير

050
بلوار رحمت حدفاصل 
تقاطع غيرهمسطح 

عدالت و بلوار سفيرجنوبي

  بلوار پاسارگاد حد فاصل
ميدان پاسارگاد تا بلوار 

 عدالت

  بلوار عدالت حدفاصل
تقاطع غيرهمسطح 
 عدالت و بلوار دولت

 بلوار سفير حدفاصل

ر ميدان پاسارگاد و بلوا
 رحمت

051
  بلوار رحمت حدفاصل

بلوار باهنر جنوبي و بلوار 
 سفيرجنوبي

  بلوار پاسارگاد حدفاصل
بلوار سفيرجنوبي تا ميدان 

 پارسه

 بلوار سفير حدفاصل

ميدان پاسارگاد و بلوار 
 رحمت

بلوار باهنر جنوبي 
حدفاصل غيرهمسطح 

باهنر به رحمت و ميدان 
 پارسه

052
  بلوار اميركبيرحدفاصل

رراه ريشمك و چهار چها
 راه سرباز

  بلوار رحمت حدفاصل
بلوار باهنر جنوبي و بلوار 

 سفيرجنوبي

  بلوار سفير حدفاصل
بلوار اميركبير و بلوار 

 رحمت

بلوار باهنر جنوبي 
بلوار رحمت  تا  حدفاصل

 چهارراه ريشمك

053
  بلوار استقالل حدفاصل
سه راه باهنر و چهارراه 

 هوابرد

  صلبلوار اميركبيرحدفا
چهارراه ريشمك و چهار 

 راه سرباز

  بلوار سرباز حدفاصل
بلوار استقالل و بلوار 

 اميركبير

بلوار باهنر شمالي 
سه راه باهنر  تا  حدفصل

 چهارراه ريشمك
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

071
  بلوار پاسارگاد حدفاصل

خيابان فتح المبين تا بلوار 
 عدالت

  بلوار صلح حدفاصل
بلوار عدالت تا خيابان فتح 

 المبين

  دالت حدفاصلبلوار ع
بلوار دولت تا كمربندي 

 جنوب

خيابان فتح المبين 
بلوار پاسارگاد  حدفاصل

 تا بلوار صلح

072
  بلوار پاسارگاد حدفاصل
خيابان امام خميني تا 
 خيابان فتح المبين

  بلوار صلح حد فاصل
خيابان فتح المبين تا 
 خيابان امام خميني

خيابان فتح المبين 
بلوار پاسارگاد  حدفاصل
 ا بلوار صلحت

خيابان امام خميني 
بلوار صلح تا  حدفاصل

 بلوار پاسارگاد

073
  بلوار پاسارگاد حد فاصل

ميدان پاسارگاد تا خيابان 
 امام خميني

  بلوار صلح حدفاصل
ميدان مهارت تا خيابان 

 امام خميني

خيابان امام خميني 
بلوار صلح تا  حدفاصل

 بلوار پاسارگاد

بلوار سفير جنوبي حد 
ميدان پاسارگاد تا  فاصل

 ميدان مهارت

074
  بلوار پاسارگاد حدفاصل
بلوار سفير تا خيابان پاييز

بزرگراه كمربندي 
خيابان پاييز تا  حدفاصل

 بلوارسفير جنوبي

بلوار سفير جنوبي 
 بزرگراه حدفاصل

كمربندي تا ميدان 
 پاسارگاد

 خيابان پاييز

075
  بلوار پاسارگاد حدفاصل

بان ميدان پارسه تا خيا
 پاييز

بزرگراه كمربندي 
بلوار باهنر  حدفاصل

 جنوبي و خيابان پاييز

 خيابان پاييز

بلوار باهنر جنوبي 
ميدان پارسه و  حدفاصل

 بزرگراه كمربندي

076
  بلوار اميركبير حدفاصل

بلوار باهنر جنوبي تا  بلوار 
 مطهري جنوبي

بزرگراه كمربندي 
بلوار ميثم و  حدفاصل

 بلوار باهنر جنوبي

  لوار باهنر حدفاصلب
بلوار اميركبير و بزرگراه 

 كمربندي

  بلوار ميثم حدفاصل
بلوار اميركبير و بزرگراه 

 كمربندي

077
  بلوار پاسداران  حدفاصل
سه راه باهنر تا خيابان 

 فالحي

  بلوار اميركبير حد فاصل
چهارراه ريشمك تا 

 خيابان فالحي

بلوار باهنر شمالي 
سه راه باهنر  تا  حدفصل
 رراه ريشمكچها

 خيابان فالحي

078
  بلوار پاسدارن حدفاصل

خيابان  فالحي تا خيابان 
 اقايي

  بلوار اميركبير حدفاصل
خيابان  فالحي تا خيابان 

 اقايي

 بلوار شهيدآقايي خيابان فالحي

079
  بلوار پاسداران حدفاصل
خيابان آقايي و بلوار 

  بلوار اميركبير حدفاصل
و بلوار خيابان آقايي 

 بلوار شهيد اقايي
  بلوار مطهري حدفاصل

و بلوار  لوار اميركبيرب
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

 پاسداران مطهري جنوبي مطهري جنوبي

089
  بلوار صلح حدفاصل

بلوار عدالت تا ميدان 
 مهارت

بزرگراه كمربندي 
بلوار عدالت تا   حدفاصل

 بلوار سفيرجنوبي

تقاطع بزرگراه كمربندي 
 بلوار عدالت جنوبي با

بلوار سفير جنوبي 
بزرگراه  صلحدفا

كمربندي تا  ميدان 
 مهارت

093
  بلوار اميركبير حدفاصل
بلوار ميثم تا پل امام 

 حسن مجتبي

بزرگراه كمربندي 
بلوار ميثم و پل  حدفاصل

 امام حسن مجتبي

 بلوار ميثم

 

بزرگراه كمربندي 
بلوار ميثم و  حدفاصل

 بلوار اميركبير

 خيابان گلچين094

بلوار اميركبير حد فاصل 
ر مطهري جنوبي تا  بلوا

 پل امام حسن مجتبي

جنوبي بلوار مطهري 
بلوار اميركبير   حدفاصل

 تا خيابان  گلچين

بزرگراه كمربندي 
تقاطع امام  حدفاصل

 حسن تا خيابان گلچين

095
  بلوار پاسداران حدفاصل
ميدان معلم تا بلوار 
 مطهري جنوبي

خيابان گلچين و بزرگراه 
حدفاصل  كمربندي

و خيابان  ميدان رودكي
 گلچين

  بلوار مطهري حدفاصل
ميدان مطهري تا خيابان 

 گلچين

 بلوار ايمان جنوبي

112
كارخانه سيمان و 

 دراك ارتفاعات

  بلوار اميركبير حدفاصل
پل امام حسن تا پل 

 گچي

بزرگراه كمربندي 
تقاطع امام  حدفاصل

 حسن تا تقاطع رودكي

 بلوار مهديه
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  اخص هاي جمعيتي محالت منطقه چهارجدول ش 12-5جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله 
از شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

01510،590 0,68% 5،016 5،574 0,90 3،6692,8978 0,34% 135,9 47,1 0,51% 

02914،020 0,90% 6،936 7،085 0,98 4،5023,11104 0,46% 135,1 43,4 0,68% 

03010،331 0,66% 4،906 5،425 0,90 3،3543,0887 0,38% 118,3 38,4 0,52% 

0509،009 0,58% 4،422 4،588 0,96 2،8283,1991 0,40% 98,5 30,9 0,49% 

0519،878 0,63% 4،877 5،002 0.982،9933,30101 0,44% 98,2 29,7 0,54% 

05215،677 1,00% 7،570 8،107 0,93 4،9633,16144 0,63% 108,9 34,5 0,82% 

05321،677 1,38% 10،46011،2170,93 7،1903,01159 0,70% 136,3 45,2 1,04% 

07112،637 0,81% 6،305 6،332 1,00 4،0093,15103 0,45% 122,8 39,0 0,63% 

07218،592 1,19% 9،256 9،336 0,99 5،7143,25113 0,50% 164,7 50,6 0,84% 

0736،415 0,41% 3،194 3،222 0,99 1،9373,3146 0,20% 139,3 42,1 0,31% 

07415،645 1,00% 7،648 7،997 0,96 5،1473,0498 0,43% 159,7 52,5 0,72% 

07519،128 1,22% 9،354 9،774 0,96 5،8593,2689 0,39% 213,8 65,5 0,81% 

07615،174 0,97% 7،541 7،633 0,99 4،8083,16223 0,98% 68,0 21,6 0,98% 

07710،735 0,69% 5،117 5،618 0,91 3،5663,0143 0,19% 251,4 83,5 0,44% 

0787،293 0,47% 3،564 3،730 0,96 2،2593,2352 0,23% 141,6 43,8 0,35% 

0799،249 0,59% 4،520 4،729 0,96 2،9523,1383 0,37% 110,8 35,4 0,48% 

0897،752 0,50% 3،812 3،940 0,97 2،4593,1584 0,37% 91,9 29,1 0,43% 

0935،965 0,38% 2،913 3،052 0,95 1،9293,0969 0,30% 86,9 28,1 0,34% 

09415،993 1,02% 8،116 7،877 1,03 4،5553,51131 0,58% 121,9 34,7 0,80% 

09510،999 0,70% 5،389 5،610 0,96 3،3983,24152 0,67% 72,2 22,3 0,69% 

1127،742 0,49% 3،862 3،880 1,00 2،3443,30304 1,34% 25,5 7,7 0,92% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  پنج شناسنامه منطقه - 13-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
همگني  كل

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار جمعيت

5 13 

 %8,7 26,8 93,3 %7,4 1،673 3,49 44،790 1,11 74،002 82،103 %156،10510,0 منطقه

 %0,67 30,6 105,9 %0,57 129 3,48 3،445 1,11 5،692 6،316 %0,77 12،008 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

5،158 0,33% 2،704 2،454 0,03 1،449 0,12 59 0,26% 47,8 14 0,23% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شهرداري شيراز 5محدوده محالت منطقه :  5-5نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه پنج 14-5جدول شماره 
كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

027
  رتش حدفاصلبلوار ا

ميدان ارتش و ميدان 
 فهميده

  بلوار رحمت حدفاصل
خيابان نواب و خيابان 

 سپاه شمالي

 خيابان سپاه شمالي بلوار رضوان

 خيابان حراف028

  بلوار رحمت حدفاصل
چهارراه عدالت و خيابان 

 سپاه جنوبي

 خيابان سپاه شمالي
ميدان بسيج تا چهار راه 

 عدالت

044
  بلوار رحمت حدفاصل

خيابان نواب صفوي تا 
 بلوار ابوذر غفاري

  بلوار دولت حدفاصل
خيابان نواب صفوي تا 

 بلوار ابوذر غفاري

بلوار ابوذر غفاري 
بلوار رحمت و  حدفاصل

 بلوار دولت

بلوار نواب صفوي حد 
بلواررحمت و بلوار  فاصل

 دولت

045
  بلوار رحمت حدفاصل

خيابان نواب صفوي تا 
 خيابان بني هاشمي

خيابان بني  13كوچه 
خيابان سجاد   هاشمي و

 تا خيابان نواب صفوي

بلوار نواب صفوي 
خيابان سجاد  حدفاصل

 تا بلوار رحمت

خيابان بني هاشمي 
تا  13كوچه  حدفاصل

 بلوار  رحمت

046
خيابان بني  13كوچه 

خيابان سجاد   هاشمي و
 تا خيابان نواب صفوي

  بلوار دولت حدفاصل
خيابان بني هاشمي تا 

 بان نواب صفويخيا

بلوار نواب صفوي 
خيابان سجاد  حدفاصل

 تا بلوار دولت

خيابان بني هاشمي 
تا   13كوچه  حدفاصل

 بلوار دولت

047
  بلوار رحمت حدفاصل

خيابان قائم  تا خيابان 
 بني هاشمي

  بلوار دولت حدفاصل
خيابان قائم  تا خيابان 

 بني هاشمي

خيابان بني هاشمي 
بلوار رحمت و  حدفاصل
 وار دولتبل

  خيابان قائم حدفاصل
بلوار رحمت تا بلوار دولت

048
  بلوار رحمت حدفاصل
خيابان قائم تا خيابان 

 سپاه جنوبي

  بلوار دولت حدفاصل
خيابان قائم تا خيابان 

 سپاه جنوبي

  خيابان قائم حدفاصل
بلوار رحمت تا بلوار دولت

 خيابان سپاه جنوبي

049
  بلوار رحمت حدفاصل

و خيابان  عدالت تقاطع
 سپاه جنوبي

  بلوار دولت حدفاصل
خيابان سپاه جنوبي و 
 بلوار عدالت جنوبي

 خيابان سپاه جنوبي

  بلوار عدالت حد فاصل
عدالت و بلوار  تقاطع

 دولت

067
  بلوار دولت حدفاصل

خيابان نواب صفوي تا 
سي احمد ابن موبلوار 

خيابان نواب  حدفاصل
بلوار ابوذر غفاري 

بلوار احمدبن  حدفاصل
بلوار نواب صفوي حد 

احمد ابن بلوار  فاصل
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

ذر صفوي و بلوار ابو بلوار ابوذر غفاري
 غفاري

 سي و بلواردولتمو موسي و بلواردولت

068
  بلوار دولت حدفاصل

خيابان بني هاشمي تا 
 خيابان نواب صفوي

بزرگراه كمربندي حد 
خيابان نواب  فاصل

صفوي تا خيابان بني 
 هاشمي

ي خيابان نواب صفو
بلوار دولت و  حدفاصل

 بزرگراه كمربندي

خيابان بني هاشمي حد 
بلوار دولت و  فاصل

 بزرگراه كمربندي

069
  بلوار دولت حدفاصل

خيابان بني هاشمي تا 
 خيابان گفتار

بزرگراه كمربندي حد 
خيابان بني  فاصل

 هاشمي تا خيابان گفتار

خيابان بني هاشمي حد 
بلوار دولت و  فاصل

 ديبزرگراه كمربن

  خيابان گفتار حد فاصل
بلوار دولت و بزرگراه 

 كمربندي

070
  بلوار دولت حدفاصل
خيابان گفتار تا بلوار 

 عدالت

بزرگراه كمربندي 
خيابان گفتار تا  حدفاصل

 بلوار عدالت

  خيابان گفتار حد فاصل
بلوار دولت و بزرگراه 

 كمربندي

  بلوار عدالت حدفاصل
بلوار دولت تا بزرگراه 

 كمربندي

086
سي حد احمد ابن موبلوار 
بلوار ابوذر غفاري  فاصل

 تا خيابان نواب صفوي

بزرگراه كمربندي 
خيابان سلطان  حدفاصل

آباد تا خيابان نواب 
 صفوي

بلوار ابوذر غفاري از بلوار 
احمدبن موسي تا خيابان 

محراب  تا بزرگراه 
 كمربندي

خيابان نواب صفوي 
احمد ابن بلوار  حدفاصل
راه سي تا بزرگمو

 كمربندي
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه پنج  15-5جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله 
از شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

0279،032 %0,58  4،843 4،1961,15 2،5933,48169 0,74% 53,4 15,3 0,66% 

02811،1000,71% 5،827 5،2731,11 3،3523,3194 0,41% 118,6 35,8 0,56% 

0442،085 0,13% 1،120 966 1,16 587 3,5592 0,40% 22,7 6,4 0,27% 

04510،0030,64% 5،325 4،6831,14 2،8653,4966 0,29% 152,0 43,5 0,46% 

04614،0090,89% 7،414 6،5981,12 3،9013,5984 0,37% 167,1 46,5 0,63% 

0479،359 0,60% 4،782 4،5661,05 2،8133,3376 0,34% 122,5 36,8 0,47% 

04818،9911,21% 9،903 9،0811,09 5،6913,34126 0,56% 150,4 45,1 0,88% 

0499،382 0,60% 4،867 4،5101,08 2،8073,3465 0,29% 144,3 43,2 0,44% 

06719،9301,27% 10،479 9،4511,11 5،4173,68215 0,95% 92,6 25,2 1,11% 

06816،6571,06% 8،813 7،8481,12 4،6713,57132 0,58% 126,3 35,4 0,82% 

06914،3470,92% 7،598 6،7531,13 3،9603,62164 0,72% 87,3 24,1 0,82% 

07015،4330,99% 8،067 7،3621,10 4،4743,45132 0,58% 116,6 33,8 0,78% 

0865،776 0,37% 3،064 2،7141,13 1،6603,48257 1,13% 22,5 6,5 0,75% 

  
  
  
  
  



 

125 

 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  شششناسنامه منطقه  -  16-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

ت به نسب
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار جمعيت

6 14 

 %9,5 16,0 49,1 %11,1 2،534 3,07 40،484 0,96 63،582 60،741 %124،3237,9 منطقه

 %0,68 23 70 %0,80 181 3,07 2،892 0,95 4،542 4،339 %0,57 8،880 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

3،435 0,22% 1،719 1،722 0,04 1،085 0,14 112 0,49% 42,2 14,3 0,25% 

  
  

   



 

126 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  شهرداري شيراز 6محدوده محالت منطقه :  5-6نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  جدول مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه شش 17-5جدول شماره 

كد 
 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شماليمحله

097

بلوار ميرزا كوچك خان 
 تقاطع حدفاصل

خيابان دشت تا قصر
 )منبع آب(كديور 

 خيابان شهيد رمضاني

خيابان ايمان شمالي 
 تقاطع حدفاصل

قصردشت تا خيابان 
 شهيد رمضاني

بلوار  14و  7كوچه هاي 
 دوستان

098
  بلوار چمران حدفاصل

پل بصيرت تا پل روگذر 
 شهيد چمران

بلوار ميرزا كوچك خان 
قصر  تقاطع حدفاصل

آباد دشت تا خيابان معالي

قصردشت  94كوچه 
رودخانه خشك  حدفاصل

 قصردشت تقاطعتا 

 )معالي آباد(پل بصيرت 

099

بزرگراه كوهسار مهدي 
خيابان منتهي  حدفاصل

به تونل هاي ملل  تا 
 6كوچه باغي مرز مناطق 

 1و 

بلوار چمران حدفاصل  
پل روگذر شهيد چمران 

تا كوچه باغي مرز مناطق 
 1و  6

سار حدفاصل بزرگراه كوه
دو قولوي  تا تونل هاي

ملل و روگذر شهيد 
 چمران

 6كوچه باغي مرز مناطق 
كوچه مجاور ( 1و 

 )نهراعظم

113
بلوار شهيد رجائي 

حدفاصل ميدان معلم و 
 25كوچه 

) ره(بزرگراه امام خميني 
بلوار  25حدفاصل كوچه 

شهيد رجائي و تقاطع 
 شهيد رودكي

بلوار ايمان جنوبي 
و حدفاصل ميدان معلم 
 تقاطع شهيد رودكي

بلوار شهيد  25كوچه 
 يئرجا

 خيابان شهيد رمضاني114
بلورا شهيد رجائي 

شهيد  بلوار حدفاصل
 كسايي و ميدان معلم

خيابان ايمان شمالي  
خيابان شهيد  حدفاصل

 رمضاني و ميدان معلم

 بلوار شهيد كسايي
حدفاصل بلوار شهيد 
 رجائي و خيابان پزشكان

115
 

ان و كوچه خيابان خلبان
خيابان ميرزا كوچك  23

 خان

خيابان پزشكان و خيابان 
 7صاحب الزمان و كوچه 

خيابان ميرزا كوچك خان

بلوار ميرزا كوچك خان 
خيابان كديور  حدفاصل

تا كوچه  )منبع آب(
 23شماره

بلوار دكتر شريعتي حد 
خلبانان تا خيابان فاصل 

 خيابان پزشكان

116

بلوار ميرزا كوچك خان 
  صلحدفا

تا پل   23كوچه 
 )معالي آباد(بصيرت

بلوار  23از كوچه 
ميرزاكوچك خان و 

خيابان خلبانان تا بلوار 
 معالي آباد

بلوار  23از كوچه 
ميرزاكوچك خان و 

خيابان خلبانان تا بلوار 
 معالي آباد

بلوار دكتر شريعتي 
پل بصيرت تا  حدفاصل

 خيابان خلبانان

117
جاده كمربندي حدفاصل 

جواديه تا پل  قبرستان
 بصيرت

بلوار چمران از كوچه 
باغي تعيين شده به 

 1و  6عنوان مرز مناطق 
 كوههاي منصوراباد

جاده كمربندي حدفاصل 
قبرستان جواديه تا پل 

 بصيرت



 

128 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شماليمحله

) كوچه مجاور نهر اعظم(
) معالي آباد(تا پل بصيرت 

 تا بزرگراه كمربندي

كوههاي شمالي شهرك 118
 جواديه

اصل جاده كمربندي حدف
حد غربي شهرك پرديس 
 تا انتهاي شهرك جواديه

زمين هاي كشاورزي 
 شرقي جواديه

حد غربي شهرك پرديس

126

بلوار پرستار و بلوار شهيد 
رجايي حدفاصل تقاطع 

 25احسان تا كوچه 
 رجايي

بزرگراه  كمربندي حد 
فاصل پل شهيد فرصتيان 

بلوارشهيد  25تا كوچه  
 رجايي

بلوارشهيد  25كوچه 
  ييرجا

 

 پل شهيد فرصتيان

 خيابان پزشكان127

بلوار شهيد رجايي حد 
احسان تا  تقاطع فاصل

 بلوار شهيد كسايي

 بلوار شهيد كسايي

بلوار دكتر شريعتي 
خيابان پزشكان  حدفاصل

 احسان تقاطعتا 

128
  رودخانه خشك حدفاصل
پل بصيرت تا بزرگراه 

 كمربندي

  خيابان الدن و بلوار
ورودي سوم گلدشت 

 عالي آبادم

بلوار معالي آباد حدفاصل 
پل بصيرت تا خيابان 
 سوم گلدشت معالي اباد

بزرگراه  كمربندي حد 
فاصلرودخانه خشك تا 

 خيابان الدن

129
بلوار ميرزاي شيرازي حد 
فاصلبزرگراه كمربندي تا 

 پل بصيرت

  رودخانه خشك حدفاصل
پل بصيرت تا بزرگراه 

 كمربندي

  رودخانه خشك حدفاصل
يرت تا بزرگراه پل بص

 كمربندي

بزرگراه كمربندي حد 
فاصلزيرگذر ميرزاي 
شيرازي تا رودخانه 

 خشك

135
  خيابان الدن و بلوار

ورودي سوم گلدشت 
 معالي آباد

 بلوار پرستار
بلوار معالي آباد حدفاصل 

احسان تا خيابان  تقاطع
 سوم گلدشت معالي اباد

بزرگراه كمربندي حد 
خيابان الدن  تا  فاصل

 اطع خيابان پرستارتق
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  جدول شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه شش 18-5جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله از 
 شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

097 6،353 0,41% 3،1543،2000,99 2،0483,10190 0,83% 33,5 10,8 0,62% 

098 4،866 0,31% 2،4102،4560,98 1،6043,03286 1,26% 17,0 5,6 0,78% 

099 5،052 0,32% 2،4792،5730,96 1،6663,03306 1,35% 16,5 5,4 0,84% 

113 7،739 0,49% 3،7384،0010,93 2،3933,2383 0,36% 93,4 28.9 0,43% 

114 5،313 0,34% 2،6082،7040,96 1،7153,10378 1,66% 14,0 4,5 1,00% 

115 10،005 0,64% 4،7705،2350,91 3،3263,01162 0,71% 61,9 20,6 0,67% 

116 6،624 0,42% 3،1293،4950,90 2،2322,9774 0,33% 89,4 30,1 0,37% 

117 12،652 0,81% 6،2396،4130,97 4،0683,11354 1,56% 35,7 11,5 1,18% 

118 16،042 1,02% 8،1407،9031,03 4،8123,33133 0,58% 120,9 36,3 0,80% 

126 12،852 0,82% 6،1576،6950,92 4،1083,13238 1,05% 54,0 17,2 0,93% 

127 11،035 0,70% 5،3985،6380,96 4،0522,7285 0,37% 130,5 47,9 0,54% 

128 8،388 0,54% 4،1594،2290,98 2،6703,1491 0,40% 91,7 29,2 0,47% 

129 6،508 0,42% 3،1173،3910,92 2،1153,0869 0,30% 93,9 30,5 0,36% 

135 10،894 0,70% 5،2455،6490,93 3،6752,9685 0,37% 128,0 43,2 0,54% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  هفت شناسنامه منطقه - 19-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت 
 به شهر

 خانوار جمعيت

7 15 

 %8,3 20,9 69,6 %8,3 1،880 3,32 39،393 1,03 64،547 66،390 %130،9378,4 منطقه

 %0,55 24,7 80,9 %0,55 125 3,36 2،626 1,04 4،303 4،426 %0,56 8،729 ميانگين

انحراف 
استاندارد

4،193 0,27% 2،128 2،069 0,05 1،261 0,22 71 0,31% 44,2 14,5 0,26% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شهرداري شيراز 7محدوده محالت منطقه :  5-7نقشه شماره 

  
  
  



 

132 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  جدول مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه هفت 20-5جدول شماره 
كد 
لهمح

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

 ارتفاعات حسين اباد119

  رودخانه خشك حدفاصل
بلوار فرصت شيرازي  و 

 بلوار مولوي

 بلوار مولوي
ميدان ابونصر تا ارتفاعات 

 حسين آباد

120
  رودخانه خشك حدفاصل

خيابان شريف آباد و بلوار 
 فرصت شيرازي

 خيابان رضوي

د خيابان شريف آباد  ح
رودخانه خشك و  فاصل

 خيابان رضوي

بلوار فرصت شيرازي 
رودخانه خشك  حدفاصل

 و خيابان رضوي

 خيابان فاضل خيابان رضوي121

خيابان شريف اباد 
خيابان رضوي  حدفاصل

 تا خيابان فاضل

بلوار فرصت شيرازي 
خيابان رضوي  حدفاصل

 تا خيابان فاضل

  خيابان فاضل122
 

  بلوار استاديان حدفاصل
بلوار فرصت شيرازي و 

 خيابان دوران

  خيابان دوران حدفاصل
خيابان فاضل تا بلوار 

 استاديان

بلوار فرصت شيرازي 
خيابان فاضل  حدفاصل

 تا بلوار استاديان

123
  بلوار استاديان حدفاصل
بلوار فرصت شيرازي و 

 خيابان دوران

  بلوار مدرس حدفاصل
خيابان فرصت شيرازي 

 تا خيابان دوران

  ن دوران حدفاصلخيابا
بلوار شيرودي و بلوار 

 مدرس

بلوار فرصت شيرازي 
بلوار مدرس تا  حدفاصل

 بلوار استاديان

131
و  ارتفاعات كفترك
 روستاي كفترك

 قصرابونصر كارخانه خوراك داماراضي كشاورزي كفترك

132
  رودخانه خشك حدفاصل

خيابان شريف آباد و بلوار 
 مولوي

 خيابان شريف آباد يبلوار مولو خيابان مرصاد

 خيابان مرصاد133

بلوار شيرودي حد فاصل 
خيابان دوران تا ميدان 
شيرودي و  بلوار واليت 

حدفاصل  ميدان شيرودي 

خيابان مرصاد  حدفاصل
 تا  بلوار واليت

  خيابان دوران حدفاصل
خيابان فاضل تا بلوار 

 استاديان



 

133 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
لهمح

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

 فهميده شهيد تا خيابان

134
  بلوار شيرودي حد فاصل
خيابان دوران و ميدان 

 شيرودي

  بلوار مدرس حدفاصل
خيابان  دوران و ميدان 

 اهللا

  بلوار شيرودي حدفاصل
ميدان شيرودي و ميدان 

 اهللا

  خيابان دوران حدفاصل
بلوار شيرودي تا بلوار 

 مدرس

 رودخانه خشك139
تصفيه شمال زمين هاي 

 خانه فاضالب
 محله نورقان

 در دست احداثبلوار
 مولوي

140
  بلوار واليت حدفاصل

ميدان شيرودي تا خيابان 
 فهميده

بلوار خليج فارس 
ميدان اهللا تا  حدفاصل

 خيابان فهميده

 خيابان فهميده

  بلوار شيرودي حدفاصل
ميدان شيرودي و ميدان 

 اهللا

 رودخانه خشك142
بلوار اتحاد از ابتدا تا 
 انتهاي كوشكك

 اراضي كشاورزي اراضي كشاورزي

143
حاد از ابتدا تا بلوار ات

 انتهاي كوشكك
 شهرك قلعه نو اراضي كشاورزي اراضي كشاورزي

 تصفيه خانه فاضالب144

بلوار خليج فارس 
شهيد حدفاصل خيابان 

فهميده تا كارخانه ايران 
 خودرو فارس

كارخانه ايران خودرو 
 فارس

 فهميدهشهيد خيابان 

 محدوده شهروز شهر وز شهرمحدوده شهر محدوده شهروز شهر محدوده شهروز شهر148
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  محالت منطقه هفت يتيجمع يشاخص ها 21- 5جدول شماره 

 محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله 
از شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

119 4،421 0.28% 2،277 2،1441,06 1،3393,3 123 0,54% 36,1 10,9 0,41% 

120 5،857 0,37% 2،991 2،8671,04 1،7803,29 48 0,21% 122,7 37,3 0,29% 

121 11،4400,73% 5،788 5،6531,02 3،4903,28 74 0,33% 154,1 47 0,53% 

122 7،306 0,47% 3،547 3،7590,94 2،5002,92 47 0,21% 156 53,4 0,34% 

123 9،539 0,61% 4،603 4،9360,93 2،8013,41 87 0,38% 109,8 32,3 0,50% 

131 12،4890,80% 6،341 6،1481,03 3،7263,35 161 0,71% 77,5 23,1 0,75% 

132 12،6770,81% 6،486 6،1911,05 3،7983,34 201 0,88% 63,2 18,9 0,85% 

133 17،4191,11% 8،897 8،5221,04 5،1053,41 269 1,18% 64,7 19 1,15% 

134 6،424 0,41% 3،266 3،1581,03 1،9323,32 80 0,35% 80,7 24,3 0,38% 

139 10،8130,69% 5،511 5،3021,04 3،2583,32 228 1,00% 47,4 14,3 0,85% 

140 6،256 0,40% 3،191 3،0651,04 1،8483,38 206 0,90% 30,4 9 0,65% 

142 10،6720,68% 5،467 5،2051,05 3،2833,25 86 0,38% 123,9 38,1 0,53% 

143 10،4580,67% 5،275 5،1831,02 3،2193,25 119 0,52% 87,6 27 0,60% 

144 4،316 0,28% 2،304 2،0121,14 1،0754,01 99 0,43% 43,8 10,9 0,35% 

148 850 0,05% 448 402 1,12 239 3,56 54 0,24% 15,8 4,5 0,15% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  شناسنامه منطقه هشت 22-5جدول شماره 
 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار جمعيت

8 5 

 %2,0 28,3 94,6 %1,7 378 3,34 10،692 1,08 17،175 18،552 %35،7272,3 جمع

 %0,39 28,6 95,4 %0,33 76 3,41 2،138 1,08 3،435 3،710 %0,46 7،145 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

2،016 0,13% 1،082 937 0,04 721 0,41 16 0,07% 20,6 8,2 0,09% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  شهرداري شيراز 8محدوده محالت منطقه :  5-8نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  ت حدود جغرافيايي محالت منطقه هشتجدول مشخصا 23-5جدول شماره 

كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

001

خيابان فردوسي از 
خيابان سعدي تا دروازه 
اصفهان و خ تختي تا 
 چهارراه راهنمايي

  خيابان زند حدفاصل
چهار راه زند تا  دروازه 

 سعدي

  چهارراه راهنمايي تا
ميدان كشاورز  تا دروازه 

 سعدي

 يابان سعديخ

002
  خيابان زند حدفاصل

چهار راه زند تا  دروازه 
 سعدي

خيابان لطفعلي خان زند 
چهارراه مشير  حد فاصل

 تا خيابان زينبيه

خيابان زينبيه حدفاصل 
خيابان لطفعلي خان زند 
تا خيابان  كريم خان زند

 خيابان توحيد

003
خيابان لطفعلي خان زند  

خيابان زينبيه و  حدفاصل
 ابان روزبهانخي

  بلوار سيبويه حدفاصل
خيابان زينبيه و خيابان 

 حسيني

  خيابان زينبيه حدفاصل
خيابان لطفعلي خان زند 

 تا بلوار سيبويه

گذر شيخ روزبهان و 
 خيابان حسيني

004
خيابان لطفعلي خان حد 

خيابان روزبهان و  فاصل
 بلوار شهيد دستغيب

  بلوار سيبويه حد فاصل
م تا ميدان شاهزاده قاس
 خيابان حسيني

گذر شيخ روزبهان و 
 خيابان حسيني

  ودستغيب شهيد بلوار 
و خيابان  دي 9خيابان 

 حضرتي

005
خيابان لطفعلي خان زند 

چهارراه مشير  حد فاصل
 تا خيابان حضرتي

  بلوار سيبويه حدفاصل
چهارراه شاهزاده قاسم 

 تا دروازه كازرون

  ودستغيب   شهيد بلوار 
خيابان دي  و  9خيابان  

 حضرتي

 خيابان قاآني شمالي
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  جدول شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه هشت 24-5جدول شماره 

 محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله 
از شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

1 5،435 0,35% 2،8422،593 1,1 1،3234,1173 0,32% 74,3 18,1 0,33% 

2 6،184 0,39% 3،1633،021 1,051،8093,4277 0,34% 79,9 23,4 0,37% 

3 7،175 0,46% 3،6343،541 1,032،2363,2157 0,25% 126 39,3 0,35% 

4 10،5780,68% 5،5775،001 1,123،2733,23102 0,45% 104,1 32,2 0,56% 

5 6،355 0,41% 3،3363،020 1,1 2،0513,1 68 0,30% 92,9 30 0,35% 

  



 

139 

 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  نهشناسنامه منطقه  - 25-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 رخانوا جمعيت

9 12 

 %10,9 14,2 48,0 %12,9 2،929 3,39 41،551 1,03 69،426 71،292 %140،7189,0 جمع

 %0,91 17 57,4 %1,07 244 3,38 3،463 1,03 5،786 5،941 %11،7270,75 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

4،461 0,28% 2،269 2،194 0,02 1،279 0,09 148 0,65% 23,8 7 0,41% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  شهرداري شيراز 9محدوده محالت منطقه :  5-9اره نقشه شم
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه نه 26-5جدول شماره 
كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

087

كمربندي بزرگراه 
 بلوار خرمشهرحدفاصل 

رودخانه چنار تقاطع  تا
 كمربنديبا  راهدار

رودخانه چنار راهدار 
 بلوار خرمشهر حدفاصل

 كمربنديبزرگراه  تا

 كمربندي بزرگراه

  حدفاصل خرمشهر بلوار
كمربندي و  بزرگراه

 رودخانه چنار راهدار

088
كمربندي بزرگراه 
 بلوار خرمشهر حدفاصل

 بلوار قهرمانان تا

رودخانه چنار راهدار 
و  بلوار خرمشهر حدفاصل

 پل قهرمانان

  حدفاصل خرمشهر بلوار
و كمربندي  بزرگراه

 رودخانه چنار راهدار

  بلوار قهرمانان حدفاصل
كمربندي و پل  بزرگراه

 قهرمانان

090
كمربندي بزرگراه 
قهرمانان بلوار  حدفاصل

 فرزانگانبلوار و 

رودخانه چنار راهدار 
پل قهرمانان و  حدفاصل

 پل دالوران

  بلوار قهرمانان حدفاصل
كمربندي و پل  بزرگراه

 قهرمانان

  اصلبلوار فرزانگان حدف
كمربندي و پل  بزرگراه

 دالوران

091

) ره(امام خميني بزرگراه 
و بلوار ياوران حدفاصل 
بلوار فرزانگان و خيابان 

 شهيد توحيدي راد

پارك كوهستاني كيان 
 آباد

خيابان شهيد توحيدي راد بلوار فرزانگان

092
بزرگراه كمربندي 

ميثم  خيابان حدفاصل
 و بلوار ياوران جنوبي

  ران حدفاصلبلوار ياو
و  جنوبيميثم  خيابان

 بزرگراه كمربندي

بزرگراه كمربندي 
ميثم  خيابان حدفاصل
 و بلوار ياوران جنوبي

جنوبي ميثم  خيابان
بزرگراه  حدفاصل

 كمربندي و بلوار ياوران

107

رودخانه چنار راهدار 
حدفاصل پل قهرمانان تا 
تقاطع رودخانه با بزرگراه 

 كمربندي

 خيابان گل محمدي بزرگراه كمر بندي ادارتفاعات سلطان آب

108
رودخانه چنار راهدار 

پل قهرمانان و  حدفاصل
 ميدان روزبهان

 خيابان گل محمدي كوههاي كيان اباد

بلوار روزبهان از ميدان 
روزبهان تا بلوار بهارستان 
شرقي و بلوار بهارستان 

 يشرق
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شمالي

109
رودخانه چنار راهدار 

پل دالوران و  حدفاصل
 روزبهانميدان 

بلوار بهارستان غربي تا 
 پارك جنگلي كيان

  حدفاصلبلوار روزبهان 
ميدان روزبهان تا بلوار 

 غربيبهارستان 

پل ياوران تا پارك 
 جنگلي كيان

110
  بلوار ياوران حدفاصل

خيابان شهيد توحيدي راد 
 و بلوارسجاديه

 اراضي ارتشخيابان شهيد توحيدي راد اراضي ارتش

111
  كبير حدفاصلبلوار امير

پل امام حسن و بلوار 
 والفجر

  بلوار ياوران حد فاصل
خيابان ميثم و بلوار 
 شهداي اتوبوسراني

بزرگراه كمربندي 
  حدفاصل تقاطع

امام حسن  تا بلوار ميثم 
 تا بلوار ياوران

بلوار والفجر و شهداي 
 اتوبوسراني

124
بلوار بهارستان غربي تا 
 پارك جنگلي كيان

 پارك جنگلي كيان بلوار بهارستان شرقي آبادارتفاعات كيان 

125
  بلوار اميركبير حدفاصل
پل چنارراهدار و بلوار 

 والفجر

 اراضي ارتش
بلوار والفجر و بلوار 
 شهداي اتوبوسراني

 اراضي ارتش
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه نه 27-5جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله از 
 شهر

داد تع
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

087 18،721 1,20% 9،6149،1071,06 5،2023,60302 1,33% 62,1 17,2 1,26% 

088 5،519 0,35% 2،8572،6621,07 1،6343,38113 0,50% 48,9 14,5 0,42% 

090 12،267 0,78% 6،2496،0181,04 3،5993,41236 1,04% 51,9 15,2 0,91% 

091 13،224 0,84% 6،7076،5171,03 3،9613,34203 0,90% 65,0 19,5 0,87% 

092 5،920 0,38% 2،9642،9561,00 1،7523,3868 0,30% 86,5 25,6 0,34% 

107 12،601 0,80% 6،4136،1881.043،7493,36563 2,48% 22,4 6,7 1,64% 

108 7،832 0,50% 3،9673،8651,03 2،2953,41226 0,99% 34,6 10,1 0,75% 

109 11،518 0,74% 5،8155،7031,02 3،4123,38114 0,50% 101,1 29,9 0,62% 

110 18،127 1,16% 9،1458،9821,02 5،2983,42311 1,37% 58,2 17,0 1,26% 

111 15،144 0,97% 7،5727،5721,00 4،5493,33185 0,81% 81,9 24,6 0,89% 

124 6،755 0,43% 3،3793،3761,00 2،0293,33141 0,62% 47,8 14,4 0,53% 

125 13،090 0,84% 6،6106،4791,02 4،0733,21466 2,05% 28,1 8,7 1,44% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  دهشناسنامه منطقه  28-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 شهر
 خانوار جمعيت

10 12 

 %12,2 11,8 38,5 %15,7 3،563 3,28 41،908 1,01 68،214 69،083 %137،2978,8 جمع

 %1,02 17,5 58 %1,31 297 3,28 3،492 1,02 5،685 5،757 %0,73 11،441 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

5،882 0,38% 2،942 2،941 0,04 1،821 0,16 226 0,99% 39,8 11,7 0,55% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شهرداري شيراز 10محدوده محالت منطقه :  5- 10نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  مشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه ده 29-5جدول شماره 
كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي اليمرز شم

 ارتفاعات شهرك آرين130

بلوار دكتر حسابي 
حدفاصل پل شهيدان 
جهاد تا زيرگذر ميرزاي 

 شيرازي

بزرگراه كمربندي 
رين تا بزرگراه آ حدفاصل

 زيرگذر ميرزاي شيرازي

  ارتفاعات شهرك آرين تا
 بلوار ميرزاي شيرازي

136

بلوار دكتر حسابي 
ميرزاي  حدفاصل زيرگذر

شيرازي تا خيابان شيمي 
 گياه

ارتفاعات دراك و كوه 
 سرخ

بزرگراه  كمربندي 
حدفاصل زيرگذر ميرزاي 

شيرازي تا پل شهيد 
 فرصتيان

حريم اراضي صنايع  
 الكترونيك

137
بلوار دكتر حسابي 

خيابان شيمي  حدفاصل
 گياه تا بلوار آفرينش

 ارتفاعات كوه سرخ
حريم اراضي صنايع  

 كالكتروني
 بلوار آفرينش

 محدوده انجيره محدوده انجيره محدوده انجيره محدوده انجيره138

141
بلوار دكتر حسابي 

بلوار آفرينش  حدفاصل
 تا بلوار عالمه اميني

  بلوار غدير جنوبي و
 ارتفاعات كوه سرخ

 بلوار آفرينش

بلوار عالمه اميني حد 
زير گذر گلستان تا  فاصل

 ميدان غدير

 ارتفاعات كوه سرخ ارتفاعات كوه سرخ ير جنوبيبلوار غد145

بلوار عالمه اميني حد 
ميدان غدير تا  فاصل

انتهاي بلوار عالمه 
 دهخدا

 بلوار غدير شمالي146

بلوار عالمه دهخدا 
بلوار غدير  حدفاصل

شمالي و بلوار عالمه 
 اميني

بلوار عالمه اميني حد 
ميدان غدير تا  فاصل

انتهاي بلوار عالمه 
 دهخدا

  بلوار دهخدا حدفاصل
جاده معدن تا خيابان 

 آبشار

147
جاده شيراز سپيدان 

ورودي گلستان  حدفاصل
شمالي و زيرگذر گلستان

 بلوار غدير شمالي

بلوار عالمه اميني حد 
زير گذر گلستان تا  فاصل

 ميدان غدير

حدفاصل  بلوار دهخدا
گلستان شمالي ورودي 

 تا بلوار غدير شمالي



 

147 

  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

كد 
محله

 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي اليمرز شم

149
سپيدان   جاده شيراز

ورودي گلستان  حدفاصل
 شمالي تا باغ منوچهري

 اراضي دانشگاه پيام نور بلوار عالمه دهخدا ارتفاعات كوه سرخ

 محدوده قصرقمشه محدوده قصرقمشه محدوده قصرقمشه محدوده قصرقمشه150

 محدوده دوكوهك محدوده دوكوهك محدوده دوكوهك محدوده دوكوهك151

 محدوده گويم محدوده گويم ه گويممحدود محدوده گويم152
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  شاخص هاي جمعيتي محالت منطقه ده 30-5جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله از 
 شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
نيهمگ

130 14،7680,94% 7،3627،4060,99 4،6603,17425 1,87% 34,7 11,0 1,41% 

136 5،388 0,34% 2،6352،7530,96 1،6713,22704 3,10% 7,7 2,4 1,72% 

137 19،2251,23% 9،5549،6700,99 6،1663,12633 2,79% 30,3 9,7 2,01% 

138 1،261 0,08% 655 606 1,08 381 3,3146 0,20% 27,2 8,2 0,14% 

141 17،7791,14% 8،9868،7931,02 5،2113,41291 1,28% 61,0 17,9 1,21% 

145 16،0931,03% 8،0448،0491,00 5،3233,02182 0,80% 88,5 29,3 0,91% 

146 11،1370,71% 5،5515،5860,99 3،2953,3896 0,42% 115,8 34,2 0,57% 

147 10،9050,70% 5،5565،3491,04 3،2543,35109 0,48% 100,0 29,9 0,59% 

149 4،688 0,30% 2،4122،2761,06 1،5223,08508 2,23% 9,2 3,0 1,27% 

150 15،6471,00% 7،9597،6881,04 4،4083,55129 0,57% 121,5 34,2 0,78% 

151 5،728 0,37% 2،9472،7811,06 1،7073,36101 0,44% 57,0 17,0 0,40% 

152 14،6790,94% 7،4227،2571,02 4،3103,41339 1,49% 43,3 12,7 1,21% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  

  

  يازده شناسنامه منطقه - 31-5جدول شماره 

 شاخصتعداد محلهنام منطقه

 تراكم مساحت خانوار جمعيت
ضريب 
 كل همگني

نسبت به 
 شهر

 زن مرد
نسبت 
 جنسي

 كل بعد تعداد
نسبت به 

 هرش
 خانوار جمعيت

11 11 

 %6,3 26,8 88,0 %5,6 1،265 3,28 33،908 1,01 55،334 55،991 %111،3257,1 جمع

 %0,58 27,7 90,9 %0,51 115 3,28 3،083 1,01 5،030 5،090 %0,65 10،120 ميانگين

انحراف 
 استاندارد

3،235 0,21% 1،612 1،628 0,04 983 0,09 37 0,16% 22 6,9 0,17% 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 
  شهرداري شيراز 11محدوده محالت منطقه :  5-11نقشه شماره 
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  معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني
 دفتر برنامه و بودجه

 

  يازدهمشخصات حدود جغرافيايي محالت منطقه   32-5جدول شماره 

كد 
 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شماليمحله

038
  بلوار نصر حدفاصل

بلوار فضيلت و خيابان 
 طالب

  رودخانه خشك حدفاصل
بلوار طالب و خيابان 

 لتفضي

 خيابان طالب
  بلوار فضيلت حدفاصل

نصر و رودخانه بلوار 
 خشك

039
  رودخانه خشك حدفاصل
خيابان آزادگان و پل 

 فضيلت

  بلوار مدرس حدفاصل
بلوار خيابان ازادگان و 

 فضيلت
 بلوار آزادگان

فضيلت جنوبي  بلوار
بلوارمدرس و  حدفاصل

 پل فضيلت

تقاطع خيابان كالنتري با 040
 آزادگان

  ر مدرس حدفاصلبلوا
آزادگان تا خيابان خيابان 

 شهيد كالنتري

 بلوار آزادگان خيابان شهيد كالنتري

 ارتفاعات  رياستي061

  بلوار نصر حدفاصل
بلوار سرداران و بلوار 

 فضيلت

بلوار سرداران حدفاصل 
رسول بلوار  بلوار نصر و

اعظم تا ارتفاعات رياستي

  بلوار فضيلت حدفاصل
فضيلت بلوار نصر و تونل

062
  بلوار نصر حدفاصل

بلوارسرداران و خيابان 
 طالب

  رودخانه خشك
حدفاصل خ طالب و بلوار 

 سرداران

  بلوار سرداران حدفاصل
رودخانه خشك و بلوار 

 نصر

 خيابان طالب

063
  رودخانه خشك حدفاصل
خيابان كالنتري و پل 

 پرويزي

  بلوار مدرس حدفاصل
پل غدير و خيابان 

 كالنتري

  رداران  حدفاصلبلوار س
 پل پرويزي و پل غدير

 خيابان شهيد كالنتري

 ارتفاعات رياستي084

  رودخانه خشك حدفاصل
پل فرصت شيرازي تا  

 پل پرويزي

حدفاصل پل فرصت 
تا ارتفاعات  شيرازي

 رياستي

  حدفاصل پل پرويزي
 تا ارتفاعات رياستي

085
  رودخانه خشك حدفاصل
پل پرويزي و خيابان 

 جانبازان

  ار مدرس حدفاصلبلو
پل غدير تا خيابان 

 جانبازان

  بلوار جانبازان حدفاصل
رودخانه خشك تا بلوار 

 مدرس

  بلوار سرداران حدفاصل
 پل پرويزي تا پل غدير

103
  رودخانه خشك حدفاصل
بلوار فرصت شيرازي تا 

 خيابان جانبازان

 خيابان سيناي شرقي

  بلوار فرصت حدفاصل
رودخانه خشك تا  خيابان 

 ي شرقيسينا

  بلوار جانبازان حدفاصل
رودخانه خشك تا  خيابان 

 سيناي شرقي

 خيابان سيناي شرقي104
بلوار پروين اعتصامي 

 بلوار فرصت حدفاصل
بلوار فرصت شيرازي 
حدفاصل بلوار پروين 

بلوار جانبازان حدفاصل 
ي تا بلوار پروين اعتصام
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كد 
 مرز غربي مرز شرقي مرز جنوبي مرز شماليمحله

تا خيابان  شيرازي
 جانبازان

اعتصامي تا خيابان 
 سيناي شرقي

 خيابان سيناي شرقي

105

بلوار پروين اعتصامي 
بلوار فرصت  حدفاصل

شيرازي تا خيابان 
 جانبازان

  بلوار مدرس حدفاصل
بلوار فرصت شيرازي تا 

 خيابان جانبازان

بلوار فرصت شيرازي 
بلوار پروين  حدفاصل

 اعتصامي تا بلوار مدرس

  بلوار جانبازان حدفاصل
بلوار پروين اعتصامي تا 

 مدرس بلوار

 

  يازدهشاخص هاي جمعيتي محالت منطقه  33-5جدول شماره 

محله
كل 
جمعيت

درصد 
جمعيت 
محله از 
 شهر

تعداد 
 مرد

تعداد 
 زن

نسبت 
جنسي

تعداد 
 خانوار

بعد 
خانوار

مساحت 
)هكتار(

درصد 
مساحت 
محله از 
 شهر

تراكم 
جمعيت

تراكم 
خانوار

ضريب 
همگني

038 7،961 0,51% 3،938 4،0230,98 2,4673,2374 0,32% 108,3 33,6 0,42% 

039 10،4600,67% 5،142 5،3180,97 3،3673,11110 0,48% 95,2 30,6 0,58% 

040 5،918 0,38% 2،910 3،0080,97 1،8293,24100 0,44% 59,0 18,2 0,41% 

061 14،0390,90% 7،001 7،0380,99 4،3813,20121 0,53% 115,6 36,1 0,72% 

062 6،114 0,39% 3،115 2،9991,04 1،8653,2865 0,29% 93,5 28,5 0,34% 

063 10،0690,64% 5،184 4،8851,06 2،9133,46132 0,58% 76,2 22,0 0,61% 

084 9،530 0,61% 4،868 4،6621,04 2،8553,34181 0,79% 52,8 15,8 0,70% 

085 16،9201,08% 8،440 8،4801,00 5،0813,33174 0,77% 97,2 29,2 0,92% 

103 9،043 0,58% 4،657 4،3861,06 2،7043,3485 0,37% 106,5 31,9 0,48% 

104 11،7670,75% 5،965 5،8021,03 3،5503,3199 0,44% 118,4 35,7 0,59% 

105 9،504 0,61% 4،771 4،7331,01 2،8963,28124 0,54% 76,9 23,4 0,58% 
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  منابع و ماخذ
شـركت  : طراحي شهري به سوي يك شكل پايدار شهر، مترجم حسين بحرينـي، تهـران   ) 1383(براند فري، هيلدر  .1

 پردازش و برنامه ريزي شهري شهرداري تهران

اسـتاندارد هـاي حـداقل سـرانه ي كـاربري      )   1371( سازمان برنامه و بودجه استان فارس ، معاونت برنامه ريزي  .2
 .اجتماعي ، شماره نهم  –ز، مجموعه مقاالت اقتصادي اراضي در طراحي شهري شيرا

 .دانشگاه علم و صنعت : ، مقدمه اي بر مباني برنامه ريزي شهري ، چاپ سوم ، تهران )  1371( شيعه ، اسماعيل   .3
كتاب سبز ، راهنماي شهرداري ها ، جلد چهارم ، نظام مراكز شهري و فضاهاي مسـكوني ،  )  1378( وزارت كشور  .4

 .مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري : تهران 
، تدوين سرانه هاي كاربري خدمات شهري ، جلد اول )  1380(مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري   وزارت كشور، .5

 .انتشارات سازمان شهرداري هاي كشور: مفاهيم پايه و مباني نظري ، تهران 
قـانون   30تقسـيم بنـدي شـهرها براسـاس مـاده       ، 1/2/67 – 1604/34بخشنامه ي شماره ) 1367(وزارت كشور  .6

 تشكيالت شوراي اسالمي 

 جهاد دانشگاهي: ، جغرافياي اجتماعي شهرها، اكولوژي شهر ، تهران ) 1365(شكوئي ، حسين  .7

 انتشارات آذرخش: ساماندهي مكان، چاپ اول ، تهران )  1382(شيراني ، حسين  .8

دانشگاه تهران : ، پايان نامه ي كارشناسي ارشد معماري ، تهران واحدهاي همسايگي پايدار) 1382(علي نژاد، عسل  .9
 .، دانشكده ي معماري و شهرسازي 

: طراحي شهري در مقياس كوچك رويكردي به سوي جوامع پايدار ، شـهرداري تهـران   ) 1383( فريادي ، شهرزاد  .10
 .همايش توسعه ي محله اي و توسعه ي پايدار شهر تهران 

: مكاني ، چاپ اول ، تهـران   –، طراحي فضاي شهري و نگرشي بر فرآيندهاي اجتماعي ) 1379( مدني پور ، علي  .11
 .شركت پردازش و برنامه ريزي شهري

وزارت مسـكن و شهرسـازي و   : ، سرانه كاربري هاي شـهري ، تهـران   ) 1378( حبيبي، محسن و صديقه مسايلي  .12
 .سازمان ملي زمين و مسكن ، چاپ اول 

وزارت : چـاپ اول ، تهـران   ) جغرافيـا ( ، مجموعه مباحث و روش هـاي شهرسـازي   ) 1369( راهنمايي، محمدتقي  .13
 .مسكن و شهرسازي مركز تحقيقات شهرسازي و معماري ايران 

، طرح مطالعاتي منطقه بندي شهر تبريز، استانداري آذربايجان شـرقي، معاونـت   ) 1382( پور محمدي ، محمد رضا  .14
 .عمراني ، شوراي پژوهش استان

آشنايي با محله و معيارهاي محله بنـدي شـهر بـا  تاكيـد بـر      ، ) 1388(پورمحمدي ، محمدرضا و علي مصيب زاده  .15
تابسـتان   28، شـماره  14نشريه جغرافيا و برنامه ريزي دانشگاه تبريـز سـال   : محله بندي شهر تبريز، دانشگاه تبريز

1388 
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مطالعـه  ( ررسـي روش هـاي محلـه بنـدي شـهري      پوراحمد، احمد و مصطفي قدمي و غالمرضا جهان محمدي ، ب .16

، تهران ، دانشگاه تهران دانشكده جغرافيـا ، فصـل نامـه جغرافيـاي سـرزمين ،      ) شهر نوشهر و كالردشت: موردي 
 1384، زمستان 80پژوهشي ، سال دوم،  شماره   –علمي 

دي پور ، سير تحول سـاختاري و  رهنمائي ، محمد تقي و رحمت اله فرهودي ، محمدباقر قاليباف ، حليمه خاتون ها .17
دوره جديـد،  ) نشريه علمي ، پژوهشي انجمن جغرافياي ايران (عملكردي محله در شهرهاي ايران ، تهران ، جغرافيا 

   1386بهار و تابستان  13و  12سال پنجم ، شماره 
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ف
شرحگروه مطالعاتي ردي

طرح مطالعاتي محله بندي  شهر شيراز با رويكرد توسعه همگون و متوازنمحله بندي 1

مطالعه موردي آشنايي با مفاهيم نياز و نياز سنجي  با تاكيد بر پروژه هاي شهرداري شيراز2

مطالعه موردي آشنايي با مفاهيم امكان سنجي   با تاكيد بر پروژه هاي شهرداري شيراز3

مطالعه جمعيت شناسي با تاكيد بر ويژگي هاي جمعيت محالت شيراز4

مطالعه جغرافياي جمعيت با تاكيد بر ويژگي هاي جمعيت محالت شيراز – سواد و تحصيالت5

مطالعه جغرافياي جمعيت با تاكيد بر ويژگي هاي جمعيت محالت شيراز – وضعيت اشتغال و شغل6

مطالعه جغرافياي جمعيت با تاكيد بر ويژگي هاي جمعيت محالت شيراز – وضعيت زناشويي7

مطالعه جغرافياي جمعيت با تاكيد بر ويژگي هاي جمعيت محالت شيراز – وضعيت معلوليت 8

مطالعه جغرافياي جمعيت با تاكيد بر ويژگي هاي جمعيت محالت شيراز – وضعيت مسكن 9

مطالعه جغرافياي جمعيت با تاكيد بر ويژگي هاي جمعيت محالت شيراز – وضعيت مهاجرت 10

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات باغ خانواده11

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات پارك عمومي 12

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات مكان هاي ورزشي 13

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات فرهنگسراهاي شهروندي14

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به پل عابر پياده15

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات كتابخانه16

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات مراكز مذهبي 17

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات سراي محله 18

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات آتش نشاني و امداد و نجات 19

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات ميادين و بازارچه ها 20

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به سرويس بهداشتي عمومي 21

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به رينگ هاي ترافيكي22

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به پاركينگ ها23

طرح مطالعاتي نيازسنجي سطح برخورداري محالت شهر شيراز در دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي 24

تسهيالت حمل و نقل شهري

خدمات شهري 

ليست مطالعات در حال انجام توسط دفتر برنامه و بودجه

خدمات فرهنگي  -  اجتماعي 
- ورزشي

مفاهيم 

خدمات تفريحي 

ويژگي هاي جمعيت
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