
7فصل   

 نحوه مطالعه يک شھر

 

نحوه مطالعه يک شھر )الف   

پان اص�حی شھر) ب   

 در اين بررسی بايد فاکتور ھيا زير را مطالعه نمود

)موقعيت ،خصوصيات جغرافيايی و مشخصات اقليمی(جغرافيايی  بررسی قلمرو – 1  

بررسی شبکه ھای ارتباطی – 2  

راه ھای شوسه و آسفالت) الف   

و عوامل مربوط به آن راه آھن ) ب   

تعداد مسافر و کا1يی حمل شده) ت   

راه ھای قابل دسترسی. ديگر مشخصات ) ث   

بررسی جمعيت در سطح منطقه – 3  

تعداد جمعيت در سنين مختلف بر حسب جنس) الف   

مسير مھاجرت به شھر) ب   

جمعيت فعال و غير فعال) پ   

)، دبستان و دبيرستان کودکستان(بررسی زمينه ھای آموزش و پرورش  – 4  

بررسی بھداشت ومراکز درمانی – 5  

 چشمه ھا(کشاورزی از نظر سطوح زير کشت،کيفيت خاک،ميزان توليد و منابع آب  –کشاورزی و دامداری  – 6

)وقنوات ورودخانه ھا   

تعداد کارخانه ھای سبک و سنگين ، مساحت کارخانه ھا ،ميزان توليدات صنعتی ، تعداد  –وضعيت صنايع  – 7

 کارگران

بازار ھای فروش – 8  



موقعيت اماکن صنعتی روی نقشه و تراکم – 9  

دين ،زبان و نژاد –بررسی عموامل انسانی  – 10  

 

 مطالعات طبيعی و جغرافيايی

و نقش عوامل طبيعی درجايگزينی شھروتراکم جمعيت) ی و خاکپستی و بلندی و زمين شناس(وضع طبيعی  – 1  

)نوع گياھان و جنگل ھا(بررسی پوشش گياھی منطقه  – 2  

بررسی معادن در سطح منطقه – 3  

بررسی وضعيت زلزله – 4  

)رودخانه ،ميزان وکيفيت وآب آن و تعيين مسير در روی نقشه (بررسی آب ھای سطحی  – 5  

)ميزان برداشت آب  –سفره ھای آب زيرزمينی تعداد چاه ھای حفر شده ( مطالعه در مورد آب ھای زير زمينی  – 6  

مشخصات مربوط به شھر – 7  

 

موقع خصوصی شھر –موقعيت عمومی شھرستان   

بررسی ارتفاعات وضعيت آب و ھوای منطقه  –توپوگرافی وجھادشيب زمين   

)متوسط (و رطوبت بررسی درجه حرارت،ميزان بارندگی   

 

 مطالعات تاريخی

نقش عوامل طبيعی در پيدايش شھر –عوامل ايجاد شھر  –پيدايش شھر   

 مراحل گسترش تاريخی شھر

 تاثير عوامل تاريخی در چگونگی گسترش شھر 

 آيا توسعه وبافت شھر انديشمندانه بود؟

 حفظ آثار باستانی

 بررسی جمعيت وعوامل اجتماعی 

رشدآن جمعيت کل و ميزان   



 توزيع جنسی جمعيت

 توزيع خانوار

جمعيت فعال –جمعيت شاغل   

 

 بررسی اقتصادشھر ومنطقه

 توليدات کشاورزی صنعتی وخدمات

تاثير عوامل طبيعی وجغرافيايی در  –مطالعه در بافت قديمی شھر ويژگی ھای معماری آن  - مطالعه معماری وبافت شھر
.بافت شھر  

 

ومراکز آموزشی و بھداشتیبررسی تاسيسات ، تجھيزات   

،فاض�ب ،سيستم زھکشی مراکز تفريحی ،سينما ھا ،پارک ھا وفضای سبز فضاھای بازشھری ،کتابخانه ،آتش نشانی 
شبکه تلفن و مخابرات راديو تلويزيون، معادين  –تاسيسات ورزشی ، شبکه آب رسانی شبکه برق  –ودفع آب ھای سطحی 

 شھری ،دفع زباله

 

ترافيکی وشبکه ارتباطیبررسی وضعيت   

موقعيت ارتباطی مناطق شھری ،وضعيت معابر ،خيابان ھای موجود حجم ترافيک ترافيک و مطالعه در موردسيستم حمل 
.و نقل عمومی   

 

مطالعات کاربردی و نحوه استفاده از اراضی : بررسی ھای فيزيکی   

مناطق مسکونی ،درمانی ،راه ھا ،فضاھای آموزشی و  به طورکلی بايد بدانيم پراکندگی انواع فعاليت ھای شھری مانند
مطالعه در طرح .مانند آن ھا به چه صورتی است و در کل مساحت شھری نسبت ھريک از کاربردھای زمين چقدر است

 مسکونی واداری و تجاری 

 

 تھيه انواع نقشه ھای مورد نياز

نقشه ھای تجھيزات شبکه آب و برق،فاض�ب و گاز ومانند ان  -1  

قطعات زمين در ان ھا مشخص باشد نقشه ھايی که حدود -2  



نقشه ھای مربوط به شبکه ارتباطی ،شاھراه ھا،تاسيسات عمومی شھری مانند پارک ھا مراکز ورزشی و مدارس  -3

.وادارات و نظاير آن  

نقشه ھای ساختمانی که تيپ معماری وبافت شھررا از نظرتراکم ساختمان ھا نشان دھد -4  

ھای که عوامل طبيعی و تاريخی شھر را بيان کند نقشه -5  

نقشه شيب پستی و بلندی و گسترش تاريخی -6  

  

 

 

 

 


