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 مقدمه

آمارهای ارائه شده در این فصل مربوط به عمران شهری 

های ها، تعداد ایستگاهاست و شامل وضعیت کشتارگاه

آتش نشانی، وضعیت میادین میوه و تره بار، حمل زباله، 

های عمومی، گورستان، فضای سبز، تعداد حمام و پارک

آمارهای  باشد. های عمومی در شهرهای استان میتوالت

 اخذ شده است. شهرداری های استانق از طریق فو

 

 مفاهیم و تعاریف

هرگونه مواد جامد یا نیمه جامد غیرقابل استفاده  :زباله

از فعالیت های اجتماعی و تولیدی خانگی،  ناشی که

باشد و از روند فعالیت های مذکور  کشاورزی و صنعتی

می شود. مواد مزبور حتی  خارج شده باشد، زباله نامیده

اگر قابل بازیافت باشند باز هم در شمول چنین تعریفی 

 .قرار می گیرند

تاکسی، وسیله نقلیه موتوری عمومی مسافری  :تاكسي

ازنوع سواری است با مشخصات ویژه که امتیاز بهره  ًعموما

 برداری از آن توسط شهرداری صادر می شود.

مینی بوس، وسیله نقلیه موتوری مسافری  :میني بوس

یرریلی است که تعداد صندلی های آن )شامل زمینی غ

 .باشد21و حداکثر 11صندلی راننده(حداقل 

اتوبوس، وسیله نقلیه موتوری مسافری زمینی  :اتوبوس

های آن با صندلی راننده  است که تعداد صندلی غیرریلی

 .یا بیشتر باشد22وکمك راننده

 (بندی فضای سبز )انواع كاربری فضای سبز تقسیم

ها از یك هكتار به باال  وسعت این پارک :پارک شهری

 منطقه شهری بخشی از شهر است با ساختمان .باشد می

وخدمات الزم برای زیست جمعیت اسكان های همگن 

ای شهری عبارت  های منطقه پارک یافته در آنها.عملكرد

های عادی  ساختمان بینفاصله  تنوع و است از ایجاد

تغییر طبیعی  جهت شهری و تمرکز فضای سبز بین آنها

 ساختمان ای آلوده در جایی که تراکم جمعیت بیشتروهو

ای شهری به  های منطقه تر باشند، پارک ها فشرده

 انداز سبز اهمیت و نقش موثری پیدا می یك چشمعنوان 

های  ها دارای زمین بازی برای گروه پارکاین .کند

برای استراحت خردساالن و  هایی مختلف سنی، بخش

 .است عمومی خدماتالن و سایر بزرگسا

ی شهری به دو گروه توده الزم به ذکر است پارکها

 .شود وتوده غیردرختكاری تقسیم می درختكاری

باشند با وسعت کم و  هایی می پارک : ای پارک محله

 دسترسی زیاد، بیشتر به صورت پیاده. استفاده قابلیت

كیل ها را خردساالن و افراد مسن تش پارک این کنندگان

ها نیز در این  گونه پارک دهند. تجهیزات این می

 عمومی محله های پارکشوند. ریزی می جمعیت برنامه

 ای در داخل شهرها به طور معمول بیش از یك هكتار

ها عبارتند از:  گسترش ندارند. معموال تجهیزات پارک

های  سال، بخش برای کودکان زیر ده زمین بازی

ت، کفپوش چمنی و تعدادی استراح اختصاص یافته برای

 انداز. درخت سایه

ذکراست پارکهای محله ای به دو گروه توده الزم به 

 غیردرختكاری تقسیم می شود درختكاری و توده

مترمربع که 1500فضاهای سبز زیر  :ارک همسایگيپ

امكانات تاسیسات رفاهی و مبلمان شهری باشد که  شامل

ختكاری و توده همسایگی به دو گروه توده در های پارک

ها در رابطه  این نوع پارک شود. تقسیم می غیردرختكاری

مسكونی قرار دارند و به عنوان یك  واحدهایبا مستقیم

های مسكونی یا در کنار  خصوصی درمجتمع فضای نیمه

خطی و متمرکز واحدهای  گذرهای ارتباطی و یا فضاهای

 .شوند مسكونی واقع می

شود که در  ی گفته میهای به پارک :های جنگلي پارک

امكانات و مبلمان شهری و  شهر باشند و حداقل حاشیه

به ویژه چمن را دارا هستند. عموماً  پوششیگیاهان 

تأثیرات زیست محیطی  کاربری شهری نداشته وبیشتر

 .دارند

ها به  قطعات فضای سبز درون خیابان :رفیوژ خیابان

م جدا پیوسته و طولی که مسیر ترافیكی را از ه صورت

رو، همچنین فاصله  رو و سواره بین پیاده کند)فاصله می

متر ب( گذر 12الف( گذر زیر :شامل دوسواررو(که بین
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باند حفاظتی اطراف 1-)متر ج( اتوبان شهری12باالی 

بدون رفیوژ 1-)د(خیابان رفیوژهای اتوبان(2-ها  بزرگراه

از  رفیوژ خاص) تعدادی -1با رفیوژ میانی)2- میانی 

 یا رو پیاده معبر دارای یادز عرض خاطر به کهها رفیوژ

-2( باشد قطعه دوچرخه می باشند و بیش از یك باند

 فضای سبز باشد(. الزم به ذکراست قطعه یك شامل

الف( توده درختكاری و ب(  گروهدو به خیابان رفیوژهای

 .شود توده غیردرختكاری تقسیم می

فاقد فضاهای سبزی که  :قطعات پراكنده فضای سبز

تاسیسات رفاهی و مبلمان شهری باشد که شامل   امكانات

 (غیردرختكاری توده2-درختكاری توده1-)

 بز که از جنس سطح دو بعدی نمیسهای مورد فضادر-

های  های سبز و یا توسعه نظیر احداث دیواره باشد

گاهاً در روی سطح سخت برخی از  مربوط به بام سبزکه

این بایست مساحت  می شود قطعات فضای سبز ایجادمی

ای  مجموعهصورت زیر فضای سبز بهقسم ازقطعات 

فضاهای سبز که  اینگونه ذکرشود.همچنین قطعهازهمان 

در خارج از قطعات موجود فضای سبز باشد )ازنوع توسعه 

 می جدیدی سطحی احداث( خود شامل شماره قطعه

 .باشد

برای تعیین حدود شهر، کنترل گسترش  :كمربند سبز

جلوگیری از رشد بیرویه و به هم خوردن تناسب شهر،

ساختمورفولوژی شهر ایجاد میشوند. کمربندهای سبز در 

ت نقش اولیه خود را از دست هر ممكن اس روندپویشش

ا به عنوان فضای سبز تعادل بالقوه آنه نقش بدهندولی

زنده جهت تشخیص وشاخص  شهری بخش وتفرجگاه

کمربندها در  نای ساختماند. روند شهر پا برجامی

 کند های زیر را ایفا می پیرامون شهرها نقش

 درحومه های قابل کشت جلوگیری از انهدام زمین -

 شهرها گسترشاثردر

 ورودی بادهای وغربال و تلطیف هوای شهر تصفیه -

 .شهر

برداری  بهره ،رویه شهر از گسترش بی جلوگیری -

 .شده انجام گذاری بازدهی مفید از سرمایه اقتصادی با

کشتارگاه مكانی است برای انجام ذبح قانونی  :كشتارگاه

وبهداشتی احشام که توسط شهرداری با رعایت کلیه 

گردیده است. پس از ذبح الشه  بهداشتی احداث اصول

بهداشت مورد معاینه قرار گرفته و بعد از  نمایندهتوسط 

مخصوص جهت حمل، تحویل  تأیید با وسایل نقلیه

 .گردد هر میهای سطح ش قصابی

محلی است محصور که طبق نقشه مصوب   :آرامستان

و درختكاری و گلكاری شده و  خیابانبندی شهرداریها

بهداشت برای متوفیانی که به امانت گذارده  اصولمطابق 

شود، این محل باید دارای اتاقهای  می شود ساخته می

گورکنان و گذاردن متوفیان باشد جهت مشایعین متعدد 

آهك، آجر و غیره موجود  اوقات لوازم دفن ازقبیلو تمام 

 باشد

 

 گزیده اطالعات
میدان میوه و تره  6فرهنگسرا و  1تعداد ، 1399در سال 

. در سال استان وجود داردسطح شهرستان های  در بار

ایستگاه آتشنشانی در سطح شهر ایالم  3د تعدا 1399

فعال و میزان پسماند حمل شده در سطح این شهر 

فضای  1399. در سال تن در سال بوده است 54000

 172563بوستان به وسعت  7سبز مرکز استان شامل 

قطعه پراکنده فضای سبز به  47متر مربع، 

متر مربع کمربند  12700متر مربع و  655536وسعت

 سبز بوده است.  
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)متر مربع( ١٣٩٩خدمات شهری و شهرداری : -24-١  

 سال وشهرستان

و  مجتمع فرهنگی
 هنری)فرهنگسرا(

 آرامستان میادین میوه و تره بار

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 90000 4 0 0 0 0 .........آبدانان..........

 70000 1 35000 2 000 000 .........ایالم..............

 70000 2 0 0 0 0 ........ایوان..............

 6013 2 0 0 0 0 .........بدره..............

 ٨5000 5 1700 1 0 0 ...چرداول..............

 2736٨ 1 0 0 0 0 .........چوار..............

 42000 3 7000 1 0 0 .دره شهر..............

29/3019 1 ....دهلران..............  1 2500 3 34300 

 0 0 0 0 0 0 ....سیروان..............

 50000 4 0 0 0 0 .....ملكشاهی.........

 513000 2 1150 1 0 0 ......مهران..............

 12500 2 0 0 0 0 .....هلیالن..............
 

 .شهرداری های استان ایالم-مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1399-سالنامه آماري استان ايالم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عمران شهري   -24

63٨ 

 

 

 
 

 24-1مبنا: جدول 
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 آتش نشاني بر حسب مناطق شهرداری در شهر ایالممشخصات ایستگاه های -2-24

 سال و منطقه شهری
تعداد ایستگاه های 

 آتش نشانی
 تعداد آتش سوزی تعداد حوادث تعداد ناوگان عملیاتی تعداد پرسنل عملیاتی

13٨0............................ 3 000 7 000 000 

13٨5............................ 3 000 7 000 000 

1390............................ 3 000 9 172 296 

1395............................ 3 000 11 535 519 

1396............................ 3 59 14 ٨90 523 

1397............................ 3 55 14 ٨99 534 

139٨............................ 3 5٨ 14 ٨70 6٨٨ 

٦ ٣ .......................١٣٩٩2 ١4 ٦٠2 ٥٥٦ 

 000 000 000 000 000 .......................1منطقه 

 000 000 000 000 000 .......................2منطقه 
 

 شهرداری ایالم.-مأخذ
 
 
 

 ل(پسماند جمع آوری شده خانگي به تفکیک مناطق دوگانه شهرداری ایالم )تن در سا-24-٣

 پسماند حمل شده خانگی پسماند حمل شده در سال سال و منطقه شهری

13٨0................................................................... 000 000 

13٨5................................................................... 000 000 

1390................................................................... 000 000 

1395................................................................... 000 000 

1396................................................................... 000 000 

1397................................................................... 43740 29453 

139٨................................................................... 4٨600 32725 

٥ ......................................................١٣٩٩4٣٦٣٦٠ ٠٠٠ 

 14544 000 ..............................................................1منطقه 

 21٨16 000 ..............................................................2منطقه 
 

 شهرداری ایالم.-مأخذ
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 وضعیت فضای سبز مركز استان بر حسب مناطق )متر مربع( -4-24

 قطعات پراکنده فضای سبز بوستان سال ومناطق

مساحت کمربند 
 سبز

 

 

 مساحت تعداد مساحت تعداد
 

13٨0........................................ 000 000 000 000 000 

13٨5........................................ 000 000 000 000 000 

1390........................................ 000 000 000 000 000 

1395........................................ 000 000 000 000 000 

1396........................................ 000 000 000 000 000 

1397........................................ 7 172563 43 45٨770 7200 

139٨........................................ 7 172563 45 605246 9500 

١٧ ٧ .................................١٣٩٩2٥٦٣ 4١ ٦٥٥٥٣٦ ٧2٧٠٠ 

 000 000 000 000 000 ...................................1منطقه 

 000 000 000 000 000 ...................................2منطقه 

 

 .شهرداری ایالم-مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


