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 شهر ارومیهیکپارچه طرح تفصیلی  

 

 تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه

 ارومیه شهر تنانی تقسیمات. است شده تشکیل( گلمان منفصل يتوسعه و شهر) اصلی پاره دو از ارومیه شهر

 بودن شناسا و شناسه ارومیه، شهرداري تنانی تقسیمات شهر، عرفی بنديمحله:  چون مبانی و اصول اساس بر

 شده انجام اجتماعی، عمومی سیماي و شناسیبافت جمعیت، تعادل و مساحتی توازن تنانی، تقسیمات مرزهاي

 .است

 ناحیه يک عنوان هب گلمان شهري منفصل توسعه. است شده تقسیم منطقه پنج به ارومیه شهر اساس اين بر

 :است زير شرح به شهري ناحیه 16 داراي ارومیه شهر. است شهر دو منطقه از

 2 از پنج منطقه و ناحیه 4 از چهار منطقه ناحیه، 3 از سه منطقه ناحیه، 4 از دو منطقه ناحیه، 3 از يک منطقه

 .است محله 70 داراي ارومیه شهر عالوه به. است شده تشکیل ناحیه



  UR-P09-R01-212                          طرح تفصیلی شهر ارومیه

2 

 تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه -1نقشه 

 

 



  UR-P09-R01-212                         طرح تفصیلی شهر ارومیه

 

3 

 الگوی کلی نحوه استفاده از زمین و تراکم جمعیتی پیشنهادی

 9/37هکتار ) 0/4255 شهردهد كه از كل مساحت نشان میشهر ارومیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

به ساير  درصد( 9/33هکتار ) 2/3798 و گذرهاصد( به شبکه در 4/24هکتار ) 5/2734 درصد( به كاربري مسکونی،

را  شهردرصد( از مساحت  2/96هکتار ) 7/10787به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي  دهد.ر را اراضی ناخالص شهري تشکیل میدرصد( ديگ 8/3هکتار ) 1/430اراضی خالص شهري و 

 را میتوان چنین دانست:اصلی شهر در افق طرح 

 باشد.نفر می 987850( برابر با 1405معیت برآورد شده شهر ارومیه براي سال افق طرح )سال ج

 بر اين اساس: 

 است. مربعمتر 6/113نفر در هکتار و سرانه ناخالص  88شهر ارومیه تراكم ناخالص   -

 است.مربع متر 2/109 نفر در هکتار و سرانه خالص 92شهر ارومیه تراكم خالص شهري در   -

مترمربع  1/43 خالص زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  232شهر ارومیه تراكم خالص مسکونی در   -

 است.

 

 هیشهر اروم یلیهای شهری در طرح تفصالگوی تفصیلی نحوه استفاده از زمین و سرانه کاربری
 

زير  شرحبه  طرح تفصیلی شهر ارومیهدر  به تفکیک هر كاربري هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 باشد:می

كه  است هکتار 0/4255بالغ بر  اراضی داراي كاربري مسکونی در شهر ارومیهمساحت  کاربری مسکونی:

 متناظر با آنسرانه زمین  باشد.میدرصد از مساحت اراضی خالص شهري  4/39و شهر درصد مساحت كل  9/37

  است.مربع متر 07/43

كه  استهکتار  8/188شهر ارومیه خدماتی -كاربري تجاريداراي اراضی مساحت  خدماتی:-کاربری تجاری

سرانه زمین متناظر با آن  باشد.آن می اراضی خالص شهري درصد مساحت 8/1 و شهردرصد مساحت كل  7/1

 مترمربع است. 91/1
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 كه  است هکتار 7/294شهر ارومیه كاربري آموزش عمومی داراي اراضی مساحت  کاربری آموزش عمومی:

 98/2 متناظر با آناست. سرانه زمین  آن اراضی خالص شهريدرصد مساحت  7/2و  شهركل  مساحت درصد 6/2

 باشد.میمربع متر

شهر ارومیه  تحقیقات و فناوريكاربري آموزش داراي اراضی  مساحتکاربری آموزش تحقیقات و فناوری: 

سرانه  دهد.تشکیل میمساحت اراضی خالص شهري را  8/1و  رشهدرصد مساحت كل  7/1كه  استهکتار  3/188

 است.مترمربع  91/1زمین متناظر با آن 

درصد از مساحت  1/1كه  مساحت دارد هکتار 4/117 شهر ارومیهدرمانی  كاربري داراي اراضی کاربری درمانی:

 باشد.مربع میمتر 19/1 متناظر با آنسرانه زمین  است.اراضی خالص شهري آن مساحت  و كل شهر

درصد از  3/1 كه است هکتار 5/141 شهر ارومیهكاربري ورزشی داراي اراضی مساحت کاربری ورزشی: 

 مربع است.متر 43/1متناظر با آن سرانه زمین  باشد.میاراضی خالص شهري آن  شهر ومساحت كل 

كه  است هکتار 0/119 هنري شهر ارومیه -اراضی داراي كاربري فرهنگیمساحت  هنری:-کاربری فرهنگی

 است.مربع متر 2/1اراضی خالص شهري آن می باشد. سرانه زمین متناظر با آن  و شهردرصد مساحت كل  1/1

 مساحت درصد از 3/0كه  است هکتار 6/35 شهر ارومیهكاربري مذهبی اراضی داراي  مساحت کاربری مذهبی:

 است. مربعمتر 36/0 متناظر با آنن سرانه زمی باشد.میو مساحت اراضی خالص شهري آن  شهر كل

مساحت هکتار  3/1742 شهر ارومیهفضاي سبز پارک و  داراي كاربري اراضی کاربری پارک و فضای سبز:

سرانه زمین  آن است.درصد از مساحت اراضی خالص شهري  2/16و  شهر كل درصد از مساحت 5/15كه دارد 

 باشد.میمترمربع  64/17 متناظر با آن

 0/1 است، هکتار 2/107سیسات شهري بالغ بر أكاربري تداراي  اراضی مساحت سیسات شهری:أکاربری ت

مترمربع  09/1آن با اراضی خالص شهري را تشکیل می دهد و سرانه زمین متناظر  و شهردرصد از مساحت كل 

 است.
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 8/0 ،است کتاره 0/91كاربري تجهیزات شهري بالغ بر  داراي اراضی مساحت کاربری تجهیزات شهری:

مترمربع  92/0آن با دهد و سرانه زمین متناظر و اراضی خالص شهري را تشکیل می شهردرصد از مساحت كل 

 است.

سرانه ، مساحت دارد هکتار 8/149 كاربري تفريحی و گردشگري داراي اراضی کاربری تفریحی و گردشگری:

خالص  مساحت اراضیاز و درصد  3/1 كل شهر تسهم نسبی آن از مساح است. مترمربع 52/1 متناظر با آنزمین 

 .درصد است 4/1شهري آن 

هکتار مساحت دارد كه  6/200 شهر ارومیهانتظامی  –كاربري اداري داراي اراضی  انتظامی: –کاربری اداری 

 متناظر با آنباشد. سرانه زمین درصد مساحت اراضی خالص شهري آن می 9/1 و شهردرصد مساحت كل  8/1

 .مربع استرمت 03/2

و سرانه  داردهکتار مساحت  7/133داري كاربري پايانه و انبار اراضی داراي کاربری حمل و نقل و انبارداری:

از مساحت  درصد 2/1 حمل و نقل انباردارياراضی كاربري باشد. مساحت متر مربع می 35/1زمین متناظر با آن 

 است.شهري آن  خالصاراضی كل شهر و 

متر  16/1 متناظر با آنسرانه زمین ، مساحت دارد هکتار 9/114 صنعتیكاربري  داراي راضیا کاربری صنعتی:

شهري خالص اراضی از  درصد 1/1و شهر  كل از مساحتدرصد  0/1 صنعتی اراضی كاربرياست. مساحت  مربع

 باشد.می آن

دارد كه نزديک به  تهکتار مساح 3/3حدود اراضی داراي كاربري میراث تاريخی کاربری میراث تاریخی: 

مترمربع  03/0باشد. سرانه زمین متناظر با آن درصد از مساحت كل شهر و اراضی خالص شهري آن می 03/0

 است.

و  شهردرصد مساحت كل  4/24 دارد كههکتار مساحت  5/2734اراضی داراي كاربري شبکه گذر  :گذر شبکه

 .مربع استمتر 68/27ین متناظر با آن سرانه زم باشد.میشهري  خالصمساحت اراضی درصد  4/25

درصد  5/0كه  مساحت داردهکتار  9/60هاي مختلط شهر ارومیه اراضی داراي كاربري های مختلط:کاربری

مربع متر 62/0مساحت اراضی خالص شهري آن است و سرانه متناظر با آن درصد از  6/0و  شهرمساحت كل 

 اين كاربري، دهد كه از كلشهر ارومیه نشان می ر طرح تفصیلید هاي مختلطتوزيع كاربريالگوي  .باشدمی
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كاربري درصد به  4/63مسکونی، -درصد به كاربري تجاري 3/14خدماتی، -اداري-تجاريكاربري به  درصد 7/20

 كارگاهی اختصاص يافته است.-مسکونیدرصد به  6/1كارگاهی و -تجاري

درصد  2/96كه  استهکتار  7/10787 ر ارومیهشهاراضی خالص شهري در مساحت  اراضی خالص شهری:

 است. مترمربع 20/109سرانه متناظر آن باشد و مساحت كل شهر می

درصد از مساحت  9/3 است كه هکتار 1/430مساحت اراضی ناخالص شهري ارومیه  اراضی ناخالص شهری:

 7/66هکتار ) 9/286 حتبخش عمده اراضی ناخالص شهري را اراضی كشاورزي و باغات با مسا كل شهر است.

درصد( به حريم سبز و  7/25هکتار ) 5/110نیز به رودخانه و درصد(  6/7هکتار ) 8/32گیرد، درصد( دربرمی

 .استحفاظتی اختصاص يافته 
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 هیشهر اروم یلیطرح تفص یاراض یکاربر -1جدول 
 نفر  987850ح افق طر سال درشهر ارومیه جمعیت     

 )مترمربع(مساحت  نوع کاربری
سرانه جمعیت  )درصد(سهم نسبی

 )مترمربع(افق 

سرانه جمعیت 
 [6] پذیری

 کل اراضی  )مترمربع(
راضی خالص ا

 شهری

 35/46 43/07 39/44 37/93 42550135 مسکونی 

 1/57 1/91 1/75 1/68 1882570 [1]آموزش،تحقیقات و فناوري

2947 آموزشی 713  2/63 2/73 2/98 2/46 

 1/67 2/03 1/86 1/79 2005770 انتظامی  -اداري 

 1/57 1/91 1/75 1/68 1887598 تجاري،خدماتی

 1/18 1/43 1/31 1/26 1415363 ورزشی 

 0/98 1/19 1/09 1/05 1173675 درمانی 

 0/99 1/20 1/10 1/06 1189661 هنري   -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 12/24 14/86 13/61 13/09 14684136 پارک

 2/28 2/77 2/54 2/44 2739004 [2]فضاي سبز و باز

 0/30 0/36 0/33 0/32 355909 [3] مذهبی

 0/76 0/92 0/84 0/81 909922 [4]تجهیزات شهري

 0/89 1/09 0/99 0/96 1072497 [4]تاسیسات شهري

 1/25 1/52 1/39 1/34 1498249 تفريحی و گردشگري

 0/03 0/03 0/03 0/03 33400 هنگیمیراث فر

 0/96 1/16 1/07 1/02 1149267 صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 1/11 1/35 1/24 1/19 1336636 پايانه و انبار

 22/79 27/68 25/35 24/38 27345230 شبکه گذر 

 0/07 0/09 0/08 0/08 87149 مسکونی-تجاري

 0/11 0/13 0/12 0/11 126417 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 0/01 9927 كارگاهی-مسکونی

 0/32 0/39 0/36 0/34 385997 كارگاهی-تجاري

 0/30 0/36 0/33 0/32 360246 [5]الحاقی

 0/61 0/74 0/68 0/65 731207 پادگان

 89/90 109/20 100/00 96/17 107877102 جمع اراضی خالص شهری

 2/39 2/90 - 2/56 2868534 باغات و كشاورزي

 0/27 0/33 - 0/29 327978 رودخانه

 0/92 1/12   0/98 1104758 حريم سبز حفاظتی

 3/58 4/35 - 3/83 4301270 جمع اراضی ناخالص شهری

 93/48 113/56 - 100/00 112178372 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش عالی و مصوبات كمیسیون ماده اربري: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر، در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود ك 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
 يابد.تحقق می گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردممین سرانه و مکانأ: ت 3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانأهاي تگزينی كاربريمین و مکانأ: ت 4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر طراحی شده است.: اراضی الحاقی اراضی مابین پالک 5
 نفر است. 0000012پذيري شهر ارومیه برابر : جمعیت 6
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 طرح تفصیلی شهر ارومیه )پاره اصلی( -2نقشه 
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 طرح تفصیلی شهر ارومیه )گلمان( -3نقشه 
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 اطالعات کالبدی و جمعیتی طرح تفصیلی پیشنهادی شهر ارومیه -2جدول 
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 نفر( 987850 :افق طرح سال تیجمع / نفر 716610 :92سال  موجود تی)جمع هیشهر اروم یلیطرح تفص یشنهادیوضع موجود و پ یاراضمقایسه تطبیقی کاربری  -3جدول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقه یک
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 منطقه یکطرح تفصیلی  -1

درصد از كل مساحت پاره اصلی شهر را  4/24تار حدود هک 2049منطقه يک شهر ارومیه با مساحتی بالغ بر 

 دهد.به خود اختصاص می

شهر  منطقه هاي اين منطقه به ساير پیوستارينبوت، مولوي و عدالت مهمترين محورهاي بلوارهاي والفجر، 

دهد. ل میشهري قوي مرز شرقی منطقه را شک ياالنبیا به عنوان لبههايی از بزرگراه خاتمبخش به عالوه ،است

منتهی  5و  4هاي شود و شمال منطقه به منطقهمرز جنوبی منطقه نیز توسط محدوده مصوب شهر تعريف می

 دهد.درصد از مساحت منطقه يک را به خود اختصاص می 2/7گردد. رودخانه شهرچاي و پهنه پیرامونی آن می

 محله است. 16ه و ناحی 3تقسیمات تنانی منطقه يک در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل 

 

 شهر یدرتقسیمات تنان هیشهر اروم کیمنطقه  گاهیجا -1-1نقشه 
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 هیشهر اروم کیالگوی کلی نحوه استفاده از زمین و تراکم جمعیتی پیشنهادی در اراضی منطقه 

 

 48) هکتار 1/984 ،دهد كه از كل مساحت منطقهالگوي كلی نحوه استفاده از اراضی منطقه يک نشان می

به ساير  درصد( 2/20هکتار ) 7/413 و گذرهادرصد( به شبکه  6/30هکتار ) 628 درصد( به كاربري مسکونی،

درصد( از مساحت منطقه را  8/98هکتار ) 8/2025به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي  دهد.ي تشکیل میدرصد( ديگر را اراضی ناخالص شهر 2/1هکتار ) 7/23اراضی خالص شهري و 

 اصلی منطقه يک در افق طرح را میتوان چنین دانست:

 

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 211493جمعیت برآورد شده منطقه يک براي سال افق طرح برابر با  

 

 9/96 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 103 يک برابر در منطقه شهريتراكم ناخالص  -

 ربع است.مترم

 مترمربع 8/95 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 104 يک برابر تراكم خالص شهري در منطقه -

 است.

ربع ممتر 5/46 برابر زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  215 يک برابر تراكم خالص مسکونی در منطقه -

 است.
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 دی منطقه یک ارومیهاطالعات کالبدی و جمعیتی طرح تفصیلی پیشنها -1-1جدول
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شهر  کیمنطقه  یلیهای شهری در طرح تفصالگوی تفصیلی نحوه استفاده از زمین و سرانه کاربری

 هیاروم

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير در طرح تفصیلی منطقه يک  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

هکتار و سرانه متناظر با آن  1/984 برابر يک طقهمندر اراضی كاربري مسکونی مساحت  کاربری مسکونی:

درصد از اراضی  6/48 حدود درصد از مساحت كل منطقه و 0/48 مترمربع است. اراضی كاربري مسکونی 5/46

 آن را به خود اختصاص داده است. يخالص شهر

و سرانه تار هک 1/38 برابر يک منطقهدر خدماتی -اراضی كاربري تجاريمساحت  خدماتی:-کاربری تجاری

 ومساحت كل منطقه  از درصد 9/1 حدودخدماتی -مترمربع است. اراضی كاربري تجاري 8/1 متناظر با آنزمین 

 .را به خود اختصاص داده استاراضی خالص شهري آن  مساحت

متناظر با هکتار و سرانه زمین  9/37 برابر يک منطقهدر  یاراضی كاربري آموزشمساحت  کاربری آموزشی:

اراضی  مساحت و كل منطقهاز مساحت درصد  9/1 حدود مترمربع است. اراضی كاربري آموزش عمومی 8/1 آن

 .را به خود اختصاص داده استخالص شهري آن 

 برابر يک منطقهدر  تحقیقات و فناوريمساحت اراضی كاربري آموزش  کاربری آموزش تحقیقات و فناوری:

 2/0 حدود كاربري آموزش، تحقیقات و فناوريمترمربع است. اراضی  2/0هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  3/4

 ي آن را به خود اختصاص داده است.مساحت كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهراز درصد 

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  1/25 برابر يک منطقهدر مساحت اراضی كاربري درمانی  کاربری درمانی:

مساحت كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهري از درصد  2/1 حدود كاربري درمانی مترمربع است. اراضی 2/1

 آن را به خود اختصاص داده است.

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  4/15 برابر يک منطقهدر اراضی كاربري ورزشی مساحت  کاربری ورزشی:

منطقه و مساحت اراضی خالص شهري  مساحت كلاز درصد  8/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري ورزشی 7/0

 آن را به خود اختصاص داده است.
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هکتار و سرانه زمین  2/7 برابر يک منطقهدر هنري -ساحت اراضی كاربري فرهنگیم هنری:-کاربری فرهنگی

 حدود درصد از مساحت كل منطقه و 3/0 حدود هنري-مترمربع است. اراضی كاربري فرهنگی 3/0متناظر با آن 

 از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.درصد  4/0

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  3/6 برابر يک منطقهدر مساحت اراضی كاربري مذهبی  کاربری مذهبی:

درصد از مساحت كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهري  3/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري مذهبی 3/0

 صاص داده است.آن را به خود اخت

 يک منطقهدر  حت اراضی پارک و فضاي سبزمسا :)پارک و فضای سبز و باز( کاربری پارک و فضای سبز

 9/9 حدود مترمربع است. اراضی كاربري پارک و فضاي سبز 6/9هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  4/203 برابر

خالص شهري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی  0/10 حدود درصد از مساحت كل منطقه و

با توجه به قرارگیري پهنه گذران اوقات فراغت شهرچاي در اين منطقه و اختصاص كاربري فضاي سبز رده است. 

باشد شهر در اين پهنه، سرانه كاربري پارک و فضاي سبز در منطقه يک بیشتر از سرانه پیشنهادي طرح جامع می

 كند.( كمک می4ويژه منطقه ود سرانه فضاي سبز در ساير مناطق )به كه اين میزان به جبران كمب

هکتار و سرانه  8/14 برابر يک منطقهدر مساحت اراضی كاربري تأسیسات شهري  سیسات شهری:أکاربری ت

درصد از مساحت كل منطقه و  7/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تأسیسات شهري 7/0زمین متناظر با آن 

 اضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.مساحت ار

هکتار و سرانه  1/21 برابر يک منطقهدر مساحت اراضی كاربري تجهیزات شهري  کاربری تجهیزات شهری:

درصد از مساحت كل منطقه و  يک حدود مترمربع است. اراضی كاربري تجهیزات شهري 0/1زمین متناظر با آن 

 به خود اختصاص داده است.مساحت اراضی خالص شهري آن را 

هکتار  4/5 برابر يک منطقهدر ساحت اراضی كاربري تفريحی و گردشگري م کاربری تفریحی و گردشگری:

درصد از مساحت  3/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تفريحی و گردشگري 3/0و سرانه زمین متناظر با آن 

 ختصاص داده است.كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود ا
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هکتار و سرانه زمین  7/7 برابر يک منطقهدر انتظامی -احت اراضی كاربري اداريمس انتظامی:-کاربری اداری

درصد از مساحت كل منطقه و مساحت  4/0 حدود انتظامی-مترمربع است. اراضی كاربري اداري 4/0متناظر با آن 

 اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.

كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار( مساحت اراضی  :)پایانه و انبار( اربری حمل و نقل و انبارداریک

مترمربع است. اراضی كاربري حمل و نقل و  3/0هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  3/5 برابر يک منطقهدر 

ی خالص شهري آن را به خود ضقه و مساحت ارادرصد از مساحت كل منط 3/0 حدود انبارداري )پايانه و انبار(

 اختصاص داده است.

 0/628 برابر يک منطقهدر  ها(آن احت اراضی كاربري شبکه گذر )شبکه گذر و رفیوژمس کاربری شبکه گذر:

درصد از مساحت كل  6/30مترمربع است. اراضی كاربري شبکه گذر حدود  7/29هکتار و سرانه متناظر با آن 

 اضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.ردرصد از مساحت ا 0/31ود منطقه و حد

و سرانه متناظر است هکتار  3/7 برابر يک منطقهدر مختلط  كاربريبا ساحت كل اراضی م های مختلط:کاربری

راضی ا مساحتدرصد از مساحت كل منطقه و  4/0هاي مختلط حدود اراضی كاربري می باشد.مترمربع  3/0با آن 

 دهد كه از كلهاي مختلط در منطقه يک نشان میالگوي توزيع كاربري شامل می شود.خالص شهري آن را 

-كاربري تجاريدرصد( به  7/32)هکتار  4/2 ،مسکونی-كاربري تجاريبه  درصد( 6/60)هکتار 4/4 ،مساحت آن

كاربري درصد( به  3/3)تار هک2/0كارگاهی و -كاربري مسکونیدرصد( به  4/3)هکتار  2/0، خدماتی-اداري

  ختصاص يافته است.اكارگاهی -تجاري

هکتار و  8/2025 برابر ساحت اراضی خالص شهري در منطقه يکم :های شهریاراضی )خالص( کاربری

درصد از مساحت اراضی كل منطقه را به  8/98اراضی حدود اين مترمربع است.  8/95متناظر با آن  زمین سرانه

 است.خود اختصاص داده 

متناظر  زمین هکتار و سرانه 7/23 برابر احت اراضی ناخالص شهري در منطقه يکمس اراضی ناخالص شهری:

 2/7دهد كه نشان می منطقه يک ها در اراضی ناخالص شهريالگوي توزيع كاربري مترمربع است. 1/1با آن 

 باشد.رودخانه میدرصد(  6/69)هکتار  5/16كشاورزي و اراضی باغات و ، كاربري درصد( 4/30از اين اراضی) هکتار
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 کاربری اراضی طرح تفصیلی منطقه یک شهر ارومیه -2-1جدول 

 نفر  211493افق طرح  سال جمعیت منطقه یک در                   

 )مترمربع(مساحت  نوع کاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبی 

 اراضی خالص شهری کل اراضی )مترمربع(

 46/5 48/6 48/0 9840879 مسکونی 

 0/2 0/2 0/2 43104 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/8 1/9 1/9 379429 آموزشی

 0/4 0/4 0/4 77388 انتظامی -اداري

 1/8 1/9 1/9 381055 خدماتی-تجاري

 0/7 0/8 0/8 154417 ورزشی 

 1/2 1/2 1/2 250531 درمانی 

 0/3 0/4 0/3 71648 هنري -فرهنگی

 ي سبزپارک و فضا
 7/2 7/5 7/4 1525860 پارک

 2/4 2/5 2/5 507713 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/3 0/3 63448 [3] مذهبی

 0/7 0/7 0/7 148045 [4]تأسیسات شهري

 1/0 1/0 1/0 211493 [4]تجهیزات شهري

 0/3 0/3 0/3 53800 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 0 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 0/3 0/3 0/3 53204 پايانه و انبار

 29/7 31/0 30/6 6280431 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 0 نظامی

 0/2 0/2 0/2 44277   مسکونی-تجاري

 0/1 0/1 0/1 23857 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 2481   كارگاهی-مسکونی

 0/01 0/01 0/01 2394   گارگاهی-تجاري

 0/7 0/7 0/7 143004   [5]الحاقی

 95/8 100 98/8 20258456 جمع اراضی خالص شهری

 0/3 - 0/4 72102   باغات و كشاورزي

 0/8 - 0/8 164974   رودخانه

 0/0 - 0/0 0   حريم سبز حفاظتی

 1/1 - 1/2 237076  جمع اراضی ناخالص شهری

 96/9 - 100 20495531 جمع

 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر: با توجه به  1
 ز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان:  3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيهاي تأسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان:  4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.مابین پالکمنظور از اراضی الحاقی، اراضی :  5
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 خالص منطقه و فرامنطقه سطوح کاربری اراضی طرح تفصیلی منطقه یک شهر ارومیه به تفکیک -3-1جدول

 نفر  211493افق طرح  سال جمعیت منطقه یک در                                                                                                                   

 نوع کاربری
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت 

 منطقه کل منطقه کل  *منطقه  فرامنطقه  کل

 46/5 46/5 56/4 48/0 9840879 - 9840879 مسکونی 

 - 0/2 - 0/2 - 43104 43104 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/8 1/8 2/1 1/9 371916 7513 379429 موزشیآ

 0/2 0/4 0/2 0/4 37461 39928 77388 انتظامی -اداري

 0/8 1/8 1/0 1/9 173512 207542 381055 خدماتی-تجاري

 0/4 0/7 0/4 0/8 76642 77775 154417 ورزشی 

 0/3 1/2 0/3 1/2 56790 193741 250531 درمانی 

 0/2 0/3 0/2 0/3 36409 35239 71648 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 2/2 7/2 2/7 7/4 466703 1059157 1525860 پارک

 - 2/4 - 2/5 - 507713 507713 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/3 0/4 0/3 63448 - 63448 [3]مذهبی 

 0/7 0/7 0/8 0/7 148045 - 148045 [4]تأسیسات شهري

 0/7 1/0 0/8 1/0 148209 63284 211493 [4]تجهیزات شهري

 - 0/3 - 0/3 - 53800 53800 تفريحی و گردشگري

 - 0/0 - 0/0 - - 0 میراث فرهنگی

 - 0/0 - 0/0 - - 0 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 0/2 0/3 0/2 0/3 37860 15342 53204 پايانه و انبار

 27/1 29/7 32/8 30/6 5728951 551480 6280431 شبکه گذر

 - 0/0 - 0/0 - - 0 نظامی

 0/2 0/2 0/3 0/2 44277 - 44277   مسکونی-تجاري

 - 0/1 - 0/1 - 23857 23857 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/01 0/0 2481 - 2481 كارگاهی-مسکونی

 - 0/0 - 0/0 - 2394 2394   گارگاهی-تجاري

 0/7 0/7 0/8 0/7 143004 - 143004   [5]الحاقی

 ریجمع اراضی خالص شه

  
20258456 2881867 17376589 98/8 99/6 95/8 82/2 

 0/3 0/3 0/4 0/4 72102 - 72102 باغات و كشاورزي

 - 0/8 - 0/8 - 164974 164974   رودخانه

 - 0/0 - 0/0 - - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
237076 164974 72102 1/2 0/4 1/1 0/3 

 82/5 96/9 100 100 17448691 3046841 20495531 جمع 

  كاربري هاي رده عملکردي منطقه و زير منطقه را دربرمی گیرد.* 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیله به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه: با توج 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان:  3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانهاي تأسیسات و تجهیزگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان:  4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک:  5
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 کاربری اراضی طرح تفصیلی منطقه یک شهر ارومیه به تفکیک رده عملکردی -4-1جدول 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع( تمساح
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 

 فراشهری
 منطقه

محله و 

 ناحیه

 کل 

 اراضی

اراضی خالص 

 شهری

984087 - - 9840879 مسکونی 
9 

48/0 48/6 46/5 

 0/2 0/2 0/2 - - 43104 43104 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/8 1/9 1/9 286900 85015 7513 379429 آموزشی

 0/4 0/4 0/4 8375 29085 39928 77388 انتظامی -اداري

 1/8 1/9 1/9 101938 71575 207542 381055 خدماتی-تجاري

 0/7 0/8 0/8 76642 - 77775 154417 ورزشی 

 1/2 1/2 1/2 40136 16654 193741 250531 درمانی 

 0/3 0/4 0/3 36409 - 35239 71648 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 7/2 7/5 7/4 466703 - 1059157 1525860 رکپا

 2/4 2/5 2/5 - - 507713 507713 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/3 0/3 63448 - - 63448 [3]مذهبی 

 0/7 0/7 0/7 21811 126234 - 148045 [4]تأسیسات شهري

 1/0 1/0 1/0 148209   63284 211493 [4]تجهیزات شهري

 0/3 0/3 0/3 - - 53800 53800 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 - - - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 - - - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/3 0/3 0/3 37860 - 15342 53204 پايانه و انبار

475999 968961 551480 6280431 شبکه گذر
0 

30/6 31/0 29/7 

 0/0 0/0 0/0 - - - 0 نظامی

 مسکونی-تجاري

  

44277 - - 44277 0/2 0/2 0/2 

 0/1 0/1 0/1 - - 23857 23857 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 2481 - - 2481 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

2394 2394 - - 0/01 0/01 0/01 

 0/7 0/7 0/7 143004 - - 143004   [5]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
20258456 2881867 1297527 160790

63 

98/8 100 95/8 

باغات و 
 كشاورزي

  72102 - - 72102 0/4 - 0/3 

 0/8 - 0/8 - - 164974 164974   رودخانه

 0/0 - 0/0 - - - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
237076 164974 - 72102 1/2 - 1/1 

161511 1297527 3046841 20495531 جمع 

64 

100 - 96/9 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر : با 1
 سبز و باز اختصاص داده شده است. ها، كل اراضی حريم به كاربري فضايها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان : 3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيهاي تأسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان : 4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.ی، اراضی مابین پالکمنظور از اراضی الحاق : 5
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 در طرح تفصیلی منطقه یکهای شهری )اراضی خالص( الگوی استفاده از زمین در کاربری -5-1جدول 

 

 نفر 211493افق طرح  سال جمعیت منطقه یک در

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 منطقه ای* فرا منطقه ای کل

 9840879 - 9840879 نیمسکو

 خدمات شهری
 1368162 1944421 3312583 خدمات پایه

 295591 385966 681559 سایر خدمات شهری

 143004 - 143004 سایر کاربری ها

 5728951 551480 6280431 شبکه گذرها

 17376588 2881867 20258456 جمع

  شامل رده عملکردي منطقه و زير منطقه است. *
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 طرح تفصیلی منطقه یک شهر ارومیه -2-1ه نقش
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 1-1طرح تفصیلی ناحیه  -1-1

درصد از  2/4درصد از مساحت منطقه يک و حدود  1/17هکتار حدود  350با مساحتی بالغ بر  1-1ناحیه 

 محله است.  3شامل  1-1تقسیمات تنانی ناحیه  دهد.مساحت پاره اصلی شهر را به خود اختصاص می

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 1-1ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

در سال افق طرح  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  40250برابر با  جمعیتی

 

 

 ارومیه شهر 1-1 ناحیه اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

 1/53هکتار ) 9/185 ناحیهدهد كه از كل مساحت نشان می 1-1ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  ( بهدرصد 4/12) هکتار 2/43 و گذرهادرصد( به شبکه  9/33هکتار ) 118 /8 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  4/99هکتار ) 9/347به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 6/0هکتار ) 2/2خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 1-1

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 40250براي سال افق طرح برابر با  1-1برآورد شده ناحیه جمعیت 

 مترمربع 0/87 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 115 ،1-1ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  4/86 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 116 ،1-1ناحیه تراكم خالص شهري در  -
 است.

مترمربع  2/46نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  216، 1-1تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-1ناحیه موقعیت 
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 شهر 1-1 ناحیه تفصیلی طرح در شهری هایکاربری سرانه و زمین از استفاده نحوه تفصیلی الگوی

 ارومیه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  1-1یه در طرح تفصیلی  ناح هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 1/53مساحت دارد كه حدود  هکتار 9/185 ،1-1ناحیه كاربري مسکونی داراي اراضی  کاربری مسکونی:

و سرانه  درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 4/53درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.میبع مترمر 2/46متناظر با آن زمین 

مساحت دارد كه هکتار  4/6 ،1-1در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتی:-کاربری تجاری

و سرانه  را به خود اختصاص داده استاراضی خالص شهري آن و مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 8/1 حدود

 مترمربع می باشد. 6/1 متناظر با آنزمین 

درصد  3/1 مساحت دارد كه حدود هکتار  7/4 ،1-1ناحیه در  یكاربري آموزش داراي اراضی کاربری آموزشی:

متناظر با و سرانه زمین ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است كل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  2/1 آن

 6/1 ،1-1در ناحیه  فناوري تحقیقات و كاربري آموزش داراي اراضی کاربری آموزش تحقیقات و فناوری:

ي آن را به خود و مساحت اراضی خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  5/0 مساحت دارد كه حدود هکتار 

 می باشد.مترمربع  4/0 متناظر با آنو سرانه زمین اختصاص داده است 

درصد از  3/0ه حدود هکتار مساحت دارد ك 0/1 ،1-1درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی کاربری درمانی:

 2/0متناظر با و سرانه زمین مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 می باشد.مترمربع 

درصد از  3/0هکتار مساحت دارد كه حدود  1/1 ،1-1كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی کاربری ورزشی:

سرانه زمین متناظر با آن و لص شهري آن را به خود اختصاص داده است مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خا

 باشد.می مترمربع  3/0



  UR-P09-R01-212                       شهر ارومیه منطقه یک طرح تفصیلی

26 

هکتار مساحت دارد كه  5/0 ،1-1هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-کاربری فرهنگی

ت و سرانه درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده اس 2/0حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0زمین متناظر با آن 

درصد از  1/0هکتار مساحت دارد كه حدود  5/0 ،1-1كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی کاربری مذهبی:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 .باشدمی مترمربع  1/0

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( کاربری پارک و فضای سبز

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را  1/4هکتار مساحت دارد كه حدود  2/14، 1-1

 باشد.می مترمربع  5/3به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  2/0 ،1-1كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سیسات شهری:أکاربری ت

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  05/0حدود 

 باشد.می مترمربع  04/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  9/0 ،1-1كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  يدارا اراضی کاربری تجهیزات شهری:

از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه درصد  2/0حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0آن زمین متناظر با 

هکتار مساحت  3/0 ،1-1ناحیه كاربري تفريحی و گردشگري در  داراي اراضی کاربری تفریحی و گردشگری:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  1/0دارد كه حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0و سرانه زمین متناظر با آن 

كه حدود  هکتار مساحت دارد 4/2 ،1-1انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامی:-کاربری اداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  7/0

 باشد.می مترمربع  6/0متناظر با آن 



  UR-P09-R01-212                       شهر ارومیه منطقه یک طرح تفصیلی

27 

كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار(  داراي اراضی :)پایانه و انبار( کاربری حمل و نقل و انبارداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري  3/0هکتار مساحت دارد كه حدود  0/1 ،1-1در ناحیه 

 باشد.می مترمربع  3/0آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 9/33حدود مساحت دارد كه هکتار  8/118 ،1-1ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی کاربری شبکه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شه 1/34و حدود  ناحیهز مساحت كل درصد ا

 باشد.می مترمربع  5/29است  و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  4/1مساحت دارد كه حدود هکتار  0/5 ،1-1ناحیه مختلط در  كاربريداراي  اراضی های مختلط:کاربری

و درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  5/1 از مساحت كل ناحیه و حدود

دهد كه از نشان می 1-1ناحیه  هاي مختلط درمترمربع است. الگوي توزيع كاربري 3/1متناظر با آن  زمین سرانه

بري كار درصد( به 3/16) هکتار 8/0مسکونی ، -كاربري تجاريدرصد( به  2/79)هکتار  0/4، مساحت آن كل 

درصد(  به  3/4)هکتار  2/0كارگاهی و -كاربري مسکونیدرصد( به  1/0)هکتار  01/0 ،خدماتی -اداري-تجاري

 است. يافتهاختصاص كارگاهی -كاربري تجاري

 هکتار و سرانه 9/347 ،1-1ناحیه در  )اراضی خالص(  هاي شهريساحت كاربريم شهری: خالصاراضی 

را به خود  ناحیهدرصد از مساحت كل  4/99شهري حدود  خالصاست. اراضی مترمربع  4/86متناظر با آن زمین 

 اختصاص داده است.

متناظر با آن زمین هکتار و سرانه  2/2 ،1-1ناحیه احت اراضی ناخالص شهري در مس اراضی ناخالص شهری:

 0/2 نزديک به  كهدهد نشان می 1-1ناحیه  ها در اراضی ناخالص شهريمترمربع است. الگوي توزيع كاربري 5/0

رودخانه به  درصد( 0/8)هکتار 2/0كشاورزي و اراضی باغات و  از مساحت آن به كاربريدرصد(  0/92)هکتار

 اختصاص يافته است.

 

 

 

 

 

 

  



  UR-P09-R01-212                       شهر ارومیه منطقه یک طرح تفصیلی

28 

 شهر ارومیه 1-1کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -6-1جدول 

 نفر 40250در سال افق طرح:  1-1جمعیت ناحیه 

 مربع()مترمساحت  نوع کاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبی

 اراضی خالص شهری کل اراضی )مترمربع(

 46/2 53/4 53/1 1859316 مسکونی 

 0/4 0/5 0/5 16315 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/2 1/3 1/3 46863 آموزشی

 0/6 0/7 0/7 24039 انتظامی -اداري

 1/6 1/8 1/8 64267 خدماتی-تجاري

 0/3 0/3 0/3 10669 ورزشی 

 0/2 0/3 0/3 9939 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 5389 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 1/1 1/2 1/2 43051 پارک

 2/5 2/9 2/8 99346 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 4900 [3]مذهبی 

 0/04 0/05 0/05 1733 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/2 0/2 8548 [3]تجهیزات شهري

 0/1 0/1 0/1 3213 يتفريحی و گردشگر

 0/0 0/0 0/0 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 0 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 0/3 0/3 0/3 10443 پايانه و انبار

 29/5 34/1 33/9 1187599 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 0 نظامی

 1/0 1/1 1/1 39978 مسکونی -تجاري

 0/2 0/2 0/2 8241 خدماتی-اداري-تجاري

 0/002 0/002 0/002 69 كارگاهی-یمسکون

 0/1 0/1 0/1 2192 گارگاهی-تجاري

 0/8 1/0 0/9 33168   [4]الحاقی

 86/4 100 99/4 3479279  جمع اراضی خالص شهری

 0/5 - 0/6 19901 باغات و كشاورزي

 0/04 - 0/05 1724   رودخانه

 0/0 - 0/0 0 حريم سبز حفاظتی

 0/5 - 0/6 21625  جمع اراضی ناخالص شهری

 87/0 - 100 3500904 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلنه: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخا 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 . سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است پذيرد.انجام میدر طول زمان)تا افق طرح (با نیاز  متناسب ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفکیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه ای 1-1کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -7-1جدول 

 نفر 40250در سال افق طرح:  1-1جمعیت ناحیه 

 نوع کاربری
 )مترمربع(  )مترمربع(سرانه )درصد( )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 

 ناحیه*  کل  ناحیه*  کل  ناحیه* فراناحیه کل

 46/2 46/2 63/6 53/1 1859316 - 1859316 مسکونی 

 - 0/4 - 0/5 - 16315 16315 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 0/9 1/2 1/3 1/3 37879 8984 46863 آموزشی

 0/0 0/6 0/0 0/7 359 23680 24039 انتظامی -اداري

 0/6 1/6 0/8 1/8 23800 40467 64267 خدماتی-تجاري

 0/3 0/3 0/4 0/3 10669 - 10669 ورزشی 

 0/2 0/2 0/3 0/3 9939 - 9939 درمانی 

 0/0 0/1 0/1 0/2 1657 3732 5389 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 1/1 1/1 1/5 1/2 43051 - 43051 پارک

 - 2/5 - 2/8 - 99346 99346 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/2 0/1 4900 - 4900 [3]مذهبی 

 0/0 0/0 0/0 0/0 1109 624 1733 [3] تأسیسات شهري

 0/2 0/2 0/3 0/2 8548 - 8548 [3] يتجهیزات شهر

 - 0/1 - 0/1 - 3213 3213 تفريحی و گردشگري

 - 0/0 - 0/0 - - 0 میراث فرهنگی

 - 0/0 - 0/0 - - 0 صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 0/2 0/3 0/3 0/3 8348 2095 10443 پايانه و انبار

 20/4 29/5 28/0 33/9 819374 368225 1187599 شبکه گذر

 - 0/0 - 0/0 - - 0 نظامی

 1/0 1/0 1/4 1/1 39978 - 39978 مسکونی-تجاري

 - 0/2 - 0/2 - 8241 8241 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/00 0/0 69 - 69 كارگاهی-مسکونی

 - 0/1 - 0/1 - 2192 2192 گارگاهی-تجاري

 0/8 0/8 1/1 0/9 33168 - 33168   [4]  الحاقی

 هریجمع اراضی خالص ش

  
3479279 577114 2902165 99/4 99/3 86/4 72/1 

 0/5 0/5 0/7 0/6 19901 - 19901 باغات و كشاورزي

 - 0/0 - 0/0 - 1724 1724   رودخانه

 - 0/0 - 0/0 - - 0 حريم سبز حفاظتی
 جمع اراضی ناخالص شهری

  
21625 1724 19901 0/6 0/7 0/5 0/5 

 72/6 87/0 100 100 2922066 578838 3500904 جمع 

 . كاربري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد *
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلدن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه: با توجه به مجاز بو 2
مربوط توسط  بر طبق ضوابط فنی نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 به تفکیک رده عملکردی شهر ارومیه 1-1کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -8-1جدول 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 46/2 53/4 53/1 1859316 - - 1859316 مسکونی 

 0/4 0/5 0/5 - - 16315 16315 [1]فناوري  آموزش تحقیقات و

 1/2 1/3 1/3 37879 8521 464 46863 آموزشی

 0/6 0/7 0/7 359 8016 15663 24039 انتظامی -اداري

 1/6 1/8 1/8 23800 26196 14271 64267 خدماتی-تجاري

 0/3 0/3 0/3 10669 - - 10669 ورزشی 

 0/2 0/3 0/3 9939 - - 9939 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 1657 - 3732 5389 هنري -گیفرهن

پارک و فضاي 
 سبز

 1/1 1/2 1/2 43051 - - 43051 پارک

 2/5 2/9 2/8 - - 99346 99346 [ 2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 4900 - - 4900 [3]مذهبی 

 0/04 0/05 0/05 1109 624 - 1733 [3] تأسیسات شهري

 0/2 0/2 0/2 8548 - - 8548 [3] تجهیزات شهري

 0/1 0/1 0/1 - - 3213 3213 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 - - - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 - - - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/3 0/3 0/3 8348 - 2095 10443 پايانه و انبار

 29/5 34/1 33/9 819374 250808 117417 1187599 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 - - - 0 نظامی

 1/0 1/1 1/1 39978 - - 39978 مسکونی -تجاري

 0/2 0/2 0/2 - - 8241 8241 خدماتی-اداري-تجاري

 0/002 0/002 0/002 69 - - 69 كارگاهی-مسکونی

 0/1 0/1 0/1 - - 2192 2192 گارگاهی-تجاري

 0/8 1/0 0/9 33168 - - 33168   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
3479279 282949 294165 2902165 99/4 100 86/4 

 0/5 - 0/6 19901 - - 19901 باغات و كشاورزي

 0/04 - 0/05 - - 1724 1724   رودخانه

 0/0 - 0/0 - - - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
21625 1724 - 19901 0/6 - 0/5 

 87/0 - 100 2922066 294165 284673 3500904 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است. ها، كل اراضی حريم به كاربريها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.یانجام ممتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 یه شهر اروم 1-1ه طرح تفصیلی ناحی های شهری )اراضی خالص(  درالگوی استفاده از زمین در کاربری -9-1جدول 

 

 نفر 40250در سال افق طرح:  1-1جمعیت ناحیه 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 ناحیه ای* فرا ناحیه ای کل

 1859316 - 1859316 مسکونی

 خدمات شهری
 117752 112687 230439 خدمات پایه

 72555 96202 168757 سایر خدمات شهری

 33168 - 33168 سایر کاربری ها

 819374 368225 1187599 رهاشبکه گذ

 2902165 577114 3479279 جمع

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه*
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 شهر ارومیه 1-1طرح تفصیلی ناحیه  -3-1نقشه 
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 1-1-1طرح تفصیلی محله  -1-1-1

درصد از  3/8 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/2هکتار در حدود  170با مساحت ، 1-1-1محله 

  .را دارا است 1-1درصد از وسعت ناحیه  5/48منطقه يک و وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-1-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، تخصیص مانده ظرفیت 

 .باشدیم راينفر را پذ 18544برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-1-1محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  2/49 محله ، مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-1-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/12مترمربع( با سرانه  225459درصد ) 3/13مترمربع به كاربري مسکونی،  0/45مترمربع( با سرانه  834492)

مترمربع به شبکه گذرها  5/33مترمربع( با سرانه  621307درصد ) 6/36، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.ساير كاربري مترمربع به 7/0مترمربع( با سرانه  12856درصد )8/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-و فناوري، آموزشی، اداري آموزش، تحقیقات
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-1-1موقعیت محله 
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 1/0هکتار ) 2/0را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  9/99هکتار ) 4/169به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 5/91ي برابر شهر نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 109، 1-1-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 4/91شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 109 ،1-1-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/45برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  222 ،1-1-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-1-1های شهری )اراضی خالص( محله بریالگوی استفاده از زمین در کار -10-1جدول 

 

 نفر 18544در سال افق طرح:  1-1-1جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 محله ای فرامحله ای کل

 45/0 834492 - 834492 مسکونی

 خدمات شهری
 7/8 144331 122253 22078 خدمات پایه

 4/4 81128 46946 34182 سایر خدمات شهری

 0/7 12856 -  12856 سایر کاربری ها

 33/5 621307 297378 323929 شبکه گذرها

 91/4 1694114 466577 1227537 جمع
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 شهر ارومیه 1-1-1کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -11-1جدول 

  نفر 18544در سال افق طرح:  1-1-1جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی  ()مترمربعمساحت 
 سرانه 

 کل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحیه
 کل اراضی

اراضی 
خالص 
 شهری

 45/0 49/3 49/2 834492 -  - 834492 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوري

 1/2 1/3 1/3 21728 -  -  21728 آموزشی

 0/3 0/3 0/3 -  3940 1524 5464 انتظامی -اداري

 1/8 2/0 1/9 13205 19871 -  33076 خدماتی-تجاري

 0/2 0/2 0/2 3351 -  -  3351 ورزشی 

 0/1 0/2 0/2 2659 -   - 2659 درمانی 

 0/2 0/2 0/2 614 -  2769 3383 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 1/6 1/8 1/8 30513  - -  30513 پارک

 4/0 4/4 4/4 -  -  73893 73893 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 2446 -   - 2446 [2]مذهبی 

 0/04 0/04 0/04 535 172 -  706 [2]تأسیسات شهري

 0/3 0/3 0/3 5652 -  -  5652 [2]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0 -  -  -  0 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 -  -  -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/4 0/4 0/4 5121  - 2095 7215 پايانه و انبار

 33/5 36/7 36/6 403744 163588 53975 621307 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 نظامی

 مسکونی-تجاري

  

33181 -   - 33181 2/0 2/0 1/8 

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 خدماتی-اداري-تجاري

 كارگاهی-نیمسکو

  

0 -   -  - 0/0 0/0 0/0 

 گارگاهی-تجاري

  

2192 2192 -   - 0/1 0/1 0/1 

 0/7 0/8 0/8 12856 -   - 12856   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
1694114 136448 187571 1370095 99/9 100 91/4 

باغات و 
 كشاورزي

  1661  - -  1661 0/1 -  0/1 

 0/04 -  0/04 -  -  719 719   رودخانه

حريم سبز 
 حفاظتی

  0  - -   - 0/0  - 0/0 

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
2381 719 0 1661 0/1  - 0/1 

 91/48 -  100 1371757 187571 137168 1696495 جمع 
 

 كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است. ها، كل اراضی حريم بهها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.نجام میامتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-1-1طرح تفصیلی محله  -4-1نقشه 
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 1-1-2طرح تفصیلی محله  -2-1-1

درصد از وسعت  7/4 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  96با مساحت  ، 1-1-2محله 

 را دارا است. 1-1درصد از وسعت ناحیه  4/27منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-1-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه معیت كنونی و تعیین میزان جمعیتج

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 13216برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-1-2محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  9/58 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 1-1-2محله لی نحوه استفاده از اراضی الگوي ك

 7/4مترمربع( با سرانه  62392درصد ) 5/6مترمربع به كاربري مسکونی،  8/42مترمربع( با سرانه  566047)

به شبکه گذرها  مترمربع1/24مترمربع( با سرانه  319146درصد ) 2/33، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 8/0مترمربع( با سرانه  10238درصد ) 1/1و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میه شامل كاربريهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-1-2موقعیت محله 
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درصد(  3/0هکتار ) 3/0را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  7/99هکتار ) 8/95به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 7/72شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 138، 1-1-2محله در  شهريراكم ناخالص ت -

 است. مترمربع

 5/72شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 138 ،1-1-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  8/42برابر  مسکونیزمین نفر در هکتار و سرانه  233 ،1-1-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-1-2های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -12-1جدول 

  نفر 13216در سال افق طرح:  1-1-2جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 8/42 566047 - 566047 مسکونی

 خدمات شهری
 4/3 44509 27476 17033 خدمات پایه

 4/1 17883 17473 410 سایر خدمات شهری

 8/0 10238 - 10238 سایر کاربری ها

 1/24 319146 87882 231264 شبکه گذرها

 72/5 957823 132831 824992 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-1-2کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -31-1جدول 

  نفر 13216در سال افق طرح:  1-1-2محله  جمعیت

 نوع کاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبی  )مترمربع( مساحت

 کل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحیه
 کل اراضی

اراضی خالص 
 شهری

 42/8 59/1 58/9 566047  - -  566047 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوري

 0/3 0/4 0/4 3957 -  -  3957 آموزشی

 0/1 0/1 0/1  - 1104 210 1314 انتظامی -اداري

 1/0 1/4 1/4 8476 4293 837 13606 خدماتی-تجاري

 0/3 0/4 0/4 3855  - -  3855 ورزشی 

 0/6 0/8 0/8 7280  - -  7280 درمانی 

 0/2 0/2 0/2 1043 -  963 2006 هنري -فرهنگی

پارک و 
فضاي 

 بزس

 0/4 0/6 0/6 5788 -   - 5788 پارک

 1/5 2/0 2/0 -   - 19247 19247 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 919    - 919 [2]مذهبی 

 0/0 0/1 0/1 456 176  - 632 [2]تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 824 -   - 824 [2]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 فرهنگی میراث

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 0/2 0/3 0/3 2895  - -  2895 پايانه و انبار

 24/1 33/3 33/2 254478 38701 25967 319146 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 -  -  -  0 نظامی

 مسکونی-تجاري

  

0  -  -  - 0/0 0/0 0/0 

 خدماتی-اداري-تجاري

  

0  - -   - 0/0 0/0 0/0 

 كارگاهی-مسکونی

  

69  -  - 69 0/01 0/01 0/01 

 گارگاهی-تجاري

  

0 -  -   - 0/0 0/0 0/0 

 [3]الحاقی

  

10238  -  - 10238 1/1 1/1 0/8 

 جمع اراضی خالص شهری

  
957823 47224 4427

3 

86632

6 

99/7 100 72/5 

 باغات و كشاورزي

  

2879 -   - 2879 0/3 -  0/2 

 رودخانه

  

228 228  - -  0/0  - 0/0 

 حريم سبز حفاظتی

  

0  -  - -  0/0 -  0/0 

 شهریجمع اراضی ناخالص 

  

3107 228 0 2879 0/3 -  0/2 

4427 47453 960930 جمع 

3 

86920

5 

100  - 72/71 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخان : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میا نیاز در طول زمان)تا افق طرح (متناسب ب ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-1-2طرح تفصیلی محله  -5-1نقشه 
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 1-1-3طرح تفصیلی محله  -3-1-1

درصد از وسعت  1/4 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  84با مساحت  ، 1-1-3محله 

 را دارا است. 1-1درصد از وسعت ناحیه  1/24منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-1-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي يريزتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 8490برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-1-3محله  ضیارا در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  4/54 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 1-1-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 1/13مترمربع( با سرانه  111345درصد ) 2/13مترمربع به كاربري مسکونی،  0/54مترمربع( با سرانه  458777)

مترمربع به شبکه گذرها  1/92مترمربع( با سرانه  471452درصد ) 3/29، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 2/1مترمربع( با سرانه  10075درصد ) 2/1و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربرياربريك 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط. تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی،

 ارومیهدر تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر  1-1-3موقعیت محله 



  UR-P09-R01-212                    شهر ارومیهمنطقه یک تفصیلی  طرح

42 

درصد(  9/1هکتار ) 6/1را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  1/98هکتار ) 7/82به اين ترتیب 

 دهد.ص شهري تشکیل میديگر را اراضی ناخال

 بر اين اساس: 

 3/99شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 101، 1-1-3محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 4/97شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 103 ،1-1-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/54برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  185 ،1-1-3محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-1-3های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -14-1جدول 

  نفر  8490در سال افق طرح:  1-1-3جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل ه ایفرامحل محله ای

 0/54 458777 - 458777 مسکونی

 خدمات شهری
 9/4 41600 27046 14554 خدمات پایه

 2/8 69745 62615 7130 سایر خدمات شهری

 2/1 10075 - 10075 سایر کاربری ها

 1/29 247145 94229 152917 شبکه گذرها

 97/4 827341 183890 643452 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-1-3رح تفصیلی محله کاربری اراضی ط -15-1جدول 

  نفر  8490در سال افق طرح:  1-1-3جمعیت محله 

 نوع کاربری

 سرانه  )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 

)مترمرب
 ع(

 کل
شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 54/0 55/5 54/4 458777 -   - 458777 مسکونی 

 1/9 2/0 1/9  - -  16315 16315 [1]قات و فناوريآموزش تحقی

 2/5 2/6 2/5 12194 8521 464 21179 آموزشی

 2/0 2/1 2/0 359 2973 13929 17261 انتظامی -اداري

 2/1 2/1 2/1 2119 2032 13435 17586 خدماتی-تجاري

 0/4 0/4 0/4 3463 -   - 3463 ورزشی 

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 درمانی 

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 هنري -نگیفره

پارک و 
 فضاي سبز

 0/8 0/8 0/8 6750  - -  6750 پارک

 0/7 0/8 0/7 -  -  6206 6206 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 1535 -  -  1535 [3]مذهبی 

 0/05 0/05 0/05 118 277  - 395 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/3 0/2 2072  -  - 2072 [3]تجهیزات شهري

 0/4 0/4 0/4  -  - 3213 3213 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 -  -  -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/04 0/04 0/04 333  - -  333 پايانه و انبار

 29/1 29/9 29/3 161152 48519 37474 247145 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 نظامی

-تجاري
 مسکونی

  6797  -  - 6797 0/8 0/8 0/8 

 1/0 1/0 1/0  - -  8241 8241 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0 -  -  -  0 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

0 -   -  - 0/0 0/0 0/0 

 [4]الحاقی

  

10075  -  - 10075 1/2 1/2 1/2 

 جمع اراضی خالص شهری

  
827341 99276 62321 665744 98/1 100 97/4 

 1/8  - 1/8 15361  -  - 15361 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

776 776  -  - 0/1  - 0/1 

 0/0 -  0/0  - -   - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
16137 776 0 15361 1/9  - 1/9 

 99/3 -  100 681105 62321 100052 843479 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  ذيرد.پانجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 1-2طرح تفصیلی ناحیه  -2-1

درصد از  4/9درصد از مساحت منطقه يک و حدود  3/38حدود  ، هکتار 784ا مساحتی بالغ بر ب 1-2ناحیه 

 محله است.  7شامل  1-2دهد. تقسیمات تنانی ناحیه مساحت پاره اصلی شهر را به خود اختصاص می

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 1-2ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیه تأممعطوف ب يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

در سال افق طرح  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  89700برابر با  جمعیتی

 

 

 ارومیه رشه 1-2 ناحیه اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

 0/55هکتار ) 7/431 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان می 1-2ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 3/14هکتار ) 2/112 و گذرهادرصد( به شبکه  3/30هکتار ) 0/238 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  7/99کتار )ه 9/781به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 3/0هکتار ) 4/2خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 1-2

 :بر اين اساس  باشد.نفر می 89700براي سال افق طرح برابر با  1-2جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 4/87شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 114 ،1-2ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  2/87نفر در هکتار و سرانه خالص زمین شهري برابر  115، 1-2تراكم خالص شهري در ناحیه  -
 است.

مترمربع  1/48مسکونی برابر نفر در هکتار و سرانه زمین  208، 1-2تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2ناحیه موقعیت 
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 شهر 1-2 ناحیه تفصیلی طرح در شهری هایکاربری سرانه و زمین از استفاده نحوه تفصیلی الگوی

 ارومیه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  1-2در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 0/55هکتار مساحت دارد كه حدود  7/431، 1-2مسکونی ناحیه اراضی داراي كاربري  کاربری مسکونی:

ت و سرانه درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده اس 2/55درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع می 1/48زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هکتار  0/19 ،1-2در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتی:-کاربری تجاری

و سرانه را به خود اختصاص داده است اراضی خالص شهري آن و مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 4/2 حدود

 مترمربع می باشد. 1/2 متناظر با آنزمین 

درصد  2/2 مساحت دارد كه حدود هکتار  3/17 ،1-2در ناحیه  یكاربري آموزش داراي اراضی کاربری آموزشی:

متناظر با و سرانه زمین ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است كل مساحت از 

 می باشد.مترمربع  9/1 آن

 9/1 ،1-2در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی کاربری آموزش تحقیقات و فناوری:

ي آن را به خود و مساحت اراضی خالص شهر هناحیمساحت كل از درصد  2/0 مساحت دارد كه حدود هکتار

 می باشد.مترمربع  2/0 متناظر با آنو سرانه زمین اختصاص داده است 

درصد  5/1هکتار مساحت دارد كه حدود  4/11 ،1-2درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی کاربری درمانی:

متناظر با و سرانه زمین ص داده است از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصا

 می باشد.مترمربع  3/1

درصد از  5/0هکتار مساحت دارد كه حدود  2/4 ،1-2كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی کاربری ورزشی:

سرانه زمین متناظر با آن و مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 باشد.ی ممترمربع  5/0



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیه منطقه یک  طرح تفصیلی

47 

هکتار مساحت دارد كه  0/4 ،1-2هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-کاربری فرهنگی

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  5/0حدود 

 باشد.می مترمربع  5/0زمین متناظر با آن 

درصد از  1/0هکتار مساحت دارد كه حدود  9/0 ،1-2اربري مذهبی در ناحیه ك داراي اراضی کاربری مذهبی:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 باشد.می مترمربع  1/0

فضاي سبز در ناحیه كاربري پارک و  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( کاربری پارک و فضای سبز

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را  3/4هکتار مساحت دارد كه حدود  8/33، 1-2

 باشد.می مترمربع  8/3ه است و سرانه زمین متناظر با آن به خود اختصاص داد

مساحت دارد كه  هکتار 0/2 ،1-2كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سیسات شهری:أکاربری ت

 مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده درصد از 3/0 درصد از مساحت كل ناحیه و 2/0حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  3/4 ،1-2كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی کاربری تجهیزات شهری:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  5/0حدود 

 باشد.می مترمربع  5/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت  5/2 ،1-2كاربري تفريحی و گردشگري در ناحیه  داراي اراضی کاربری تفریحی و گردشگری:

و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از مساحت كل ناحیه 3/0دارد كه حدود 

 باشد.می مترمربع  3/0و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه حدود  7/1 ،1-2انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامی:-کاربری اداری

است و سرانه زمین  به خود اختصاص دادهدرصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را  2/0

 باشد.می مترمربع  2/0متناظر با آن 
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كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار(  داراي اراضی :)پایانه و انبار( کاربری حمل و نقل و انبارداری

ضی خالص شهري درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت ارا 2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  6/1 ،1-2در ناحیه 

 باشد.می مترمربع  2/0آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 3/30حدود مساحت دارد كه هکتار  0/238 ،1-2ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی کاربری شبکه گذر:

ه خود اختصاص داده ري آن را بدرصد از مساحت اراضی خالص شه 4/30و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.می مترمربع  5/26است  و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  1/0هکتار مساحت دارد كه حدود  1/1 ،1-2اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:کاربری

با  از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر

 3/0دهد كه از كل مساحت آن ، نشان می 1-2هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 1/0آن 

خدماتی -اداري-درصد( به كاربري تجاري 8/73هکتار ) 8/0مسکونی ، -درصد( به كاربري تجاري 3/24هکتار )

 ه است.كارگاهی اختصاص يافت-درصد(  به كاربري تجاري 9/1هکتار ) 02/0و 

هکتار و سرانه  9/781، 1-2هاي شهري )اراضی خالص(  در ناحیه ساحت كاربريم شهری: خالصاراضی 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  7/99شهري حدود مترمربع است. اراضی خالص  2/87زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

کتار و سرانه زمین متناظر با آن ه 4/2، 1-2ه احت اراضی ناخالص شهري در ناحیمس اراضی ناخالص شهری:

 3/2  حدود دهد كهنشان می 1-2ها در اراضی ناخالص شهري ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 3/0

درصد( به رودخانه  3/6هکتار) 2/0درصد( از مساحت آن به كاربري باغات و اراضی كشاورزي و  7/93هکتار)

 اختصاص يافته است.
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 شهر ارومیه 1-2کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -16-1جدول 

 نفر 89700در سال افق طرح:  1-2جمعیت ناحیه 

 )مترمربع(مساحت  نوع کاربری
سرانه   صد(در)سهم نسبی 

 اراضی خالص شهری کل اراضی )مترمربع(

 48/1 55/2 55/0 4317473 مسکونی 

 0/2 0/2 0/2 18935 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/9 2/2 2/2 172913 آموزشی

 0/2 0/2 0/2 16706 انتظامی -اداري

 2/1 2/4 2/4 189776 خدماتی-تجاري

 0/5 0/5 0/5 42336 ورزشی 

 1/3 1/5 1/5 113918 درمانی 

 0/5 0/5 0/5 40438 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 2/6 3/0 3/0 235717 پارک

 1/1 1/3 1/3 101794 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 9030 [3]مذهبی

 0/2 0/3 0/2 19577 [3]تأسیسات شهري

 0/5 0/5 0/5 42835 [3]تجهیزات شهري

 0/3 0/3 0/3 24909 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 0 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 0/2 0/2 0/2 16494 پايانه و انبار

 26/5 30/4 30/3 2379532 بکه گذرش

 0/0 0/0 0/0 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0 2626 مسکونی -تجاري

 0/1 0/1 0/1 7974 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0 0 كارگاهی-مسکونی

 0/002 0/003 0/003 202 گارگاهی-تجاري

 0/7 0/8 0/8 65824 [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
7819010 99/7 100 87/2 

 0/3 - 0/3 22694 باغات و كشاورزي

 0/02 - 0/02 1537 رودخانه

 0/0 - 0/0 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
24232 0/3 - 0/3 

 87/4 - 100 7843242 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  هايدر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و ردمگزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام متأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.اضی الحاقی، اراضی مابین پالکمنظور از ار : 4



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیه منطقه یک  طرح تفصیلی

50 

 شهر ارومیه به تفکیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه ای 1-2کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -17-1جدول 

 نفر 89700در سال افق طرح:  1-2جمعیت ناحیه 

 نوع کاربری
 )مترمربع( سرانه  صد()در سهم نسبی )مترمربع( مساحت

 ناحیه*  کل  ناحیه*  کل  ناحیه* فراناحیه کل

 48/1 48/1 63/1 55/0 4317473 - 4317473 مسکونی 

 - 0/2 - 0/2 - 18935 18935 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/3 1/9 1/7 2/2 118752 54160 172913 آموزشی

 0/0 0/2 0/1 0/2 3470 13236 16706 انتظامی -اداري

 0/4 2/1 0/5 2/4 34957 154819 189776 خدماتی-تجاري

 0/4 0/5 0/5 0/5 33430 8906 42336 ورزشی 

 0/2 1/3 0/2 1/5 14933 98986 113918 درمانی 

 0/3 0/5 0/3 0/5 23593 16845 40438 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/8 2/6 2/3 3/0 158429 77288 235717 پارک

 - 1/1 - 1/3 - 101794 101794 [2]باز فضاي سبز و

 0/1 0/1 0/1 0/1 9030 - 9030 [3]مذهبی 

 0/0 0/2 0/0 0/2 3098 16479 19577 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/5 0/2 0/5 14413 28423 42835 [3]تجهیزات شهري

 - 0/3 - 0/3 - 24909 24909 تفريحی و گردشگري

 - 0/0 - 0/0 - - 0 میراث فرهنگی

 - 0/0 - 0/0 - - 0 تیصنع

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/2 0/2 0/2 16494 - 16494 پايانه و انبار

 22/3 26/5 29/3 30/3 2001010 378522 2379532 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 0/0 0/0 0/0 0/0 2626 - 2626 مسکونی-تجاري

 - 0/1 - 0/1 - 7974 7974 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-نیمسکو

 - 0/0 - 0/0 - 202 202 گارگاهی-تجاري

 0/7 0/7 1/0 0/8 65824 - 65824   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
7819010 1001477 6817533 99/7 99/7 87/2 76/0 

 0/3 0/3 0/3 0/3 22694 - 22694 باغات و كشاورزي

 - 0/0 - 0/0 - 1537 1537 رودخانه

 - - - - - - - م سبز حفاظتیحري
 جمع اراضی ناخالص شهری

  
24232 1537 22694 0/3 0/3 0/3 0/3 

 76/3 87/4 100 100 6840228 1003014 7843242 جمع 

 . كاربري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد *
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده ر ارومیه فقط وضع موجود كاربريدر محدوده شه ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 ر( ديده شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شه پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفکیک رده عملکردی 1-2 کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه -18-1جدول 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
  سرانه

ری و شه کل )مترمربع(
 کل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهری

اراضی 
خالص 
 شهری

 48/1 55/2 55/0 4317473 -  -  4317473 مسکونی 

 0/2 0/2 0/2  -  - 18935 18935 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/9 2/2 2/2 118752 47111 7049 172913 آموزشی

 0/2 0/2 0/2 3470 5959 7277 16706 انتظامی -اداري

 2/1 2/4 2/4 34957 44907 109913 189776 خدماتی-تجاري

 0/5 0/5 0/5 33430  - 8906 42336 ورزشی 

 1/3 1/5 1/5 14933 6486 92500 113918 درمانی 

 0/5 0/5 0/5 23593 -  16845 40438 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/6 3/0 3/0 158429 -  77288 235717 پارک

 1/1 1/3 1/3 -  -  101794 101794 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 9030 -  -  9030 [3]مذهبی 

 0/2 0/3 0/2 3098 16479  - 19577 [3]تأسیسات شهري

 0/5 0/5 0/5 14413 -  28423 42835 [3]تجهیزات شهري

 0/3 0/3 0/3  - -  24909 24909 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/2 0/2 16494  -  - 16494 پايانه و انبار

 26/5 30/4 30/3 2001010 314976 63546 2379532 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0 2626  - -  2626 مسکونی -تجاري

 0/1 0/1 0/1 -  -  7974 7974 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 كارگاهی-مسکونی

 0/002 0/003 0/003 -  -  202 202 گارگاهی-تجاري

 0/7 0/8 0/8 65824  -  - 65824   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
7819010 565559 435917 6817533 99/7 100 87/2 

 0/3  - 0/3 22694 -  -  22694 باغات و كشاورزي

 0/02  - 0/02  -  - 1537 1537   رودخانه

 0/0 -  0/0 -   -  - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
24232 1537 0 22694 0/3  - 0/3 

 87/4  - 100 6840228 435917 567097 7843242 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده رومیه فقط وضع موجود كاربريدر محدوده شهر ا ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و نی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمگزيتأمین سرانه و مکان : 3

 ديده شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر(  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه  1-2طرح تفصیلی ناحیه  های شهری )اراضی خالص(  درالگوی استفاده از زمین در کاربری -19-1جدول 

 

 نفر 89700در سال افق طرح:  1-2جمعیت ناحیه 

  
 )مترمربع(مساحت

 ناحیه ای* فرا ناحیه ای کل

 4317473 - 4317473 مسکونی

 خدمات شهری
 375679 402880 778559 خدمات پایه

 57547 220075 277622 سایر خدمات شهری

 65824 - 65824 سایر کاربری ها

 2001010 378522 2379532 شبکه گذرها

 6817533 1001477 7819010 مجموع 

  .است  رده عملکردي ناحیه و زير ناحیهشامل *
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 شهر ارومیه 1-2طرح تفصیلی ناحیه  -7-1نقشه 
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 1-2-1طرح تفصیلی محله  -1-2-1

درصد از  3/7 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  8/1هکتار در حدود  150با مساحت ، 1-2-1محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  1/19منطقه يک و وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-2-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 18669با  برابر یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-2-1محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  8/54محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-2-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 9/9مترمربع( با سرانه  185422درصد ) 4/12مسکونی،  مترمربع به كاربري 95/43مترمربع( با سرانه  820536)

مترمربع به شبکه گذرها  6/24مترمربع( با سرانه  459129درصد ) 6/03، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 9/0مترمربع( با سرانه  16701درصد ) 1/1و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط. تجهیزات

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2-1موقعیت محله 
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 1/1هکتار ) 7/1را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  9/98ر )هکتا 2/148به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 3/80شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 125، 1-2-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 4/79شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 126 ،1-2-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/43برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  228 ،1-2-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-2-1های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -20-1جدول 

 

 نفر 18669در سال افق طرح:  1-2-1حله جمعیت م

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 43/95 820536 - 820536 مسکونی

 خدمات شهری
 4/3 80432 50642 29790 خدمات پایه

 5/6 104991 98537 6453 سایر خدمات شهری

 0/9 16701 - 16701 سایر کاربری ها

 24/6 459129 196164 262965 هاشبکه گذر

 79/4 1481789 345343 1136446 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-2-1کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -21-1جدول 

  نفر 18669در سال افق طرح:  1-2-1جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه قهمنط
اراضی 
خالص 
 شهری

 43/95 55/37 54/76 820536 -  -  820536 مسکونی 

 0/06 0/08 0/08  - -  1135 1135 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/99 2/51 2/48 26817 10318  - 37135 آموزشی

 0/47 0/59 0/58 1435  - 7277 8712 انتظامی -اداري

 3/76 4/73 4/68 8073 25519 36566 70158 خدماتی-تجاري

 0/21 0/26 0/26 3900  - -  3900 ورزشی 

 0/29 0/36 0/36 4862  - 514 5376 درمانی 

 0/25 0/31 0/31 4585  - -  4585 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 0/64 0/80 0/79 11883  -  - 11883 پارک

 0/77 0/97 0/96 -   - 14438 14438 [2]فضاي سبز و باز

 0/12 0/16 0/16 2329  -  - 2329 [3]مذهبی 

 0/04 0/05 0/05 329 457  - 786 [3]تأسیسات شهري

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 [3]تجهیزات شهري

 0/62 0/78 0/77  - -  11601 11601 تفريحی و گردشگري

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 میراث فرهنگی

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/31 0/39 0/38 5759  -  - 5759 پايانه و انبار

 24/59 30/98 30/64 365236 62778 31115 459129 شبکه گذر

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 نظامی

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 مسکونی-تجاري

 0/41 0/51 0/51 -  -  7625 7625 خدماتی-اداري-تجاري

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 كارگاهی-مسکونی

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 گارگاهی-تجاري

 0/89 1/13 1/11 16701  -  - 16701   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
1481789 110270 99072 1272447 98/88 100 79/37 

 0/86 -  1/07 16097 -   - 16097 باغات و كشاورزي

 0/04 -  0/04 -  -  673 673   انهرودخ

 0/00  - 0/00 -  -   - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
16770 673 0 16097 1/12 -  0/90 

 80/27 -  100 1288544 99072 110943 1498559 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  ع موجود كاربريدر محدوده شهر ارومیه فقط وض ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و بر طبق اقدام مردمگزينی كاربري مذهبی تأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 1-2-1طرح تفصیلی محله  -8-1نقشه 
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 1-2-2طرح تفصیلی محله  -2-2-1

ز وسعت درصد ا 7/3 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  9/0هکتار در حدود  76با مساحت ، 1-2-2محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  8/9منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-2-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 9292برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-2-2محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  0/56محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-2-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 6/11ع( با سرانه مترمرب 107375درصد ) 0/14مترمربع به كاربري مسکونی،  1/46مترمربع( با سرانه  428219)

مترمربع به شبکه گذرها  5/23مترمربع( با سرانه  218087درصد ) 5/28، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 9/0مترمربع( با سرانه  8108درصد ) 1/1و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، هنري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2-2موقعیت محله 
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درصد(  4/0هکتار ) 3/0ضی خالص شهري و را ارا محلهدرصد( از مساحت  6/99هکتار ) 2/76به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 3/82شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 122، 1-2-2محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 0/82هري برابر ش نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 122 ،1-2-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/46برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  217 ،1-2-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-2-2های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -22-1جدول 

 

 نفر 9292در سال افق طرح:  1-2-2جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 46/1 428219 - 428219 مسکونی

 خدمات شهری
 8/1 75392 57821 17571 خدمات پایه

 3/4 31983 31893 90 سایر خدمات شهری

 0/9 8108 - 8108 سایر کاربری ها

 23/5 218087 60355 157732 شبکه گذرها

 82/0 761788 150069 611719 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-2-2کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -23-1جدول 

  نفر 9292 در سال افق طرح: 1-2-2جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 46/1 56/2 56/0 428219  - -  428219 ونی مسک

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 آموزش تحقیقات و فناوري

 1/9 2/3 2/3 10824 7036  - 17860 آموزشی

 0/2 0/3 0/3 2035  - -  2035 انتظامی -اداري

 1/6 1/9 1/9 1554  - 13007 14561 خدماتی-تجاري

 0/3 0/4 0/4 2875  - -  2875 ورزشی 

 0/2 0/2 0/2 1517  - -  1517 مانی در

 0/3 0/4 0/4 2822  -  - 2822 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/4 2/9 2/9 22343  -  - 22343 پارک

 1/3 1/5 1/5  -  - 11720 11720 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 503 -   - 503 [2]مذهبی 

 1/7 2/1 2/1 134 15617  - 15751 [2]تأسیسات شهري

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 [2]تجهیزات شهري

 1/3 1/6 1/6 -   - 12544 12544 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/3 0/4 0/4 2843  -  - 2843 پايانه و انبار

 23/5 28/6 28/5 189309 28779  - 218087 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 نظامی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0   گارگاهی-تجاري

 0/9 1/1 1/1 8108  - -  8108   [3]الحاقی

 اراضی خالص شهری جمع

  
761788 37271 51432 673086 99/6 100 82/0 

 0/3 -  0/3 2541  -  - 2541 باغات و كشاورزي

 0/05  - 0/1  -  - 428 428   رودخانه

 0/0 -  0/0  -  -  - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
2969 428 0 2541 0/4 -  0/3 

 82/3  - 100 675627 51432 37699 764758 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز أسیسات و تجهیزات شهريهاي تگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
ي وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربرمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-2-2طرح تفصیلی محله  -9-1نقشه 
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 1-2-3طرح تفصیلی محله  -3-2-1

درصد از  6/8 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/2هکتار در حدود  176 با مساحت، 1-2-3محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  5/22منطقه يک و وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-2-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم رايا پذنفر ر 12362برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-2-3محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  2/55محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-2-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 4/20مترمربع( با سرانه  252341صد )در 3/14مترمربع به كاربري مسکونی،  7/78مترمربع( با سرانه  973199)

مترمربع به شبکه گذرها  0/43مترمربع( با سرانه  531920درصد ) 2/30، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 4/0مترمربع( با سرانه  5213درصد ) 3/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-ی، تجاريانتظام-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2-3موقعیت محله 
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 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهاز مساحت درصد(  0/100هکتار ) 3/176به اين ترتیب 

 بر اين اساس:

 6/142شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 70 ،1-2-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  7/78برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  127 ،1-2-3محله تراكم خالص مسکونی در  -

  است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-2-3های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -24-1 جدول

 

 1نفر 23621در سال افق طرح:  1-2-3جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 78/7 973199 - 973199 مسکونی

 خدمات شهری
 19/6 241726 203868 37858 خدمات پایه

 0/9 10615 7286 3330 سایر خدمات شهری

 0/4 5213 - 5213 سایر کاربری ها

 43/0 531920 131620 400300 شبکه گذرها

 142/6 1762673 342774 1419899 مجموع 

 

 

 

  

                                                           
 كل شهر ارومیه نیز مشاهده می شود.( ظرفیت جمعیت پذيري محله بیش از جمعیت تعیین شده در افق طرح می باشد.) اين امر در 1



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیهمنطقه یک تفصیلی طرح 

64 

 شهر ارومیه 1-2-3کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -25-1جدول 

  نفر 12362در سال افق طرح:  1-2-3جمعیت محله 

 نوع کاربری

 صد()درسهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهری و  کل )مترمربع(

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهری
اراضی 
خالص 
 شهری

 78/73 55/21 55/21 973199  - -  973199 مسکونی 

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوري

 3/39 2/38 2/38 36560 5386 -  41946 آموزشی

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 انتظامی -اداري

 0/85 0/59 0/59 10448 -   - 10448 خدماتی-تجاري

 1/13 0/79 0/79 5066  - 8906 13973 ورزشی 

 0/71 0/50 0/50 2314 6486  - 8800 درمانی 

 0/71 0/50 0/50 8814  -  - 8814 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 10/67 7/48 7/48 54597  - 77288 131885 کپار

 0/25 0/17 0/17 -  -  3035 3035 [1]فضاي سبز و باز

 0/23 0/16 0/16 2837 -  -  2837 [2]مذهبی 

 0/16 0/11 0/11 1955 59  - 2014 [2]تأسیسات شهري

 2/30 1/61 1/61  -  - 28423 28423 [2]تجهیزات شهري

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 تفريحی و گردشگري

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 میراث فرهنگی

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 0/01 0/01 0/01 167 -  -  167 پايانه و انبار

 43/03 30/18 30/18 531920 -  -  531920 شبکه گذر

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 نظامی

 مسکونی-تجاري

  

0  -  -  - 0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

0 -  -  -  0/00 0/00 0/00 

 [3]الحاقی

  

5213 -  -  5213 0/30 0/30 0/42 

 جمع اراضی خالص شهری

  
1762673 117652 11930 1633091 100 100 142/59 

 0/00  - 0/00 -  -   - 0 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

0 -  -   - 0/00 -  0/00 

 0/00  - 0/00  -  - -  0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
0 0 0 0 0/00  - 0/00 

 142/59  - 100 1633091 11930 117652 1762673 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلگیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : با توجه به مجاز بودن كشت 1
توسط بر طبق ضوابط فنی مربوط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-2-3ح تفصیلی محله طر -10-1نقشه 
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 1-2-4طرح تفصیلی محله  -4-2-1

درصد از وسعت  5/4 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  92با مساحت ، 1-2-4محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  7/11منطقه يک و 

 

هاي تها و فرصبا در نظر گرفتن محدوديت 1-2-4محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 10725برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-2-4محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  3/59محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-2-4محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 5/9مترمربع( با سرانه  101629درصد ) 0/11مترمربع به كاربري مسکونی،  0/51مترمربع( با سرانه  546768)

مترمربع به شبکه گذرها  8/24مترمربع( با سرانه  265893درصد ) 9/28، 1هاي خدمات شهرييمترمربع به كاربر

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 6/0مترمربع( با سرانه  6550درصد ) 7/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، 

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2-4موقعیت محله 
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 05/0هکتار ) 04/0و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  95/99هکتار ) 1/92به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می خالص شهرينا را اراضی  محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

 9/85نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  116، 1-2-4تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 9/85شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 116 ،1-2-4محله تراكم خالص شهري در  -

 است.بع مترمر

مترمربع  0/51برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  196 ،1-2-4محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-2-4های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -26-1جدول 

 

 نفر 10725در سال افق طرح:  1-2-4جمعیت محله 

 کاربری
 بع()مترمرمساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 51/0 546768 - 546768 مسکونی

 خدمات شهری
 9/2 98550 87317/94 11232 خدمات پایه

 0/3 3078 2667 411 سایر خدمات شهری

 0/6 6550 - 6550 سایر کاربری ها

 24/8 265893 62397 203495 شبکه گذرها

 85/9 920839 152383 768456 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-2-4کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -27-1جدول 

  نفر 10725در سال افق طرح:  1-2-4جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهری و  کل )مترمربع(

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهری
اراضی 
خالص 
 شهری

 51/0 59/4 59/3 546768 -   - 546768 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 آموزش تحقیقات و فناوري

 3/2 3/8 3/8 13685 21135 -  34820 آموزشی

 0/0 0/0 0/0 -  -  -  0 انتظامی -اداري

 0/04 0/04 0/04 411  - -  411 خدماتی-تجاري

 0/8 0/9 0/9 8108 -  -  8108 ورزشی 

 0/4 0/4 0/4 4032 -   - 4032 درمانی 

 0/7 0/8 0/8 4042  - 3736 7779 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/8 3/3 3/3 29987  -  - 29987 پارک

 0/3 0/3 0/3  - -  2942 2942 [1]فضاي سبز و باز

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 [2]مذهبی 

 0/01 0/01 0/01  - 59  - 59 [2]تأسیسات شهري

 1/0 1/2 1/2 10824  -  - 10824 [2]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/3 0/3 2667  -  - 2667 پايانه و انبار

 24/8 28/9 28/9 246730 19163 -  265893 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0   مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0   گارگاهی-تجاري

 0/6 0/7 0/7 6550  -  - 6550   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
920839 6679 40357 873803 99/95 100 85/9 

 0/0  - 0/0  - -  -  0 باغات و كشاورزي

 0/04  - 0/05 -   - 437 437   رودخانه

 0/0  - 0/0  - -   - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
437 437 0 0 0/05 -  0/04 

 85/9 -  100 873803 40357 7116 921276 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلمجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه با توجه به : 1
ابط فنی مربوط توسط بر طبق ضو نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-2-4طرح تفصیلی محله  -11-1نقشه 

 

 



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیه منطقه یک  طرح تفصیلی

70 

 1-2-5طرح تفصیلی محله  -5-2-1

درصد از وسعت  5/3 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  9/0هکتار در حدود   71با مساحت ، 1-2-5محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  1/9منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتحدوديتبا در نظر گرفتن م 1-2-5محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 11350برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-2-5محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  3/62محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-2-5محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 1/4مترمربع( با سرانه  46931درصد ) 6/6مترمربع به كاربري مسکونی،  2/39مترمربع( با سرانه  444420)

مترمربع به شبکه گذرها  6/18مترمربع( با سرانه  210973درصد ) 6/29، 1هاي خدمات شهريمربع به كاربريمتر

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 9/0مترمربع( با سرانه  10590درصد ) 5/1و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، هنري، پارک و -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2-5موقعیت محله 
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 دهد.می را اراضی خالص شهري تشکیل محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 3/71به اين ترتیب 

 بر اين اساس: 

 8/62شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 159 ،1-2-5محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  2/39برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  255 ،1-2-5محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-2-5های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -28-1جدول 

 

 نفر 11350در سال افق طرح:  1-2-5جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 39/2 444420 - 444420 مسکونی

 خدمات شهری
 2/7 30870 12550 18320 خدمات پایه

 1/4 16061 16061 0 سایر خدمات شهری

 0/9 10590 - 10590 سایر کاربری ها

 18/6 210973 74509 136464 شبکه گذرها

 62/8 712914 103120 609794 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-2-5کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -29-1جدول 

  نفر 11350در سال افق طرح:  1-2-5جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحیه
 کل اراضی

اراضی 
خالص 
 شهری

 39/2 62/3 62/3 444420 -   - 444420 مسکونی 

 1/3 2/1 2/1 -   - 14800 14800 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 0/4 0/6 0/6 4314  -  - 4314 آموزشی

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 انتظامی -اداري

 0/1 0/1 0/1 875 -  -  875 خدماتی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 ورزشی 

 0/0 0/1 0/1  - -  374 374 درمانی 

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 1/6 2/6 2/6 18488 -   - 18488 پارک

 0/7 1/1 1/1  - -  7563 7563 [2]فضاي سبز و باز

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 [3]هبی مذ

 0/01 0/02 0/02  - 130  - 130 [3]تأسیسات شهري

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 [3]تجهیزات شهري

 0/0 0/1 0/1  -  - 386 386 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 نه و انبارپايا

 18/6 29/6 29/6 184999 25974  - 210973 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 گارگاهی-تجاري

 0/9 1/5 1/5 10590  -  - 10590   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
712914 23123 26104 663687 100/0 100 62/8 

 0/0  - 0/0  -  - -  0 باغات و كشاورزي

 0/0 -  0/0 -   - -  0   رودخانه

 0/0 -  0/0  - -   - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
0 0 0 0 0/0 -  0/0 

 62/8 -  100 663687 26104 23123 712914 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلدر حريم خطوط برق و رودخانهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان  : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيمانساز
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 1-2-5محله  طرح تفصیلی -12-1نقشه 
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 1-2-6طرح تفصیلی محله  -6-2-1

درصد از وسعت  0/4 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود   83با مساحت ، 1-2-6محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  6/10منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-2-6محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 11800برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-2-6محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی کمترا و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  5/50محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-2-6محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 3/11مترمربع( با سرانه  133035درصد ) 1/16مترمربع به كاربري مسکونی،  4/35مترمربع( با سرانه  418129)

مترمربع به شبکه گذرها  7/22مترمربع( با سرانه  268191درصد ) 4/32، 1خدمات شهري هايمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 7/0مترمربع( با سرانه  8015درصد ) 0/1و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-يانتظامی، تجار-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2-6موقعیت محله 
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درصد(  1/0هکتار ) 1/0را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  9/99هکتار ) 7/82به اين ترتیب 

 دهد.گر را اراضی ناخالص شهري تشکیل میدي

 بر اين اساس: 

 2/70شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 142، 1-2-6محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 1/70شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 143 ،1-2-6محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  4/35برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  282 ،1-2-6محله مسکونی در  تراكم خالص -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-2-6های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -30-1جدول 

 

 نفر 11800در سال افق طرح:  1-2-6جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 35/4 418129 - 418129 مسکونی

 خدمات شهری
 7/2 84513 65156 19358 خدمات پایه

 4/1 48522 45820 2702 سایر خدمات شهری

 0/7 8015 - 8015 سایر کاربری ها

 22/7 268191 113879 154312 شبکه گذرها

 70/1 827370 224855 602515 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-2-6کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -31-1جدول 

  نفر 11800در سال افق طرح:  1-2-6جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع( مساحت
سرانه  

 کل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحیه
 کل اراضی

اراضی 
خالص 
 شهری

 35/4 50/5 50/5 418129 -  -  418129 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 آموزش تحقیقات و فناوري

 1/5 2/1 2/1 10482 -  6754 17236 آموزشی

 0/5 0/7 0/7  - 5959  - 5959 انتظامی -اداري

 3/0 4/3 4/3 10911  - 24431 35342 خدماتی-تجاري

 0/8 1/2 1/2 9884  - -  9884 ورزشی 

 0/9 1/3 1/3 1464  - 9650 11115 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 1290 -  -  1290 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 0/7 1/0 1/0 8240 -   - 8240 پارک

 2/6 3/7 3/7  - -  30759 30759 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/3 0/3 2157 -  -  2157 [2]مذهبی 

 0/02 0/03 0/03 133 110 -  242 [2]تأسیسات شهري

 0/3 0/4 0/4 3589 -   - 3589 [2]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0  -  - 378 378 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/4 0/6 0/6 4727  -  - 4727 پايانه و انبار

 22/7 32/4 32/4 174812 93379  - 268191 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 نظامی

 مسکونی-تجاري

  

1914 -   - 1914 0/2 0/2 0/2 

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

202 202 -  -  0/0 0/0 0/0 

 0/7 1/0 1/0 8015  - -  8015   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
827370 72175 99448 655747 99/9 100 70/1 

 0/1  - 0/1 1217  - -  1217 باغات و كشاورزي

 0/0  - 0/0  -  -  - 0   رودخانه

 0/0  - 0/0  -  - -  0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
1217 0 0 1217 0/1  - 0/1 

 70/2  - 100 656964 99448 72175 828587 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانهب :1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
شده است. هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صافمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-2-6طرح تفصیلی محله  -13-1نقشه 
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 1-2-7طرح تفصیلی محله  -6-2-1

درصد از  6/6 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  6/1هکتار در حدود  135با مساحت ، 1-2-7محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  3/17منطقه يک و وسعت 

 

هاي ها و فرصتظر گرفتن محدوديتبا در ن 1-2-7محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 15502برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-2-7محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  7/50محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-2-7محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 8/14رانه مترمربع( با س 229448درصد ) 9/16مترمربع به كاربري مسکونی،  3/44مترمربع( با سرانه  686202)

مترمربع به شبکه گذرها  4/27مترمربع( با سرانه  425338درصد ) 4/31، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 7/0مترمربع( با سرانه  10648درصد ) 8/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداريآموزش، 
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-2-7موقعیت محله 
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 2/0هکتار ) 3/0لص شهري و را اراضی خا محلهدرصد( از مساحت  8/99هکتار ) 2/135به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 4/87شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 114، 1-2-7محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 2/87رابر شهري ب نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 115 ،1-2-7محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  3/44برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  226 ،1-2-7محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-2-7های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -32-1جدول 

 

 نفر 15502در سال افق طرح:  1-2-7جمعیت محله 

 بریکار
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 44/3 686202 - 686202 مسکونی

 خدمات شهری
 10/8 167076 146183/17 20893 خدمات پایه

 4/0 62372 61545 827 سایر خدمات شهری

 0/7 10648 -  10648 سایر کاربری ها

 27/4 425338 220755 204584 شبکه گذرها

 87/2 1351636 428483 923153  مجموع
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 شهر ارومیه 1-2-7کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -33-1جدول 

  نفر 15502در سال افق طرح:  1-2-7جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی مساحت )مترمربع(
سرانه  

 کل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحیه
 کل اراضی

اراضی 
خالص 

 هریش

68620 -  -  686202 مسکونی 
2 

50/7 50/8 44/3 

 0/2 0/2 0/2 -   - 3000 3000 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/3 1/5 1/4 16070 3236 295 19601 آموزشی

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 انتظامی -اداري

 3/7 4/3 4/3 2684 19387 35909 57980 خدماتی-تجاري

 0/2 0/3 0/3 3596 -  -  3596 ورزشی 

 5/3 6/1 6/1 743  - 81961 82703 درمانی 

 1/0 1/1 1/1 2038  - 13109 15147 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 0/8 1/0 1/0 12891  -  - 12891 پارک

 2/0 2/3 2/3  - -  31336 31336 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 1206 -   - 1206 [3]مذهبی 

 0/04 0/04 0/04 548 47  - 595 [3]تأسیسات شهري

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 [3]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 0/0 0/0 0/0 331  -  - 331 پايانه و انبار

30800 84904 32431 425338 شبکه گذر
4 

31/4 31/5 27/4 

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 نظامی

 مسکونی-تجاري

  

711  -  - 711 0/1 0/1 0/0 

 0/02 0/03 0/03  - -  349 349 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

0  - -   - 0/0 0/0 0/0 

 [4]الحاقی

  

10648 -  -  10648 0/8 0/8 0/7 

 ضی خالص شهریجمع ارا

  
1351636 198390 107573 10456

72 

99/8 100 87/2 

 باغات و كشاورزي

  

2839  -  - 2839 0/2  - 0/2 

 رودخانه

  

0 -  -  -  0/0 -  0/0 

 حريم سبز حفاظتی

  

0 -  -   - 0/0 -  0/0 

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
2839 0 0 2839 0/2 -  0/2 

10485 107573 198390 1354475 جمع 

11 

100  - 87/4 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلخطوط برق و رودخانه با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطي ذيهاسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 1-2-7طرح تفصیلی محله  -14-1نقشه 
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 1-3طرح تفصیلی ناحیه  -1-3

درصد از  1/9درصد از مساحت منطقه يک و حدود  3/37هکتار،  حدود  764با مساحتی بالغ بر  1-3ناحیه 

 محله است.  6شامل  1-3دهد. تقسیمات تنانی ناحیه مساحت پاره اصلی شهر را به خود اختصاص می

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيدودبا در نظر گرفتن مح 1-3ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

در سال افق طرح  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  81543برابر با  جمعیتی

 

 

 ارومیه شهر 1-3 ناحیه اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از ادهاستف نحوه کلی لگویا

 3/51هکتار ) 1/392 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان می 1-3ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 2/18هکتار ) 1/139 و گذرهادرصد( به شبکه  0/30هکتار ) 9/228 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  5/99هکتار ) 1/760به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 5/0هکتار ) 1/4خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 1-3

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 81543براي سال افق طرح برابر با  1-3جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 7/93شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 107 ،1-3ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  2/93نفر در هکتار و سرانه خالص زمین شهري برابر  107، 1-3تراكم خالص شهري در ناحیه  -
 است.

مترمربع  1/48نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  208، 1-3خالص مسکونی در ناحیه  تراكم -
 است.

 یلی شهر ارومیهدر تقسیمات تنانی طرح تفص 1-3ناحیه موقعیت 
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 شهر 1-3 ناحیه تفصیلی طرح در شهری هایکاربری سرانه و زمین از استفاده نحوه تفصیلی الگوی

 ارومیه

ربري به ترتیب زير به تفکیک هر كا 1-3در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 3/51هکتار مساحت دارد كه حدود 392 /1، 1-3اراضی داراي كاربري مسکونی ناحیه  کاربری مسکونی:

درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  6/51درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع می 1/48زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هکتار  7/12 ،1-3در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتی:-اریکاربری تج

و سرانه را به خود اختصاص داده است اراضی خالص شهري آن و مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 7/1 حدود

 مترمربع می باشد. 6/1 متناظر با آنزمین 

مساحت دارد كه  هکتار  0/16 نزديک به  ،1-3در ناحیه  یكاربري آموزش داراي اراضی کاربری آموزشی:

و سرانه ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است كل از مساحت درصد  1/2 حدود

 می باشد.مترمربع  0/2 متناظر با آنزمین 

نزديک  ،1-3ر ناحیه د تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی کاربری آموزش تحقیقات و فناوری:

ي آن را به و مساحت اراضی خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  1/0 مساحت دارد كه حدود هکتار  8/0 به

 می باشد.مترمربع  1/0 متناظر با آنو سرانه زمین خود اختصاص داده است 

درصد  7/1كه حدود هکتار مساحت دارد  7/12 ،1-3درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی کاربری درمانی:

متناظر با و سرانه زمین از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 می باشد.مترمربع  6/1

درصد 3/1هکتار مساحت دارد كه حدود  1/10 ،1-3كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی کاربری ورزشی:

سرانه زمین متناظر با و الص شهري آن را به خود اختصاص داده است از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خ

 باشد. می مترمربع 2/1آن 
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هکتار مساحت دارد كه  9/1 ،1-3هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-کاربری فرهنگی

ست و سرانه درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده ا 3/0حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0زمین متناظر با آن 

درصد از  1/0هکتار مساحت دارد كه حدود  5/0 ،1-3كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی کاربری مذهبی:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 د.باش می مترمربع 1/0

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( کاربری پارک و فضای سبز

مساحت اراضی خالص  از  3/8حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 2/8هکتار مساحت دارد كه حدود   8/62، 1-3

 باشد.می رمربع مت 7/7شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  8/2 ،1-3كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سیسات شهری:أکاربری ت

است و سرانه  مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص دادهدرصد از مساحت كل ناحیه و  4/0حدود 

 باشد.می مترمربع  3/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  4/4 ،1-3كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی ی:کاربری تجهیزات شهر

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  6/0حدود 

 باشد.می مترمربع  5/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت  6/2 ،1-3و گردشگري در ناحیه كاربري تفريحی  داراي اراضی کاربری تفریحی و گردشگری:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  3/0دارد كه حدود 

 باشد.می مترمربع  3/0و سرانه زمین متناظر با آن 

ار مساحت دارد كه حدود هکت 7/3 ،1-3انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامی:-کاربری اداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  5/0

 باشد.می مترمربع  4/0متناظر با آن 
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داري )پايانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبار داراي اراضی :)پایانه و انبار( کاربری حمل و نقل و انبارداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري  3/0هکتار مساحت دارد كه حدود  6/2 ،1-3ناحیه  در

 باشد.می مترمربع  3/0آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 0/30د حدومساحت دارد كه هکتار  9/228 ،1-3ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی کاربری شبکه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شه 1/30و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.می مترمربع  1/28است  و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  2/1 ،1-3اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:کاربری

ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با  از مساحت كل

 2/0دهد كه از كل مساحت آن ، نشان می 1-3هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 1/0آن 

خدماتی -اداري-تجاريدرصد( به كاربري  2/65هکتار ) 8/0مسکونی ، -ري تجاريدرصد( به كارب 3/14هکتار )

 كارگاهی اختصاص يافته است.-یدرصد(  به كاربري مسکون 6/20هکتار ) 2/0و 

ار و سرانه هکت 1/760، 1-3هاي شهري )اراضی خالص( در ناحیه ساحت كاربريم شهری: خالصاراضی 

ه را به خود درصد از مساحت كل ناحی 5/99مترمربع است. اراضی خالص شهري حدود  2/93زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

کتار و سرانه زمین متناظر با آن ه 1/4، 1-3احت اراضی ناخالص شهري در ناحیه مس اراضی ناخالص شهری:

 0/3دهد كه حدود  نشان می 1-3ها در اراضی ناخالص شهري ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 5/0

درصد( به رودخانه  3/28هکتار)2/1باغات و اراضی كشاورزي و درصد( از مساحت آن به كاربري  7/71هکتار)

 اختصاص يافته است.
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 شهر ارومیه 1-3کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -43-1جدول 

 نفر 81543در سال افق طرح:  1-3جمعیت ناحیه 

 )مترمربع(مساحت  نوع کاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبی 

 خالص شهری اراضی کل اراضی )مترمربع(

 48/1 51/6 51/3 3920932 مسکونی 

 0/1 0/1 0/1 7854 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/0 2/1 2/1 159653 آموزشی

 0/4 0/5 0/5 36643 انتظامی -اداري

 1/6 1/7 1/7 127011 خدماتی-تجاري

 1/2 1/3 1/3 101412 ورزشی 

 1/6 1/7 1/7 126673 درمانی 

 0/2 0/3 0/3 19215 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 4/0 4/3 4/2 323679 پارک

 3/7 4/0 4/0 303935 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 5484 [3]مذهبی 

 0/3 0/4 0/4 27855 [3]تأسیسات شهري

 0/5 0/6 0/6 43604 [3]تجهیزات شهري

 0/3 0/3 0/3 25678 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/3 0/3 0/3 26265 پايانه و انبار

 28/1 30/1 30/0 2289100 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 0 نظامی

 0/02 0/02 0/02 1673 مسکونی -تجاري

 0/1 0/1 0/1 7642 خدماتی-اداري-تجاري

 0/03 0/03 0/03 2412 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0 0 گارگاهی-تجاري

 0/5 0/6 0/6 44012   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
7600731 99/5 100 93/2 

 0/4   0/4 29506 باغات و كشاورزي

 0/1   0/2 11675 رودخانه

 0/0   0/0 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
41180 0/5   0/5 

 93/7   100 7641912 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر: با توجه  1
 باز اختصاص داده شده است. ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز وها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 ح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است. سط پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفکیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه ای 1-3کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -53-1جدول 

 نفر 81543در سال افق طرح:  1-3جمعیت ناحیه 

 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت  نوع کاربری
 ناحیه*  کل  ناحیه*  کل  ناحیه* فراناحیه کل

 48/1 48/1 61/1 51/3 3920932 0 3920932 مسکونی 

 - 0/1 - 0/1 0 7854 7854 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/6 2/0 2/0 2/1 130269 29384 159653 آموزشی

 0/1 0/4 0/1 0/5 4546 32098 36643 انتظامی -اداري

 0/5 1/6 0/7 1/7 43181 83830 127011 خدماتی-تجاري

 0/4 1/2 0/5 1/3 32542 68869 101412 ورزشی 

 0/2 1/6 0/2 1/7 15265 111409 126673 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 0/3 11159 8056 19215 هنري -فرهنگی

 3/3 4/0 4/1 4/2 265223 58456 323679 پارک پارک و فضاي سبز

 - 3/7 - 4/0 0 303935 303935 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 0/1 5484 0 5484 [3]مذهبی 

 0/0 0/3 0/0 0/4 2938 24917 27855 [3]تأسیسات شهري

 0/5 0/5 0/7 0/6 43604 0 43604 [3]تجهیزات شهري

 - 0/3 - 0/3 0 25678 25678 ريحی و گردشگريتف

 - 0/0 - 0/0 0 0 0 میراث فرهنگی

 - 0/0 - 0/0 0 0 0 صنعتی

حمل و نقل و 

 انبارداري 

 0/2 0/3 0/2 0/3 13018 13248 26265 پايانه و انبار

 22/7 28/1 28/8 30/0 1849197 439903 2289100 شبکه گذر

 - - - - 0 0 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0 0/0 1673 0 1673 ونیمسک-تجاري

 - 0/1 - 0/1 0 7642 7642 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - 2412 0 2412 كارگاهی-مسکونی

 - 0/0 - 0/0 0 0 0 گارگاهی-تجاري

 0/5 0/5 0/7 0/6 44012 0 44012   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  

7600731 1215278 6385454 99/4 99/5 93/2 78/3 

 0/4 0/4 0/5 0/4 29506 0 29506 باغات و كشاورزي

 - 0/1 - 0/2 0 11675 11675   رودخانه

 - - - - 0 0 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  

41180 11675 29506 0/5 0/5 0/5 0/4 

 78/6 93/7 100 100 6414960 1226952 7641912 جمع 

 . زير ناحیه را دربرمی گیردكاربري هاي رده عملکردي ناحیه و  * 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.لها و مسی: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میطول زمان)تا افق طرح ( متناسب با نیاز در ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 ه به تفکیک رده عملکردیشهر ارومی 1-3 کاربری اراضی طرح تفصیلی ناحیه -36-1جدول 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 48/1 51/6 51/3 3920932  -  - 3920932 مسکونی 

 0/1 0/1 0/1  -  - 7854 7854 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/0 2/1 2/1 130269 29384 -  159653 آموزشی

 0/4 0/5 0/5 4546 15110 16988 36643 انتظامی -اداري

 1/6 1/7 1/7 43181 472 83358 127011 خدماتی-تجاري

 1/2 1/3 1/3 32542  - 68869 101412 ورزشی 

 1/6 1/7 1/7 15265 10168 101241 126673 درمانی 

 0/2 0/3 0/3 11159  - 8056 19215 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 4/0 4/3 4/2 265223  - 58456 323679 پارک

 3/7 4/0 4/0 -   - 303935 303935 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 5484 -   - 5484 [3]مذهبی 

 0/3 0/4 0/4 2938 24917 -  27855 [3]تأسیسات شهري

 0/5 0/6 0/6 43604  -  - 43604 [3]تجهیزات شهري

 0/3 0/3 0/3  - -  25678 25678 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 0/3 0/3 0/3 13018  - 13248 26265 پايانه و انبار

 28/1 30/1 30/0 1849197 368014 71888 2289100 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 نظامی

 0/02 0/02 0/02 1673  -  - 1673 مسکونی -تجاري

 0/1 0/1 0/1  -  - 7642 7642 خدماتی-اداري-تجاري

 0/03 0/03 0/03 2412  - -  2412 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 گارگاهی-تجاري

 0/5 0/6 0/6 44012  -  - 44012   [4]الحاقی

 شهری جمع اراضی خالص

  
7600731 767212 448066 6385454 99/5 100 93/2 

 0/4  - 0/4 29506 -  -  29506 باغات و كشاورزي

 0/1 -  0/2  -  - 11675 11675   رودخانه

 0/0 -  0/0  - -   - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
41180 11675 0 29506 0/5 -  0/5 

 93/7  - 100 6414960 448066 778886 7641912 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میطول زمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز در  ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه  1-3طرح تفصیلی ناحیه  اضی خالص(  درهای شهری )ارالگوی استفاده از زمین در کاربری -37-1جدول 

 

 نفر 81543در سال افق طرح:  1-3جمعیت ناحیه 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 ناحیه ای* فرا ناحیه ای کل

 3920932 - 3920932 مسکونی

 خدمات شهری
 506484 605026 1111510 خدمات پایه

 64829 170349 235178 سایر خدمات شهری

 44012 - 44012 اربری هاسایر ک

 1849197 439903 2289100 شبکه گذرها

 6385454 1215278 7600731 مجموع 

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه* 
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 شهر ارومیه 1-3طرح تفصیلی ناحیه  -15-1نقشه 
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 1-3-1طرح تفصیلی محله  -1-3-1

درصد از  8/7 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  9/1در حدود  هکتار 160با مساحت ، 1-3-1محله 

  .را دارا است 1-3درصد از وسعت ناحیه  0/21منطقه يک و وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-3-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه تجمعیت كنونی و تعیین میزان جمعی

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 21387برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-3-1محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  9/51محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-3-1 محلهالگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 7/11مترمربع( با سرانه  249467درصد ) 5/15مترمربع به كاربري مسکونی،  9/38مترمربع( با سرانه  832260)

مترمربع به شبکه گذرها  7/22مترمربع( با سرانه  486339درصد ) 3/30، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 4/0مترمربع( با سرانه  8531) درصد5/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میر ارومیه شامل كاربريهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 لط.تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مخت

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-3-1موقعیت محله 
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 8/1هکتار ) 8/2را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  2/98هکتار ) 7/157به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 0/75شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 133، 1-3-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 7/73شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 136 ،1-3-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/38برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  257 ،1-3-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-3-1های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -38-1جدول 

 

 نفر 21387در سال افق طرح:  1-3-1جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 38/9 832260 - 832260 مسکونی

 خدمات شهری
 7/3 157011 138561/74 18449 خدمات پایه

 4/3 92456 90278 2177 سایر خدمات شهری

 0/4 8531   8531 سایر کاربری ها

 22/7 486339 272510 213829 شبکه گذرها

 73/7 1576596 501350 1075246 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-3-1کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -39-1جدول 

  نفر 21387طرح: در سال افق  1-3-1جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 38/9 52/8 51/9 832282 -  -  832282 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 آموزش تحقیقات و فناوري

 1/1 1/4 1/4 22655 -   - 22655 آموزشی

 0/9 1/3 1/2 1197 1822 16908 19927 انتظامی -اداري

 1/5 2/0 2/0 5773 296 25543 31612 خدماتی-تجاري

 0/6 0/8 0/8 12990  -  - 12990 ورزشی 

 0/4 0/5 0/5 7724  -  - 7724 درمانی 

 0/2 0/3 0/3 5010  -  - 5010 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/8 2/5 2/5 38601  - 815 39416 پارک

 3/2 4/3 4/2 -   - 67631 67631 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 1428  -  - 1428 [2]مذهبی 

 0/01 0/01 0/01 41 116 -  157 [2]تأسیسات شهري

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 [2]تجهیزات شهري

 1/2 1/6 1/6  - -  25678 25678 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 رهنگیمیراث ف

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/3 0/4 0/4 7061  -  - 7061 پايانه و انبار

 22/7 30/8 30/3 347183 67245 71888 486316 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0   مسکونی-تجاري

 0/4 0/5 0/5  -  - 7642 7642 خدماتی-ارياد-تجاري

 0/0 0/0 0/0 536  -  - 536 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0   گارگاهی-تجاري

 0/4 0/5 0/5 8531  -  - 8531   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
1576596 216106 69479 1291011 98/2 100 73/7 

 1/2  - 1/6 26263  -  - 26263 باغات و كشاورزي

 0/1 -  0/1  -  - 1865 1865   رودخانه

 0/0  - 0/0  -  - -  0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
28128 1865 0 26263 1/8 -  1/3 

 75/0 -  100 1317274 69479 217970 1604724 جمع 

 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلدخانهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رو : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح (متنا ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 هشهر ارومی 1-3-1طرح تفصیلی محله  -16-1نقشه 
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 1-3-2طرح تفصیلی محله  -1-3-2

درصد از وسعت  6/4 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  95با مساحت ، 1-3-2محله 

  .را دارا است 1-3درصد از وسعت ناحیه  5/12منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-3-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي يزيرتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 14025برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-3-2محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  7/54محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-3-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 9/6مترمربع( با سرانه  96213درصد ) 1/10مترمربع به كاربري مسکونی،  2/37مترمربع( با سرانه  521251)

مترمربع به شبکه گذرها  2/23مترمربع( با سرانه  325814)درصد  2/34، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 6/0مترمربع( با سرانه  8868درصد ) 9/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط. تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی،

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-3-2موقعیت محله 



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیه منطقه یک  طرح تفصیلی

96 

 03/0هکتار ) 03/0و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  97/99هکتار ) 2/95به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می خالص شهرينارا اراضی  محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

  67/9 نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  147، 1-3-2تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 9/67شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 147 ،1-3-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  2/37برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  269 ،1-3-2محله  تراكم خالص مسکونی در -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-3-2های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -40-1جدول 

 

 نفر 14025در سال افق طرح:  1-3-2جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 37/2 521251 - 521251 مسکونی

 خدمات شهری
 6/4 89352 76626 12726 خدمات پایه

 0/5 6861 6861   سایر خدمات شهری

 0/6 8868   8868 سایر کاربری ها

 23/2 325814 128000 197814 شبکه گذرها

 67/9 952145 211487 740659 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-3-2طرح تفصیلی محله  کاربری اراضی -41-1جدول 

  نفر  14025 در سال افق طرح: 1-3-2جمعیت محله 

 نوع کاربری

 درصد((سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 37/2 54/7 54/7 521251 -  -  521251 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 حقیقات و فناوريآموزش ت

 1/8 2/7 2/7 25808  -  - 25808 آموزشی

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 انتظامی -اداري

 0/5 0/7 0/7 6861 -  -  6861 خدماتی-تجاري

 1/7 2/5 2/5 1206  - 22664 23870 ورزشی 

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 483  - 1617 2100 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 0/4 0/5 0/5 5173 -   - 5173 پارک

 2/3 3/3 3/3  -  - 31617 31617 [1]فضاي سبز و باز

 0/0 0/1 0/1 569  -  - 569 [2]مذهبی 

 0/02 0/02 0/02 115 100 -  215 [2]تأسیسات شهري

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 [2]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 ريتفريحی و گردشگ

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 پايانه و انبار

 23/2 34/2 34/2 232287 93527 -  325814 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 گارگاهی-تجاري

 0/6 0/9 0/9 8868 -  -  8868   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
952145 55898 93627 802620 100/0 100 67/9 

 0/0 -  0/0  -  -  - 0 باغات و كشاورزي

 0/02 -  0/03  - -  294 294   رودخانه

 0/0 -  0/0 -   - -  0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
294 294 0 0 0/0  - 0/0 

 67/9 -  100 802620 93627 56192 952439 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام مینیاز در طول زمان)تا افق طرح ( متناسب با ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-3-2طرح تفصیلی محله  -17-1نقشه 
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 1-3-3طرح تفصیلی محله  -1-3-3

درصد از وسعت  9/3 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  9/0هکتار در حدود   79 با مساحت، 1-3-3محله 

  .را دارا است 1-3درصد از وسعت ناحیه  3/10منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-3-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 15132برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-3-3محله  یاراض در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  1/55محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-3-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/5مترمربع( با سرانه  78059درصد ) 9/9مترمربع به كاربري مسکونی،  7/28مترمربع( با سرانه  434673)

مترمربع به شبکه گذرها  8/17مترمربع( با سرانه  982692درصد ) 1/34، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 5/0مترمربع( با سرانه  7004درصد ) 9/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-3-3موقعیت محله 
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 02/0هکتار ) 01/0 و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  98/99هکتار ) 9/78به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می لص شهريخانارا اراضی  محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

 2/52و سرانه ناخالص زمین شهري برابر نفر در هکتار  192، 1-3-3تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 1/52شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 192 ،1-3-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  7/28برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه   348 ،1-3-3محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است. 

 

 

 در طرح تفصیلی 1-3-3های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -42-1جدول 

 

 نفر 15132در سال افق طرح:  1-3-3جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل محله ایفرا محله ای

 28/7 434673 - 434673 مسکونی

 خدمات شهری
 4/5 67559 58384/81 9175 خدمات پایه

 0/7 10500 9179 1321 سایر خدمات شهری

 0/5 7004   7004 سایر کاربری ها

 17/8 269298 112005 157293 شبکه گذرها

 52/1 789034 179569 609465 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-3-3راضی طرح تفصیلی محله کاربری ا -43-1جدول 

  نفر 15132در سال افق طرح:  1-3-3جمعیت محله 

 نوع کاربری

 ) درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 28/7 55/1 55/1 434673 -   - 434673 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 ش تحقیقات و فناوريآموز

 1/5 2/8 2/8 10696 11252 -  21948 آموزشی

 0/1 0/2 0/2  - 1255 -  1255 انتظامی -اداري

 0/5 1/0 1/0 8062  - -  8062 خدماتی-تجاري

 0/1 0/2 0/2 1463  - -  1463 ورزشی 

 0/2 0/5 0/5 2146 1549 -  3695 درمانی 

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0  هنري-فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/3 2/5 2/5 19829 -  -  19829 پارک

 1/3 2/5 2/5 -  -  19386 19386 [1]فضاي سبز و باز

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 [2]مذهبی 

 0/01 0/01 0/01  - 114  - 114 [2]تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 1124 -   - 1124 [2]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 يحی و گردشگريتفر

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/1 0/1 0/1 1183  - -  1183 پايانه و انبار

 17/8 34/1 34/1 213358 55940  - 269298 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 نظامی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0   مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0   گارگاهی-تجاري

 0/5 0/9 0/9 7004  -  - 7004   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
789034 19386 70111 699537 99/98 100 52/1 

 0/0 -  0/0  -  -  - 0 باغات و كشاورزي

 0/01 -  0/02  -  - 123 123   رودخانه

 0/0  - 0/0 -   -  - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
123 123 0 0 0/02  - 0/01 

 52/2 -  100 699537 70111 19509 789157 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلريم خطوط برق و رودخانه: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در ح 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-3-3ه طرح تفصیلی محل -18-1نقشه 
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 1-3-4طرح تفصیلی محله  -1-3-4

درصد از وسعت  2/4 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  86با مساحت ، 1-3-4محله 

  .را دارا است 1-3درصد از وسعت ناحیه  3/11منطقه يک و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-3-4محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيبر پايه برنامه توسعه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 8624برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-3-4محله  اراضی در پیشنهادی یتیجمع تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  2/59محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-3-4محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/10مترمربع( با سرانه  87721درصد ) 2/10مترمربع به كاربري مسکونی،  0/59مترمربع( با سرانه  509037)

مترمربع به شبکه گذرها  1/30مترمربع( با سرانه  259546درصد ) 2/30، 1شهريهاي خدمات مترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 4/0مترمربع( با سرانه  3195درصد ) 4/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-3-4موقعیت محله 
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درصد(  1/0هکتار ) 1/0و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  9/99هکتار ) 9/85به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می خالص شهرينارا اراضی  محلهاز مساحت 

 بر اين اساس: 

 8/99نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  100، 1-3-4تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 7/99شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 100 ،1-3-4محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/59برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  169 ،1-3-4محله لص مسکونی در تراكم خا -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-3-4های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -44-1جدول 

 

 نفر  8624در سال افق طرح:  1-3-4جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 ع()مترمربسرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 59/0 509037 - 509037 مسکونی

 خدمات شهری
 9/0 77279 58895/04 18384 خدمات پایه

 1/2 10442 3654 6788 سایر خدمات شهری

 0/4 3195 -  3195 سایر کاربری ها

 30/1 259546 96729 162817 شبکه گذرها

 99/7 859500 159278 700222 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-3-4کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -45-1ول جد

  نفر  8624در سال افق طرح:  1-3-4جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 59/0 59/2 59/2 509037 -   - 509037 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوري

 2/1 2/1 2/1 18007 -  -  18007 آموزشی

 0/2 0/2 0/2 1891 -  79 1970 انتظامی -اداري

 0/8 0/8 0/8 6788  - -  6788 خدماتی-تجاري

 0/2 0/2 0/2 1600  - -  1600 ورزشی 

 0/2 0/2 0/2 1693  - -  1693 درمانی 

 0/7 0/7 0/7 3635  - 2049 5684 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 0/8 0/8 0/8 7283  -  - 7283 پارک

 4/0 4/0 4/0  -  - 34289 34289 [1]فضاي سبز و باز

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 [ 2]مذهبی 

 0/01 0/01 0/01 37 62  - 98 [2]تأسیسات شهري

 1/0 1/0 1/0 8625 -   - 8625 [2]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0 -   - -  0 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 پايانه و انبار

 30/1 30/2 30/2 201679 57867  - 259546 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/2 0/2 0/2 1684 -   - 1684 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 گارگاهی-تجاري

 0/4 0/4 0/4 3195  -  - 3195   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
859500 36418 57928 765154 99/9 100 99/7 

 0/1  - 0/1 771  - -  771 باغات و كشاورزي

 0/0  - 0/0 -   - -  0   رودخانه

 0/0  - 0/0  -  -  - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
771 0 0 771 0/1 -  0/1 

 99/8  - 100 765925 57928 36418 860271 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلن در حريم خطوط برق و رودخانهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاها : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2
 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيازمانس
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-3-4یلی محله طرح تفص -19-1نقشه 

 

 



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیه منطقه یک  طرح تفصیلی

107 

 1-3-5طرح تفصیلی محله  -1-3-5

درصد از  2/5 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  3/1هکتار در حدود  107با مساحت ، 1-3-5محله 

  .را دارا است 1-3درصد از وسعت ناحیه  0/14منطقه يک و وسعت 

 

ي هاها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-3-5محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 5672برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-3-5محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی اکمتر و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  8/44محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-3-5محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 3/49مترمربع( با سرانه  279353درصد ) 1/62مترمربع به كاربري مسکونی،  6/84مترمربع( با سرانه  479981)

مترمربع به شبکه گذرها  5/54مترمربع( با سرانه  309174درصد ) 9/28، 1ي خدمات شهريهامترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 5/0مترمربع( با سرانه  3027درصد ) 3/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-3-5حله موقعیت م



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیه منطقه یک  طرح تفصیلی

108 

 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 2/107به اين ترتیب 

 اساس:بر اين  

 9/188شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 53 ،1-3-5محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  6/84برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  118 ،1-3-5محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-3-5خالص( محله های شهری )اراضی الگوی استفاده از زمین در کاربری -46-1جدول 

 

 1نفر 5672در سال افق طرح:  1-3-5جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 84/6 479981 - 479981 مسکونی

 خدمات شهری
 44/0 249652 232565 17087 خدمات پایه

 5/2 29701 29701   سایر خدمات شهری

 0/5 3027   3027 کاربری هاسایر 

 54/5 309174 171177 137996 شبکه گذرها

 188/9 1071535 433444 638091 مجموع 

 

 

 

 

  

                                                           
 امر در كل شهر ارومیه نیز مشاهده می شود.( ظرفیت جمعیت پذيري محله بیش از جمعیت تعیین شده در افق طرح می باشد.) اين 1



  UR-P09-R01-212       شهر ارومیه منطقه یک  طرح تفصیلی

109 

 شهر ارومیه 1-3-5کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -47-1جدول 

  نفر 5672در سال افق طرح:  1-3-5جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 84/6 44/8 44/8 479981 -   - 479981 مسکونی 

 1/4 0/7 0/7  -  - 7854 7854 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 3/6 1/9 1/9 14979 5552 -  20532 آموزشی

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 انتظامی -اداري

 0/9 0/5 0/5 5217 -   - 5217 خدماتی-اريتج

 8/1 4/3 4/3 -   - 46205 46205 ورزشی 

 1/3 0/7 0/7 741 6841  - 7582 درمانی 

 0/8 0/4 0/4 -   - 4390 4390 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 19/8 10/5 10/5 54659 -  57641 112300 پارک

 8/2 4/4 4/4  -  - 46697 46697 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/1 0/1 1422 -  -  1422 [3]مذهبی 

 1/5 0/8 0/8 1418 6959 -  8376 [3]تأسیسات شهري

 0/4 0/2 0/2 2148  - -  2148 [3]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0  - -  -  0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  -  - -  0 صنعتی

نقل و حمل و 
 انبارداري 

 2/9 1/5 1/5 3191  - 13248 16439 پايانه و انبار

 54/5 28/9 28/9 268852 40322  - 309174 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 نظامی

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0   مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/03 0/02 0/02 192  -  - 192 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0   گارگاهی-تجاري

 0/5 0/3 0/3 3027 -   - 3027   [4]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
1071535 176035 59673 835827 100/0 100 188/9 

 0/0  - 0/0  -  -  - 0 باغات و كشاورزي

 0/0 -  0/0  -  -  - 0   رودخانه

 0/0 -  0/0  - -   - 0 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضی ناخالص شهری

  
0 0 0 0 0/0 -  0/0 

 188/9 -  100 835827 59673 176035 1071535 جمع 
 

 ده است.تثبیت ش 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز زات شهريهاي تأسیسات و تجهیگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
شبکه گذر صاف شده است. هاي داراي كاربري وضع موجود ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 1-3-5طرح تفصیلی محله  -20-1نقشه 
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 1-3-6طرح تفصیلی محله  -1-3-6

درصد از  5/11 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  8/2هکتار در حدود  236با مساحت ، 1-3-6محله 

  .را دارا است 1-3درصد از وسعت ناحیه  9/30منطقه يک و وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 1-3-6 محله

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 16703برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-3-6محله  اراضی در پیشنهادی جمعیتی تراکم و زمین از استفاده نحوه کلی لگویا

درصد  4/48محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان می 1-3-6محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 3/33مترمربع( با سرانه  555875درصد ) 5/23مترمربع به كاربري مسکونی،  5/68مترمربع( با سرانه  1143707)

مترمربع به شبکه گذرها  3/38مترمربع( با سرانه  638952درصد ) 0/27، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 8/0مترمربع( با سرانه  13387درصد ) 6/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط. تجهیزات

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-3-6موقعیت محله 
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 5/0هکتار ) 2/1را اراضی خالص شهري و  حلهمدرصد( از مساحت  5/99هکتار ) 2/235به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 5/141شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین  71، 1-3-6محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 8/140شهري برابر  خالص زمیننفر در هکتار و سرانه   71 ،1-3-6محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع   5/68برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  146 ،1-3-6محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 1-3-6های شهری )اراضی خالص( محله الگوی استفاده از زمین در کاربری -48-1جدول 

 

 نفر 16703طرح: در سال افق  1-3-6جمعیت محله 

 کاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 کل فرامحله ای محله ای

 68/5 1143707 - 1143707 مسکونی

 خدمات شهری
 28/2 470657 423605 47051 خدمات پایه

 5/1 85218 78778 6440 سایر خدمات شهری

 0/8 13387 -  13387 سایر کاربری ها

 38/3 638952 241580 397372 شبکه گذرها

 140/8 2351921 743964 1607958 مجموع 
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 شهر ارومیه 1-3-6کاربری اراضی طرح تفصیلی محله  -49-1جدول 

  نفر 16703در سال افق طرح:  1-3-6جمعیت محله 

 نوع کاربری

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 کل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 کل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهری

 68/5 48/6 48/4 1143707 -   - 1143707 مسکونی 

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوري

 3/0 2/2 2/1 38124 12580  - 50704 آموزشی

 0/8 0/6 0/6 1458 12033  - 13491 انتظامی -اداري

 4/1 2/9 2/9 10480 177 57815 68471 خدماتی-تجاري

 0/9 0/6 0/6 15283  -  - 15283 ورزشی 

 6/3 4/5 4/5 2960 1778 101241 105979 درمانی 

 0/1 0/1 0/1 2031 -  -  2031 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 8/4 5/9 5/9 139679 -   - 139679 پارک

 6/2 4/4 4/4 -   - 104314 104314 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 2065 -   - 2065 [3]مذهبی

 1/1 0/8 0/8 1327 17567 -  18894 [3]تأسیسات شهري

 1/9 1/3 1/3 31707  -  - 31707 [3]تجهیزات شهري

 0/0 0/0 0/0  - -   - 0 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/0 0/0 -   -  - 0 میراث فرهنگی

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/1 0/1 0/1 1583 -   - 1583 پايانه و انبار

 38/3 27/2 27/0 585839 53113  - 638952 شبکه گذر

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 نظامی

 0/1 0/1 0/1 1673  - -  1673   مسکونی-تجاري

 0/0 0/0 0/0 -  -  -  0 خدماتی-اداري-تجاري

 0/0 0/0 0/0 -  -   - 0 كارگاهی-مسکونی

 0/0 0/0 0/0  -  -  - 0   گارگاهی-تجاري

 0/8 0/6 0/6 13387 -   - 13387   [3]الحاقی

 جمع اراضی خالص شهری

  
2351921 263370 97247 1991305 99/5 100 140/8 

 0/1  - 0/1 2471  -  - 2471 باغات و كشاورزي

 0/6  - 0/4 -  -  9393 9393   رودخانه

 0/0 -  0/0  - -  -  0 حريم سبز حفاظتی

 ضی ناخالص شهریجمع ارا

  
11865 9393 0 2471 0/5 -  0/7 

 141/5 -  100 1993776 97247 272763 2363786 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه :1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و ينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمگزتأمین سرانه و مکان :2

 ديده شده است.  سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 1-3-6طرح تفصیلی محله  -21-1نقشه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دومنطقه 



  UR-P09-R01-212          شهر اروميهمنطقه دو صيلي طرح تف

115 

 

 دومنطقه طرح تفصيلي  -2

از كل مساحت شهر را به خود درصد  4/42هکتار حدود  4759شهر ارومیه با مساحتی بالغ بر  دومنطقه 

 دهد.اختصاص می

مهمترين محورهاي دسترسی اين منطقه  ايو جاده در اري)عج(، مدرس، استاد شهر عصریول  ر،یهفت ت يبلوارها

و  يقو يبه عنوان لبه شهر ایاالنباز بزرگراه خاتم هايیبخش كه آن ضمن باشد،می شهر هايقسمت به ساير

و منطقه سه  گرددیم یمنته 5و  4 ياه. جنوب منطقه به منطقهدهدیمنطقه را شکل م یمرز شمال ،محدوده شهر

ناحیه و  4در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل  دوتقسیمات تنانی منطقه  .دهدیم لیمنطقه را تشک یمرز غرب زین

 محله است. 21

 

 شهر يتقسيمات تنان در هيشهر اروم دومنطقه  گاهیجا -1-2نقشه 
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 5/27هکتار ) 7/1310 ،دهد كه از كل مساحت منطقهنشان می دوالگوي كلی نحوه استفاده از اراضی منطقه 

به ساير  درصد( 6/47هکتار ) 8/2264 و گذرهادرصد( به شبکه  7/18هکتار ) 888 درصد( به كاربري مسکونی،

درصد( از مساحت منطقه را  8/93)هکتار  5/4463به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

هاي شناسه دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 2/6هکتار ) 9/295اراضی خالص شهري و 

 توان چنین دانست:در افق طرح را می دواصلی منطقه 

 

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 312144براي سال افق طرح برابر با  دوجمعیت برآورد شده منطقه  

 

 5/152 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 66 برابر دو در منطقه شهريتراكم ناخالص  -

 مترمربع است.

 مترمربع 0/143 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 70 برابر دو تراكم خالص شهري در منطقه -

 است.

ربع ممتر 0/42 برابر زمین مسکونیو سرانه نفر در هکتار  238 برابر دو تراكم خالص مسکونی در منطقه -

 است.
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 اروميه دواطالعات كالبدی و جمعيتي طرح تفصيلي پيشنهادی منطقه  -1-2 جدول
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شهر  دومنطقه  يليهای شهری در طرح تفصالگوی تفصيلي نحوه استفاده از زمين و سرانه كاربری

 هياروم

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  دوصیلی منطقه در طرح تف هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

هکتار و سرانه متناظر با آن  7/1310 برابر دو منطقهدر اراضی كاربري مسکونی مساحت  كاربری مسكوني:

مساحت درصد از  4/29 حدود درصد از مساحت كل منطقه و 5/27 مترمربع است. اراضی كاربري مسکونی 0/42

 ا به خود اختصاص داده است.آن ر ياراضی خالص شهر

و سرانه هکتار  8/43 برابر دو منطقهدر خدماتی -اراضی كاربري تجاريمساحت  خدماتي:-كاربری تجاری

 ومساحت كل منطقه  از درصد 9/0 حدودخدماتی -مترمربع است. اراضی كاربري تجاري 4/1 متناظر با آنزمین 

 .به خود اختصاص داده استرا اراضی خالص شهري آن  مساحتدرصد از  0/1حدود 

 متناظر با آنهکتار و سرانه زمین  7/128 برابر دو منطقهدر  یاراضی كاربري آموزشمساحت  كاربری آموزشي:

 درصد از 9/2حدود  و كل منطقهاز مساحت درصد  7/2 حدود مترمربع است. اراضی كاربري آموزش عمومی 1/4

 .داده استرا به خود اختصاص اراضی خالص شهري آن  مساحت

 برابر دو منطقهدر  تحقیقات و فناوريمساحت اراضی كاربري آموزش  كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

 حدود كاربري آموزش، تحقیقات و فناوريمترمربع است. اراضی  1/5هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  0/158

ي آن را به خود اختصاص داده خالص شهرمساحت اراضی  درصد از 5/3حدود  مساحت كل منطقه واز درصد  3/3

 است.

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  0/46 برابر دو منطقهدر مساحت اراضی كاربري درمانی  كاربری درماني:

مساحت كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهري از درصد  0/1 حدود مترمربع است. اراضی كاربري درمانی 5/1

 ت.آن را به خود اختصاص داده اس

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  9/68 برابر دو منطقهدر اراضی كاربري ورزشی مساحت  كاربری ورزشي:

مساحت  درصد از 5/1حدود  مساحت كل منطقه واز درصد  4/1 حدود مترمربع است. اراضی كاربري ورزشی 2/2

 اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.
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هکتار و سرانه زمین  7/92 برابر دو منطقهدر هنري -ساحت اراضی كاربري فرهنگیم هنری:-كاربری فرهنگي

 حدود درصد از مساحت كل منطقه و 9/1 حدود هنري-مترمربع است. اراضی كاربري فرهنگی 0/3متناظر با آن 

 درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است. 1/2

 3/0هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  4/9 برابر دو منطقهدر كاربري مذهبی  مساحت اراضی كاربری مذهبي:

درصد از مساحت كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهري آن  2/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري مذهبی

 را به خود اختصاص داده است.

 برابر دو منطقهدر  فضاي سبز حت اراضی پارک ومسا :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

 8/24 حدود مترمربع است. اراضی كاربري پارک و فضاي سبز 9/37هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  6/1182

ي آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شهر 5/26 حدود درصد از مساحت كل منطقه و

 است.

هکتار و سرانه  8/35 برابر دو منطقهدر ري تأسیسات شهري مساحت اراضی كارب سيسات شهری:أكاربری ت

درصد از مساحت كل منطقه و  8/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تأسیسات شهري 1/1زمین متناظر با آن 

 مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.

هکتار و سرانه  0/38 برابر دو منطقهدر مساحت اراضی كاربري تجهیزات شهري  كاربری تجهيزات شهری:

از مساحت كل منطقه و  درصد 8/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تجهیزات شهري 2/1زمین متناظر با آن 

 مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.درصد از  9/0حدود 

هکتار  8/133 برابر دو منطقهدر ري ساحت اراضی كاربري تفريحی و گردشگم كاربری تفریحي و گردشگری:

درصد از مساحت  8/2 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تفريحی و گردشگري 3/4و سرانه زمین متناظر با آن 

 مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است. درصد از 0/3حدود  كل منطقه و

هکتار و سرانه زمین  0/2 دو برابر منطقهرهنگی در ساحت اراضی كاربري میراث فم :ميراث فرهنگيكاربری 

درصد از مساحت كل منطقه و حدود  04/0مترمربع است. اراضی كاربري میراث فرهنگی حدود  1/0متناظر با آن 

 درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است. 05/0
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هکتار و سرانه زمین  4/98 برابر دو منطقهدر انتظامی -احت اراضی كاربري اداريمس انتظامي:-كاربری اداری

حدود درصد از مساحت كل منطقه و  1/2 حدود انتظامی-مترمربع است. اراضی كاربري اداري 3/3متناظر با آن 

 مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.درصد از  2/2

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  2/107 دو برابر همنطقاحت اراضی كاربري صنعتی در مس :صنعتيكاربری 

درصد از مساحت  4/2درصد از مساحت كل منطقه و حدود  3/2مترمربع است. اراضی كاربري صنعتی حدود  4/3

 اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.

ل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار( كاربري حممساحت اراضی  :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

مترمربع است. اراضی كاربري حمل و نقل و  2/3هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  8/99 برابر دو منطقهدر 

ی خالص شهري ضمساحت ارادرصد از  2/2حدود درصد از مساحت كل منطقه و  1/2 حدود انبارداري )پايانه و انبار(

 ده است.آن را به خود اختصاص دا

 0/888 برابر دو منطقهدر  ها(آن احت اراضی كاربري شبکه گذر )شبکه گذر و رفیوژمس كاربری شبكه گذر:

درصد از مساحت كل  7/18مترمربع است. اراضی كاربري شبکه گذر حدود  4/28هکتار و سرانه متناظر با آن 

 د اختصاص داده است.اضی خالص شهري آن را به خوردرصد از مساحت ا 9/19منطقه و حدود 

و سرانه متناظر است هکتار  6/12 برابر دو منطقهدر مختلط  كاربريبا ساحت كل اراضی م های مختلط:كاربری

اراضی  مساحتدرصد از مساحت كل منطقه و  3/0هاي مختلط حدود اراضی كاربري می باشد.مترمربع  4/0با آن 

 دهد كه از كلنشان می دوهاي مختلط در منطقه ربريالگوي توزيع كا شامل می شود.خالص شهري آن را 

-كاربري تجاريدرصد( به  9/16)هکتار  1/2 ،مسکونی-كاربري تجاريبه  درصد( 0/3) هکتار 4/0 ،مساحت آن

كاربري درصد( به  5/77)هکتار  7/9كارگاهی و -كاربري مسکونیدرصد( به  6/2)هکتار  3/0، خدماتی-اداري

  يافته است.ختصاص اكارگاهی -تجاري

 هکتار و سرانه 5/4463 برابر دوساحت اراضی خالص شهري در منطقه م :های شهریاراضي )خالص( كاربری

درصد از مساحت كل منطقه را به خود اختصاص  8/93اراضی حدود اين مترمربع است.  0/143متناظر با آن  زمین

 داده است.
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متناظر  زمین هکتار و سرانه 9/295 برابر دومنطقه احت اراضی ناخالص شهري در مس اراضي ناخالص شهری:

الگوي  درصد از مساحت كل منطقه را به خود اختصاص داده است. 2/6اين اراضی حدود  مترمربع است. 5/9با آن 

 درصد( 3/60) از اين اراضی هکتار 6/178دهد كه نشان می دومنطقه  ها در اراضی ناخالص شهريتوزيع كاربري

حريم سبز درصد(  3/37)هکتار  5/110و درصد( رودخانه  3/2هکتار ) 9/6، كشاورزياراضی و باغات كاربري 

 باشد.می حفاظتی
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 شهر اروميه دوكاربری اراضي طرح تفصيلي منطقه  -2-2جدول 

 نفر  312144افق طرح  سال در دوجمعيت منطقه                    

 ربع()مترممساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 42/0 29/4 27/5 13106618 مسکونی 

 5/1 3/5 3/3 1580142 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 4/1 2/9 2/7 1286668 آموزشی

 3/2 2/2 2/1 983729 انتظامی -اداري

 1/4 1/0 0/9 438483 خدماتی-تجاري

 2/2 1/5 1/4 688714 ورزشی 

 1/5 1/0 1/0 459693 درمانی 

 3/0 2/1 1/9 927103 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 34/9 24/4 22/9 10882811 پارک

 3/0 2/1 2/0 942863 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/2 0/2 93643 [3] مذهبی

 1/1 0/8 0/8 358239 [4]تأسیسات شهري

 1/2 0/9 0/8 379783 [4]تجهیزات شهري

 4/3 3/0 2/8 1337771 تفريحی و گردشگري

 0/1 0/05 0/04 20355 میراث فرهنگی

 3/4 2/4 2/3 1072416 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 3/2 2/2 2/1 997765 پايانه و انبار

 28/4 19/9 18/7 8880237 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

3822 0/01 0/01 0/01 

 0/1 0/05 0/04 21157 خدماتی-ارياد-تجاري

 كارگاهی-مسکونی

  

3223 0/01 0/01 0/0 

 گارگاهی-تجاري

  

97330 0/2 0/2 0/3 

 [5]الحاقی

  

72683 0/2 0/2 0/2 

 143/0 100 93/8 44635247 جمع اراضي خالص شهری

 باغات و كشاورزي

  

1785565 3/8 - 5/7 

 رودخانه

  

69049 0/1 - 0/2 

 ظتیحريم سبز حفا

  

1104758 2/3 - 3/5 

 9/5 - 6/2 2959372  جمع اراضي ناخالص شهری

 152/5 - 100 47594619 جمع
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه: ب 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان:  3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيتجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانهاي تأسیسات و گزينی كاربريتأمین سرانه و مکان:  4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک:  5
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 نطقهخالص منطقه و فرام سطوح شهر اروميه به تفكيک دوكاربری اراضي طرح تفصيلي منطقه  -3-2 جدول

 نفر  312144افق طرح  سال در دوجمعيت منطقه                                                                                                                    

 نوع كاربری
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع(مساحت 

 منطقه لك منطقه كل  *منطقه  فرامنطقه  كل

 42/0 42/0 47/3 27/5 13106618 - 13106618 مسکونی 

 - 5/1 - 3/3 - 1580142 1580142 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 4/1 4/1 4/6 2/7 1265329 21339 1286668 آموزشی

 0/5 3/2 0/6 2/1 167513 816216 983729 انتظامی -اداري

 1/1 1/4 1/2 0/9 337545 100938 438483 خدماتی-تجاري

 0/9 2/2 1/0 1/4 266553 422160 688714 ورزشی 

 0/4 1/5 0/4 1/0 119537 340156 459693 درمانی 

 0/3 3/0 0/3 1/9 84044 843059 927103 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 7/9 34/9 8/9 22/9 2473894 8408917 10882811 پارک

 - 3/0 - 2/0 - 942863 942863 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/3 0/3 0/2 86996 6647 93643 [3]مذهبی 

 1/1 1/1 1/3 0/8 358239 - 358239 [4]تأسیسات شهري

 0/2 1/2 0/2 0/8 61724 318059 379783 [4]تجهیزات شهري

 0/0 4/3 - 2/8 - 1337771 1337771 تفريحی و گردشگري

 0/0 0/1 - 0/04 - 20355 20355 میراث فرهنگی

 0/0 3/4 - 2/3 - 1072416 1072416 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/4 3/2 0/5 2/1 128815 868950 997765 پايانه و انبار

 23/7 28/4 26/7 18/7 7395497 1484740 8880237 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

3822 - 3822 0/01 0/01 0/01 0/01 

 - 0/1 - 0/04 - 21157 21157 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 0/01 3223 - 3223 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

97330 97330 - 0/2 - 0/3 0/0 

 [5]الحاقی

  

72683 - 72683 0/2 0/3 0/2 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
44635247 18703215 25932032 93/8 93/6 143/0 83/1 

 5/7 5/7 6/4 3/8 1785565 - 1785565 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

69049 69049 - 0/1 - 0/2 - 

 - 3/5 - 2/3 - 1104758 1104758 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
2959372 69049 1785565 6/2 6/4 9/5 5/7 

 88/8 152/5 100 100 27717597 18772263 47594619 جمع 

  ر منطقه را دربرمی گیرد.كاربري هاي رده عملکردي منطقه و زي* 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان:  3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيهاي تأسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان:  4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک:  5
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی دوكاربری اراضي طرح تفصيلي منطقه  -4-2جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع( مساحت
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 

 یفراشهر
 محله و ناحيه منطقه

كل  

 اراضي

اراضي خالص 

 شهری

 42/0 29/4 27/5 13106618 - - 13106618 مسکونی 

 5/1 3/5 3/3 - - 1580142 1580142 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 4/1 2/9 2/7 1062673 202656 21339 1286668 آموزشی

 3/2 2/2 2/1 65877 101636 816216 983729 انتظامی -اداري

 1/4 1/0 0/9 195502 142043 100938 438483 خدماتی-تجاري

 2/2 1/5 1/4 266553 - 422160 688714 ورزشی 

 1/5 1/0 1/0 83058 36479 340156 459693 درمانی 

 3/0 2/1 1/9 84044 - 843059 927103 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 34/9 24/4 22/9 2473894 - 8408917 10882811 پارک

 3/0 2/1 2/0 - - 942863 942863 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/2 0/2 86996 - 6647 93643 [3]مذهبی 

 1/1 0/8 0/8 7269 350970 - 358239 [4]تأسیسات شهري

 1/2 0/9 0/8 61724 - 318059 379783 [4]تجهیزات شهري

 4/3 3/0 2/8 - - 1337771 1337771 تفريحی و گردشگري

 0/1 0/05 0/04 - - 20355 20355 یمیراث فرهنگ

 3/4 2/4 2/3 - - 1072416 1072416 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 3/2 2/2 2/1 128815 - 868950 997765 پايانه و انبار

 28/4 19/9 18/7 5535937 1859559 1484740 8880237 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

3822 - - 3822 - - 0/01 

 0/1 0/05 0/04 - - 21157 21157 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 3223 - - 3223 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

97330 97330 - - 0/2 0/2 0/3 

 [5]الحاقی

  

72683 - - 72683 0/2 0/2 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
44635247 18703215 2693343 23238689 93/8 100 143/0 

 باغات و كشاورزي

  

1785565 - - 1785565 3/8 - 5/7 

 رودخانه

  

69049 69049 - - 0/1 - 0/2 

 3/5 - 2/3 - - 1104758 1104758 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
2959372 69049 - 1785565 6/2 - 9/5 

 152/5 - 100 25024254 2693343 18772263 47594619 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر:  1
 اي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان : 3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيهاي تأسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان : 4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.اقی، اراضی مابین پالکمنظور از اراضی الح : 5
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 طرح تفصيلي دو درهای شهری )اراضي خالص( منطقه الگوی استفاده از زمين در كاربری -5-2جدول 

 نفر  312144افق طرح  سال در دوجمعيت منطقه                                                                                                                    

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 منطقه ای* فرا منطقه ای كل

 13106618 - 13106618 مسكوني

 خدمات شهری
 4716316 11303199 16019516 خدمات پایه

 640918 5894920 6535839 سایر خدمات شهری

 72683 20355 93038 سایر كاربری ها

 7395497 1484740 8880237 شبكه گذرها

 25932032 18703215 44635247 جمع

 .شامل رده عملکردي منطقه و زير منطقه است*
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 شهر اروميه دوطرح تفصيلي منطقه  -2-2نقشه 
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 2-1طرح تفصيلي ناحيه  -1-2

درصد از مساحت  2/5حدود  منطقه دو،درصد از مساحت  2/9هکتار حدود  437با مساحتی بالغ بر  2-1ناحیه 

     تقسیمات تنانی ناحیه دهد.را به خود اختصاص میدرصد از مساحت شهر ارومیه  9/3و حدود پاره اصلی شهر 

 محله است.  6شامل  2-1

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 2-1ناحیه 

 تیجمع يبراخدمات  نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

در سال افق  ناحیه ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  75864برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 2-1 ناحيه اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 7/48هکتار ) 8/212 ناحیهدهد كه از كل مساحت نشان می 2-1ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  ( بهدرصد 9/16هکتار ) 6/73 و گذرهادرصد( به شبکه  8/28هکتار ) 125 /6 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  4/94هکتار ) 1/412به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 6/5هکتار ) 6/24خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 2-1

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 75864براي سال افق طرح برابر با  2-1جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 6/57 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 174 ،2-1ناحیه در  شهرياخالص تراكم ن -
 است.

مترمربع  3/54 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 184 ،2-1ناحیه تراكم خالص شهري در  -
 است.

مترمربع  1/28ابر نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی بر 356، 2-1تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-1ناحيه موقعيت 
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 شهر 2-1 ناحيه تفصيلي طرح در شهری هایكاربری سرانه و زمين از استفاده نحوه تفصيلي الگوی

 اروميه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  2-1در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 7/48مساحت دارد كه حدود  هکتار 8/212 ،2-1حیه ناكاربري مسکونی داراي اراضی  كاربری مسكوني:

و سرانه  درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 6/51درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.میمترمربع  1/28متناظر با آن زمین 

مساحت دارد كه ر هکتا 6/3 ،2-1در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتي:-كاربری تجاری

را به خود اختصاص اراضی خالص شهري آن مساحت درصد از  9/0حدود و  ناحیهمساحت كل  از درصد 8/0 حدود

 مترمربع می باشد. 5/0 متناظر با آنو سرانه زمین  داده است

رصد د 3/3 مساحت دارد كه حدود هکتار  2/14 ،2-1ناحیه در  یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 5/3حدود  ناحیه وكل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  9/1 متناظر با آنسرانه زمین 

 2/1 ،2-1در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

ي آن را به خود و مساحت اراضی خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  3/0 مساحت دارد كه حدود هکتار

 می باشد.مترمربع  2/0 متناظر با آنو سرانه زمین اختصاص داده است 

درصد از  3/0هکتار مساحت دارد كه حدود  1/1 ،2-1درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

 1/0متناظر با و سرانه زمین شهري آن را به خود اختصاص داده است مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص 

 می باشد.مترمربع 

درصد از  9/0هکتار مساحت دارد كه حدود  0/4 ،2-1كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

سرانه و  مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است درصد از 0/1حدود  مساحت كل ناحیه و

 باشد.می مترمربع  5/0زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه  6/9 ،2-1هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص  درصد از 3/2حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 2/2حدود 

 باشد.می مترمربع  3/1ظر با آن داده است و سرانه زمین متنا

درصد از  3/0هکتار مساحت دارد كه حدود  3/1 ،2-1كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی كاربری مذهبي:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 باشد.می مترمربع  2/0

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( ی سبزكاربری پارک و فضا

مساحت اراضی  درصد از 5/3حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 4/3هکتار مساحت دارد كه حدود  5/14، 2-1

 باشد.می مترمربع  9/1خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  0/6 ،2-1كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سيسات شهری:أربری تكا

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  4/1حدود 

 باشد.می مترمربع  8/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  5/0 ،2-1ربري تجهیزات شهري در ناحیه كا داراي اراضی كاربری تجهيزات شهری:

از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه درصد  1/0حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0آن زمین متناظر با 

هکتار مساحت  5/1 ،2-1ه كاربري تفريحی و گردشگري در ناحی داراي اراضی كاربری تفریحي و گردشگری:

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود  درصد از 4/0حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 3/0دارد كه حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

ار مساحت دارد كه حدود هکت 5/2 ،2-1انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  6/0

 باشد.می مترمربع  3/0متناظر با آن 
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درصد از  3/0هکتار مساحت دارد كه حدود  1/1 ،2-1كاربري صنعتی در ناحیه  داراي اراضی :صنعتيكاربری 

ه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن مساحت كل ناحی

 مترمربع می باشد. 2/0

كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار(  داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

مساحت  درصد از 3/2حدود  صد از مساحت كل ناحیه ودر 2/2هکتار مساحت دارد كه حدود  6/9 ،2-1در ناحیه 

 باشد.می مترمربع  3/1اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 8/28حدود مساحت دارد كه هکتار  6/125 ،2-1ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شه 5/30و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.می مترمربع  6/16است  و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  2/0مساحت دارد كه حدود هکتار  0/1 ،2-1ناحیه مختلط در  كاربريداراي  اراضی های مختلط:كاربری

متناظر با  زمین و سرانهآن را به خود اختصاص داده است  از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري

 1/0، مساحت آن دهد كه از كل نشان می 2-1ناحیه  هاي مختلط درمترمربع است. الگوي توزيع كاربري 1/0آن 

كارگاهی و -كاربري مسکونیدرصد( به  3/9)هکتار  1/0، خدماتی-اداري-كاربري تجاريدرصد( به  0/8)هکتار 

 است. يافتهاختصاص كارگاهی -كاربري تجاريدرصد(  به  8/82)هکتار  8/0

 هکتار و سرانه 1/412 ،2-1ناحیه در  )اراضی خالص( هاي شهريساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

را به خود  ناحیهدرصد از مساحت كل  4/94شهري حدود  خالصمترمربع است. اراضی  3/54متناظر با آن زمین 

 اختصاص داده است.

متناظر با زمین هکتار و سرانه  6/24 ،2-1ناحیه احت اراضی ناخالص شهري در مس ضي ناخالص شهری:ارا

 هکتار 6/24 دهد كهنشان می 2-1ناحیه  ها در اراضی ناخالص شهريمترمربع است. الگوي توزيع كاربري 2/3آن 

رودخانه به  درصد( 05/0) هکتار 01/0كشاورزي و اراضی باغات و  از مساحت آن به كاربريدرصد(  95/99)

 اختصاص يافته است.
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 شهر اروميه 2-1كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -6-2جدول 

 نفر 75864در سال افق طرح:  2-1جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 28/1 51/6 48/7 2128182 مسکونی 

 0/2 0/3 0/3 11718 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/9 3/5 3/3 142392 آموزشی

 0/3 0/6 0/6 25465 انتظامی -اداري

 0/5 0/9 0/8 36238 خدماتی-تجاري

 0/5 1/0 0/9 39838 ورزشی 

 0/1 0/3 0/3 11229 درمانی 

 1/3 2/3 2/2 96242 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 1/7 3/1 3/0 129651 پارک

 0/2 0/4 0/4 15396 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/3 0/3 13161 [3]مذهبی 

 0/8 1/4 1/4 59740 [3]تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 4535 [3]تجهیزات شهري

 0/2 0/4 0/3 14657 تفريحی و گردشگري

 - - - - میراث فرهنگی

 0/2 0/3 0/3 11381 صنعتی

 ري حمل و نقل و انباردا
 1/3 2/3 2/2 95557 پايانه و انبار

 16/6 30/5 28/8 1256120 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 - - - - مسکونی -تجاري

 0/01 0/02 0/02 790 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/02 0/02 921 كارگاهی-مسکونی

 0/1 0/2 0/2 8209 گارگاهی-تجاري

 0/3 0/5 0/4 19253 [4]الحاقی

 54/3 100 94/4 4120674  الص شهریجمع اراضي خ

 3/2 - 5/6 246336 باغات و كشاورزي

 0/002  - 0/003 117 رودخانه

 -  - - - حريم سبز حفاظتی

 3/2  - 5/6 246454  جمع اراضي ناخالص شهری

 57/6  - 100 4367127 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده میه فقط وضع موجود كاربريدر محدوده شهر ارو ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم گزينیتأمین سرانه و مکان : 3

 . ده شده استسطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( دي پذيرد.انجام میدر طول زمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز  ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فراناحيه ای 2-1كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -7-2جدول 

 نفر 75864در سال افق طرح:  2-1جمعيت ناحيه 

 نوع كاربری
)درصد( سهم نسبي )مترمربع(مساحت 

 )درصد(
  )مترمربع(سرانه

 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* فراناحيه كل )مترمربع(

212818 - 2128182 مسکونی 

2 

48/7 60/2 28/1 28/1 

 - 0/2 - 0/3 - 11718 11718 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/2 1/9 2/7 3/3 94080 48313 142392 آموزشی

 - 0/3 - 0/6 - 25465 25465 انتظامی -ريادا

 0/4 0/5 0/8 0/8 28596 7642 36238 خدماتی-تجاري

 0/2 0/5 0/4 0/9 15283 24555 39838 ورزشی 

 0/1 0/1 0/3 0/3 11229 - 11229 درمانی 

 0/1 1/3 0/2 2/2 7475 88767 96242 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/4 1/7 3/0 3/0 105287 24364 129651 پارک

 0/0 0/2 - 0/4 - 15396 15396 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/4 0/3 13161 - 13161 [3]مذهبی 

 0/0 0/8 0/1 1/4 2139 57601 59740 [3] تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 0/1 4535 - 4535 [3] تجهیزات شهري

 0/0 0/2 - 0/3 - 14657 14657 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - هنگیمیراث فر

 - 0/2 - 0/3 - 11381 11381 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/1 1/3 0/3 2/2 11084 84474 95557 پايانه و انبار

 11/2 16/6 24/0 28/8 847956 408164 1256120 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - 0/01 - 0/02 - 790 790 خدماتی-اداري-تجاري

 - 0/01 - 0/02 921 - 921 كارگاهی-مسکونی

 - 0/1 - 0/2 - 8209 8209 گارگاهی-تجاري

 [4]  الحاقی

  

19253 - 19253 0/4 0/5 0/3 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
4120674 831494 32891

79 

94/3 93/0 54/3 43/4 

 3/2 3/2 7/0 5/6 246336 - 246336 باغات و كشاورزي

 ودخانهر

  

117 117 - 0/003 - 0/002 - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
246454 117 24633

6 

5/6 7/0 3/2 3/2 

35355 831612 4367127 جمع 

16 

100 100 57/6 46/6 

 . كاربري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد *
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،انشگاه ارومیه در حريم شهر: با توجه به احداث د 1
 ص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است. سطح و سرانه  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 به تفكيک رده عملكردی شهر اروميه 2-1كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -8-2جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(هم نسبي س )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 28/1 51/6 48/7 2128182 - - 2128182 مسکونی 

 0/2 0/3 0/3 - - 11718 11718 [1]آموزش تحقیقات و فناوري 

 1/9 3/5 3/3 94080 46532 1781 142392 آموزشی

 0/3 0/6 0/6 - 1381 24084 25465 انتظامی -اداري

 0/5 0/9 0/8 28596 3795 3846 36238 خدماتی-تجاري

 0/5 1/0 0/9 15283 - 24555 39838 ورزشی 

 0/1 0/3 0/3 11229 - - 11229 درمانی 

 1/3 2/3 2/2 7475 - 88767 96242 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/7 3/1 3/0 105287 - 24364 129651 پارک

 0/2 0/4 0/4 - - 15396 15396 [ 2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/3 0/3 13161 - - 13161 [3]مذهبی 

 0/8 1/4 1/4 2139 57601 - 59740 [3] تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 4535 - - 4535 [3] تجهیزات شهري

 0/2 0/4 0/3 - - 14657 14657 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/2 0/3 0/3 - - 11381 11381 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/3 2/3 2/2 11084 - 84474 95557 پايانه و انبار

 16/6 30/5 28/8 847956 134847 273317 1256120 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی -تجاري

 0/01 0/02 0/02 - - 790 790 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/02 0/02 921 - - 921 كارگاهی-مسکونی

 0/1 0/2 0/2 - - 8209 8209 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

19253 - - 19253 0/4 0/5 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
4120674 587339 244156 3289179 94/4 100 54/3 

 3/2 - 5/6 246336 - - 246336 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

117 117 - - 0/003 - 0/002 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
246454 117 - 246336 5/6 - 3/2 

 57/6 - 100 3535516 244156 587456 4367127 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده هاي آموزشدر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.حاقی، اراضی مابین پالکمنظور از اراضی ال : 4
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 يه شهر اروم 2-1طرح تفصيلي ناحيه  های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -9-2جدول 

 نفر 75864در سال افق طرح:  2-1جمعيت ناحيه 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 ناحيه ای* فرا ناحيه ای كل

 2128182 - 2128182 مسكوني

 خدمات شهری
 253188 258996 512184 خدمات پایه

 40600 164334 204935 سایر خدمات شهری

 19253 - 19253 سایر كاربری ها

 847956 408164 1256120 شبكه گذرها

 3289179 831494 4120674 جمع

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه*
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 شهر اروميه 2-1طرح تفصيلي ناحيه  -3-2نقشه 
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 2-1-1طرح تفصيلي محله  -1-1-2

درصد از وسعت  9/1 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  92با مساحت ، 2-1-1محله 

  .را دارا است 2-1درصد از وسعت ناحیه  2/21و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتنظر گرفتن محدوديتبا در  2-1-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 14453برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-1-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  4/42، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-1-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 1/17با سرانه  مترمربع( 247808درصد ) 8/26مترمربع به كاربري مسکونی،  1/27مترمربع( با سرانه  391244)

مترمربع به شبکه گذرها  2/28مترمربع( با سرانه  260696درصد ) 2/28، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 4/0مترمربع( با سرانه  5086درصد )6/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هري، هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات ش-خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 لي شهر اروميهدر تقسيمات تناني طرح تفصي 2-1-1موقعيت محله 
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درصد(  0/2هکتار ) 9/1الص شهري و را اراضی خ محلهدرصد( از مساحت  0/98هکتار ) 5/90به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 9/63شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 156، 2-1-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 6/62برابر شهري  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 160 ،2-1-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/27برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  369 ،2-1-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-1-1های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -10-2جدول 

 نفر 14453در سال افق طرح:  2-1-1جمعيت محله 

 بریكار
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 27/1 391244 - 391244 مسكوني

 خدمات شهری
 10/7 154071 135136 18935 خدمات پایه

 6/6 95054 90814 4240 سایر خدمات شهری

 0/3 3769 - 3769 سایر كاربری ها

 18/0 260696 140429 120267 شبكه گذرها

 62/6 904833 366378 538454 جمع
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 شهر اروميه 2-1-1كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -11-2جدول 

 نفر 14453در سال افق طرح:  2-1-1جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
 سرانه 

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
 كل اراضي

اراضي خالص 
 شهری

 27/1 43/2 42/4 391244 - -  391244 ونی مسک

 0/8 1/3 1/3 - - 11718 11718 [1]آموزش تحقیقات و فناوري 

 2/3 3/6 3/6 14640 18217 - 32857 آموزشی

 0/1 0/2 0/1 - 1381 - 1381 انتظامی -اداري

 0/4 0/6 0/6 5208 640 - 5848 خدماتی-تجاري

 - - - - - - - ورزشی 

 0/1 0/1 0/1 858 - - 858 درمانی 

 6/1 9/8 9/6 - - 88767 88767 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/7 2/7 2/6 - - 24364 24364 پارک

 0/2 0/4 0/4 - - 3332 3332 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/4 0/4 3581 - - 3581 [3]مذهبی 

 0/02 0/03 0/03 312 - - 312 [3]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 5/2 8/3 8/1 114 - 74676 74789 پايانه و انبار

 18/0 28/8 28/2 158464 11357 90875 260696 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 كارگاهی-مسکونی

  
815 - - 815 0/1 0/1 0/1 

 گارگاهی-تجاري

  

502 502 - - 0/1 0/1 0/0 

 [4]الحاقی

  

3769 - - 3769 0/4 0/4 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
904833 294234 31595 579004 98/0 100 62/6 

 باغات و كشاورزي

  

18833 - - 18833 2/0 - 1/3 

 رودخانه

  

- - - - - - - 

حريم سبز 
 حفاظتی

  - - - - - - - 

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
18833 - - 18833 2/0 - 1/3 

 63/9 - 100 597837 31595 294234 923665 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده كاربري در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و طبق اقدام مردمگزينی كاربري مذهبی بر تأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه 2-1-1طرح تفصيلي محله  -4-2نقشه 

 

 

 

 

 



  UR-P09-R01-212                    شهر اروميهقه دو منططرح تفصيلي 

 

140 

 2-1-2طرح تفصيلي محله  -2-1-2

د از وسعت درص 5/1 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  9/0هکتار در حدود  71با مساحت  ، 2-1-2محله 

 را دارا است. 2-1درصد از وسعت ناحیه  3/16و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-1-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

مسکونی و خدماتی، تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري 

 راينفر را پذ 12860برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-1-2محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  0/54 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 2-1-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 9/7مترمربع( با سرانه  101185درصد ) 2/14مترمربع به كاربري مسکونی،  9/29مترمربع( با سرانه  384887)

مترمربع به شبکه گذرها  1/13مترمربع( با سرانه  168778درصد ) 7/23، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 2/0مترمربع( با سرانه  2250درصد ) 3/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -رهنگیخدماتی، ورزشی، درمانی، ف-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-1-2موقعيت محله 
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درصد(  9/7هکتار ) 6/5را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  1/92هکتار ) 7/65به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 5/55 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 180، 2-1-2محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 1/51شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 196 ،2-1-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/29برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  334 ،2-1-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-1-2شهری )اراضي خالص( محله  هایالگوی استفاده از زمين در كاربری -12-2جدول 

  نفر 12860در سال افق طرح:  2-1-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 29/9 384887 - 384887 مسكوني

 خدمات شهری
 6/8 87363 74408 12955 خدمات پایه

 1/1 14236 13091 1145 سایر خدمات شهری

 0/1 1836 - 1836 سایر كاربری ها

 13/1 168778 44979 123799 شبكه گذرها

 51/1 657100 132478 524622 مجموع 
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 شهر اروميه 2-1-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -13-2جدول 

  نفر 12860در سال افق طرح:  2-1-2جمعيت محله 

 نوع كاربری
سرانه   ()درصدسهم نسبي  )مترمربع( مساحت

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
 كل اراضي

اراضي خالص 
 شهری

 29/9 58/6 54/0 384887 - - 384887 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 0/4 0/8 0/8 5519 - - 5519 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 0/5 1/0 0/9 4778 1124 760 6662 خدماتی-تجاري

 0/3 0/6 0/5 3853 - - 3853 ورزشی 

 0/4 0/8 0/7 5120 - - 5120 درمانی 

 - - - - - - - هنري -فرهنگی

پارک و 
فضاي 

 سبز

 5/1 10/0 9/2 65770 - - 65770 پارک

 0/2 0/4 0/3 - - 2494 2494 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 648 - - 648 [2]مذهبی 

 0/02 0/03 0/03 18 181 - 199 [2]هريتأسیسات ش

 0/3 0/6 0/5 3761 - - 3761 [2]تجهیزات شهري

 0/3 0/6 0/6 - - 4050 4050 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/01 0/01 0/01 - - 68 68 صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 0/2 0/5 0/4 2705 - 338 3043 پايانه و انبار

 13/1 25/7 23/7 132172 18264 18342 168778 گذرشبکه 

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 خدماتی-اداري-تجاري

  

94 94 - - 0/01 0/01 0/01 

 كارگاهی-مسکونی

  

106 - - 106 0/01 0/02 0/01 

 گارگاهی-تجاري

  

214 - 214 - 0/03 0/03 0/02 

 [3]الحاقی

  

1836 - - 1836 0/3 0/3 0/1 

 جمع اراضي خالص شهری

  
657100 26145 1978

3 

61117

3 

92/1 100 51/1 

 باغات و كشاورزي

  

56174 - - 56174 7/9 - 4/4 

 رودخانه

  

117 117 - - 0/02 - 0/01 

 حريم سبز حفاظتی

  

- - - - - - - 

 شهریجمع اراضي ناخالص 

  

56291 117 - 56174 7/9 - 4/4 

1978 26262 713391 جمع 

3 

66734

7 

100 - 55/5 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريكاربريگزينی تأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است. هايمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-1-2طرح تفصيلي محله  -5-2نقشه 
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 2-1-3طرح تفصيلي محله  -3-1-2

درصد از وسعت  0/2 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  93با مساحت  ، 2-1-3محله 

 را دارا است. 2-1یه درصد از وسعت ناح 3/21و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-1-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 14527برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-1-3محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  3/48 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 2-1-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 3/7مترمربع( با سرانه  106656درصد ) 4/11اربري مسکونی، مترمربع به ك 0/31مترمربع( با سرانه  449868)

مترمربع به شبکه گذرها  4/14مترمربع( با سرانه  208766درصد ) 4/22، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 3/0مترمربع( با سرانه  4157درصد ) 4/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-اداريآموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، 
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-1-3موقعيت محله 
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 4/17هکتار ) 2/16را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  6/82هکتار ) 9/76 به اين ترتیب

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 1/64شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 156، 2-1-3محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 0/53شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 189 ،2-1-3له محتراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/31برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  323 ،2-1-3محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 يليدر طرح تفص 2-1-3های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -14-2جدول 

  نفر 14527در سال افق طرح:  2-1-3جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 31/0 449868 - 449868 مسكوني

 خدمات شهری
 6/3 91996 55367 36629 خدمات پایه

 1/2 17106 14130 2975 سایر خدمات شهری

 0/1 1712 - 1712 سایر كاربری ها

 14/4 208766 63701 145065 شبكه گذرها

 53/0 769447 133198 636249 مجموع 
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 شهر اروميه 2-1-3كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -15-2جدول 

  نفر 14527در سال افق طرح:  2-1-3جمعيت محله 

 نوع كاربری
 سرانه  )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 نطقهم
محله و 

 ناحيه
كل 

 اراضي
اراضي خالص 

 شهری

 31/0 58/5 48/3 449868 - - 449868 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 3/1 5/9 4/9 16963 28315 - 45278 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 0/4 0/8 0/6 5143 577 167 5887 خدماتی-تجاري

 0/8 1/5 1/2 2161 - 9064 11225 ورزشی 

 0/2 0/3 0/3 2463 - - 2463 درمانی 

 0/4 0/7 0/6 5524 - - 5524 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 1/4 2/7 2/3 20973 - - 20973 پارک

 0/2 0/4 0/4 - - 3348 3348 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/4 0/3 2949 - - 2949 [2]مذهبی 

 0/02 0/03 0/03 236 - - 236 [2]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/4 0/8 0/7 - - 6472 6472 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/3 0/2 791 - 1510 2301 پايانه و انبار

 14/4 27/1 22/4 158255 17858 32653 208766 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

2445 2445 - - 0/3 0/3 0/2 

 [3]الحاقی

  

1712 - - 1712 0/2 0/2 0/1 

 جمع اراضي خالص شهری

  
76944

7 

55659 46749 667038 82/6 100 53/0 

 11/2 - 17/4 162054 - - 162054 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  
- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
16205

4 

- - 162054 17/4 - 11/2 

93150 جمع 

1 

55659 46749 829092 100 - 64/1 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلط برق و رودخانهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطو :1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-1-3طرح تفصيلي محله  -6-2نقشه 
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 2-1-4طرح تفصيلي محله  -4-1-2

درصد از وسعت  0/1 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  6/0هکتار در حدود  49با مساحت  ، 2-1-4محله 

 را دارا است. 2-1درصد از وسعت ناحیه  3/11منطقه دو و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-1-4محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيايه برنامهتوسعه بر پ

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 10969برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-1-4محله  اراضي در پيشنهادی عيتيجم تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  1/56 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 2-1-4محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 0/5مترمربع( با سرانه  55254درصد ) 2/11مترمربع به كاربري مسکونی،  3/25مترمربع( با سرانه  277116)

مترمربع به شبکه گذرها  1/14مترمربع( با سرانه  155043درصد ) 4/31، 1هريهاي خدمات شمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 3/0مترمربع( با سرانه  3327درصد ) 7/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:ير میهاي زهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-1-4موقعيت محله 
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درصد(  7/0هکتار ) 3/0را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  3/99هکتار ) 1/49به اين ترتیب 

 دهد.ر را اراضی ناخالص شهري تشکیل میديگ

 بر اين اساس: 

 0/45شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 222، 2-1-4محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 7/44شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 224 ،2-1-4محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  3/25برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  396 ،2-1-4محله مسکونی در تراكم خالص  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-1-4های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -16-2جدول 

  نفر 10969در سال افق طرح:  2-1-4جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 25/3 277116  - 277116 مسكوني

 خدمات شهری
 3/2 35353 26612 8741 خدمات پایه

 2/0 21504 20117 1387 سایر خدمات شهری

 0/2 1725 -  1725 سایر كاربری ها

 14/1 155043 62419 92624 شبكه گذرها

 44/7 490740 109147 381593 مجموع 
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 شهر اروميه 2-1-4كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -17-2جدول 

  نفر 10969در سال افق طرح:  2-1-4جمعيت محله 

 نوع كاربری
 سرانه  )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
كل 

 اراضي
اراضي خالص 

 شهری

 25/3 56/5 56/1 277116 - - 277116 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 1/4 3/2 3/2 15904 - - 15904 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 0/6 1/3 1/3 2834 698 2779 6312 خدماتی-تجاري

 1/4 3/2 3/1 - - 15491 15491 ورزشی 

 - - - - - - - درمانی 

 0/1 0/1 0/1 565 - - 565 هنري -فرهنگی

پارک و 
 ضاي سبزف

 0/05 0/1 0/1 512 - - 512 پارک

 0/1 0/2 0/2 - - 894 894 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/4 0/4 1873 - - 1873 [2]مذهبی 

 0/01 0/02 0/02 115 - - 115 [2]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [2]تجهیزات شهري

 1/0 2/2 2/1 - - 10607 10607 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/1 0/1 0/1 - - 586 586 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/5 0/5 172 - 2224 2396 پايانه و انبار

 14/1 31/6 31/4 120906 - 34137 155043 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 0/1 0/1 0/1 - - 696 696 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-کونیمس

 گارگاهی-تجاري

  

907 907 - - 0/2 0/2 0/1 

 [3]الحاقی

  

1725 - - 1725 0/3 0/4 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
490740 68321 698 421721 99/3 100 44/7 

 0/3 - 0/7 3298 - - 3298 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
3298 - - 3298 0/7 - 0/3 

 45/0 - 100 425018 698 68321 494037 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه :1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمانتأمین سرانه و مک :2

 شهر( ديده شده است.  سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-1-4طرح تفصيلي محله  -7-2نقشه 
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 2-1-5طرح تفصيلي محله  -5-1-2

درصد از وسعت  3/1 ارومیه،شهر صلی پاره ادرصد از وسعت  7/0هکتار در حدود  63با مساحت  ، 2-1-5محله 

 را دارا است. 2-1درصد از وسعت ناحیه  4/14منطقه دو و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-1-5محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی،  تخصیص مانده

 راينفر را پذ 12224برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-1-5محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  7/49 محله،مساحت دهد كه از كل نشان می 2-1-5محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 5/3مترمربع( با سرانه  42857درصد ) 8/6مترمربع به كاربري مسکونی،  5/25مترمربع( با سرانه  311434)

مترمربع به شبکه گذرها  3/21مترمربع( با سرانه  260351درصد ) 5/41، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهارمربع به ساير كاربريمت 8/0مترمربع( با سرانه  9457درصد ) 5/1و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میمی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريهاي خدمات عموكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 ربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كا

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-1-5موقعيت محله 



  UR-P09-R01-212                    شهر اروميهمنطقه دو طرح تفصيلي 

 

153 

درصد(  5/0هکتار ) 3/0را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  5/99هکتار ) 4/62به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 3/51شهري برابر  اخالص زمیننفر در هکتار و سرانه ن 195، 2-1-5محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 3/51شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 196 ،2-1-5محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  5/25برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  393 ،2-1-5محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-1-5های شهری )اراضي خالص( محله از زمين در كاربریالگوی استفاده  -18-2جدول 

  نفر 12224در سال افق طرح:  2-1-5جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 25/5 311434 - 311434 مسكوني

 خدمات شهری
 1/9 23629 14676 8953 خدمات پایه

 1/8 21755 20358 1397 شهری سایر خدمات

 0/6 6929 - 6929 سایر كاربری ها

 21/3 260351 150953 109398 شبكه گذرها

 51/1 624098 185987 438111 مجموع 
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 شهر اروميه 2-1-5كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -19-2جدول 

  نفر 12224در سال افق طرح:  2-1-5جمعيت محله 

 نوع كاربری
 سرانه  )درصد(سهم نسبي  رمربع()متمساحت 

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
كل 

 اراضي
اراضي خالص 

 شهری

 25/5 49/9 49/7 311434 - - 311434 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 0/6 1/2 1/2 7613 - - 7613 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 0/3 0/6 0/6 3611 342 - 3953 خدماتی-تجاري

 0/3 0/6 0/6 3692 - - 3692 ورزشی 

 0/1 0/1 0/1 723 - - 723 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 1386 - - 1386 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 0/4 0/7 0/7 4396 - - 4396 پارک

 0/2 0/4 0/4 - - 2497 2497 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/2 0/2 1508 - - 1508 [2]مذهبی 

 0/1 0/2 0/2 1041 - - 1041 [2]تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 774 - - 774 [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/3 0/7 0/7 - - 4255 4255 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/9 1/8 1/8 5293 - 5727 11020 پايانه و انبار

 21/3 41/7 41/5 123768 45212 91371 260351 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

2528 2528 - - 0/4 0/4 0/2 

 [3]الحاقی

  

6929 - - 6929 1/1 1/1 0/6 

 جمع اراضي خالص شهری

  
62409

8 

10637

7 

45554 472167 99/5 100 51/1 

 0/2 - 0/5 2969 - - 2969 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
2969 - - 2969 0/5 - 0/2 

62706 جمع 

8 

10637

7 

45554 475136 100 -  51/3 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه :1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
ر صاف شده است.هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-1-5طرح تفصيلي محله  -8-2نقشه 
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 2-1-6طرح تفصيلي محله  -6-1-2

درصد از وسعت  4/1 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  8/0هکتار در حدود  68با مساحت  ،2-1-6محله 

 را دارا است. 2-1درصد از وسعت ناحیه  5/15منطقه دو و 

 

هاي ها و فرصتدر نظر گرفتن محدوديت با 2-1-6محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 10831برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .دباشیم

 

 

 اروميه شهر 2-1-6محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  3/46 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 2-1-6محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/14ربع( با سرانه مترم 153440درصد ) 6/22مترمربع به كاربري مسکونی،  0/29مترمربع( با سرانه  313634)

مترمربع به شبکه گذرها  7/18مترمربع( با سرانه  202488درصد ) 9/29، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 5/0مترمربع( با سرانه  4895درصد ) 7/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 شگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، تفريحی و گرد

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-1-6له موقعيت مح
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درصد(  4/0هکتار ) 3/0را اراضی خالص شهري و  لهمحدرصد( از مساحت  6/99هکتار ) 4/67به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 5/62شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 160، 2-1-6محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 3/62شهري برابر  لص زمیننفر در هکتار و سرانه خا 161 ،2-1-6محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/29برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  345 ،2-1-6محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-1-6های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -20-2جدول 

  نفر 10831در سال افق طرح:  2-1-6جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 29/0 313634  - 313634 مسكوني

 خدمات شهری
 11/1 119772 100799 18973 خدمات پایه

 3/3 35280 33292 1988 سایر خدمات شهری

 0/3 3283  - 3283 سایر كاربری ها

 18/7 202488 90013 112475 شبكه گذرها

 62/3 674456 224104 450352 مجموع 
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 شهر اروميه 2-1-6كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -21-2جدول 

  نفر 10831در سال افق طرح:  2-1-6جمعيت محله 

 نوع كاربری
 سرانه  )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
كل 

 اراضي
خالص  اراضي

 شهری

 29/0 46/5 46/3 313634 - - 313634 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 3/3 5/2 5/2 33441 - 1781 35222 آموزشی

 2/2 3/6 3/6 - - 24084 24084 انتظامی -اداري

 0/7 1/1 1/1 7021 414 139 7575 خدماتی-تجاري

 0/5 0/8 0/8 5577 - - 5577 ورزشی 

 0/2 0/3 0/3 2065 - - 2065 مانی در

 - - - - - - - هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 1/3 2/0 2/0 13636 - - 13636 پارک

 0/3 0/4 0/4 - - 2833 2833 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/4 0/4 2603 - - 2603 [2]مذهبی 

 5/3 8/6 8/5 418 57420 - 57838 [2]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/3 0/3 2008 - - 2008 پايانه و انبار

 18/7 30/0 29/9 154392 42157 5939 202488 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

1612 1612 - - 0/2 0/2 0/1 

 [3]الحاقی

  

3283 - - 3283 0/5 0/5 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
67445

6 

36388 99991 538077 99/6 100 62.3 

 0/3 - 0/4 3009 - - 3009 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
3009 - - 3009 0/4 - 0/3 

67746 جمع 

5 

36388 99991 541086 100 - 62/5 
 

 سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه :1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  .پذيردانجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-1-6طرح تفصيلي محله  -9-2نقشه 
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 2-2طرح تفصيلي ناحيه  -2-2

درصد از مساحت  6/9حدود  دو،درصد از مساحت منطقه  0/17حدود  ،هکتار 809احتی بالغ بر با مس 2-2ناحیه 

 2-2دهد. تقسیمات تنانی ناحیه را به خود اختصاص میدرصد از مساحت شهر ارومیه  2/7و حدود پاره اصلی شهر 

 محله است.  7شامل 

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 2-2ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هير پاب

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

ناحیه در سال افق  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  83572برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 2-2 ناحيه اراضي در پيشنهادی عيتيجم تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 5/34هکتار ) 7/278 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان می 2-2ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 3/34هکتار ) 7/277 و گذرهادرصد( به شبکه  9/27هکتار ) 5/225 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  7/96هکتار ) 9/781به اين ترتیب  .داده شده است هاي شهري اختصاصكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 3/3هکتار ) 8/26خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 2-2

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 83572ر با براي سال افق طرح براب 2-2جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 8/96شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 103 ،2-2ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  6/93نفر در هکتار و سرانه خالص زمین شهري برابر  107، 2-2تراكم خالص شهري در ناحیه  -
 است.

مترمربع  3/33نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  300، 2-2 تراكم خالص مسکونی در ناحیه -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-2موقعيت ناحيه 
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 شهر 2-2 ناحيه تفصيلي طرح در شهری هایكاربری سرانه و زمين از استفاده نحوه تفصيلي الگوی

 اروميه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  2-2در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 :است

 5/34هکتار مساحت دارد كه حدود  7/278، 2-2اراضی داراي كاربري مسکونی ناحیه  كاربری مسكوني:

ت و سرانه درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده اس 6/35درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع می 3/33زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هکتار  1/19 ،2-2در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  ايدار اراضی خدماتي:-كاربری تجاری

و سرانه را به خود اختصاص داده است اراضی خالص شهري آن مساحت  و ناحیهمساحت كل  از درصد 4/2 حدود

 مترمربع می باشد. 3/2 متناظر با آنزمین 

درصد  0/3 مساحت دارد كه حدود تار هک 4/24 ،2-2در ناحیه  یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است درصد از  1/3حدود ناحیه و كل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  9/2 متناظر با آنسرانه زمین 

 3/28 ،2-2در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

ي مساحت اراضی خالص شهردرصد از  6/3حدود و  ناحیهمساحت كل از درصد  5/3 مساحت دارد كه حدودهکتار 

 می باشد.مترمربع  4/3 متناظر با آنو سرانه زمین آن را به خود اختصاص داده است 

درصد از  4/0 هکتار مساحت دارد كه حدود 1/3 ،2-2درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

 4/0متناظر با و سرانه زمین مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 می باشد.مترمربع 

درصد از  7/0هکتار مساحت دارد كه حدود  0/6 ،2-2كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

سرانه و حت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است مسا درصد از 8/0حدود  مساحت كل ناحیه و

 باشد.می مترمربع  7/0زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه  2/1 ،2-2هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

صاص داده است و سرانه درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اخت 2/0حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0زمین متناظر با آن 

درصد از  2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  6/1 ،2-2كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی كاربری مذهبي:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 باشد.می ربع مترم 2/0

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

مساحت اراضی  درصد از 4/4حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 2/4هکتار مساحت دارد كه حدود  3/34، 2-2

 باشد.می مترمربع  1/4با آن  ه است و سرانه زمین متناظرخالص شهري آن را به خود اختصاص داد

هکتار مساحت دارد كه  9/8 ،2-2كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سيسات شهری:أكاربری ت

است و سرانه  مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت كل ناحیه و 1/1حدود 

 باشد.می مترمربع  1/1زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  0/2 ،2-2كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی ی تجهيزات شهری:كاربر

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  3/0حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  4/0، 2-2در ناحیه  میراث فرهنگیي اراضی داراي كاربر :ميراث فرهنگيكاربری 

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  1/0حدود 

 باشد.می مترمربع  05/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  4/60 ،2-2انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص درصد از  7/7حدود درصد از مساحت كل ناحیه و  5/7حدود 

 باشد.می مترمربع  2/7است و سرانه زمین متناظر با آن  داده
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درصد  5/4هکتار مساحت دارد كه حدود  1/36 ،2-2كاربري صنعتی در ناحیه  داراي اراضی :صنعتيكاربری 

درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و  6/4از مساحت كل ناحیه و حدود 

 مترمربع می باشد. 3/4سرانه زمین متناظر با آن 

كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار(  داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

مساحت درصد از  9/4حدود درصد از مساحت كل ناحیه و  7/4هکتار مساحت دارد كه حدود  3/38 ،2-2ه در ناحی

 باشد.می مترمربع  6/4اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 9/27حدود ت دارد كه مساحهکتار  5/225 ،2-2ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شه 8/28و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.می مترمربع  0/27است  و سرانه زمین متناظر با آن 

 3/1هکتار مساحت دارد كه حدود  6/10 ،2-2اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:كاربری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 4/1حدود  صد از مساحت كل ناحیه ودر

دهد كه نشان می 2-2هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 3/1و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد( به  5/1هکتار ) 2/0، تیخدما-اداري-درصد( به كاربري تجاري 6/18هکتار ) 0/2از كل مساحت آن ، 

 كارگاهی اختصاص يافته است.-درصد(  به كاربري تجاري 9/79هکتار ) 5/8و  كارگاهی-مسکونیكاربري 

هکتار و سرانه  9/781، 2-2در ناحیه هاي شهري )اراضی خالص( ساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  7/96دود مترمربع است. اراضی خالص شهري ح 6/93زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

کتار و سرانه زمین متناظر با ه 8/26، 2-2احت اراضی ناخالص شهري در ناحیه مس اراضي ناخالص شهری:

 هکتار 9/25 دهد كهنشان می 2-2ها در اراضی ناخالص شهري ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 2/3آن 

درصد( به رودخانه اختصاص  4/3) هکتار 9/0رصد( از مساحت آن به كاربري باغات و اراضی كشاورزي و د 6/96)

 يافته است.
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 شهر اروميه 2-2كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -22-2جدول 

 نفر 83572در سال افق طرح:  2-2جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   صد(در)سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری كل اراضي رمربع()مت

 33/3 35/6 34/5 2786590 مسکونی 

 3/4 3/6 3/5 283125 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/9 3/1 3/0 244192 آموزشی

 7/2 7/7 7/5 604073 انتظامی -اداري

 2/3 2/4 2/4 190542 خدماتی-تجاري

 0/7 0/8 0/7 59867 ورزشی 

 0/4 0/4 0/4 30633 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 12406 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 3/3 3/6 3/5 279858 پارک

 0/8 0/8 0/8 63076 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 16218 [3]مذهبی

 1/1 1/1 1/1 89027 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/3 0/3 20479 [3]تجهیزات شهري

 - - - - تفريحی و گردشگري

 0/05 0/1 0/1 4175 میراث فرهنگی

 4/3 4/6 4/5 360658 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 4/6 4/9 4/7 383241 پايانه و انبار

 27/0 28/8 27/9 2255394 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 - - - - مسکونی -تجاري

 0/2 0/3 0/2 19775 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/02 0/02 1595 كارگاهی-مسکونی

 1/0 1/1 1/0 84889 رگاهیگا-تجاري

 0/3 0/4 0/4 28961 [4]الحاقی

 جمع اراضي خالص شهری

  
7818776 96/7 100 93/6 

 3/1 -  3/2 259260 باغات و كشاورزي

 0/1 - 0/1 9054 رودخانه

 - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
268315 3/3 - 3/2 

 96/8 - 100 8087090 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،ا توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر: ب 1
 ي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  يرد.پذانجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 احيه ایشهر اروميه به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فران 2-2كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -23-2جدول 

 نفر 83572در سال افق طرح:  2-2جمعيت ناحيه 

 نوع كاربری
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع( مساحت

 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* فراناحيه كل

 33/3 33/3 55/8 34/5 2786590 - 2786590 مسکونی 

 - 3/4 - 3/5 - 283125 283125 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/4 2/9 4/1 3/0 202636 41556 244192 آموزشی

 0/4 7/2 0/7 7/5 35325 568749 604073 انتظامی -اداري

 0/3 2/3 0/5 2/4 25255 165287 190542 خدماتی-تجاري

 0/4 0/7 0/7 0/7 34828 25039 59867 ورزشی 

 0/3 0/4 0/5 0/4 24786 5847 30633 درمانی 

 0/1 0/1 0/2 0/2 12013 393 12406 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/9 3/3 3/2 3/5 160128 119730 279858 پارک

 - 0/8 - 0/8 - 63076 63076 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/3 0/2 12802 3416 16218 [3]مذهبی 

 - 1/1 - 1/1 2391 86636 89027 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/2 0/4 0/3 20479 - 20479 [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - 0/05 - 0/1 - 4175 4175 میراث فرهنگی

 - 4/3 - 4/5 - 360658 360658 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/6 4/6 1/1 4/7 52936 330305 383241 پايانه و انبار

 16/0 27/0 26/7 27/9 1333274 922120 2255394 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - 0/2 - 0/2 - 19775 19775 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 - 0/03 - 1595 - 1595 كارگاهی-مسکونی

 - 1/0 - 1/0 - 84889 84889 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

28961 - 28961 0/4 0/6 0/3 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
7818776 3084776 4733999 96/7 94/8 93/6 56/6 

 3/1 3/1 5/2 3/2 259260 - 259260 باغات و كشاورزي

 - 0/1 - 0/1 - 9054 9054 رودخانه

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
268315 9054 259260 3/3 5/2 3/2 3/1 

 59/7 96/8 100 100 4993260 3093831 8087090 جمع 

 . عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد كاربري هاي رده *
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلرودخانه : با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی 2-2 حيهكاربری اراضي طرح تفصيلي نا -24-2جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
  سرانه

شهری و  كل )مترمربع(
 كل اراضي محله و ناحيه منطقه فراشهری

اراضي 
خالص 
 شهری

 33/3 35/6 34/5 2786590 - - 2786590 مسکونی 

 3/4 3/6 3/5 - - 283125 283125 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/9 3/1 3/0 202636 25400 16156 244192 آموزشی

 7/2 7/7 7/5 35325 25892 542856 604073 انتظامی -اداري

 2/3 2/4 2/4 25255 104090 61197 190542 خدماتی-تجاري

 0/7 0/8 0/7 34828 - 25039 59867 ورزشی 

 0/4 0/4 0/4 24786 4395 1452 30633 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 12013 - 393 12406  هنري-فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 3/3 3/6 3/5 160128 - 119730 279858 پارک

 0/8 0/8 0/8 - - 63076 63076 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 12802 - 3416 16218 [3]مذهبی 

 1/1 1/1 1/1 2391 86636 - 89027 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/3 0/3 20479 - - 20479 [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 0/05 0/1 0/1 - - 4175 4175 میراث فرهنگی

 4/3 4/6 4/5 - - 360658 360658 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 4/6 4/9 4/7 52936 - 330305 383241 پايانه و انبار

 27/0 28/8 27/9 1333274 346256 575864 2255394 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی -تجاري

 0/2 0/3 0/2 - - 19775 19775 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/02 0/02 1595 - - 1595 كارگاهی-مسکونی

 1/0 1/1 1/0 - - 84889 84889 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

28961 - - 28961 0/4 0/4 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
7818776 2492107 592669 4733999 96/7 100 93/6 

 3/1 - 3/2 259260 - - 259260 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

9054 9054 - - 0/1 - 0/1 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
268315 9054 - 259260 3/3 - 3/2 

 96/8 - 100 4993260 592669 2501162 8087090 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است. ها، كل اراضی حريم به كاربريها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.یانجام ممتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه  2-2يه طرح تفصيلي ناح های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -25-2جدول 

 نفر 83572در سال افق طرح:  2-2جمعيت ناحيه 

  
 )مترمربع(مساحت

 ناحيه ای* فرا ناحيه ای كل

 2786590 - 2786590 مسكوني

 خدمات شهری
 470063 345693 815756 خدمات پایه

 115111 1812788 1927899 سایر خدمات شهری

 28961 4175 33136 سایر كاربری ها

 1333274 922120 2255394 گذرهاشبكه 

 4733999 3084776 7818776 مجموع 

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه*
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 شهر اروميه 2-2طرح تفصيلي ناحيه  -10-2نقشه 
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 2-2-1طرح تفصيلي محله  -1-2-2

درصد از وسعت  9/1 ارومیه،شهر صلی پاره ادرصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  92با مساحت ، 2-2-1محله 

  .را دارا است 2-2درصد از وسعت ناحیه  4/11و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-2-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

ده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، تخصیص مان

 راينفر را پذ 18342برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-2-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  4/53، محله مساحت لك ازدهد كه نشان می 2-2-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 5/3مترمربع( با سرانه  64420درصد ) 0/7مترمربع به كاربري مسکونی،  8/26مترمربع( با سرانه  490806)

مترمربع به شبکه گذرها  4/16مترمربع( با سرانه  300951درصد ) 8/32، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 0/1مترمربع( با سرانه 17944درصد ) 0/2و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هبی، تأسیسات شهري، هنري، پارک و فضاي سبز، مذ-خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-2-1موقعيت محله 
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درصد(  8/4هکتار ) 4/4را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  2/95هکتار ) 4/87به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 1/50شهري برابر  زمیننفر در هکتار و سرانه ناخالص  200، 2-2-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 7/47شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 210 ،2-2-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  8/26برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  374 ،2-2-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-2-1های شهری )اراضي خالص( محله ن در كاربریالگوی استفاده از زمي -26-2جدول 

 نفر 18342در سال افق طرح:  2-2-1جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 26/8 490806 - 490806 مسكوني

 خدمات شهری
 2/6 47449 30241 17208 خدمات پایه

 1/6 29532 25242 4290 سایر خدمات شهری

 0/3 5382 - 5382 سایر كاربری ها

 16/4 300951 121838 179114 شبكه گذرها

 47/7 874121 177321 696800 مجموع 
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 شهر اروميه 2-2-1كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -27-2جدول 

 نفر 18342در سال افق طرح:  2-2-1جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  ع()مترمربمساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 26/8 56/1 53/4 490806 - - 490806 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 0/9 1/9 1/8 16809 - - 16809 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 0/4 0/8 0/8 4258 547 2375 7180 ماتیخد-تجاري

 0/2 0/5 0/5 4414 - - 4414 ورزشی 

 0/1 0/1 0/1 966 - - 966 درمانی 

 0/2 0/3 0/3 2771 - - 2771 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 0/8 1/6 1/5 14230 - - 14230 پارک

 0/4 0/8 0/8 - - 7086 7086 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 1010 - - 1010 [2]مذهبی 

 0/01 0/02 0/02 78 85 - 163 [2]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/003 0/01 0/01 - - 56 56 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/5 1/1 1/1 5010 - 4725 9736 پايانه و انبار

 16/4 34/4 32/8 186596 58807 55548 300951 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/03 0/03 273 - - 273 كارگاهی-مسکونی

 0/7 1/4 1/3 - - 12289 12289 گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

5382 - - 5382 0/6 0/6 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
874121 82079 59440 732602 95/2 100 47/7 

 2/4 - 4/8 44312 - - 44312 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
44312 - - 44312 4/8 - 2/4 

 50/1 - 100 776915 59440 82079 918433 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز ت شهريهاي تأسیسات و تجهیزاگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
بکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري وضع موجود و شمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-2-1طرح تفصيلي محله  -11-2نقشه 
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 2-2-2طرح تفصيلي محله  -2-2-2

درصد از وسعت  0/2 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  94با مساحت ، 2-2-2محله 

  .را دارا است 2-2درصد از وسعت ناحیه  7/11و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-2-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 17677برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-2-2محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  9/57، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-2-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/4مترمربع( با سرانه   74795درصد ) 9/7مترمربع به كاربري مسکونی،  9/30مترمربع( با سرانه  546452)

مترمربع به شبکه گذرها  3/17مترمربع( با سرانه  305780درصد ) 4/32، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 6/0مترمربع( با سرانه  10262درصد ) 1/1و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -زشی، درمانی، فرهنگیخدماتی، ور-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-2-2موقعيت محله 
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درصد(  7/0هکتار ) 7/0ا اراضی خالص شهري و ر محلهدرصد( از مساحت  3/99هکتار ) 7/93به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 4/53شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 187، 2-2-2محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 0/53شهري برابر  میننفر در هکتار و سرانه خالص ز 189 ،2-2-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/30برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  323 ،2-2-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-2-2های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -28-2جدول 

 نفر 17677در سال افق طرح:  2-2-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 30/9 546452 - 546452 مسكوني

 خدمات شهری
 3/4 60831 35831 25000 خدمات پایه

 1/0 17924 14442 3482 سایر خدمات شهری

 0/4 6303 - 6303 سایر كاربری ها

 17/3 305780 98653 207127 شبكه گذرها

 53/0 937289 148925 788364  مجموع
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 شهر اروميه 2-2-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -29-2جدول 

 نفر 17677در سال افق طرح:  2-2-2جمعيت محله 

 نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 

 )مترمربع(
شهری و  كل

 فراشهری
اراضي  كل اراضي محله و ناحيه منطقه

خالص 

 یشهر
 30/9 58/3 57/9 546452 - - 546452 مسکونی 

 0/01 0/02 0/02 - - 218 218 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/7 3/2 3/1 13281 7189 9212 29681 آموزشی

 0/01 0/02 0/02 - 205 - 205 انتظامی -اداري

 0/7 1/4 1/4 7614 5088 181 12883 خدماتی-تجاري

 0/2 0/3 0/3 3166 - - 3166 ورزشی 

 0/05 0/1 0/1 837 - - 837 درمانی 

 0/1 0/1 0/1 1229 - - 1229 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 0/4 0/8 0/8 7390 - - 7390 پارک

 0/2 0/3 0/3 - - 3041 3041 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/3 0/3 2800 - - 2800 [3]مذهبی 

 0/7 1/4 1/3 694 11993 - 12687 [3]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/04 0/1 0/1 659 - - 659 پايانه و انبار

 17/3 32/6 32/4 239548 49031 17202 305780 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-اريتج

 0/02 0/03 0/03 - - 269 269 خدماتی-اداري-تجاري

 0/05 0/1 0/1 855 - - 855 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

2835 2835 - - 0/3 0/3 0/2 

 [4]الحاقی

  

6303 - - 6303 0/7 0/7 0/4 

 جمع اراضي خالص شهری

  
937289 32958 73506 830826 99/3 100 53/0 

 0/4 - 0/7 7029 - - 7029 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
7029 - - 7029 0/7 - 0/4 

 53/4 - 100 837855 73506 32958 944318 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  ارومیه فقط وضع موجود كاربريدر محدوده شهر  ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمگزينی تأمین سرانه و مکان :3

 ه شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديد پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 2-2-2طرح تفصيلي محله  -12-2نقشه 
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 2-2-3طرح تفصيلي محله  -3-2-2

درصد از  6/2 میه،اروشهر پاره اصلی درصد از وسعت  5/1هکتار در حدود  122 با مساحت، 2-2-3محله 

  .را دارا است 2-2درصد از وسعت ناحیه  1/15و  دومنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-2-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

ضی به كاربري مسکونی و خدماتی، تخصیص مانده ظرفیت ارا

 راينفر را پذ 13157برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-2-3محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  9/39، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-2-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 1/28مترمربع( با سرانه  369935درصد ) 3/30مترمربع به كاربري مسکونی،  0/37مترمربع( با سرانه  487316)

مترمربع به شبکه گذرها  1/27مترمربع( با سرانه  357023درصد ) 2/29، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.ه ساير كاربريمترمربع ب 6/0مترمربع( با سرانه  7840درصد ) 6/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-اوري، آموزشی، اداريآموزش، تحقیقات و فن
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 طرح تفصيلي شهر اروميه در تقسيمات تناني 2-2-3موقعيت محله 
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 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 2/122به اين ترتیب 

 بر اين اساس: 

 9/92شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 108 ،2-2-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/37برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  270 ،2-2-3 محلهتراكم خالص مسکونی در  -

  است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-2-3های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -30-2جدول 

 نفر 13157در سال افق طرح:  2-2-3جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل حله ایفرام محله ای

 37/0 487316 - 487316 مسكوني

 خدمات شهری
 13/5 177676 143218 34458 خدمات پایه

 14/4 188897 187300 1598 سایر خدمات شهری

 0/9 11202 4175 7027 سایر كاربری ها

 27/1 357023 144383 212640 شبكه گذرها

 92/9 1222114 479075 743039 مجموع 
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 شهر اروميه 2-2-3كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -31-2جدول 

 نفر 13157در سال افق طرح:  2-2-3جمعيت محله 

 نوع كاربری

 صد()درسهم نسبي )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهری و  كل )مترمربع(

محله و  منطقه فراشهری
اراضي خالص  كل اراضي ناحيه

 شهری

 37/0 39/9 39/9 487316 - - 487316 مسکونی 

 0/7 0/7 0/7 - - 8613 8613 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 4/5 4/9 4/9 35987 18211 5123 59322 آموزشی

 11/5 12/3 12/3 613 17880 132162 150654 انتظامی -اداري

 1/3 1/4 1/4 2540 14341 715 17596 خدماتی-تجاري

 2/0 2/1 2/1 9456 - 16375 25831 ورزشی 

 0/2 0/2 0/2 1314 747 - 2061 درمانی 

 0/1 0/1 0/1 1108 - - 1108 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 2/3 2/5 2/5 17407 - 12759 30166 پارک

 0/4 0/4 0/4 - - 5156 5156 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/3 0/3 653 - 3416 4069 [3]مذهبی 

 3/7 4/0 4/0 901 47463 - 48364 [3]تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 1600 - - 1600 [3]يتجهیزات شهر

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 0/3 0/3 0/3 - - 4175 4175 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/9 0/9 0/9 11220 - - 11220 پايانه و انبار

 27/1 29/2 29/2 245937 31930 79156 357023 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 0/02 0/02 0/02 - - 283 283 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 131 - - 131 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

399 399 - - 0/03 0/03 0/03 

 [4]الحاقی

  

7027 - - 7027 0/6 0/6 0/5 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1222114 268332 130572 823211 100/0 100 92/9 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 92/9 - 100 823211 130572 268332 1222114 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  هر ارومیه فقط وضع موجود كاربريدر محدوده ش ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و نی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمگزيتأمین سرانه و مکان :3

 ديده شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر(  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 2-2-3طرح تفصيلي محله  -13-2نقشه 
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 2-2-4طرح تفصيلي محله  -4-2-2

درصد از وسعت  8/1 رومیه،اشهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  85با مساحت ، 2-2-4محله 

  .را دارا است 2-2درصد از وسعت ناحیه  5/10و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-2-4محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

راضی به كاربري مسکونی و خدماتی، تخصیص مانده ظرفیت ا

 راينفر را پذ 9196برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-2-4محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  3/36، همحل مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-2-4محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 8/27مترمربع( با سرانه  255822درصد ) 2/30مترمربع به كاربري مسکونی،  5/33مترمربع( با سرانه  307936)

مترمربع به شبکه گذرها  5/30مترمربع( با سرانه  280321درصد ) 1/33، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.به ساير كاربريمترمربع  4/0مترمربع( با سرانه  3634درصد ) 4/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میل كاربريهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-2-4موقعيت محله 
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 دهد.تشکیل می را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 8/84به اين ترتیب 

 بر اين اساس: 

 2/92شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 108 ،2-2-4محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  5/33برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  299 ،2-2-4 محلهتراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-2-4های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -32-2جدول 

 نفر 9196در سال افق طرح:  2-2-4جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل ه ایفرامحل محله ای

 33/5 307936 - 307936 مسكوني

 خدمات شهری
 19/1 175334 130145 45189 خدمات پایه

 8/8 80488 75848 4640 سایر خدمات شهری

 0/4 3634 - 3634 سایر كاربری ها

 30/5 280321 133593 146728 شبكه گذرها

 92/2 847712 339586 508127 مجموع 
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 شهر اروميه 1-2-4اضي طرح تفصيلي محله كاربری ار -33-2جدول 

 نفر 9196در سال افق طرح:  2-2-4جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهری و  كل )مترمربع(

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه فراشهری
اراضي 
خالص 
 شهری

 33/5 36/3 36/3 307936 - - 307936 مسکونی 

 - - - - - - - قات و فناوريآموزش تحقی

 5/9 6/4 6/4 54222 - - 54222 آموزشی

 2/3 2/5 2/5 143 - 21299 21442 انتظامی -اداري

 2/6 2/8 2/8 5371 6165 12391 23927 خدماتی-تجاري

 1/0 1/1 1/1 989 - 8664 9653 ورزشی 

 0/2 0/3 0/3 2263 - - 2263 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 926 - 393 1319 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 10/7 11/6 11/6 31541 - 66895 98436 پارک

 0/2 0/2 0/2 - - 1922 1922 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 1445 - - 1445 [2]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 560 43 - 603 [2]تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 808 - - 808 [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/1 0/1 0/1 - - 596 596 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 3/8 4/1 4/1 13759 - 20764 34523 پايانه و انبار

 30/5 33/1 33/1 190017 54733 35571 280321 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 0/3 0/4 0/4 - - 3071 3071 خدماتی-يادار-تجاري

 0/04 0/04 0/04 337 - - 337 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

1256 1256 - - 0/1 0/1 0/1 

 [3]الحاقی

  

3634 - - 3634 0/4 0/4 0/4 

 جمع اراضي خالص شهری

  
847712 172820 60941 613951 100/0 100 92/2 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 92/2 - 100 613951 60941 172820 847712 جمع 
 

 اختصاص داده شده است. ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و بازها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-2-4طرح تفصيلي محله  -14-2نقشه 
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 2-2-5طرح تفصيلي محله  -5-2-2

درصد از  2/2 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  3/1هکتار در حدود  106مساحت  با، 2-2-5محله 

  .را دارا است 2-2درصد از وسعت ناحیه  2/13و  دومنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-2-5محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه تعیین میزان جمعیتجمعیت كنونی و 

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 7614برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-2-5محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  4/22، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-2-5محله ستفاده از اراضی الگوي كلی نحوه ا

 2/58مترمربع( با سرانه  443181درصد ) 7/41مترمربع به كاربري مسکونی،  3/31مترمربع( با سرانه  238201)

بکه گذرها مترمربع به ش 5/36مترمربع( با سرانه  277652درصد ) 1/26، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 3/0مترمربع( با سرانه  2663درصد ) 3/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 نه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايا

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-2-5موقعيت محله 
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 6/9هکتار ) 2/10و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  4/90هکتار ) 2/96به اين ترتیب 

 دهد.ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل میدرصد( 

 بر اين اساس: 

 7/139نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  72، 2-2-5هري در محله تراكم ناخالص ش -

 مترمربع است.

 3/126شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 79 ،2-2-5محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  3/31برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  320 ،2-2-5محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-2-5های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -34-2جدول 

 نفر 7614در سال افق طرح:  2-2-5جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 31/3 238201 - 238201 مسكوني

 خدمات شهری
 14/0 106421 104131 2290 دمات پایهخ

 44/2 336760 335916 844 سایر خدمات شهری

 0/3 2663 - 2663 سایر كاربری ها

 36/5 277652 200350 77302 شبكه گذرها

 126/3 961697 640397 321300 مجموع 
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 شهر اروميه 2-2-5كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -35-2جدول 

 نفر 7614در سال افق طرح:  2-2-5جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 31/3 24/8 22/4 238201 - - 238201 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 1/7 1/3 1/2 12758 - - 12758 آموزشی

 10/5 8/3 7/5 - 7808 71974 79782 انتظامی -اداري

 6/9 5/4 4/9 2065 22055 28169 52290 خدماتی-تجاري

 0/8 0/7 0/6 6454 - - 6454 ورزشی 

 0/5 0/4 0/3 - 3648 - 3648 درمانی 

 0/2 0/1 0/1 1393 - - 1393 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 6/1 4/8 4/4 46555 - - 46555 پارک

 3/0 2/4 2/2 - - 23180 23180 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/1 0/1 1162 - - 1162 [2]مذهبی 

 - - - - - - - [2]تأسیسات شهري

 1/5 1/2 1/1 11271 - - 11271 [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 15/0 11/9 10/7 - - 114282 114282 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 8/5 6/7 6/1 1823 - 62878 64700 پايانه و انبار

 36/5 28/9 26/1 142384 73411 61858 277652 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 0/6 0/4 0/4 - - 4189 4189 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 2/8 2/2 2/0 - - 21518 21518 گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

2663 - - 2663 0/3 0/3 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
961697 388047 106922 466728 90/4 100 126/3 

 12/9 - 9/2 98239 - - 98239 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

3815 3815 - - 0/4 - 0/5 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
102054 3815 - 98239 9/6 - 13/4 

 139/7 - 100 564967 106922 391863 1063752 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-2-5طرح تفصيلي محله  -15-2نقشه 
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 2-2-6طرح تفصيلي محله  -6-2-2

درصد از  9/3 ارومیه،شهر پاره اصلی از وسعت  درصد 2/2هکتار در حدود  184با مساحت ، 2-2-6محله 

  .را دارا است 2-2درصد از وسعت ناحیه  6/10و  دومنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-2-6محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پايه پذيري آينده بر جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 12229برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-2-6محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  6/27، محله مساحت كل ازدهد كه مینشان  2-2-6محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 8/64مترمربع( با سرانه  792753درصد ) 1/43مترمربع به كاربري مسکونی،  5/41مترمربع( با سرانه  507630)

مترمربع به شبکه گذرها  6/35مترمربع( با سرانه  435799درصد ) 7/23، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 2/0بع( با سرانه مترمر 2378درصد ) 1/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 ، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-2-6موقعيت محله 
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 4/5هکتار ) 9/9را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  6/94هکتار ) 9/173به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 3/150شهري برابر  ر و سرانه ناخالص زمیننفر در هکتا 67، 2-2-6محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 2/142شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 70 ،2-2-6محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  5/41برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  241 ،2-2-6محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-2-6های شهری )اراضي خالص( محله گوی استفاده از زمين در كاربریال -36-2جدول 

 نفر 12229در سال افق طرح:  2-2-6جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 41/5 507630 - 507630 مسكوني

 خدمات شهری
 12/5 152977 106253 46724 خدمات پایه

 52/3 639776 636227 3549 سایر خدمات شهری

 0/2 2378 - 2378 سایر كاربری ها

 35/6 435799 183440 252359 شبكه گذرها

 142/2 1738559 925919 812640 مجموع 
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 شهر اروميه 2-2-6كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -37-2جدول 

 رنف 12229در سال افق طرح:  2-2-6جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي )مترمربع( مساحت
سرانه  

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 41/5 29/2 27/6 507630 - - 507630 مسکونی 

 4/9 3/4 3/3 - - 59722 59722 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 5/3 3/8 3/6 63512 - 1821 65333 آموزشی

 14/1 9/9 9/4 - - 171964 171964 انتظامی -اداري

 3/0 2/1 2/0 3407 16993 16851 37251 خدماتی-تجاري

 0/5 0/4 0/4 6618 - - 6618 ورزشی 

 0/3 0/2 0/2 2319 - 1452 3772 درمانی 

 0/3 0/2 0/2 3860 - - 3860 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 4/5 3/2 3/0 25897 - 29154 55051 پارک

 1/0 0/7 0/7 - - 11950 11950 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/2 0/2 4261 - - 4261 [3]مذهبی 

 0/02 0/01 0/01 158 46 - 204 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/1 0/1 1928 - - 1928 [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 17/7 12/4 11/8 - - 216312 216312 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 11/3 7/9 7/5 985 - 137182 138167 پايانه و انبار

 35/6 25/1 23/7 252492 52724 130582 435799 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

16361 16361 - - 0/9 0/9 1/3 

 [4]الحاقی

  

2378 - - 2378 0/1 0/1 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1738559 793350 69764 875445 94/6 100 142/2 

 7/7 - 5/1 93690 - - 93690 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

5239 5239 - - 0/3 - 0/4 

 - - - - - - - یحريم سبز حفاظت

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
98929 5239 - 93690 5/4 - 8/1 

 150/3 - 100 969135 69764 798589 1837488 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز ت و تجهیزات شهريهاي تأسیساگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
موجود و شبکه گذر صاف شده است. هاي داراي كاربري وضعمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 2-2-6طرح تفصيلي محله  -16-2نقشه 
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 2-2-7طرح تفصيلي محله  -7-2-2

درصد از  6/2 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  5/1هکتار در حدود  125با مساحت ، 2-2-7محله 

  .را دارا است 1-2درصد از وسعت ناحیه  5/15و  دومنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-2-7محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راير را پذنف 5357برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-2-7محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  6/16، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-2-7محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/136مترمربع( با سرانه  729590درصد ) 2/58مترمربع به كاربري مسکونی،  9/38مترمربع( با سرانه  208251)

مترمربع به شبکه گذرها  6/55مترمربع( با سرانه  297868درصد ) 8/23، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 3/0مترمربع( با سرانه  1574درصد ) 1/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، هنري، پارک -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-2-7موقعيت محله 
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 3/1هکتار ) 6/1را اراضی خالص شهري و  محلهاز مساحت درصد(  8/98هکتار ) 7/123به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 0/234شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 43، 2-2-7محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 0/231شهري برابر  و سرانه خالص زمیننفر در هکتار  43 ،2-2-7محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/38برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  257 ،2-2-7محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-2-7های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -38-2جدول 

 نفر 5357ل افق طرح: در سا 2-2-7جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 38/9 208251 - 208251 مسكوني

 خدمات شهری
 18/6 99732 73722 26010 خدمات پایه

 117/6 629858 629858 - سایر خدمات شهری

 0/3 1574 - 1574 سایر كاربری ها

 55/6 297868 221435 76433 شبكه گذرها

 231/0 1237283 925015 312268 مجموع 
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 شهر اروميه 2-2-7كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -39-2جدول 

 نفر 5357در سال افق طرح:  2-2-7جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي مساحت )مترمربع(
سرانه  

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 ضيكل ارا محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 38/9 16/8 16/6 208251 - - 208251 مسکونی 

 40/1 17/3 17/1 - - 214573 214573 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/1 0/5 0/5 6067 - - 6067 آموزشی

 33/6 14/6 14/4 34568 - 145458 180026 انتظامی -اداري

 7/4 3/2 3/1 - 38899 516 39416 خدماتی-تجاري

 0/7 0/3 0/3 3730 - - 3730 زشی ور

 3/2 1/4 1/4 17087 - - 17087 درمانی 

 0/1 0/1 0/1 726 - - 726 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 5/2 2/3 2/2 17109 - 10923 28031 پارک

 2/0 0/9 0/9 - - 10741 10741 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/1 0/1 1472 - - 1472 [3]مذهبی 

 5/0 2/2 2/2 - 27005 - 27005 [3]ريتأسیسات شه

 0/9 0/4 0/4 4872 - - 4872 [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 5/5 2/4 2/3 - - 29413 29413 صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 23/2 10/0 9/9 19480 - 104756 124235 پايانه و انبار

 55/6 24/1 23/8 76300 25621 195947 297868 رشبکه گذ

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 2/2 1/0 1/0 - - 11963 11963 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

30231 30231 - - 2/4 2/4 5/6 

 [4]الحاقی

  

1574 - - 1574 0/1 0/1 0/3 

 ضي خالص شهریجمع ارا

  
1237283 754521 91525 391236 98/7 100 231/0 

 باغات و كشاورزي

  

15990 - - 15990 1/3 - 3/0 

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 حريم سبز حفاظتی

  

- - - - - - - 

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
15990 - - 15990 1/3 - 3/0 

 234/0 - 100 407226 91525 754521 1253272 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 يم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حرها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میرح (متناسب با نیاز در طول زمان)تا افق ط ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 2-2-7طرح تفصيلي محله  -17-2نقشه 

 

 



  UR-P09-R01-212                      شهر اروميهمنطقه دو طرح تفصيلي 

 

197 

 2-3طرح تفصيلي ناحيه  -3-2

درصد از مساحت  1/8درصد از مساحت منطقه دو، حدود  3/14هکتار، حدود  683با مساحتی بالغ بر  2-3ناحیه 

 2-3دهد. تقسیمات تنانی ناحیه درصد از مساحت شهر ارومیه را به خود اختصاص می 1/6پاره اصلی شهر و حدود 

 محله است.  5شامل 

 

توسعه  يهافرصتو  هاتيبا در نظر گرفتن محدود 2-3ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

ناحیه در سال افق  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  82646برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 2-3 ناحيه اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 2/38هکتار ) 0/261 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان می 2-3ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 8/34هکتار ) 5/237 و گذرهادرصد( به شبکه  6/22هکتار ) 2/154 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  6/95هکتار ) 7/652به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 4/4هکتار ) 9/29خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 2-3

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 82646سال افق طرح برابر با براي  2-3جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 6/82شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 121 ،2-3ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  0/79نفر در هکتار و سرانه خالص زمین شهري برابر  127، 2-3تراكم خالص شهري در ناحیه  -
 است.

مترمربع  6/31نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  317، 2-3مسکونی در ناحیه  تراكم خالص -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-3موقعيت ناحيه 
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 شهر 2-3 ناحيه تفصيلي طرح در شهری هایكاربری سرانه و زمين از استفاده نحوه تفصيلي الگوی

 اروميه

به ترتیب زير به تفکیک هر كاربري  2-3در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 2/38مساحت دارد كه حدود  هکتار 0/261، 2-3اراضی داراي كاربري مسکونی ناحیه  كاربری مسكوني:

درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  0/40درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع می 6/31زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هکتار  0/10 ،2-3در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی دماتي:خ-كاربری تجاری

و سرانه را به خود اختصاص داده است اراضی خالص شهري آن و مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 5/1 حدود

 مترمربع می باشد. 2/1 متناظر با آنزمین 

درصد  7/1 مساحت دارد كه حدود هکتار  5/11 ،2-3حیه در نا یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 8/1حدود  ناحیه وكل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  4/1 متناظر با آنسرانه زمین 

 8/15 ،2-3در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

ي مساحت اراضی خالص شهردرصد از  4/2حدود و  ناحیهمساحت كل از درصد  3/2 مساحت دارد كه حدودهکتار 

 می باشد.مترمربع  9/1 متناظر با آنو سرانه زمین آن را به خود اختصاص داده است 

درصد  6/1ساحت دارد كه حدود هکتار م 7/10 ،2-3درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

متناظر با و سرانه زمین از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 می باشد.مترمربع  3/1

از  6/3هکتار مساحت دارد كه حدود  6/24 ،2-3كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

سرانه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 8/3حدود  مساحت كل ناحیه و

 باشد. می مترمربع 0/3زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه  9/21 ،2-3هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

راضی خالص شهري آن را به خود اختصاص مساحت ا درصد از 4/3حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 2/3حدود 

 باشد.می مترمربع  7/2داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد از  2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  3/1 ،2-3كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی كاربری مذهبي:

رانه زمین متناظر با آن مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و س

 باشد. می مترمربع 2/0

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

مساحت اراضی  از 0/16حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 3/15هکتار مساحت دارد كه حدود  5/104، 2-3

 باشد.می مترمربع  6/12داده است و سرانه زمین متناظر با آن  خالص شهري آن را به خود اختصاص

هکتار مساحت دارد كه  3/3 ،2-3كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سيسات شهری:أكاربری ت

است و سرانه  مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص دادهدرصد از مساحت كل ناحیه و  5/0حدود 

 باشد.می مترمربع  4/0آن  زمین متناظر با

هکتار مساحت دارد كه  4/5 ،2-3كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی كاربری تجهيزات شهری:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  8/0حدود 

 باشد.می مترمربع  6/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت  4/2 ،2-3كاربري تفريحی و گردشگري در ناحیه  داراي اراضی فریحي و گردشگری:كاربری ت

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  4/0دارد كه حدود 

 باشد.می مترمربع  3/0و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  6/1 ،2-3كاربري میراث فرهنگی در ناحیه  داراي اراضی :ميراث فرهنگيكاربری 

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  2/0حدود 

 مترمربع می باشد. 2/0زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه حدود  9/4 ،2-3انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  7/0

 باشد.می مترمربع  6/0متناظر با آن 

درصد از  6/0هکتار مساحت دارد كه حدود  4/4 ،2-3كاربري صنعتی در ناحیه  داراي اراضی :صنعتيكاربری 

درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  7/0حت كل ناحیه و حدود مسا

 مترمربع می باشد. 5/0زمین متناظر با آن 

داري )پايانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبار داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

مساحت درصد از  9/1حدود درصد از مساحت كل ناحیه و  8/1ار مساحت دارد كه حدود هکت 3/12 ،2-3در ناحیه 

 باشد.می مترمربع  5/1اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 6/22حدود مساحت دارد كه هکتار  2/154 ،2-3ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شه 6/23و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.می مترمربع  7/18است  و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  1/0هکتار مساحت دارد كه حدود  5/0 ،2-3اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:كاربری

احیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با از مساحت كل ن

 1/0دهد كه از كل مساحت آن ، نشان می 2-3هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 1/0آن 

 كارگاهی-مسکونیبري درصد( به كار 2/13هکتار ) 1/0،  خدماتی-اداري-ري تجاريدرصد( به كارب 1/11هکتار )

 اختصاص يافته است. كارگاهی-تجاريدرصد(  به كاربري  7/75هکتار ) 4/0و 

ار و سرانه هکت 7/652، 2-3هاي شهري )اراضی خالص( در ناحیه ساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

را به خود  درصد از مساحت كل ناحیه 6/95مترمربع است. اراضی خالص شهري حدود  0/79زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

کتار و سرانه زمین متناظر با ه 9/29، 2-3احت اراضی ناخالص شهري در ناحیه مس اراضي ناخالص شهری:

 هکتار 6/27دهد كه نشان می 2-3ها در اراضی ناخالص شهري ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 6/3آن 

نه اختصاص درصد( به رودخا 7/7) هکتار 3/2ت و اراضی كشاورزي و درصد( از مساحت آن به كاربري باغا 3/92)

 يافته است.
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 شهر اروميه 2-3كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -40-2جدول 

 نفر 82646در سال افق طرح:  2-3جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 31/6 40/0 38/2 2610331 مسکونی 

 1/9 2/4 2/3 158073 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/4 1/8 1/7 115107 آموزشی

 0/6 0/7 0/7 48578 انتظامی -اداري

 1/2 1/5 1/5 100225 خدماتی-تجاري

 3/0 3/8 3/6 245606 ورزشی 

 1/3 1/6 1/6 107304 درمانی 

 2/7 3/4 3/2 219260 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 11/6 14/7 14/0 958975 پارک

 1/0 1/3 1/3 86366 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 13270 [3]مذهبی 

 0/4 0/5 0/5 32763 [3]تأسیسات شهري

 0/6 0/8 0/8 53623 [3]تجهیزات شهري

 0/3 0/4 0/4 24031 تفريحی و گردشگري

 0/2 0/2 0/2 16180 میراث فرهنگی

 0/5 0/7 0/6 44106 نعتیص

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/5 1/9 1/8 122796 پايانه و انبار

 18/7 23/6 22/6 1542077 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 - - - - مسکونی -تجاري

 0/01 0/01 0/01 593 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 707 كارگاهی-مسکونی

 0/05 0/1 0/1 4059 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

23185 0/3 0/4 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
6527213 95/6 100 79/0 

 3/3 - 4/0 276455 باغات و كشاورزي

 0/3 - 0/3 23026 رودخانه

 - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
299481 4/4 - 3/6 

 82/6 - 100 6826695 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،نشگاه ارومیه در حريم شهر: با توجه به احداث دا 1
 داده شده است. ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاصها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 اي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است. سطح و سرانه ه پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فراناحيه ای 2-3كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -41-2جدول 

 نفر 82646در سال افق طرح:  2-3ه جمعيت ناحي

 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* فراناحيه كل

 31/6 31/6 59/5 38/2 2610331 - 2610331 مسکونی 

 - 1/9 - 2/3 - 158073 158073 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/2 1/4 2/2 1/7 97666 17442 115107 آموزشی

 - 0/6 - 0/7 - 48578 48578 انتظامی -اداري

 0/5 1/2 1/0 1/5 45185 55040 100225 خدماتی-تجاري

 0/3 3/0 0/5 3/6 23231 222375 245606 ورزشی 

 0/2 1/3 0/4 1/6 19200 88104 107304 درمانی 

 0/1 2/7 0/2 3/2 9139 210121 219260 هنري -فرهنگی

 1/7 11/6 3/2 14/0 142012 816963 958975 پارک ارک و فضاي سبزپ

 - 1/0 - 1/3 - 86366 86366 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/3 0/2 12899 370 13270 [3]مذهبی 

 - 0/4 - 0/5 - 32763 32763 [3]تأسیسات شهري

 0/2 0/6 0/5 0/8 20488 33135 53623 [3]تجهیزات شهري

 - 0/3 - 0/4 - 24031 24031 گريتفريحی و گردش

 - 0/2 - 0/2 - 16180 16180 میراث فرهنگی

 - 0/5 - 0/6 - 44106 44106 صنعتی

حمل و نقل و 

 انبارداري 

 0/3 1/5 0/5 1/8 20699 102097 122796 پايانه و انبار

 13/1 18/7 24/7 22/6 1083750 458327 1542077 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-اريتج

 - 0/01 - 0/01 - 593 593 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/02 - 707 - 707 كارگاهی-مسکونی

 - 0/05 - 0/1 - 4059 4059 گارگاهی-تجاري

 0/3 0/3 0/5 0/3 23185 - 23185 [4]الحاقی

 جمع اراضي خالص شهری

  

6527213 2418721 4108492 95/6 93/7 79/0 49/7 

 3/3 3/3 6/3 4/0 276455 - 276455 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

23026 23026 - 0/3 - 0/3 - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  

299481 23026 276455 4/4 6/3 3/6 3/3 

 53/1 82/6 100 100 4384947 2441747 6826695 جمع 

 . ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد كاربري هاي رده عملکردي * 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میا نیاز در طول زمان)تا افق طرح (متناسب ب ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی 2-3 كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه -42-2جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 31/6 40/0 38/2 2610331 - - 2610331 مسکونی 

 1/9 2/4 2/3 - - 158073 158073 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/4 1/8 1/7 97666 14040 3402 115107 آموزشی

 0/6 0/7 0/7 - 46 48532 48578 انتظامی -اداري

 1/2 1/5 1/5 45185 27599 27441 100225 خدماتی-تجاري

 3/0 3/8 3/6 23231 - 222375 245606 ورزشی 

 1/3 1/6 1/6 19200 32084 56019 107304 درمانی 

 2/7 3/4 3/2 9139 - 210121 219260 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 11/6 14/7 14/0 142012 - 816963 958975 پارک

 1/0 1/3 1/3 - - 86366 86366 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 12899 - 370 13270 [3]مذهبی 

 0/4 0/5 0/5 - 32763 - 32763 [3]تأسیسات شهري

 0/6 0/8 0/8 20488 - 33135 53623 [3]تجهیزات شهري

 0/3 0/4 0/4 - - 24031 24031 تفريحی و گردشگري

 0/2 0/2 0/2 - - 16180 16180 میراث فرهنگی

 0/5 0/7 0/6 - - 44106 44106 صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 1/5 1/9 1/8 20699 - 102097 122796 پايانه و انبار

 18/7 23/6 22/6 1083750 158044 300283 1542077 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی -تجاري

 0/01 0/01 0/01 - - 593 593 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 707 - - 707 كارگاهی-مسکونی

 0/05 0/1 0/1 - - 4059 4059 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

23185 - - 23185 0/3 0/4 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
6527213 2154145 264577 4108492 95/6 100 79/0 

 3/3 - 4/0 276455 - - 276455 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

23026 23026 - - 0/3 - 0/3 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
299481 23026 - 276455 4/4 - 3/6 

 82/6 - 100 4384947 264577 2177171 6826695 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.ام میانجمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه  3-2ناحيه  طرح تفصيلي های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -43-2جدول 

 

 نفر 82646در سال افق طرح:  2-3جمعيت ناحيه 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 ناحيه ای* فرا ناحيه ای كل

 2610331 - 2610331 مسكوني

 خدمات شهری
 324634 1507639 1832273 خدمات پایه

 66591 436576 503167 سایر خدمات شهری

 23185 16180 39365 سایر كاربری ها

 1083750 458327 1542077 شبكه گذرها

 4108492 2418721 6527213 مجموع 

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه* 
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 شهر اروميه 2-3طرح تفصيلي ناحيه  -18-2نقشه 
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 2-3-1طرح تفصيلي محله  -2-3-1

درصد از  2/5 ارومیه،شهر پاره اصلی وسعت  درصد از 0/3هکتار در حدود  250با مساحت ، 2-3-1محله 

  .را دارا است 2-3درصد از وسعت ناحیه  6/36و  دومنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-3-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

ه پذيري آينده بر پايجمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 19260برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-3-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  1/20، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-3-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 9/78مترمربع( با سرانه  1518821درصد ) 9/60مترمربع به كاربري مسکونی،  1/26مترمربع( با سرانه  502251)

مترمربع به شبکه گذرها  1/22مترمربع( با سرانه  426242درصد ) 1/17، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 3/0( با سرانه مترمربع 5108درصد ) 2/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-اريانتظامی، تج-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-3-1موقعيت محله 
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 7/1هکتار ) 3/4را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  3/98هکتار ) 2/245به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 6/129شهري برابر  و سرانه ناخالص زمیننفر در هکتار  77، 2-3-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 3/127شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 79 ،2-3-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/26برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  383 ،2-3-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-3-1های شهری )اراضي خالص( محله ی استفاده از زمين در كاربریالگو -44-2جدول 

 

 نفر 19260در سال افق طرح:  2-3-1جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 26/1 502251 - 502251 مسكوني

 خدمات شهری
 63/3 1219684 1203216 16468 خدمات پایه

 15/5 299137 297750 1387 سایر خدمات شهری

 0/3 5108 - 5108 سایر كاربری ها

 22/1 426242 170426 255816 شبكه گذرها

 127/3 2452420 1671392 781029 مجموع 
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 شهر اروميه 2-3-1كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -45-2جدول 

 نفر 19260در سال افق طرح:  2-3-1جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 

 فراشهری
 كل اراضي محله و ناحيه منطقه

اراضي 

خالص 

 26/1 20/5 20/1 502251 - - 502251 مسکونی  شهری

 7/5 5/9 5/8 - - 144519 144519 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 0/9 0/7 0/7 17039 - - 17039 آموزشی

 1/7 1/4 1/3 - - 33175 33175 انتظامی -اداري

 0/4 0/4 0/3 6666 - 1957 8623 خدماتی-تجاري

 2/3 1/8 1/7 - - 43601 43601 ورزشی 

 2/8 2/2 2/2 1496 - 52508 54004 درمانی 

 10/5 8/2 8/1 807 - 200694 201501 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 43/5 34/1 33/5 19959 - 816962 836921 پارک

 0/7 0/5 0/5 - - 13058 13058 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 3880 - - 3880 [3]مذهبی 

 0/9 0/7 0/7 - 16525 - 16525 [3]تأسیسات شهري

 1/7 1/4 1/3 1687 - 31469 33156 [3]تجهیزات شهري

 0/05 0/04 0/04 - - 946 946 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - یمیراث فرهنگ

 1/6 1/2 1/2 - - 30066 30066 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 4/2 3/3 3/3 412 - 81183 81595 پايانه و انبار

 22/1 17/4 17/1 260119 25015 141108 426242 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 143 - - 143 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

69 69 - - 0/003 0/003 0/004 

 [4]الحاقی

  

5108 - - 5108 0/2 0/2 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
2452420 1591315 41540 819565 98/3 100 127/3 

 2/1 - 1/6 39947 - - 39947 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

2929 2929 - - 0/1 - 0/2 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
42877 2929 - 39947 1/7 - 2/2 

 129/6 - 100 859513 41540 1594245 2495297 جمع 
 تثبیت شده است. 5و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  آموزش،تحقیقات در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربرينه و مکانتأمین سرا و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
.ضع موجود و شبکه گذر صاف شده استهاي داراي كاربري وی مابین پالکمنظور از اراضی الحاقی، اراض :4



  UR-P09-R01-212                شهر اروميه منطقه دو طرح تفصيلي

 

209 

 

 شهر اروميه 2-3-1طرح تفصيلي محله  -19-2نقشه 
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 2-3-2طرح تفصيلي محله  -2-3-2

درصد از وسعت  8/1 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  85با مساحت ، 2-3-2محله 

  .را دارا است 2-3از وسعت ناحیه  درصد 4/12و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-3-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 12248برابر با  یتیافق طرح جمعدر سال  محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-3-2محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  1/42، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-3-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 6/16مترمربع( با سرانه  203091درصد ) 9/23مترمربع به كاربري مسکونی،  1/29مترمربع( با سرانه  356969)

مترمربع به شبکه گذرها  7/21مترمربع( با سرانه  266310درصد ) 4/31، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 6/1مترمربع( با سرانه  19999درصد ) 4/2و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداريآموزش
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-3-2موقعيت محله 
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درصد(  3/0هکتار ) 2/0و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  7/99هکتار ) 6/84ن ترتیب به اي

 دهد.تشکیل می خالص شهرينارا اراضی  محلهاز مساحت 

 بر اين اساس: 

 3/69 نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  144، 2-3-2تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 1/69شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 145 ،2-3-2محله خالص شهري در تراكم  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/29برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  343 ،2-3-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-3-2های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -46-2جدول 

 

 نفر 12248در سال افق طرح:  2-3-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 29/1 356969 - 356969 مسكوني

 خدمات شهری
 10/3 125627 115305 10322 خدمات پایه

 6/3 77464 74137 3327 سایر خدمات شهری

 1/6 19999 16180 3819 سایر كاربری ها

 21/7 266310 117803 148507 شبكه گذرها

 69/1 846369 323425 522944 مجموع 
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 شهر اروميه 2-3-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -47-2جدول 

 نفر 12248در سال افق طرح:  2-3-2جمعيت محله 

 نوع كاربری

 درصد((سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  

 كل ع()مترمرب
شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 29/1 42/2 42/1 356969 - - 356969 مسکونی 

 1/1 1/6 1/6 - - 13555 13555 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 0/4 0/5 0/5 4651 - - 4651 آموزشی

 1/2 1/7 1/7 - - 14130 14130 انتظامی -اداري

 1/4 2/0 2/0 11271 374 5028 16673 خدماتی-تجاري

 3/8 5/5 5/4 2034 - 44199 46233 ورزشی 

 0/4 0/6 0/6 1283 - 3511 4794 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 1514 - - 1514 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 3/1 4/5 4/5 38479 - - 38479 پارک

 1/3 1/8 1/8 - - 15441 15441 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/3 0/3 2080 - 370 2450 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 - 819 - 819 [3]تأسیسات شهري

 0/9 1/3 1/3 9582 - 1666 11248 [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 1/3 1/9 1/9 - - 16180 16180 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 2/6 3/8 3/8 11326 - 20913 32239 پايانه و انبار

 21/7 31/5 31/4 175916 41203 49191 266310 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 0/05 0/1 0/1 564 - - 564 كارگاهی-مسکونی

 0/02 0/04 0/04 - - 304 304 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

3819 - - 3819 0/4 0/5 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
846369 184488 42395 619486 99/7 100 69/1 

 0/1 - 0/1 697 - - 697 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

1775 1775 - - 0/2 - 0/1 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
2473 1775 - 697 0/3 - 0/2 

 69/3 - 100 620183 42395 186263 848842 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخان : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میا نیاز در طول زمان)تا افق طرح (متناسب ب ،ربطهاي ذيسازمان
ضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 2-3-2طرح تفصيلي محله  -20-2نقشه 
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 2-3-3طرح تفصيلي محله  -2-3-3

درصد از  5/2 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  4/1هکتار در حدود  120 با مساحت، 2-3-3محله 

  .را دارا است 2-3درصد از وسعت ناحیه  5/17و  دومنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-3-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 18717برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-3-3محله  اراضي رد پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  2/46، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-3-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 4/14مترمربع( با سرانه  270399درصد ) 6/22مترمربع به كاربري مسکونی،  5/29مترمربع( با سرانه  552146)

مترمربع به شبکه گذرها  9/18مترمربع( با سرانه  353054صد )در 5/29، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 3/0مترمربع( با سرانه  6213درصد ) 5/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میشهر ارومیه شامل كاربريهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی كاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 ختلط.تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی م

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-3-3موقعيت محله 
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 2/1هکتار ) 4/1 و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  8/98هکتار ) 2/118به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می خالص شهرينا را اراضی محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

 9/63و سرانه ناخالص زمین شهري برابر نفر در هکتار  157، 2-3-3تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 1/63شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 158 ،2-3-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  5/29برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه   339 ،2-3-3محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است. 

 

 

 در طرح تفصيلي 2-3-3های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -48-2جدول 

 

 نفر 18717در سال افق طرح:  2-3-3جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای یمحله ا

 29/5 552146 - 552146 مسكوني

 خدمات شهری
 13/8 259064 234772 24291 خدمات پایه

 0/6 11335 9023 2312 سایر خدمات شهری

 0/3 6213 - 6213 سایر كاربری ها

 18/9 353054 154145 198910 شبكه گذرها

 63/1 1181812 397940 783872 مجموع 
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 شهر اروميه 2-3-3اربری اراضي طرح تفصيلي محله ك -49-2جدول 

 نفر 18717در سال افق طرح:  2-3-3جمعيت محله 

 نوع كاربری

 ) درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 29/5 46/7 46/2 552146 - - 552146 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 2/5 4/0 3/9 32777 14040 - 46817 آموزشی

 0/1 0/1 0/1 - 46 1227 1273 انتظامی -اداري

 1/6 2/6 2/5 13052 16329 972 30353 خدماتی-تجاري

 6/6 10/4 10/3 4565 - 118776 123341 ورزشی 

 0/7 1/0 1/0 6499 5682 - 12181 درمانی 

 0/4 0/6 0/6 2337 - 5006 7343 هنري -یفرهنگ

پارک و فضاي 
 سبز

 0/5 0/7 0/7 8658 - - 8658 پارک

 1/1 1/8 1/7 - - 20870 20870 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/3 0/3 3542 - - 3542 [2]مذهبی 

 0/2 0/3 0/3 - 3647 - 3647 [2]تأسیسات شهري

 0/1 0/2 0/2 2312 - - 2312 [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/01 0/01 0/01 - - 147 147 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/3 0/5 0/5 5892 - - 5892 پايانه و انبار

 18/9 29/9 29/5 240716 52841 59497 353054 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 0/03 0/1 0/05 - - 593 593 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

3431 3431 - - 0/3 0/3 0/2 

 [3]الحاقی

  

6213 - - 6213 0/5 0/5 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1181812 210518 92585 878709 98/8 100 63/1 

 0/3 - 0/4 5113 - - 5113 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

9048 9048 - - 0/8 - 0/5 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
14161 9048 - 5113 1/2 - 0/8 

 63/9 - 100 883822 92585 219566 1195973 جمع 
 

 كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است. ها،ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز در طول ز ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-3-3طرح تفصيلي محله  -21-2نقشه 

 

 

 



  UR-P09-R01-212                    شهر اروميهمنطقه دو طرح تفصيلي 

 

218 

 2-3-4فصيلي محله طرح ت -2-3-4

درصد از وسعت  0/2 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  2/1هکتار در حدود  97با مساحت ، 2-3-4محله 

  .را دارا است 2-3درصد از وسعت ناحیه  3/14و  دومنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-3-4محله 

تأمین خدمات براي هاي معطوف به ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 18886برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-3-4محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  0/59، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-3-4محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 0/7مترمربع( با سرانه  131441درصد ) 5/13مترمربع به كاربري مسکونی،  5/30مترمربع( با سرانه  575398)

مترمربع به شبکه گذرها  3/12ربع( با سرانه مترم 232294درصد ) 8/23، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 2/0مترمربع( با سرانه  3725درصد ) 4/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 ی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگ

 مات تناني طرح تفصيلي شهر اروميهدر تقسي 2-3-4موقعيت محله 
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درصد(  3/3هکتار ) 2/3و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  7/96هکتار ) 3/94به اين ترتیب 

 دهد.ل میتشکی خالص شهرينارا اراضی  محلهاز مساحت 

 بر اين اساس: 

 6/51نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  194، 2-3-4تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 9/49شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 200 ،2-3-4محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  5/30برابر  زمین مسکونیفر در هکتار و سرانه ن 328 ،2-3-4محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-3-4های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -50-2جدول 

 

 نفر 18886در سال افق طرح:  2-3-4جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 30/5 575398 - 575398 سكونيم

 خدمات شهری
 5/6 104947 95673 9274 خدمات پایه

 1/4 26494 25570 924 سایر خدمات شهری

 0/2 3725 - 3725 سایر كاربری ها

 12/3 232294 59127 173167 شبكه گذرها

 49/9 942857 180370 762487 مجموع 
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 شهر اروميه 2-3-4حله كاربری اراضي طرح تفصيلي م -51-2جدول 

 نفر 18886در سال افق طرح:  2-3-4جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 30/5 61/0 59/0 575398 - - 575398 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 0/8 1/7 1/6 16033 - - 16033 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 0/4 0/9 0/8 2714 - 5341 8055 خدماتی-تجاري

 1/1 2/3 2/2 5836 - 15800 21636 ورزشی 

 0/1 0/2 0/2 1735 - - 1735 درمانی 

 0/1 0/2 0/2 1906 - - 1906 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/4 4/7 4/6 44535 - - 44535 پارک

 0/8 1/7 1/6 - - 15706 15706 [1]فضاي سبز و باز

 0/0 0/1 0/1 736 - - 736 [ 2]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 - 952 - 952 [2]تأسیسات شهري

 0/1 0/2 0/2 1708 - - 1708 [2]تجهیزات شهري

 1/0 2/0 1/9 - - 18399 18399 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/002 0/004 0/004 40 - - 40 پايانه و انبار

 12/3 24/6 23/8 202683 18933 10677 232294 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 - - - - - - - گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

3725 - - 3725 0/4 0/4 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
942857 65923 19885 857049 96/7 100 49/9 

 1/5 - 2/9 27952 - - 27952 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

4005 4005 - - 0/4 - 0/2 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 اراضي ناخالص شهری جمع

  
31957 4005 - 27952 3/3 - 1/7 

 51/6 - 100 885002 19885 69928 974815 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و ينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمگزتأمین سرانه و مکان :2

 ديده شده است.  سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-3-4طرح تفصيلي محله  -22-2نقشه 
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 2-3-5طرح تفصيلي محله  -2-3-5

درصد از  8/2 ارومیه، شهرپاره اصلی درصد از وسعت  6/1هکتار در حدود  131با مساحت ، 2-3-5محله 

  .را دارا است 2-3درصد از وسعت ناحیه  2/19و  دومنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-3-5محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی،  تخصیص مانده ظرفیت

 راينفر را پذ 13535برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-3-5محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  5/47، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-3-5محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 6/15مترمربع( با سرانه  211687درصد ) 1/16مترمربع به كاربري مسکونی،  1/46مترمربع( با سرانه  623566)

مترمربع به شبکه گذرها  5/19مترمربع( با سرانه  264180درصد ) 1/20، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.بع به ساير كاربريمترمر 3/0مترمربع( با سرانه  4322درصد ) 3/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

، هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري-خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-3-5موقعيت محله 
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 9/15هکتار ) 8/20و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  1/84هکتار ) 4/110به اين ترتیب 

 دهد.خالص شهري تشکیل مینارا اراضی  محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

 9/96ناخالص زمین شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه 103، 2-3-5تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 5/81شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 123 ،2-3-5محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/46برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  217 ،2-3-5محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-3-5های شهری )اراضي خالص( محله ه از زمين در كاربریالگوی استفاد -52-2جدول 

 

 نفر 13535در سال افق طرح:  2-3-5جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 46/1 623566 - 623566 مسكوني

 خدمات شهری
 11/3 153303 135439 17865 خدمات پایه

 4/3 58384 57161 1223 خدمات شهری سایر

 0/3 4322 - 4322 سایر كاربری ها

 19/5 264180 72991 191189 شبكه گذرها

 81/5 1103755 265590 838165 مجموع 
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 شهر اروميه 2-3-5كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -53-2جدول 

 نفر 13535در سال افق طرح:  2-3-5جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي )مترمربع(ساحت م
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 46/1 56/5 47/5 623566 - - 623566 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 2/3 2/8 2/3 27166 - 3402 30567 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 2/7 3/3 2/8 11482 10896 14143 36520 خدماتی-تجاري

 0/8 1/0 0/8 10795 - - 10795 ورزشی 

 2/6 3/1 2/6 8187 26402 - 34590 درمانی 

 0/5 0/6 0/5 2575 - 4421 6996 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/2 2/8 2/3 30381 - - 30381 پارک

 1/6 1/9 1/6 - - 21291 21291 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 2662 - - 2662 [2]مذهبی 

 0/8 1/0 0/8 - 10821 - 10821 [2]تأسیسات شهري

 0/4 0/5 0/4 5200 - - 5200 [2]تجهیزات شهري

 0/3 0/4 0/4 - - 4686 4686 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 1/0 1/3 1/1 - - 13893 13893 صنعتی

قل و حمل و ن
 انبارداري 

 0/2 0/3 0/2 3030 - - 3030 پايانه و انبار

 19/5 23/9 20/1 204317 20053 39809 264180 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

254 254 - - 0/02 0/02 0/02 

 [3]الحاقی

  

4322 - - 4322 0/3 0/4 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1103755 101899 68171 933684 84/1 100 81/5 

 15/0 - 15/5 202746 - - 202746 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

5267 5267 - - 0/4 - 0/4 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
208013 5267 - 202746 15/9 - 15/4 

 96/9 - 100 1136430 68171 107167 1311768 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و بر طبق اقدام مردم گزينی كاربري مذهبیتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-3-5طرح تفصيلي محله  -23-2نقشه 
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 2-4طرح تفصيلي ناحيه  -4-2

د از درص 2/25درصد از مساحت منطقه دو و حدود  5/59هکتار، حدود  2831با مساحتی بالغ بر  2-4ناحیه 

 محله است.  3شامل  2-4دهد. تقسیمات تنانی ناحیه مساحت شهر ارومیه را به خود اختصاص می

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 2-4ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

نده ما صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

ناحیه در سال افق  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  70062برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 2-4 ناحيه اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 9/19هکتار ) 2/562 ناحیهساحت كل م دهد كه از نشان می 2-4ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 1/59هکتار ) 0/1672 و گذرهادرصد( به شبکه  5/13هکتار ) 7/382 درصد( به كاربري مسکونی،

را  ناحیهدرصد( از مساحت  4/92هکتار ) 9/2616به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي  دهد.صد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل میدر 6/7هکتار ) 5/214اراضی خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 2-4اصلی ناحیه 

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 70062براي سال افق طرح برابر با  2-4جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 1/404شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 25 ،2-4ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  5/373نفر در هکتار و سرانه خالص زمین شهري برابر  27، 2-4تراكم خالص شهري در ناحیه  -
 است.

مترمربع  2/80نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  125، 2-4تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-4موقعيت ناحيه 
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 شهر 2-4 ناحيه تفصيلي طرح در شهری هایكاربری نهسرا و زمين از استفاده نحوه تفصيلي الگوی

 اروميه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  2-4در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 9/19هکتار مساحت دارد كه حدود  2/562، 2-4اراضی داراي كاربري مسکونی ناحیه  كاربری مسكوني:

درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  5/21ناحیه و حدود  درصد از مساحت كل

 باشد.مترمربع می 2/80زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هکتار  1/11 ،2-4در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتي:-كاربری تجاری

و سرانه را به خود اختصاص داده است ی خالص شهري آن اراضو مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 4/0 حدود

 مترمربع می باشد. 6/1 متناظر با آنزمین 

درصد  8/2 مساحت دارد كه حدود هکتار  5/78 ،2-4در ناحیه  یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

و ختصاص داده است درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود ا 0/3ناحیه و حدود كل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  2/11 متناظر با آنسرانه زمین 

 7/112، 2-4در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

ي مساحت اراضی خالص شهردرصد از  3/4حدود و  ناحیهمساحت كل از درصد  0/4 مساحت دارد كه حدودهکتار 

 می باشد.مترمربع  1/16 متناظر با آنو سرانه زمین ه خود اختصاص داده است آن را ب

درصد  1/1هکتار مساحت دارد كه حدود  1/31 ،2-4درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 2/1حدود  از مساحت كل ناحیه و

 می باشد.مترمربع  4/4متناظر با انه زمین سر

از  2/1هکتار مساحت دارد كه حدود  3/34 ،2-4كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

سرانه و درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  3/1مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع می  9/4زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه  9/59 ،2-4هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص  3/2درصد از مساحت كل ناحیه و حدود  1/2حدود 

 مترمربع می باشد. 6/8داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  04/0هکتار مساحت دارد كه حدود  1/1 ،2-4كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی ي:كاربری مذهب

از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با 

 مترمربع می باشد. 2/0آن 

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  ايدار اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

از مساحت اراضی  3/39درصد از مساحت كل ناحیه و حدود  4/36هکتار مساحت دارد كه حدود  2/1029، 2-4

 مترمربع می باشد. 9/146خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد  7/17 ،2-4أسیسات شهري در ناحیه كاربري ت داراي اراضی سيسات شهری:أكاربری ت

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود  درصد از 7/0حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 6/0كه حدود 

 مترمربع می باشد. 5/2اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد  1/30 ،2-4ناحیه كاربري تجهیزات شهري در  داراي اراضی كاربری تجهيزات شهری:

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود  درصد از 2/1حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 1/1كه حدود 

 مترمربع می باشد. 3/4اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار  9/129 ،2-4كاربري تفريحی و گردشگري در ناحیه  داراي اراضی كاربری تفریحي و گردشگری:

مساحت اراضی خالص شهري آن را  درصد از 0/5حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 6/4مساحت دارد كه حدود 

 مترمربع می باشد. 5/18به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

تار مساحت دارد كه هک 6/30 ،2-4انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص درصد از  2/1حدود درصد از مساحت كل ناحیه و  1/1حدود 

 مترمربع می باشد. 4/4داده است و سرانه زمین متناظر با آن 
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صد در 3/2هکتار مساحت دارد كه حدود  6/65 ،2-4كاربري صنعتی در ناحیه  داراي اراضی :صنعتيكاربری 

درصد از مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و  5/2از مساحت كل ناحیه و حدود 

 مترمربع می باشد. 4/9سرانه زمین متناظر با آن 

كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار(  داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

درصد از مساحت  5/1درصد از مساحت كل ناحیه و حدود  4/1هکتار مساحت دارد كه حدود  6/39 ،2-4در ناحیه 

 مترمربع می باشد. 7/5اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 5/13حدود كه  مساحت داردهکتار  7/382 ،2-4ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شه 6/14و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 می باشد.مترمربع  6/54است  و سرانه زمین متناظر با آن 

 01/0هکتار مساحت دارد كه حدود  4/0 ،2-4اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:كاربری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده  درصد از 02/0حدود  مساحت كل ناحیه ودرصد از 

دهد نشان می 2-4هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 1/0است و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد(  به  3/4کتار )ه 02/0و  مسکونی-درصد( به كاربري تجاري 7/95هکتار ) 4/0كه از كل مساحت آن ، 

 كارگاهی اختصاص يافته است.-كاربري تجاري

هکتار و سرانه  9/2616، 2-4هاي شهري )اراضی خالص( در ناحیه ساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  4/92مترمربع است. اراضی خالص شهري حدود  5/373زمین متناظر با آن 

 ت.اختصاص داده اس

هکتار و سرانه زمین متناظر با  5/214، 2-4احت اراضی ناخالص شهري در ناحیه مس اراضي ناخالص شهری:

 4/100دهد كه نشان می 2-4ها در اراضی ناخالص شهري ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 6/30آن 

و  درصد( به رودخانه 7/2هکتار ) 7/3 ه كاربري باغات و اراضی كشاورزي،درصد( از مساحت آن ب 8/46هکتار )

 اختصاص يافته است. درصد( به حريم سبز حفاظتی 5/51هکتار ) 5/110
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 شهر اروميه 2-4كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -54-2جدول 

 نفر 70062در سال افق طرح:  2-4جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 80/2 21/5 19/9 5621820 مسکونی 

 16/1 4/3 4/0 1127226 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 11/2 3/0 2/8 784976 آموزشی

 4/4 1/2 1/1 305612 انتظامی -اداري

 1/6 0/4 0/4 111479 خدماتی-تجاري

 4/9 1/3 1/2 343403 ورزشی 

 4/4 1/2 1/1 310528 درمانی 

 8/6 2/3 2/1 599195 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 135/8 36/4 33/6 9514326 پارک

 11/1 3/0 2/7 778024 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/04 0/04 10690 [3]مذهبی 

 2/5 0/7 0/6 176708 [3]تأسیسات شهري

 4/3 1/2 1/1 301146 [3]تجهیزات شهري

 18/5 5/0 4/6 1299083 تفريحی و گردشگري

 - - - - میراث فرهنگی

 9/4 2/5 2/3 656271 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 5/7 1/5 1/4 396171 پايانه و انبار

 54/6 14/6 13/5 3826645 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 0/1 0/01 0/01 3822 مسکونی -تجاري

 - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/002 0/001 0/001 173 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

1284 0/005 0/005 0/02 

 جمع اراضي خالص شهری

  
26168584 92/4 100 373/5 

 14/3 - 3/5 1003513 باغات و كشاورزي

 0/5 - 0/1 36851 رودخانه

 15/8 - 3/9 1104758 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
2145123 7/6 - 30/6 

 404/1 - 100 28313706 ع جم
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میول زمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز در ط ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فراناحيه ایشهر اروميه  2-4كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -55-2جدول 

 نفر 70062در سال افق طرح:  2-4جمعيت ناحيه 

 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* فراناحيه كل

 80/2 80/2 46/4 19/9 5621820 - 5621820 مسکونی 

 - 16/1 - 4/0 - 1127226 1127226 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 9/5 11/2 5/5 2/8 668292 116684 784976 آموزشی

 0/4 4/4 0/3 1/1 30552 275060 305612 انتظامی -اداري

 1/4 1/6 0/8 0/4 96466 15013 111479 خدماتی-تجاري

 2/8 4/9 1/6 1/2 193212 150192 343403 ورزشی 

 0/4 4/4 0/2 1/1 27843 282684 310528 درمانی 

 0/8 8/6 0/5 2/1 55417 543778 599195 هنري -فرهنگی

 29/5 135/8 17/1 33/6 2066467 7447859 9514326 پارک پارک و فضاي سبز

 - 11/1 - 2/7 - 778024 778024 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/1 - 10690 - 10690 [3]مذهبی 

 - 2/5 - 0/6 2738 173970 176708 [3]تأسیسات شهري

 0/2 4/3 0/1 1/1 16223 284923 301146 [3]تجهیزات شهري

 - 18/5 - 4/6 - 1299083 1299083 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - 9/4 - 2/3 - 656271 656271 صنعتی

حمل و نقل و 

 انبارداري 

 0/6 5/7 0/4 1/4 44096 352075 396171 پايانه و انبار

 32/4 54/6 18/7 13/5 2270957 1555689 3826645 بکه گذرش

 - - - - - - - نظامی

 0/1 0/1 0/03 0/01 3822 - 3822 مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 - 0/002 - 0/001 - 173 173 گارگاهی-تجاري

 0/02 0/02 0/01 0/005 1284 - 1284 [4]الحاقی

 جمع اراضي خالص شهری

  

26168584 15058704 11109880 92/4 91/7 373/5 158/6 

 14/3 14/3 8/3 3/5 1003513 - 1003513 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

36851 36851 - 0/1 - 0/5 - 

 - 15/8 - 3/9 - 1104758 1104758 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  

2145123 1141609 1003513 7/6 8/3 30/6 14/3 

 172/9 404/1 100 100 12113393 16200313 28313706 جمع 

 . كاربري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد * 
 

 تثبیت شده است. 5و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده هاي آموزش،تحقیقات در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربرينه و مکانتأمین سرا و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.ضی مابین پالکمنظور از اراضی الحاقی، ارا : 4
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی 2-4 كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه -56-2جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 80/2 21/5 19/9 5621820 - - 5621820 مسکونی 

 16/1 4/3 4/0 - - 1127226 1127226 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 11/2 3/0 2/8 668292 116684 - 784976 آموزشی

 4/4 1/2 1/1 30552 74316 200743 305612 انتظامی -اداري

 1/6 0/4 0/4 96466 6559 8454 111479 خدماتی-تجاري

 4/9 1/3 1/2 193212 - 150192 343403 ورزشی 

 4/4 1/2 1/1 27843 - 282684 310528 درمانی 

 8/6 2/3 2/1 55417 - 543778 599195 هنري -فرهنگی

پارک و 
فضاي 

 سبز

 135/8 36/4 33/6 2066467 - 7447859 9514326 پارک

 11/1 3/0 2/7 - - 778024 778024 [2]فضاي سبز و باز

 0/2 0/04 0/04 10690 - - 10690 [3]مذهبی 

 2/5 0/7 0/6 2738 173970 - 176708 [3]تأسیسات شهري

 4/3 1/2 1/1 16223 - 284923 301146 [3]تجهیزات شهري

 18/5 5/0 4/6 - - 1299083 1299083 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 9/4 2/5 2/3 - - 656271 656271 صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 5/7 1/5 1/4 44096 - 352075 396171 پايانه و انبار

 54/6 14/6 13/5 2270957 1220412 335277 3826645 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 0/1 0/01 0/01 3822 - - 3822 مسکونی -تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/002 0/001 0/001 - - 173 173 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

1284 - - 1284 0/005 0/005 0/02 

 جمع اراضي خالص شهری

  
26168584 13466763 1591942 11109880 92/4 100 373/5 

 14/3 - 3/5 1003513 - - 1003513 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

36851 36851 - - 0/1 - 0/5 

 15/8 - 3/9 - - 1104758 1104758 سبز حفاظتیحريم 

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
2145123 1141609 - 1003513 7/6 - 30/6 

 404/1 - 100 12113393 1591942 14608372 28313706 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5وزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده هاي آمدر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.الحاقی، اراضی مابین پالک منظور از اراضی : 4
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 شهر اروميه  2-4طرح تفصيلي ناحيه  های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -57-2جدول 

 

 نفر 70062در سال افق طرح:  2-4جمعيت ناحيه 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 ناحيه ای* يه ایفرا ناح كل

 5621820 - 5621820 مسكوني

 خدمات شهری
 3040882 9778115 12818997 خدمات پایه

 174937 3724901 3899838 سایر خدمات شهری

 1284 - 1284 سایر كاربری ها

 2270957 1555689 3826645 شبكه گذرها

 11109880 15058704 26168584 مجموع 

  .است  و زير ناحیهشامل رده عملکردي ناحیه * 
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 شهر اروميه 2-4طرح تفصيلي ناحيه  -24-2نقشه 
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 2-4-1طرح تفصيلي محله  -1-4-2

منطقه درصد از وسعت  7/12 ارومیه،درصد از وسعت شهر  4/5هکتار در حدود  605با مساحت ، 2-4-1محله 

  .را دارا است 2-4درصد از وسعت ناحیه  4/21دو و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-4-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 8400برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-4-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  1/11، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-4-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

مترمربع( با سرانه  3683715درصد ) 9/60مترمربع به كاربري مسکونی،  2/80مترمربع( با سرانه  674071)

مترمربع به  0/105مترمربع( با سرانه  882099درصد ) 6/14، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري 5/438

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 1/0مترمربع( با سرانه  686درصد ) 01/0شبکه گذرها و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -گیخدماتی، ورزشی، درمانی، فرهن-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-4-1موقعيت محله 
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 4/13هکتار ) 8/80را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  6/86هکتار ) 1/524به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 0/720شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 14، 2-4-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 9/623شهري برابر  خالص زمین نفر در هکتار و سرانه 16 ،2-4-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  2/80برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  125 ،2-4-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-4-1های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -58-2جدول 

 

 نفر 8400طرح: در سال افق  2-4-1جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 80/2 674071 - 674071 مسكوني

 خدمات شهری
 316/2 2656202 2523635 132567 خدمات پایه

 122/3 1027513 1023745 3768 سایر خدمات شهری

 0/1 686 - 686 سایر كاربری ها

 105/0 882099 563772 318327 شبكه گذرها

 623/9 5240571 4111152 1129419 مجموع 
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 شهر اروميه 2-4-1كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -59-2جدول 

 نفر 8400در سال افق طرح:  2-4-1محله  تيجمع

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 

 فراشهری
 كل اراضي همحله و ناحي منطقه

اراضي 

خالص 

 80/2 12/9 11/1 674071 - - 674071 مسکونی  شهری

 99/5 15/9 13/8 - - 835770 835770 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 12/0 1/9 1/7 50419 50091 - 100510 آموزشی

 18/1 2/9 2/5 12952 - 138973 151925 انتظامی -اداري

 2/9 0/5 0/4 23679 448 - 24127 خدماتی-تجاري

 3/3 0/5 0/5 27687 - - 27687 ورزشی 

 1/5 0/2 0/2 12723 - - 12723 درمانی 

 0/6 0/1 0/1 5167 - - 5167 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 258/8 41/5 35/9 499397 - 1674479 2173876 پارک

 18/7 3/0 2/6 - - 156969 156969 [2]فضاي سبز و باز

 0/6 0/1 0/1 5107 - - 5107 [3]مذهبی 

 20/4 3/3 2/8 2690 169090 - 171780 [3]تأسیسات شهري

 0/3 0/05 0/04 2383 - - 2383 [3]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - 0/0 - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/9 0/3 0/3 15691 - - 15691 پايانه و انبار

 105/0 16/8 14/6 407981 295711 178408 882099 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

- - - - - - - 

 [4]الحاقی

  

686 - - 686 0/01 0/01 0/1 

 اضي خالص شهریجمع ار

  
5240571 2984599 515340 1740633 86/6 100 623/9 

 17/6 - 2/4 147434 - - 147434 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

13076 13076 - - 0/2 - 1/6 

 77/0 - 10/7 - - 647002 647002 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
807513 660079 - 147434 13/4 - 96/1 

 720/0 - 100 1888067 515340 3644677 6048084  جمع
 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلودخانهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و ر : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میاسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح (متن ،ربطهاي ذيسازمان
ضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 ميهشهر ارو 2-4-1طرح تفصيلي محله  -25-2نقشه 
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 2-4-2طرح تفصيلي محله  -4-2-2

منطقه درصد از وسعت  6/16 ارومیه،درصد از وسعت شهر  0/7هکتار در حدود  783با مساحت ، 2-4-2محله 

  .را دارا است 2-4درصد از وسعت ناحیه  7/27دو و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-4-2محله 

معطوف به تأمین خدمات براي  هايريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 16106برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 2-4-2محله  اضيار در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  5/16، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-4-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

مترمربع( با سرانه  4744338درصد ) 6/60مترمربع به كاربري مسکونی،  2/80مترمربع( با سرانه  1292414)

مترمربع به  5/63مترمربع( با سرانه  1023249د )درص 1/13، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري 6/294

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 01/0مترمربع( با سرانه  174درصد ) 002/0شبکه گذرها و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-ريآموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، ادا
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 اروميهدر تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر  2-4-2موقعيت محله 
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 8/9هکتار ) 1/77و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  2/90هکتار ) 0/706به اين ترتیب 

 دهد.خالص شهري تشکیل میناضی را ارا محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

 2/485 نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  21، 2-4-2تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 4/438شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 23 ،2-4-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  2/80برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  125 ،2-4-2محله در تراكم خالص مسکونی  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 2-4-2های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -60-2جدول 

 

 نفر 16106در سال افق طرح:  2-4-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای ایمحله 

 80/2 1292414 - 1292414 مسكوني

 خدمات شهری
 227/7 3667720 3494420 173300 خدمات پایه

 66/8 1076619 1059765 16854 سایر خدمات شهری

 0/01 174 - 174 سایر كاربری ها

 63/5 1023249 537288 485960 شبكه گذرها

 438/4 7060175 5091473 1968702 مجموع 
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 شهر اروميه 2-4-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -61-2جدول 

 نفر 16106در سال افق طرح:  2-4-2جمعيت محله 

 نوع كاربری

 درصد((سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 80/2 18/3 16/5 1292414 - - 1292414 مسکونی 

 18/1 4/1 3/7 - - 291455 291455 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 29/2 6/7 6/0 448405 21454 - 469860 آموزشی

 1/2 0/3 0/2 12842 6191 - 19034 انتظامی -اداري

 3/6 0/8 0/7 45928 3935 8454 58317 خدماتی-تجاري

 14/2 3/2 2/9 78354 - 150192 228545 ورزشی 

 18/3 4/2 3/8 11284 - 282684 293968 درمانی 

 0/5 0/1 0/1 8256 - - 8256 هنري -فرهنگی

پارک و 
فضاي 

 سبز

 153/6 35/0 31/6 709440 - 1763949 2473389 پارک

 10/8 2/5 2/2 - - 174279 174279 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/1 0/1 5582 - - 5582 [3]مذهبی 

 - - - - - - - [3]تأسیسات شهري

 0/9 0/2 0/2 13840 - - 13840 [3]تجهیزات شهري

 1/5 0/3 0/3 - - 24565 24565 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 40/7 9/3 8/4 - - 656271 656271 صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 1/4 0/3 0/3 22981 - - 22981 پايانه و انبار

 63/5 14/5 13/1 528697 420908 73643 1023249 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 0/2 0/1 0/05 3822 - - 3822 مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/01 0/002 0/002 - - 173 173 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

174 - - 174 0/002 0/002 0/01 

 لص شهریجمع اراضي خا

  
7060175 3425667 452489 3182020 90/2 100 438/4 

 29/6 - 6/1 476340 - - 476340 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

23459 23459 - - 0/3 - 1/5 

 16/9 - 3/5 - - 271536 271536 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
771335 294995 - 476340 9/8 - 47/9 

 486/2 - 100 3658359 452489 3720662 7831510 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام مینیاز در طول زمان)تا افق طرح (متناسب با  ،ربطهاي ذيسازمان
ضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 2-4-2طرح تفصيلي محله  -26-2نقشه 

 

 



  UR-P09-R01-212                    شهر اروميهمنطقه دو طرح تفصيلي 

 

243 

 2-4-3طرح تفصيلي محله  -4-2-3

درصد از وسعت  3/30 ارومیه،درصد از وسعت شهر  9/12هکتار در حدود  1443 با مساحت، 2-4-3محله 

  .را دارا است 2-4درصد از وسعت ناحیه  0/51منطقه دو و 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 2-4-3محله 

ف به تأمین خدمات براي هاي معطوريزيتوسعه بر پايه برنامه

 جمعیت كنونی و تعیین میزان 

پذيري آينده بر پايه تخصیص مانده ظرفیت اراضی جمعیت

 یتیدر سال افق طرح جمع محلهبه كاربري مسکونی و خدماتی، 

 .باشدیم راينفر را پذ 45556برابر با 

 

 

 اروميه شهر 2-4-3محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  3/25، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 2-4-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

مترمربع( با سرانه  8290782درصد ) 4/57مترمربع به كاربري مسکونی،  2/80مترمربع( با سرانه  3655335)

مترمربع به  2/42مترمربع( با سرانه  9212971درصد ) 3/13، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري 0/182

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 01/0مترمربع( با سرانه  424درصد ) 003/0شبکه گذرها و 

 

                                                           
 باشد:میهاي زير هاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 2-4-3موقعيت محله 
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 9/3هکتار ) 6/56 و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  1/96هکتار ) 8/1386به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می خالص شهرينا را اراضی محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

 8/316نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  32، 2-4-3تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 4/304شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 33 ،2-4-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  2/80برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه   125 ،2-4-3محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است. 

 

 

 در طرح تفصيلي 2-4-3های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -62-2جدول 

 

 نفر 45556در سال افق طرح:  2-4-3جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای یمحله ا

 80/2 3655335 - 3655335 مسكوني

 خدمات شهری
 142/6 6495076 6112168 382907 خدمات پایه

 39/4 1795706 1779753 15953 سایر خدمات شهری

 0/01 424 - 424 سایر كاربری ها

 42/2 1921297 865296 1056002 شبكه گذرها

 304/4 13867837 8757217 5110621 مجموع 
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 شهر اروميه 2-4-3كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -63-2جدول 

 نفر 45556در سال افق طرح:  2-4-3جمعيت محله 

 نوع كاربری

 ) درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 80/2 26/4 25/3 3655335 - - 3655335 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 4/7 1/5 1/5 169468 45139 - 214606 آموزشی

 3/0 1/0 0/9 4758 68125 61771 134654 انتظامی -اداري

 0/6 0/2 0/2 26859 2176 - 29035 خدماتی-تجاري

 1/9 0/6 0/6 87172 - - 87172 ورزشی 

 0/1 0/03 0/03 3837 - - 3837 درمانی 

 12/9 4/2 4/1 41994 - 543778 585772 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 106/8 35/1 33/7 857630 - 4009431 4867061 پارک

 9/8 3/2 3/1 - - 446776 446776 [1]فضاي سبز و باز

 - - - - - - - [2]مذهبی 

 0/1 0/04 0/03 48 4880 - 4929 [2]تأسیسات شهري

 6/3 2/1 2/0 - - 284923 284923 [2]هريتجهیزات ش

 28/0 9/2 8/8 - - 1274518 1274518 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 7/8 2/6 2/5 5424 - 352075 357499 پايانه و انبار

 42/2 13/9 13/3 1334278 503793 83226 1921297 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

- - - - - - - 

 [3]الحاقی

  

424 - - 424 0/003 0/003 0/01 

 جمع اراضي خالص شهری

  
13867837 7056497 624113 6187227 96/1 100 304/4 

 8/3 - 2/6 379740 - - 379740 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

316 316 - - 0/002 - 0/01 

 4/1 - 1/3 - - 186220 186220 حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
566275 186535 - 379740 3/9 - 12/4 

 316/8 - 100 6566967 624113 7243033 14434113 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه: با تو 1
بق ضوابط فنی مربوط توسط بر ط نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
است. هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شدهمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 2-4-3طرح تفصيلي محله  -27-2نقشه 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهمنطقه 
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 سهمنطقه طرح تفصیلی  -3

درصد از كل مساحت پاره اصلي شهر را به  7/25هكتار حدود  2154شهر ارومیه با مساحتي بالغ بر  سهمنطقه 

 دهد.خود اختصاص مي

. استتر شته منطقه های ارن منطقه به ستارر پیوستتاریمهمتررن محورهای  استتاد شتهررارو  باهنربلوارهای 

منطقه  غربيمحدوده شهر مرز گردد و منتهي مي پنجبه منطقه از سمت جنوب و  دو به منطقه شمالمنطقه سه از 

 .دهدرا شكل مي

 محله است. 13ناحیه و  3در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل  منطقه سهتقسیمات تناني 

 

 شهر یدرتقسیمات تنان هیشهر اروم سهمنطقه  گاهیجا -1-3نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیشهر اروم منطقه سهالگوي كلی نحوه استفاده از زمین و تراكم جمعیتی پیشنهادي در اراضی 
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 47/1هكتار ) 0/1014 ،دهد كه از كل مساحت منطقهنشان مي منطقه سهالگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

به سارر  درصد( 9/22هكتار ) 1/493و   گذرهادرصد( به شبكه  8/28هكتار ) 619/9 درصد( به كاربری مسكوني،

درصد( از مساحت منطقه را  7/98هكتار ) 1/2127به ارن ترتیب  .های شهری اختصاص داده شده استكاربری

شناسه های  دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي 3/1هكتار ) 0/27اراضي خالص شهری و 

 ت:در افق طرح را میتوان چنین دانس سهاصلي منطقه 

 

 بر ارن اساس:  باشد.نفر مي 229742برای سال افق طرح برابر با  سهجمعیت برآورد شده منطقه  

 

 8/93 شهری برابر نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 107 برابر منطقه سهدر  شهریتراكم ناخالص  -

 مترمربع است.

 مترمربع 6/92 شهری برابر لص زمیننفر در هكتار و سرانه خا 108 برابر منطقه سهتراكم خالص شهری در  -

 است.

ربع ممتر 1/44 برابر زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  227 برابر منطقه سهتراكم خالص مسكوني در  -

 است.
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 ارومیه منطقه سهاطالعات كالبدي و جمعیتی طرح تفصیلی پیشنهادي  -1-3جدول
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شهر  منطقه سه یلیهاي شهري در طرح تفصالگوي تفصیلی نحوه استفاده از زمین و سرانه كاربري

 هیاروم

به تفكیك هر كاربری به ترتیب زرر  منطقه سهدر طرح تفصیلي  های الگوی كاربری زمینمهمتررن ورژگي

 است:

هكتار و سرانه متناظر با آن  0/1014 برابر منطقه سهدر اراضي كاربری مسكوني مساحت  كاربري مسكونی:

درصد از اراضي  7/47 حدود درصد از مساحت كل منطقه و 1/47 كاربری مسكوني مترمربع است. اراضي 1/44

 آن را به خود اختصاص داده است. یخالص شهر

و سرانه هكتار  9/37 برابر منطقه سهدر خدماتي -اراضي كاربری تجاریمساحت  خدماتی:-كاربري تجاري

 ومساحت كل منطقه  از درصد 8/1 حدوداتي خدم-مترمربع است. اراضي كاربری تجاری 6/1 متناظر با آنزمین 

 .را به خود اختصاص داده استاراضي خالص شهری آن  مساحت

 متناظر با آنهكتار و سرانه زمین  9/62 برابر منطقه سهدر  ياراضي كاربری آموزشمساحت  كاربري آموزشی:

 مساحت درصد 0/3 و طقهكل مناز مساحت درصد  9/2 حدود مترمربع است. اراضي كاربری آموزش عمومي 7/2

 .را به خود اختصاص داده استاراضي خالص شهری آن 

 برابر منطقه سهدر  تحقیقات و فناوریمساحت اراضي كاربری آموزش  كاربري آموزش تحقیقات و فناوري:

 4/0 حدود كاربری آموزش، تحقیقات و فناوریمترمربع است. اراضي  3/0هكتار و سرانه زمین متناظر با آن  8/7

 ی آن را به خود اختصاص داده است.مساحت كل منطقه و مساحت اراضي خالص شهراز درصد 

هكتار و سرانه زمین متناظر با آن  4/22 برابر منطقه سهدر مساحت اراضي كاربری درماني  كاربري درمانی:

مساحت اراضي  درصد از 1/1مساحت كل منطقه و از درصد  0/1 حدود مترمربع است. اراضي كاربری درماني 0/1

 خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است.

كتار و سرانه زمین متناظر با آن ه 3/29 برابر منطقه سهدر اراضي كاربری ورزشي مساحت  كاربري ورزشی:

مساحت كل منطقه و مساحت اراضي خالص شهری از درصد  4/1 حدود مترمربع است. اراضي كاربری ورزشي 3/1

 اص داده است.آن را به خود اختص
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هكتار و سرانه  0/10 برابر منطقه سهدر هنری -ساحت اراضي كاربری فرهنگيم هنري:-كاربري فرهنگی

 درصد از مساحت كل منطقه و5/0 حدود هنری-مترمربع است. اراضي كاربری فرهنگي 4/0زمین متناظر با آن 

 مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است.

 3/0هكتار و سرانه زمین متناظر با آن  9/6 برابر منطقه سهدر مساحت اراضي كاربری مذهبي  بی:كاربري مذه

درصد از مساحت كل منطقه و مساحت اراضي خالص شهری آن  3/0 حدود مترمربع است. اراضي كاربری مذهبي

 را به خود اختصاص داده است.

 منطقه سهدر  حت اراضي پارک و فضای سبزمسا :)پارک و فضاي سبز و باز( كاربري پارک و فضاي سبز

 3/10 حدود مترمربع است. اراضي كاربری پارک و فضای سبز 6/9هكتار و سرانه زمین متناظر با آن  5/221 برابر

درصد از مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده  4/10 حدود درصد از مساحت كل منطقه و

 است. 

هكتار و سرانه  1/16 برابر منطقه سهدر احت اراضي كاربری تأسیسات شهری مس سیسات شهري:أكاربري ت

 درصد از مساحت كل منطقه و 7/0 حدود مترمربع است. اراضي كاربری تأسیسات شهری 7/0زمین متناظر با آن 

 مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است. درصد از 8/0

هكتار و سرانه  0/23 برابر منطقه سهدر ضي كاربری تجهیزات شهری مساحت ارا كاربري تجهیزات شهري:

درصد از مساحت كل منطقه و  1/1 حدود مترمربع است. اراضي كاربری تجهیزات شهری 0/1زمین متناظر با آن 

 مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است.

هكتار  3/4 برابر منطقه سهدر ي و گردشگری ساحت اراضي كاربری تفررحم كاربري تفریحی و گردشگري:

درصد از مساحت  2/0 حدود مترمربع است. اراضي كاربری تفررحي و گردشگری 2/0و سرانه زمین متناظر با آن 

 كل منطقه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است.

هكتار و سرانه زمین  0/20 برابر منطقه سه درانتظامي -احت اراضي كاربری اداریمس انتظامی:-كاربري اداري

درصد از مساحت كل منطقه و مساحت  9/0 حدود انتظامي-مترمربع است. اراضي كاربری اداری 9/0متناظر با آن 

 اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است.
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قل و انبارداری )پارانه و انبار( كاربری حمل و نمساحت اراضي  :)پایانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبارداري

مترمربع است. اراضي كاربری حمل و نقل و  6/0هكتار و سرانه زمین متناظر با آن  3/13 برابر منطقه سهدر 

ي خالص شهری آن را به خود ضدرصد از مساحت كل منطقه و مساحت ارا 6/0 حدود انبارداری )پارانه و انبار(

 اختصاص داده است.

 9/619 برابر منطقه سهدر  ها(آن احت اراضي كاربری شبكه گذر )شبكه گذر و رفیوژمس ر:كاربري شبكه گذ

درصد از مساحت كل  8/28. اراضي كاربری شبكه گذر حدود مترمربع است27/0 هكتار و سرانه متناظر با آن 

 اضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است.ردرصد از مساحت ا 1/29منطقه و حدود 

و سرانه متناظر است هكتار  2/2 برابر منطقه سهدر مختلط  كاربریبا ساحت كل اراضي م هاي مختلط:بريكار

اراضي  مساحتدرصد از مساحت كل منطقه و  1/0های مختلط حدود اراضي كاربری مي باشد.مترمربع  1/0با آن 

 دهد كه از كلنشان مي سه منطقههای مختلط در الگوی توزرع كاربری شامل مي شود.خالص شهری آن را 

كاربری درصد( به  5/6)هكتار  1/0، خدماتي-اداری-كاربری تجاریبه  درصد( 3/39)هكتار 8/0 ،مساحت آن

  ختصاص رافته است.اكارگاهي -كاربری تجاریدرصد( به  2/54)هكتار  2/1كارگاهي و -مسكوني

هكتار و  1/2127 برابر طقه سهمنشهری در  ساحت اراضي خالصم :هاي شهرياراضی )خالص( كاربري

درصد از مساحت كل منطقه را به خود  7/98اراضي حدود ارن مترمربع است.  6/92متناظر با آن  زمین سرانه

 اختصاص داده است.

متناظر  زمین هكتار و سرانه 0/27 برابر منطقه سهاحت اراضي ناخالص شهری در مس اراضی ناخالص شهري:

 0/22دهد كه نشان مي منطقه سه ها در اراضي ناخالص شهریلگوی توزرع كاربریا مترمربع است. 2/1با آن 

 باشد.ميرودخانه  درصد(  4/18)هكتار 0/5كشاورزی و اراضي باغات و ، كاربری درصد(  6/81)از ارن اراضي هكتار
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 شهر ارومیه منطقه سهكاربري اراضی طرح تفصیلی  -2-3جدول 

 نفر  229742افق طرح  سال در منطقه سه جمعیت                   

 نوع كاربري

سرانه   )درصد(سهم نسبی  )مترمربع( مساحت
 كل اراضی كل )مترمربع(

اراضی خالص 
 شهري

 44/1 47/7 47/1 10140361 مسكوني 

 0/3 0/4 0/4 77822 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 2/7 3/0 2/9 628700 آموزشي

 0/9 0/9 0/9 199824 انتظامي -اداری

 1/6 1/8 1/8 378911 خدماتي-تجاری

 1/3 1/4 1/4 293013 ورزشي 

 1/0 1/1 1/0 223768 درماني 

 0/4 0/5 0/5 99709 هنری -فرهنگي

 پارک و فضای سبز
 5/8 6/3 6/2 1331687 پارک

 3/8 4/2 4/1 883016 [2]فضای سبز و باز

 0/3 0/3 0/3 68923 [3]مذهبي 

 0/7 0/8 0/7 160819 [4]تأسیسات شهری

 1/0 1/1 1/1 229743 [4]تجهیزات شهری

 0/2 0/2 0/2 43369 تفررحي و گردشگری

 0/0 0/0 0/0 0 میراث فرهنگي

 0/3 0/3 0/3 61607 صنعتي

 حمل و نقل و انبارداری 
 0/6 0/6 0/6 133368 پارانه و انبار

 27/0 29/1 28/8 6199337 شبكه گذر

 0/0 0/0 0/0 0 نظامي

 0/0 0/0 0/0 0 مسكوني-تجاری

 0/0 0/0 0/0 8471 خدماتي-اداری-تجاری

 0/0 0/0 0/0 1396 كارگاهي-مسكوني

 0/1 0/1 0/1 11676 گارگاهي-تجاری

 0/4 0/4 0/4 95473   [5]الحاقي

 جمع اراضی خالص شهري

  
21270993 98/7 100/0 92/6 

 1/0   1/0 220162 باغات و كشاورزی

 0/2   0/2 49623   رودخانه

 0/0   0/0 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
269785 1/3   1/2 

 93/8   100/0 21540778 جمع 
 تثبیت شده است. 5ده های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون مادر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
 رابد.گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردم تحقق ميتأمین سرانه و مكان:  3
 پذررد.ربط انجام ميهای ذیهای تأسیسات و تجهیزات شهری بر طبق ضوابط فني مربوط توسط سازمانرني كاربریگزتأمین سرانه و مكان:  4
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک:  5
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 خالص منطقه و فرامنطقه سطوح کشهر ارومیه به تفكی منطقه سهكاربري اراضی طرح تفصیلی  -3-3جدول

 نفر  229742افق طرح  سال در منطقه سهجمعیت                                                                                                                    

 نوع كاربري
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت 

 منطقه* كل منطقه* كل منطقه* طقهفرامن كل

 44/1 44/1 56/5 47/1 10140361 - 10140361 مسكوني 

 - 0/3 - 0/4 - 77822 77822 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 2/0 2/7 2/6 2/9 468022 160678 628700 آموزشي

 0/1 0/9 0/2 0/9 32545 167279 199824 انتظامي -اداری

 0/9 1/6 1/1 1/8 200162 178748 378911 خدماتي-تجاری

 0/4 1/3 0/5 1/4 86786 206227 293013 ورزشي 

 0/4 1/0 0/6 1/0 100892 122877 223768 درماني 

 0/3 0/4 0/4 0/5 68084 31625 99709 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 سبز

 4/3 5/8 5/5 6/2 986703 344984 1331687 پارک

 - 3/8 - 4/1 - 883016 883016 [2]فضای سبز و باز

 0/3 0/3 0/4 0/3 68923 - 68923 [3]مذهبي 

 0/1 0/7 0/1 0/7 15488 145331 160819 [4]تأسیسات شهری

 0/2 1/0 0/3 1/1 56678 173065 229743 [4]تجهیزات شهری

 - 0/2 - 0/2 - 43369 43369 تفررحي و گردشگری

 - - - - - - - میراث فرهنگي

 - 0/3 - 0/3 - 61607 61607 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/6 0/6 0/7 0/6 127981 5387 133368 پارانه و انبار

 23/0 27/0 29/4 28/8 5276352 922985 6199337 شبكه گذر

 - - - - - - - نظامي

 - - - - - - - مسكوني-تجاری

 - - - - - 8471 8471 خدماتي-اداری-تجاری

 - - - - 1396 - 1396 كارگاهي-مسكوني

 - 0/1 - 0/1 - 11676 11676 گارگاهي-تجاری

 [5]الحاقي

95473 

95473 - 95473 0/4 0/5 0/4 0/4 

 جمع اراضی خالص شهري

  
21270993 3545148 17725845 98/7 98/8 92/6 77/1 

 1/0 1/0 1/2 1/0 220162 - 220162 باغات و كشاورزی

 رودخانه

49623 

49623 49623 - 0/2 - 0/2 - 

 - - - - - - - حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
269785 49623 220162 1/3 1/2 1/2 1/0 

 78/1 93/8 100 100 17946007 3594771 21540778 جمع 

  كاربری های رده عملكردی منطقه و زرر منطقه را دربرمي گیرد.* 
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده حدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربریدر م ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
 رابد.گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردم تحقق ميو مكان تأمین سرانه:  3
 پذررد.ربط انجام ميهای ذیهای تأسیسات و تجهیزات شهری بر طبق ضوابط فني مربوط توسط سازمانگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان:  4
 و شبكه گذر صاف شده است.های دارای كاربری وضع موجود منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک:  5
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 شهر ارومیه به تفكیک رده عملكردي منطقه سهكاربري اراضی طرح تفصیلی  -4-3جدول 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 44/14 47/67 47/08 10140361 -   - 10140361 مسكوني 

 0/34 0/37 0/36   -  77822 77822 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 2/74 2/96 2/92 468022 136120 24558 628700 آموزشي

 0/87 0/94 0/93 32545 103113 64166 199824 انتظامي -اداری

 1/65 1/78 1/76 200162 109924 68824 378911 خدماتي-تجاری

 1/28 1/38 1/36 86786 -  206227 293013 ورزشي 

 0/97 1/05 1/04 100892 55183 67693 223768 درماني 

 0/43 0/47 0/46 68084  - 31625 99709 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 سبز

 5/80 6/26 6/18 986703  - 344984 1331687 پارک

 3/84 4/15 4/10 -  -  883016 883016 [2]فضای سبز و باز

 0/30 0/32 0/32 68923 -  -  68923 [3]مذهبي 

 0/70 0/76 0/75 15488 145331  - 160819 [4]تأسیسات شهری

 1/00 1/08 1/07 56678 -  173065 229743 [4]تجهیزات شهری

 0/19 0/20 0/20 -   - 43369 43369 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  -  - -  - میراث فرهنگي

 0/27 0/29 0/29  -  - 61607 61607 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/58 0/63 0/62 127981  - 5387 133368 پارانه و انبار

 26/98 29/14 28/78 5276352 596322 326663 6199337 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  - نظامي

 0/00 0/00 0/00  -  -  - - مسكوني-تجاری

 0/04 0/04 0/04  - - 8471 8471 خدماتي-اداری-تجاری

 0/01 0/01 0/01 1396  -  - 1396 كارگاهي-مسكوني

 0/05 0/05 0/05 -   - 11676 11676   گارگاهي-تجاری

 0/42 0/45 0/44 95473 -   - 95473   [5]الحاقي

 92/59 100 98/75 17725845 1145994 2399155 21270993 جمع اراضی خالص شهري

 0/96  - 1/02 220162 -   - 220162 باغات و كشاورزی

 0/22  - 0/23 -  - 49623 49623 رودخانه

 0/00  - 0/00 -  - -  - حررم سبز حفاظتي

 1/17  - 1/25 220162 - 49623 269785 جمع اراضی ناخالص شهري

 93/76  - 100 17946007 1145994 2448778 21540778 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،ه در حررم شهر: با توجه به احداث دانشگاه ارومی 1
 ست.ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده اها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
 رابد.گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردم تحقق ميتأمین سرانه و مكان : 3
 پذررد.ربط انجام ميهای ذیهای تأسیسات و تجهیزات شهری بر طبق ضوابط فني مربوط توسط سازمانگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان : 4
 ی كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.های دارامنظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 5
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 در طرح تفصیلی منطقه سههاي شهري )اراضی خالص( الگوي استفاده از زمین در كاربري -5-3جدول 

 

 نفر 229742افق طرح  سال در منطقه سهجمعیت 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 منطقه اي* فرا منطقه اي كل

 10140361 - 10140361 مسكونی

 ت شهريخدما
 1851575 2067804 3919379 خدمات پایه

 362084 554359 916443 سایر خدمات شهري

 95473 - 95473   سایر كاربري ها

 5276352 922985 6199337 شبكه گذرها

 17725845 3545148 21270993 جمع

  .شامل رده عملكردی منطقه و زرر منطقه است*
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 ر ارومیهشه منطقه سهطرح تفصیلی  -2-3نقشه 
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 3-1طرح تفصیلی ناحیه  -1-3

درصد از  2/9و حدود  منطقه سهدرصد از مساحت  9/35هكتار حدود  774با مساحتي بالغ بر  3-1ناحیه 

 محله است.  7شامل  3-1تقسیمات تناني ناحیه  دهد.مساحت پاره اصلي شهر را به خود اختصاص مي

 

توسعه  یهاو فرصت اهتربا در نظر گرفتن محدود 3-1ناحیه 

 تیجمع یخدمات برا نیمعطوف به تأم یهایزرربرنامه هربر پا

مانده  صیتخص هربر پا ندهرآ یررپذتیجمع زانیم نییو تع يكنون

در سال افق طرح  ،يو خدمات يمسكون یكاربر ياراض تیظرف

 .باشديم پذررانفر را  105064برابر با  جمعیتي

 

 

 ارومیه شهر  3-1 ناحیه اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

 6/54هكتار ) 8/422 ناحیهدهد كه از كل مساحت نشان مي 3-1ناحیه الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

سارر  ( بهدرصد 0/16هكتار ) 7/123 و گذرهادرصد( به شبكه  1/29هكتار ) 225 /5 درصد( به كاربری مسكوني،

را اراضي  ناحیهدرصد( از مساحت  7/99هكتار ) 0/772به ارن ترتیب  .های شهری اختصاص داده شده استیكاربر

شناسه های اصلي ناحیه  دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي 3/0هكتار ) 2/2خالص شهری و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 3-1

 بر ارن اساس:  باشد.نفر مي 105064سال افق طرح برابر با برای  3-1ه جمعیت برآورد شده ناحی

 مترمربع 7/73 شهری برابر نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 136 ،3-1ناحیه در  شهریتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  5/73 شهری برابر نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 136 ،3-1ناحیه تراكم خالص شهری در  -
 است.

مترمربع  2/40نفر در هكتار و سرانه زمین مسكوني برابر  248، 3-1ص مسكوني در ناحیه تراكم خال -
 است.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه  3-1ناحیه موقعیت 
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 شهر 3-1 ناحیه تفصیلی طرح در شهري هايكاربري سرانه و زمین از استفاده نحوه تفصیلی الگوي

 ارومیه

به ترتیب زرر  به تفكیك هر كاربری 3-1در طرح تفصیلي  ناحیه  های الگوی كاربری زمینمهمتررن ورژگي

 است:

 6/54مساحت دارد كه حدود  هكتار 8/422 ،3-1ناحیه كاربری مسكوني دارای اراضي  كاربري مسكونی:

و سرانه  درصد از اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است 8/54درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.ميمترمربع  2/40متناظر با آن زمین 

مساحت دارد كه هكتار  5/17 ،3-1در ناحیه خدماتي -تجاریكاربری  دارای اراضي خدماتی:-كاربري تجاري

و سرانه  را به خود اختصاص داده استاراضي خالص شهری آن و مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 3/2 حدود

 مترمربع مي باشد. 7/1 متناظر با آنزمین 

درصد  2/2 مساحت دارد كه حدود هكتار  1/17 ،3-1احیه ندر  يكاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزشی:

متناظر با و سرانه زمین ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است كل از مساحت 

 مي باشد.مترمربع  6/1 آن

 3/4 ،3-1در ناحیه  تحقیقات و فناوری كاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزش تحقیقات و فناوري:

ی آن را به خود و مساحت اراضي خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  6/0 مساحت دارد كه حدود هكتار

 مي باشد.مترمربع  4/0 متناظر با آنو سرانه زمین اختصاص داده است 

درصد از  6/0هكتار مساحت دارد كه حدود  6/4 ،3-1درماني در ناحیه كاربری  دارای اراضي كاربري درمانی:

 4/0متناظر با و سرانه زمین كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است  مساحت

 مي باشد.مترمربع 

درصد از  8/0هكتار مساحت دارد كه حدود  3/6 ،3-1كاربری ورزشي در ناحیه  دارای اراضي كاربري ورزشی:

سرانه زمین متناظر با آن و صاص داده است مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اخت

 باشد.مي مترمربع  6/0
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هكتار مساحت دارد كه  5/1 ،3-1هنری در ناحیه -كاربری فرهنگي دارای اراضي هنري:-كاربري فرهنگی

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  2/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  1/0آن  زمین متناظر با

درصد از  3/0هكتار مساحت دارد كه حدود  2/2 ،3-1كاربری مذهبي در ناحیه  دارای اراضي كاربري مذهبی:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 باشد.مي مترمربع  2/0

كاربری پارک و فضای سبز در ناحیه  دارای اراضي :)پارک و فضاي سبز و باز( كاربري پارک و فضاي سبز

مساحت اراضي خالص  درصد از 56/6درصد از مساحت كل ناحیه و 54/6هكتار مساحت دارد كه حدود  7/50، 3-1

 باشد.مي مترمربع  8/4شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه  1/4 ،3-1كاربری تأسیسات شهری در ناحیه  دارای اراضي سات شهري:سیأكاربري ت

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  5/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  4/0زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه  2/1 ،3-1زات شهری در ناحیه كاربری تجهی دارای اراضي كاربري تجهیزات شهري:

از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه درصد  2/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  1/0آن زمین متناظر با 

هكتار مساحت  3/0 ،3-1كاربری تفررحي و گردشگری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تفریحی و گردشگري:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است  04/0دارد كه حدود 

 باشد.مي مترمربع  03/0و سرانه زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه حدود  8/3 ،3-1انتظامي در ناحیه -كاربری اداری دارای اراضي انتظامی:-كاربري اداري

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  5/0

 باشد.مي مترمربع  4/0متناظر با آن 
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كاربری حمل و نقل و انبارداری )پارانه و انبار(  دارای اراضي :)پایانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبارداري

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری  4/0احت دارد كه حدود هكتار مس 9/2 ،3-1در ناحیه 

 باشد.مي مترمربع  3/0آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 1/29حدود مساحت دارد كه هكتار  5/225 ،3-1ناحیه شبكه گذر در كاربری  دارای اراضي كاربري شبكه گذر:

ری آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضي خالص شه 2/29و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.مي مترمربع  5/21است  و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  1/0مساحت دارد كه حدود هكتار  9/0 ،3-1ناحیه مختلط در  كاربریدارای  اراضي هاي مختلط:كاربري

متناظر با  زمین و سرانهص شهری آن را به خود اختصاص داده است از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خال

 1/0، مساحت آن دهد كه از كل نشان مي 3-1ناحیه  های مختلط درمترمربع است. الگوی توزرع كاربری 1/0آن 

كارگاهي -كاربری تجاریدرصد(  به  3/85)هكتار  74/0كارگاهي و -كاربری مسكونيدرصد( به  7/14)هكتار 

 است. رافته اختصاص

 هكتار و سرانه 0/772 ،3-1ناحیه در  )اراضي خالص(  های شهریساحت كاربریم شهري: خالصاراضی 

را به خود  ناحیهدرصد از مساحت كل  7/99شهری حدود  خالصمترمربع است. اراضي  5/73متناظر با آن زمین 

 اختصاص داده است.

متناظر با آن زمین هكتار و سرانه  2/2 ،3-1ناحیه  احت اراضي ناخالص شهری درمس اراضی ناخالص شهري:

 5/0 نزدرك به  دهد كهنشان مي 3-1ناحیه  ها در اراضي ناخالص شهریمترمربع است. الگوی توزرع كاربری 2/0

رودخانه به  درصد( 4/74)هكتار 6/1كشاورزی و اراضي باغات و  از مساحت آن به كاربریدرصد(  6/25)هكتار

 ست.اختصاص رافته ا
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 شهر ارومیه 3-1كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -6-3جدول 

 نفر 105064در سال افق طرح:   3-1جمعیت ناحیه 

 نوع كاربري
سرانه   رصد(د(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 

 كل اراضی كل )مترمربع(
اراضی خالص 

 شهري

 40/2 54/77 54/62 4228320 مسكوني 

 0/4 0/55 0/55 42674 [1]وریآموزش تحقیقات و فنا

 1/6 2/22 2/21 171162 آموزشي

 0/4 0/49 0/49 37977 انتظامي -اداری

 1/7 2/27 2/26 175339 خدماتي-تجاری

 0/6 0/81 0/81 62777 ورزشي 

 0/4 0/60 0/60 46143 درماني 

 0/1 0/19 0/19 15050 هنری -فرهنگي

 پارک و فضای سبز
 2/8 3/78 3/77 292108 پارک

 2/0 2/78 2/77 214504 [2]فضای سبز و باز

 0/2 0/29 0/29 22430 [3]مذهبي 

 0/4 0/54 0/54 41468 [3]تأسیسات شهری

 0/1 0/15 0/15 11597 [3]تجهیزات شهری

 0/03 0/04 0/04 3428 تفررحي و گردشگری

 0/0 0/00 0/00 0 میراث فرهنگي

 0/0 0/06 0/06 4457 صنعتي

 و انبارداری حمل و نقل 
 0/3 0/38 0/37 28952 پارانه و انبار

 21/5 29/21 29/13 2254761 شبكه گذر

 0/0 0/00 0/00 0 نظامي

 0/0 0/00 0/00 0 مسكوني-تجاری

 0/0 0/00 0/00 0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/0 0/02 0/02 1269 كارگاهي-مسكوني

 0/1 0/10 0/10 7380 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

  
58219 0/75 0/75 0/6 

 جمع اراضی خالص شهري

  
7720015 99/72 100 73/5 

 0/1   0/07 5496 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  
16007 0/21   0/2 

 0/0   0/00 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
21503 0/28   0/2 

 73/7   100 7741518 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،ومیه در حررم شهر: با توجه به احداث دانشگاه ار 1
 ه است.ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شدها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 . ه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده استسطح و سرانه های مربوط پذررد.انجام ميدر طول زمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز  ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفكیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه اي 3-1كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -7-3جدول 

 نفر 105064سال افق طرح: در  3-1جمعیت ناحیه 

 نوع كاربري
)درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت 

 )درصد(
  )مترمربع(سرانه

 ناحیه*  كل  ناحیه*  كل  ناحیه* فراناحیه كل )مترمربع(

 40/2 40/2 63/4 54/6 4228320 - 4228320 مسكوني 

 - 0/4 - 0/6 - 42674 42674 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 1/2 1/6 1/8 2/2 121287 49875 171162 آموزشي

 0/0 0/4 0/0 0/5 613 37364 37977 انتظامي -اداری

 0/6 1/7 0/9 2/3 58213 117126 175339 خدماتي-تجاری

 0/2 0/6 0/4 0/8 25151 37626 62777 ورزشي 

 0/2 0/4 0/3 0/6 18283 27861 46143 درماني 

 0/1 0/1 0/2 0/2 10424 4626 15050 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 1/9 2/8 3/0 3/8 201623 90485 292108 پارک

 - 2/0 - 2/8 - 214504 214504 [2]فضای سبز و باز

 0/2 0/2 0/3 0/3 22430 - 22430 [3]مذهبي 

 0/1 0/4 0/1 0/5 6229 35240 41468 [3] تأسیسات شهری

 0/1 0/1 0/2 0/1 11597 - 11597 [3] تجهیزات شهری

 - 0/03 - 0/04 - 3428 3428 ررحي و گردشگریتف

 - 0/0 - 0/0 - - - میراث فرهنگي

 - 0/04 - 0/1 - 4457 4457 صنعتي

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 0/3 0/3 0/4 0/4 28952 - 28952 پارانه و انبار

 17/8 21/5 28/0 29/1 1868781 385980 2254761 شبكه گذر

 - - - - - - - نظامي

 - - - - - - - مسكوني-تجاری

 - - - - - - - خدماتي-اداری-تجاری

 - - - - 1269 - 1269 كارگاهي-مسكوني

 - 0/1 - 0/1 - 7380 7380 گارگاهي-تجاری

 [4]  الحاقي

  
58219 - 58219 0/8 0/9 0/6 0/6 

 جمع اراضی خالص شهري

  
7720015 1058624 6661391 99/7 99/9 73/5 63/4 

 0/1 0/1 0/1 0/1 5496 - 5496 زیباغات و كشاور

 رودخانه

  

16007 16007 - 0/2 - 0/2 - 

 - - - - - - - حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
21503 16007 5496 0/3 0/1 0/2 0/1 

 63/4 73/7 100 100 6666887 1074631 7741518 جمع 

 . مي گیردكاربری های رده عملكردی ناحیه و زرر ناحیه را دربر *
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 رم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضي حرها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميطرح (متناسب با نیاز در طول زمان)تا افق  ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 كرديبه تفكیک رده عمل شهر ارومیه 3-1كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -8-3جدول 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 40/2 54/77 54/62 4228320  - -  4228320 مسكوني 

 0/4 0/55 0/55 -   - 42674 42674 [1]آموزش تحقیقات و فناوری 

 1/6 2/22 2/21 121287 32506 17369 171162 آموزشي

 0/4 0/49 0/49 613 6375 30989 37977 انتظامي -اداری

 1/7 2/27 2/26 58213 55990 61135 175339 خدماتي-تجاری

 0/6 0/81 0/81 25151   37626 62777 ورزشي 

 0/4 0/60 0/60 18283 13887 13974 46143 درماني 

 0/1 0/19 0/19 10424 -  4626 15050 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 سبز

 2/8 3/78 3/77 201623  - 90485 292108 پارک

 2/0 2/78 2/77 -   - 214504 214504 [ 2]فضای سبز و باز

 0/2 0/29 0/29 22430 -  - 22430 [3]مذهبي 

 0/4 0/54 0/54 6229 35240 - 41468 [3] تأسیسات شهری

 0/1 0/15 0/15 11597  - - 11597 [3] تجهیزات شهری

 0/0 0/04 0/04 -  -  3428 3428 تفررحي و گردشگری

 0/0 0/00 0/00 -  -  -  0 میراث فرهنگي

 0/0 0/06 0/06 -  -  4457 4457 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/3 0/38 0/37 28952  -   28952 پارانه و انبار

 21/5 29/21 29/13 1868781 229769 156211 2254761 شبكه گذر

 0/0 0/00 0/00 -  -  -  0 نظامي

 0/0 0/00 0/00 -  -  -  0 مسكوني -تجاری

 0/0 0/00 0/00 -  -  -  0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/0 0/02 0/02 1269 -  -  1269 كارگاهي-مسكوني

 0/1 0/10 0/10 -  -  7380 7380 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

  
58219  -  - 58219 0/75 0/75 0/6 

 جمع اراضی خالص شهري

  
7720015 684858 373766 6661391 99/72 100 73/5 

 0/1 -  0/07 5496  -  - 5496 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  
16007 16007  - -  0/21  - 0/2 

 0/0 -  0/00  - -  -  0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
21503 16007 0 5496 0/28   0/2 

 73/7   100 6666887 373766 700865 7741518 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبرق و رودخانه: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط  2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4



  UR-P09-R01-212          منطقه سه شهر ارومیهطرح تفصیلی 

 

265 

 یه شهر اروم 3-1طرح تفصیلی ناحیه هاي شهري )اراضی خالص(  در در كاربريالگوي استفاده از زمین  -9-3جدول 

 

 نفر  105064 در سال افق طرح: 3-1جمعیت ناحیه 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 ناحیه اي* فرا ناحیه اي كل

 4228320 - 4228320 مسكونی

 خدمات شهري
 417023 460216 877239 خدمات پایه

 89048 212429 301477 سایر خدمات شهري

 58219 - 58219   سایر كاربري ها

 1868781 385980 2254761 شبكه گذرها

 6661391 1058624 7720015 جمع

 

  .است  شامل رده عملكردی ناحیه و زرر ناحیه*
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 شهر ارومیه  3-1طرح تفصیلی ناحیه  -3-3نقشه 
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 3-1-1طرح تفصیلی محله  -1-1-3

درصد از  9/4 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  2/1هكتار در حدود  105با مساحت ، 3-1-1محله 

  .را دارا است 3-1درصد از وسعت ناحیه  5/13و  منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-1-1محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره ني و تعیین میزان جمعیتجمعیت كنو

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 13098برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-1-1محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  2/57محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان مي 3-1-1محله استفاده از اراضي الگوی كلي نحوه 

 4/7مترمربع( با سرانه  96356درصد ) 2/9مترمربع به كاربری مسكوني،  7/45مترمربع( با سرانه  598908)

كه گذرها مترمربع به شب 5/25مترمربع( با سرانه  333679درصد ) 9/31، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص رافته است.مترمربع به سارر كاربری 0/1مترمربع( با سرانه  13560درصد )3/1و 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-موزشي، اداریآموزش، تحقیقات و فناوری، آ
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-1-1موقعیت محله 
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 7/0هكتار ) 7/0را اراضي خالص شهری و  محلهدرصد( از مساحت  3/99هكتار ) 0/104به ارن ترتیب 

 دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي

 بر ارن اساس: 

 0/80شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 125، 3-1-1محله در  ریشهتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 4/79شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 126 ،3-1-1محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  7/45برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  219 ،3-1-1محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 3-1-1هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -10-3جدول 

 

 نفر 13098در سال افق طرح:  3-1-1جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 45/7 598908 - 598908 مسكونی

 خدمات شهري
 5/3 68891 51190 17701 خدمات پایه

 2/1 27465 19600 7865 سایر خدمات شهري

 1/0 13560   13560 سایر كاربري ها

 25/5 333679 154255 179425 شبكه گذرها

 79/6 1042503 225044 817458 جمع
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 شهر ارومیه 3-1-1كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -11-3جدول 

  نفر 13098در سال افق طرح:  3-1-1جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
 سرانه 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 45/73 57/56 57/17 598908 -  -  598908 مسكوني 

 0/13 0/16 0/16  -  - 1643 1643 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 1/45 1/83 1/81 19002  -  - 19002 آموزشي

 0/20 0/26 0/25  -  - 2668 2668 انتظامي -اداری

 1/66 2/09 2/08 8880 12895 -  21774 خدماتي-تجاری

 0/54 0/68 0/67 -   - 7029 7029 ورزشي 

 0/63 0/79 0/79 301 7939 -  8241 درماني 

 0/11 0/14 0/14 1503  -  - 1503 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 1/32 1/66 1/65 17314 -   - 17314 پارک

 1/04 1/30 1/29 -   - 13560 13560 [2]فضای سبز و باز

 0/09 0/11 0/11 1151    - 1151 [3]مذهبي 

 0/05 0/06 0/06 409 185  - 595 [3]تأسیسات شهری

 0/04 0/05 0/05 497  - -  497 [3]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 ي و گردشگریتفررح

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/07 0/09 0/09 958  -  - 958 پارانه و انبار

 25/48 32/07 31/85 232418 31953 69309 333679 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0 -  -  -  0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 خدماتي-اداری-تجاری

 كارگاهي-مسكوني

  
208  -  - 208 0/02 0/02 0/02 

 گارگاهي-تجاری

  
214 214  - -  0/02 0/02 0/02 

 [4]الحاقي

  

11494 -  -  11494 1/10 1/10 0/88 
 ريجمع اراضی خالص شه

  
1040437 94421 52972 893044 99/32 100 79/43 

 باغات و كشاورزی

  

5496  -  - 5496 0/52  - 0/42 

 رودخانه

  

1632 1632 -   - 0/16 -  0/12 

 حررم سبز حفاظتي

  

0 -  -  -  0/00 -  0/00 
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
7128 1632 0 5496 0/68 -  0/54 

 79/98  - 100 898540 52972 96053 1047565 جمع 
 

 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميطول زمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز در  ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه  3-1-1طرح تفصیلی محله  -4-3نقشه 
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 3-1-2طرح تفصیلی محله  -2-1-3

درصد از  1/5 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  3/1هكتار در حدود  110با مساحت  ، 3-1-2محله 

 را دارا است. 3-1درصد از وسعت ناحیه  2/14و  منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت  3-1-2محله 

عطوف به تأمین خدمات برای های مررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 17740برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-1-2ه محل اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  8/54 محله،دهد كه از كل مساحت نشان مي 3-1-2محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 5/7مترمربع( با سرانه  132694درصد ) 1/12مترمربع به كاربری مسكوني،  9/33مترمربع( با سرانه  600522)

مترمربع به شبكه گذرها  8/19ترمربع( با سرانه م 351277درصد ) 1/32، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص رافته است. ی شهریهامترمربع به سارر كاربری 5/0مترمربع( با سرانه  8388درصد ) 8/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميیهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربركاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 شهر ارومیهدر تقسیمات تنانی طرح تفصیلی   3-1-2موقعیت محله 
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 3/0هكتار ) 3/0را اراضي خالص شهری و  محلهدرصد( از مساحت  7/99هكتار ) 3/109به ارن ترتیب 

 دهد.تشكیل ميدرصد( درگر را اراضي ناخالص شهری 

 بر ارن اساس: 

 8/61شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 162، 3-1-2محله در  شهریتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 6/61شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 162 ،3-1-2محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/33برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  295 ،3-1-2محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 3-1-2هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -12-3جدول 

  نفر 17740در سال افق طرح:  3-1-2جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 33/9 600522 - 600522 مسكونی

 خدمات شهري
 4/3 76345 48464 27881 خدمات پایه

 3/2 56349 46604 9745 سایر خدمات شهري

 0/5 8388 -  8388 سایر كاربري ها

 19/8 351277 133484 217793 شبكه گذرها

 61/6 1092881 228552 864329 جمع
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 شهر ارومیه 3-1-2محله  كاربري اراضی طرح تفصیلی -13-3جدول 

  نفر 17740در سال افق طرح:  3-1-2جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع( مساحت
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 33/85 54/95 54/81 600522 -   - 600522 مسكوني 

 0/17 0/27 0/27  -  - 2934 2934 [1]فناوریآموزش تحقیقات و 

 0/40 0/65 0/65 7093  -  - 7093 آموزشي

 0/33 0/54 0/53 613 -  5246 5860 انتظامي -اداری

 1/76 2/86 2/85 7707 13762 9805 31273 خدماتي-تجاری

 0/46 0/74 0/74 8074 -   - 8074 ورزشي 

 0/18 0/30 0/30 3239 -  -  3239 درماني 

 0/15 0/24 0/24 2651 -  -  2651 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 0/70 1/13 1/13 12379 -  -  12379 پارک

 2/16 3/50 3/49 -   - 38252 38252 [2]فضای سبز و باز

 0/13 0/22 0/22 2359 -   - 2359 [3]مذهبي 

 0/03 0/06 0/06 545 65  - 610 [3]تأسیسات شهری

 0/10 0/15 0/15 1687 -  -  1687 [3]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 صنعتي

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 0/54 0/87 0/87 9507 -  -  9507 پارانه و انبار

 19/80 32/14 32/06 267976 42293 41008 351277 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0 -   -  - 0/00 0/00 0/00 

 خدماتي-اداری-تجاری

  

0 -   -  - 0/00 0/00 0/00 

 كارگاهي-مسكوني

  
685  - -  685 0/06 0/06 0/04 

 گارگاهي-تجاری

  
6090 6090  -  - 0/56 0/56 0/34 

 [4]الحاقي

  

8388 -   - 8388 0/77 0/77 0/47 

 جمع اراضی خالص شهري

  
1092881 103335 56119 933426 99/75 100 61/61 

 باغات و كشاورزی

  
0  -  -  - 0/00 -  0/00 

 رودخانه

  

2764 2764  -  - 0/25 -  0/16 

 حررم سبز حفاظتي

  
0  - -   - 0/00 -  0/00 

 شهريجمع اراضی ناخالص 

  

2764 2764 0 0 0/25  - 0/16 

 61/76 -  100 933426 56119 106099 1095645 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلن در حررم خطوط برق و رودخانهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاها : 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان :3
 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیازمانس
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 3-1-2ی محله طرح تفصیل -5-3نقشه 
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 3-1-3طرح تفصیلی محله  -3-1-3

درصد از وسعت  9/3 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  0/1هكتار در حدود  85با مساحت  ، 3-1-3محله 

 را دارا است. 3-1درصد از وسعت ناحیه  0/11و  منطقه سه

 

ای هها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-1-3محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 9330برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-1-3محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی راكمت و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  4/40 محله،دهد كه از كل مساحت نشان مي 3-1-3محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 5/29مترمربع( با سرانه  275139درصد ) 4/32مترمربع به كاربری مسكوني،  7/36مترمربع( با سرانه  342501)

مترمربع به شبكه گذرها  0/24مترمربع( با سرانه  224381درصد ) 5/26، 1ی خدمات شهریهامترمربع به كاربری

 اختصاص رافته است. ی شهریهامترمربع به سارر كاربری 4/0مترمربع( با سرانه  3738درصد ) 4/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریهای خدكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 بار، كاربری های خدماتي مختلط.تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و ان

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-1-3موقعیت محله 
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درصد(  3/0هكتار ) 2/0را اراضي خالص شهری و  محلهدرصد( از مساحت  7/99هكتار ) 6/84به ارن ترتیب 

 دهد.درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي

 بر ارن اساس: 

 9/90شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 110، 3-1-3محله در  شهریتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 6/90شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 110 ،3-1-3محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  7/36برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  272 ،3-1-3محله راكم خالص مسكوني در ت -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی  3-1-3هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -14-3جدول 

  نفر 9330در سال افق طرح:   3-1-3جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(هسران
 كل فرامحله اي محله اي

 36/7 342501 - 342501 مسكونی

 خدمات شهري
 20/7 193291 179937 13354 خدمات پایه

 8/8 81847 78818 3030 سایر خدمات شهري

 0/4 3738   3738 سایر كاربري ها

 24/0 224381 128635 95746 شبكه گذرها

 90/6 845760 387390 458370 جمع
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 شهر ارومیه 3-1-3كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -15-3جدول 

  نفر 9330در سال افق طرح:  3-1-3جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
 سرانه 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 36/71 40/50 40/39 342501 -   - 342501 مسكوني 

 4/08 4/50 4/49 -  -  38097 38097 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 1/05 1/16 1/16 9798  -  - 9798 آموزشي

 0/64 0/70 0/70  - 3712 2245 5957 انتظامي -اداری

 3/50 3/86 3/85 11472 1054 20147 32673 خدماتي-تجاری

 0/55 0/61 0/61 5144  -  - 5144 ورزشي 

 0/77 0/84 0/84 7144  -  - 7144 درماني 

 0/50 0/55 0/55  - -  4626 4626 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 9/27 10/22 10/20 14142  - 72316 86458 پارک

 6/86 7/57 7/55 -  -  64024 64024 [2]فضای سبز و باز

 0/25 0/28 0/28 2374  -  - 2374 [3]مذهبي 

 0/91 1/00 1/00 239 8252 -  8491 [3]تأسیسات شهری

 0/56 0/62 0/62 5233  - -  5233 [3]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 میراث فرهنگي

 0/48 0/53 0/53 -  -  4457 4457 صنعتي

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 0/07 0/08 0/08 663 -   - 663 پارانه و انبار

 24/05 26/53 26/46 154519 69862 -  224381 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0 -   -  - 0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 كارگاهي-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

  
0  - -  -  0/00 0/00 0/00 

 [4]الحاقي

  

3738 -  -  3738 0/44 0/44 0/40 

 جمع اراضی خالص شهري

  
845760 205911 82881 556968 99/74 100 90/65 

 0/00  - 0/00 -  -  -  0 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

2231 2231 -  -  0/26 -  0/24 

 0/00  - 0/00 -  -  -  0 حررم سبز حفاظتي

 ضی ناخالص شهريجمع ارا

  
2231 2231 0 0 0/26 -  0/24 

 90/89 -  100 556968 82881 208142 847991 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیله به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانهبا توج : 2
ق ضوابط فني مربوط توسط بر طب نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان :3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
است.های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 3-1-3طرح تفصیلی محله  -6-3نقشه 
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 3-1-4طرح تفصیلی محله  -4-1-3

درصد از  9/2 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  8/0هكتار در حدود   63با مساحت  ، 3-1-4محله 

 را دارا است. 3-1درصد از وسعت ناحیه  1/8منطقه سه و وسعت 

 

های ها و فرصترفتن محدودرتبا در نظر گ 3-1-4محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 9642برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-1-4محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  4/60 محله،دهد كه از كل مساحت نشان مي 3-1-4محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 5/7مترمربع( با سرانه  72202درصد ) 5/11مترمربع به كاربری مسكوني،  4/39مترمربع( با سرانه  379886)

مترمربع به شبكه گذرها  7/17مترمربع( با سرانه  170940درصد ) 2/27، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص رافته است. ی شهریهامترمربع به سارر كاربری 6/0مترمربع( با سرانه  6163درصد ) 0/1و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 ي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.تجهیزات شهری، تفررح

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-1-4موقعیت محله 
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 دهد.ص شهری تشكیل ميرا اراضي خال محلهدرصد( از مساحت  0/100هكتار ) 9/62به ارن ترتیب 

 بر ارن اساس: 

 3/65شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 153 ،3-1-4محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  4/39برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  254 ،3-1-4محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی  3-1-4هاي شهري )اراضی خالص( محله ین در كاربريالگوي استفاده از زم -16-3جدول 

  نفر 9642در سال افق طرح:   3-1-4جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 39/4 379886 - 379886 مسكونی

 خدمات شهري
 7/1 68128 62021 6106 خدمات پایه

 0/4 4074 2837 1237 يسایر خدمات شهر

 0/6 6163   6163 سایر كاربري ها

 17/7 170940 45321 125619 شبكه گذرها

 65/3 629190 110179 519011 جمع
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 شهر ارومیه 3-1-4كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -17-3جدول 

  نفر 9642در سال افق طرح:  3-1-4جمعیت محله 

 نوع كاربري
 سرانه  )درصد(نسبی سهم  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 39/40 60/38 60/38 379886 -   - 379886 مسكوني 

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوری

 0/44 0/67 0/67 4213  -  - 4213 آموزشي

 0/06 0/09 0/09 -  550 -  550 انتظامي -اداری

 0/35 0/53 0/53 1045 2287 -  3332 خدماتي-تجاری

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 ورزشي 

 1/88 2/87 2/87 4514  - 13567 18081 درماني 

 0/21 0/32 0/32 2037 -   - 2037 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 3/18 4/88 4/88 30686  - -  30686 پارک

 1/27 1/95 1/95  - -  12268 12268 [1]باز فضای سبز و

 0/07 0/10 0/10 636  -  - 636 [2]مذهبي 

 0/02 0/03 0/03 207  -  - 207 [2]تأسیسات شهری

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 [2]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 نعتيص

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 پارانه و انبار

 17/73 27/17 27/17 153277 17663 -  170940 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0 -  -  -  0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/02 0/03 0/03 191 -   - 191 كارگاهي-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

  
0 -   -  - 0/00 0/00 0/00 

 [3]الحاقي

  
6163  -  - 6163 0/98 0/98 0/64 

 جمع اراضی خالص شهري

  
629190 25836 20500 582855 100/00 100 65/26 

 0/00  - 0/00 -   - -  0 باغات و كشاورزی

 خانهرود

  
0  -  -  - 0/00  - 0/00 

 0/00  - 0/00 -  -   - 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
0 0 0 0 0/00  - 0/00 

 65/26 -  100 582855 20500 25836 629190 جمع 
 

 به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضي حررم ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 1
های تأسیسات و تجهیزات شهری نیز بر طبق ضوابط فني مربوط توسط گزرني كاربریگزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردم و تأمین سرانه و مكانتأمین سرانه و مكان: 2

 پذررد. سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است. (انجام ميربط، متناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح های ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک: 3
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 شهر ارومیه 3-1-4طرح تفصیلی محله  -7-3نقشه 
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 3-1-5طرح تفصیلی محله  -5-1-3

درصد از  9/7 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  0/2هكتار در حدود  171با مساحت  ، 3-1-5محله 

 را دارا است. 3-1درصد از وسعت ناحیه  1/22منطقه سه و وسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-1-5محله 

ای های معطوف به تأمین خدمات برررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 21722برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-1-5محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  2/55 محله،دهد كه از كل مساحت نشان مي 3-1-5محله وی كلي نحوه استفاده از اراضي الگ

 4/13مترمربع( با سرانه  291902درصد ) 1/17مترمربع به كاربری مسكوني،  4/43مترمربع( با سرانه  942724)

مترمربع به شبكه گذرها  0/21مترمربع( با سرانه  455517درصد ) 7/26، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص رافته است. ی شهریهامترمربع به سارر كاربری 8/0مترمربع( با سرانه 17814رصد )د 0/1و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، هنری، پارک و فضای -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-1-5موقعیت محله 
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 دهد.را اراضي خالص شهری تشكیل مي محلهدرصد( از مساحت  0/100هكتار ) 8/170به ارن ترتیب 

 بر ارن اساس: 

 6/78شهری برابر  هكتار و سرانه خالص زمین نفر در 127 ،3-1-5محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  4/43برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  230 ،3-1-5محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی  3-1-5هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -18-3جدول 

  نفر 21722در سال افق طرح:   3-1-5جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 43/4 942724 - 942724 مسكونی

 خدمات شهري
 12/2 265662 185101 80562 خدمات پایه

 1/2 26239 21263 4976 سایر خدمات شهري

 0/8 17814   17814 سایر كاربري ها

 21/0 455517 129578 325939 شبكه گذرها

 78/6 1707957 335942 1372015 جمع
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 شهر ارومیه 3-1-5كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -19-3جدول 

  نفر 21722در سال افق طرح:  3-1-5جمعیت محله 

 نوع كاربري
 سرانه  )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 منطقه
محله و 

 احیهن
كل 

 اراضی
اراضی خالص 

 شهري

 43/40 55/20 55/20 942724  -  - 942724 مسكوني 

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 3/46 4/40 4/40 34055 31431 9650 75136 آموزشي

 0/13 0/16 0/16 -  1293 1490 2783 انتظامي -اداری

 0/99 1/26 1/26 20000 1515  - 21516 خدماتي-تجاری

 1/57 2/00 2/00 3554 -  30597 34151 ورزشي 

 0/13 0/17 0/17 2504  - 406 2911 درماني 

 0/05 0/06 0/06 994  - -  994 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 3/63 4/62 4/62 78929  -  - 78929 پارک

 1/55 1/97 1/97 -   - 33711 33711 [1]فضای سبز و باز

 0/36 0/46 0/46 7856  -  - 7856 [2]ذهبي م

 1/42 1/81 1/81 4248 26651  - 30899 [2]تأسیسات شهری

 0/05 0/06 0/06 1076  -  - 1076 [2]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/08 0/10 0/10 1756 -   - 1756 پارانه و انبار

 20/97 26/67 26/67 417889 37628  - 455517 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0 -  -  -  0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/01 0/01 0/01 185  -  - 185 اهيكارگ-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

  
0  - -   - 0/00 0/00 0/00 

 [3]الحاقي

  
17814  - -  17814 1/04 1/04 0/82 

 جمع اراضی خالص شهري

  
17079

57 

75854 98519 153358

4 

100/0

0 

100 78/63 

 0/00 -  0/00  -  -  - 0 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  
0  - -   - 0/00 -  0/00 

 0/00  - 0/00  -  -  - 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
0 0 0 0 0/00 -  0/00 

17079 جمع 

57 

75854 98519 153358

4 

100 -  78/63 
 

 و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان :2

 ح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است. سط پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 3-1-5طرح تفصیلی محله  -8-3نقشه 
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 3-1-6طرح تفصیلی محله  - 6-1-3

درصد از  7/3 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  9/0هكتار در حدود   79مساحت  با ، 3-1-6محله 

 را دارا است. 3-1درصد از وسعت ناحیه  2/10منطقه سه و وسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 1-3-6محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره عیین میزان جمعیتجمعیت كنوني و ت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 16059برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 1-3-6محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  9/61 محله،دهد كه از كل مساحت نشان مي 1-3-6محله ه از اراضي الگوی كلي نحوه استفاد

 2/3مترمربع( با سرانه  51240درصد ) 5/6مترمربع به كاربری مسكوني،  6/30مترمربع( با سرانه  491072)

ا مترمربع به شبكه گذره 0/15مترمربع( با سرانه  240683درصد ) 4/30، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص رافته است. ی شهریهامترمربع به سارر كاربری 3/0مترمربع( با سرانه  4214درصد ) 5/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -اتي، ورزشي، درماني، فرهنگيخدم-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 1-3-6موقعیت محله 
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درصد(  7/0هكتار ) 6/0را اراضي خالص شهری و  محلهدرصد( از مساحت  3/99هكتار ) 7/78به ارن ترتیب 

 دهد.درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي

 بر ارن اساس: 

 4/49شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 203، 1-3-6محله در  ریشهتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 0/49شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 204 ،1-3-6محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  6/30برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  327 ،1-3-6محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی  3-1-6هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -20-3جدول 

  نفر 16059در سال افق طرح:   3-1-6جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 30/6 491072 - 491072 مسكونی

 يخدمات شهر
 1/8 29501 16691 12810 خدمات پایه

 1/4 21739 14329 7410 سایر خدمات شهري

 0/3 4214   4214 سایر كاربري ها

 15/0 240683 49658 191025 شبكه گذرها

 49/0 787209 80678 706530 جمع
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 شهر ارومیه 1-3-6كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -21-3جدول 

  نفر 16059ل افق طرح: در سا 1-3-6جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
 سرانه 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 30/58 62/38 61/94 491072  -  - 491072 مسكوني 

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 آموزش تحقیقات و فناوری

 0/35 0/71 0/71 5604  -  - 5604 آموزشي

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 انتظامي -اداری

 0/94 1/91 1/90 6992 8075  - 15068 خدماتي-تجاری

 0/18 0/37 0/37 2923  - -  2923 ورزشي 

 0/37 0/76 0/75  - 5947  - 5947 درماني 

 0/06 0/12 0/12 965 -   - 965 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 0/46 0/94 0/94 7439 -  -  7439 پارک

 0/31 0/64 0/64 -   - 5045 5045 [1]فضای سبز و باز

 0/08 0/16 0/16 1249  -  - 1249 [2]مذهبي 

 0/02 0/04 0/04 329  -  - 329 [2]تأسیسات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 [2]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 صنعتي

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 0/35 0/71 0/71 5594 -  -  5594 پارانه و انبار

 14/99 30/57 30/36 208933 13760 17990 240683 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0  - -   - 0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 كارگاهي-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

  
1077 1077 -   - 0/14 0/14 0/07 

 [3]الحاقي

  

4214 -   - 4214 0/53 0/54 0/26 

 جمع اراضی خالص شهري

  
787209 24111 27783 735315 99/29 100 49/02 

 0/00 -  0/00 -  -  -  0 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

5592 5592  - -  0/71  - 0/35 

 0/00 -  0/00  - -   - 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
5592 5592 0 0 0/71  - 0/35 

 49/37 -  100 735315 27783 29703 792800 جمع 
 

 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانهبا توجه به مجاز بود : 1
مربوط توسط بر طبق ضوابط فني  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 2

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 3
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 شهر ارومیه 3-1-6طرح تفصیلی محله  -9-3نقشه 
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 1-3-7طرح تفصیلی محله  -3-1-7

درصد از  5/7 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  9/1هكتار در حدود  162 با مساحت ، 1-3-7محله 

 را دارا است. 3-1درصد از وسعت ناحیه  9/20منطقه سه و وسعت 

 

های ها و فرصترتبا در نظر گرفتن محدود 1-3-7محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 17473برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-1-7محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از ادهاستف نحوه كلی لگويا

درصد  9/53 محله،دهد كه از كل مساحت نشان مي 3-1-7محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 8/14مترمربع( با سرانه  259184درصد ) 0/16مترمربع به كاربری مسكوني،  9/49مترمربع( با سرانه  872708)

مترمربع به شبكه گذرها  4/27مترمربع( با سرانه  478283درصد ) 5/29، 1های خدمات شهریبع به كاربریمترمر

 اختصاص رافته است. ی شهریهامترمربع به سارر كاربری 4/0مترمربع( با سرانه  6406درصد ) 4/0و 

 

 

 

 2/0هكتار ) 4/0 را اراضي خالص شهری و محلهدرصد( از مساحت  8/99هكتار ) 7/161به ارن ترتیب 

 دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-ات و فناوری، آموزشي، اداریآموزش، تحقیق
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-1-7موقعیت محله 
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 بر ارن اساس: 

 7/92شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 108، 3-1-7محله در  شهریتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 5/92شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین  108 ،3-1-7محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/49برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  200 ،3-1-7محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی  3-1-7محله هاي شهري )اراضی خالص( الگوي استفاده از زمین در كاربري -22-3جدول 

  نفر 17473در سال افق طرح:   3-1-7جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(احتمس

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 49/9 872708 - 872708 مسكونی

 خدمات شهري
 10/0 175421 126180 49240 خدمات پایه

 4/8 83763 83374 389 سایر خدمات شهري

 0/4 6406   6406 سایر كاربري ها

 27/4 478283 162736 315548 شبكه گذرها

 92/5 1616581 372290 1244291 جمع
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 شهر ارومیه 3-1-7كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -23-3جدول 

  نفر 17473در سال افق طرح:  3-1-7جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
 سرانه 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 49/95 53/98 53/86 872708  - -  872708 مسكوني 

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 آموزش تحقیقات و فناوری

 2/88 3/11 3/11 41523 1075 7719 50316 آموزشي

 1/15 1/25 1/24 -  819 19340 20159 انتظامي -اداری

 2/84 3/07 3/07 2117 16402 31184 49703 خدماتي-تجاری

 0/31 0/34 0/34 5457  - -  5457 ورزشي 

 0/03 0/04 0/04 581  -  - 581 درماني 

 0/13 0/14 0/14 2274  - -  2274 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 3/37 3/64 3/64 40735 -  18169 58904 پارک

 2/73 2/95 2/94  - -  47645 47645 [1]فضای سبز و باز

 0/39 0/42 0/42 6804  -  - 6804 [2]مذهبي 

 0/02 0/02 0/02 252 87 -  338 [2]یسات شهریتأس

 0/18 0/19 0/19 3103 -   - 3103 [2]تجهیزات شهری

 0/20 0/21 0/21  -  - 3428 3428 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 صنعتي

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 0/60 0/65 0/65 10473 -   - 10473 پارانه و انبار

 27/37 29/59 29/52 433769 16609 27905 478284 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0  - -  -  0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 كارگاهي-مسكوني

 گاهيگار-تجاری

  
0 -   -  - 0/00 0/00 0/00 

 [3]الحاقي

  

6406  -  - 6406 0/40 0/40 0/37 

 جمع اراضی خالص شهري

  
1616581 155389 34992 1426199 99/77 100 92/52 

 0/00 -  0/00 -  -  -  0 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

3788 3788 -  -  0/23  - 0/22 

 0/00  - 0/00 -   - -  0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
3788 3788 0 0 0/23 -  0/22 

 92/74  - 100 1426199 34992 159178 1620369 جمع 
 

 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمین سرانه و مكانتأم :2

 كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :3



  UR-P09-R01-212                منطقه سه شهر ارومیهطرح تفصیلی 

 

294 

 

 ارومیه شهر 3-1-7تفصیلی محله طرح  -10-3نقشه 
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 3-2طرح تفصیلی ناحیه  -2-3

درصد از  3/8و حدود  منطقه سهدرصد از مساحت  2/32حدود  ، هكتار 694با مساحتي بالغ بر   3-2ناحیه 

 محله است.  4شامل  3-2دهد. تقسیمات تناني ناحیه مساحت پاره اصلي شهر را به خود اختصاص مي

 

توسعه  یهاو فرصت هاتربا در نظر گرفتن محدود 3-2ناحیه 

 تیجمع یخدمات برا نیمعطوف به تأم یهایزرربرنامه هربر پا

مانده  صیتخص هربر پا ندهرآ یررپذتیجمع زانیم نییو تع يكنون

در سال افق طرح  ،يو خدمات يمسكون یكاربر ياراض تیظرف

 .باشديم پذررانفر را  77978برابر با  جمعیتي

 

 

 ارومیه شهر 3-2 ناحیه اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

 7/42هكتار ) 4/296 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان مي 3-2ناحیه ي الگوی كلي نحوه استفاده از اراض

سارر  درصد( به 7/27هكتار ) 9/191 و گذرهادرصد( به شبكه  2/27هكتار ) 4/188 درصد( به كاربری مسكوني،

ي را اراض ناحیهدرصد( از مساحت  5/97هكتار ) 7/676به ارن ترتیب  .های شهری اختصاص داده شده استكاربری

شناسه های اصلي ناحیه  دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي 5/2هكتار ) 3/17خالص شهری و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 3-2

 بر ارن اساس:  باشد.نفر مي 77978برای سال افق طرح برابر با  3-2جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 0/89شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 112 ،3-2ناحیه در  شهریتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  8/86نفر در هكتار و سرانه خالص زمین شهری برابر  115، 3-2تراكم خالص شهری در ناحیه  -
 است.

مترمربع  0/38نفر در هكتار و سرانه زمین مسكوني برابر  263، 3-2تراكم خالص مسكوني در ناحیه  -
 است.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه  3-2ناحیه موقعیت 
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 شهر 3-2 ناحیه تفصیلی طرح در شهري هايكاربري سرانه و زمین از استفاده نحوه فصیلیت الگوي

 ارومیه

به تفكیك هر كاربری به ترتیب زرر  3-2در طرح تفصیلي  ناحیه  های الگوی كاربری زمینمهمتررن ورژگي

 است:

 7/42رد كه حدود هكتار مساحت دا 4/296، 3-2اراضي دارای كاربری مسكوني ناحیه  كاربري مسكونی:

ت و سرانه درصد از اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده اس 8/43درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع مي 0/38زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هكتار  8/9 ،3-2در ناحیه خدماتي -تجاریكاربری  دارای اراضي خدماتی:-كاربري تجاري

را به خود اختصاص داده اراضي خالص شهری آن مساحت  از درصد 5/1و  ناحیهمساحت كل  از درصد 4/1 حدود

 مترمربع مي باشد. 3/1 متناظر با آنو سرانه زمین است 

درصد  3/3 مساحت دارد كه حدود هكتار  0/23 ،3-2در ناحیه  يكاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزشی:

و سرانه مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است از درصد  4/3 ناحیه وكل از مساحت 

 مي باشد.مترمربع  0/3 متناظر با آنزمین 

 2/2 ،3-2در ناحیه  تحقیقات و فناوری كاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزش تحقیقات و فناوري:

ی آن را به خود ضي خالص شهرو مساحت ارا ناحیهمساحت كل از درصد  3/0 مساحت دارد كه حدود هكتار 

 مي باشد.مترمربع  3/0 متناظر با آنو سرانه زمین اختصاص داده است 

درصد از  9/0هكتار مساحت دارد كه حدود  1/6 ،3-2درماني در ناحیه كاربری  دارای اراضي كاربري درمانی:

 8/0متناظر با رانه زمین و سمساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است 

 مي باشد.مترمربع 

درصد  9/1هكتار مساحت دارد كه حدود  5/13 ،3-2كاربری ورزشي در ناحیه  دارای اراضي كاربري ورزشی:

سرانه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است درصد از  0/2از مساحت كل ناحیه و 

 باشد. ميمترمربع  7/1زمین متناظر با آن 
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هكتار مساحت دارد كه  6/2 ،3-2هنری در ناحیه -كاربری فرهنگي دارای اراضي هنري:-كاربري فرهنگی

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  4/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  3/0زمین متناظر با آن 

درصد از  3/0هكتار مساحت دارد كه حدود  8/1 ،3-2ربری مذهبي در ناحیه كا دارای اراضي كاربري مذهبی:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 باشد.مي مترمربع  2/0

ضای سبز در ناحیه كاربری پارک و ف دارای اراضي :)پارک و فضاي سبز و باز( كاربري پارک و فضاي سبز

مساحت اراضي درصد از  0/14درصد از مساحت كل ناحیه و  6/13هكتار مساحت دارد كه حدود  6/94، 3-2

 باشد.مي مترمربع  1/12است و سرانه زمین متناظر با آن  هخالص شهری آن را به خود اختصاص داد

هكتار مساحت دارد كه  5/7 ،3-2كاربری تأسیسات شهری در ناحیه  دارای اراضي :كاربري تأسیسات شهري

است و سرانه  مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت كل ناحیه و 1/1حدود 

 باشد.مي مترمربع  0/1زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه  5/8 ،3-2كاربری تجهیزات شهری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تجهیزات شهري:

مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده درصد از  3/1درصد از مساحت كل ناحیه و  2/1 حدود

 باشد.مي مترمربع  1/1است و سرانه زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت  8/1 ،3-2كاربری تفررحي و گردشگری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تفریحی و گردشگري:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است درصد از  3/0دارد كه حدود 

 باشد.مي مترمربع  2/0و سرانه زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه حدود  6/6 ،3-2انتظامي در ناحیه -كاربری اداری دارای اراضي انتظامی:-كاربري اداري

است و  حت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص دادهمسا درصد از 0/1درصد از مساحت كل ناحیه و 9/0

 باشد.مي مترمربع  8/0سرانه زمین متناظر با آن 
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كاربری حمل و نقل و انبارداری )پارانه و انبار(  دارای اراضي :)پایانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبارداري

ساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری درصد از م 8/0هكتار مساحت دارد كه حدود  3/5 ،3-2در ناحیه 

 باشد.مي مترمربع  7/0آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 2/27حدود مساحت دارد كه هكتار  4/188 ،3-2ناحیه شبكه گذر در كاربری  دارای اراضي كاربري شبكه گذر:

ری آن را به خود اختصاص داده ت اراضي خالص شهدرصد از مساح 8/27و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.مي مترمربع  2/24است  و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد  2/0هكتار مساحت دارد كه حدود  3/1 ،3-2اراضي دارای كاربری مختلط در ناحیه  هاي مختلط:كاربري

ه است و سرانه زمین متناظر با از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داد

 8/0دهد كه از كل مساحت آن ،  نشان مي 3-2های مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوی توزرع كاربری 2/0آن 

كارگاهي -درصد(  به كاربری مسكوني 0/1هكتار ) 01/0،خدماتي -اداری-درصد( به كاربری تجاری 7/65هكتار )

 كارگاهي اختصاص رافته است.-ری تجاریدرصد(  به كارب 3/33هكتار ) 4/0و 

هكتار و سرانه  7/676، 3-2در ناحیه  های شهری )اراضي خالص(ساحت كاربریم شهري: خالصاراضی 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  5/97مترمربع است. اراضي خالص شهری حدود  8/86زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

كتار و سرانه زمین متناظر با ه 3/17، 3-2ت اراضي ناخالص شهری در ناحیه احمس اراضی ناخالص شهري:

 3/15  حدود دهد كهنشان مي 3-2ها در اراضي ناخالص شهری ناحیه مترمربع است. الگوی توزرع كاربری 2/2آن 

دخانه درصد( به رو 8/11هكتار) 0/2درصد( از مساحت آن به كاربری باغات و اراضي كشاورزی و  2/88هكتار)

 اختصاص رافته است.
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 شهر ارومیه  3-2كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -24-3جدول 

 نفر  77978در سال افق طرح:  3-2جمعیت ناحیه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربري
سرانه   صد(در)سهم نسبی 

 اراضی خالص شهري كل اراضی )مترمربع(

 38/00 43/79 42/70 2963508 مسكوني 

 0/28 0/33 0/32 22195 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 2/95 3/40 3/32 230168 آموزشي

 0/84 0/97 0/95 65624 انتظامي -اداری

 1/26 1/45 1/42 98405 خدماتي-تجاری

 1/73 1/99 1/94 134821 ورزشي 

 0/78 0/90 0/88 60824 درماني 

 0/33 0/38 0/37 25929 هنری -فرهنگي

 ی سبزپارک و فضا
 6/69 7/71 7/52 521679 پارک

 5/44 6/27 6/11 424341 [2]فضای سبز و باز

 0/23 0/27 0/26 18248 [3]مذهبي

 0/96 1/11 1/08 74872 [3]تأسیسات شهری

 1/09 1/26 1/23 85255 [3]تجهیزات شهری

 0/23 0/27 0/26 17987 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00 0 میراث فرهنگي

 0/56 0/65 0/63 43848 تيصنع

 حمل و نقل و انبارداری 
 0/69 0/79 0/77 53448 پارانه و انبار

 24/16 27/85 27/15 1884326 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 0 نظامي

 0/00 0/00 0/00 0 مسكوني -تجاری

 0/11 0/13 0/12 8471 خدماتي-اداری-تجاری

 0/002 0/002 0/002 126 كارگاهي-مسكوني

 0/06 0/06 0/06 4295 گارگاهي-تجاری

 0/36 0/42 0/41 28429 [4]الحاقي

 جمع اراضی خالص شهري

  
6766801 97/51 100 86/78 

 1/96   2/20 152542 باغات و كشاورزی

 0/26   0/29 20397 رودخانه

 0/00   0/00 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
172939 2/49   2/22 

 89/00   100 6939739 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است. ها،ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميزمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز در طول  ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 تفكیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه ايشهر ارومیه به  3-2كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -25-3جدول 

 نفر  77978در سال افق طرح:  3-2جمعیت ناحیه 

 نوع كاربري
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبی )مترمربع( مساحت

 ناحیه*  كل  ناحیه*  كل  ناحیه* فراناحیه كل

 38/0 38/0 54/4 42/7 2963508 - 2963508 مسكوني 

 - 0/3 - 0/3 - 22195 22195 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 2/1 3/0 3/0 3/3 165823 64345 230168 آموزشي

 0/2 0/8 0/3 0/9 17360 48264 65624 انتظامي -اداری

 0/7 1/3 1/1 1/4 57275 41131 98405 خدماتي-تجاری

 0/6 1/7 0/9 1/9 48821 86000 134821 ورزشي 

 0/4 0/8 0/6 0/9 33379 27445 60824 درماني 

 0/2 0/3 0/4 0/4 19466 6463 25929 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 سبز

 4/2 6/7 5/9 7/5 323628 198051 521679 پارک

 - 5/4 - 6/1 - 424341 424341 [2]فضای سبز و باز

 0/2 0/2 0/3 0/3 18248 - 18248 [3]مذهبي 

 0/1 1/0 0/1 1/1 6148 68724 74872 [3]تأسیسات شهری

 0/2 1/1 0/2 1/2 12967 72287 85255 [3]ریتجهیزات شه

 - 0/2 - 0/3 - 17987 17987 تفررحي و گردشگری

 - 0/0 - 0/0 - - 0 میراث فرهنگي

 - 0/6 - 0/6 - 43848 43848 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/6 0/7 0/9 0/8 48061 5387 53448 پارانه و انبار

 19/9 24/2 28/4 27/2 1548661 335665 1884326 شبكه گذر

 - - - - - - - نظامي

 0/0 0/0 0/0 0/0 0 - 0 مسكوني-تجاری

 - 0/1 - 0/1 - 8471 8471 خدماتي-اداری-تجاری

 0/002 0/002 0/002 0/002 126 - 126 كارگاهي-مسكوني

 - 0/1 - 0/1 - 4295 4295 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

28429 

28429 - 28429 0/4 0/5 0/4 0/4 

 جمع اراضی خالص شهري

  
6766801 1474899 5291901 97/5 97/2 86/8 67/9 

 2/0 2/0 2/8 2/2 152542 - 152542 باغات و كشاورزی

 - 0/3 - 0/3 - 20397 20397 رودخانه

 - - - - - - - حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
172939 20397 152542 2/5 2/8 2/2 2/0 

 69/8 89/0 100 100 5444443 1495296 6939739 جمع 

 . كاربری های رده عملكردی ناحیه و زرر ناحیه را دربرمي گیرد *
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
 ر صاف شده است.های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذمنظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفكیک رده عملكردي 3-2كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -26-3جدول 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
  سرانه

شهري و  كل )مترمربع(
 كل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهري

اراضی 
خالص 
 شهري

 38/00 43/79 42/70 2963508 -  -  2963508 مسكوني 

 0/28 0/33 0/32  - -  22195 22195 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 2/95 3/40 3/32 165823 57156 7189 230168 آموزشي

 0/84 0/97 0/95 17360 29407 18857 65624 انتظامي -اداری

 1/26 1/45 1/42 57275 33442 7689 98405 خدماتي-تجاری

 1/73 1/99 1/94 48821  - 86000 134821 ورزشي 

 0/78 0/90 0/88 33379 27445 -  60824 درماني 

 0/33 0/38 0/37 19466  - 6463 25929 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 سبز

 6/69 7/71 7/52 323628 -  198051 521679 پارک

 5/44 6/27 6/11  - -  424341 424341 [2]فضای سبز و باز

 0/23 0/27 0/26 18248 -  -  18248 [3]مذهبي 

 0/96 1/11 1/08 6148 68724 -  74872 [3]تأسیسات شهری

 1/09 1/26 1/23 12967 -  72287 85255 [3]تجهیزات شهری

 0/23 0/27 0/26 -  -  17987 17987 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 میراث فرهنگي

 0/56 0/65 0/63 -   - 43848 43848 صنعتي

ل و حمل و نق
 انبارداری 

 0/69 0/79 0/77 48061  - 5387 53448 پارانه و انبار

 24/16 27/85 27/15 1548661 290129 45536 1884326 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 نظامي

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 مسكوني -تجاری

 0/11 0/13 0/12  - -  8471 8471 خدماتي-اداری-تجاری

 0/002 0/002 0/002 126  - -  126 كارگاهي-مسكوني

 0/06 0/06 0/06 -   - 4295 4295 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

  
28429  -  - 28429 0/41 0/42 0/36 

 جمع اراضی خالص شهري

  
6766801 968597 506302 5291901 97/51 100 86/78 

 1/96  - 2/20 152542  - -  152542 باغات و كشاورزی

 انهرودخ

  
20397 20397 -   - 0/29 -  0/26 

 0/00 -  0/00  - -    0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
172939 20397 0 152542 2/49 -  2/22 

 89/00  - 100 5444443 506302 988994 6939739 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده ه فقط وضع موجود كاربریدر محدوده شهر ارومی ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و اربری مذهبي بر طبق اقدام مردمگزرني كتأمین سرانه و مكان : 3

 شده است.  سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه  3-2هاي شهري )اراضی خالص(  در طرح تفصیلی ناحیه الگوي استفاده از زمین در كاربري -27-3جدول 

 

 نفر  77978در سال افق طرح:  3-2جمعیت ناحیه 

 )مترمربع(مساحت ريكارب

 ناحیه اي* فرا ناحیه اي كل

 2963508 - 2963508 مسكونی

 خدمات شهري
 628481 947657 1576138 خدمات پایه

 122822 191577 314400 سایر خدمات شهري

 سایر كاربري ها

  

28429 - 28429 

 1548661 335665 1884326 شبكه گذرها

 5291901 1474899 6766801 جمع

  .است  امل رده عملكردی ناحیه و زرر ناحیهش* 
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 ارومیه شهر 3-2ناحیه طرح تفصیلی  -11-3نقشه 
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 3-2-1طرح تفصیلی محله  -1-2-3

درصد از  1/6 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  6/1هكتار در حدود  131با مساحت ، 3-2-1محله 

  .را دارا است 3-2احیه درصد از وسعت ن 8/18و  منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-2-1محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 15831برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-2-1محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  4/40محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان مي 3-2-1محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 8/18مترمربع( با سرانه  297309درصد ) 7/22ربری مسكوني، مترمربع به كا 3/33مترمربع( با سرانه  527563)

مترمربع به شبكه گذرها  1/22مترمربع( با سرانه  350611درصد ) 8/26، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص رافته است.مترمربع به سارر كاربری 5/0مترمربع( با سرانه  7564درصد ) 6/0و 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميمیه شامل كاربریهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر اروكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-2-1موقعیت محله 
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 5/9هكتار ) 4/12را اراضي خالص شهری و  محلهدرصد( از مساحت  5/90هكتار ) 3/118به ارن ترتیب 

 دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي

 بر ارن اساس: 

 6/82شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 121، 3-2-1محله در  شهریتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 7/74شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 134 ،3-2-1محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  3/33برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  300 ،3-2-1محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 3-2-1هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -28-3جدول 

 

 نفر 15831در سال افق طرح:  3-2-1عیت محله جم

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 33/3 527563   527563 مسكونی

 خدمات شهري
 13/9 219806 199407 20399 خدمات پایه

 4/9 77503 73592 3911 سایر خدمات شهري

 0/5 7564   7564 سایر كاربري ها

 22/1 350611 227439 123172 گذرها شبكه

 74/7 1183046 500437 682608 مجموع 
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 شهر ارومیه 3-2-1كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -29-3جدول 

  نفر 15831در سال افق طرح:  3-2-1جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 33/32 44/59 40/36 527563 -  -  527563 مسكوني 

 0/11 0/15 0/13  -  - 1764 1764 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 1/64 2/19 1/98 19468 6478 -  25945 آموزشي

 2/27 3/04 2/75 2129 14984 18857 35970 انتظامي -اداری

 1/76 2/36 2/13 14299 12109 1466 27874 ماتيخد-تجاری

 2/94 3/93 3/56 3293  - 43241 46534 ورزشي 

 1/00 1/33 1/21 2977 12785 -  15762 درماني 

 0/08 0/11 0/10 1320  - -  1320 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 1/52 2/04 1/85 24123  -  - 24123 پارک

 5/97 7/99 7/23 -  -  94515 94515 [2]فضای سبز و باز

 0/22 0/30 0/27 3514  -  - 3514 [3]مذهبي 

 0/00 0/00 0/00 39  - -  39 [3]تأسیسات شهری

 0/51 0/68 0/62 8054  - -  8054 [3]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/36 0/48 0/43 5672 -   - 5672 پارانه و انبار

 22/15 29/64 26/82 271001 61358 18252 350611 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 نظامي

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 مسكوني-تجاری

 0/39 0/53 0/48  -  - 6223 6223 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 كارگاهي-مسكوني

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

  

7564 -  -  7564 0/58 0/64 0/48 

 جمع اراضی خالص شهري

  
1183046 184317 107714 891015 90/51 100 74/73 

 7/83  - 9/48 123976 -  -  123976 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

90 90 -  -  0/01 -  0/01 

 0/00 -  0/00  -  -  - 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
124066 90 0 123976 9/49 -  7/84 

 82/57 -  100 1014990 107714 184407 1307111 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده  یه فقط وضع موجود كاربریدر محدوده شهر اروم ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و ری مذهبي بر طبق اقدام مردمگزرني كاربتأمین سرانه و مكان :3

 ه است. سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شد پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 3-2-1طرح تفصیلی محله  -12-3نقشه 
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 3-2-2طرح تفصیلی محله  -2-2-3

درصد از  0/8 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  1/2هكتار در حدود  172با مساحت ، 3-2-2محله 

  .را دارا است 3-2درصد از وسعت ناحیه  8/24و  منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-2-2محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

ه كاربری مسكوني و خدماتي، تخصیص مانده ظرفیت اراضي ب

 .باشديم رارنفر را پذ 22740برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-2-2محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

رصد د 9/47محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان مي 3-2-2محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 7/18مترمربع( با سرانه  424400درصد ) 6/24مترمربع به كاربری مسكوني،  3/36مترمربع( با سرانه  825936)

مترمربع به شبكه گذرها  4/20مترمربع( با سرانه  464215درصد ) 9/26، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص رافته است.اربریمترمربع به سارر ك 1/0مترمربع( با سرانه  2054درصد ) 1/0و 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 ي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعت

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-2-2موقعیت محله 



 UR-P09-R01-212       منطقه سه شهر ارومیهطرح تفصیلی 

 

309 

 4/0هكتار ) 7/0را اراضي خالص شهری و  محلهدرصد( از مساحت  6/99هكتار ) 7/171به ارن ترتیب 

 دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي

 بر ارن اساس: 

 8/75 شهری برابر نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 132، 3-2-2محله در  شهریتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 5/75شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 132 ،3-2-2محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  3/36برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  275 ،3-2-2محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 3-2-2شهري )اراضی خالص( محله  هايالگوي استفاده از زمین در كاربري -30-3جدول 

 

 نفر 22740در سال افق طرح:  3-2-2جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 36/3 825936 - 825936 مسكونی

 خدمات شهري
 14/3 325345 252069 73275 خدمات پایه

 4/4 99055 95028 4027 سایر خدمات شهري

 0/1 2054   2054 سایر كاربري ها

 20/4 464215 194663 269551 شبكه گذرها

 75/5 1716605 541761 1174845 مجموع 
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 شهر ارومیه 3-2-2كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -31-3جدول 

  نفر  22740 در سال افق طرح: 3-2-2جمعیت محله 

 نوع كاربري
سرانه   )درصد(سبیسهم ن )مترمربع(مساحت 

 )مترمربع(
شهري و  كل

 فراشهري
اراضی  كل اراضی محله و ناحیه منطقه

خالص 

 شهري
 36/32 48/11 47/93 825936 -  -  825936 مسكوني 

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوری

 2/91 3/86 3/84 47617 18589  - 66206 آموزشي

 0/44 0/58 0/58 8131 1838  - 9969 انتظامي -اداری

 0/96 1/27 1/26 11082 10679 -  21762 خدماتي-تجاری

 0/78 1/03 1/03 17691  -  - 17691 ورزشي 

 0/46 0/62 0/61 10565 -   - 10565 درماني 

 0/34 0/46 0/45 5949  - 1867 7817 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 سبز

 4/41 5/84 5/82 100242 -   - 100242 پارک

 4/30 5/70 5/68  -  - 97820 97820 [1]فضای سبز و باز

 0/22 0/29 0/29 5025 -  -  5025 [2]مذهبي 

 0/78 1/03 1/02 2884 14758 -  17642 [2]تأسیسات شهری

 0/10 0/14 0/14 2338  - -  2338 [2]تجهیزات شهری

 0/11 0/15 0/15  -  - 2525 2525 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 ث فرهنگيمیرا

 1/89 2/50 2/49  -  - 42939 42939 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 0/90 1/19 1/19 15076  - 5387 20463 پارانه و انبار

 20/41 27/04 26/94 393024 43906 27285 464215 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 نظامي

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 مسكوني-تجاری

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/01 0/01 0/01 126 -   - 126 كارگاهي-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

1272 

1272 1272 -   - 0/07 0/07 0/06 

 [3]الحاقي

  
2054 -  -  2054 0/12 0/12 0/09 

 جمع اراضی خالص شهري

  
1716605 179095 89770 1447741 99/61 100 75/49 

 0/14 -  0/18 3081 -  -  3081 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  
3608 3608 -  -  0/21  - 0/16 

 0/00  - 0/00  - -   - 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
6688 3608 0 3081 0/39 -  0/29 

 75/78 -  100 1450821 89770 182703 1723294 جمع 
 

 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه: ب 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان :2

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
شده است. های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صافمنظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 3-2-2طرح تفصیلی محله  -13-3نقشه 
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 3-2-3طرح تفصیلی محله  -3-2-3

درصد از  0/10 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  6/2هكتار در حدود  216 با مساحت، 3-2-3محله 

  .را دارا است 3-2درصد از وسعت ناحیه  1/31و  منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتنظر گرفتن محدودرتبا در  3-2-3محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 20847برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-2-3محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی يلگوا

درصد  2/43محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان مي 3-2-3محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 9/28سرانه مترمربع( با  602534درصد ) 9/27مترمربع به كاربری مسكوني،  7/44مترمربع( با سرانه  932490)

مترمربع به شبكه گذرها  3/29مترمربع( با سرانه  610909درصد ) 3/28، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص رافته است.مترمربع به سارر كاربری 5/0مترمربع( با سرانه  10680درصد ) 5/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 ات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.تجهیز

 رح تفصیلی شهر ارومیهدر تقسیمات تنانی ط 3-2-3موقعیت محله 
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 دهد.خالص شهری تشكیل مي را اراضي محلهدرصد( از مساحت  0/100هكتار ) 7/215به ارن ترتیب 

 بر ارن اساس: 

 4/103شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 97 ،3-2-3محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  7/44برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه   224 ،3-2-3محله تراكم خالص مسكوني در  -

  است.

 

 

 در طرح تفصیلی 3-2-3هاي شهري )اراضی خالص( محله از زمین در كاربري الگوي استفاده -32-3جدول 

 

 نفر 20847در سال افق طرح:  3-2-3جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع( مساحت

 )مترمربع( سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 44/7 932490 - 932490 مسكونی

 خدمات شهري
 25/2 525942 453389 72553 خدمات پایه

 3/7 76592 65948 10644 ر خدمات شهريسای

 0/5 10680   10680 سایر كاربري ها

 29/3 610909 224279 386630 شبكه گذرها

 103/4 2156613 743616 1412997 مجموع 
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 شهر ارومیه 3-2-3كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -33-3جدول 

  نفر 20847در سال افق طرح:  3-2-3جمعیت محله 

 كاربرينوع 

 صد()درسهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهري و  كل )مترمربع(

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهري
اراضی 
خالص 
 شهري

 44/73 43/24 43/24 932490 -  -  932490 مسكوني 

 0/98 0/95 0/95 -   - 20431 20431 آموزش تحقیقات و فناوری

 4/15 4/01 4/01 58035 21238 7189 86461 آموزشي

 0/60 0/58 0/58 -  12585  - 12585 انتظامي -اداری

 1/64 1/59 1/59 23586 10653  - 34239 خدماتي-تجاری

 2/43 2/35 2/35 7956 -  42759 50716 ورزشي 

 0/96 0/92 0/92 5268 14660 -  19928 درماني 

 0/36 0/35 0/35 7449 -  -  7449 هنری -فرهنگي

پارک و 
 ی سبزفضا

 5/44 5/26 5/26 105440 -  7917 113356 پارک

 7/46 7/22 7/22 -   - 155602 155602 [1]فضای سبز و باز

 0/27 0/26 0/26 5689 -  -  5689 [2]مذهبي 

 0/57 0/55 0/55 1275 10602  - 11877 [2]تأسیسات شهری

 3/59 3/47 3/47 2576   72287 74864 [2]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 و گردشگریتفررحي 

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 میراث فرهنگي

 0/04 0/04 0/04  -  - 909 909 صنعتي

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 0/40 0/39 0/39 8427  - -  8427 پارانه و انبار

 29/30 28/33 28/33 480031 130878 -  610909 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0  -  - -  0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 كارگاهي-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

  
0 -  -   - 0/00 0/00 0/00 

 [3]الحاقي

  

10680  -  - 10680 0/50 0/50 0/51 

 جمع اراضی خالص شهري

  
2156613 307095 200616 1648902 100/00 100 103/45 

 0/00 -  0/00  - -   - 0 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

0  -  - -  0/00  - 0/00 

 0/00  - 0/00 -  -  -  0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
0 0 0 0 0/00  - 0/00 

 103/45 -  100 1648902 200616 307095 2156613 جمع 
 

 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز شهری های تأسیسات و تجهیزاتگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان :2

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
كه گذر صاف شده است.های دارای كاربری وضع موجود و شبمنظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 3-2-3طرح تفصیلی محله  -14-3نقشه 
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 3-2-4طرح تفصیلی محله  -4-2-3

درصد از  1/8 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  1/2هكتار در حدود  175با مساحت ، 3-2-4محله 

  .را دارا است 3-2درصد از وسعت ناحیه  3/25و  منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-2-4محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .دباشيم رارنفر را پذ 18560برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-2-4محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  7/38محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان مي 3-2-4محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 5/30مربع( با سرانه متر 566294درصد ) 3/32مترمربع به كاربری مسكوني،  5/36مترمربع( با سرانه  677519)

مترمربع به شبكه گذرها  7/24مترمربع( با سرانه  458592درصد ) 2/26، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص رافته است.مترمربع به سارر كاربری 4/0مترمربع( با سرانه  8131درصد ) 5/0و 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، هنری-خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-2-4موقعیت محله 
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درصد(  4/2هكتار ) 2/4و اراضي خالص شهری را محلهدرصد( از مساحت  6/97هكتار ) 1/171به ارن ترتیب 

 دهد.تشكیل مي خالص شهرینا را اراضي  محلهاز مساحت 

 بر ارن اساس: 

 4/94نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین شهری برابر  106، 3-2-4تراكم ناخالص شهری در محله  -

 مترمربع است.

 2/92شهری برابر  ه خالص زمیننفر در هكتار و سران 109 ،3-2-4محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  5/36برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  274 ،3-2-4محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 3-2-4هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -34-3جدول 

 

 نفر 18560طرح: در سال افق  3-2-4جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 36/5 677519 - 677519 مسكونی

 خدمات شهري
 27/2 505045 458741 46303 خدمات پایه

 3/3 61249 58512 2737 سایر خدمات شهري

 0/4 8131   8131 سایر كاربري ها

 24/7 458592 178956 279636 شبكه گذرها

 92/2 1710536 696209 1014327 مجموع 
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 شهر ارومیه 3-2-4كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -35-3جدول 

  نفر 18560در سال افق طرح:  3-2-4جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهري و  كل )مترمربع(

 یكل اراض محله و ناحیه منطقه فراشهري
اراضی 
خالص 
 شهري

 36/50 39/61 38/66 677519 -  -  677519 مسكوني 

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 آموزش تحقیقات و فناوری

 2/78 3/01 2/94 40704 10852 -  51555 آموزشي

 0/38 0/42 0/41 7100 -  -  7100 انتظامي -اداری

 0/78 0/85 0/83 8306  - 6223 14530 خدماتي-تجاری

 1/07 1/16 1/13 19882 -   - 19882 ورزشي 

 0/78 0/85 0/83 14568  -  - 14568 درماني 

 0/50 0/55 0/53 4747 -  4596 9343 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 15/30 16/60 16/20 93824 -  190134 283958 پارک

 4/12 4/47 4/36 -  -  76403 76403 [1]فضای سبز و باز

 0/22 0/24 0/23 4020 -   - 4020 [2]مذهبي 

 2/44 2/65 2/59 1950 43364 -  45314 [2]تأسیسات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 [2]تجهیزات شهری

 0/83 0/90 0/88 -   - 15462 15462 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 صنعتي

نقل و  حمل و
 انبارداری 

 1/02 1/10 1/08 18886 -  -  18886 پارانه و انبار

 24/71 26/81 26/16 404605 53987 -  458592 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0  -  - -  0/00 0/00 0/00 

 0/12 0/13 0/13 -  -  2248 2248 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 اهيكارگ-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

  
3024 3024 -   - 0/17 0/18 0/16 

 [3]الحاقي

  

8131  -  - 8131 0/46 0/48 0/44 

 جمع اراضی خالص شهري

  
1710536 298090 108202 1304244 97/59 100 92/16 

 1/37  - 1/45 25485 -  -  25485 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

16699 16699  - -  0/95  - 0/90 

 0/00  - 0/00 -  -  -  0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
42185 16699 0 25485 2/41  - 2/27 

 94/44 -  100 1329729 108202 314789 1752721 جمع 
 

 راضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان :2

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميا افق طرح (متناسب با نیاز در طول زمان)ت ،ربطهای ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک 3
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 شهر ارومیه 3-2-4طرح تفصیلی محله  -15-3نقشه 
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 3-3یه طرح تفصیلی ناح -3-3

درصد از مساحت پاره  2/8و حدود  منطقه سهدرصد از مساحت  8/31هكتار،  حدود  686 با مساحت 3-3ناحیه 

 محله است.  2شامل  3-3دهد. تقسیمات تناني ناحیه اصلي شهر را به خود اختصاص مي

 

توسعه  یهاو فرصت هاتربا در نظر گرفتن محدود 3-3ناحیه 

 تیجمع یخدمات برا نیمعطوف به تأم یهایزرربرنامه هربر پا

مانده  صیتخص هربر پا ندهرآ یررپذتیجمع زانیم نییو تع يكنون

در سال افق طرح  ،يو خدمات يمسكون یكاربر ياراض تیظرف

 .باشديم پذررانفر را  46700برابر با  جمعیتي

 

 

 ارومیه شهر 3-3 یهناح اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

 9/44هكتار ) 2/308 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان مي 3-3ناحیه الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

سارر  درصد( به 9/23هكتار ) 2/164 و گذرهادرصد( به شبكه  0/30هكتار ) 0/206 درصد( به كاربری مسكوني،

را اراضي  ناحیهدرصد( از مساحت  9/98هكتار ) 4/678ب به ارن ترتی .های شهری اختصاص داده شده استكاربری

شناسه های اصلي ناحیه  دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي 1/1هكتار ) 5/7خالص شهری و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 3-3

 ارن اساس: بر  باشد.نفر مي 46700برای سال افق طرح برابر با  3-3جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 9/146شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 68 ،3-3ناحیه در  شهریتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  3/145نفر در هكتار و سرانه خالص زمین شهری برابر  69، 3-3تراكم خالص شهری در ناحیه  -
 است.

مترمربع  0/66انه زمین مسكوني برابر نفر در هكتار و سر 152، 3-3تراكم خالص مسكوني در ناحیه  -
 است.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه  3-3ناحیه موقعیت 
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 شهر 3-3 ناحیه تفصیلی طرح در شهري هايكاربري سرانه و زمین از استفاده نحوه تفصیلی الگوي

 ارومیه

به تفكیك هر كاربری به ترتیب زرر 3-3در طرح تفصیلي  ناحیه  های الگوی كاربری زمینمهمتررن ورژگي

 است:

 9/44هكتار مساحت دارد كه حدود 308 /2، 3-3كاربری مسكوني ناحیه  اراضي دارای كاربري مسكونی:

ست و سرانه درصد از اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده ا 4/45درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع مي 0/66زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هكتار  5/10 ،3-3حیه در ناخدماتي -تجاریكاربری  دارای اراضي خدماتی:-كاربري تجاري

را به خود اختصاص داده اراضي خالص شهری آن مساحت  از درصد 6/1و  ناحیهمساحت كل  از درصد 5/1 حدود

 مترمربع مي باشد. 3/2 متناظر با آنو سرانه زمین است 

ساحت دارد كه م هكتار  7/22 نزدرك به  ،3-3در ناحیه  يكاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزشی:

مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده از درصد  4/3ناحیه و كل از مساحت درصد  3/3 حدود

 مي باشد.مترمربع  9/4 متناظر با آنو سرانه زمین است 

نزدرك  ،3-3در ناحیه  تحقیقات و فناوری كاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزش تحقیقات و فناوري:

ی آن را به و مساحت اراضي خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  2/0 مساحت دارد كه حدود هكتار  3/1 به

 مي باشد.مترمربع  3/0 متناظر با آنو سرانه زمین خود اختصاص داده است 

درصد  7/1هكتار مساحت دارد كه حدود  7/11 ،3-3درماني در ناحیه كاربری  دارای اراضي كاربري درمانی:

متناظر با و سرانه زمین كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است  از مساحت

 مي باشد.مترمربع  5/2

درصد از 4/1هكتار مساحت دارد كه حدود  5/9 ،3-3كاربری ورزشي در ناحیه  دارای اراضي كاربري ورزشی:

سرانه زمین متناظر با آن و اص داده است مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختص

 باشد. مي مترمربع 0/2
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هكتار مساحت دارد كه  9/5 ،3-3هنری در ناحیه -كاربری فرهنگي دارای اراضي هنري:-كاربري فرهنگی

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  9/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  3/1آن زمین متناظر با 

درصد از  3/0هكتار مساحت دارد كه حدود  3/2 ،3-3كاربری مذهبي در ناحیه  دارای اراضي كاربري مذهبی:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 باشد. مي مترمربع 5/0

كاربری پارک و فضای سبز در ناحیه  دارای اراضي :)پارک و فضاي سبز و باز( كاربري پارک و فضاي سبز

مساحت اراضي  از  2/11حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 1/11هكتار مساحت دارد كه حدود   2/76، 3-3

 باشد.مي مترمربع  3/16خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه  7/4 ،3-3كاربری تأسیسات شهری در ناحیه  دارای اراضي سیسات شهري:أكاربري ت

است و سرانه  مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص دادهدرصد از مساحت كل ناحیه و  7/0حدود 

 باشد.مي مترمربع 1 /0زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه  3/0 ،3-3جهیزات شهری در ناحیه كاربری ت دارای اراضي كاربري تجهیزات شهري:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  04/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  1/0زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت  2/2 ،3-3كاربری تفررحي و گردشگری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تفریحی و گردشگري:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است  3/0دارد كه حدود 

 باشد.مي مترمربع  5/0و سرانه زمین متناظر با آن 

هكتار مساحت دارد كه حدود  6/9 ،3-3انتظامي در ناحیه -كاربری اداری دارای اراضي انتظامی:-كاربري اداري

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  4/1

 باشد.مي مترمربع  1/2متناظر با آن 
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داری )پارانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبار دارای اراضي :)پایانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبارداري

مساحت اراضي درصد از  8/0درصد از مساحت كل ناحیه و  7/0مساحت دارد كه حدود هكتار  1/5 ،3-3در ناحیه 

 باشد.مي مترمربع  1/1خالص شهری آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 0/30حدود مساحت دارد كه هكتار  0/206 ،3-3ناحیه شبكه گذر در كاربری  دارای اراضي كاربري شبكه گذر:

ری آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضي خالص شه 4/30و حدود  ناحیهد از مساحت كل درص

 باشد.مي مترمربع  1/44است  و سرانه زمین متناظر با آن 

ار و سرانه هكت 4/678، 3-3های شهری )اراضي خالص( در ناحیه ساحت كاربریم شهري: خالصاراضی 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  9/98ع است. اراضي خالص شهری حدود مترمرب 3/145زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

كتار و سرانه زمین متناظر با آن ه 5/7، 3-3احت اراضي ناخالص شهری در ناحیه مس اراضی ناخالص شهري:

 2/6د كه حدود دهنشان مي 3-3ها در اراضي ناخالص شهری ناحیه مترمربع است. الگوی توزرع كاربری 6/1

درصد( به رودخانه  5/17هكتار)3/1درصد( از مساحت آن به كاربری باغات و اراضي كشاورزی و  5/82هكتار)

 اختصاص رافته است.
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 شهر ارومیه 3-3كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -36-3جدول 

 نفر  46700 در سال افق طرح: 3-3جمعیت ناحیه 

 بع()مترمرمساحت  نوع كاربري
سرانه   )درصد(سهم نسبی 

 اراضی خالص شهري كل اراضی )مترمربع(

 65/99 45/42 44/93 3081665 مسكوني 

 0/28 0/19 0/19 12953 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 4/87 3/35 3/31 227371 آموزشي

 2/06 1/42 1/40 96223 انتظامي -اداری

 2/25 1/55 1/53 105167 خدماتي-تجاری

 2/04 1/41 1/39 95415 شي ورز

 2/50 1/72 1/70 116801 درماني 

 1/26 0/87 0/86 58729 هنری -فرهنگي

 پارک و فضای سبز
 11/09 7/63 7/55 517900 پارک

 5/23 3/60 3/56 244171 [2]فضای سبز و باز

 0/49 0/34 0/33 22739 [3]مذهبي 

 1/01 0/69 0/69 47027 [3]تأسیسات شهری

 0/06 0/04 0/04 2719 [3]شهری تجهیزات

 0/47 0/32 0/32 21954 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00 0 میراث فرهنگي

 0/28 0/20 0/19 13302 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 1/09 0/75 0/74 50967 پارانه و انبار

 44/12 30/37 30/03 2060249 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 0 نظامي

 0/00 0/00 0/00 0 مسكوني -تجاری

 0/00 0/00 0/00 0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00 0 كارگاهي-مسكوني

 0/00 0/00 0/00 0 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

  
8826 0/13 0/13 0/19 

 جمع اراضی خالص شهري

  
6784177 98/90 100 145/27 

 1/33   0/91 62124 باغات و كشاورزی

 0/28   0/19 13219 رودخانه

 0/00   0/00 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
75344 1/10   1/61 

 146/88   100 6859521 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز سات و تجهیزات شهریهای تأسیگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
 وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.های دارای كاربری منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفكیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه اي 3-3كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -37-3جدول 

 نفر  46700در سال افق طرح:  3-3جمعیت ناحیه 

 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت  نوع كاربري
 ناحیه*  كل  ناحیه*  كل  ناحیه* فراناحیه كل

 66/0 66/0 52/0 44/9 3081665 - 3081665 مسكوني 

 - 0/3 - 0/2 - 12953 12953 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 3/9 4/9 3/1 3/3 180912 46459 227371 آموزشي

 0/3 2/1 0/2 1/4 14572 81651 96223 انتظامي -اداری

 1/8 2/3 1/4 1/5 84675 20492 105167 خدماتي-تجاری

 0/3 2/0 0/2 1/4 12814 82601 95415 ورزشي 

 1/1 2/5 0/8 1/7 49230 67571 116801 درماني 

 0/8 1/3 0/6 0/9 38194 20536 58729 هنری -فرهنگي

 9/9 11/1 7/8 7/6 461451 56449 517900 پارک پارک و فضای سبز

 - 5/2 - 3/6 - 244171 244171 [2]فضای سبز و باز

 0/5 0/5 0/4 0/3 22739 - 22739 [3]مذهبي 

 0/1 1/0 0/1 0/7 3357 43670 47027 [3]تأسیسات شهری

 0/0 0/1 0/0 0/0 0 2719 2719 [3]تجهیزات شهری

 - 0/5 - 0/3 - 21954 21954 تفررحي و گردشگری

 - 0/0 - 0/0 - - 0 میراث فرهنگي

 - 0/3 - 0/2 - 13302 13302 صنعتي

حمل و نقل و 

 داری انبار

 1/1 1/1 0/9 0/7 50967 0 50967 پارانه و انبار

 39/8 44/1 31/3 30/0 1858909 201340 2060249 شبكه گذر

 - - - - - - - نظامي

 0/0 0/0 0/0 0/0 0 - 0 مسكوني-تجاری

 - 0/0 - 0/0 - 0 0 خدماتي-اداری-تجاری

 - - - - 0 - 0 كارگاهي-مسكوني

 - 0/0 - 0/0 - 0 0 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

  

8826 - 8826 0/1 0/1 0/2 0/2 

 جمع اراضی خالص شهري

  

6784177 915868 5868309 98/9 99/0 145/3 125/7 

 1/3 1/3 1/0 0/9 62124 - 62124 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

13219 13219 - 0/2 - 0/3 - 

 - - - - - - - حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  

75344 13219 62124 1/1 1/0 1/6 1/3 

 127/0 146/9 100 100 5930434 929087 6859521 جمع 

 . كاربری های رده عملكردی ناحیه و زرر ناحیه را دربرمي گیرد * 
 

 تثبیت شده است. 5فناوری و مصوبات كمیسیون ماده  های آموزش،تحقیقات ودر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر 1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریه و مكانتأمین سران و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان : 3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.ي مابین پالکمنظور از اراضي الحاقي، اراض : 4
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 شهر ارومیه به تفكیک رده عملكردي 3-3كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -38-3جدول 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 

الص خ
 شهري

 65/99 45/42 44/93 3081665 -   - 3081665 مسكوني 

 0/28 0/19 0/19 -   - 12953 12953 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 4/87 3/35 3/31 180912 46459  - 227371 آموزشي

 2/06 1/42 1/40 14572 67331 14320 96223 انتظامي -اداری

 2/25 1/55 1/53 84675 20492  - 105167 خدماتي-تجاری

 2/04 1/41 1/39 12814 -  82601 95415 ورزشي 

 2/50 1/72 1/70 49230 13851 53720 116801 درماني 

 1/26 0/87 0/86 38194  - 20536 58729 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 11/09 7/63 7/55 461451  - 56449 517900 پارک

 5/23 3/60 3/56 -   - 244171 244171 [2]فضای سبز و باز

 0/49 0/34 0/33 22739  -  - 22739 [3]مذهبي 

 1/01 0/69 0/69 3357 43670  - 47027 [3]تأسیسات شهری

 0/06 0/04 0/04 -  -  2719 2719 [3]تجهیزات شهری

 0/47 0/32 0/32  - -  21954 21954 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 میراث فرهنگي

 0/28 0/20 0/19  -  - 13302 13302 عتيصن

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 1/09 0/75 0/74 50967 -    50967 پارانه و انبار

 44/12 30/37 30/03 1858909 76424 124916 2060249 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 نظامي

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 مسكوني -تجاری

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 اتيخدم-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00 -  -  -  0 كارگاهي-مسكوني

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 گارگاهي-تجاری

 [4]الحاقي

  

8826  -  - 8826 0/13 0/13 0/19 

 جمع اراضی خالص شهري

  
6784177 647640 268228 5868309 98/90 100 145/27 

 1/33 -  0/91 62124  -  - 62124 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

13219 13219 -   - 0/19  - 0/28 

 0/00  - 0/00  -  - -  0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
75344 13219 0 62124 1/10 -  1/61 

 146/88  - 100 5930434 268228 660859 6859521 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،شهر: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم  1
 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردممین سرانه و مكانتأ : 3

 ح كالن)منطقه و شهر( درده شده است. سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطو پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک : 4
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 شهر ارومیه  3-3طرح تفصیلی ناحیه  هاي شهري )اراضی خالص(  درالگوي استفاده از زمین در كاربري -39-3جدول 

 

 نفر 46700 افق طرح: در سال  3-3جمعیت ناحیه 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 ناحیه اي* فرا ناحیه اي كل

 3081665 - 3081665 مسكونی

 خدمات شهري
 768696 564175 1332871 خدمات پایه

 150213 150353 300567 سایر خدمات شهري

 8826 - 8826 سایر كاربري ها

 1858909 201340 2060249 شبكه گذرها

 5868309 915868 6784177 جمع

  .است  شامل رده عملكردی ناحیه و زرر ناحیه* 
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 شهر ارومیه 3-3طرح تفصیلی ناحیه  -16-3نقشه 
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 3-3-1طرح تفصیلی محله  -3-3-1

درصد از  3/17 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  4/4هكتار در حدود  372با مساحت ، 3-3-1محله 

  .را دارا است 3-3درصد از وسعت ناحیه  2/54 و منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-3-1محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره جمعیت كنوني و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 26998برابر با  يتیسال افق طرح جمع در

 

 

 ارومیه شهر 3-3-1محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  7/47محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان مي 3-3-1محله الگوی كلي نحوه استفاده از اراضي 

 6/28مترمربع( با سرانه  772484درصد ) 8/20مترمربع به كاربری مسكوني،  7/65نه مترمربع( با سرا 1772627)

مترمربع به شبكه  6/41مترمربع( با سرانه  1121805درصد ) 2/30، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص رافته است.مترمربع به سارر كاربری 3/0مترمربع( با سرانه  7434درصد )2/0گذرها و 

 

 

                                                           
 باشد:های زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-امي، تجاریانتظ-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-3-1موقعیت محله 
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 2/1هكتار ) 5/4را اراضي خالص شهری و  محلهدرصد( از مساحت  8/98هكتار ) 4/367به ارن ترتیب 

 دهد.درصد( درگر را اراضي ناخالص شهری تشكیل مي

 بر ارن اساس: 

 8/137شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین 73، 3-3-1محله در  شهریتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 1/136شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 73 ،3-3-1محله لص شهری در تراكم خا -

 است.مترمربع 

مترمربع  7/65برابر  زمین مسكونينفر در هكتار و سرانه  152 ،3-3-1محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 

 در طرح تفصیلی 3-3-1هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -40-3جدول 

 

 نفر 26998در سال افق طرح:  3-3-1جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 65/7 1772627 - 1772627 مسكونی

 خدمات شهري
 22/9 618866 490868 127998 خدمات پایه

 5/7 153618 140511 13107 سایر خدمات شهري

 0/3 7434   7434 ري هاسایر كارب

 41/6 1121805 381922 739883 شبكه گذرها

 136/1 3674351 1013301 2661050 مجموع 
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 شهر ارومیه 3-3-1كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -41-3جدول 

  نفر 26998در سال افق طرح:  3-3-1جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 65/66 48/24 47/66 1772627  -  - 1772627 مسكوني 

 0/48 0/35 0/35  -  - 12953 12953 [1]آموزش تحقیقات و فناوری

 4/65 3/41 3/37 103950 21524  - 125473 آموزشي

 1/29 0/95 0/94 5691 26787 2409 34887 انتظامي -اداری

 2/40 1/76 1/74 56212 8568 -  64780 خدماتي-تجاری

 2/35 1/73 1/71 12814 -  50662 63476 ورزشي 

 1/90 1/40 1/38 27101 -  24246 51347 درماني 

 0/90 0/66 0/65 9047  - 15118 24165 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 سبز

 8/28 6/08 6/01 167133  - 56449 223582 پارک

 3/43 2/52 2/49 -   - 92690 92690 [2]فضای سبز و باز

 0/35 0/26 0/26 9487 -   - 9487 [3]مذهبي 

 0/96 0/71 0/70 808 25119  - 25927 [3]تأسیسات شهری

 0/10 0/07 0/07 -   - 2719 2719 [3]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00 -   -  - 0 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 میراث فرهنگي

 0/49 0/36 0/36 -   - 13302 13302 صنعتي

حمل و نقل و 
 انبارداری 

 1/03 0/75 0/74 27696  -   27696 پارانه و انبار

 41/55 30/53 30/16 986109 76424 59272 1121805 شبكه گذر

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 نظامي

 مسكوني-تجاری

  
0  - -  -  0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 كارگاهي-مسكوني

 گارگاهي-تجاری

  
0 -  -  -  0/00 0/00 0/00 

 [4]الحاقي

  

7434 -  -  7434 0/20 0/20 0/28 

 جمع اراضی خالص شهري

  
3674351 329821 158422 3186108 98/79 100 136/10 

 1/31  - 0/95 35301  -  - 35301 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

9660 9660 -  -  0/26  - 0/36 

 0/00  - 0/00  -  -  - 0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
44961 9660 0 35301 1/21 -  1/67 

 137/76 -  100 3221409 158422 339481 3719311 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5های آموزش،تحقیقات و فناوری و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ،با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حررم شهر : 1
 ضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضي حررم به كاربری فها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و گزرني كاربری مذهبي بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مكان :3

 سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شده است.  ذررد.پانجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :4
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 شهر ارومیه 3-3-1طرح تفصیلی محله  -17-3نقشه 
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 3-3-2طرح تفصیلی محله  -3-3-2

درصد از  6/14 ارومیه،شهر پاره اصلي درصد از وسعت  7/3هكتار در حدود  314با مساحت ، 3-3-2محله 

  .را دارا است 3-3درصد از وسعت ناحیه  8/45و  منطقه سهوسعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدودرت 3-3-2محله 

های معطوف به تأمین خدمات برای ررزیتوسعه بر پاره برنامه

پذرری آرنده بر پاره ني و تعیین میزان جمعیتجمعیت كنو

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتي، 

 .باشديم رارنفر را پذ 19702برابر با  يتیدر سال افق طرح جمع

 

 

 ارومیه شهر 3-3-2محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  7/41محله ،  مساحت كل ازدهد كه نشان مي 3-3-2محله استفاده از اراضي الگوی كلي نحوه 

 7/43مترمربع( با سرانه  860953درصد ) 4/27مترمربع به كاربری مسكوني،  4/66مترمربع( با سرانه  1309038)

ه شبكه گذرها مترمربع ب 6/47مترمربع( با سرانه  938444درصد ) 9/29، 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص رافته است.مترمربع به سارر كاربری 1/0مترمربع( با سرانه  1391درصد ) 04/0 و

 

 

                                                           
 :باشدهای زرر ميهای خدمات عمومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنری، پارک و فضای سبز، مذهبي، تأسیسات شهری، -خدماتي، ورزشي، درماني، فرهنگي-انتظامي، تجاری-آموزش، تحقیقات و فناوری، آموزشي، اداری
 تجهیزات شهری، تفررحي و گردشگری، میراث فرهنگي، صنعتي، پارانه و انبار، كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 3-3-2موقعیت محله 
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 0/1هكتار ) 0/3و  را اراضي خالص شهری محلهدرصد( از مساحت  0/99هكتار ) 311حدود به ارن ترتیب 

 دهد.تشكیل مي خالص شهرینارا اراضي  محلهدرصد( از مساحت 

 :بر ارن اساس 

  159/4 نفر در هكتار و سرانه ناخالص زمین شهری برابر   63، 3-3-2تراكم ناخالص شهری در محله  -

 مترمربع است.

 8/157شهری برابر  نفر در هكتار و سرانه خالص زمین 63 ،3-3-2محله تراكم خالص شهری در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  4/66برابر  زمین مسكوني نفر در هكتار و سرانه 151 ،3-3-2محله تراكم خالص مسكوني در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصیلی 3-3-2هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -42-3جدول 

 

 نفر 19702در سال افق طرح:  3-3-2جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 66/4 1309038 -  1309038 مسكونی

 خدمات شهري
 36/2 714005 566453 147552 خدمات پایه

 7/5 146948 146948 -  سایر خدمات شهري

 0/1 1391 -  1391 سایر كاربري ها

 47/6 938444 216986 721458 شبكه گذرها

 157/8 3109826 930387 2179439 مجموع 
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 شهر ارومیه 3-3-2كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -43-3جدول 

  نفر 19702  در سال افق طرح: 3-3-2جمعیت محله 

 نوع كاربري

 درصد((سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 66/44 42/09 41/69 1309038  - -  1309038 مسكوني 

 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 آموزش تحقیقات و فناوری

 5/17 3/28 3/24 76962 24935  - 101898 آموزشي

 3/11 1/97 1/95 8881 40544 11911 61336 انتظامي -اداری

 2/05 1/30 1/29 28462 11924  - 40387 خدماتي-تجاری

 1/62 1/03 1/02  -  - 31938 31938 ورزشي 

 3/32 2/10 2/08 22130 13851 29474 65454 درماني 

 1/75 1/11 1/10 29146 -  5418 34564 هنری -فرهنگي

پارک و 
 فضای سبز

 14/94 9/46 9/37 294318 -   - 294318 پارک

 7/69 4/87 4/82  -  - 151481 151481 [1]فضای سبز و باز

 0/67 0/43 0/42 13252 -   - 13252 [2]مذهبي 

 1/07 0/68 0/67 2549 18551  - 21100 [2]تأسیسات شهری

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 [2]تجهیزات شهری

 1/11 0/71 0/70  - -  21954 21954 تفررحي و گردشگری

 0/00 0/00 0/00  - -   - 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 صنعتي

حمل و نقل 
 و انبارداری 

 1/18 0/75 0/74 23271  -  - 23271 پارانه و انبار

 47/63 30/18 29/88 872801  - 65643 938444 گذرشبكه 

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 نظامي

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 مسكوني-تجاری

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 خدماتي-اداری-تجاری

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 كارگاهي-مسكوني

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 گارگاهي-تجاری

 [3]الحاقي

  

1391 -  -  1391 0/04 0/04 0/07 

 جمع اراضی خالص شهري

  
3109826 317819 109806 2682201 99/03 100 157/84 

 1/36  - 0/85 26824  -  - 26824 باغات و كشاورزی

 رودخانه

  

3559 3559 -  -  0/11  - 0/18 

 0/00  - 0/00  -  - -  0 حررم سبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
30383 3559 0 26824 0/97 -  1/54 

 159/39  - 100 2709025 109806 321379 3140210 جمع 
 

 ها، كل اراضي حررم به كاربری فضای سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حررم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توسط  نیز های تأسیسات و تجهیزات شهریگزرني كاربریتأمین سرانه و مكان و ری مذهبي بر طبق اقدام مردمگزرني كاربتأمین سرانه و مكان :2

 ه است. سطح و سرانه های مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( درده شد پذررد.انجام ميمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهای ذیسازمان
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه گذر صاف شده است.منظور از اراضي الحاقي، اراضي مابین پالک :3
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 شهر ارومیه 3-3-2طرح تفصیلی محله  -18-3نقشه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارمنطقه   
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 چهارمنطقه طرح تفصيلي  -4

ل مساحت شهر را به خود درصد از ك 9/10هکتار حدود  1221شهر ارومیه با مساحتی بالغ بر منطقه چهار 

 دهد.اختصاص می

 مهمترين محورهاي دسترسی اين منطقه به ساير هاي امینی وكاشانیخیابان و هفت تیر، ولیعصربلوارهاي 

و جنوب آن به منطقه يک  دو، غرب منطقه به منطقه پنج شمال منطقه به منطقه هاي شهر می باشد.قسمت

 .دهدمنطقه را شکل می شرقیشهر مرز و محدوده  گرددمنتهی می

 

 شهر يدرتقسيمات تنان هيشهر اروم چهارمنطقه  گاهیجا -1-4نقشه 
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 7/42هکتار ) 6/521 ،دهد كه از كل مساحت منطقهنشان می چهارالگوي كلی نحوه استفاده از اراضی منطقه 

به ساير  درصد( 6/22هکتار ) 2/276 و گذرهاه درصد( به شبک 0/29هکتار ) 7/353 درصد( به كاربري مسکونی،

درصد( از مساحت منطقه را  3/94هکتار ) 5/1151به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 7/5هکتار ) 7/69اراضی خالص شهري و 

 یتوان چنین دانست:در افق طرح را م چهاراصلی منطقه 

 

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 142236براي سال افق طرح برابر با  چهارجمعیت برآورد شده منطقه  

 

 9/85 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 116 برابر چهار در منطقه شهريتراكم ناخالص  -

 مترمربع است.

 0/81 شهري برابر ر در هکتار و سرانه خالص زمیننف 124 برابر چهار تراكم خالص شهري در منطقه -

 است. مترمربع

ربع ممتر 7/36 برابر زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  273 برابر چهار تراكم خالص مسکونی در منطقه -

 است.
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 اروميه چهاراطالعات كالبدی و جمعيتي طرح تفصيلي پيشنهادی منطقه  -2-4 جدول
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شهر  چهارمنطقه  يليهای شهری در طرح تفصاده از زمين و سرانه كاربریالگوی تفصيلي نحوه استف

 هياروم

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  چهاردر طرح تفصیلی منطقه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

ر با آن هکتار و سرانه متناظ 6/521 برابر چهار منطقهدر اراضی كاربري مسکونی مساحت  كاربری مسكوني:

مساحت درصد از  3/45 حدود درصد از مساحت كل منطقه و 7/42 مترمربع است. اراضی كاربري مسکونی 7/36

 آن را به خود اختصاص داده است. ياراضی خالص شهر

و سرانه هکتار  0/53 برابر چهار منطقهدر خدماتی -اراضی كاربري تجاريمساحت  خدماتي:-كاربری تجاری

 ومساحت كل منطقه  از درصد 3/4 حدودخدماتی -مترمربع است. اراضی كاربري تجاري 7/3 متناظر با آنزمین 

 .را به خود اختصاص داده استاراضی خالص شهري آن  مساحتدرصد از  6/4حدود 

متناظر با هکتار و سرانه زمین  1/23 برابر چهار منطقهدر  یاراضی كاربري آموزشمساحت  كاربری آموزشي:

درصد  8/2حدود  و كل منطقهاز مساحت درصد  6/2 حدود است. اراضی كاربري آموزش عمومیمترمربع  3/2 آن

 .را به خود اختصاص داده استاراضی خالص شهري آن  مساحت از

 برابر چهار منطقهدر  تحقیقات و فناوريمساحت اراضی كاربري آموزش  كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

 5/0 حدود كاربري آموزش، تحقیقات و فناوريمترمربع است. اراضی  4/0با آن هکتار و سرانه زمین متناظر  0/6

 ي آن را به خود اختصاص داده است.مساحت اراضی خالص شهر و مساحت كل منطقهاز درصد 

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  1/8 برابر چهار منطقهدر مساحت اراضی كاربري درمانی  كاربری درماني:

مساحت كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهري از درصد  7/0 حدود ست. اراضی كاربري درمانیمترمربع ا 6/0

 آن را به خود اختصاص داده است.

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  7/9 برابر چهار منطقهدر اراضی كاربري ورزشی مساحت  كاربری ورزشي:

مساحت اراضی خالص شهري  مساحت كل منطقه وز ادرصد  8/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري ورزشی 7/0

 آن را به خود اختصاص داده است.
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هکتار و سرانه  6/4 برابر چهار منطقهدر هنري -ساحت اراضی كاربري فرهنگیم هنری:-كاربری فرهنگي

 درصد از مساحت كل منطقه و 4/0 حدود هنري-مترمربع است. اراضی كاربري فرهنگی 3/0زمین متناظر با آن 

 احت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.مس

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  2/10 برابر چهار منطقهدر مساحت اراضی كاربري مذهبی  كاربری مذهبي:

مساحت درصد از  9/0حدود درصد از مساحت كل منطقه و  8/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري مذهبی 7/0

 ن را به خود اختصاص داده است.اراضی خالص شهري آ

 چهار منطقهدر  حت اراضی پارک و فضاي سبزمسا :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

 7/4 حدود مترمربع است. اراضی كاربري پارک و فضاي سبز 0/4هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  2/57 برابر

ي آن را به خود اختصاص داده از مساحت اراضی خالص شهردرصد  0/5 حدود درصد از مساحت كل منطقه و

 است.

هکتار و سرانه  2/14 برابر چهار منطقهدر مساحت اراضی كاربري تأسیسات شهري  سيسات شهری:أكاربری ت

درصد از مساحت كل منطقه و  2/1 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تأسیسات شهري 0/1زمین متناظر با آن 

 لص شهري آن را به خود اختصاص داده است.مساحت اراضی خا

هکتار و سرانه  7/15 برابر چهار منطقهدر مساحت اراضی كاربري تجهیزات شهري  كاربری تجهيزات شهری:

از مساحت كل منطقه و  درصد 3/1 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تجهیزات شهري 1/1زمین متناظر با آن 

 لص شهري آن را به خود اختصاص داده است.مساحت اراضی خادرصد از  4/1حدود 

هکتار  2/4 برابر چهار منطقهدر ساحت اراضی كاربري تفريحی و گردشگري م كاربری تفریحي و گردشگری:

درصد از مساحت  3/0 حدود مترمربع است. اراضی كاربري تفريحی و گردشگري 3/0و سرانه زمین متناظر با آن 

 حت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.مسا درصد از 4/0حدود  كل منطقه و

هکتار و سرانه زمین  8/0 برابر چهار منطقهساحت اراضی كاربري میراث فرهنگی در م :ميراث فرهنگيكاربری 

مساحت  منطقه ودرصد از مساحت كل  07/0مترمربع است. اراضی كاربري میراث فرهنگی حدود  1/0متناظر با آن 

 ي آن را به خود اختصاص داده است.اراضی خالص شهر
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هکتار و سرانه  5/13 برابر چهار منطقهدر انتظامی -احت اراضی كاربري اداريمس انتظامي:-كاربری اداری

درصد از مساحت كل منطقه و  1/1 حدود انتظامی-مترمربع است. اراضی كاربري اداري 9/0زمین متناظر با آن 

 شهري آن را به خود اختصاص داده است. مساحت اراضی خالصدرصد از  2/1حدود 

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  5/1 برابر چهار منطقهاحت اراضی كاربري صنعتی در مس :صنعتيكاربری 

درصد از مساحت كل منطقه و مساحت اراضی خالص شهري  1/0مترمربع است. اراضی كاربري صنعتی حدود  1/0

 آن را به خود اختصاص داده است.

كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار( مساحت اراضی  :)پایانه و انبار( بری حمل و نقل و انبارداریكار

مترمربع است. اراضی كاربري حمل و نقل و  8/0هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  5/11 برابر چهار منطقهدر 

ی خالص شهري ضمساحت ارادرصد از  0/1حدود طقه و درصد از مساحت كل من 9/0 حدود انبارداري )پايانه و انبار(

 آن را به خود اختصاص داده است.

 7/353 برابر چهار منطقهدر  ها(آن احت اراضی كاربري شبکه گذر )شبکه گذر و رفیوژمس كاربری شبكه گذر:

مساحت كل  درصد از 0/29مترمربع است. اراضی كاربري شبکه گذر حدود  9/24هکتار و سرانه متناظر با آن 

 اضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است.ردرصد از مساحت ا 7/30منطقه و حدود 

و سرانه است هکتار  7/30 برابر چهار منطقهدر مختلط  كاربريبا ساحت كل اراضی م های مختلط:كاربری

حدود  ساحت كل منطقه ودرصد از م 5/2هاي مختلط حدود اراضی كاربري می باشد.مترمربع  2/2متناظر با آن 

هاي مختلط در منطقه الگوي توزيع كاربري شامل می شود.اراضی خالص شهري آن را  مساحت درصد از 7/2

 7/13)هکتار  2/4 ،مسکونی-كاربري تجاريبه  درصد( 0/1) هکتار 3/0 ،مساحت آن دهد كه از كلنشان می چهار

هکتار  9/25كارگاهی و -كاربري مسکونیدرصد( به  9/0)هکتار  3/0، خدماتی-اداري-كاربري تجاريدرصد( به 

  ختصاص يافته است.اكارگاهی -كاربري تجاريدرصد( به  4/84)

هکتار و  5/1151 برابر چهارساحت اراضی خالص شهري در منطقه م :های شهریاراضي )خالص( كاربری

از مساحت كل منطقه را به خود  درصد 3/94اراضی حدود اين مترمربع است.  0/81متناظر با آن  زمین سرانه

 اختصاص داده است.
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 زمین هکتار و سرانه 7/69 برابر چهاراحت اراضی ناخالص شهري در منطقه مس اراضي ناخالص شهری:

 درصد از مساحت كل منطقه را به خود اختصاص داده است. 7/5اين اراضی حدود  مترمربع است. 9/4متناظر با آن 

 7/99) از اين اراضی هکتار 4/69دهد كه نشان می چهارمنطقه  اراضی ناخالص شهري ها درالگوي توزيع كاربري

 باشد.می درصد( رودخانه حفاظتی 3/0هکتار ) 2/0 و كشاورزياراضی باغات و كاربري  درصد(
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 شهر اروميه چهاركاربری اراضي طرح تفصيلي منطقه  -3-4جدول 

 نفر  142236افق طرح  سال در چهارمعيت منطقه ج                   

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 36/7 45/3 42/7 5216312 مسکونی 

 0/4 0/5 0/5 60468 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/3 2/8 2/6 321066 آموزشی

 0/9 1/2 1/1 134624 انتظامی -اداري

 3/7 4/6 4/3 530171 خدماتی-تجاري

 0/7 0/8 0/8 96910 ورزشی 

 0/6 0/7 0/7 81090 درمانی 

 0/3 0/4 0/4 46290 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 3/5 4/3 4/1 498161 پارک

 0/5 0/6 0/6 73916 [2]فضاي سبز و باز

 0/7 0/9 0/8 102225 [3] مذهبی

 1/0 1/2 1/2 142236 [4]تأسیسات شهري

 1/1 1/4 1/3 156710 [4]تجهیزات شهري

 0/3 0/4 0/3 41614 تفريحی و گردشگري

 0/1 0/07 0/07 8168 میراث فرهنگی

 0/1 0/1 0/1 15244 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 0/8 1/0 0/9 115188 پايانه و انبار

 24/9 30/7 29/0 3537048 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

2924 0/02 0/03 0/02 

 0/3 0/37 0/34 42089 خدماتی-اداري-تجاري

 كارگاهی-مسکونی

  

2827 0/02 0/02 0/0 

 گارگاهی-تجاري

  

258839 2/1 2/2 1/8 

 [5]الحاقی

  

31094 0/3 0/3 0/2 

 81/0 100 94/3 11515213 جمع اراضي خالص شهری

 باغات و كشاورزي

  

694361 5/7 - 4/9 

 رودخانه

  

2224 0/02 - 0/02 

 حريم سبز حفاظتی

  

- - - - 

 4/9 - 5/7 696585  جمع اراضي ناخالص شهری

 85/9 - 100 12211797 جمع
 

 تثبیت شده است. 5كمیسیون ماده  هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوباتدر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان:  3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيهاي تأسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانگزينی كاربريه و مکانتأمین سران:  4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک:  5
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 خالص منطقه و فرامنطقه سطوح اروميه به تفكيکشهر  چهاركاربری اراضي طرح تفصيلي منطقه  -4-4 جدول

 نفر  142236افق طرح  سال در چهارجمعيت منطقه                    

 نوع كاربری
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع(مساحت 

 منطقه كل منطقه كل  *منطقه  فرامنطقه  كل

 36/7 36/7 50/2 42/7 5216312 - 5216312 مسکونی 

 0/0 0/4 - 0/5 - 60468 60468 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/2 2/3 3/0 2/6 310568 10498 321066 آموزشی

 0/2 0/9 0/3 1/1 28863 105761 134624 انتظامی -اداري

 2/1 3/7 2/8 4/3 296359 233812 530171 خدماتی-تجاري

 0/3 0/7 0/3 0/8 35986 60924 96910 ورزشی 

 0/3 0/6 0/4 0/7 40693 40397 81090 درمانی 

 0/2 0/3 0/2 0/4 22082 24207 46290 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 2/1 3/5 2/9 4/1 305575 192586 498161 پارک

 - 0/5 - 0/6 - 73916 73916 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/7 0/4 0/8 37476 64749 102225 [3]مذهبی 

 1/0 1/0 1/4 1/2 142236 - 142236 [4]تأسیسات شهري

 0/1 1/1 0/2 1/3 18424 138286 156710 [4]تجهیزات شهري

 - 0/3 - 0/3 - 41614 41614 تفريحی و گردشگري

 - 0/1 - 0/07 - 8168 8168 میراث فرهنگی

 - 0/1 - 0/1 - 15244 15244 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/4 0/8 0/5 0/9 53093 62096 115188 پايانه و انبار

 22/2 24/9 30/4 29/0 3160802 376246 3537048 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

2924 - 2924 0/02 0/03 0/02 0/02 

 - 0/3 - 0/3 - 42089 42089 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/02 0/03 0/02 2827 - 2827 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

258839 258839 - 2/1 - 1/8 - 

 [5]الحاقی

  

31094 - 31094 0/3 0/3 0/2 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
11515213 1809899 9705314 94/3 93/3 81/0 68/2 

 4/9 4/9 6/7 5/7 694361 - 694361 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

2224 2224 - 0/02 - 0/02 - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 خالص شهریجمع اراضي نا

  
696585 2224 694361 5/7 6/7 4/9 4/9 

 73/1 85/9 100 100 10399674 1812123 12211797 جمع 

  كاربري هاي رده عملکردي منطقه و زير منطقه را دربرمی گیرد.* 
 

 تثبیت شده است. 5وزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده هاي آمدر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
 يابد.تحقق می گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان:  3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيهاي تأسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط سازمانگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان:  4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک:  5
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی چهارضي طرح تفصيلي منطقه كاربری ارا -5-4جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع( مساحت
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 

 فراشهری
 محله و ناحيه منطقه

كل  

 اراضي

اراضي خالص 

 شهری

 36/7 45/3 42/7 5216312 - - 5216312 مسکونی 

 0/4 0/5 0/5 - - 60468 60468 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/3 2/8 2/6 247418 63150 10498 321066 آموزشی

 0/9 1/2 1/1 3768 25095 105761 134624 انتظامی -اداري

 3/7 4/6 4/3 159101 137258 233812 530171 خدماتی-تجاري

 0/7 0/8 0/8 35986 - 60924 96910 ورزشی 

 0/6 0/7 0/7 36589 4103 40397 81090 درمانی 

 0/3 0/4 0/4 22082 - 24207 46290 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 3/5 4/3 4/1 305575 - 192586 498161 پارک

 0/5 0/6 0/6 - - 73916 73916 [2]فضاي سبز و باز

 0/7 0/9 0/8 37476 - 64749 102225 [3]مذهبی 

 1/0 1/2 1/2 53275 88961 - 142236 [4]تأسیسات شهري

 1/1 1/4 1/3 18424 - 138286 156710 [4]یزات شهريتجه

 0/3 0/4 0/3 - - 41614 41614 تفريحی و گردشگري

 0/1 0/1 0/1 - - 8168 8168 میراث فرهنگی

 0/1 0/1 0/1 - - 15244 15244 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/8 1/0 0/9 53093 - 62096 115188 پايانه و انبار

 24/9 30/7 29/0 2699029 461773 376246 3537048 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

2924 - - 2924 0/02 0/03 0/02 

 0/3 0/4 0/3 - - 42089 42089 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/02 0/02 2827 - - 2827 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

258839 258839 - - 2/1 2/2 1/8 

 [5]الحاقی

  

31094 - - 31094 0/3 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
11515213 1809899 780341 8924973 94/3 100 81/0 

 باغات و كشاورزي

  

694361 - - 694361 5/7 - 4/9 

 رودخانه

  

2224 2224 - - 0/02 - 0/02 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
696585 2224 - 694361 5/7 - 4/9 

 85/9 - 100 9619334 780341 1812123 12211797 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلان در حريم خطوط برق و رودخانه: با توجه به مجاز بودن كشت گیاه 2
 يابد.گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردم تحقق میتأمین سرانه و مکان : 3
 پذيرد.ربط انجام میهاي ذيی مربوط توسط سازمانهاي تأسیسات و تجهیزات شهري بر طبق ضوابط فنگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان : 4
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 5
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 طرح تفصيلي منطقه چهار درهای شهری )اراضي خالص( الگوی استفاده از زمين در كاربری -6-4جدول 

 نفر  142236افق طرح  سال در چهارت منطقه جمعي                   

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 منطقه ای* فرا منطقه ای كل

 5216312 - 5216312 مسكوني

 خدمات شهری
 913040 605563 1518603 خدمات پایه

 384066 819922 1203988 سایر خدمات شهری

 31094 8168 39262 سایر كاربری ها

 3160802 376246 3537048 شبكه گذرها

 9705314 1809899 11515213 جمع

 .شامل رده عملکردي منطقه و زير منطقه است*
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 شهر اروميه چهارطرح تفصيلي منطقه  -2-4نقشه 
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 4-1طرح تفصيلي ناحيه  -1-4

 درصد از 8/4حدود  ،چهاردرصد از مساحت منطقه  8/32هکتار حدود  401با مساحتی بالغ بر  4-1ناحیه 

تقسیمات تنانی  دهد.را به خود اختصاص میدرصد از مساحت شهر ارومیه  6/3و حدود مساحت پاره اصلی شهر 

 محله است.  4شامل  4-1 ناحیه

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 4-1ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

در سال افق  ناحیه ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  42877برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 4-1 ناحيه اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 1/46هکتار ) 9/184 ناحیهدهد كه از كل مساحت نشان می 4-1ناحیه ی الگوي كلی نحوه استفاده از اراض

ساير  ( بهدرصد 6/20هکتار ) 5/82 و گذرهادرصد( به شبکه  7/27هکتار ) 1/111 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  4/94هکتار ) 6/378به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 6/5هکتار ) 3/22خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 4-1

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 42877براي سال افق طرح برابر با  4-1جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 5/93 شهري برابر ر در هکتار و سرانه ناخالص زمیننف 107 ،4-1ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  3/88 شهري برابر نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 113 ،4-1ناحیه تراكم خالص شهري در  -
 است.

مترمربع  1/43نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  232، 4-1تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-1ناحيه موقعيت 
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 شهر 4-1 ناحيه تفصيلي طرح در شهری هایكاربری سرانه و زمين از استفاده نحوه يليتفص الگوی

 اروميه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  4-1در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 1/46كه حدود  مساحت دارد هکتار 9/184 ،4-1ناحیه كاربري مسکونی داراي اراضی  كاربری مسكوني:

و سرانه  درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 8/48درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.میمترمربع  1/43متناظر با آن زمین 

مساحت دارد كه هکتار  7/6 ،4-1در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتي:-كاربری تجاری

را به خود اختصاص اراضی خالص شهري آن مساحت درصد از  8/1حدود و  ناحیهمساحت كل  زا درصد 7/1 حدود

 مترمربع می باشد. 6/1 متناظر با آنو سرانه زمین  داده است

درصد  1/3 مساحت دارد كه حدود هکتار  4/12 ،4-1ناحیه در  یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 3/3حدود  ناحیه وكل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  9/2 متناظر با آنسرانه زمین 

 8/5 ،4-1در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

ي مساحت اراضی خالص شهر درصد از 5/1د حدو و ناحیهمساحت كل از درصد  4/1 مساحت دارد كه حدود هکتار

 می باشد.مترمربع  4/1 متناظر با آنو سرانه زمین آن را به خود اختصاص داده است 

درصد از  8/0هکتار مساحت دارد كه حدود  3/3 ،4-1درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

و سرانه لص شهري آن را به خود اختصاص داده است مساحت اراضی خا درصد از 9/0حدود  مساحت كل ناحیه و

 می باشد.مترمربع  8/0متناظر با زمین 

درصد از  3/1هکتار مساحت دارد كه حدود  4/5 ،4-1كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

سرانه و است مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده  درصد از 4/1حدود  مساحت كل ناحیه و

 باشد.می مترمربع  3/1زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه  3/1 ،4-1هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص  درصد از 4/0حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 3/0حدود 

 باشد.می مترمربع  3/0تناظر با آن داده است و سرانه زمین م

درصد از  1/1هکتار مساحت دارد كه حدود  5/4 ،4-1كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی كاربری مذهبي:

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  درصد از 2/1حدود  مساحت كل ناحیه و

 د.باشمی مترمربع  1/1زمین متناظر با آن 

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

مساحت اراضی  درصد از 4/5حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 1/5هکتار مساحت دارد كه حدود  3/20، 4-1

 باشد.می مترمربع  7/4خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  8/0 ،4-1كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سيسات شهری:أكاربری ت

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  2/0حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  5/0 ،4-1كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی شهری:كاربری تجهيزات 

از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه درصد  1/0حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0آن زمین متناظر با 

هکتار مساحت  4/0 ،4-1حی و گردشگري در ناحیه كاربري تفري داراي اراضی كاربری تفریحي و گردشگری:

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از مساحت كل ناحیه و 1/0دارد كه حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0و سرانه زمین متناظر با آن 

تار مساحت دارد كه هک 2/0 ،4-1كاربري میراث فرهنگی در ناحیه  داراي اراضی :ميراث فرهنگيكاربری 

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  05/0حدود 

 مترمربع می باشد. 04/0زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه حدود  6/4 ،4-1انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده  درصد از 2/1حدود  صد از مساحت كل ناحیه ودر 1/1

 باشد.می مترمربع  1/1است و سرانه زمین متناظر با آن 

درصد از  2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  7/0 ،4-1كاربري صنعتی در ناحیه  داراي اراضی :صنعتيكاربری 

راضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن مساحت كل ناحیه و مساحت ا

 مترمربع می باشد. 2/0

كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار(  داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

مساحت اراضی خالص شهري  كل ناحیه و درصد از مساحت 2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  8/0 ،4-1در ناحیه 

 باشد.می مترمربع  2/0آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 7/27حدود مساحت دارد كه هکتار  1/111 ،4-1ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده اضی خالص شهدرصد از مساحت ار 4/29و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.می مترمربع  9/25است  و سرانه زمین متناظر با آن 

 3/3مساحت دارد كه حدود هکتار  4/13 ،4-1ناحیه مختلط در  كاربريداراي  اراضی های مختلط:كاربری

خود اختصاص داده است مساحت اراضی خالص شهري آن را به  درصد از 5/3حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و

دهد كه نشان می 4-1ناحیه  هاي مختلط درمترمربع است. الگوي توزيع كاربري 1/3متناظر با آن  زمین و سرانه

كاربري درصد( به  4/1)هکتار  2/0، خدماتی-اداري-كاربري تجاريدرصد( به  9/9)هکتار  3/1، مساحت آن از كل 

 است. يافتهاختصاص كارگاهی -كاربري تجاريد(  به درص 7/88)هکتار  9/11كارگاهی و -مسکونی

 هکتار و سرانه 6/378 ،4-1ناحیه در  )اراضی خالص( هاي شهريساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

را به خود  ناحیهدرصد از مساحت كل  4/94شهري حدود  خالصمترمربع است. اراضی  3/88متناظر با آن زمین 

 اختصاص داده است.

متناظر با زمین هکتار و سرانه  3/22 ،4-1ناحیه احت اراضی ناخالص شهري در مس شهری: اراضي ناخالص

 هکتار 3/22 دهد كهنشان می 4-1ناحیه  ها در اراضی ناخالص شهريمترمربع است. الگوي توزيع كاربري 6/5آن 

رودخانه به  صد(در 16/0) هکتار 04/0كشاورزي و اراضی باغات و  از مساحت آن به كاربريدرصد(  84/99)

 اختصاص يافته است.
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 شهر اروميه 4-1كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -7-4جدول 

 نفر 42877در سال افق طرح:  4-1جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 43/1 48/8 46/1 1849294 مسکونی 

 1/4 1/5 1/4 58135 [1]ش تحقیقات و فناوريآموز

 2/9 3/3 3/1 124159 آموزشی

 1/1 1/2 1/1 45981 انتظامی -اداري

 1/6 1/8 1/7 67238 خدماتی-تجاري

 1/3 1/4 1/3 53972 ورزشی 

 0/8 0/9 0/8 32656 درمانی 

 0/3 0/4 0/3 13416 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 4/0 4/5 4/3 171227 پارک

 0/7 0/8 0/8 31663 [2]فضاي سبز و باز

 1/1 1/2 1/1 45306 [3]مذهبی 

 0/2 0/2 0/2 8050 [3]تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 5370 [3]تجهیزات شهري

 0/1 0/1 0/1 3941 تفريحی و گردشگري

 0/04 0/05 0/05 1880 میراث فرهنگی

 0/2 0/2 0/2 6877 صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 0/2 0/2 0/2 8138 ايانه و انبارپ

 25/9 29/4 27/7 1111414 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 - - - - مسکونی -تجاري

 0/3 0/4 0/3 13313 خدماتی-اداري-تجاري

 0/04 0/05 0/05 1874 كارگاهی-مسکونی

 2/8 3/1 3/0 119048 گارگاهی-تجاري

 0/3 0/3 0/3 13184 [4]الحاقی

 88/3 100 94/4 3786135  شهریجمع اراضي خالص 

 5/2 - 5/6 222990 باغات و كشاورزي

 0/01 - 0/01 357 رودخانه

 - - - - حريم سبز حفاظتی

 5/2 - 5/6 223347  جمع اراضي ناخالص شهری

 93/5 - 100 4009482 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده ع موجود كاربريدر محدوده شهر ارومیه فقط وض ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و هبی بر طبق اقدام مردمگزينی كاربري مذتأمین سرانه و مکان : 3

 . سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است پذيرد.انجام میدر طول زمان)تا افق طرح (متناسب با نیاز  ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فراناحيه ای 4-1كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -8-4جدول 

 نفر 42877در سال افق طرح:  4-1جمعيت ناحيه 

 نوع كاربری
)درصد( سهم نسبي مربع()مترمساحت 

 )درصد(
  )مترمربع(سرانه

 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* فراناحيه كل )مترمربع(

184929 - 1849294 مسکونی 

4 

46/1 57/3 43/1 43/1 

 - 1/4 - 1/4 - 58135 58135 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/9 2/9 2/6 3/1 83236 40923 124159 آموزشی

 0/1 1/1 0/1 1/1 2842 43139 45981  انتظامی-اداري

 0/8 1/6 1/1 1/7 34693 32545 67238 خدماتی-تجاري

 0/1 1/3 0/1 1/3 4247 49725 53972 ورزشی 

 0/3 0/8 0/4 0/8 12506 20149 32656 درمانی 

 0/1 0/3 0/1 0/3 2399 11017 13416 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/4 4/0 3/1 4/3 101529 69698 171227 پارک

 0/0 0/7 - 0/8 - 31663 31663 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 1/1 0/2 1/1 5453 39853 45306 [3]مذهبی 

 0/04 0/2 0/1 0/2 1801 6249 8050 [3] تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/2 0/1 5370 - 5370 [3] تجهیزات شهري

 - 0/1 - 0/1 - 3941 3941 تفريحی و گردشگري

 - 0/04 - 0/05 - 1880 1880 نگیمیراث فره

 - 0/2 - 0/2 - 6877 6877 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/2 0/3 0/2 8138 - 8138 پايانه و انبار

 20/5 25/9 27/2 27/7 877555 233860 1111414 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - 0/3 - 0/3 - 13313 13313 خدماتی-اداري-تجاري

 0/04 0/04 - 0/05 1874 - 1874 كارگاهی-مسکونی

 - 2/8 - 3/0 - 119048 119048 گارگاهی-تجاري

 [4]  الحاقی

  

13184 - 13184 0/3 0/4 0/3 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
3786135 782014 30041

21 

94/4 93/0 88/3 70/1 

 5/2 5/2 6/9 5/6 222990 - 222990 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

357 357 - 0/01 - 0/01 - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
223347 357 22299

0 

5/6 6/9 5/2 5/2 

32271 782371 4009482 جمع 

11 

100 100 93/5 75/3 

 . كاربري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد *
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،ه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر: با توج 1
 و باز اختصاص داده شده است. ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبزها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 به تفكيک رده عملكردی شهر اروميه 4-1كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -9-4جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع( مساحت
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 43/1 48/8 46/1 1849294 - - 1849294 مسکونی 

 1/4 1/5 1/4 - - 58135 58135 [1]آموزش تحقیقات و فناوري 

 2/9 3/3 3/1 83236 40923 - 124159 آموزشی

 1/1 1/2 1/1 2842 5809 37330 45981 انتظامی -اداري

 1/6 1/8 1/7 34693 17046 15499 67238 خدماتی-تجاري

 1/3 1/4 1/3 4247 - 49725 53972 ورزشی 

 0/8 0/9 0/8 12506 - 20149 32656 درمانی 

 0/3 0/4 0/3 2399 - 11017 13416 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 4/0 4/5 4/3 101529 - 69698 171227 پارک

 0/7 0/8 0/8 - - 31663 31663 [ 2]فضاي سبز و باز

 1/1 1/2 1/1 5453 - 39853 45306 [3]مذهبی 

 0/2 0/2 0/2 1801 6249 - 8050 [3] تأسیسات شهري

 0/1 0/1 0/1 5370 - - 5370 [3] تجهیزات شهري

 0/1 0/1 0/1 - - 3941 3941 تفريحی و گردشگري

 0/04 0/05 0/05 - - 1880 1880 گیمیراث فرهن

 0/2 0/2 0/2 - - 6877 6877 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/2 0/2 0/2 8138 - - 8138 پايانه و انبار

 25/9 29/4 27/7 877555 175180 58679 1111414 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی -تجاري

 0/3 0/4 0/3 - - 13313 13313 خدماتی-اداري-تجاري

 0/04 0/05 0/05 1874 - - 1874 كارگاهی-مسکونی

 2/8 3/1 3/0 - - 119048 119048 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

13184 - - 13184 0/3 0/3 0/3 

 جمع اراضي خالص شهری

  
3786135 536807 245207 3004121 94/4 100 88/3 

 5/2 - 5/6 222990 - - 222990 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

357 357 - - 0/01 - 0/01 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
223347 357 - 222990 5/6 - 5/2 

 93/51 - 100 3227111 245207 537164 4009482 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده ط وضع موجود كاربريدر محدوده شهر ارومیه فق ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و ي مذهبی بر طبق اقدام مردمگزينی كاربرتأمین سرانه و مکان : 3

 است.  سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 يه شهر اروم 4-1طرح تفصيلي ناحيه  های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -10-4جدول 

 نفر 42877در سال افق طرح:  4-1جمعيت ناحيه 

 كاربری
 )مترمربع(حتمسا

 ناحيه ای* فرا ناحيه ای كل

 1849294 - 1849294 مسكوني

 خدمات شهری
 216541 269277 485818 خدمات پایه

 47547 276997 324545 سایر خدمات شهری

 13184 1880 15064 سایر كاربری ها

 877555 233860 1111414 شبكه گذرها

 3004121 782014 3786135 جمع

  .است  لکردي ناحیه و زير ناحیهشامل رده عم*
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 شهر اروميه 4-1طرح تفصيلي ناحيه  -3-4نقشه 
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 4-1-1طرح تفصيلي محله  -1-1-4

درصد از وسعت  6/6 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  81با مساحت ، 4-1-1محله 

  .ا دارا استر 4-1درصد از وسعت ناحیه  2/20و  چهارمنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-1-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 8651با  برابر یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-1-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  3/34، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-1-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 6/14مترمربع( با سرانه  126124درصد ) 5/15کونی، مترمربع به كاربري مس 1/32مترمربع( با سرانه  277910)

مترمربع به شبکه گذرها  3/24مترمربع( با سرانه  210146درصد ) 9/25، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 1/0مترمربع( با سرانه  877درصد )1/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

تأسیسات شهري، هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-1-1موقعيت محله 
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 2/24هکتار ) 6/19را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  8/75هکتار ) 5/61به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 8/93شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 107، 4-1-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 1/71شهري برابر  در هکتار و سرانه خالص زمین نفر 141 ،4-1-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/32برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  311 ،4-1-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-1-1های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -11-4جدول 

 نفر 8651در سال افق طرح:  4-1-1جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 32/1 277910 - 277910 مسكوني

 خدمات شهری
 7/1 61335 47309 14025 خدمات پایه

 7/5 64789 60534 4255 سایر خدمات شهری

 0/1 877 - 877 سایر كاربری ها

 24/3 210146 72679 137467 شبكه گذرها

 71/1 615057 180523 434535 جمع
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 شهر اروميه 4-1-1كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -12-4جدول 

 نفر 8651در سال افق طرح:  4-1-1جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
 سرانه 

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
 اضيكل ار

اراضي خالص 
 شهری

 32/1 45/2 34/3 277910 - - 277910 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 0/8 1/1 0/9 6929 - - 6929 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 1/1 1/6 1/2 4253 2374 3074 9700 خدماتی-تجاري

 0/2 0/2 0/2 1382 - - 1382 ورزشی 

 - - - - - - - درمانی 

 0/1 0/1 0/1 597 - - 597 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 4/8 6/7 5/1 30097 - 11271 41368 پارک

 1/1 1/6 1/2 - - 9710 9710 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/2 0/2 1280 68 - 1347 [2]مذهبی 

 - - - - - - - [2]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [2]تجهیزات شهري

 0/2 0/3 0/2 - - 2017 2017 ی و گردشگريتفريح

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/7 1/0 0/7 - - 5994 5994 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/4 0/5 0/4 3190 - - 3190 پايانه و انبار

 24/3 34/2 25/9 137467 20943 51736 210146 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  
- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 كارگاهی-مسکونی

  
1253 - - 1253 0/2 0/2 0/1 

 گارگاهی-تجاري

  
42635 42635 - - 5/3 6/9 4/9 

 [3]الحاقی

  
877 - - 877 0/1 0/1 0/1 

 جمع اراضي خالص شهری

  
615057 126437 23385 465236 75/8 100 71/1 

 باغات و كشاورزي

  
195692 - - 195692 24/1 - 22/6 

 رودخانه

  
357 357 - - 0/04 - 0/04 

 حريم سبز حفاظتی

  
- - - - - - - 

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
196050 357 - 195692 24/2 - 22/7 

 93/8 - 100 660928 23385 126794 811107 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلدخانه: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رو 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میاسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح (متن ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 3
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 وميهشهر ار 4-1-1طرح تفصيلي محله  -4-4نقشه 
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 4-1-2طرح تفصيلي محله  -2-1-4

درصد از وسعت  2/7 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  88با مساحت  ، 4-1-2محله 

 را دارا است. 4-1درصد از وسعت ناحیه  0/22و  چهارمنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-1-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيرنامهتوسعه بر پايه ب

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 12112برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-1-2محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  6/58 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 4-1-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 6/7مترمربع( با سرانه  92595درصد ) 5/10مترمربع به كاربري مسکونی،  6/42مترمربع( با سرانه  515916)

مترمربع به شبکه گذرها  2/22مترمربع( با سرانه  269026درصد ) 6/30 ،1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 2/0مترمربع( با سرانه  2613درصد ) 3/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -درمانی، فرهنگیخدماتی، ورزشی، -انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-1-2موقعيت محله 
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 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 0/88به اين ترتیب 

 بر اين اساس: 

 7/72شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 138 ،4-1-2محله راكم خالص شهري در ت -

 است.مترمربع 

مترمربع  6/42برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  235 ،4-1-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-1-2حله های شهری )اراضي خالص( مالگوی استفاده از زمين در كاربری -13-4جدول 

  نفر 12112در سال افق طرح:  4-1-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 42/6 515916 - 515916 مسكوني

 خدمات شهری
 2/8 33401 8642 24758 خدمات پایه

 4/9 59195 57443 1751 سایر خدمات شهری

 0/2 2613 - 2613 اسایر كاربری ه

 22/2 269026 68063 200963 شبكه گذرها

 72/7 880150 134149 746001 مجموع 
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 شهر اروميه 4-1-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -14-4جدول 

  نفر 12112در سال افق طرح:  4-1-2جمعيت محله 

 نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي  )مترمربع( مساحت

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
 كل اراضي

اراضي خالص 
 شهری

 42/6 58/6 58/6 515916 - - 515916 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 0/2 0/3 0/3 2660 - - 2660 آموزشی

 0/4 0/5 0/5 - - 4467 4467 انتظامی -اداري

 0/3 0/4 0/4 3437 - 285 3722 خدماتی-تجاري

 0/1 0/1 0/1 - - 1127 1127 ورزشی 

 0/2 0/2 0/2 2079 - - 2079 درمانی 

 - - - - - - - هنري -فرهنگی

پارک و 
فضاي 

 سبز

 1/6 2/2 2/2 19063 - - 19063 پارک

 0/6 0/8 0/8 - - 6962 6962 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 909 - - 909 [2]مذهبی 

 0/05 0/1 0/1 48 520 - 568 [2]تأسیسات شهري

 0/003 0/004 0/004 33 - - 33 [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 0/1 0/1 0/1 1028 - - 1028 پايانه و انبار

 22/2 30/6 30/6 249499 19527 - 269026 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 خدماتی-اداري-تجاري

  

- - - - - - - 

 كارگاهی-مسکونی

  

398 - - 398 0/05 0/05 0/03 

 گارگاهی-تجاري

  

49581 49581 - - 5/6 5/6 4/1 

 [3]الحاقی

  

2613 - - 2613 0/3 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
880150 62421 2004

8 

79768

1 

100/0 100 72/7 

 باغات و كشاورزي

  

- - - - - - - 

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 حريم سبز حفاظتی

  

- - - - - - - 

 شهریجمع اراضي ناخالص 

  

- - - - - - - 

2004 62421 880150 جمع 

8 

79768

1 

100 - 72/7 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلرودخانه با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح (م ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 وميهشهر ار 4-1-2طرح تفصيلي محله  -5-4نقشه 
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 4-1-3طرح تفصيلي محله  -3-1-4

درصد از وسعت  9/7 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  96با مساحت  ، 4-1-3محله 

 را دارا است. 4-1درصد از وسعت ناحیه  0/24و  چهارمنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-1-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيبرنامه توسعه بر پايه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 9729برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-1-3محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  6/44 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 4-1-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/25مترمربع( با سرانه  245008درصد ) 5/25مترمربع به كاربري مسکونی،  1/44مترمربع( با سرانه  429397)

مترمربع به شبکه گذرها  2/29مترمربع( با سرانه  284308درصد ) 5/29، 1يهاي خدمات شهرمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 4/0مترمربع( با سرانه  3925درصد ) 4/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزشی، اداري آموزش، تحقیقات و فناوري،
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-1-3موقعيت محله 
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 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 3/96به اين ترتیب 

 :بر اين اساس 

 9/98شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 101 ،4-1-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/44برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  227 ،4-1-3محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-1-3( محله های شهری )اراضي خالصالگوی استفاده از زمين در كاربری -15-4جدول 

  نفر 9729در سال افق طرح:  4-1-3جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 44/1 429397 - 429397 مسكوني

 خدمات شهری
 20/1 195565 177147 18418 خدمات پایه

 5/1 49443 46756 2688 سایر خدمات شهری

 0/4 3925 - 3925 ربری هاسایر كا

 29/2 284308 98241 186067 شبكه گذرها

 98/9 962639 322144 640495 مجموع 
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 شهر اروميه 4-1-3كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -16-4جدول 

  نفر 9729در سال افق طرح:  4-1-3جمعيت محله 

 نوع كاربری
 سرانه  )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 

 كل ع()مترمرب
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
كل 

 اراضي
اراضي خالص 

 شهری

 44/1 44/6 44/6 429397 - - 429397 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 4/3 4/3 4/3 34794 6712 - 41506 آموزشی

 0/2 0/2 0/2 646 1568 - 2214 انتظامی -اداري

 2/0 2/0 2/0 15124 1287 2564 18976 خدماتی-تجاري

 0/2 0/2 0/2 1736 - - 1736 ورزشی 

 1/1 1/1 1/1 10427 - - 10427 درمانی 

 0/1 0/1 0/1 801 - - 801 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 7/9 8/0 8/0 20110 - 56666 76775 پارک

 1/1 1/2 1/2 - - 11121 11121 [1]فضاي سبز و باز

 4/4 4/5 4/5 3145 - 39853 42999 [2]مذهبی 

 0/5 0/5 0/5 43 4820 - 4863 [2]تأسیسات شهري

 0/5 0/6 0/6 5337 - - 5337 [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/1 0/1 0/1 - - 882 882 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/03 0/03 0/03 316 - - 316 پايانه و انبار

 29/2 29/5 29/5 221776 62532 - 284308 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/02 0/02 223 - - 223 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

26833 26833 - - 2/8 2/8 2/8 

 [3]الحاقی

  

3925 - - 3925 0/4 0/4 0/4 

 جمع اراضي خالص شهری

  
96263

9 

13791

9 

76919 747800 100/0 100/0 98/9 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

96263 جمع 

9 

13791

9 

76919 747800 100 - 98/9 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلتوجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه با :1
ر طبق ضوابط فنی مربوط توسط ب نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
شده است.هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 4-1-3طرح تفصيلي محله  -6-4نقشه 
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 4-1-4طرح تفصيلي محله  -4-1-4

درصد از  1/11 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  6/1هکتار در حدود  136با مساحت  ، 4-1-4محله 

 را دارا است. 4-1درصد از وسعت ناحیه  8/33و  چهارمنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتا در نظر گرفتن محدوديتب 4-1-4محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 12385برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .شدبایم

 

 

 اروميه شهر 4-1-4محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  2/46 محله،دهد كه از كل مساحت نشان می 4-1-4محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 0/28مربع( با سرانه متر 346635درصد ) 6/25مترمربع به كاربري مسکونی،  6/50مترمربع( با سرانه  626072)

مترمربع به شبکه گذرها  1/28مترمربع( با سرانه  347934درصد ) 7/25، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 اختصاص يافته است. ي شهريهامترمربع به ساير كاربري 6/0مترمربع( با سرانه  7648درصد ) 6/0و 

 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میبريهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاركاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-1-4موقعيت محله 
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 0/2هکتار ) 7/2را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  0/98هکتار ) 8/132به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 5/109شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 91، 4-1-4محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 2/107شهري برابر  الص زمیننفر در هکتار و سرانه خ 93 ،4-1-4محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  6/50برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  198 ،4-1-4محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-1-4های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -17-4جدول 

  نفر 12385: در سال افق طرح 4-1-4جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 50/6 626072 - 626072 مسكوني

 خدمات شهری
 15/8 195517 176385 19132 خدمات پایه

 12/2 151118 146911 4207 سایر خدمات شهری

 0/6 7648 1880 5768 سایر كاربری ها

 28/1 347934 153830 194104 شبكه گذرها

 107/2 1328289 479006 849283 مجموع 
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 شهر اروميه 4-1-4كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -18-4جدول 

  نفر 12385در سال افق طرح:  4-1-4جمعيت محله 

 نوع كاربری
 سرانه  )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهری و 
 فراشهری

 منطقه
محله و 

 ناحيه
كل 

 اضيار
اراضي خالص 

 شهری

 50/6 47/1 46/2 626072 - - 626072 مسکونی 

 4/7 4/4 4/3 - - 58135 58135 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 5/9 5/5 5/4 38854 34211 - 73064 آموزشی

 3/2 3/0 2/9 2196 4241 32863 39300 انتظامی -اداري

 2/8 2/6 2/6 11879 13385 9576 34841 خدماتی-تجاري

 4/0 3/7 3/7 1129 - 48598 49727 ورزشی 

 1/6 1/5 1/5 - - 20149 20149 درمانی 

 1/0 0/9 0/9 1001 - 11017 12017 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 2/7 2/6 2/5 32260 - 1761 34021 پارک

 0/3 0/3 0/3 - - 3870 3870 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/1 0/1 1398 - - 1398 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 430 841 - 1272 [3]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [3]تجهیزات شهري

 0/2 0/1 0/1 - - 1924 1924 تفريحی و گردشگري

 0/2 0/1 0/1 - - 1880 1880 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/3 0/3 0/3 3605 - - 3605 پايانه و انبار

 28/1 26/2 25/7 268813 72178 6943 347934 رشبکه گذ

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 1/1 1/0 1/0 - - 13313 13313 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

- - - - - - - 

 [4]الحاقی

  

5768 - - 5768 0/4 0/4 0/5 

 شهری جمع اراضي خالص

  
1328289 21002

9 

12485

6 

993404 98/0 100 107/2 

 2/2 - 2/0 27298 - - 27298 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
27298 - - 27298 2/0 - 2/2 

21002 1355586 جمع 

9 

12485

6 

102070

1 

100 - 109/5 
تثبیت شده  5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،ا توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر: ب 1

 است.
 ي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  يرد.پذانجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه 4-1-4طرح تفصيلي محله  -7-4نقشه 
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 4-2طرح تفصيلي ناحيه  -2-4

درصد از مساحت  8/2حدود  ،چهاردرصد از مساحت منطقه  0/19حدود  ،هکتار 232با مساحتی بالغ بر  4-2ناحیه 

 4-2دهد. تقسیمات تنانی ناحیه را به خود اختصاص میدرصد از مساحت شهر ارومیه  1/2و حدود پاره اصلی شهر 

 محله است.  2شامل 

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 4-2ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

ناحیه در سال افق  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  21024برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 4-2 ناحيه اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 6/42هکتار ) 0/99 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان می 4-2ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 3/28هکتار ) 9/65 و گذرهادرصد( به شبکه  1/29هکتار ) 6/67 درصد( به كاربري مسکونی،

را  ناحیهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 4/232به اين ترتیب  .اختصاص داده شده استهاي شهري كاربري

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 4-2شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.اراضی خالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 21024براي سال افق طرح برابر با  4-2جمعیت برآورد شده ناحیه 

مترمربع  6/110نفر در هکتار و سرانه خالص زمین شهري برابر  90، 4-2خالص شهري در ناحیه  تراكم -
 است.

مترمربع  1/47نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  212، 4-2تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-2موقعيت ناحيه 
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 شهر 4-2 حيهنا تفصيلي طرح در شهری هایكاربری سرانه و زمين از استفاده نحوه تفصيلي الگوی

 اروميه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  4-2در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

درصد  6/42هکتار مساحت دارد كه حدود  0/99، 4-2اراضی داراي كاربري مسکونی ناحیه  كاربری مسكوني:

ت و سرانه زمین متناظر با به خود اختصاص داده اس اراضی خالص شهري آن را مساحتاز مساحت كل ناحیه و 

 باشد.مترمربع می 1/47آن 

مساحت دارد كه هکتار  0/34 ،4-2در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتي:-كاربری تجاری

ه و سرانرا به خود اختصاص داده است اراضی خالص شهري آن مساحت  و ناحیهمساحت كل  از درصد 6/14 حدود

 مترمربع می باشد. 2/16 متناظر با آنزمین 

درصد  8/2 مساحت دارد كه حدود هکتار  5/6 ،4-2در ناحیه  یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

متناظر با و سرانه زمین ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است كل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  1/3 آن

 2/0 ،4-2در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی ربری آموزش تحقيقات و فناوری:كا

ي آن را به خود و مساحت اراضی خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  1/0 مساحت دارد كه حدودهکتار 

 می باشد.مترمربع  1/0 متناظر با آنو سرانه زمین اختصاص داده است 

درصد از  9/0هکتار مساحت دارد كه حدود  2/2 ،4-2درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

 0/1متناظر با و سرانه زمین مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 می باشد.مترمربع 

درصد از  4/0مساحت دارد كه حدود هکتار  0/1 ،4-2كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

سرانه زمین متناظر با آن و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  مساحت كل ناحیه و

 باشد.می مترمربع  5/0
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هکتار مساحت دارد كه  4/1 ،4-2هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

ت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه درصد از مساح 6/0حدود 

 باشد.می مترمربع  7/0زمین متناظر با آن 

درصد از  2/1هکتار مساحت دارد كه حدود  8/2 ،4-2كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی كاربری مذهبي:

اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن  مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود

 باشد.می مترمربع  3/1

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

مساحت اراضی خالص شهري آن را به  درصد از مساحت كل ناحیه و 0/3هکتار مساحت دارد كه حدود  9/6، 4-2

 باشد.می مترمربع  3/3ه است و سرانه زمین متناظر با آن تصاص دادخود اخ

هکتار مساحت دارد كه  2/0 ،4-2كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سيسات شهری:أكاربری ت

است و سرانه  مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت كل ناحیه و 1/0حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0با آن  زمین متناظر

هکتار مساحت دارد كه  5/0 ،4-2كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی كاربری تجهيزات شهری:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  2/0حدود 

 باشد.می مترمربع  3/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت  4/2 ،4-2كاربري تفريحی و گردشگري در ناحیه  داراي اراضی :تفریحي و گردشگریی كاربر

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  0/1دارد كه حدود 

 مترمربع می باشد. 2/1و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه  6/0، 4-2در ناحیه  میراث فرهنگیاي كاربري اراضی دار :ميراث فرهنگيكاربری 

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  3/0حدود 

 باشد.می مترمربع  3/0زمین متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه حدود  8/3 ،4-2 انتظامی در ناحیه-كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

است و سرانه زمین  درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده 6/1

 باشد.می مترمربع  8/1متناظر با آن 

ه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايان داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري  2/1هکتار مساحت دارد كه حدود  8/2 ،4-2در ناحیه 

 باشد.می مترمربع  3/1آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 1/29حدود دارد كه  مساحتهکتار  6/67 ،4-2ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده است  و سرانه زمین و مساحت اراضی خالص شه ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.می مترمربع  1/32متناظر با آن 

درصد  2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  6/0 ،4-2اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:كاربری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با  و از مساحت كل ناحیه

 3/0، دهد كه از كل مساحت آننشان می 4-2هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 3/0آن 

و  خدماتی-ارياد-تجاريدرصد( به كاربري  5/14هکتار ) 1/0، مسکونی-درصد( به كاربري تجاري 1/52هکتار )

 كارگاهی اختصاص يافته است.-درصد(  به كاربري تجاري 4/33هکتار ) 2/0

هکتار و سرانه  4/232، 4-2در ناحیه هاي شهري )اراضی خالص( ساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  0/100مترمربع است. اراضی خالص شهري  6/110زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.
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 شهر اروميه 4-2كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -19-4جدول 

 نفر 21024در سال افق طرح:  4-2جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   صد(در)سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 47/1 42/6 42/6 989883 مسکونی 

 0/1 0/1 0/1 2229 [1]ات و فناوريآموزش تحقیق

 3/1 2/8 2/8 64940 آموزشی

 1/8 1/6 1/6 37893 انتظامی -اداري

 16/2 14/6 14/6 339789 خدماتی-تجاري

 0/5 0/4 0/4 9588 ورزشی 

 1/0 0/9 0/9 21957 درمانی 

 0/7 0/6 0/6 13832 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 2/7 2/4 2/4 55972 پارک

 0/6 0/6 0/6 12970 [2]اي سبز و بازفض

 1/3 1/2 1/2 28212 [3]مذهبی

 0/1 0/1 0/1 2138 [3]تأسیسات شهري

 0/3 0/2 0/2 5271 [3]تجهیزات شهري

 1/2 1/0 1/0 24390 تفريحی و گردشگري

 0/3 0/3 0/3 5921 میراث فرهنگی

 - - - - صنعتی

 حمل و نقل و انبارداري 
 1/3 1/2 1/2 27656 پايانه و انبار

 32/1 29/1 29/1 675786 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 0/1 0/1 0/1 2924 مسکونی -تجاري

 0/04 0/04 0/04 814 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/1 0/1 0/1 1874 گارگاهی-تجاري

 0/01 0/01 0/01 205 [4]الحاقی

 جمع اراضي خالص شهری

  
2324242 100/0 100 110/6 

 - - - - باغات و كشاورزي

 - - - - رودخانه

 - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - 

 110/6 - 100 2324242 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5مصوبات كمیسیون ماده  هاي آموزش،تحقیقات و فناوري ودر محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.الکمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پ : 4



  UR-P09-R01-212                      شهر اروميهمنطقه چهار تفصيلي طرح 

 

379 

 

 شهر اروميه به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فراناحيه ای 4-2كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -20-4جدول 

 نفر 21024در سال افق طرح:  4-2جمعيت ناحيه 

 نوع كاربری
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع( مساحت

 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* فراناحيه كل

 47/1 47/1 55/7 42/6 989883 - 989883 مسکونی 

 0/0 0/1 - 0/1 - 2229 2229 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/8 3/1 3/3 2/8 59455 5485 64940 آموزشی

 0/0 1/8 0/0 1/6 585 37308 37893 انتظامی -اداري

 2/3 16/2 2/7 14/6 47945 291844 339789 خدماتی-تجاري

 0/5 0/5 0/5 0/4 9588 - 9588 ورزشی 

 0/6 1/0 0/7 0/9 12224 9732 21957 درمانی 

 0/4 0/7 0/5 0/6 8108 5724 13832 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/4 2/7 2/8 2/4 49991 5980 55972 پارک

 - 0/6 - 0/6 - 12970 12970 [2]فضاي سبز و باز

 0/8 1/3 1/0 1/2 17307 10906 28212 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 0/1 1728 410 2138 [3]تأسیسات شهري

 0/3 0/3 0/3 0/2 5271 - 5271 [3]تجهیزات شهري

 - 1/2 - 1/0 - 24390 24390 تفريحی و گردشگري

 - 0/3 - 0/3 - 5921 5921 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/0 1/3 1/2 1/2 20493 7163 27656 پايانه و انبار

 26/2 32/1 31/0 29/1 550853 124933 675786 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 0/1 0/1 0/2 0/1 2924 - 2924 مسکونی-تجاري

 - 0/04 - 0/04 - 814 814 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 - 0/1 - 0/1 - 1874 1874 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

205 - 205 0/01 0/01 0/01 0/01 

 جمع اراضي خالص شهری

  
2324242 547684 1776558 100/0 100/0 110/6 84/5 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 - - - - - - - رودخانه

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 84/5 110/6 100 100 1776558 547684 2324242 جمع 

 . كاربري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد *
 

 یت شده است.تثب 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز تجهیزات شهري هاي تأسیسات وگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 وجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري وضع ممنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی 4-2 كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه -21-4جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
  سرانه

شهری و  كل )مترمربع(
 كل اراضي محله و ناحيه منطقه فراشهری

اراضي 
خالص 
 شهری

 47/1 42/6 42/6 989883 - - 989883 مسکونی 

 0/1 0/1 0/1 - - 2229 2229 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 3/1 2/8 2/8 59455 3968 1517 64940 آموزشی

 1/8 1/6 1/6 585 9739 27569 37893 انتظامی -اداري

 16/2 14/6 14/6 47945 89940 201904 339789 خدماتی-تجاري

 0/5 0/4 0/4 9588 - - 9588 ورزشی 

 1/0 0/9 0/9 12224 111 9622 21957  درمانی

 0/7 0/6 0/6 8108 - 5724 13832 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/7 2/4 2/4 49991 - 5980 55972 پارک

 0/6 0/6 0/6 - - 12970 12970 [2]فضاي سبز و باز

 1/3 1/2 1/2 17307 - 10906 28212 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 1728 410 - 2138 [3]تأسیسات شهري

 0/3 0/2 0/2 5271 - - 5271 [3]تجهیزات شهري

 1/2 1/0 1/0 - - 24390 24390 تفريحی و گردشگري

 0/3 0/3 0/3 - - 5921 5921 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/3 1/2 1/2 20493 - 7163 27656 پايانه و انبار

 32/1 29/1 29/1 550853 114136 10797 675786 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 0/1 0/1 0/1 2924 - - 2924 مسکونی -تجاري

 0/04 0/04 0/04 - - 814 814 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/1 0/1 0/1 - - 1874 1874 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

205 - - 205 0/01 0/01 0/01 

 اضي خالص شهریجمع ار

  
2324242 329380 218304 1776558 100/0 100 110/6 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 110/6 - 100 1776558 218304 329380 2324242 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،اث دانشگاه ارومیه در حريم شهر: با توجه به احد 1
 ختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 انه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است. سطح و سر پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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  شهر اروميه 4-2طرح تفصيلي ناحيه  های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -22-4جدول 

 نفر 21024در سال افق طرح:  4-2جمعيت ناحيه 

  
 )مترمربع(مساحت

 ناحيه ای* فرا ناحيه ای كل

 989883 - 989883 مسكوني

 خدمات شهری
 163671 51208 214879 خدمات پایه

 71946 365622 437568 سایر خدمات شهری

 205 5921 6126 سایر كاربری ها

 550853 124933 675786 شبكه گذرها

 1776558 547684 2324242 مجموع 

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه*
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 شهر اروميه 4-2طرح تفصيلي ناحيه  -8-4نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UR-P09-R01-212                    شهر اروميهمنطقه چهار طرح تفصيلي 

 

383 

 4-2-1طرح تفصيلي محله  -1-2-4

 درصد از 3/11 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  7/1هکتار در حدود  138با مساحت ، 4-2-1محله 

  .را دارا است 4-2درصد از وسعت ناحیه  5/59و   چهارمنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-2-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

مسکونی و خدماتی، تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري 

 راينفر را پذ 14128برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-2-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  1/46، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-2-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 5/23مترمربع( با سرانه  332703درصد ) 0/24مترمربع به كاربري مسکونی،  2/45مترمربع( با سرانه  638515)

مترمربع به شبکه گذرها  2/29مترمربع( با سرانه  412503درصد ) 8/29، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.يمترمربع به ساير كاربر 01/0( با سرانه مترمربع 115درصد ) 01/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میخدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريهاي كاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و 

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-2-1موقعيت محله 
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 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 4/138به اين ترتیب 

 بر اين اساس: 

 9/97شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 102 ،4-2-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  2/45برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  221 ،4-2-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-2-1های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -23-4جدول 

 نفر 14128در سال افق طرح:  4-2-1جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 45/2 638515 - 638515 سكونيم

 خدمات شهری
 7/6 107608 67002 40606 خدمات پایه

 15/9 225096 206806 18290 سایر خدمات شهری

 0/01 115 - 115 سایر كاربری ها

 29/2 412503 77474 335029 شبكه گذرها

 97/9 1383836 351282 1032554 مجموع 
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 شهر اروميه 4-2-1فصيلي محله كاربری اراضي طرح ت -24-4جدول 

 نفر 14128در سال افق طرح:  4-2-1جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي خالص 

 شهری

 45/2 46/1 46/1 638515 - - 638515 مسکونی 

 0/04 0/04 0/04 - - 614 614 [1]ناوريآموزش تحقیقات و ف

 1/5 1/5 1/5 19598 - 1517 21115 آموزشی

 0/3 0/3 0/3 531 1136 3057 4725 انتظامی -اداري

 12/7 13/0 13/0 31689 37422 110869 179981 خدماتی-تجاري

 0/4 0/4 0/4 5284 - - 5284 ورزشی 

 0/2 0/2 0/2 3427 - - 3427 درمانی 

 0/4 0/4 0/4 3413 - 2551 5963 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/9 3/0 3/0 35322 - 5980 41302 پارک

 0/6 0/6 0/6 - - 8072 8072 [2]فضاي سبز و باز

 1/1 1/2 1/2 10759 - 5252 16011 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 1020 143 - 1163 [3]تأسیسات شهري

 0/4 0/4 0/4 5271 - - 5271 [3]تجهیزات شهري

 0/8 0/8 0/8 - - 11382 11382 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/7 1/7 1/7 20069 - 3528 23597 پايانه و انبار

 29/2 29/8 29/8 342891 69612 - 412503 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 0/2 0/2 0/2 2924 - - 2924 مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/1 0/1 0/1 - - 1874 1874 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

115 - - 115 0/01 0/01 0/01 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1383836 154696 108314 1120826 100/0 100 97/9 

 - - - - - - - شاورزيباغات و ك

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 97/9 - 100 1120826 108314 154696 1383836 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و م مردمگزينی كاربري مذهبی بر طبق اقداتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک منظور از : 4
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 شهر اروميه 4-2-1طرح تفصيلي محله  -9-4نقشه 
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 4-2-2طرح تفصيلي محله  -2-2-4

درصد از وسعت  7/7 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  1/1هکتار در حدود  94با مساحت ، 4-2-2محله 

  .را دارا است 4-2درصد از وسعت ناحیه  5/40و  چهارطقه من

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-2-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

خدماتی، تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و 

 راينفر را پذ 6896برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-2-2محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  4/37، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-2-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 4/46مترمربع( با سرانه  319744درصد ) 0/34مترمربع به كاربري مسکونی،  0/51مربع( با سرانه متر 351368)

مترمربع به شبکه گذرها  2/38مترمربع( با سرانه  263283درصد ) 0/28، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 يافته است. ها اختصاصمترمربع به ساير كاربري 9/0مترمربع( با سرانه  6011درصد ) 6/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 يحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، تفر

 ح تفصيلي شهر اروميهدر تقسيمات تناني طر 4-2-2موقعيت محله 
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 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 0/94به اين ترتیب 

 بر اين اساس: 

 4/136شهري برابر  ر و سرانه خالص زمیننفر در هکتا 73 ،4-2-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/51برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  196 ،4-2-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-2-2های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -25-4جدول 

 نفر 6896سال افق طرح: در  4-2-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 51/0 351368 - 351368 مسكوني

 خدمات شهری
 15/6 107272 79989 27283 خدمات پایه

 30/8 212472 207082 5390 سایر خدمات شهری

 0/9 6011 5921 90 سایر كاربری ها

 38/2 263283 55324 207959 شبكه گذرها

 136/4 940406 348316 592090 مجموع 
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 شهر اروميه 4-2-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -26-4جدول 

 نفر 6896در سال افق طرح:  4-2-2جمعيت محله 

 نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 

 )مترمربع(
شهری و  كل

 فراشهری
اراضي  ل اراضيك محله و ناحيه منطقه

خالص 

 شهری
 51/0 37/4 37/4 351368 - - 351368 مسکونی 

 0/2 0/2 0/2 - - 1615 1615 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 6/4 4/7 4/7 39857 3968 - 43825 آموزشی

 4/8 3/5 3/5 54 8603 24512 33168 انتظامی -اداري

 23/2 17/0 17/0 16256 52518 91034 159808 خدماتی-تجاري

 0/6 0/5 0/5 4304 - - 4304 ورزشی 

 2/7 2/0 2/0 8798 111 9622 18530 درمانی 

 1/1 0/8 0/8 4695 - 3174 7869 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 2/1 1/6 1/6 14669 - - 14669 پارک

 0/7 0/5 0/5 - - 4898 4898 [2]فضاي سبز و باز

 1/8 1/3 1/3 6548 - 5654 12202 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 708 267 - 975 [3]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [3]تجهیزات شهري

 1/9 1/4 1/4 - - 13007 13007 تفريحی و گردشگري

 0/9 0/6 0/6 - - 5921 5921 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/6 0/4 0/4 424 - 3636 4059 پايانه و انبار

 38/2 28/0 28/0 207962 44524 10797 263283 که گذرشب

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 0/1 0/1 0/1 - - 814 814 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

- - - - - - - 

 [4]الحاقی

  

90 - - 90 0/01 0/01 0/01 

 شهریجمع اراضي خالص 

  
940406 174684 109990 655731 100/0 100 136/4 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 136/4 - 100 655731 109990 174684 940406 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،ومیه در حريم شهر: با توجه به احداث دانشگاه ار 1
 ست.ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده اها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 یز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  ن پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 4-2-2طرح تفصيلي محله  -10-4نقشه 
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 4-3طرح تفصيلي ناحيه  -3-4

درصد از مساحت  0/5، حدود چهاردرصد از مساحت منطقه  5/34هکتار، حدود  422با مساحتی بالغ بر  4-3ناحیه 

 4-3دهد. تقسیمات تنانی ناحیه درصد از مساحت شهر ارومیه را به خود اختصاص می 8/3پاره اصلی شهر و حدود 

 محله است.  4شامل 

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 4-3ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیه تأممعطوف ب يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

ناحیه در سال افق  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  57240برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 4-3 ناحيه اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 8/37هکتار ) 6/159 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان می 4-3ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 3/22هکتار ) 2/94 و گذرهادرصد( به شبکه  7/28هکتار ) 9/120 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  8/88هکتار ) 7/374به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 2/11هکتار ) 2/47خالص شهري و 

 در افق طرح را میتوان چنین دانست: 4-3ناحیه 

 ن اساس:بر اي  باشد.نفر می 57240براي سال افق طرح برابر با  4-3جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 7/73شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 136 ،4-3ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  5/65نفر در هکتار و سرانه خالص زمین شهري برابر  153، 4-3تراكم خالص شهري در ناحیه  -
 است.

مترمربع  9/27زمین مسکونی برابر  نفر در هکتار و سرانه 359، 4-3تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-3موقعيت ناحيه 
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 شهر 4-3 ناحيه تفصيلي طرح در شهری هایكاربری سرانه و زمين از استفاده نحوه تفصيلي الگوی

 اروميه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  4-3در طرح تفصیلی  ناحیه  هاي الگوي كاربري زمینمهمترين ويژگی

 است:

 8/37مساحت دارد كه حدود  هکتار 6/159، 4-3اربري مسکونی ناحیه اراضی داراي ك كاربری مسكوني:

درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  6/42درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع می 9/27زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه هکتار  0/7 ،4-3ه در ناحیخدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتي:-كاربری تجاری

را به خود اختصاص اراضی خالص شهري آن مساحت درصد از  9/1حدود و  ناحیهمساحت كل  از درصد 7/1 حدود

 مترمربع می باشد. 2/1 متناظر با آنو سرانه زمین داده است 

درصد  2/2 كه حدود مساحت دارد هکتار  1/9 ،4-3در ناحیه  یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 4/2حدود  ناحیه وكل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  6/1 متناظر با آنسرانه زمین 

 01/0 ،4-3در ناحیه  تحقیقات و فناوري كاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزش تحقيقات و فناوری:

مساحت اراضی خالص درصد از  003/0حدود و  ناحیهمساحت كل از درصد  002/0 دارد كه حدود مساحت هکتار

 می باشد.مترمربع  002/0 متناظر با آنو سرانه زمین ي آن را به خود اختصاص داده است شهر

از  درصد 6/0هکتار مساحت دارد كه حدود  3/2 ،4-3درمانی در ناحیه كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

 4/0متناظر با و سرانه زمین مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 می باشد.مترمربع 

از مساحت  7/0هکتار مساحت دارد كه حدود  1/3 ،4-3كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

سرانه زمین و شهري آن را به خود اختصاص داده است مساحت اراضی خالص  درصد از 8/0حدود  كل ناحیه و

 باشد. می مترمربع 5/0متناظر با آن 
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هکتار مساحت دارد كه  3/1 ،4-3هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

سرانه  مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و درصد از مساحت كل ناحیه و 3/0حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0زمین متناظر با آن 

درصد از  4/0هکتار مساحت دارد كه حدود  8/1 ،4-3كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی كاربری مذهبي:

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه درصد از  5/0حدود مساحت كل ناحیه و 

 باشد. می ترمربعم 3/0زمین متناظر با آن 

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

مساحت اراضی خالص  از 1/7حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 3/6هکتار مساحت دارد كه حدود  8/26، 4-3

 باشد.می مترمربع  7/4ا آن شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر ب

هکتار مساحت دارد كه  5/0 ،4-3كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سيسات شهری:أكاربری ت

است و سرانه  مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص دادهدرصد از مساحت كل ناحیه و  1/0حدود 

 باشد.می مترمربع  1/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد  6/14 ،4-3كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی تجهيزات شهری:كاربری 

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود  درصد از 9/3حدود  درصد از مساحت كل ناحیه و 5/3كه حدود 

 باشد.می مترمربع  6/2اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت  3/1 ،4-3كاربري تفريحی و گردشگري در ناحیه  داراي اراضی ی:كاربری تفریحي و گردشگر

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  3/0دارد كه حدود 

 باشد.می مترمربع  2/0و سرانه زمین متناظر با آن 

مساحت دارد كه  هکتار 01/0 ،4-3رهنگی در ناحیه كاربري میراث ف داراي اراضی :ميراث فرهنگيكاربری 

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و  002/0حدود 

 مترمربع می باشد. 001/0سرانه زمین متناظر با آن 
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تار مساحت دارد كه حدود هک 1/3 ،4-3انتظامی در ناحیه -كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده درصد از  8/0حدود درصد از مساحت كل ناحیه و  7/0

 باشد.می مترمربع  5/0است و سرانه زمین متناظر با آن 

د از درص 2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  8/0 ،4-3كاربري صنعتی در ناحیه  داراي اراضی :صنعتيكاربری 

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 مترمربع می باشد. 1/0

داري )پايانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبار داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

مساحت درصد از  7/1حدود درصد از مساحت كل ناحیه و  6/1ارد كه حدود هکتار مساحت د 6/6 ،4-3در ناحیه 

 باشد.می مترمربع  1/1اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 7/28حدود مساحت دارد كه هکتار  9/120 ،4-3ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضی خالص شه 3/32و حدود  ناحیهاز مساحت كل درصد 

 باشد.می مترمربع  1/21است  و سرانه زمین متناظر با آن 

 5/3هکتار مساحت دارد كه حدود  6/14 ،4-3اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:كاربری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از 9/3ود حد درصد از مساحت كل ناحیه و

دهد كه نشان می 4-3هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 5/2و سرانه زمین متناظر با آن 

ه كاربري درصد( ب 7/0هکتار ) 1/0، خدماتی-اداري-ري تجاريدرصد( به كارب 9/4هکتار ) 7/0از كل مساحت آن ، 

 اختصاص يافته است. كارگاهی-تجاريدرصد(  به كاربري  4/94) هکتار 8/13و  كارگاهی-مسکونی

ار و سرانه هکت 7/374، 4-3هاي شهري )اراضی خالص( در ناحیه ساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

ناحیه را به خود  درصد از مساحت كل 8/88مترمربع است. اراضی خالص شهري حدود  5/65زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

کتار و سرانه زمین متناظر با ه 2/47، 4-3احت اراضی ناخالص شهري در ناحیه مس اراضي ناخالص شهری:

 1/47 دهد كه حدودنشان می 4-3ها در اراضی ناخالص شهري ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 2/8آن 

درصد( به رودخانه  05/0) هکتار 02/0كاربري باغات و اراضی كشاورزي و  درصد( از مساحت آن به 95/99) هکتار

 اختصاص يافته است.
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 شهر اروميه 4-3كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -27-4جدول 

 نفر 57240در سال افق طرح:  4-3جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری اراضيكل  )مترمربع(

 27/9 42/6 37/8 1596294 مسکونی 

 0/002 0/003 0/002 104 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/6 2/4 2/2 90777 آموزشی

 0/5 0/8 0/7 31049 انتظامی -اداري

 1/2 1/9 1/7 70035 خدماتی-تجاري

 0/5 0/8 0/7 30910 ورزشی 

 0/4 0/6 0/6 23476 درمانی 

 0/2 0/3 0/3 12965 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 4/3 6/6 5/9 248066 پارک

 0/3 0/5 0/5 19773 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/5 0/4 18126 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 4749 [3]تأسیسات شهري

 2/6 3/9 3/5 145965 [3]تجهیزات شهري

 0/2 0/3 0/3 12742 تفريحی و گردشگري

 0/001 0/002 0/002 70 میراث فرهنگی

 0/1 0/2 0/2 8367 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/1 1/7 1/6 65544 پايانه و انبار

 21/1 32/3 28/7 1208774 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 - - - - مسکونی -تجاري

 0/1 0/2 0/2 7158 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/03 0/02 953 كارگاهی-مسکونی

 2/4 3/7 3/3 137816 یگارگاه-تجاري

 [4]الحاقی

  

13146 0/3 0/4 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
3746857 88/8 100 65/5 

 8/2 - 11/2 471371 باغات و كشاورزي

 0/004 - 0/01 247 رودخانه

 - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
471618 11/2 - 8/2 

 73/7 - 100 4218476 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر : 1
 ضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كاربري فها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 اناحيه ایشهر اروميه به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فر 4-3كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -28-4جدول 

 نفر 57240در سال افق طرح:  4-3جمعيت ناحيه 

 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* فراناحيه كل

 27/9 27/9 48/5 37/8 1596294 - 1596294 مسکونی 

 - 0/002 - 0/002 - 104 104 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/4 1/6 2/5 2/2 82479 8297 90777 آموزشی

 0/0 0/5 0/0 0/7 - 31049 31049 انتظامی -اداري

 1/0 1/2 1/7 1/7 57214 12820 70035 خدماتی-تجاري

 0/3 0/5 0/6 0/7 19712 11198 30910 ورزشی 

 0/2 0/4 0/3 0/6 9738 13738 23476 درمانی 

 0/2 0/2 0/3 0/3 8656 4309 12965 هنري -فرهنگی

 2/3 4/3 4/0 5/9 131158 116908 248066 پارک پارک و فضاي سبز

 - 0/3 - 0/5 - 19773 19773 [2]فضاي سبز و باز

 0/1 0/3 0/2 0/4 7926 10200 18126 [3]مذهبی 

 0/04 0/1 0/1 0/1 2078 2671 4749 [3]تأسیسات شهري

 0/1 2/6 0/2 3/5 7679 138286 145965 [3]تجهیزات شهري

 - 0/2 - 0/3 - 12742 12742 تفريحی و گردشگري

 - 0/001 - 0/002 - 70 70 میراث فرهنگی

 - 0/1 - 0/2 - 8367 8367 صنعتی

حمل و نقل و 

 انبارداري 

 0/3 1/1 0/5 1/6 15008 50535 65544 پايانه و انبار

 15/1 21/1 26/3 28/7 866417 342357 1208774 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - 0/13 - 0/17 - 7158 7158 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/02 0/03 0/02 953 - 953 كارگاهی-مسکونی

 - 2/4 - 3/3 - 137816 137816 گارگاهی-تجاري

 0/2 0/2 0/4 0/3 13146 - 13146 [4]الحاقی

 جمع اراضي خالص شهری

  

3746857 928398 2818459 88/8 85/7 65/5 49/2 

 8/2 8/2 14/3 11/2 471371 - 471371 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

247 247 - 0/006 - 0/004 - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  

471618 247 471371 11/2 14/3 8/2 8/2 

 57/5 73/7 100 100 3289830 928646 4218476 جمع 

 . بري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیردكار * 
 

 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلخطوط برق و رودخانه : با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطاي ذيهسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی 4-3 ح تفصيلي ناحيهكاربری اراضي طر -29-4جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 27/9 42/6 37/8 1596294 - - 1596294 مسکونی 

 0/002 0/003 0/002 - - 104 104 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 1/6 2/4 2/2 82479 5093 3204 90777 آموزشی

 0/5 0/8 0/7 - 8544 22506 31049 انتظامی -اداري

 1/2 1/9 1/7 57214 2634 10186 70035 خدماتی-تجاري

 0/5 0/8 0/7 19712 - 11198 30910 ورزشی 

 0/4 0/6 0/6 9738 3993 9745 23476 درمانی 

 0/2 0/3 0/3 8656 - 4309 12965 هنري -فرهنگی

پارک و 
 فضاي سبز

 4/3 6/6 5/9 131158 - 116908 248066 پارک

 0/3 0/5 0/5 - - 19773 19773 [2]فضاي سبز و باز

 0/3 0/5 0/4 7926 - 10200 18126 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 2078 2671 - 4749 [3]تأسیسات شهري

 2/6 3/9 3/5 7679 - 138286 145965 [3]تجهیزات شهري

 0/2 0/3 0/3 - - 12742 12742 تفريحی و گردشگري

 0/001 0/002 0/002 - - 70 70 میراث فرهنگی

 0/1 0/2 0/2 - - 8367 8367 صنعتی

حمل و نقل 
 و انبارداري 

 1/1 1/7 1/6 15008 - 50535 65544 پايانه و انبار

 21/1 32/3 28/7 866417 86151 256206 1208774 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی -تجاري

 0/1 0/2 0/2 - - 7158 7158 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/03 0/02 953 - - 953 كارگاهی-مسکونی

 2/4 3/7 3/3 - - 137816 137816 گارگاهی-تجاري

 [4]الحاقی

  

13146 - - 13146 0/3 0/4 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
3746857 819312 109086 2818459 88/8 100 65/5 

 8/2 - 11/2 471371 - - 471371 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

247 247 - - 0/01 - 0/004 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
471618 247 - 471371 11/2 - 8/2 

 73/7 - 100 3289830 109086 819559 4218476 جمع 

 
 تثبیت شده است. 5هاي آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 اربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها، كل اراضی حريم به كها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.جام میانمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 4
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 شهر اروميه  4-3ي ناحيه طرح تفصيل های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -30-4جدول 

 

 نفر 57240در سال افق طرح:  4-3جمعيت ناحيه 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 ناحيه ای* فرا ناحيه ای كل

 1596294 - 1596294 مسكوني

 خدمات شهری
 269426 325380 594806 خدمات پایه

 73176 260591 333767 سایر خدمات شهری

 13146 70 13216 سایر كاربری ها

 866417 342357 1208774 شبكه گذرها

 2818459 928398 3746857 مجموع 

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه* 
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 شهر اروميه 4-3طرح تفصيلي ناحيه  -11-4نقشه 
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 4-3-1طرح تفصيلي محله  -4-3-1

درصد از  5/8 ارومیه،شهر ره اصلی پادرصد از وسعت  2/1هکتار در حدود  104با مساحت ، 4-3-1محله 

  .را دارا است 4-3درصد از وسعت ناحیه  7/24و  چهارمنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-3-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

ص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، تخصی

 راينفر را پذ 13970برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-3-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  9/31، محله مساحت كل از دهد كهنشان می 4-3-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 7/21مترمربع( با سرانه  302955درصد ) 1/29مترمربع به كاربري مسکونی،  7/23مترمربع( با سرانه  331637)

مترمربع به شبکه گذرها  6/19مترمربع( با سرانه  274341درصد ) 4/26، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 2/0انه مترمربع( با سر 3191درصد ) 3/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

ي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، هنري، پارک و فضا-خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-3-1موقعيت محله 



  UR-P09-R01-212                    شهر اروميهمنطقه چهار طرح تفصيلي 

 

401 

 3/12هکتار ) 8/12را اراضی خالص شهري و  محلهدرصد( از مساحت  7/87هکتار ) 2/91به اين ترتیب 

 دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می

 بر اين اساس: 

 4/74شهري برابر  نه ناخالص زمیننفر در هکتار و سرا 134، 4-3-1محله در  شهريتراكم ناخالص  -

 است. مترمربع

 3/65شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 153 ،4-3-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  7/23برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  421 ،4-3-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-3-1های شهری )اراضي خالص( محله اده از زمين در كاربریالگوی استف -31-4جدول 

 

 نفر 13970در سال افق طرح:  4-3-1جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 23/7 331637 - 331637 مسكوني

 خدمات شهری
 14/2 198020 167988 30032 خدمات پایه

 7/5 104935 100739 4196 یر خدمات شهریسا

 0/2 3191 - 3191 سایر كاربری ها

 19/6 274341 121433 152907 شبكه گذرها

 65/3 912124 390160 521964 مجموع 
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 شهر اروميه 4-3-1كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -32-4جدول 

 نفر 13970در سال افق طرح:  4-3-1جمعيت محله 

 رینوع كارب

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 

 فراشهری
 كل اراضي محله و ناحيه منطقه

اراضي 

خالص 

 23/7 36/4 31/9 331637 - - 331637 مسکونی  شهری

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 0/7 1/0 0/9 9555 - - 9555 آموزشی

 - - - - - - - انتظامی -اداري

 1/5 2/2 2/0 12969 292 7230 20491 خدماتی-تجاري

 0/7 1/1 0/9 9678 - - 9678 ورزشی 

 - - - - - - - درمانی 

 0/2 0/3 0/2 2510 - - 2510 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/8 2/8 2/4 25239 - - 25239 پارک

 0/4 0/7 0/6 - - 5969 5969 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/2 0/1 1391 - - 1391 [2]مذهبی 

 0/2 0/3 0/2 242 2162 - 2404 [2]تأسیسات شهري

 10/1 15/5 13/6 2989 - 138286 141274 [2]تجهیزات شهري

 0/1 0/1 0/1 - - 1322 1322 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/8 1/2 1/0 3978 - 6667 10645 پايانه و انبار

 19/6 30/1 26/4 170798 27184 76359 274341 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 0/3 0/5 0/4 - - 4323 4323 خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/02 0/02 221 - - 221 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

67932 67932 - - 6/5 7/4 4/9 

 [3]الحاقی

  

3191 - - 3191 0/3 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
912124 308088 29638 574397 87/7 100 65/3 

 9/2 - 12/3 127900 - - 127900 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
127900 - - 127900 12/3 - 9/2 

 74/4 - 100 702298 29638 308088 1040024 جمع 
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
.ضع موجود و شبکه گذر صاف شده استهاي داراي كاربري ولحاقی، اراضی مابین پالکمنظور از اراضی ا :3
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 شهر اروميه 4-3-1طرح تفصيلي محله  -12-4نقشه 
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 4-3-2طرح تفصيلي محله  -4-3-2

درصد از  3/13 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  9/1هکتار در حدود  162با مساحت ، 4-3-2محله 

  .را دارا است 4-3درصد از وسعت ناحیه  5/38و  چهارمنطقه وسعت 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-3-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 22925برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع حلهم

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-3-2محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  2/38، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-3-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 6/9مترمربع( با سرانه  219924درصد ) 5/13مترمربع به كاربري مسکونی،  1/27سرانه  مترمربع( با 620592)

مترمربع به شبکه گذرها  5/19مترمربع( با سرانه  447370درصد ) 6/27، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ت.ها اختصاص يافته اسمترمربع به ساير كاربري 2/0مترمربع( با سرانه  3779درصد ) 2/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -دماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگیخ-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-3-2موقعيت محله 
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 4/20هکتار ) 2/33و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  6/79هکتار ) 2/129به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می خالص شهرينارا اراضی  محلهدرصد( از مساحت 

 بر اين اساس: 

 8/70 نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین شهري برابر  141، 4-3-2تراكم ناخالص شهري در محله  -

 است. مترمربع

 3/56شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 177 ،4-3-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  1/27برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  369 ،4-3-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-3-2خالص( محله های شهری )اراضي الگوی استفاده از زمين در كاربری -33-4جدول 

 

 نفر 22925در سال افق طرح:  4-3-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 27/1 620592 - 620592 مسكوني

 خدمات شهری
 6/3 145086 89128 55958 خدمات پایه

 3/3 74837 65777 9060 سایر خدمات شهری

 0/2 3779 - 3779 كاربری ها سایر

 19/5 447370 162672 284697 شبكه گذرها

 56/3 1291665 317577 974088 مجموع 
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 شهر اروميه 4-3-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -34-4جدول 

 نفر 22925در سال افق طرح:  4-3-2جمعيت محله 

 نوع كاربری

 درصد((سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  

 كل مترمربع()
شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 27/1 48/0 38/2 620592 - - 620592 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 1/0 1/7 1/4 22162 - 121 22283 آموزشی

 0/1 0/1 0/1 - - 1441 1441 انتظامی -اداري

 0/8 1/4 1/1 14072 1913 2096 18081 خدماتی-تجاري

 0/8 1/4 1/1 6914 - 11198 18112 ورزشی 

 0/6 1/0 0/8 9137 3993 - 13130 درمانی 

 0/2 0/3 0/2 3695 - - 3695 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 3/2 5/7 4/5 50951 - 22140 73091 پارک

 0/4 0/7 0/5 - - 8602 8602 [1]فضاي سبز و باز

 0/1 0/3 0/2 3331 - - 3331 [2]مذهبی 

 0/01 0/03 0/02 340 - - 340 [2]تأسیسات شهري

 0/1 0/2 0/2 2502 - - 2502 [2]تجهیزات شهري

 0/3 0/6 0/4 - - 7182 7182 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 0/4 0/6 0/5 - - 8367 8367 صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/5 2/6 2/0 902 - 32353 33255 پايانه و انبار

 19/5 34/6 27/6 307534 - 139836 447370 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 0/02 0/03 0/02 366 - - 366 كارگاهی-مسکونی

 0/3 0/5 0/4 - - 6146 6146 گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

3779 - - 3779 0/2 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1291665 239481 5906 1046278 79/6 100 56/3 

 14/5 - 20/4 331302 - - 331302 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

247 247 - - 0/02 - 0/01 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
331550 247 - 331302 20/4 - 14/5 

 70/8 - 100 1377580 5906 239729 1623214 جمع 
 

 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلط برق و رودخانهبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطو : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :3

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
ضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 4-3-2طرح تفصيلي محله  -13-4نقشه 
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 4-3-3طرح تفصيلي محله  -4-3-3

درصد از وسعت  4/6 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  9/0هکتار در حدود  78 با مساحت، 4-3-3محله 

  .را دارا است 4-3درصد از وسعت ناحیه  6/18و  چهارمنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-3-3محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيبرنامه توسعه بر پايه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 8993برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-3-3محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  2/32، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-3-3محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 8/32مترمربع( با سرانه  294707درصد ) 7/37مترمربع به كاربري مسکونی،  0/28مترمربع( با سرانه  252007)

مترمربع به شبکه گذرها  5/24مترمربع( با سرانه  220274درصد ) 1/28، 1يهاي خدمات شهرمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 4/0مترمربع( با سرانه  3410درصد ) 4/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-یقات و فناوري، آموزشی، اداريآموزش، تحق
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-3-3موقعيت محله 
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درصد(  6/1هکتار ) 2/1 و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  4/98هکتار ) 0/77به اين ترتیب 

 دهد.تشکیل می خالص شهرينارا اراضی  همحلاز مساحت 

 بر اين اساس: 

 0/87و سرانه ناخالص زمین شهري برابر نفر در هکتار  115، 4-3-3تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 7/85شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 117 ،4-3-3محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  0/28برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه   357 ،4-3-3محله مسکونی در تراكم خالص  -

 است. 

 

 

 در طرح تفصيلي 4-3-3های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -35-4جدول 

 

 نفر 8993در سال افق طرح:  4-3-3جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 28/0 252007 - 252007 مسكوني

 خدمات شهری
 21/3 191452 160625 30827 خدمات پایه

 11/5 103255 98182 5073 سایر خدمات شهری

 0/4 3410 70 3340 سایر كاربری ها

 24/5 220274 80963 139311 شبكه گذرها

 85/7 770399 339840 430559 مجموع 
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 شهر اروميه 4-3-3كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -36-4دول ج

 نفر 8993در سال افق طرح:  4-3-3جمعيت محله 

 نوع كاربری

 ) درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 28/0 32/7 32/2 252007 - - 252007 مسکونی 

 0/01 0/01 0/01 - - 104 104 [1]آموزش تحقیقات و فناوري

 2/9 3/4 3/3 17836 5093 3083 26013 آموزشی

 1/7 2/0 1/9 - 7451 7766 15217 انتظامی -اداري

 0/9 1/1 1/1 7386 11 860 8257 خدماتی-تجاري

 0/3 0/4 0/4 3120 - - 3120 ورزشی 

 0/5 0/5 0/5 389 - 3760 4149 درمانی 

 0/7 0/8 0/8 1797 - 4309 6106 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 15/3 17/8 17/6 42692 - 94768 137460 پارک

 0/3 0/3 0/3 - - 2407 2407 [2]فضاي سبز و باز

 1/3 1/5 1/4 1088 - 10200 11288 [3]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 401 509 - 910 [3]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [3]تجهیزات شهري

 0/4 0/5 0/5 - - 3909 3909 تفريحی و گردشگري

 0/01 0/01 0/01 - - 70 70 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/1 1/3 1/3 4121 - 5844 9965 پايانه و انبار

 24/5 28/6 28/1 189018 31256 - 220274 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 0/3 0/3 0/3 - - 2345 2345 خدماتی-اداري-تجاري

 0/03 0/04 0/04 283 - - 283 كارگاهی-مسکونی

 گارگاهی-تجاري

  

63175 63175 - - 8/1 8/2 7/0 

 [4]الحاقی

  

3340 - - 3340 0/4 0/4 0/4 

 جمع اراضي خالص شهری

  
770399 202601 44320 523478 98/4 100 85/7 

 1/4 - 1/6 12168 - - 12168 باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
12168 - - 12168 1/6 - 1/4 

 87/0 - 100 535646 44320 202601 782567 جمع 
 تثبیت شده است. 5آموزش،تحقیقات و فناوري و مصوبات كمیسیون ماده  در محدوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربري ،: با توجه به احداث دانشگاه ارومیه در حريم شهر 1
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمو مکان تأمین سرانه :3

 طقه و شهر( ديده شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)من پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
ضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :4
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 شهر اروميه 4-3-3طرح تفصيلي محله  -14-4نقشه 
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 4-3-4طرح تفصيلي محله  -4-3-4

درصد از وسعت  3/6 ارومیه،شهر لی پاره اصدرصد از وسعت  9/0هکتار در حدود  77با مساحت ، 4-3-4محله 

  .را دارا است 4-3درصد از وسعت ناحیه  3/18و  چهارمنطقه 

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-3-4محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

نده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، تخصیص ما

 راينفر را پذ 11352برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-3-4محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  7/50، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-3-4محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 8/9مترمربع( با سرانه  110987درصد ) 4/14مترمربع به كاربري مسکونی،  5/34مترمربع( با سرانه  392057)

مترمربع به شبکه گذرها  5/23مترمربع( با سرانه  266790درصد ) 5/34، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 2/0مترمربع( با سرانه  2836درصد ) 4/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میرومیه شامل كاربريهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر اكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-3-4يت محله موقع
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 دهد.تشکیل می را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 3/77به اين ترتیب 

 بر اين اساس: 

 1/68شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 147 ،4-3-4محله شهري در  تراكم خالص -

 است.مترمربع 

مترمربع  5/34برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  290 ،4-3-4محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-3-4های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -37-4جدول 

 

 نفر 11352در سال افق طرح:  4-3-4جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 34/5 392057 - 392057 مسكوني

 خدمات شهری
 5/3 60247 37551 22697 خدمات پایه

 4/5 50740 47399 3341 سایر خدمات شهری

 0/2 2836 - 2836 سایر كاربری ها

 23/5 266790 108931 157859 شبكه گذرها

 68/1 772670 193880 578790 مجموع 
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 شهر اروميه 4-3-4كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -38-4جدول 

 نفر 11352در سال افق طرح:  4-3-4جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

ی و شهر
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 34/5 50/7 50/7 392057 - - 392057 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 2/9 4/3 4/3 32926 - - 32926 آموزشی

 1/3 1/9 1/9 - 1093 13299 14392 انتظامی -اداري

 2/0 3/0 3/0 22787 418 - 23205 خدماتی-تجاري

 - - - - - - - ورزشی 

 0/5 0/8 0/8 212 - 5985 6196 درمانی 

 0/1 0/1 0/1 653 - - 653 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/1 1/6 1/6 12277 - - 12277 پارک

 0/2 0/4 0/4 - - 2794 2794 [1]فضاي سبز و باز

 0/2 0/3 0/3 2116 - - 2116 [ 2]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 1096 - - 1096 [2]تأسیسات شهري

 0/2 0/3 0/3 2189 - - 2189 [2]تجهیزات شهري

 0/03 0/04 0/04 - - 329 329 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 1/0 1/5 1/5 6006 - 5672 11678 پايانه و انبار

 23/5 34/5 34/5 199067 27712 40011 266790 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 0/04 0/1 0/1 - - 489 489 خدماتی-اداري-تجاري

 0/01 0/01 0/01 84 - - 84 كارگاهی-مسکونی

 0/05 0/1 0/1 - - 563 563 گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

2836 - - 2836 0/4 0/4 0/2 

 ص شهریجمع اراضي خال

  
772670 69141 29223 674306 100/0 100 68/1 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 68/1 - 100 674306 29223 69141 772670 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلدر حريم خطوط برق و رودخانه با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيزمانسا
هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 4-3-4ي محله طرح تفصيل -15-4نقشه 
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 4-4طرح تفصيلي ناحيه  -4-4

درصد از مساحت  0/2درصد از مساحت منطقه چهار، حدود  6/13هکتار، حدود  166با مساحتی بالغ بر  4-4ناحیه 

 4-4دهد. تقسیمات تنانی ناحیه درصد از مساحت شهر ارومیه را به خود اختصاص می 5/1پاره اصلی شهر و حدود 

 حله است. م 2شامل 

 

توسعه  يهاو فرصت هاتيبا در نظر گرفتن محدود 4-4ناحیه 

 تیجمع يخدمات برا نیمعطوف به تأم يهايزيربرنامه هيبر پا

مانده  صیتخص هيبر پا ندهيآ يريپذتیجمع زانیم نییو تع یكنون

ناحیه در سال افق  ،یو خدمات یمسکون يكاربر یاراض تیظرف

 .باشدیم پذيرانفر را  21095برابر با  طرح جمعیتی

 

 اروميه شهر 4-4 ناحيه اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

 5/54هکتار ) 5/90 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نشان می 4-4ناحیه الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

ساير  درصد( به 8/12هکتار ) 2/21 و گذرهابکه درصد( به ش 6/32هکتار ) 1/54 درصد( به كاربري مسکونی،

را اراضی  ناحیهدرصد( از مساحت  9/99هکتار ) 8/165به اين ترتیب  .هاي شهري اختصاص داده شده استكاربري

شناسه هاي اصلی ناحیه  دهد.درصد( ديگر را اراضی ناخالص شهري تشکیل می 1/0هکتار ) 2/0خالص شهري و 

 وان چنین دانست:در افق طرح را میت 4-4

 بر اين اساس:  باشد.نفر می 21095براي سال افق طرح برابر با  4-4جمعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 7/78شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 127 ،4-4ناحیه در  شهريتراكم ناخالص  -
 است.

مترمربع  6/78الص زمین شهري برابر نفر در هکتار و سرانه خ 127، 4-4تراكم خالص شهري در ناحیه  -
 است.

مترمربع  9/42نفر در هکتار و سرانه زمین مسکونی برابر  233، 4-4تراكم خالص مسکونی در ناحیه  -
 است.

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-4موقعيت ناحيه 
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 شهر 4-4 ناحيه تفصيلي طرح در شهری هایكاربری سرانه و زمين از استفاده نحوه تفصيلي الگوی

 اروميه

به تفکیک هر كاربري به ترتیب زير  4-4در طرح تفصیلی  ناحیه  مینهاي الگوي كاربري زمهمترين ويژگی

 است:

درصد  5/54هکتار مساحت دارد كه حدود  5/90، 4-4اراضی داراي كاربري مسکونی ناحیه  كاربری مسكوني:

درصد از اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  6/54از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع می 9/42ناظر با آن مت

مساحت دارد كه هکتار  3/5 ،4-4در ناحیه خدماتی -تجاريكاربري  داراي اراضی خدماتي:-كاربری تجاری

و سرانه را به خود اختصاص داده است اراضی خالص شهري آن و مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 2/3 حدود

 مترمربع می باشد. 5/2 متناظر با آنزمین 

درصد  5/2 مساحت دارد كه حدود هکتار  1/4 ،4-4در ناحیه  یكاربري آموزش داراي اراضی كاربری آموزشي:

متناظر با و سرانه زمین ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است كل از مساحت 

 می باشد.مترمربع  0/2 آن

درصد از  2/0هکتار مساحت دارد كه حدود  3/0 ،4-4ناحیه درمانی در كاربري  داراي اراضی كاربری درماني:

 1/0متناظر با و سرانه زمین مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  مساحت كل ناحیه و

 می باشد.مترمربع 

حت از مسا 1/0هکتار مساحت دارد كه حدود  2/0 ،4-4كاربري ورزشی در ناحیه  داراي اراضی كاربری ورزشي:

 1/0سرانه زمین متناظر با آن و كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است 

 مترمربع می باشد.

هکتار مساحت دارد كه  6/0 ،4-4هنري در ناحیه -كاربري فرهنگی داراي اراضی هنری:-كاربری فرهنگي

آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري 4/0حدود 

 مترمربع می باشد. 3/0زمین متناظر با آن 
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درصد از  6/0هکتار مساحت دارد كه حدود  1/1 ،4-4كاربري مذهبی در ناحیه  داراي اراضی كاربری مذهبي:

ظر با آن مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متنا

 مترمربع می باشد. 5/0

كاربري پارک و فضاي سبز در ناحیه  داراي اراضی :)پارک و فضای سبز و باز( كاربری پارک و فضای سبز

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به  0/2هکتار مساحت دارد كه حدود  2/3، 4-4

 مترمربع می باشد. 5/1با آن خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر 

هکتار مساحت دارد كه  3/0 ،4-4كاربري تأسیسات شهري در ناحیه  داراي اراضی سيسات شهری:أكاربری ت

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  درصد از مساحت كل ناحیه و 2/0حدود 

 مترمربع می باشد. 2/0زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد  01/0 ،4-4كاربري تجهیزات شهري در ناحیه  داراي اراضی تجهيزات شهری: كاربری

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و  درصد از مساحت كل ناحیه و 01/0كه حدود 

 مترمربع می باشد. 005/0سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت  1/0 ،4-4كاربري تفريحی و گردشگري در ناحیه  يدارا اراضی كاربری تفریحي و گردشگری:

مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است  درصد از مساحت كل ناحیه و 03/0دارد كه حدود 

 مترمربع می باشد. 03/0و سرانه زمین متناظر با آن 

هکتار مساحت دارد كه حدود  0/2 ،4-4ناحیه انتظامی در -كاربري اداري داراي اراضی انتظامي:-كاربری اداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین  2/1

 مترمربع می باشد. 9/0متناظر با آن 

كه هکتار مساحت دارد  03/0 ،4-4در ناحیه  میراث فرهنگیكاربري  داراي اراضی :ميراث فرهنگيكاربری 

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري آن را به خود اختصاص داده است و سرانه  02/0حدود 

 مترمربع می باشد. 01/0زمین متناظر با آن 
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كاربري حمل و نقل و انبارداري )پايانه و انبار(  داراي اراضی :)پایانه و انبار( كاربری حمل و نقل و انبارداری

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضی خالص شهري  8/0هکتار مساحت دارد كه حدود  4/1 ،4-4در ناحیه 

 مترمربع می باشد. 7/0آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با آن 

 6/32حدود مساحت دارد كه هکتار  1/54 ،4-4ناحیه شبکه گذر در كاربري  داراي اراضی كاربری شبكه گذر:

ري آن را به خود اختصاص داده است  و سرانه زمین و مساحت اراضی خالص شه ناحیهز مساحت كل درصد ا

 می باشد.مترمربع  6/25متناظر با آن 

درصد  3/1هکتار مساحت دارد كه حدود  1/2 ،4-4اراضی داراي كاربري مختلط در ناحیه  های مختلط:كاربری

آن را به خود اختصاص داده است و سرانه زمین متناظر با مساحت اراضی خالص شهري  از مساحت كل ناحیه و

 1/2دهد كه از كل مساحت آن ، نشان می 4-4هاي مختلط در ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 0/1آن 

كارگاهی -درصد(  به كاربري تجاري 5/0هکتار ) 01/0و  خدماتی-اداري-درصد( به كاربري تجاري 5/99هکتار )

 ته است.اختصاص ياف

هکتار و سرانه  8/165، 4-4هاي شهري )اراضی خالص( در ناحیه ساحت كاربريم شهری: خالصاراضي 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  9/99مترمربع است. اراضی خالص شهري حدود  6/78زمین متناظر با آن 

 اختصاص داده است.

هکتار و سرانه زمین متناظر با آن  2/0، 4-4ه احت اراضی ناخالص شهري در ناحیمس اراضي ناخالص شهری:

كل اين اراضی دهد كه نشان می 4-4ها در اراضی ناخالص شهري ناحیه مترمربع است. الگوي توزيع كاربري 1/0

 اختصاص يافته است. حفاظتی به رودخانه
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 شهر اروميه 4-4كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -39-4جدول 

 نفر 21095سال افق طرح:  در 4-4جمعيت ناحيه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
سرانه   )درصد(سهم نسبي 

 اراضي خالص شهری كل اراضي )مترمربع(

 42/9 54/6 54/5 904701 مسکونی 

 - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 2/0 2/5 2/5 41190 آموزشی

 0/9 1/2 1/2 19700 انتظامی -اداري

 2/5 3/2 3/2 53109 خدماتی-تجاري

 0/1 0/1 0/1 2439 ورزشی 

 0/1 0/2 0/2 3002 درمانی 

 0/3 0/4 0/4 6077 هنري -فرهنگی

 پارک و فضاي سبز
 1/1 1/4 1/4 22896 پارک

 0/5 0/6 0/6 9510 [1]فضاي سبز و باز

 0/5 0/6 0/6 10580 [2]مذهبی 

 0/2 0/2 0/2 3439 [2]تأسیسات شهري

 0/005 0/01 0/01 104 [2]تجهیزات شهري

 0/03 0/03 0/03 542 تفريحی و گردشگري

 0/01 0/02 0/02 297 میراث فرهنگی

 - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/7 0/8 0/8 13851 پايانه و انبار

 25/6 32/6 32/6 541074 شبکه گذر

 - - - - نظامی

 - - - - مسکونی -تجاري

 1/0 1/3 1/3 20804 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/005 0/01 0/01 101 گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

4559 0/3 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1657978 99/9 100 78/6 

 - - - - باغات و كشاورزي

 0/1 - 0/1 1619 رودخانه

 - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
1619 0/1 - 0/1 

 78/7 - 100 1659598 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريبريگزينی كارتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 اراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي دمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 3
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 شهر اروميه به تفكيک سطوح خالص ناحيه و فراناحيه ای 4-4كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه  -40-4جدول 

 نفر 21095در سال افق طرح:  4-4جمعيت ناحيه 

 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبي )مترمربع(مساحت  نوع كاربری
 ناحيه*  كل  ناحيه*  كل  ناحيه* هفراناحي كل

 42/9 42/9 64/5 54/5 904701 - 904701 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 1/1 2/0 1/6 2/5 22248 18942 41190 آموزشی

 0/0 0/9 0/0 1/2 341 19359 19700 انتظامی -اداري

 0/9 2/5 1/4 3/2 19248 33861 53109 خدماتی-تجاري

 0/1 0/1 0/2 0/1 2439 - 2439 رزشی و

 0/1 0/1 0/2 0/2 2121 881 3002 درمانی 

 0/1 0/3 0/2 0/4 2919 3158 6077 هنري -فرهنگی

 1/1 1/1 1/6 1/4 22896 - 22896 پارک پارک و فضاي سبز

 0/0 0/5 0/0 0/6 - 9510 9510 [1]فضاي سبز و باز

 0/3 0/5 0/5 0/6 6791 3790 10580 [2]مذهبی 

 0/1 0/2 0/1 0/2 1276 2163 3439 [2]تأسیسات شهري

 - 0/005 0/01 0/01 104 - 104 [2]تجهیزات شهري

 - 0/03 - 0/03 - 542 542 تفريحی و گردشگري

 - 0/01 - 0/02 - 297 297 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 

 انبارداري 

 0/4 0/7 0/7 0/8 9454 4397 13851 پايانه و انبار

 19/2 25/6 28/8 32/6 404205 136869 541074 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - 1/0 - 1/3 - 20804 20804 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 - 0/005 - 0/01 - 101 101 گارگاهی-تجاري

 0/2 0/2 0/3 0/3 4559 - 4559 [3]الحاقی

 جمع اراضي خالص شهری

  

1657978 254675 1403303 99/9 100/0 78/6 66/5 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

1619 1619 - 0/1 - 0/1 - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  

1619 1619 - 0/1 - 0/1 - 

 66/5 78/7 100 100 1403303 256295 1659598 جمع 

 . كاربري هاي رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه را دربرمی گیرد * 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و هبی بر طبق اقدام مردمگزينی كاربري مذتأمین سرانه و مکان : 2

 . سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 هاي داراي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.منظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 3
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 شهر اروميه به تفكيک رده عملكردی 4-4 كاربری اراضي طرح تفصيلي ناحيه -41-4جدول 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه نطقهم
اراضي 
خالص 
 شهری

 42/9 54/6 54/5 904701 - - 904701 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 2/0 2/5 2/5 22248 13165 5777 41190 آموزشی

 0/9 1/2 1/2 341 1004 18355 19700 انتظامی -اداري

 2/5 3/2 3/2 19248 27637 6224 53109 خدماتی-تجاري

 0/1 0/1 0/1 2439 - - 2439 ورزشی 

 0/1 0/2 0/2 2121 - 881 3002 درمانی 

 0/3 0/4 0/4 2919 - 3158 6077 هنري -فرهنگی

پارک و 
فضاي 

 سبز

 1/1 1/4 1/4 22896 - - 22896 پارک

 0/5 0/6 0/6 - - 9510 9510 [1]فضاي سبز و باز

 0/5 0/6 0/6 6791 - 3790 10580 [2]مذهبی 

 0/2 0/2 0/2 1276 2163 - 3439 [2]تأسیسات شهري

 0/005 0/01 0/01 104 - - 104 [2]تجهیزات شهري

 0/03 0/03 0/03 - - 542 542 تفريحی و گردشگري

 0/01 0/02 0/02 - - 297 297 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 0/7 0/8 0/8 9454 - 4397 13851 پايانه و انبار

 25/6 32/6 32/6 404205 86305 50564 541074 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی -تجاري

 1/0 1/3 1/3 - - 20804 20804 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 0/005 0/01 0/01 - - 101 101 گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

4559 - - 4559 0/3 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
1657978 124401 130275 1403303 99/9 100 78/6 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

1619 1619 - - 0/1 - 0/1 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
1619 1619 - - 0/1 - 0/1 

 78/7 - 100 1403303 130275 126020 1659598 جمع 

 
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهرييگزينی كاربرتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان : 2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
 اي كاربري وضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي دارمنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک : 3
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 شهر اروميه  4-4طرح تفصيلي ناحيه  های شهری )اراضي خالص(  درالگوی استفاده از زمين در كاربری -42-4جدول 

 

 نفر 21095در سال افق طرح:  4-4جمعيت ناحيه 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 ناحيه ای* فرا ناحيه ای كل

 904701 - 904701 مسكوني

 خدمات شهری
 60795 38444 99239 خدمات پایه

 29043 79065 108108 سایر خدمات شهری

 4559 297 4857 سایر كاربری ها

 404205 136869 541074 شبكه گذرها

 1403303 254675 1657978 مجموع 

  .است  شامل رده عملکردي ناحیه و زير ناحیه* 
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 شهر اروميه 4-4طرح تفصيلي ناحيه  -16-4نقشه 
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 4-4-1طرح تفصيلي محله  -1-4-4

درصد از وسعت  0/7 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  85با مساحت ، 4-4-1محله 

  .را دارا است 4-4درصد از وسعت ناحیه  2/51و  منطقه چهار

 

ي هاها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-4-1محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضی به كاربري مسکونی و خدماتی، 

 راينفر را پذ 11509برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-4-1محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و نزمي از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  4/55، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-4-1محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 2/8مترمربع( با سرانه  94846درصد ) 2/11مترمربع به كاربري مسکونی،  9/40مترمربع( با سرانه  470930)

مترمربع به شبکه گذرها  4/24مترمربع( با سرانه  281282درصد ) 1/33، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.مترمربع به ساير كاربري 2/0مترمربع( با سرانه  2438درصد ) 3/0و 

 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 عتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجهیزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صن

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-4-1موقعيت محله 
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 دهد.را اراضی خالص شهري تشکیل می محلهدرصد( از مساحت  0/100هکتار ) 9/84به اين ترتیب 

 ن اساس:بر اي 

 8/73شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 135 ،4-4-1محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  9/40برابر  زمین مسکونیانه نفر در هکتار و سر 244 ،4-4-1محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-4-1های شهری )اراضي خالص( محله الگوی استفاده از زمين در كاربری -43-4جدول 

 

 نفر 11509در سال افق طرح:  4-4-1جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 40/9 470930 - 470930 مسكوني

 خدمات شهری
 3/5 39937 25370 14567 خدمات پایه

 4/8 54910 52314 2595 سایر خدمات شهری

 0/2 2438 - 2438 سایر كاربری ها

 24/4 281282 122267 159016 شبكه گذرها

 73/8 849497 199951 649546 مجموع 
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 اروميهشهر  4-4-1كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -44-4جدول 

 نفر 11509در سال افق طرح:  4-4-1جمعيت محله 

 نوع كاربری

 )درصد(سهم نسبي  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 

 فراشهری
 كل اراضي محله و ناحيه منطقه

اراضي 

خالص 

 40/9 55/4 55/4 470930 - - 470930 مسکونی  شهری

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 1/0 1/4 1/4 5005 6589 - 11594 آموزشی

 0/5 0/7 0/7 - 572 5708 6280 انتظامی -اداري

 1/6 2/2 2/2 8159 9449 939 18546 خدماتی-تجاري

 0/1 0/1 0/1 747 - - 747 ورزشی 

 0/2 0/2 0/2 2121 - - 2121 درمانی 

 0/1 0/1 0/1 - - 895 895 هنري -فرهنگی

پارک و فضاي 
 سبز

 1/0 1/3 1/3 11464 - - 11464 پارک

 0/5 0/6 0/6 - - 5476 5476 [1]فضاي سبز و باز

 0/4 0/5 0/5 4601 - - 4601 [2]مذهبی 

 0/3 0/3 0/3 1035 1898 - 2933 [2]تأسیسات شهري

 0/01 0/01 0/01 104 - - 104 [2]تجهیزات شهري

 0/05 0/1 0/1 - - 542 542 تفريحی و گردشگري

 - - - - - - - میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و نقل و 
 انبارداري 

 0/8 1/0 1/0 4240 - 4397 8637 پايانه و انبار

 24/4 33/1 33/1 208137 47829 25316 281282 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 مسکونی-تجاري

  

- - - - - - - 

 1/8 2/4 2/4 - - 20804 20804 خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-سکونیم

 گارگاهی-تجاري

  

101 101 - - 0/01 0/01 0/01 

 [3]الحاقی

  

2438 - - 2438 0/3 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
849497 64178 66337 718982 100/0 100 73/8 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

- - - - - - - 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
- - - - - - - 

 73/8 - 100 718982 66337 64178 849497 جمع 
 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز هاي تأسیسات و تجهیزات شهريگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و ربري مذهبی بر طبق اقدام مردمگزينی كاتأمین سرانه و مکان :2

 شده است. سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
ضع موجود و شبکه گذر صاف شده است.هاي داراي كاربري ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 4-4-1طرح تفصيلي محله  -17-4نقشه 
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 4-4-2طرح تفصيلي محله  -4-4-2

درصد از وسعت  6/6 ارومیه،شهر پاره اصلی درصد از وسعت  0/1هکتار در حدود  81با مساحت ، 4-4-2محله 

  .را دارا است 4-4درصد از وسعت ناحیه  8/48و  منطقه چهار

 

هاي ها و فرصتبا در نظر گرفتن محدوديت 4-4-2محله 

هاي معطوف به تأمین خدمات براي ريزيتوسعه بر پايه برنامه

پذيري آينده بر پايه جمعیت كنونی و تعیین میزان جمعیت

به كاربري مسکونی و خدماتی، تخصیص مانده ظرفیت اراضی 

 راينفر را پذ 9586برابر با  یتیدر سال افق طرح جمع محله

 .باشدیم

 

 

 اروميه شهر 4-4-2محله  اراضي در پيشنهادی جمعيتي تراكم و زمين از استفاده نحوه كلي لگویا

درصد  5/53، محله مساحت كل ازدهد كه نشان می 4-4-2محله الگوي كلی نحوه استفاده از اراضی 

 7/11مترمربع( با سرانه  112500درصد ) 9/13مترمربع به كاربري مسکونی،  3/45مترمربع( با سرانه  433772)

مترمربع به شبکه گذرها  1/27مترمربع( با سرانه  259792درصد ) 1/32، 1هاي خدمات شهريمترمربع به كاربري

 ها اختصاص يافته است.ير كاربريمترمربع به سا 3/0مترمربع( با سرانه  2419درصد ) 3/0و 

 

                                                           
 باشد:هاي زير میهاي خدمات عمومی در طرح تفصیلی شهر ارومیه شامل كاربريكاربري 1

هنري، پارک و فضاي سبز، مذهبی، تأسیسات شهري، -خدماتی، ورزشی، درمانی، فرهنگی-انتظامی، تجاري-آموزش، تحقیقات و فناوري، آموزشی، اداري
 یزات شهري، تفريحی و گردشگري، میراث فرهنگی، صنعتی، پايانه و انبار، كاربري هاي خدماتی مختلط.تجه

 در تقسيمات تناني طرح تفصيلي شهر اروميه 4-4-2موقعيت محله 
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درصد(  2/0هکتار ) 2/0و  را اراضی خالص شهري محلهدرصد( از مساحت  8/99هکتار ) 8/80به اين ترتیب 

 دهد.خالص شهري تشکیل مینارا اراضی  محلهاز مساحت 

 بر اين اساس: 

 5/84 شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه ناخالص زمین 118، 4-4-2تراكم ناخالص شهري در محله  -

 مترمربع است.

 3/84شهري برابر  نفر در هکتار و سرانه خالص زمین 119 ،4-4-2محله تراكم خالص شهري در  -

 است.مترمربع 

مترمربع  3/45برابر  زمین مسکونینفر در هکتار و سرانه  221 ،4-4-2محله تراكم خالص مسکونی در  -

 است.

 

 

 در طرح تفصيلي 4-4-2های شهری )اراضي خالص( محله ر كاربریالگوی استفاده از زمين د -45-4جدول 

 

 نفر 9586در سال افق طرح:  4-4-2جمعيت محله 

 كاربری
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله ای محله ای

 45/3 433772 - 433772 مسكوني

 خدمات شهری
 6/2 59302 47137 12165 خدمات پایه

 5/5 53198 48266 4932 سایر خدمات شهری

 0/3 2419 297 2121 سایر كاربری ها

 27/1 259792 119844 139948 شبكه گذرها

 84/3 808482 215544 592937 مجموع 
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 شهر اروميه 4-4-2كاربری اراضي طرح تفصيلي محله  -46-4جدول 

 نفر 9586در سال افق طرح:  4-4-2جمعيت محله 

 نوع كاربری

 درصد((هم نسبي س )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهری و 
 فراشهری

 كل اراضي محله و ناحيه منطقه
اراضي 
خالص 
 شهری

 45/3 53/7 53/5 433772 - - 433772 مسکونی 

 - - - - - - - آموزش تحقیقات و فناوري

 3/1 3/7 3/7 17243 6576 5777 29595 آموزشی

 1/4 1/7 1/7 341 432 12647 13421 انتظامی -اداري

 3/6 4/3 4/3 11089 18189 5285 34563 خدماتی-تجاري

 0/2 0/2 0/2 1692 - - 1692 ورزشی 

 0/1 0/1 0/1 - - 881 881 درمانی 

 0/5 0/6 0/6 2919 - 2263 5182 هنري -فرهنگی

پارک و 
فضاي 

 سبز

 1/2 1/4 1/4 11432 - - 11432 پارک

 0/4 0/5 0/5 - - 4034 4034 [1]فضاي سبز و باز

 0/6 0/7 0/7 2190 - 3790 5979 [2]مذهبی 

 0/1 0/1 0/1 240 265 - 505 [2]تأسیسات شهري

 - - - - - - - [2]تجهیزات شهري

 - - - - - - - تفريحی و گردشگري

 0/03 0/04 0/04 - - 297 297 میراث فرهنگی

 - - - - - - - صنعتی

حمل و 
نقل و 

 انبارداري 

 0/5 0/6 0/6 5214 - - 5214 پايانه و انبار

 27/1 32/1 32/1 196067 38476 25248 259792 شبکه گذر

 - - - - - - - نظامی

 - - - - - - - مسکونی-تجاري

 - - - - - - - خدماتی-اداري-تجاري

 - - - - - - - كارگاهی-مسکونی

 - - - - - - - گارگاهی-تجاري

 [3]الحاقی

  

2121 - - 2121 0/3 0/3 0/2 

 جمع اراضي خالص شهری

  
808482 60222 63938 684321 99/8 100 84/3 

 - - - - - - - باغات و كشاورزي

 رودخانه

  

1619 1619 - - 0/2 - 0/2 

 - - - - - - - حريم سبز حفاظتی

 جمع اراضي ناخالص شهری

  
1619 1619 - - 0/2 - 0/2 

 84/5 - 100 684321 63938 61842 810101 جمع 
 

 ها، كل اراضی حريم به كاربري فضاي سبز و باز اختصاص داده شده است.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودن كشت گیاهان در حريم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فنی مربوط توسط  نیز ريهاي تأسیسات و تجهیزات شهگزينی كاربريتأمین سرانه و مکان و گزينی كاربري مذهبی بر طبق اقدام مردمتأمین سرانه و مکان :2

 سطح و سرانه هاي مربوطه  نیز در سطوح كالن)منطقه و شهر( ديده شده است.  پذيرد.انجام میمتناسب با نیاز در طول زمان)تا افق طرح ( ،ربطهاي ذيسازمان
گذر صاف شده است.ضع موجود و شبکه هاي داراي كاربري ومنظور از اراضی الحاقی، اراضی مابین پالک :3
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 شهر اروميه 4-4-2طرح تفصيلي محله  -18-4نقشه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجمنطقه 
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 پنجمنطقه طرح تفصیلی  -5

درصد از كل مساحت پاره اصلي شهر  3/12هكتار حدود  1034نزدیک به شهر ارومیه با مساحتي  پنجمنطقه 

 دهد.را به خود اختصاص مي

های امیني وكاشههاني مهشتریم مرورهای بلوارهای شهههید بهیههتيب زههربازام  شنادب شهههید باهنر و خیابام

ب غرب منطقه به منطقه پنجبه  شههشا  از پنجمنطقه  های شهههر مي باشههد.منطقه ایم منطقه به زههایرپیوزههتاری 

 . رددهای چهار و دو و جنوب آم به منطقه یک منتهي ميشهرب شرق منطقه به منطقهمردوده مصوب 

 مرله ازت. 10ناحیه و  2در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل پنج منطقه تقسیشات تناني 

 

 شهر یدرتقسیمات تنان هیشهر اروم پنجمنطقه  گاهیجا -1-5نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)منطقه 
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 هیشهر اروم پنجمنطقه الگوي كلی نحوه استفاده از زمین و تراكم جمعیتی پیشنهادي در اراضی 

 

 41/2هكتار ) 6/424 بدهد كه از كل مساحت منطقهنیام مي پنجمنطقه الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

به زایر  درصد( 9/33)هكتار 3/350و    ذرهادرصد( به شبكه  7/23هكتار ) 244/8 درصد( به كاربری مسكونيب

درصد( از مساحت منطقه را  7/98هكتار ) 7/1019به ایم ترتیب  .های شهری اختصاص داده شده ازتكاربری

شنازه های  دهد.درصد( دیگر را اراضي ناخالص شهری تیكیل مي 3/1هكتار ) 8/13اراضي خالص شهری و 

 در افق طرح را میتوام چنیم دانست: پنجاصلي منطقه 

 

 بر ایم ازاس:  باشد.نفر مي 92235برای زا  افق طرح برابر با  منطقه پنججشعیت برآورد شده  

 

 1/112 شهری برابر نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 89 برابر منطقه پنجدر  شهریتراكم ناخالص  -

 مترمربع ازت.

 مترمربع 6/110 شهری برابر زمیمنفر در هكتار و زرانه خالص  90 برابر منطقه پنجتراكم خالص شهری در  -

 ازت.

ربع ممتر 0/46 برابر زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  217 برابر منطقه پنجتراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.
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 ارومیه منطقه پنجاطالعات كالبدي و جمعیتی طرح تفصیلی پیشنهادي  -1-5جدول
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شهر  منطقه پنج یلیهاي شهري در طرح تفصالگوي تفصیلی نحوه استفاده از زمین و سرانه كاربري

 هیاروم

به تفكیک هر كاربری به ترتیب زیر  منطقه پنجدر طرح تفصیلي  های الگوی كاربری زمیممهشتریم ویژ ي

 ازت:

هكتار و زرانه متناظر با آم  6/424 برابر منطقه پنجدر اراضي كاربری مسكوني مساحت  كاربري مسكونی:

درصد از اراضي  6/41 حدود درصد از مساحت كل منطقه و 1/41 مترمربع ازت. اراضي كاربری مسكوني 03/46

 آم را به خود اختصاص داده ازت. یخالص شهر

و زرانه هكتار  9/15 برابر منطقه پنجدر خدماتي -اراضي كاربری تجاریمساحت  خدماتی:-كاربري تجاري

 ومساحت كل منطقه  از درصد 5/1 حدودخدماتي -مترمربع ازت. اراضي كاربری تجاری 7/1 متناظر با آمزمیم 

 .را به خود اختصاص داده ازتاراضي خالص شهری آم  مساحت از درصد 6/1

 متناظر با آمهكتار و زرانه زمیم  1/33 برابر منطقه پنجدر  ياراضي كاربری آموزشمساحت  كاربري آموزشی:

اراضي خالص  مساحت و كل منطقهاز مساحت درصد  2/3 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری آموزش عشومي 6/3

 .را به خود اختصاص داده ازتشهری آم 

 برابر منطقه پنجدر  ترقیقات و فناوریمساحت اراضي كاربری آموزش  كاربري آموزش تحقیقات و فناوري:

 2/1 حدود كاربری آموزشب ترقیقات و فناوریمترمربع ازت. اراضي  3/1هكتار و زرانه زمیم متناظر با آم  1/12

 ی آم را به خود اختصاص داده ازت.مساحت كل منطقه و مساحت اراضي خالص شهراز درصد 

هكتار و زرانه زمیم متناظر با آم  9/15 برابر منطقه پنجدر مساحت اراضي كاربری درماني  كاربري درمانی:

اراضي مساحت درصد از  6/1مساحت كل منطقه و از درصد  5/1 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری درماني 7/1

 خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.

كتار و زرانه زمیم متناظر با آم ه 2/18 برابر منطقه پنجدر اراضي كاربری ورزشي مساحت  كاربري ورزشی:

مساحت كل منطقه و مساحت اراضي خالص شهری از درصد  8/1 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری ورزشي 0/2

 داده ازت.آم را به خود اختصاص 
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هكتار و زرانه زمیم  5/4 برابر منطقه پنجدر هنری -ساحت اراضي كاربری فرهنگيم هنري:-كاربري فرهنگی

مساحت  درصد از مساحت كل منطقه و4/0 حدود هنری-مترمربع ازت. اراضي كاربری فرهنگي 5/0متناظر با آم 

 اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.

هكتار و زرانه زمیم متناظر با آم  8/2 برابر منطقه پنجدر مساحت اراضي كاربری مذهبي  كاربري مذهبی:

درصد از مساحت كل منطقه و مساحت اراضي خالص شهری  3/0 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری مذهبي 3/0

 آم را به خود اختصاص داده ازت.

 منطقه پنجدر  اراضي پارک و فضای زبز حتمسا :)پارک و فضاي سبز و باز( كاربري پارک و فضاي سبز

 5/7 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری پارک و فضای زبز 4/8هكتار و زرانه زمیم متناظر با آم  7/77 برابر

 درصد از مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.  6/7  درصد از مساحت كل منطقه و

هكتار و زرانه  1/13 برابر منطقه پنجدر مساحت اراضي كاربری تأزیسات شهری  سیسات شهري:أكاربري ت

 درصد از مساحت كل منطقه و 3/1 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری تأزیسات شهری 4/1زمیم متناظر با آم 

 مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.

هكتار و زرانه  5/6 برابر منطقه پنجدر مساحت اراضي كاربری تجهیزات شهری  كاربري تجهیزات شهري:

درصد از مساحت كل منطقه و  6/0 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری تجهیزات شهری 7/0زمیم متناظر با آم 

 مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.

هكتار  2/2 برابر منطقه پنجدر بری تفریري و  ردشگری ساحت اراضي كارم كاربري تفریحی و گردشگري:

از مساحت درصد  2/0 حدود مترمربع ازت. اراضي كاربری تفریري و  ردشگری 2/0و زرانه زمیم متناظر با آم 

 منطقه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.كل 

هكتار و زرانه زمیم  0/61 برابر منطقه پنجدر انتظامي -احت اراضي كاربری اداریمس انتظامی:-كاربري اداري

 0/6درصد از مساحت كل منطقه و  9/5 حدود انتظامي-مترمربع ازت. اراضي كاربری اداری 6/6متناظر با آم 

 مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.درصد از 

كاربری حشل و نقل و انبارداری )پایانه و انبار( مساحت اراضي  :)پایانه و انبار( يكاربري حمل و نقل و انباردار

مترمربع ازت. اراضي كاربری حشل و نقل و  4/0هكتار و زرانه زمیم متناظر با آم  7/3 برابر منطقه پنجدر 
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شهری آم را به خود ي خالص ضدرصد از مساحت كل منطقه و مساحت ارا 4/0 حدود انبارداری )پایانه و انبار(

 اختصاص داده ازت.

 8/244 برابر منطقه پنجدر  ها(آم احت اراضي كاربری شبكه  ذر )شبكه  ذر و رفیوژمس كاربري شبكه گذر:

درصد از مساحت كل  7/23. اراضي كاربری شبكه  ذر حدود مترمربع ازت26/5 هكتار و زرانه متناظر با آم 

 اضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت.ردرصد از مساحت ا 0/24منطقه و حدود 

و زرانه متناظر ازت هكتار  3/8 برابر منطقه پنجدر مختلط  كاربریبا ساحت كل اراضي م هاي مختلط:كاربري

اراضي  مساحتدرصد از مساحت كل منطقه و  8/0های مختلط حدود اراضي كاربری مي باشد.مترمربع  9/0با آم 

 دهد كه از كلنیام مي منطقه پنجهای مختلط در الگوی توزیع كاربری شامل مي شود.خالص شهری آم را 

-كاربری تجاریبه  درصد( 3/37)هكتار 1/3 مسكونيب-درصد( به كاربری تجاری 7/43هكتار) 3/ 6بمساحت آم

  اص یافته ازت.ختصاكار اهي -كاربری تجاریبه صد( در 0/19)هكتار  6/1 و خدماتي-اداری

هكتار و  7/1019 برابر منطقه پنجشهری در  ساحت اراضي خالصم :هاي شهرياراضی )خالص( كاربري

درصد از مساحت كل منطقه را به خود  7/98اراضي حدود ایم مترمربع ازت.  6/110متناظر با آم  زمیم زرانه

 اختصاص داده ازت.

متناظر  زمیم هكتار و زرانه 8/13 برابر منطقه پنجاحت اراضي ناخالص شهری در مس اراضی ناخالص شهري:

 هكتار 6/9دهد كه نیام مي منطقه پنج ها در اراضي ناخالص شهریالگوی توزیع كاربری مترمربع ازت. 5/1با آم 

 باشد.ميرودخانه  درصد(  4/30)هكتار 2/4كیاورزی و اراضي باغات و كاربری  به درصد( 6/69)از ایم اراضي
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 شهر ارومیه منطقه پنجكاربري اراضی طرح تفصیلی  -2-5جدول 

 نفر  92235افق طرح  سال در منطقه پنججمعیت                    

 نوع كاربري

سرانه   )درصد(سهم نسبی  )مترمربع( مساحت
 كل اراضی كل )مترمربع(

اراضی خالص 
 شهري

 46/03 41/64 41/08 4245964 مسكوني 
 1/31 1/19 1/17 121035 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/59 3/25 3/21 331275 آموزشي
 6/62 5/98 5/90 610204 انتظامي -اداری
 1/72 1/56 1/54 158978 خدماتي-تجاری
 1/98 1/79 1/76 182310 ورزشي 
 1/72 1/56 1/53 158593 درماني 
 0/49 0/44 0/43 44912 هنری -فرهنگي

 پارک و فضای زبز
 4/83 4/37 4/31 445615 پارک

 3/59 3/25 3/21 331496 [2]فضای زبز و باز
 0/30 0/27 0/27 27671 [3]مذهبي 

 1/42 1/28 1/27 130786 [4]تأزیسات شهری
 0/70 0/63 0/62 64565 [4]تجهیزات شهری

 0/24 0/21 0/21 21695 تفریري و  ردشگری
 0/05 0/05 0/05 4877 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 0 صنعتي

 حشل و نقل و انبارداری 
 0/40 0/36 0/36 37110 پایانه و انبار
 26/54 24/01 23/69 2448179 شبكه  ذر

 7/93 7/17 7/07 731207 نظامي
 0/39 0/35 0/35 36126 مسكوني-تجاری
 0/33 0/30 0/30 30844 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00 0 كار اهي-مسكوني
 0/17 0/15 0/15 15758  ار اهي-تجاری
 [5]الراقي

  
17993 0/17 0/18 0/20 

 جمع اراضی خالص شهري

  
10197194 98/66 100/00 110/56 

 1/04 -  0/93 96344 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
42108 0/41 -  0/46 

 0/00 -  0/00 0 حریم زبز حفاظتي
 اراضی ناخالص شهري جمع

  
138452 1/34 -  1/50 

 112/06 -  100/00 10335646 جمع 
 

 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلكیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : با توجه به مجاز بودم 2
 یابد. زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مردد ترقق ميتأمیم زرانه و مكام:  3
 پذیرد.ربط انجاد ميهای ذیضوابط فني مربوط توزط زازمام های تأزیسات و تجهیزات شهری بر طبق زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام:  4
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک:  5
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 خالص منطقه و فرامنطقه سطوح شهر ارومیه به تفكیک منطقه پنجكاربري اراضی طرح تفصیلی  -3-5جدول

 نفر  92235افق طرح  سال در منطقه پنججمعیت                                                                                                                    

 نوع كاربري
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت 

 منطقه* كل منطقه* كل منطقه* فرامنطقه كل

 46/0 46/0 55/6 41/1 4245964 0 4245964 مسكوني 
 - 1/3 - 1/2 0 121035 121035 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/0 3/6 3/6 3/2 274037 57238 331275 آموزشي
 0/3 6/6 0/4 5/9 29685 580519 610204 انتظامي -اداری
 1/3 1/7 1/6 1/5 122089 36889 158978 خدماتي-تجاری
 0/6 2/0 0/8 1/8 59290 123020 182310 ورزشي 
 0/4 1/7 0/5 1/5 34500 124093 158593 درماني 
 0/2 0/5 0/2 0/4 15133 29779 44912 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 زبز

 2/7 4/8 3/2 4/3 247396 198219 445615 پارک
 - 3/6 - 3/2 0 331496 331496 [2]فضای زبز و باز

 0/3 0/3 0/4 0/3 27671 0 27671 [3]مذهبي 
 1/4 1/4 1/7 1/3 130786 0 130786 [4]تأزیسات شهری
 0/4 0/7 0/4 0/6 33255 31310 64565 [4]تجهیزات شهری

 - 0/2 - 0/2 0 21695 21695 تفریري و  ردشگری

 - 0/1 - 0/0 0 4877 4877 میراث فرهنگي

 - 0/0 - 0/0 0 0 0 صنعتي

حشل و نقل و 
 انبارداری 

 0/4 0/4 0/5 0/4 37110 0 37110 پایانه و انبار
 24/1 26/5 29/1 23/7 2223074 225106 2448179 شبكه  ذر

 - 7/9 - - 0 731207 731207 نظامي

 0/4 0/4 0/5 0/3 36126 0 36126 مسكوني-تجاری
 - 0/3 - 0/3 0 30844 30844 خدماتي-اداری-تجاری

 - - - - 0 0 0 كار اهي-مسكوني

 - 0/2 - 0/2 0 15758 15758  ار اهي-تجاری

 [5]الراقي

95473 

17993 0 17993 0/2 0/2 0/2 0/2 
 جمع اراضی خالص شهري

  
10197194 2663085 7534109 91/6 98/7 110/6 81/7 

 1/0 1/0 1/3 0/9 96344 0 96344 باغات و كیاورزی
 رودخانه

49623 

42108 42108 0 0/4 - 0/5 - 

 - - - - 0 0 0 حریم زبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
138452 42108 96344 1/3 1/3 1/5 1/0 

 82/7 112/1 100/0 93 7630453 2705193 10335646 جمع 

  كاربری های رده عشلكردی منطقه و زیر منطقه را دربرمي  یرد.* 
 

 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری بارومیه در حریم شهر: با توجه به احداث دانیگاه  1
 شده ازت.هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
 یابد. زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مردد ترقق ميتأمیم زرانه و مكام:  3
 پذیرد.ربط انجاد ميهای ذیهای تأزیسات و تجهیزات شهری بر طبق ضوابط فني مربوط توزط زازمام زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام:  4
 دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت. هایمنظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک:  5
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 شهر ارومیه به تفكیک رده عملكردي منطقه پنجكاربري اراضی طرح تفصیلی  -4-5جدول 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 46/03 41/64 41/08 4245964 -   - 4245964 مسكوني 
 1/31 1/19 1/17  - -  121035 121035 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/59 3/25 3/21 245082 28955 57238 331275 آموزشي
 6/62 5/98 5/90 17893 11792 580519 610204 انتظامي -اداری
 1/72 1/56 1/54 78203 43885 36889 158978 خدماتي-تجاری
 1/98 1/79 1/76 59290  - 123020 182310 ورزشي 
 1/72 1/56 1/53 27280 7220 124093 158593 درماني 
 0/49 0/44 0/43 15133  - 29779 44912 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 زبز

 4/83 4/37 4/31 247396  - 198219 445615 پارک
 3/59 3/25 3/21 -   - 331496 331496 [2]فضای زبز و باز

 0/30 0/27 0/27 27671 -   - 27671 [3]مذهبي 
 1/42 1/28 1/27 1554 129232 -  130786 [4]تأزیسات شهری
 0/70 0/63 0/62 33255 -  31310 64565 [4]تجهیزات شهری

 0/24 0/21 0/21  -  - 21695 21695 تفریري و  ردشگری
 0/05 0/05 0/05  -  - 4877 4877 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 -   - -  0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/40 0/36 0/36 37110  - -  37110 پایانه و انبار
 26/54 24/01 23/69 1620097 602977 225106 2448179 شبكه  ذر

 7/93 7/17 7/07 -   - 731207 731207 نظامي
 0/39 0/35 0/35 36126 -   - 36126 مسكوني-تجاری
 0/33 0/30 0/30 -   - 30844 30844 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00  - -  -  0 كار اهي-مسكوني
  ار اهي-تجاری

  

15758 15758 -  -  0/15 0/15 0/17 
 [5]الراقي

  
17993 -   - 17993 0/17 0/18 0/20 

 110/56 100/00 98/66 6710047 824062 2663085 10197194 جمع اراضی خالص شهري

 1/04 -  0/93 96344 -  -  96344 باغات و كیاورزی
 0/46 -  0/41  -  - 42108 42108 رودخانه

 0/00  - 0/00  -  -  - 0 حریم زبز حفاظتي
 1/50  - 1/34 96344 0 42108 138452 جمع اراضی ناخالص شهري

 112/06  - 100/00 6806392 824062 2705193 10335646 جمع 

 
 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.هاب كل اراضي حریم به ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
 یابد. زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مردد ترقق ميتأمیم زرانه و مكام : 3
 پذیرد.ربط انجاد ميهای ذیهای تأزیسات و تجهیزات شهری بر طبق ضوابط فني مربوط توزط زازمام زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام : 4
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.اراضي الراقيب اراضي مابیم پالکمنظور از  : 5
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 در طرح تفصیلی منطقه پنجهاي شهري )اراضی خالص( الگوي استفاده از زمین در كاربري -5-5جدول 

 

 نفر 92235افق طرح  سال در منطقه پنججمعیت 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 منطقه اي* فرا منطقه اي كل

 4245964 - 4245964 مسكونی

 خدمات شهري
 822069 895155 1717223 خدمات پایه

 225009 806740 1031750 سایر خدمات شهري

 17993 736084 754077   سایر كاربري ها

 2223074 225106 2448179 شبكه گذرها

 7534109 2663085 10197194 مجموع 

  .زیر منطقه ازتشامل رده عشلكردی منطقه و * 
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 شهر ارومیه منطقه پنجطرح تفصیلی  -2-5نقشه 
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 5-1طرح تفصیلی ناحیه  -1-5

درصد از  7/6و حدود  منطقه پنجدرصد از مساحت  2/54هكتار حدود  561با مساحتي بالغ بر  5-1ناحیه 

 مرله ازت.  5شامل  5-1تقسیشات تناني ناحیه  دهد.مساحت پاره اصلي شهر را به خود اختصاص مي

 

توزعه  یهاو فرصت هاتیبا در نظر  رفتم مردود 5-1ناحیه 

 تیجشع یخدمات برا میمعطوف به تأم یهایزیربرنامه هیبر پا

مانده  صیتخص هیبر پا ندهیآ یریپذتیجشع زامیم مییو تع يكنون

در زا  افق طرح  بيو خدمات يمسكون یكاربر ياراض تیظرف

 .باشديم پذیرانفر را  53302برابر با  جشعیتي

 

 

 ارومیه شهر  5-1 ناحیه اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

 2/37هكتار ) 8/208 ناحیهدهد كه از كل مساحت نیام مي 5-1ناحیه الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

زایر  ( بهدرصد 1/38هكتار ) 5/213 و  ذرهادرصد( به شبكه  5/23هكتار ) 6/131 درصد( به كاربری مسكونيب

را اراضي  ناحیهدرصد( از مساحت  8/98هكتار ) 0/554به ایم ترتیب  .های شهری اختصاص داده شده ازتكاربری

شنازه های اصلي ناحیه  دهد.درصد( دیگر را اراضي ناخالص شهری تیكیل مي 1/ 2هكتار ) 7/6خالص شهری و 

 در افق طرح را میتوام چنیم دانست: 5-1

 بر ایم ازاس:  باشد.نفر مي 53302برای زا  افق طرح برابر با  5-1ه جشعیت برآورد شده ناحی

 مترمربع 2/105 شهری برابر نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 95 ب3-1ناحیه در  شهریتراكم ناخالص  -
 ازت.

مترمربع  9/103 شهری برابر نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 96 ب3-1ناحیه تراكم خالص شهری در  -
 ازت.

مترمربع  2/39نفر در هكتار و زرانه زمیم مسكوني برابر  255ب 3-1تراكم خالص مسكوني در ناحیه  -
 ازت.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه  5-1ناحیه موقعیت 
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 شهر 5-1 ناحیه تفصیلی طرح در شهري هايكاربري سرانه و زمین از استفاده نحوه تفصیلی الگوي

 ارومیه

به تفكیک هر كاربری به ترتیب زیر  5-1در طرح تفصیلي  ناحیه  های الگوی كاربری زمیمویژ ي مهشتریم

 ازت:

 2/37مساحت دارد كه حدود  هكتار 8/208 ب5-1ناحیه كاربری مسكوني دارای اراضي  كاربري مسكونی:

و زرانه  درصد از اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت 7/37درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.ميمترمربع  2/39متناظر با آم زمیم 

مساحت دارد كه هكتار  5/11 ب5-1در ناحیه خدماتي -تجاریكاربری  دارای اراضي خدماتی:-كاربري تجاري

و زرانه  را به خود اختصاص داده ازتاراضي خالص شهری آم و مساحت  ناحیهمساحت كل  از درصد 1/2 حدود

 مترمربع مي باشد. 2/2 متناظر با آمزمیم 

درصد  6/3 مساحت دارد كه حدود هكتار  2/20 ب5-1ناحیه در  يكاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزشی:

متناظر با و زرانه زمیم ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت كل از مساحت 

 مي باشد.مترمربع  8/3 آم

 5/11 ب5-1در ناحیه  ترقیقات و فناوری كاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزش تحقیقات و فناوري:

ی آم را به خود و مساحت اراضي خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  1/2 مساحت دارد كه حدود هكتار

 مي باشد.مترمربع  2/2 متناظر با آمو زرانه زمیم اختصاص داده ازت 

درصد  5/2هكتار مساحت دارد كه حدود  1/14 ب5-1درماني در ناحیه كاربری  دارای اراضي كاربري درمانی:

متناظر با و زرانه زمیم داده ازت  از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص

 مي باشد.مترمربع  6/2

درصد  6/2هكتار مساحت دارد كه حدود  5/14 ب5-1كاربری ورزشي در ناحیه  دارای اراضي كاربري ورزشی:

زرانه زمیم متناظر با و از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت 

 باشد.مي مترمربع  7/2آم 
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هكتار مساحت دارد كه  1/4 ب5-1هنری در ناحیه -كاربری فرهنگي دارای اراضي هنري:-كاربري فرهنگی

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه  7/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  8/0زمیم متناظر با آم 

درصد از  1/0هكتار مساحت دارد كه حدود  7/0 ب5-1كاربری مذهبي در ناحیه  دارای اراضي كاربري مذهبی:

مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه زمیم متناظر با آم 

 باشد.مي مترمربع  1/0

كاربری پارک و فضای زبز در ناحیه  دارای اراضي :)پارک و فضاي سبز و باز( كاربري پارک و فضاي سبز

مساحت اراضي خالص  درصد از 5/3درصد از مساحت كل ناحیه و 4/3هكتار مساحت دارد كه حدود  2/19ب 5-1

 باشد.مي مترمربع  6/3شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه زمیم متناظر با آم 

هكتار مساحت دارد كه  4/0 ب5-1شهری در ناحیه كاربری تأزیسات  دارای اراضي سیسات شهري:أكاربري ت

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه  1/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  1/0زمیم متناظر با آم 

ت دارد كه هكتار مساح 3/0 ب5-1كاربری تجهیزات شهری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تجهیزات شهري:

از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه درصد  1/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  1/0آم زمیم متناظر با 

هكتار مساحت  4/1 ب5-1كاربری تفریري و  ردشگری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تفریحی و گردشگري:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت  3/0دارد كه حدود 

 باشد.مي مترمربع  3/0و زرانه زمیم متناظر با آم 

هكتار مساحت دارد كه  3/35 ب5-1انتظامي در ناحیه -كاربری اداری دارای اراضي انتظامی:-كاربري اداري

مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده درصد از  4/6درصد از مساحت كل ناحیه و  3/6حدود 

 باشد.مي مترمربع  6/6ازت و زرانه زمیم متناظر با آم 
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كاربری حشل و نقل و انبارداری )پایانه و انبار(  دارای اراضي :)پایانه و انبار( كاربري حمل و نقل و انبارداري

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری  3/0هكتار مساحت دارد كه حدود  8/1 ب5-1در ناحیه 

 باشد.مي مترمربع  3/0آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه زمیم متناظر با آم 

 5/23حدود مساحت دارد كه هكتار  6/131 ب5-1ناحیه شبكه  ذر در كاربری  دارای اراضي كاربري شبكه گذر:

ری آم را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضي خالص شه 8/23و حدود  ناحیهمساحت كل درصد از 

 باشد.مي مترمربع  7/24ازت  و زرانه زمیم متناظر با آم 

درصد  8/0مساحت دارد كه حدود هكتار  2/4 ب5-1ناحیه مختلط در  كاربریدارای  اراضي هاي مختلط:كاربري

متناظر با  زمیم و زرانهاز مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت 

 6/0 بمساحت آم دهد كه از كل نیام مي 5-1ناحیه  های مختلط درمترمربع ازت. الگوی توزیع كاربری 8/0آم 

و  خدماتي-اداری-تجاریكاربری درصد( به  7/65)هكتار  8/2 مسكونيب-درصد( به كاربری تجاری 0/15هكتار )

 ازت. یافتهاختصاص كار اهي -كاربری تجاریدرصد(  به  3/19)هكتار  82/0

 هكتار و زرانه 0/554 ب5-1ناحیه در  )اراضي خالص(  های شهریساحت كاربریم شهري: خالصاراضی 

را به خود  ناحیهدرصد از مساحت كل  8/98شهری حدود  خالصمترمربع ازت. اراضي  9/103متناظر با آم زمیم 

 اختصاص داده ازت.

متناظر با آم زمیم هكتار و زرانه  7/6 ب5-1ناحیه احت اراضي ناخالص شهری در مس اراضی ناخالص شهري:

 6/5 نزدیک به  دهد كهنیام مي 5-1ناحیه  ها در اراضي ناخالص شهریمترمربع ازت. الگوی توزیع كاربری 3/1

رودخانه به  درصد( 7/15)هكتار 0/1كیاورزی و  اراضيباغات و  از مساحت آم به كاربریدرصد(  3/84)هكتار

 اختصاص یافته ازت.
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 شهر ارومیه 5-1كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -6-5جدول 

 نفر  53302در سال افق طرح:   5-1جمعیت ناحیه 

 نوع كاربري
سرانه   رصد(د(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 

 كل اراضی كل )مترمربع(
اراضی خالص 

 شهري

 39/18 37/70 37/25 2088347 مسكوني 
 2/17 2/08 2/06 115403 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/78 3/64 3/60 201674 آموزشي
 6/63 6/38 6/30 353349 انتظامي -اداری
 2/16 2/08 2/05 115023 خدماتي-تجاری
 2/71 2/61 2/58 144708 ورزشي 
 2/64 2/54 2/51 140857 درماني 
 0/76 0/73 0/72 40603 هنری -فرهنگي

 پارک و فضای زبز
 1/46 1/40 1/39 77828 پارک

 2/14 2/06 2/03 113857 [2]فضای زبز و باز
 0/13 0/13 0/12 6987 [3]مذهبي 

 0/07 0/06 0/06 3549 [3]تأزیسات شهری
 0/06 0/06 0/06 3112 [3]تجهیزات شهری

 0/26 0/25 0/25 13885 تفریري و  ردشگری
 0/09 0/09 0/09 4877 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 0 صنعتي

 حشل و نقل و انبارداری 
 0/33 0/32 0/32 17770 پایانه و انبار
 24/69 23/76 23/47 1316073 شبكه  ذر

 13/72 13/20 13/04 731207 نظامي
 0/12 0/11 0/11 6351 مسكوني-تجاری
 0/52 0/50 0/49 27737 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00 0 كار اهي-مسكوني
 0/15 0/15 0/15 8155  ار اهي-تجاری
 [4]الراقي

  
8315 0/15 0/15 0/16 

 جمع اراضی خالص شهري

  
5539666 98/81 100 103/93 

 1/06  - 1/01 56431 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
10473 0/19 -  0/20 

 0/00  - 0/00 0 حریم زبز حفاظتي
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
66904 1/19 -  1/26 

 105/18  - 100 5606570 جمع 
 

 تثبیت شده ازت. 5كشیسیوم ماده های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهریكاربری زیني تأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام : 3

 . زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت پذیرد.انجاد ميدر طو  زمام)تا افق طرح (متنازب با نیاز  بربطهای ذیزازمام
 ی دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.هامنظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفكیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه اي 5-1كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -7-5جدول 

 نفر  53302در سال افق طرح:  5-1جمعیت ناحیه 

 نوع كاربري
)درصد( سهم نسبی )مترمربع(مساحت 

 )درصد(
  )مترمربع(سرانه

 ناحیه*  كل  ناحیه*  كل  ناحیه* فراناحیه كل )مترمربع(

 39/2 39/2 62/0 37/2 2088347 - 2088347 مسكوني 
 - 2/2 - 2/1 - 115403 115403 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/0 3/8 4/7 3/6 158657 43017 201674 آموزشي
 0/3 6/6 0/5 6/3 16391 336958 353349 انتظامي -اداری
 1/0 2/2 1/5 2/1 51683 63340 115023 خدماتي-تجاری
 0/4 2/7 0/6 2/6 21688 123020 144708 ورزشي 
 0/3 2/6 0/5 2/5 18247 122610 140857 درماني 
 0/2 0/8 0/3 0/7 10824 29779 40603 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 1/5 1/5 2/3 1/4 77828 0 77828 پارک
 - 2/1 - 2/0 0 113857 113857 [2]فضای زبز و باز

 0/1 0/1 0/2 0/1 6987 0 6987 [3]مذهبي 
 0/0 0/1 0/0 0/1 444 3105 3549 [3] تأزیسات شهری
 0/1 0/1 0/1 0/1 3112 0 3112 [3] تجهیزات شهری

 - 0/3 - 0/2 0 13885 13885 تفریري و  ردشگری

 - 0/1 - 0/1 0 4877 4877 میراث فرهنگي

 - 0/0 - 0/0 0 0 0 صنعتي

حشل و نقل 
 و انبارداری 

 0/3 0/3 0/5 0/3 17770 0 17770 پایانه و انبار
 15/5 24/7 24/5 23/5 827039 489033 1316073 شبكه  ذر

7/13 - - 0 731207 731207 نظامي  - 

 0/1 0/1 0/2 0/1 6351 0 6351 مسكوني-تجاری
 - 0/5 - 0/5 0 27737 27737 خدماتي-اداری-تجاری

 - - - - 0 0 0 كار اهي-مسكوني

 - 0/2 - 0/1 0 8155 8155  ار اهي-تجاری

 [4]  الراقي

  
8315 0 8315 0/1 0/2 0/2 0/2 

 جمع اراضی خالص شهري

  
5539666 2225984 3313683 85/8 98/3 103/9 62/2 

 1/1 1/1 1/7 1/0 56431 - 56431 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  

10473 10473 - 0/2 - 0/2 - 

 - - - - - - - حریم زبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
66904 10473 56431 1/2 1/7 1/3 1/1 

 63/2 105/2 100 87 3370113 2236457 5606570 جمع 

 . كاربری های رده عشلكردی ناحیه و زیر ناحیه را دربرمي  یرد *
 

 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددزرانه و مكام تأمیم : 3

 الم)منطقه و شهر( دیده شده ازت. زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح ك پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک : 4
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 به تفكیک رده عملكردي شهر ارومیه 5-1كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -8-5جدول 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 39/18 37/70 37/25 2088347  -  - 2088347 مسكوني 
 2/17 2/08 2/06  - -  115403 115403 [1]آموزش ترقیقات و فناوری 

 3/78 3/64 3/60 158657 10633 32384 201674 آموزشي
 6/63 6/38 6/30 16391 11020 325938 353349 انتظامي -اداری
 2/16 2/08 2/05 51683 40961 22379 115023 خدماتي-تجاری
 2/71 2/61 2/58 21688 -  123020 144708 ورزشي 
 2/64 2/54 2/51 18247 -  122610 140857 درماني 
 0/76 0/73 0/72 10824  - 29779 40603 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 زبز

 1/46 1/40 1/39 77828  -  - 77828 پارک
 2/14 2/06 2/03 -   - 113857 113857 [ 2]فضای زبز و باز

 0/13 0/13 0/12 6987  - -  6987 [3]مذهبي 
 0/07 0/06 0/06 444 3105 -  3549 [3] تأزیسات شهری
 0/06 0/06 0/06 3112 -  -  3112 [3] تجهیزات شهری

 0/26 0/25 0/25  -  - 13885 13885 تفریري و  ردشگری
 0/09 0/09 0/09 -   - 4877 4877 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 -  -   - 0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/33 0/32 0/32 17770  -  - 17770 پایانه و انبار
 24/69 23/76 23/47 827039 361820 127214 1316073 شبكه  ذر

 13/72 13/20 13/04 -   - 731207 731207 نظامي
 0/12 0/11 0/11 6351  -  - 6351 مسكوني -تجاری
 0/52 0/50 0/49 -   - 27737 27737 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00  -  - -  0 كار اهي-مسكوني
 0/15 0/15 0/15  - -  8155 8155  ار اهي-تجاری
 [4]الراقي

  
8315 -  -  8315 0/15 0/15 0/16 

 جمع اراضی خالص شهري

  
5539666 1798445 427539 3313683 98/81 100 103/93 

 1/06 -  1/01 56431 -   - 56431 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
10473 10473 -  -  0/19  - 0/20 

 0/00 -  0/00  -  -  - 0 حریم زبز حفاظتي
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
66904 10473 0 56431 1/19  - 1/26 

 105/18 -  100 3370113 427539 1808918 5606570 جمع 

 
 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیل یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه: با توجه به مجاز بودم كیت  2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام : 3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
 صاف شده ازت.های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک : 4
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 یه شهر اروم 5-1طرح تفصیلی ناحیه  هاي شهري )اراضی خالص(  درالگوي استفاده از زمین در كاربري -9-5جدول 

 

 نفر  53302 در سال افق طرح: 5-1جمعیت ناحیه 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 ناحیه اي* فرا ناحیه اي كل

 2088347 - 2088347 مسكونی

 خدمات شهري
 297787 435387 733174 خدمات پایه

 92194 565479 657673 سایر خدمات شهري

 8315 736084 744399   سایر كاربري ها

 827039 489033 1316073 شبكه گذرها

 3313683 2225984 5539666 مجموع 

 

  .ازت  شامل رده عشلكردی ناحیه و زیر ناحیه*
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 شهر ارومیه  5-1طرح تفصیلی ناحیه  -3-5نقشه 
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 5-1-1طرح تفصیلی محله  -1-1-5

درصد از  6/13 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  7/1هكتار در حدود  141با مساحت ب 5-1-1مرله 

  .را دارا ازت 5-1درصد از وزعت ناحیه  1/25و  منطقه پنجوزعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-1-1مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ13577برابر با  يتیافق طرح جشع در زا 

 

 

 ارومیه شهر 5-1-1محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  6/24مرله ب  مساحت كل ازدهد كه نیام مي 5-1-1مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 0/22مترمربع( با زرانه  298497درصد ) 2/21مترمربع به كاربری مسكونيب  5/25مترمربع( با زرانه  345622)

مترمربع به شبكه  ذرها  7/16مترمربع( با زرانه  226429درصد ) 1/16ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص یافته ازت.مترمربع به زایر كاربری 4/39مترمربع( با زرانه  535307درصد ) 1/38و 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.تجهیزات شهریب 

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-1-1موقعیت محله 
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 دهد.را اراضي خالص شهری تیكیل مي مرلهدرصد( از مساحت  0/100هكتار ) 6/140به ایم ترتیب 

 بر ایم ازاس: 

 5/103شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 97 ب5-1-1مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  5/25برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  393 ب5-1-1مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی 5-1-1هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -10-5جدول 

 

 نفر  13577در سال افق طرح:  5-1-1جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 25/5 345622   345622 مسكونی

 خدمات شهري
 8/1 110477 104041 6436 خدمات پایه

 13/8 188020 186124 1895 سایر خدمات شهري

 39/4 535307 534536 771 سایر كاربري ها

 16/7 226429 134726 91703 شبكه گذرها

 103/5 1405854 959427 446427 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-1-1محله كاربري اراضی طرح تفصیلی  -11-5جدول 

  نفر 13577در سال افق طرح:  5-1-1جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
 سرانه 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 25/46 24/58 24/58 345622     345622 مسكوني 
 0/27 0/26 0/26     3679 3679 [1]فناوریآموزش ترقیقات و 

 2/65 2/56 2/56 25726 10282   36008 آموزشي
 10/28 9/93 9/93 1444 1394 136742 139580 انتظامي -اداری
 2/26 2/18 2/18 11352 7867 11409 30629 خدماتي-تجاری
 2/76 2/67 2/67 4876   32631 37507 ورزشي 
 1/98 1/92 1/92 1122   25824 26946 درماني 
 0/26 0/26 0/26 2040   1547 3587 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 0/00 0/00 0/00       0 پارک
 0/35 0/34 0/34     4710 4710 [2]فضای زبز و باز

 0/09 0/08 0/08 1178     1178 [3]مذهبي 
 0/04 0/04 0/04 63 478   541 [3]تأزیسات شهری

 0/00 0/00 0/00       0 [3]شهریتجهیزات 
 0/51 0/50 0/50     6984 6984 تفریري و  ردشگری

 0/34 0/33 0/33     4635 4635 میراث فرهنگي
 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي

حشل و نقل 
 و انبارداری 

 0/34 0/32 0/32 4549     4549 پایانه و انبار
 16/68 16/11 16/11 123896 76138 26395 226429 شبكه  ذر

 39/03 37/69 37/69     529901 529901 نظامي
 مسكوني-تجاری

  
263     263 0/02 0/02 0/02 

 0/17 0/17 0/17     2336 2336 خدماتي-اداری-تجاری
 كار اهي-مسكوني

  
0       0/00 0/00 0/00 

  ار اهي-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 [4]الراقي

  

771     771 0/05 0/05 0/06 
 جمع اراضی خالص شهري

  
1405854 786792 96159 522903 100/00 100 103/55 

 باغات و كیاورزی

  

0       0/00   0/00 
 رودخانه

  

0       0/00   0/00 
 حریم زبز حفاظتي

  

0       0/00   0/00 
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
0 0 0 0 0/00   0/00 

 103/55   100 522903 96159 786792 1405854 جمع 
 

 

 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلرودخانه: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و  2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام : 3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح (م بربطهای ذیزازمام
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک : 4
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 شهر ارومیه  5-1-1طرح تفصیلی محله  -4-5نقشه 

 

 

 



  UR-P09-R01-212       منطقه پنج شهر ارومیهطرح تفصیلی 

 

458 

 5-1-2طرح تفصیلی محله  -2-1-5

درصد از وزعت  1/8 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  0/1هكتار در حدود  83با مساحت  ب 5-1-2مرله 

 را دارا ازت. 5-2درصد از وزعت ناحیه  9/14و  منطقه پنج

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت  5-1-2مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 8464برابر با  يتیافق طرح جشع در زا 

 

 

 ارومیه شهر 5-1-2محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  1/33 مرلهبدهد كه از كل مساحت نیام مي 5-1-2مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 7/20مترمربع( با زرانه  175146درصد ) 0/21مترمربع به كاربری مسكونيب  5/32مترمربع( با زرانه  275439)

مترمربع به شبكه  ذرها  0/21مترمربع( با زرانه  177489درصد ) 3/21ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص یافته ازت. ی شهریهامترمربع به زایر كاربری 9/23مترمربع( با زرانه  202062درصد ) 3/24و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب هنریب پارک و -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه  5-1-2موقعیت محله 
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درصد(  3/0هكتار ) 3/0را اراضي خالص شهری و  مرلهدرصد( از مساحت  7/99هكتار ) 0/83به ایم ترتیب 

 دهد.دیگر را اراضي ناخالص شهری تیكیل مي

 بر ایم ازاس: 

 4/98شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 102ب 5-1-2مرله در  شهریتراكم ناخالص  -

 ازت. مترمربع

 1/98شهری برابر  ر هكتار و زرانه خالص زمیمنفر د 102 ب5-1-2مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  5/32برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  307 ب5-1-2مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی 5-1-2هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -12-5جدول 

  نفر 8464در سال افق طرح:  5-1-2جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 32/5 275439   275439 مسكونی

 خدمات شهري
 12/8 108480 82383 26097 خدمات پایه

 7/9 66667 65955 711 سایر خدمات شهري

 23/9 202062 201307 755 سایر كاربري ها

 21/0 177489 79514 97975 شبكه گذرها

 98/1 830136 429158 400977 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-1-2كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -31-5جدول 

  نفر 8464در سال افق طرح:  5-1-2جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع( مساحت
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی ناحیهمحله و  منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 32/54 33/18 33/08 275439     275439 مسكوني 
 0/06 0/06 0/06     521 521 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 4/24 4/32 4/31 33692 351 1850 35893 آموزشي
 5/50 5/60 5/59 12917   33599 46516 انتظامي -اداری
 1/00 1/02 1/02 1983 2393 4091 8467 خدماتي-تجاری
 0/92 0/94 0/94 4340   3451 7791 ورزشي 
 0/20 0/20 0/20 913   776 1690 درماني 
 0/72 0/73 0/73 630   5426 6055 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 4/99 5/09 5/07 42242     42242 پارک
 1/66 1/70 1/69     14085 14085 [2]فضای زبز و باز

 0/06 0/06 0/06 509     509 [3]مذهبي 
 0/03 0/03 0/03   215   215 [3]تأزیسات شهری
 0/00 0/00 0/00       0 [3]تجهیزات شهری

 0/13 0/13 0/13     1082 1082 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل 
 و انبارداری 

 0/26 0/27 0/27 2219     2219 پایانه و انبار
 20/97 21/38 21/31 121229 43761 12498 177489 شبكه  ذر

 23/78 24/25 24/17     201307 201307 نظامي
 مسكوني-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 خدماتي-اداری-تجاری

  

7862 7862     0/94 0/95 0/93 
 كار اهي-مسكوني

  
0       0/00 0/00 0/00 

  ار اهي-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 [4]الراقي

  

755     755 0/09 0/09 0/09 
 جمع اراضی خالص شهري

  
830136 286548 46720 496867 99/69 100 98/08 

 باغات و كیاورزی

  
0       0/00   0/00 

 رودخانه

  

2594 2594     0/31   0/31 
 حریم زبز حفاظتي

  
0       0/00   0/00 

 شهريجمع اراضی ناخالص 

  

2594 2594 0 0 0/31   0/31 

 98/38   100 496867 46720 289142 832730 جمع 
 

 تثبیت شده ازت. 5ماده های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز تأزیسات و تجهیزات شهریهای  زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام :3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :4
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 شهر ارومیه 5-1-2طرح تفصیلی محله  -5-5نقشه 
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 5-1-3طرح تفصیلی محله  -3-1-5

درصد از وزعت  9/8 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  1/1هكتار در حدود  92با مساحت  ب 5-1-3مرله 

 را دارا ازت. 5-1درصد از وزعت ناحیه  5/16و  منطقه پنج

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-1-3مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

و خدماتيب  تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني

 .باشديم راینفر را پذ 12163برابر با  يتیدر زا  افق طرح جشع

 

 

 ارومیه شهر 5-1-3محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  7/48 مرلهبدهد كه از كل مساحت نیام مي 5-1-3مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 6/16مترمربع( با زرانه  201605درصد ) 8/21مترمربع به كاربری مسكونيب  0/37مترمربع( با زرانه  449966)

مترمربع به شبكه  ذرها  0/22مترمربع( با زرانه  267642درصد ) 0/29ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص یافته ازت. شهریی هامترمربع به زایر كاربری 2/0مترمربع( با زرانه  2645درصد ) 3/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-یانتظاميب تجار-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-1-3موقعیت محله 
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درصد(  2/0هكتار ) 2/0را اراضي خالص شهری و  مرلهدرصد( از مساحت  8/99هكتار ) 2/92به ایم ترتیب 

 دهد.دیگر را اراضي ناخالص شهری تیكیل مي

 بر ایم ازاس: 

 0/76شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 132ب 5-1-3مرله در  شهریتراكم ناخالص  -

 ازت. مترمربع

 8/75شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 132 ب5-1-3مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  0/37برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  270 ب5-1-3مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی  5-1-3هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -14-5جدول 

  نفر 12163در سال افق طرح:   5-1-3جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 37/0 449966   449966 مسكونی

 خدمات شهري
 12/0 146367 136615 9751 خدمات پایه

 4/5 55238 47882 7356 سایر خدمات شهري

 0/2 2645   2645 سایر كاربري ها

 22/0 267642 112413 155230 شبكه گذرها

 75/8 921859 296911 624948 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-1-3كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -51-5جدول 

  نفر 12163در سال افق طرح:  5-1-3جمعیت محله 

 نوع كاربري
 سرانه  )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 منطقه
محله و 

 ناحیه
كل 

 اراضی
اراضی خالص 

 شهري

 36/99 48/81 48/71 449966     449966 مسكوني 
 0/29 0/39 0/38     3553 3553 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 1/18 1/56 1/55 12826   1535 14360 آموزشي
 2/25 2/97 2/97 2029 8818 16578 27425 انتظامي -اداری
 1/45 1/92 1/91 6350 11323   17674 خدماتي-تجاری
 0/20 0/26 0/26 2401     2401 ورزشي 
 6/77 8/94 8/92 11552   70824 82376 درماني 
 1/06 1/40 1/39 841   12043 12884 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 0/58 0/76 0/76 7047     7047 پارک
 1/94 2/55 2/55     23549 23549 [2]فضای زبز و باز

 0/09 0/11 0/11 1041     1041 [3]مذهبي 
 0/07 0/10 0/10 273 637   909 [3]تأزیسات شهری
 0/15 0/20 0/19 1799     1799 [3]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00       0 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/21 0/27 0/27 2511     2511 پایانه و انبار
 22/00 29/03 28/97 184195 32016 51432 267642 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 مسكوني-تجاری

  
3751     3751 0/41 0/41 0/31 

 0/03 0/04 0/04     325 325 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
  ار اهي-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 [4]الراقي

  
2645     2645 0/29 0/29 0/22 

 جمع اراضی خالص شهري

  
92185

9 

17983

8 

52793 689227 99/79 100 75/79 

 0/11   0/15 1361     1361 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
601 601     0/07   0/05 

 0/00   0/00       0 حریم زبز حفاظتي
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
1962 601 0 1361 0/21   0/16 

92382 جمع 

1 

18043

9 

52793 690588 100   75/95 
 

 تثبیت شده ازت. 5آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده  در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددزرانه و مكامتأمیم  :3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
شبكه  ذر صاف شده ازت. های دارای كاربری وضع موجود ومنظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :4
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 شهر ارومیه 5-1-3طرح تفصیلی محله  -6-5نقشه 
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 5-1-4طرح تفصیلی محله  -4-1-5

درصد از  6/11 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  4/1هكتار در حدود  119با مساحت  ب 5-1-4مرله 

 را دارا ازت. 5-1درصد از وزعت ناحیه  3/21و  منطقه پنجوزعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-1-4مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 10983برابر با  يتیافق طرح جشع  مرله

 

 

 ارومیه شهر 5-1-4محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  3/41 مرلهبدهد كه از كل مساحت نیام مي 5-1-4مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 1/27مترمربع( با زرانه  297300درصد ) 9/24مترمربع به كاربری مسكونيب  9/44مترمربع( با زرانه  493602)

مترمربع به شبكه  ذرها  2/31مترمربع( با زرانه  342245درصد ) 7/28ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص یافته ازت. ی شهریهامترمربع به زایر كاربری 2/0مترمربع( با زرانه  2093درصد ) 2/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداریآموزشب 
 تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-1-4موقعیت محله 
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 9/4هكتار ) 9/5و  را اراضي خالص شهری مرلهدرصد( از مساحت  1/95هكتار ) 5/113به ایم ترتیب 

 دهد.تیكیل مي خالص شهرینارا اراضي  مرلهدرصد( از مساحت 

 بر ایم ازاس: 

 7/108شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 92ب 5-1-4تراكم ناخالص شهری در مرله  -

 مترمربع ازت.

 4/103شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 97 ب5-1-4مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  9/44برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  223 ب5-1-4مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی  5-1-4هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -16-5جدول 

  نفر 10983در سال افق طرح:   5-1-4محله  جمعیت

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 44/9 493602   493602 مسكونی

 خدمات شهري
 20/8 228624 202312 26313 خدمات پایه

 6/3 68676 66564 2112 سایر خدمات شهري

 0/2 2093   2093 سایر كاربري ها

 31/2 342245 186848 155397 گذرهاشبكه 

 103/4 1135240 455723 679516 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-1-4كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -17-5جدول 

  نفر 10983در سال افق طرح:  5-1-4جمعیت محله 

 نوع كاربري
 سرانه  )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 منطقه
محله و 

 ناحیه
كل 

 اراضی
اراضی خالص 

 شهري

 44/94 43/48 41/34 493602     493602 مسكوني 
 0/48 0/47 0/44     5292 5292 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/65 3/53 3/36 35946   4151 40097 آموزشي
 2/20 2/13 2/03     24200 24200 انتظامي -اداری
 2/58 2/49 2/37 12306 12418 3591 28315 خدماتي-تجاری
 8/07 7/81 7/43 10072   78606 88678 ورزشي 
 1/96 1/90 1/80 2071   19455 21527 درماني 
 0/85 0/83 0/79 7313   2068 9381 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 2/41 2/33 2/22 26502     26502 پارک
 3/55 3/43 3/27     38995 38995 [2]فضای زبز و باز

 0/22 0/21 0/20 2392     2392 [3]مذهبي 
 0/03 0/03 0/03 44 325   369 [3]تأزیسات شهری
 0/06 0/06 0/06 683     683 [3]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00       0 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/04 0/04 0/03 412     412 پایانه و انبار
 31/16 30/15 28/67 208474 96882 36890 342245 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 مسكوني-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 0/95 0/92 0/88     10457 10457 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
  ار اهي-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 [4]الراقي

  
2093     2093 0/18 0/18 0/19 

 جمع اراضی خالص شهري

  
11352

40 

22370

5 

10962

5 

801910 95/08 100 103/36 

 5/01   4/61 55070     55070 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
3632 3632     0/30   0/33 

 0/00   0/00       0 حریم زبز حفاظتي
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
58702 3632 0 55070 4/92   5/34 

11939 جمع 

42 

22733

7 

10962

5 

856980 100   108/71 
 

 تثبیت شده ازت. 5آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده  در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و دد زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرتأمیم زرانه و مكام :3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :4
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 شهر ارومیه 5-1-4طرح تفصیلی محله  -7-5نقشه 
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 5-1-5طرح تفصیلی محله  -5-1-5

درصد از  1/12 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  5/1هكتار در حدود  125با مساحت  ب 5-1-5مرله 

 را دارا ازت. 5-1درصد از وزعت ناحیه  3/22و  منطقه پنجوزعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-1-5مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 8115برابر با  يتیافق طرح جشع در زا 

 

 

 ارومیه شهر 5-1-5محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  9/41 مرلهبدهد كه از كل مساحت نیام مي 5-1-5مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 5/51مترمربع( با زرانه  418299درصد ) 5/33مترمربع به كاربری مسكونيب  5/64مترمربع( با زرانه  523718)

مترمربع به شبكه  ذرها  2/37مترمربع( با زرانه  302268درصد ) 2/24ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 اختصاص یافته ازت. ی شهریهامترمربع به زایر كاربری 3/0مترمربع( با زرانه  2293رصد )د 2/0و 

 

 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر مير ارومیه شامل كاربریهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 لط.تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مخت

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-1-5موقعیت محله 
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 3/0هكتار ) 4/0و  را اراضي خالص شهری مرلهدرصد( از مساحت  7/99هكتار ) 7/124به ایم ترتیب 

 دهد.تیكیل ميخالص شهری نارا اراضي  مرلهدرصد( از مساحت 

 بر ایم ازاس: 

 1/154نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم شهری برابر  65ب 5-1-5تراكم ناخالص شهری در مرله  -

 مترمربع ازت.

 6/153شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 65 ب5-1-5مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  5/64برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  155 ب5-1-5مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی  5-1-5هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -18-5جدول 

  نفر  8115در سال افق طرح:   5-1-5جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 64/5 523718   523718 مسكونی

 خدمات شهري
 17/2 139226 104120 35106 خدمات پایه

 34/4 279073 268360 10713 سایر خدمات شهري

 0/3 2293 242 2051 سایر كاربري ها

 37/2 302268 151756 150512 شبكه گذرها

 153/6 1246578 524479 722099 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-1-5كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -91-5جدول 

  نفر  8115در سال افق طرح:  5-1-5جمعیت محله 

 نوع كاربري
 سرانه  )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 

 كل )مترمربع(
شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 64/54 42/01 41/89 523718     523718 مسكوني 
 12/61 8/21 8/19     102359 102359 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 9/28 6/04 6/02 50467   24848 75315 آموزشي
 14/25 9/28 9/25   808 114819 115627 انتظامي -اداری
 3/69 2/40 2/39 19691 6960 3287 29939 خدماتي-تجاری
 1/03 0/67 0/67     8331 8331 ورزشي 
 1/03 0/67 0/67 2589   5730 8319 درماني 
 1/07 0/70 0/70     8695 8695 هنری -فرهنگي
پارک و 
فضای 
 زبز

 0/25 0/16 0/16 2038     2038 پارک
 4/01 2/61 2/60     32517 32517 [2]فضای زبز و باز

 0/23 0/15 0/15 1867     1867 [3]مذهبي 
 0/19 0/12 0/12 64 1450   1515 [3]تأزیسات شهری
 0/08 0/05 0/05 630     630 [3]تجهیزات شهری

 0/72 0/47 0/47     5820 5820 تفریري و  ردشگری
 0/03 0/02 0/02     242 242 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و 
نقل و 

 انبارداری 

 1/00 0/65 0/65 8079     8079 پایانه و انبار
 37/25 24/25 24/18 189245 113023   302268 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 مسكوني-تجاری

  
2337     2337 0/19 0/19 0/29 

 0/83 0/54 0/54     6758 6758 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
  ار اهي-تجاری

  
8155 8155     0/65 0/65 1/00 

 [4]الراقي

  
2051     2051 0/16 0/16 0/25 

 جمع اراضی خالص شهري

  
1246578 321562 122241 802775 99/71 100 153/61 

 0/00   0/00       0 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
3646 3646     0/29   0/45 

 0/00   0/00       0 حریم زبز حفاظتي
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
3646 3646 0 0 0/29   0/45 

 154/06   100 802775 122241 325207 1250224 جمع 
 

 تثبیت شده ازت. 5آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده  در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و دد زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرتأمیم زرانه و مكام :3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :4
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 شهر ارومیه 5-1-5طرح تفصیلی محله  -8-5نقشه 
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 5-2طرح تفصیلی ناحیه  -2-5

درصد از مساحت پاره  6/5و حدود  منطقه پنجدرصد از مساحت  8/45حدود  ب هكتار 473با مساحت   5-2ناحیه 

 مرله ازت.  5شامل  5-2دهد. تقسیشات تناني ناحیه اختصاص مي اصلي شهر را به خود

 

توزعه  یهاو فرصت هاتیبا در نظر  رفتم مردود 5-2ناحیه 

 تیجشع یخدمات برا میمعطوف به تأم یهایزیربرنامه هیبر پا

مانده  صیتخص هیبر پا ندهیآ یریپذتیجشع زامیم مییو تع يكنون

در زا  افق طرح  بيو خدمات يمسكون یكاربر ياراض تیظرف

 .باشديم پذیرانفر را   38933برابر با  جشعیتي

 

 

 ارومیه شهر 5-2 ناحیه اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

 2/47هكتار ) 3/223 ناحیهكل مساحت  دهد كه از نیام مي 5-2ناحیه الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

زایر  درصد( به 3/27هكتار ) 2/129 و  ذرهادرصد( به شبكه  9/23هكتار ) 2/113 درصد( به كاربری مسكونيب

را اراضي  ناحیهدرصد( از مساحت  5/98هكتار ) 8/465به ایم ترتیب  .های شهری اختصاص داده شده ازتكاربری

شنازه های اصلي ناحیه  دهد.درصد( دیگر را اراضي ناخالص شهری تیكیل مي 5/1هكتار ) 2/7خالص شهری و 

 در افق طرح را میتوام چنیم دانست: 5-2

 بر ایم ازاس:  باشد.نفر مي 38933برای زا  افق طرح برابر با  5-2جشعیت برآورد شده ناحیه 

 مترمربع 5/121شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 82 ب5-2ناحیه در  شهریتراكم ناخالص  -
 ازت.

مترمربع  6/119نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم شهری برابر  84ب 5-2تراكم خالص شهری در ناحیه  -
 ازت.

مترمربع  4/57نفر در هكتار و زرانه زمیم مسكوني برابر  174ب 5-2تراكم خالص مسكوني در ناحیه  -
 ازت.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه  5-2ناحیه موقعیت 
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 شهر 5-2 ناحیه تفصیلی طرح در شهري هايكاربري سرانه و زمین از استفاده نحوه تفصیلی الگوي

 ارومیه

به تفكیک هر كاربری به ترتیب زیر  5-2در طرح تفصیلي  ناحیه  های الگوی كاربری زمیممهشتریم ویژ ي

 ازت:

 2/47هكتار مساحت دارد كه حدود  3/223ب 5-2اراضي دارای كاربری مسكوني ناحیه  كاربري مسكونی:

ت و شهری آم را به خود اختصاص داده از  درصد از اراضي خالص 0/48درصد از مساحت كل ناحیه و حدود 

 باشد.مترمربع مي 4/57زرانه زمیم متناظر با آم 

كه مساحت دارد هكتار  4/4 ب5-2در ناحیه خدماتي -تجاریكاربری  دارای اراضي خدماتی:-كاربري تجاري

و زرانه را به خود اختصاص داده ازت اراضي خالص شهری آم مساحت  و ناحیهمساحت كل  از درصد 9/0 حدود

 مترمربع مي باشد. 1/1 متناظر با آمزمیم 

درصد  7/2 مساحت دارد كه حدود هكتار  0/13 ب5-2در ناحیه  يكاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزشی:

و زرانه مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت از درصد  8/2 ناحیه وكل از مساحت 

 مي باشد.مترمربع  3/3 متناظر با آمزمیم 

 6/0 ب5-2در ناحیه  ترقیقات و فناوری كاربری آموزش دارای اراضي كاربري آموزش تحقیقات و فناوري:

ی آم را به خود و مساحت اراضي خالص شهر ناحیهمساحت كل از درصد  1/0 مساحت دارد كه حدود هكتار

 مي باشد.مترمربع  1/0 متناظر با آمو زرانه زمیم اختصاص داده ازت 

درصد از  4/0هكتار مساحت دارد كه حدود  8/1 ب5-2درماني در ناحیه كاربری  دارای اراضي كاربري درمانی:

 5/0متناظر با و زرانه زمیم مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت 

 مي باشد.مترمربع 

درصد از  8/0هكتار مساحت دارد كه حدود  8/3 ب5-2كاربری ورزشي در ناحیه  دارای اراضي كاربري ورزشی:

زرانه زمیم متناظر با آم و را به خود اختصاص داده ازت مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم 

 باشد.مي مترمربع  0/1
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هكتار مساحت دارد كه  4/0 ب5-2هنری در ناحیه -كاربری فرهنگي دارای اراضي هنري:-كاربري فرهنگی

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه  1/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  1/0زمیم متناظر با آم 

درصد از  1/0هكتار مساحت دارد كه حدود  3/0 ب5-2كاربری مذهبي در ناحیه  دارای اراضي كاربري مذهبی:

ری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه زمیم متناظر با آم مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شه

 باشد.مي مترمربع  1/0

كاربری پارک و فضای زبز در ناحیه  دارای اراضي :)پارک و فضاي سبز و باز( كاربري پارک و فضاي سبز

اراضي مساحت درصد از  6/12درصد از مساحت كل ناحیه و  4/12هكتار مساحت دارد كه حدود  5/58ب 5-2

 باشد.مي مترمربع  0/15ازت و زرانه زمیم متناظر با آم  هخالص شهری آم را به خود اختصاص داد

هكتار مساحت دارد  7/12 ب5-2كاربری تأزیسات شهری در ناحیه  دارای اراضي :كاربري تأسیسات شهري

ازت و  اختصاص دادهمساحت اراضي خالص شهری آم را به خود  درصد از مساحت كل ناحیه و 7/2كه حدود 

 باشد.مي مترمربع  3/3زرانه زمیم متناظر با آم 

هكتار مساحت دارد كه  3/0 ب5-2كاربری تجهیزات شهری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تجهیزات شهري:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه  1/0حدود 

 باشد.مي مترمربع  1/0ظر با آم زمیم متنا

هكتار مساحت  8/0 ب5-2كاربری تفریري و  ردشگری در ناحیه  دارای اراضي كاربري تفریحی و گردشگري:

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت  2/0دارد كه حدود 

 باشد.مي مترمربع  2/0و زرانه زمیم متناظر با آم 

هكتار مساحت دارد كه  7/25 ب5-2انتظامي در ناحیه -كاربری اداری دارای اراضي انتظامی:-كاربري اداري

 مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده درصد از 5/5 درصد از مساحت كل ناحیه و 4/5حدود 

 باشد.مي مترمربع  6/6ازت و زرانه زمیم متناظر با آم 
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كاربری حشل و نقل و انبارداری )پایانه و انبار(  دارای اراضي :)پایانه و انبار( نقل و انبارداري كاربري حمل و

درصد از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری  4/0هكتار مساحت دارد كه حدود  9/1 ب5-2در ناحیه 

 باشد.مي مترمربع  5/0آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه زمیم متناظر با آم 

 9/23حدود مساحت دارد كه هكتار  2/113 ب5-2ناحیه شبكه  ذر در كاربری  دارای اراضي كاربري شبكه گذر:

ری آم را به خود اختصاص داده درصد از مساحت اراضي خالص شه 3/24و حدود  ناحیهدرصد از مساحت كل 

 باشد.مي مترمربع  1/29ازت  و زرانه زمیم متناظر با آم 

درصد  9/0هكتار مساحت دارد كه حدود  0/4 ب5-2اراضي دارای كاربری مختلط در ناحیه  ي مختلط:هاكاربري

از مساحت كل ناحیه و مساحت اراضي خالص شهری آم را به خود اختصاص داده ازت و زرانه زمیم متناظر با 

 0/3دهد كه از كل مساحت آم ب نیام مي 5-2های مختلط در ناحیه مترمربع ازت. الگوی توزیع كاربری 0/1آم 

خدماتي و -اداری-درصد( به كاربری تجاری 7/7هكتار ) 3/0 مسكونيب-درصد( به كاربری تجاری 5/73هكتار )

 كار اهي اختصاص یافته ازت.-درصد(  به كاربری تجاری 8/18هكتار ) 8/0

هكتار و زرانه  8/465ب 5-2در ناحیه  های شهری )اراضي خالص(ساحت كاربریم شهري: خالصاراضی 

درصد از مساحت كل ناحیه را به خود  5/98مترمربع ازت. اراضي خالص شهری حدود  6/119زمیم متناظر با آم 

 اختصاص داده ازت.

كتار و زرانه زمیم متناظر با آم ه 2/7ب 5-2احت اراضي ناخالص شهری در ناحیه مس اراضی ناخالص شهري:

 0/4  حدود دهد كهنیام مي 5-2ها در اراضي ناخالص شهری ناحیه بریمترمربع ازت. الگوی توزیع كار 8/1

درصد( به رودخانه  2/44هكتار) 2/3درصد( از مساحت آم به كاربری باغات و اراضي كیاورزی و  8/55هكتار)

 اختصاص یافته ازت.
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 شهر ارومیه  5-2كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -20-5جدول 

 نفر 38933در سال افق طرح:  5-2جمعیت ناحیه 

 )مترمربع(مساحت  نوع كاربري
سرانه   صد(در)سهم نسبی 

 اراضی خالص شهري كل اراضی )مترمربع(

 57/36 47/95 47/23 2233329 مسكوني 
 0/14 0/12 0/12 5631 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/33 2/78 2/74 129600 آموزشي
 6/60 5/51 5/43 256855 انتظامي -اداری
 1/13 0/94 0/93 43955 خدماتي-تجاری
 0/97 0/81 0/80 37602 ورزشي 
 0/46 0/38 0/38 17736 درماني 
 0/11 0/09 0/09 4309 هنری -فرهنگي

 پارک و فضای زبز
 9/45 7/90 7/78 367788 پارک

 5/59 4/67 4/60 217639 [2]فضای زبز و باز
 0/09 0/08 0/07 3494 [3]مذهبي

 3/27 2/73 2/69 127237 [3]تأزیسات شهری
 0/08 0/06 0/06 2930 [3]تجهیزات شهری

 0/20 0/17 0/17 7810 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00 0 صنعتي

 حشل و نقل و انبارداری 
 0/50 0/42 0/41 19340 پایانه و انبار
 29/08 24/31 23/94 1132107 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00 0 نظامي
 0/76 0/64 0/63 29775 مسكوني -تجاری
 0/08 0/07 0/07 3106 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00 0 كار اهي-مسكوني
 0/20 0/16 0/16 7604  ار اهي-تجاری
 0/25 0/21 0/20 9678 [4]الراقي

 جمع اراضی خالص شهري

  
4657527 98/49 100 119/63 

 1/03 -  0/84 39914 باغات و كیاورزی
 0/81  - 0/67 31635 رودخانه

 0/00  - 0/00 0 حریم زبز حفاظتي
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
71549 1/51  - 1/84 

 121/47  - 100 4729076 جمع 
 

 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددزرانه و مكامتأمیم  : 3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک : 4
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 اي شهر ارومیه به تفكیک سطوح خالص ناحیه و فراناحیه 5-2كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه  -21-5جدول 

 نفر 38933در سال افق طرح:  5-2جمعیت ناحیه 

 نوع كاربري
 )مترمربع( سرانه  )درصد( سهم نسبی )مترمربع( مساحت

 ناحیه*  كل  ناحیه*  كل  ناحیه* فراناحیه كل

 57/4 57/4 64/5 47/2 2233329 0 2233329 مسكوني 
 - 0/1 - 0/1 0 5631 5631 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 2/2 3/3 2/5 2/7 86424 43176 129600 آموزشي
 0/0 6/6 0/0 5/4 1502 255353 256855 انتظامي -اداری
 0/7 1/1 0/8 0/9 26520 17435 43955 خدماتي-تجاری
 1/0 1/0 1/1 0/8 37602 0 37602 ورزشي 
 0/2 0/5 0/3 0/4 9033 8703 17736 درماني 
 0/1 0/1 0/1 0/1 4309 0 4309 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 زبز

 4/4 9/4 4/9 7/8 169568 198219 367788 پارک
 - 5/6 - 4/6 0 217639 217639 [2]فضای زبز و باز

 0/1 0/1 0/1 0/1 3494 0 3494 [3]مذهبي 
 0/0 3/3 0/0 2/7 1110 126127 127237 [3]تأزیسات شهری
 0/0 0/1 0/0 0/1 0 2930 2930 [3]تجهیزات شهری

 - 0/2 - 0/2 0 7810 7810  ردشگریتفریري و 

 - 0/0 - 0/0 0 0 0 میراث فرهنگي

 - 0/0 - 0/0 0 0 0 صنعتي

حشل و نقل و 
 انبارداری 

 0/5 0/5 0/6 0/4 19340 0 19340 پایانه و انبار
 20/4 29/1 22/9 23/9 793057 339049 1132107 شبكه  ذر

 - - - - 0 0 0 نظامي

 0/8 0/8 0/9 0/6 29775 0 29775 مسكوني-تجاری
 - 0/1 - 0/1 0 3106 3106 خدماتي-اداری-تجاری

 - - - - 0 0 0 كار اهي-مسكوني

 - 0/2 - 0/2 0 7604 7604  ار اهي-تجاری

 [4]الراقي

28429 

9678 0 9678 0/2 0/3 0/2 0/2 
 جمع اراضی خالص شهري

  
4657527 1232783 3424744 98/5 98/8 119/6 88/0 

 1/0 1/0 1/2 0/8 39914 0 39914 كیاورزی باغات و
 - 0/8 - 0/7 0 31635 31635 رودخانه

 - - - - 0 0 0 حریم زبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
71549 31635 39914 1/5 1/2 1/8 1/0 

 89/0 121/5 100 100 3464658 1264418 4729076 جمع 

 . را دربرمي  یرد كاربری های رده عشلكردی ناحیه و زیر ناحیه *
 

 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.هاب كل ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام : 3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميزمام)تا افق طرح (متنازب با نیاز در طو   بربطهای ذیزازمام
 های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک : 4
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 شهر ارومیه به تفكیک رده عملكردي 5-2 كاربري اراضی طرح تفصیلی ناحیه -22-5جدول 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
  سرانه

شهري و  كل )مترمربع(
 كل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهري

اراضی 
خالص 
 شهري

 57/36 47/95 47/23 2233329  - -  2233329 مسكوني 
 0/14 0/12 0/12  -  - 5631 5631 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 3/33 2/78 2/74 86424 18322 24854 129600 آموزشي
 6/60 5/51 5/43 1502 772 254581 256855 انتظامي -اداری
 1/13 0/94 0/93 26520 2924 14510 43955 خدماتي-تجاری
 0/97 0/81 0/80 37602 -   - 37602 ورزشي 
 0/46 0/38 0/38 9033 7220 1483 17736 درماني 
 0/11 0/09 0/09 4309 -   - 4309 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 زبز

 9/45 7/90 7/78 169568  - 198219 367788 پارک
 5/59 4/67 4/60  -  - 217639 217639 [2]فضای زبز و باز

 0/09 0/08 0/07 3494  - -  3494 [3]مذهبي 
 3/27 2/73 2/69 1110 126127  - 127237 [3]تأزیسات شهری
 0/08 0/06 0/06  - -  2930 2930 [3]تجهیزات شهری

 0/20 0/17 0/17  - -  7810 7810 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/50 0/42 0/41 19340  - -  19340 پایانه و انبار
 29/08 24/31 23/94 793057 241157 97892 1132107 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 نظامي
 0/76 0/64 0/63 29775 -   - 29775 مسكوني -تجاری
 0/08 0/07 0/07  -  - 3106 3106 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00  -  -  - 0 كار اهي-مسكوني
 0/20 0/16 0/16 -   - 7604 7604  ار اهي-تجاری
 [4]الراقي

  
9678  - -  9678 0/20 0/21 0/25 

 جمع اراضی خالص شهري

  
4657527 836260 396523 3424744 98/49 100 119/63 

 1/03  - 0/84 39914  -  - 39914 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
31635 31635  - -  0/67  - 0/81 

 0/00 -  0/00 -   -  - 0 حریم زبز حفاظتي
 جمع اراضی ناخالص شهري

  
71549 31635 0 39914 1/51 -  1/84 

 121/47  - 100 3464658 396523 867895 4729076 جمع 

 
 شده ازت. تثبیت 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز جهیزات شهریهای تأزیسات و ت زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام : 3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
 موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.های دارای كاربری وضع منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک : 4
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 شهر ارومیه  5-2طرح تفصیلی ناحیه  هاي شهري )اراضی خالص(  درالگوي استفاده از زمین در كاربري -23-5جدول 

 

 نفر 38933در سال افق طرح:  5-2جمعیت ناحیه 

 )مترمربع(مساحت كاربري

 ناحیه اي* فرا ناحیه اي كل

 2233329 - 2233329 مسكونی

 خدمات شهري
 311541 596795 908336 خدمات پایه

 77138 296939 374077 سایر خدمات شهري

 سایر كاربري ها

  

9678 - 9678 

 793057 339049 1132107 شبكه گذرها

 3424744 1232783 4657527 جمع

  .ازت  شامل رده عشلكردی ناحیه و زیر ناحیه* 
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 ارومیه شهر 5-2ناحیه طرح تفصیلی  -9-5نقشه 
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 5-2-1طرح تفصیلی محله  -1-2-5

درصد از  7/9 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  2/1هكتار در حدود  100با مساحت ب 5-2-1مرله 

  .را دارا ازت 5-2درصد از وزعت ناحیه  2/21و  منطقه پنجوزعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-2-1مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 12481برابر با  يتیافق طرح جشع در زا 

 

 

 ارومیه شهر 5-2-1محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  9/42مرله ب  مساحت كل ازدهد كه نیام مي 5-2-1مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 3/24مترمربع( با زرانه  303707درصد ) 3/30مترمربع به كاربری مسكونيب  4/34مترمربع( با زرانه  429739)

مترمربع به شبكه  ذرها  4/20مترمربع( با زرانه  254361درصد ) 4/25ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص یافته ازت.مترمربع به زایر كاربری 2/0مترمربع( با زرانه  2319درصد ) 2/0و 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط. تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-2-1موقعیت محله 
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درصد(  1/1هكتار ) 1/1را اراضي خالص شهری و  مرلهدرصد( از مساحت  9/98هكتار ) 0/99به ایم ترتیب 

 دهد.دیگر را اراضي ناخالص شهری تیكیل مي

 بر ایم ازاس: 

 2/80شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 125ب 5-2-1مرله در  شهریتراكم ناخالص  -

 ازت. مترمربع

 3/79شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 126 ب5-2-1مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  4/34برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  290 ب5-2-1مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی 5-2-1محله هاي شهري )اراضی خالص( الگوي استفاده از زمین در كاربري -24-5جدول 

 

 نفر 12481در سال افق طرح:  5-2-1جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 34/4 429739   429739 مسكونی

 خدمات شهري
 6/3 78636 56525 22111 خدمات پایه

 18/0 225070 221226 3844 سایر خدمات شهري

 0/2 2319   2319 كاربري هاسایر 

 20/4 254361 131950 122411 شبكه گذرها

 79/3 990125 409701 580424 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-2-1كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -25-5جدول 

  نفر 12481در سال افق طرح:  5-2-1جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 34/43 43/40 42/94 429739     429739 مسكوني 
 0/00 0/00 0/00       0 آموزش ترقیقات و فناوری

 0/79 0/99 0/98 9585   262 9847 آموزشي
 15/66 19/74 19/53     195486 195486 انتظامي -اداری
 0/99 1/25 1/24 9485 2924   12409 خدماتي-تجاری
 0/52 0/66 0/65 6530     6530 ورزشي 
 0/15 0/19 0/19 1392   513 1906 درماني 
 0/15 0/20 0/19 1931     1931 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 1/18 1/48 1/47 14691     14691 پارک
 1/83 2/30 2/28     22803 22803 [1]فضای زبز و باز

 0/13 0/17 0/16 1639     1639 [2]مذهبي 
 1/38 1/75 1/73 221 17059   17280 [2]تأزیسات شهری
 0/16 0/20 0/20     2010 2010 [2]تجهیزات شهری

 0/19 0/24 0/23     2347 2347 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/56 0/71 0/70 7047     7047 پایانه و انبار
 20/38 25/69 25/42 152343 43145 58873 254361 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 0/00 0/00 0/00       0 مسكوني-تجاری
 0/01 0/02 0/02     178 178 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
 0/61 0/77 0/76     7604 7604  ار اهي-تجاری
 [3]الراقي

  

2319     2319 0/23 0/23 0/19 
 جمع اراضی خالص شهري

  
990125 290076 63128 636921 98/93 100 79/33 

 0/16   0/20 1999     1999 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  

8672 8672     0/87   0/69 
 0/00   0/00       0 حریم زبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
10672 8672 0 1999 1/07   0/86 

 80/19   100 638921 63128 298748 1000797 جمع 
 

 فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.هاب كل اراضي حریم به كاربری ها و مسیلبا توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام :2

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.های دارای كاربری وضع منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :3



  UR-P09-R01-212                منطقه پنج شهر ارومیهطرح تفصیلی 

 
 

486 

 

 شهر ارومیه 5-2-1طرح تفصیلی محله  -10-5نقشه 
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 5-2-2طرح تفصیلی محله  -2-2-5

درصد از وزعت  0/6 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  7/0هكتار در حدود  62با مساحت ب 5-2-2مرله 

  .را دارا ازت 5-2درصد از وزعت ناحیه  1/13و  منطقه پنج

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-2-2مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 7528برابر با  يتیافق طرح جشع در زا 

 

 

 ارومیه شهر 5-2-2محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  0/56مرله ب  مساحت كل ازدهد كه نیام مي 5-2-2مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 7/13مترمربع( با زرانه  103065درصد ) 6/16مترمربع به كاربری مسكونيب  1/46مترمربع( با زرانه  347219)

مترمربع به شبكه  ذرها  4/21مترمربع( با زرانه  161175درصد ) 0/26ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص یافته ازت.مترمربع به زایر كاربری 6/0مترمربع( با زرانه  4854درصد ) 8/0و 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-2-2موقعیت محله 
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درصد(  7/0هكتار ) 4/0را اراضي خالص شهری و  مرلهدرصد( از مساحت  3/99هكتار ) 6/61به ایم ترتیب 

 دهد.دیگر را اراضي ناخالص شهری تیكیل مي

 بر ایم ازاس: 

 4/82شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم 121ب 5-2-2مرله در  شهریتراكم ناخالص  -

 ازت. مترمربع

 9/81شهری برابر  زمیم نفر در هكتار و زرانه خالص 122 ب5-2-2مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  1/46برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  217 ب5-2-2مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی 5-2-2هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -26-5جدول 

 

 نفر 7528در سال افق طرح:  5-2-2جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 46/1 347219   347219 مسكونی

 خدمات شهري
 7/4 55396 43461 11935 خدمات پایه

 6/3 47670 16545 31124 سایر خدمات شهري

 0/6 4854   4854 سایر كاربري ها

 21/4 161175 85319 75856 شبكه گذرها

 81/9 616313 145325 470988 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-2-2كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -27-5جدول 

  نفر 7528 در سال افق طرح: 3-2-2جمعیت محله 

 نوع كاربري
سرانه   )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 

 )مترمربع(
شهري و  كل

 فراشهري
اراضی  كل اراضی محله و ناحیه منطقه

 خالص

 شهري
 46/12 56/34 55/96 347219     347219 مسكوني 

 0/40 0/48 0/48     2984 2984 [1]آموزش ترقیقات و فناوری
 1/57 1/92 1/90 11819     11819 آموزشي
 0/10 0/13 0/12   772   772 انتظامي -اداری
 0/81 0/99 0/98 3435   2664 6099 خدماتي-تجاری
 0/22 0/27 0/27 1672     1672 ورزشي 
 0/15 0/19 0/18 1143     1143 درماني 
 0/15 0/19 0/19 1159     1159 هنری -فرهنگي

پارک و فضای 
 زبز

 0/88 1/07 1/07 6609     6609 پارک
 3/07 3/74 3/72     23080 23080 [2]فضای زبز و باز

 0/00 0/00 0/00       0 [3]مذهبي 
 1/32 1/61 1/60 538 9376   9913 [3]تأزیسات شهری
 0/00 0/00 0/00       0 [3]تجهیزات شهری

 0/25 0/30 0/30     1845 1845 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/43 0/53 0/53 3267     3267 پایانه و انبار
 21/41 26/15 25/97 89945 58861 12369 161175 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 3/96 4/83 4/80 29775     29775 مسكوني-تجاری
 0/39 0/48 0/47     2929 2929 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
  ار اهي-تجاری

1272 

0       0/00 0/00 0/00 
 [4]الراقي

  
4854     4854 0/78 0/79 0/64 

 جمع اراضی خالص شهري

  
616313 45870 69008 501435 99/32 100 81/87 

 0/32   0/39 2435     2435 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  
1765 1765     0/28   0/23 

 0/00   0/00       0 حریم زبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
4200 1765 0 2435 0/68   0/56 

 82/43   100 503869 69008 47635 620512 جمع 
 

 تثبیت شده ازت. 5های آموزشبترقیقات و فناوری و مصوبات كشیسیوم ماده در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلكیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : با توجه به مجاز بودم 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام :3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :3
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 شهر ارومیه 5-2-2طرح تفصیلی محله  -11-5نقشه 
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 5-2-3طرح تفصیلی محله  -3-2-5

درصد از وزعت  1/8 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  0/1هكتار در حدود  84 با مساحتب 5-2-3مرله 

  .را دارا ازت 5-2درصد از وزعت ناحیه  8/17و  منطقه پنج

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-2-3مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 6411برابر با  يتیافق طرح جشع زا در 

 

 

 ارومیه شهر 5-2-3محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  2/41مرله ب  مساحت كل ازدهد كه نیام مي 5-2-3مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 6/41مترمربع( با زرانه  266393درصد ) 7/31مترمربع به كاربری مسكونيب  0/54مترمربع( با زرانه  346138)

مترمربع به شبكه  ذرها  1/32مترمربع( با زرانه  205820درصد ) 5/24ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص یافته ازت.مترمربع به زایر كاربری 2/0مترمربع( با زرانه  1479درصد ) 2/0و 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-2-3موقعیت محله 
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درصد(  5/2هكتار ) 1/2را اراضي خالص شهری و  مرلهدرصد( از مساحت  5/97هكتار ) 0/82ه ایم ترتیب ب

 دهد.تیكیل مي را اراضي خالص شهری مرلهاز مساحت 

 بر ایم ازاس: 

 1/131نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم شهری برابر   76ب 5-2-3تراكم ناخالص شهری در مرله  -

 مترمربع ازت.

 9/127شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 78 ب5-2-3مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  0/54برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه   185 ب5-2-3مرله تراكم خالص مسكوني در  -

  ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی 5-2-3خالص( محله هاي شهري )اراضی الگوي استفاده از زمین در كاربري -28-5جدول 

 

 نفر 6411در سال افق طرح:  5-2-3جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 54/0 346138 0  346138 مسكونی

 خدمات شهري
 38/7 248030 224353 23677 خدمات پایه

 2/9 18364 18112 252 سایر خدمات شهري

 0/2 1479 0  1479 سایر كاربري ها

 32/1 205820 115182 90637 شبكه گذرها

 127/9 819830 357647 462183 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-2-3كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -29-5جدول 

  نفر 6411در سال افق طرح:  5-2-3جمعیت محله 

 نوع كاربري

 صد()درسهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهري و  كل )مترمربع(

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهري
اراضی 
خالص 
 شهري

 53/99 42/22 41/18 346138   346138 مسكوني 
 0/41 0/32 0/32   2648 2648 [1]آموزش ترقیقات و فناوری

 6/19 4/84 4/72 21349 18322  39671 آموزشي
 0/00 0/00 0/00    0 انتظامي -اداری
 1/89 1/48 1/44 252  11846 12098 خدماتي-تجاری
 0/71 0/55 0/54 4547   4547 ورزشي 
 0/15 0/12 0/12    970 970 درماني 
 0/00 0/00 0/00     0 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 23/89 18/69 18/23 36525  116664 153189 پارک
 7/54 5/90 5/75    48351 48351 [2]فضای زبز و باز

 0/00 0/00 0/00       0 [3]مذهبي 
 0/06 0/05 0/05   381   381 [3]تأزیسات شهری
 0/14 0/11 0/11     920 920 [3]تجهیزات شهری

 0/56 0/44 0/43     3618 3618 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل 
 و انبارداری 

 0/00 0/00 0/00       0 پایانه و انبار
 32/10 25/11 24/49 128034 51136 26650 205820 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 مسكوني-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00       0 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
  ار اهي-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 [4]الراقي

  

1479     1479 0/18 0/18 0/23 
 جمع اراضی خالص شهري

  
819830 211668 69839 538323 97/54 100 127/88 

 2/41   1/84 15465     15465 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  

5175 5175     0/62   0/81 
 0/00   0/00       0 حفاظتيحریم زبز 

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
20639 5175 0 15465 2/46   3/22 

 131/10   100 553788 69839 216843 840469 جمع 
 

 تثبیت شده ازت. 5مصوبات كشیسیوم ماده های آموزشبترقیقات و فناوری و در مردوده شهر ارومیه فقط وضع موجود كاربری ب: با توجه به احداث دانیگاه ارومیه در حریم شهر 1
 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 2
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریمكامتأمیم زرانه و  و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام:  3

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :4
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 شهر ارومیه 5-2-3طرح تفصیلی محله  -12-5نقشه 
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 5-2-4طرح تفصیلی محله  -4-2-5

درصد از وزعت  3/9 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  2/1هكتار در حدود  97با مساحت ب 5-2-4مرله 

  .را دارا ازت 5-2درصد از وزعت ناحیه  4/20و  منطقه پنج

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-2-4مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 6421برابر با  يتیافق طرح جشع در زا 

 

 

 ارومیه شهر 5-2-4محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  7/51مرله ب  مساحت كل ازدهد كه نیام مي 5-2-4مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 2/29مترمربع( با زرانه  187403درصد ) 4/19مترمربع به كاربری مسكونيب  7/77مترمربع( با زرانه  498767)

مترمربع به شبكه  ذرها  4/39مترمربع( با زرانه  253201درصد ) 2/26ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص یافته ازت.مترمربع به زایر كاربری 1/0مترمربع( با زرانه  508درصد ) 1/0و 

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-2-4موقعیت محله 
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درصد(  6/2هكتار ) 2/ 5و را اراضي خالص شهری مرلهدرصد( از مساحت  4/97هكتار ) 0/94به ایم ترتیب 

 دهد.تیكیل مي خالص شهرینا را اراضي  مرلهاز مساحت 

 بر ایم ازاس: 

 3/150نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم شهری برابر  67ب 5-2-4تراكم ناخالص شهری در مرله  -

 مترمربع ازت.

 4/146شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 68 ب5-2-4مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

مترمربع  7/77برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  129 ب5-2-4مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی 5-2-4هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -30-5جدول 

 

 نفر 6421در سال افق طرح:  5-2-4جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 77/7 498767   498767 مسكونی

 خدمات شهري
 18/9 121158 104508 16649 خدمات پایه

 10/3 66245 63043 3202 سایر خدمات شهري

 0/1 508   508 سایر كاربري ها

 39/4 253201 102019 151182 گذرها شبكه

 146/4 939878 269571 670308 مجموع 
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 شهر ارومیه 5-2-4كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -31-5جدول 

  نفر 6421در سال افق طرح:  5-2-4جمعیت محله 

 نوع كاربري

 )درصد(سهم نسبی )مترمربع(مساحت 
سرانه  
شهري و  كل )مترمربع(

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه فراشهري
اراضی 
خالص 
 شهري

 77/68 53/07 51/68 498767     498767 مسكوني 
 0/00 0/00 0/00       0 آموزش ترقیقات و فناوری

 1/57 1/07 1/04 10054     10054 آموزشي
 9/20 6/29 6/12     59095 59095 انتظامي -اداری
 0/61 0/42 0/41 3948     3948 خدماتي-تجاری
 1/97 1/34 1/31 12625     12625 ورزشي 
 1/52 1/04 1/01 2542 7220   9762 درماني 
 0/15 0/10 0/10 983     983 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 0/47 0/32 0/32 3050     3050 پارک
 13/16 8/99 8/76     84501 84501 [1]فضای زبز و باز

 0/00 0/00 0/00       0 [2]مذهبي 
 0/03 0/02 0/02 184     184 [2]تأزیسات شهری
 0/00 0/00 0/00       0 [2]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00       0 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل و 

 انبارداری 

 0/50 0/34 0/33 3202     3202 پایانه و انبار
 39/43 26/94 26/24 187706 65495   253201 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 مسكوني-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 0/00 0/00 0/00       0 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
  ار اهي-تجاری

  
0       0/00 0/00 0/00 

 [3]الراقي

  

508     508 0/05 0/05 0/08 
 جمع اراضی خالص شهري

  
939878 143596 72715 723567 97/39 100 146/38 

 2/32   1/54 14880     14880 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  

10329 10329     1/07   1/61 
 0/00   0/00       0 حریم زبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
25208 10329 0 14880 2/61   3/93 

 150/30   100 738447 72715 153925 965087 جمع 
 

 هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده شده ازت.ها و مسیلبا توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه : 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و مذهبي بر طبق اقداد مردد زیني كاربری تأمیم زرانه و مكام :2

 زت. زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ا پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
های دارای كاربری وضع موجود و شبكه  ذر صاف شده ازت.منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک 3
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 شهر ارومیه 5-2-4طرح تفصیلی محله  -13-5نقشه 
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 5-2-5طرح تفصیلی محله  -5-2-5

درصد از  6/12 ارومیهبشهر پاره اصلي درصد از وزعت  6/1هكتار در حدود  130با مساحت ب 5-2-5مرله 

  .را دارا ازت 5-2درصد از وزعت ناحیه  5/27و  منطقه پنجوزعت 

 

های ها و فرصتبا در نظر  رفتم مردودیت 5-2-5مرله 

های معطوف به تأمیم خدمات برای ریزیتوزعه بر پایه برنامه

پذیری آینده بر پایه جشعیت كنوني و تعییم میزام جشعیت

تخصیص مانده ظرفیت اراضي به كاربری مسكوني و خدماتيب 

 .باشديم راینفر را پذ 6092برابر با  يتیافق طرح جشع در زا 

 

 

 ارومیه شهر 5-2-5محله  اراضی در پیشنهادي جمعیتی تراكم و زمین از استفاده نحوه كلی لگويا

درصد  0/47مرله ب  مساحت كل ازدهد كه نیام مي 5-2-5مرله الگوی كلي نروه ازتفاده از اراضي 

 2/69مترمربع( با زرانه  421842درصد ) 4/32مترمربع به كاربری مسكونيب  4/100مترمربع( با زرانه  611467)

مترمربع به شبكه  ذرها  3/42مترمربع( با زرانه  257552درصد ) 8/19ب 1های خدمات شهریمترمربع به كاربری

 ها اختصاص یافته ازت.مترمربع به زایر كاربری 1/0مترمربع( با زرانه  519درصد ) 04/0 و

 

 

                                                           
 باشد:های زیر ميهای خدمات عشومي در طرح تفصیلي شهر ارومیه شامل كاربریكاربری 1

هنریب پارک و فضای زبزب مذهبيب تأزیسات شهریب -خدماتيب ورزشيب درمانيب فرهنگي-انتظاميب تجاری-آموزشب ترقیقات و فناوریب آموزشيب اداری
 تجهیزات شهریب تفریري و  ردشگریب میراث فرهنگيب صنعتيب پایانه و انبارب كاربری های خدماتي مختلط.

 در تقسیمات تنانی طرح تفصیلی شهر ارومیه 5-2-5موقعیت محله 
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 8/0هكتار ) 1/1و  را اراضي خالص شهری مرلهدرصد( از مساحت  2/99هكتار ) 129/1حدود به ایم ترتیب 

 دهد.تیكیل مي خالص شهرینارا اراضي  مرلهدرصد( از مساحت 

 بر ایم ازاس: 

  213/8 نفر در هكتار و زرانه ناخالص زمیم شهری برابر   47ب 3-3-2تراكم ناخالص شهری در مرله  -

 مترمربع ازت.

 0/212شهری برابر  نفر در هكتار و زرانه خالص زمیم 47 ب3-3-2مرله تراكم خالص شهری در  -

 ازت.مترمربع 

 4/100برابر  زمیم مسكونينفر در هكتار و زرانه  100 ب3-3-2مرله تراكم خالص مسكوني در  -

 مترمربع ازت.

 

 

 در طرح تفصیلی 5-2-5هاي شهري )اراضی خالص( محله الگوي استفاده از زمین در كاربري -32-5جدول 

 

 1نفر 6092در سال افق طرح:  5-2-5جمعیت محله 

 كاربري
 )مترمربع(مساحت

 )مترمربع(سرانه
 كل فرامحله اي محله اي

 100/4 611467   611467 مسكونی

 خدمات شهري
 66/5 405114 347108 58007 خدمات پایه

 2/7 16728 13295 3433 سایر خدمات شهري

 0/1 519   519 سایر كاربري ها

 42/3 257552 58578 198974 شبكه گذرها

 212/0 1291381 418981 872399 مجموع 

 

 

  

                                                           
 ش از جشعیت تعییم شده در افق طرح مي باشد.) ایم امر در كل شهر ارومیه نیز میاهده مي شود.(ظرفیت جشعیت پذیری مرله بی 1
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 شهر ارومیه 5-2-5كاربري اراضی طرح تفصیلی محله  -33-5جدول 

  نفر 6092  در سال افق طرح: 5-2-5جمعیت محله 

 نوع كاربري

 درصد((سهم نسبی  )مترمربع(مساحت 
سرانه  
 كل )مترمربع(

شهري و 
 فراشهري

 كل اراضی محله و ناحیه منطقه
اراضی 
خالص 
 شهري

 100/37 47/35 46/96 611467     611467 مسكوني 
 0/00 0/00 0/00       0 آموزش ترقیقات و فناوری

 9/56 4/51 4/47 33619   24591 58210 آموزشي
 0/25 0/12 0/12 1502     1502 انتظامي -اداری
 1/54 0/73 0/72 9401     9401 خدماتي-تجاری
 2/01 0/95 0/94 12229     12229 ورزشي 
 0/65 0/31 0/30 3956     3956 درماني 
 0/04 0/02 0/02 235     235 هنری -فرهنگي
پارک و 

 فضای زبز

 31/23 14/73 14/61 108694   81555 190249 پارک
 6/39 3/01 2/99     38904 38904 [1]فضای زبز و باز

 0/30 0/14 0/14 1852     1852 [2]مذهبي 
 16/33 7/70 7/64 167 99312   99479 [2]تأزیسات شهری
 0/00 0/00 0/00       0 [2]تجهیزات شهری

 0/00 0/00 0/00       0 تفریري و  ردشگری
 0/00 0/00 0/00       0 میراث فرهنگي

 0/00 0/00 0/00       0 صنعتي
حشل و نقل 
 و انبارداری 

 0/96 0/45 0/45 5825     5825 پایانه و انبار
 42/28 19/94 19/78 235032 22521   257552 شبكه  ذر

 0/00 0/00 0/00       0 نظامي
 0/00 0/00 0/00       0 مسكوني-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 خدماتي-اداری-تجاری
 0/00 0/00 0/00       0 كار اهي-مسكوني
 0/00 0/00 0/00       0  ار اهي-تجاری
 [3]الراقي

  

519     519 0/04 0/04 0/09 
 جمع اراضی خالص شهري

  
1291381 145050 121833 1024498 99/17 100 211/98 

 0/84   0/39 5135     5135 باغات و كیاورزی
 رودخانه

  

5695 5695     0/44   0/93 
 0/00   0/00       0 حریم زبز حفاظتي

 جمع اراضی ناخالص شهري

  
10830 5695 0 5135 0/83   1/78 

 213/76   100 1029633 121833 150745 1302210 جمع 
 

 شده ازت.هاب كل اراضي حریم به كاربری فضای زبز و باز اختصاص داده ها و مسیل: با توجه به مجاز بودم كیت  یاهام در حریم خطوط برق و رودخانه 1
بر طبق ضوابط فني مربوط توزط  نیز های تأزیسات و تجهیزات شهری زیني كاربریتأمیم زرانه و مكام و  زیني كاربری مذهبي بر طبق اقداد مرددتأمیم زرانه و مكام :2

 زطح و زرانه های مربوطه  نیز در زطوح كالم)منطقه و شهر( دیده شده ازت.  پذیرد.انجاد ميمتنازب با نیاز در طو  زمام)تا افق طرح ( بربطهای ذیزازمام
شبكه  ذر صاف شده ازت.های دارای كاربری وضع موجود و منظور از اراضي الراقيب اراضي مابیم پالک :3
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 شهر ارومیه 5-2-5طرح تفصیلی محله  -14-5نقشه 

 

 




