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 مقدمه

و مساحت مجتمع فرهنگی    خدمات شهری شامل تعدادآمارهای ارائه شده در این فصل مربوط به  

پرسنل، حوادث  نشانی،  های آتشتعداد ایستگاه بار، آرامستان فعال و  و هنری، میادین میوه و تره 

وضعیت  آتش و  پسماند  سبزسوزی،  شهریآمارهای  که    باشدمیشهری    فضای  توسط    خدمات 

استان    114 سال  شهرداری  از  ایستگاه  1390و  به  مربوط  آتشآمارهای  پسماند ،  نشانیهای 

شده  جمع تفکیک  آوری  به  اصفهان  شهر  سبز  فضای  وضعیت  شهرداری  که  مناطق  و  توسط 

  شده است. ارائه در این فصل و  آوریجمعبه روش ثبتی اصفهان 

 

 مفاهیم و  تعاریف

مرکزی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی      :)فرهنگسرا(  هنری  ومجتمع فرهنگی  

کاربری  و  اهداف  با با  مکانی  در  هنر  و  فرهنگ  اشاعه  برای  آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  های 

کالس  کتابخانه،  اجتماعات،  سالن  یا  نمایش  و  سینما  سالن  کارگاهامکانات  آموزشی،  های های 

کافی اداری،  دفاتر  گالری،  باهنری،  و  متوسط    شاپ  و    500متراز  شده  احداث  زیربنا  مترمربع 

 نماید. فعالیت می

می   حوادث: گفته  خانواری  یا  فرد  لحاظ به  از  طبیعی  غیر  یا  طبیعی  حوادث  اثر  بر  که  شود 

 اقتصادی یا جمعی دچار آسیب شده است.

 مکانی برای دفن درگذشتگان که دارای امکانات مورد نیاز است.  آرامستان:

عمومی: عموم    آرامستان  به  دهیاری  یا  شهرداری  توسط  آن  خدمات  تمامی  که  آرامستانی 

 تواند فعال یا غیر فعال باشد. شود و میشهروندان ارائه می

عمومی: غیر  است    آرامستان  دهیاری  یا  و  شهرداری  نظارت  تحت  که  تمامی آرامستانی  و 

تواند فعال یا غیر  شود و میخدمات آن توسط سایر نهادها )به جز شهرداری و دهیاری( ارائه می

 فعال باشد. 
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مال فعالیت  نشانی:آتش و  جان  امداد و حفظ  و  اطفاء حریق  و  پیشگیری  منظور  به  هایی که 

 شود.مردم انجام می 

جایگاه    متشکل از سه بخش:،  مکانی تحت مالکیت و نظارت شهرداری  نشانی:ایستگاه آتش

آموزشی که جهت  -   یخودرویی و لوازم و تجهیزات، محل استقرار و انتظار نیروها و بخش ادار

آتش وظیفه  دستورالعملایفای  و  ضوابط  براساس  منطقهنشانی  در  ساختمان ها  از  مستقل  ای 

 شهرداری احداث شده است. 

ا  پسماند: )غیر  مایع  جامد،  نیمه  جامد،  مواد  می به  گفته  گاز  و  فاضالب(  طور ز  به  که  شود 

 شود. مستقیم یا غیر مستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده ضایع تلقی می

ای که در مالکیت عموم قرار دارد و بوستان یا پارک عبارت است از فضای طراحی شده بوستان:

می محسوب  شهری  فضاهای  از  فضاها  جزیی  این  شده  شود،  پوشیده  گیاهان  و  درختان  توسط 

اساس نظارت و مدیریت انسان، حفظ و نگهداری یا احداث می شوند. همچنین برای    است و بر

یا وحش  حیات  از  حفاظت  برای  یا  انسان،  بردن  لذت  و  ایجاد    تفریح  را  آن  طبیعی  زیستگاه 

 اند.کرده

متمرکااز محصااو ت و هااای عمااده فروشاای و خاارده فروشاای مکان  :میدان میوه و تره بااار

 .های کشاورزی و دامی، که شهرداری بر آن نظارت داردفرآورده

مبلمان   قطعات پراکنده فضای سبز: و  امکانات تاسیسات رفاهی  فضاهای سبزی که فاقد 

 توده غیردرختکاری(  -2توده درختکاری  -1شهری باشد که شامل )

های سبز و یا  د نظیر احداث دیواره باش در مورد فضاهای سبز که از جنس سطح دو بعدی نمی  -

های مربوط به بام سبز که گاهاً در روی سطح سخت برخی از قطعات فضای سبز ایجاد توسعه

ای از همان بایست مساحت این قسم از قطعات فضای سبز به صورت زیر مجموعهشود میمی

موجود فضای سبز باشد )از  قطعه ذکر شود. همچنین اینگونه فضاهای سبز که در خارج از قطعات  

 باشد. نوع توسعه سطحی احداث( خود شامل شماره قطعه جدیدی می

رویه و به هم  برای تعیین حدود شهر، کنترل گسترش شهر، جلوگیری از رشد بی  کمربند سبز:

می ایجاد  شهر  مورفولوژی  ساخت  تناسب  شهر  خوردن  پویش  روند  در  سبز  کمربندهای  شوند. 
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ه خود را از دست بدهند ولی نقش بالقوه آنها به عنوان فضای سبز تعادل ممکن است نقش اولی

ماند. ساخت این  بخش و تفرجگاه شهری و شاخاص زناده جهت تشخیص روند شهر پا برجا می

 کند: های زیر را ایفا میکمربندها در پیرامون شهرها نقش 

 شهرها.  های قابل کشت در حومه در اثر گسترش جلوگیری از انهدام زمین  -

 تصفیه و تلطیف هوای شهر و غربال بادهای ورودی شهر.  -

گذاری انجام  برداری اقتصادی با بازدهی مفید از سرمایه رویه شهر بهره جلوگیری از گسترش بی  -

 شده.

 
 

 

 

 گزیده اطالعات

 .اندمشغول به فعالیت بوده فرهنگسرا 173استان تعداد شهرستان  28در  1400سال در 

نفر نیروی    559که دارای    باشدایستگاه می  26در شهر اصفهان    نشانیهای آتشتعداد ایستگاه 

این  می نشان  آتش در  تعدادباشد. همچنین  با    606  سال  اصفهان  در شهر  هزار   10303بوستان 

 وجود داشته است.مساحت مترمربع 
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 )متر مربع(                                                         1400 و شهرداری:  خدمات شهری -24-1

 شهرستان

مجتمع فرهنگی و  
 هنری )فرهنگسرا(

   آرامستان بارمیادین میوه و تره 

 مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد 

 228795 5 0 0 1122 2  .............................آران و بیدگل 

 199762 8 9500 2 0 0 ..................................... اردستان 

 6027318 21 1890000 1 6915 100  ..................................... اصفهان

 134000 11 0 0 4700 3  ........................................ برخوار 

 98000 6 0 0 0 0  ...................... بویین و میاندشت

 231470 6 0 0 5000 1  ............................ تیران و کرون 

 138400 5 0 0 0 0  ....................................... جرقویه

 31700 6 0 0 0 0  ...................................... چادگان 

 3098500 23 27500 1 3600 4  ................................ شهرخمینی

 731000 4 20000 1 1300 1  ...................................... خوانسار 

 194772 9 2600 1 2387 1  ........................... خور و بیابانک 

 310000 3 0 0 1000 2  ....................................... دهاقان 

 84939 6 0 0 0 0  ........................................سمیرم

 539400 8 3677 1 27050 12  .................. شاهین شهر و میمه 

 65000 3 0 0 880 2  ...................................... شهرضا 

 37000 3 0 0 350 1  ........................................ فریدن 

 28000 3 0 0 0 0  ................................. فریدونشهر 

 317867 22 3760 1 3687 6  ................................... فالورجان 

 1715400 16 100000 1 6227 6  ........................................ کاشان

 103400 6 0 0 0 0  ......................................کوهپایه 

 377300 12 15496 1 0 0  .................................... گلپایگان

 2436280 13 25320 1 20748 9  ........................................ لنجان

 544200 23 16500 2 14613 14  ........................................ مبارکه 

 100835 4 0 0 913 2  .......................................... نایین

 369587 13 55217 1 11460 6  ..................................... آباد نجف 

 113055 13 5045 2 450 1  ........................................... نطنز 

 50000 1 0 0 0 0  .......................................... ورزنه 
 132500 3 0 0 0 0  ........................................... هرند

 اصفهان.های استان شهرداری   -خذام
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 در شهر اصفهان  برحسب مناطق شهرداری نشانی های آتش مشخصات ایستگاه  -24-2

 سال و  
 منطقه شهری

تعداد  
های  ایستگاه
 نشانی آتش 

پرسنل  تعداد 
 عملیاتی

تعداد ناوگان  
 عملیاتی  

   تعداد حوادث
 )بجز آتش سوزی( 

تعداد  
 سوزیآتش 

1385 .....................  000 000 000 000 000 

1390 .....................  000 399 000 000 000 

1395 .....................  000 500 155 5006 4032 

1396 .....................  000 469 138 6056 4834 

1397 .....................  000 503 141 6187 3892 

1398 .....................  000 413 145 5918 4087 

1399 .....................  25 586 155 6136 4450 

1400 ............. 26 559 166 7265 4780 
 254 523 12 41 2  ................ 1 منطقه

 516 665 15 61 3  ................ 2 منطقه

 212 319 10 40 2  ................ 3 منطقه

 544 1196 14 49 2  ................ 4 منطقه

 291 701 16 43 2  ................ 5 منطقه

 362 792 22 67 3  ................ 6 منطقه

 0 0 0 0 0  ................ 7 منطقه

 507 888 17 45 2  ................ 8 منطقه

 195 211 5 22 1  ................ 9 منطقه

 531 498 17 68 3  .............. 10 منطقه

 192 188 6 21 1  .............. 11 منطقه

 371 498 10 40 2  .............. 12 منطقه

 181 259 6 20 1  .............. 13 منطقه

 304 214 8 20 1  .............. 14 منطقه

 320 313 8 22 1  .............. 15 منطقه

 اصفهان.  شهرداری   -خذام
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  اصفهانشهر  گانه شهرداری 15به تفكیك مناطق  خانگی شده  آوریپسماند جمع  -24-3
   )تن در سال(                                                                                                                     

 پسماند خانگی  (1)کلپسماند  طقه شهری سال و من

1385 ....................................................................  000 000 

1390 ....................................................................  000 378090 

1395 ....................................................................  000 403879 

1396 ....................................................................  000 413725 

1397 ....................................................................  000 379790 

1398 ....................................................................  000 362318 

1399 ....................................................................  000 349147 

1400 ..............................................  000 352679 
 17550 000  ............................................................... 1منطقه 

 9898 000  ............................................................... 2منطقه 

 25721 000  ............................................................... 3منطقه 

 23429 000  ............................................................... 4منطقه 

 32256 000  ............................................................... 5منطقه 

 24683 000  ............................................................... 6منطقه 

 28423 000  ............................................................... 7منطقه 

 40870 000  ............................................................... 8منطقه 

 13088 000  ............................................................... 9منطقه 

 36379 000  ............................................................. 10منطقه 

 9711 000  ............................................................. 11منطقه 

 24398 000  ............................................................. 12منطقه 

 22129 000  ............................................................. 13منطقه 

 24889 000  ............................................................. 14منطقه 

 19255 000  ............................................................. 15منطقه 

می(  1 خانگی  و  پزشکی  تر، خشک، صنعتی،  پسماند  در شهر شامل  که مسئولیت حمل پسماند حمل شده  باشد 
با شهردا پزشکی  امحا  پسماند  مسئولیت  فقط  و  نیست  را  ری  و آن  با خود صنایع    دارد  پسماند صنعتی هم  حمل 

 باشد.نمیای موجود منطقه  1400این آمار تا سال  که  های ساختمانیدر مورد نخاله  باشد و می
 . اصفهان شهرداری  –خذام
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 )مترمربع( بر حسب مناطق                                      وضعیت فضای سبز شهر اصفهان -24-4

 سال و مناطق 
مساحت   فضای سبز قطعات پراکنده  بوستان

 مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  کمربند سبز

1385 ................................  000 000 000 000 000 

1390 ................................  426 5791822 255 4117054 9069553 

1395 ................................  572 6763192 335 5281762 9698491 

1396 ................................  587 7106549 331 5196417 9628578 

1397 ................................  588 7120112 333 5251417 9669018 

1398 ................................  588 7221611 338 5393514 9674018 

1399 ................................  598 10232489 322 5533862 9721529 

1400 .....................  606 10303498 335 5651599 9838079 
 0 5704 14 222235 23  ........................... 1منطقه 

 1398292 11295 5 172440 27  ........................... 2منطقه 

 0 4556 7 357780 31  ........................... 3منطقه 

 6966855 80929 5 1070576 38  ........................... 4منطقه 

 0 408270 8 2542673 22  ........................... 5منطقه 

 1329192 305616 36 863526 37  ........................... 6منطقه 

 143740 64034 28 1020201 43  ........................... 7منطقه 

 0 85412 58 493970 69  ........................... 8منطقه 

 0 36842 6 294913 25  ........................... 9منطقه 

 0 536047 61 639689 80  ......................... 10منطقه 

 0 5126 13 182571 16  ......................... 11منطقه 

 0 768308 26 613285 53  ......................... 12منطقه 

 0 491436 30 822440 48  ......................... 13منطقه 

 0 38740 7 265907 55  ......................... 14منطقه 

 0 17269 19 285025 36  ......................... 15منطقه 

 0 855770 6 456267 3  ............................... ناژوان

 0 0 0 0 0  ........................ باغ رضوان

 0 1900156 1 0 0  ........ میوه و تره بار میدان 

 0 36089 5 0 0  ..............................ها پایانه 

 اصفهان.  شهرداری  –خذام
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 1400فضای سبز شهر اصفهان به تفكیك نوع در سال  توزیع -24-1
 

 
                        24-4مبنا: جدول  
 
 
 
 
 

40.0؛ بوستان

قطعات پراکنده 

21.9؛ فضای سبز
مساحت کمربند سبز 

:38.1


