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پیشگفتار
در این کتاب عمدهترین ویژگی (و اغلب در زمان خود ،احتماالً ویژگی
خاص همان طرح) تعدادی از طرح های شهری تهیه شده بوسیله من و
همکارانم در مهندسین مشاور زیستا و پارسوماش پایدار ،از سال  1360تا
 1397را در خالصهترین شکل ممکن تشریح میشود.
بامید اینکه اوالً ،یک مقطع ،از تاریخ روند تحوالت فنی شهرسازی چهار
دهه اخیر (از دهها مقطعی که دیگر شهرسازان بنا نهادهاند) را ترسیم نماید و
ثانیاً ،برای دانشجویان و پویندگان شهرسازی ،احتماالً نکاتی در خور توجه یا
نقد داشته باشد.
در این مسیر همکاران زیادی هر یک ،در یک یا چند طرح همراه من بودهاند ،که ضمن
تشکر از آنها ،برحسب حروف الفباء (و پوزش از قلم افتادهها) ،میتوان از عزیزان زیر
نام ببرم :فیروزه اطهاری (آغداشلو) ،زهره بزرگنیا ،مهرناز بیگدلی ،ربابه
جاللی ،حمید خودکار ،علی حسن سروامانالهی ،یاسر سروامانالهی ،امین
سعیدی ،سعید ساداتنیا ،نادر عاصمیفاخر ،زهرا کاشانیانمنفرد ،شاهین
کینوش ،مصطفی محمودی ،منصوره مرآتنیا ،پیام مهستی  ،شاندیز نصر
اله زاده مهرآبادی والبته زحم ت نهایی شدن تمام این مطالب را  ،سرکار
خانم مینا تمجید برعهده داشته اند.
مقاالت و کتب نویسنده از جمله همین کتاب در سامانه اینترنتی با
عنوان  www.Sohrabmashhoodi.comقابل دسترس است ،که سرکار خانم
گلناز بیگدلی زحمت تشکیل و بروزرسانی آنرا بر عهده دارند.
سهراب مشهودی

پیش درآمد
شهرسازی کشور بعداز انقالب ،باگذشت حدود یک چهارم قرن از تهیه
طرحهای جامع و تفصیلی براساس نقطهنظرات شهرسازی مدرن و تجارب
ناشی از آن با تغییر تفکر سنتی به انقالبی (که به همه عرصهها از جمله به
شهرها و شهرسازی هم کشیده شد) با تصویب قانون اراضی موات (که زمین-
های زیادی را ملی کرد) عمالً به نقطه عطف جدیدی رسید.
لذا شهرسازان این دوره را به تجدیدنظر در تهیه طرحهای جدید واداشت .در
گشایش این پرونده در ابتدا تجارب  25سال اول (در طرحی که برای سازمان
برنامه تهیه نمودیم) مورد بررسی قرار گرفت ،که نشان داد موفقیت آن برنامه-
ها بسیار اندك بوده است (که در ابتدای کتاب اشارهای کوتاه به نتایج آن می-
شود).
نتیجه این تحقیق نشان داد که ،اصلیترین مبانی آن طرحها یعنی پیش-
بینیهای قطعی و طرحهای صلب و غیرقابل تغییر زیر سئوال رفت و منجر باین
شد که طرح جامع مراغه ،که در سالهای اوایل انقالب تهیه شده بود ،به طرح-
هایی با انعطاف زیاد تغییر جهت دهد (که طرحهای سیال نام گرفت) که بعداً
مراحل دوم و سوم خود را تا تهیه طرحها با تکیه به بعد شاخص عناصر
شهری در سال  1396ادامه داد.
توجه به مباحث دیگر مثل زمینهگرایی ،پایداری توسعه ،احترام به جغرافیای
طرح ،باززندهسازی و احیاء بافتهای واجد ارزش ،گریز از سلطه اتومبیل
شخصی به طرحریزی (برنامهریزی و تهیه طرح) نیز به موازات خط اول (یعنی
خط اصلی تغییرات و تحوالت) و طرحهای مختلفی تعقیب شد.
در هر طرح اصلی ترین نکات جدید (یا حتی غیر جدید ،ولی شاخص) را "بن
مایه" آن طرحها نامیدیم.

کتاب حاضر توجه خود را باین بن مایهها ،خالصه نموده است .توضیحات
دیگر فقط برای مفهوم شدن زمینه بکار گیری این بن مایههاست.لذا ممکنست
در توضیح طرح ،فضای جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی طرح مختصر به نظر
برسد .که این امر عمدی و برای این بوده است ،که به اصل موضوع یعنی "بن
مایههای طرحها" لطمه نزند.

مقدمه

بررسی عملکرد طرحهای شهری در
دوره اول  1345تا 1360
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 -1بررسی عملکرد طرحهای شهری در دوره اول  1345تا 1360
پسسس از انقسسالب و بسسا تغییسسرات فسسراوان جمعیتسسی شسسهرها و همسسینطسسور
ضرورت بازنگری طرحهای شهری قبلی ،با دیدگاههای جدید ناشسی از انقسالب،
در دستورکار قرار گرفت و با ابهاماتی که از تهیه طرحها ،قبل از انقسالب وجسود
داشت (و همینطور با گذشت یک چهارم قرن ،از تهیه طرحهای شهری معاصر)،
ضرورت بررسی عملکرد این طرحها رخ نمود.
سازمان برنامه و بودجه این بررسی را به من و همکارانم واگذار نمود،
که نتایج آن منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته است .لسذا در ایسن کتساب
تنها برخی از نتایج این بررسی ،که در طرحهای مختلف  ،موثر بوده است ،نقسل
میگردد.

پیشبینیهای اقتصادی – اجتماعی و اثراتش در طرحها

از جمله مهمترین عناصر طرحهای گذشته ،تکیه بسر پسیشبینسیهسای دقیسق
اقتصادی و اجتماعی است .جداول  1و  2و  3این پیشبینسیهسا و آنهسه در پایسان
دوره طرح تحقق شده را نمایش میدهند .پیشبینسیهسای جمعیتسی در طسرحهسای
مورد مطالعه مستقیم با آنهه محقق شده است بین  %69تا  %143و دیگر طسرحهسا
بین  %60تا  %289در تغییر بوده است.بنابراین سرانهها خسدمات ،مسسکن و دیگسر
عناصر شهری نیز به خودی خود نمیتوانست صحیح باشد.
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جدول شماره :1پیشبینی و تحقق اشتغال در بخشهای اقتصادی برای سال 1365
کشاورزی

نام شهرهای

خدمات

صنعت

نمونه *

پیشنهادی

وقوع

پیشنهادی

وقوع

پیشنهادی

وقوع

زاهدان

3/6

2/1

24/5

42/5

71/9

55/4

اراک **

3

1/47

52/5

38

44/5

39

شیراز **

1

2/2

37

23/4

37

74/4

مراغه ***

-

-

-

-

-

-

رشت

20

2

45

27/5

35

70/5

مأخذ :مهندسین مشاور زیستا1360 ،
همانطور که مشاهده میشود ،در کشاورزی شاغلین از یکدهم تا  2/2برابر در پایان دوره طرح با پیش-
بینی مغایر بودهاند .در صنعت این اعداد بین  0/6تا  1/73برابر و در خدمات از  0/77تا دو برابر بوده
است .بنابراین آنچه در سرانه سطوح بود و نیاز برای کاربریهای مرتبط به کار است میتوانست بخودی خود
غلط از آب درآید.

جدول شماره :2بررسی پیشبینی جمعیت
پیشبینی
نام شهر نمونه

آنچه به وقوع پیوسته

نسبت پیشبینی به

جمعیت

جمعیت شهر در

(هزار نفر)

پایان دوره طرح

1365

195

1365

282

%69

یزد

1365

263

1365

184

%143

شیراز

1365

627

1365

848

%74

رشت

1365

241

1365

294

%82

اراک

1365

257

1365

265

%97

بندرعباس

1365

** 219

1365

201/6

%109

مراغه ***

1365

105

1365

100

%105

زاهدان

مأخذ :همان

سال

جمعیت
(هزار نفر)

سال *
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جدول شماره  :3پیشب ینی جمعیت و جمعیت واقعی در انتهای دوره طرح در  11شهر دیگر
سال

وضع موجود

نسبت جمعیت در
سال پایان طرح

پیشبینی

سرشماری

سلماس

21700

1365

40543

50573

%124

قروه **

5256

1370

19800

57367

%289

مریوان

4333

1365

8334/5

5039

%60

مشهد ***

409616

1365

1345

شهر

پایان دوره طرح
نسبت به پیشبینی

1275749
1152496

1463508

%126

1256899
بابل

49033

1365

89940

115320

%128

بابلسر **

11781

1370

21233

35798

%168

بندرانزلی

41785

1365

68833

87063

%126

قزوین

88106

1365

196054

248591

%126

همدان

124167

1365

212809

272499

%128

بهشهر *

26032

1362

58139

45300

%77

بهبهان **

39874

1370

65634

93463

%142

ماخذ :همان
** برآورد جمعیت  1370از طریق راهنمای جمعیت شهرهای ایران ،وزارت مسکن و شهرسازی  -حبیب اهلل
ریحانی  -فریدون رحمانی انجام شده است.
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 -2مقایسه توسعه شهری با پیشنهادات طرح

نقشههای  1تا  4محدوده پیشنهادی ،محدوده محقق شده و بخش-
های ساخته نشده داخل محدودهها را نشان میدهد .با توجه به نقشه های
فوق در حالی که به محدودههای پیشنهادی شهرها حدود  %15اضافه شده
است ،در درون محدودهها تا  %20ساخته نشده باقی مانده .به معنای دیگر
ساخت و ساز بیرون محدودهها ،به علت کمبود زمین در داخل محدوده
نبوده است.
نقشه شماره  :1تطبیقی طرح پیشنهادی با حد ساخت و ساز پایان دوره طرح شهر رشت

مأخذ :همان
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نقشه شماره  :2مغایرت های محدوده پیشنهادی طرح جامع با محدوده شهر اراك در پایان دوره
طرح

توضیحات:
 157هکتار ( 8درصد) ،توسعه خارج از محدوده طرح جامع انجام شده است.
 1059هکتار ( 40درصد) ،اراضی بایر در محدوده طرح باقی مانده است.

مأخذ :همان
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نقشه شماره  :3مغایرت جهات توسعه شهر مراغه در حدفاصل دو طرح با پیشنهادات طرح جامع

توضیحات:
 190هکتار ( 20درصد) توسعه خارج از محدوده انجام شده است
 400هکتار ( 30درصد) از سطح محدوده پیشنهادی ساخته نشده است.
مأخذ :همان

7

مقدمه :بررسی عملکرد طرحهای شهری

نقشه شماره  :4مغایرتهای توسعه شهر در پایان طرح جامع و محدوده مصوب  1358در شهر
یزد

مأخذ :همان

 -3تفاوت سطوح و سرانههای پیشنهادی و تحقق شده

همانطور که جدول  ،4نشان میدهد ،در بخش خدمات موظف دولتسی و
شهرداریها ،به طسور متوسسط از فضساهای سسبز مسوردنظر طرحهسا تنهسا %40
محقق شده بودند.از خدمات موظف دولتی (آموزشی ،درمان ،بهداشت و غیسره)
 %58فضاهای موردنظر شکل گرفته بودند .این در حال بود که سطوح مسکونی
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و تجاری اغلب بیشتر از حدود موردنظر طرح محقق شسده بودنسد .در تقسسیمات
شهری ،تراکم و دیگر عناصر طرح نیز وضع بهمین ترتیب بوده است.1
جدول شماره  :4جمع بندی نحوه استفاده از اراضی در شهرهای نمونه
مسکونی

عملکرد
نام شهر

معابر
سرانه

سرانه

درصد

مراغه

-2/4

-%8

+6

اراک

+5

+%12

+2/3

رشت

-1/6

-%4

-4

زاهدان

-15

-%30

+5

یزد

+10

+%21

+6

سبز و ورزشی
درصد

خدمات

درصد

سرانه

+%35

-

-

+%13

+2/8

+%31

-%16

-12

-%94

+%21

-4/3

-%77

+%29

-

-

-6

تجاری و خدمات انتفاعی

سرانه

درصد

سرانه

درصد

-4/5

-%42

-1

-%22

-8/5

-%78

-3

-%60

-6/8

-%50

-9

-%70

-16

-%62

+1

+%34

-%56

+3/4

+%40

شیراز

-8

-%18

-2/5

-%18

-20

-%95

-

-

+1

%27

بندرعباس

-30

-%50

-15/5

-%43

-22

-%85

-0/7

%5

-2/5

-%75

جمع

-42

-%77

-2/7

+%21

-55/5

-%320

-42/5

-%293

-10/1

%126

متوسط شهرها

-6

-%11

حدود 0

+%3

-7/9

-%45

-6

-%42

-1/5

-%18

 -12بندر

-%27

+%351

-

-

-2

-%4

-%60

-6

-%42

جمع بدون
استثنائات
متوسط بدون
استثنائات

+12/8
بندر
+2/1

+%64
+%10

-88/3
اراک
-14/7

-1/1
رشت
حدود 0

-%56
-%9

 -4نتیجه گیری

علل عدم تحقق طرحهای شهری دوره اول در چهسار محسور کلسی قابسل
تحلیل و ارزیابی است ،اول :پیشبینیهای دقیق و تهیسه طسرحهسای صسلب بسرآن
اساس ،دوم ،باالبودن استانداردها که خط فقر سکونت شهری را بساال مسیبسرد،
سوم :غیرعادالنه بودن استقرار کاربریها و چهارم  :بیتوجهی به ویژگیهای
خاص شهرها (برای مثال ویژگی طراحی برای شهرهای تاریخی).

---------------------------------------------------------------------------------------- .1برای اطالعات بیشتر ،مراجعه شود به کتاب مبانی طرحهای سیال
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 -1طرح جامع احیاء بافت کهن (شوشتر)
در اوایل دهه شصت انجام تهیه طرح جامع شوشتر به مهندسین مشاور
زیستا واگذار گردید .در طی انجام طرح این نتیجه حاصل گردید که شهر شوشتر،
بهخصوص بافت قدیمی آن را ،نمیتوان با شرح خدمات معمول طرحهای جامع
(تیپ  )12سازمان برنامه وبودجه سامان داد .بنابراین پیشنهاد تهیه طرحی با
عنوان "طرح جامع احیا بافت کهن" را مطرح نمودیم که مورد پذیرش واقع شد
و طرح زیر حاصل آن است.
 -1-1سوابق تاریخی

شهر شوشتر در شمال شرقی استان خوزستان ،در نزدیکی محل ورود
رود کارون به دشت و در مسیر راهی باستانی به موازات پایکوههای غربی
زاگرس که فارس را به شوش و بینالنهرین پیوند میداده،استقرار یافته است.
این ویژگی موجب پیدائی اولین سکونتگاههای مبتنی بر کشاورزی در  8تا 10
هزار سال پیش در این محل شده است.
امکانات بالقوه آب و زمین بسیار مساعد آن باعث پیشرفت فناوری
استفاده از آب و سازمان یافتن شهر (به مفهوم ابتدایی آن) همزمان با تمدن
بینالنهرین در اواسط هزاره چهارم پیش از میالد شد .البته پارهای از محققین
معتقدند که تمدن از شوشتر به آن سوی بین النهرین گسترش یافته است.
شوشتر از زمان ساسانیان ،نام خود را از تشتر ایزدستار آب و باروری
دارد .با شروع حکومت ساسانی ،اردشیر بابکان شهر را تجدید بنا کرد .شهر
که بهصورت بخشی از جزیرهای در میان آب (میاناب مینو) است ،حاصل
هزاران سال کوشش و دخالت هوشمندانه ساکنان این سرزمین برای استفاده



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

از آب و انرژی آبی و جلوگیری از صدمات طغیانهای بزرگترین رودخانه این
ملک (کارون) میباشد .آثار این کوشش بهصورت کانالها ،دهلیزها ،پلها،
بندها و آسیاب ها در گوشه و کنار شهر فعلی باقیمانده که عظیمترین مجموعه
صنعتی قبل از دوران انقالب صنعتی دنیا یعنی مجموعه آبشارها و آسیابها از
جمله آنهاست .این مجموعه در سالهای اخیر از سوی یونسکو بهعنوان
میراثفرهنگی جهانی ثبت شده است.

تصویری از ،پل بند ،آسیابها و آبشارهای شوشتر
(که ناشی از بازگشت آب پس طی آسیابها به رودخانه است)
طرح ارزشمند مهندس سعید ساداتنیا

بخش عمدهای از خانههای بافت کهن موجود ،بهجا مانده از دوران صفویه
و قاجاریه است .لیکن نقوش تزئینی و کتیبههائی که سردرها و داخل خانهها را
بهصورت زیبا و شگفت انگیزی پوشانده است ،نشان چندهزار ساله با خود
دارد .از جمله آنها گردونه بازپیدایی ،گردونه خورشید (صلیب شکسته) و
نقوش نشأت گرفته از پرستش مهر و ناهید است.
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 -2-1معرفی کوتاه شهر

شوشتر در تاریخ ،شهر باروری بوده و جمعیت آن حتی تا چهلهسزار تسن
نیز گزارش شده است .با انهدام و یا از کار افتادن بخشی از کانالهای آبیساری،
شهر شروع به افت جمعیست مسینمایسد  .ایسن مساجرا ادامسه داشست تسا بسا احسداث
کانال های جدید آبیاری کشت و صسنعت کسارون ،ورق بسر مسیگسردد .در زمسان
طرح(اوایل دهه  60شمسی) حدود40درصد از کل جمعیت در بافت قدیم زنسدگی
مینمودند.
مساحت بافت قدیم شوشتر  144هکتار و مجموعه بافت قدیم و اراضی
اداری و درمانی پیوسته به آن حدود  215هکتار میباشد .بافت قدیم از نظر
سرانه عملکردهای عمومی ،محلهای و ناحیهای بسیار فقیر است (کمتر از سه
مترمربع برای هر نفر) ،اما از نظر عملکردهای شهری ،مذهبی و تجاری بسیار
غنی میباشد .تراکم جمعیت در بافت قدیم حدود  140نفر در هکتار بوده است.
 -3-1کلیاتی در مورد نحوه انجام مطالعات طرح جامع احیاء

شناخت سازمان فضایی بافت و فرآیند شکلگیری آن و بررسی و شناخت
مفاهیم و عناصر معماری شهری موضوعات اصلی در مطالعات اولیه طرح به
شمار می آمدند .برای انجام این دو موضوع عالوهبر جمعآوری اطالعات
موجود ،به ترسیم نمای کلیه بلوكهای شهری از طریق دو گروه مطالعاتی
اقدام شد (عکس ،فیلم و ترسیم دستی کلیه نماها و عناصر سازنده آن) .1عالوه
بر آن شناسایی  79اثر تاریخی که  12اثر به کلی از بین رفته و در کالبد فعلی
بافت وجود نداشت و همهنین بررسی معماری بافت کهن و عناصر با ارزش
----------------------------------------------------------------------------------------1

 .آقای مهندس سعید ساداتنیا در این مورد کوشش فوقالعاده و هنرمندانهای به عمل آوردند.
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معماری نیز مورد توجه قرار گرفت که در این زمینه حدود  101واحد با ارزش
شناسایی و بیش از  50درصد آنها (ترسیم رولوه) گردید .البته موارد دیگر ی
هم وجود داشت که به علل حقوقی و دیگر علل شناسایی برداشت نگردید.
عالوه بر موارد فوق الزم شد تا فناوری یا تکنولوژی رایج در معماری شهری
نیز به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
" -4-1بن مایه" طرح حفاظت همراه با احیاء زندگی روزمره

مسئله بازشناسی و حفاظت شهرهای تاریخی در دهههای بعد از جنگ دوم
جهانی ابعاد وسیعی یافته و متضمن این تغییر است که میراث فرهنگی شهرهای
تاریخی را نمیتوان با تثبیت آن حفاظت نمود و این مطلب را که شهر کهن فقط در
سایه تغییر و تبدیلهایی که در سطح آن انجام گردیده است ،توانسته باقی بماند
(توجه به پویایی شهر) ندیده گرفت .تا جایی که در متن نهایی کنگره 1975
آمستردام تأکید شده است:
"ثروتهای فرهنگی در عین حال جزئی از فضای زندگی روزمرهای هستند
که همزمان نیاز به حفاظت و حراست ،خواستار مداخلههای مثبت و سازنده
نیز میباشند".
عالوه بر دالیل باال ،حفاظت کامل بافت (حفاظت منفی) به شکل یک موزه
شهر به دلیل ایجاد هزینه فوقالعاده آن ،ممکن نیست .بنابراین احیاء بافت به
شکل حفاظت مثبت انجام میپذیرد ،که دارای اصول زیر است.
یک -اساس برنامه بر استفاده از امکانات و راهبردهای بخش عمومی ،برای
ترغیب بخش خصوصی برای پذیرش و تحقق طرح ،استوار است.
بدین ترتیب که ،برنامه با استفاده از امکانات بخش عمومی (بیشتر
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بهصورت تنخواه گردان) شروع شده و به نسبت متأثر شدن مردم و
بخشهای عمومی غیر مرتبط از برنامه احیاء ،با بهرهوری از امکانات
این بخشها تداوم مییابد.
دو -پیام عمومی این برنامه عبارت است از دعوت به شروع تحوالت در بافت
کهن به مثابه ساختاری از نظام اجتماعی ،در قالب تأکید بر پاسداری از
هویت بافت کهن و حفاظت از اصیلترین بخشهای آن (ارزشهای
شهرسازی ،معماری شهری و معماری ابنیه با ارزش) که بیش از 50
درصد سطح بافت را پوشش میدهد.
سه -احیاء بافت کهن در چهارچوب روند توسعه شهر انجام شود و نه در
جهت خالف آن.
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ترسیم نمای تمام بلوكهای شهری بافت قدیم شوشتر
کار ارزنده مهندس سعید ساداتنیا
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 -1-4-1روش انجام برنامه جامع احیاء

جهت زندهسازی و به روزگرداندن زندگی امروزین در بافت کهن ،پنج بخش
بافت کهن به ده محله تقسیم شده که شش محور اصلی ،با ویژگیهای احیاءکننده
زیر آنها را از یکدیگر جدا مینماید (از میان آنها میگذرد):.
یک -محورهای یاد شده (بهگونهای که تشریح میشود) به عملکردهای خدماتی و
تجاری شهری اختصاص مییابند که بتوانند به ترغیب احیاء کمک نمایند.
دو -با تأمین دسترسیهای اصلی (پنج محور) ،جمعکنندههای محالت (محورهای
فرعی) و تأمین پارکینگهای مناسب ،دیگر معابر بافت که با ارزشترین آنها
هستند و بهترین معماری شهری را دارند ،مقررست که به شکل کامل حفظ و
نگهداری شوند.
سه -با تخریب ابنیه جدید (و اغلب با معماری بسیار نامناسب) همجوار معابر اصلی
(که در چند دهه گذشته با بریدن بافت احداث شده بودند) کامالً مغایر با
ارزشهای بافت بدنهسازی شدهاند و عقبنشینی تا تفکیکیهای دوم امکانات
زیر برای طرح فراهم میشود:
اول :تعریض معابر اصلی که از برنامههای طرح جامع شهر است عملی
می شود .به شکلی که این معابر دارای یک معبر دوطرفه تندرو در وسط
و دو معبر یک طرفه دسترسی در طرفین شوند.
دوم :با دسترسی به قطعات با ارزش قطعات دوم ،امکان سیماسازی مناسب
شهری (به شرحی که خواهد آمد) فراهم خواهد شد.
سوم :در هر یک از نواحی شهری یک یا دو جمعکننده کشیده میشوند که در
آنها هم با دقت موردبهمورد مسیر انتخاب و بههمین ترتیب یاد شده باز
شده و سیماسازی میشوند (نقشه بعد).
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نقشه شماره  :1-1احداث جمعکنندههای نواحی شهری
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چهار -روش سیماسازی و معماری شهری به شرح زیر:
 بهترین نماها و سیمای شهری در مسیر محورها براساس طرح میبایدعیناً حفظ شوند.
 در واحدهایی که دارای نمای مناسب بیرونی نیستند و شامل تعریضمیشوند ،بدنه بیرونی برداشته شده و نمای داخلی واحد به بیرون کشیده
میشود (در معرض دید قرار میگیرند) .این عمل بهمعنای بروننگر کردن
معماری با ارزش داخلی در مسیرهای جدید بافت قدیم است ،تا سیمای
معابر جدید شهری با معماری ارزشمند داخل بافت همگون شود .به هنگام
گشودن نماها تمامی آثار با ارزش بدنه مشمول تعریض نیز (به شرح
زیر) حفظ میشوند:
برای مثال اگر دیواره داخلی بدنه با ارزش باشد ،یا احیاناً اگر در بدنهای که
باید برداشته شود ،سر در (و یا بخش) با ارزشی وجود داشته باشد آن دیواره یا
بخش حفظ میشود (حتی ممکن است کل بدنه با برداشتن دیوارها به شکل یک
ساباط سرپوشیده در معبر حفظ شود) و پالن بخش حذف شده نیز با کفسازی
متفاوتی برای حفظ سایه تاریخی واحد ،نمایش داده میشود.
در نمونههای پنجگانهای که تصاویر آن بدنبال میآید ،روشهای مختلف
برخورد ،برای سی ماسازی مناسب نمایش داده شده است ،که به روشهای زیر
محقق میگردند.
 بهترین نماها و سیمای شهری در مسیر محورها عیناً حفظ میشود.


در واحسسدهایی کسسه دارای نمسسای مناسسسب بیرونسسی نیسسستند و شسسامل
تعریض می شوند بدنه بیرونی برداشته شده و نمای داخلی واحد به
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بیرون کشیده می شود .احتماالً دیواره داخلی بدنه حفظ شده و احیاناً
اگر سردر (و یا بخش) باارزشی وجود داشته ،این بخشهسا هسم حفسظ
میگردد (حتی ممکن است کل بدنه با برداشتن دیوارهسا بسه شسکل یسک
ساباط سرپوشیده در معبر حفظ شود) و پالن بخش حذف شده نیز بسا
کفسازی متفاوتی برای حفظ سایه تاریخی 1واحد ،نگهداری میشود.
 در طرح پیشنهاد شده است کسه ،در واحسدهای مخروبسه و یسا فاقسد هسر
گونسسه ارزش ،واحسسدهای جدیسسد تجسساری ،خسسدماتی و اداری بسسا معمسساری
همگون با معماری قدیمی شهر احداث شوند.

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .سایه تاریخی
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پنج -ضوابط احداث ابنیه جدید
همسسانطور کسسه گفتسسه شسسد ،در سیماسسسازی معسسابر ،در محسسل واحسسدهای
مخروبه و یا فاقد هر گونه ارزش واحدهای جدید تجساری ،خسدماتی و اداری بسا
معماری همگون با معماری قدیمی شهر میتواند احداث شود.
نماهای با ارزش عیناً باقی میمانند و نماهایی که کسامالً ارزشسمند نبسوده ،ولسی
ارزشهایی دارند بهسازی صورت میگیرد ،مطابق نمونههای زیر:1

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .در ترسیم این نماهای نمونه ،از هنر سرکار خانم فیروزه اطهاری (آغداشلو) بهره برده شده است.
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شش -حفاظت از ابنیه ارزشمند
اولین ومهمترین اقدام ،تبدیل یک محله که بیشترین آثار ارزشسمند را حفسظ
کرده بود (عبداله بانو) به دانشکده هنر و معماری که و البته به تمسام دانشسکده-
های معماری مرتبط بوده و دانشجویان و اساتید مربوطه می توانند یک تسرم از
تحصیل خود را در آن بگذرانند ،از برنامههای طرح بود .بدینترتیسب یسک محلسه
کامل نیز با به روزسازی کاربری و عملکرد خود برای همیشه حفاظت خواهسد
شد .محلهای که بخودی خود یک کالس معماری و هنری کامل است.
اقدام مهم دیگر در این راستا  ،تبدیل کلیه ساختمانهسای بسا ارزش بسه
عملکردهای عمومی بوده که به عنسوان مثسال یکسی از ابنیسه ارزشسمند بسه دفتسر
میراث فرهنگی اختصاص یافت.

فصل دوم
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 -2طرح جامع مراغه با ویژگیهای انعطافپذیر (سیال) 1361
یکی از مهمترین بیعدالتیهای بزرگ طرحهای شهری (در  25سسال اول)
در نحوه استقرار کاربری اراضی ،بروز پیدا میکرد .بدینترتیسب کسه براسساس
دسسستورالعملهسسا ،شسسرح خسسدمات و حتسسی برخسسی از قسسوانین ،مهندسسسان مشسساور
شهرساز موظف به تعیین محل دقیق اراضی برای کاربریهای مختلف بودند (که
از نتایج بررسی طرحهای جامع در  25سال اول بود).
با این اقدام شهروندانی که اراضی آنها بسه خسدمات موظسف دولتسی مثسل
آموزشی ،درمانی و غیره اختصاص مییافت ،دچار مشکالت فراوانی میشسدند،
که کمترین آن سالها انتظار برای رفع این کاربریها و بیشترین آن از دستدادن
اراضی خود بود.
د ر حالی که گروهی دیگر که اراضسی آنهسا بسه تجساری و یسا کاربریهسای
انتفاعی دیگر اختصاص مییافت ،ناگهان با افسزایش قیمست قابسل توجسه اراضسی
خود مواجه میشدند (که این امر حتی بیم انحرافاتی را در اختصاص اراضی به
این کاربریها ایجاد میکرد)
در طرح جامع مراغه برای مقابله با ایسن ایجساد رانست ،اوالً ،از اختصساص
اراضی ویژه به کاربریهای تجاری و دیگسر کساربریهسای انتفساعی ،خسودداری
شد .به این ترتیب که به جای آن معابری کسه ایسن خسدمات (در صسورت احسراز
شرایط قطعات زمین) میتوانستند در جوار آنهسا قسرار گیرنسد ،مشسخص شسدند.
عالوه بر آن میزان قابل ا سستقرار در هسر یسک از تقسسیمات شسهری نیسز معسین
گردید.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

بدین ترتیب قطعاتی که حسائز شسرایط بودنسد ،در صسورتی کسه بخشسی از
اضافه ارزش حاصله از دستیابی به کاربری تجاری و دیگر کاربری انتفاعی را،
برای هزینه خدمات دیگر در اختیار شهرداری میگذاشتند ،میتوانستند بسه ایسن
کاربریها دست یابنسد .بسرای جسذب ایسن اضسافه ارزش ،در ایسن طسرح و بعسد در
تعدادی طرح دیگر روشسهای متنسوعی از اهسداء بخشسی از زمسین تسا برگسزاری
مزایده بین زمینداران حسائز شسرایط بسرای انتخساب بیشسترین پیشسنهاد دهنسده
اضافه ارزش ،ارائه گردید.
در سال  1364شورایعالی مصوبهای که بعسداً در  1366/2/7تکمیسل شسد،
را در این مورد به تصویب رسانید( .پیوست این بخش) که در آن گفته مسیشسد کسه
شهرداریها میتوانند اضافه ارزش ناشی از کاربریهسای تجساری و کساربری-
های انتفاعی و همینطور ناشی از تراکم (بیش از تراکم پایه یک واحد مسسکونی)
را اخذ و در صندوقی بسه عنسوان "صسندوق عمسران شسهر" نگهسداری و صسرف
تأمین هزینه توسعه و خدمات شهر نمایند.
متأسفانه با عدم نظارت بر انجام طرحهای شهری ،که از وظسایف وزارت
مسکن و شهرداری بوده است (و یا نظارت اندك) این صندوق هیچوقت در هیچ
شهری تأسیس نشد و در تمام شهرهایی که اینگونه طرحها در آنها مطرح شسد،
اضافه ارزش به روشهای دیگر اخذ و بخش اعظسم آن هسم صسرف هزینسههسای
جاری شهرداریها گشت.

فصل دوم :طرح جامع مراغه با ویژگیهای انعطافپذیر (سیال)

33

متن اصالح شده مصوبه  64/11/19شورایعالی
شهرسازی و معماری ایران از مصوبه مورخ 66/2/7

 .1شهرداریهایی که دارای طرح جامع میباشند میتوانند در قبال اضافه ارزشی که برای هر یسک
از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقهبنسدی و تعیسین تسراکمهسای سساختمانی و کساربری
اراضی بیشاز قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد میشود ،بسا تعیسین شسورای
شهر (مستند به بند  1ماده  35قانون تشکیل شوراهای اسالمی) و تأیید وزارت کشسور ،مسستند
به تبصره بند  8ماده  45قانون شهرداریها و تبصره آن عوارض اختصاصی به تناسسب میسزان
اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در حسابی جداگانه بسه نسام "درآمسد حاصسله از
فعالیتهای اقتصادی در ساختمانهای شهری" نگهسداری کسرده و صسرفاً در تهیسه طسرحهسای
توسعه و عمران شهری و اجرای آن با نظر شورای شهر و عاملیست دسستگاههای مربوطسه بسه
مصرف برسانند.
 .2در مورد ساختمانها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربریهای مصوب کسه بعسداز تصسویب طسرح
جامع و ضوابط منطقهبندی مقرر در طرحهای جامع و تفصیلی بدون پروانه احسداث گردیسده و
همهنین در مواردی که علیرغم تعیین نوع استفاده از سساختمان در پروانسه صسادره در منساطق
غیرتجاری ،محل کسب و پیشه یا تجارت احداث گردیده و یا بهرحال شرایط کاربری مقسرر در
پروانه ساختمان رعایت نشده باشد ،شهرداری میتواند در صسورتی کسه ضسوابط مربسوط بسه
وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثسر امتیسازات کساربری و تسراکمهسای
ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشسور رسسانیده باشسد ،بنسابر تقاضسای
صاحب ملک و یا صاحب محل کسسب و پیشسه ،و تعهسد قبسول پرداخست عسوارض اختصاصسی
مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ،قبل از طرح موضوع در کمیسیون مساده  100و قلسع
بنا یا تعطیل محل کسب و پیشه مورد را در کمیسیون طسرح تفصسیلی موضسوع مساده  5قسانون
تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد.
هر گاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقهبندی تشخیص دهد که سساختمان-
ها و تأسیسات احداث شده و بهرهبرداری از آنها لطمه اساسی به توازن و تناسب شسهر وارد
نمیسازد و در اساس طرح جامع شهر موثر نیسست و لهسذا بسا اصسالح و تعسدیل کساربری آن
موافقت نماید شهرداری بابت ساختمانها و تأسیسات مسذکور عسوارض اختصاصسی مقسرر را
براساس ضابطه مندرج در بند ( )1فوق وصول و با صدور گواهی پایانکار یا عسدم خسالف و
یا ادامه کار محل کسب و پیشه موافقت خواهد نمود .ولی در صورتی که کمیسیون مذکور بسا
اصالح و تعدیل ضوابط کاربری موافقت ننماید و یا آن را مغایر با توازن و تناسب آن منطقسه
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از شهر و یا مغایر با اساس طسرح جسامع تشسخیص دهسد برابسر مفساد تبصسره  1مساده  100و
تبصره بند  24الحاقی به ماده  55قانون شهرداری رفتار خواهد شد.
تبصره
منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر ،رعایت حسدود و سسقفهسای کلسی
است که در طرحهای جامع هم برای مقادیر کاربریهای مختلسف و هسم در ضسوابط مکانیسابی
آنها تعیین شده است.
 اولویتهای مصارف درآمد حاصل از عوارض اختصاصسی موضسوع بنسد  1بشسرح زیسر ازطرف شورایعالی شهرسازی و معماری به وزارت کشور پیشنهاد میشود.
 .1تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و توسعه و عمران شهری.
 .2اصالح و احداث شبکه ارتباطی.
 .3بهسازی و نوسازی بافتهای کهنه و قدیمی.
 .4بهبود و توسعه منابع و شبکه آبرسانی (اگر انجام آن بعهده شهرداری باشد).
کمک به تملک و احداث ساختمانهای آموزشی.

فصل دوم :طرح جامع مراغه با ویژگیهای انعطافپذیر (سیال)
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 -1-2استقرار خدمات موظف دولتی جایگزین در طرح سیال مراغه

در جایگزینی خدمات موظف دولتی هم ،عالوه بر بیعدالتی یاد شده یسک تهدیسد
دیگر هم وجود داشت و آن این بود که وقتی زمینی به هردلیلی میتوانست خسود را
از زیر بار کاربریهای موظف دولتی خالص نماید ،برای کاربری حذف شده (مسثالً
یک مدرسه) مکان دیگری در طرح در نظر گرفته نشده بود.
لذا از همین روش اتخاذ شده برای کاربریهای تجاری استفاده شسد و در نقشسههسا
مکانهای دیگری هم مشخص شد که کاربریهای خدمات موظف دولتی هم ،بتواننسد
در اراضی دیگری (به جز مکان اولیه مشخص شده روی نقشه) مستقر گردند.
 -2-2چگونگی جایگزینی کاربریها در طرح سیال مراغه

در این طرح خیابانها برحسب کارکردشان به دستههسای زیسر تقسسیم شسدند و
کاربریهای قابل استقرار در جوار آنها هم معین گردید.
یک -معابر و کوچههای دسترسی بسه واحسدهای مسسکونی ،بسرای اسستقرار کساربری
مسکونی در جوار آنها و تعدادی خدمات روزمره با شرایط خاص.
دو -معابر جمعکننده محلهای ،با امکان استقرار خدمات محلهای و مسسکونی در جسوار
آنها.
سه -معابر جمعکننده ناحیسهای ،بسا امکسان اسستقرار خسدمات ناحیسهای (و در شسرایط
ویژهای محلهای) در کنار آنها.
چهار -معابر درجسه دو شسهری ،بسا امکسان اسستقرار کساربریهسای درجسه دو شسهری (و بسا
شرایطی برخی کاربریهای رده پایینتر و باالتر) .
پنج -معابر درجه یک شهری با امکان استقرار کاربریهای شهری .
شش -معابر نسبتاً سریع شهری ،با امکان استقرار خدماتی ،مثسل آتسشنشسانی ،اورژانسس و
دیگر خدمات نیازمند به دسترسی سریع.
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هفت -معابری که به کاربریها ویژهای مثل گردشسگری ،کارگساهی و غیسره اختصساص مسی-
یافت ،برای استقرار همین کاربریها


نقشه زیر درجهبندی معابر برحسب پذیرش کاربری در جوار خود را نمایش میدهد.

فهرست نقشه غمیکرد معابر
سفید :مسکونی
سبز :خدمات محلهای
یشمی :خدمات ناحیهای
قرمز :خدمات درجه دو شهری
زرد :خدمات درجه یک شهری
سبز روشن :خدمات جوار معابر نسبتاً سریع
بنفش :خدمات ویژه (گردشگری – کارگاهی و غیره)

فصل سوم

به کاربردن تجربه تقسیمات شهری غیرثابت
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 -3به کار بردن تجربه تقسیمات شهری غیرثابت
(نمونه طرح تفصیلی پردیس  2و آمادهسازی رفسنجان)

از نتایج دیگر بررسی طرحهای شهری در  25سال اول ،عدم تحقسق تقریبساً
کامل تقسیمات شهری بسود .در بسسیاری از شسهرها ،مراکسز محلسهای و نسواحی
اصوالً شکل نگرفتند .در تعدادی دیگر با وجود شکلگیری ،بسه شسکل مسوردنظر
برنامه عمل نکردند .بدینترتیب که برخسی از آنهسا بسه تسدریج متسروك شسدند و
برخی دیگر به شدت بزرگ شده و نقشی فراتر اعمال نمودند.
البته باید اذعان داشت که تقسیمات شهری معمول ،دارای محاسن فراوانسی
است ،ولی چون از یکسو به تقسیم مصنوعی فضاهای شسهری مسیانجامسد و از
سوی دیگر شهروند را در مقیاسهای یاد شده محصسور مسیگردانسد ،مشسکالت
بسیاری را به همراه میآورد.
بسرای مثسسال اگسسر چسسه وجسسود بخسسش خریسسد روزمسسره در مرکسسز محلسسه و در
فاصلهای مناسب از واحد مسکونی بسیار کارساز اسست ،ولسی اجبساری نمسودن
خرید از آنها کامالً غیر منطقی خواهد بود .هیچ عاملی نمی توانسد شسهروند را از
خرید از فروشگاهی که در نزدیکی محل کارش و یا سر راه کار به خانه (یا هسر
مکان دیگری) است ،منع نماید.
بنسسابراین شسسهروند ممکسسن اسسست بسسیاری از مایحتسساج خسسود را از تعسساونی
مصرف محل کارش تهیه نماید و یا از فروشگاههسای مراکسز محسالت دیگسر کسه
خدمات مناسبتری را عرضه میکنند.
این مبحث در مورد خدمات دیگر نیز صدق میکند ،برای مثال ممکن اسست
به علت عدم تقارن ساعت کار مدرسه و اولیا ،این اجبار پسیش آیسد کسه مدرسسه
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ابتدایی در نزدیک محل کار والدین و یا محسل سسکونت دیگسر اعضسای خسانواده
قرار گرفته باشد و یا به دالیلی کودکی نتوانسد در مدرسسه ابتسدایی محلسه خسود،
محیط سالم و قابل قبولی را حس نماید .در این صورت بسهطسور قطسع برخسی از
کودکان یک محله ،از مدارس محالت دیگر استفاده می کنند .در مورد دورههای
باالتر نیز مباحث دیگری نیز وجود دارد که استفاده از مدارس دیگسر نسواحی را
محتملتر میسازد.
حتی در مورد پارك ها نیز این قضیه صدق می کند .بدینترتیب که ،اگسر
چه وجود یک پارك در نزدیکی واحد مسکونی بسیار مفید است و باعث خواهسد
شد که شهروند حتی بتواند در اوقات فراغت کوتساه خسود از آن بهسرهور شسود،
ولی هیچ عاملی نمی توانسد او را از بهسرهوری از دیگسر پساركهسا بساز دارد .یسک
شهروند ممکن است از گردش در پارك محله خود احساس دلتنگسی نمایسد و یسا
فضای یک پارك دیگر را بسیار دلهسسبتسر حسس کنسد و آن را مسورد اسستفاده
دائمی قرار دهد.
در ارتباط با خدمات درمانی  ،حتسی موضسوع فراتسر رفتسه و بسسیاری،
قطعاً از پزشکان خاص خود و یا پزشکان تخصصی بهره گیری می نماینسد .در
مورد فضاهای ورزشی ،مراکز بهداشتی ،اماکن مذهبی و دیگر خدمات نیز عینساً
مباحث ذکر شده میتواند صادق باشد.
نکتهای که ذکر آن در اینجا مفید است این کسه بسسیاری از شهرسسازان
معاصر معتقدند :نحوه طراحسی شسهری و تقسسیمات آن را از وضسعیت مناسسب
شهرهای قبل از صنعت الگو گرفتسه انسد در حسالی کسه بسرخالف آنهسه بسسیاری
میانگارند شهر طبیعی قدیمی نیز از محالت کامالً منجمد تشکیل نمیشد .اسستاد

فصل سوم :بکاربردن تجربه تقسیمات شهری غیرثابت
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فالمکی 1در کتاب سیری در تجسارب مرمست شسهری در بساب موقعیست محسالت
مسکونی میگوید:
"محسسالت گرچسسه براسسساس ویژگسسیهسسای فرقسسهای ،نسسژادی ،اقتصسسادی،
اجتماعی ،مذهبی و تاریخی از یکدیگر متمایزند .الکن در هم آمیختگی خانههسای
مسسسکونی کسسه بسسه صسسورتی عمسسومی در تمسسام شسسهر وجسسود دارد ،مسسانعی بسسرای
بازشناسی مستقیم حدود کالبدی محسالت محسسوب مسیشسود .از طرفسی دیگسر
موضوع منقسم بودن فضای شهر به محالت مسکونی چندگانه را نباید به مثابه
یک بنیاد شهری منجمد دانست .نسه تنهسا تظساهرات مسذهبی بلکسه همسدردیهسا و
همکاریهای اجتماعی نیز سبب میشوند که حسدود محسالت بیشستر بسهصسورت
حریمهای متحرك درآیند".
این تقسیمات خشک شسهری و عسدم توجسه بسه حسسن انتخساب و نقسش
شهروندان موجب می شود که بسیاری از مراکز محالت ،متروکه شسده و یسا بسه
جوار معابر اصلی تر اطراف محلسه نقسل مکسان داده شسوند .و در مقابسل هسستند
مرکز محالتی که به علت شدت مراجعه ساکنین غیر محلسی خصیصسه عسامتسری
یافتهاند؛ بهگونهای که معابر داخل محلهای ،شکل عمومی یافتسه (و یسا اجبساراً بسا
طرح های اصالحی ،چنین ویژگی پیدا کرده اسست) و محلسه از شسکل طسرح شسده
اولیه خود خارج شده است.

---------------------------------------------------------------------------------------- -1دکتر محمد منصور فالمکی
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مبانی تقسیمات شهری سیال
همانند تصاویر ساخته شده برای کودکسان در صسفحههسای دو جسداره
شفاف که با تغییر جهت دادن صفحه یا بیننده تصاویر جدیدی ظاهر میشسوند،
تقسیمات شهری نیز باید بتوانند باتوجه به نحوه اسستفاده شسهروندان مختلسف،
اشکال مختلفی بیابند .برای مثال در حالی کسه بسرای گروهسی از شسهروندان کسه
الگوهای رایج تقسسیمات شسهری را الگسویی مطلسوب بسرای اسستفاده از خسدمات
شهری می دانند تقسیمات شهری باید شکل فعلی را داشته باشد و دسترسی بسه
خدمات محله ای که در محدوده محالت قرار خواهند داشت ،پیاده و بدون تقاطع
با معابر عبوری ،ممکن باشد.
چگونگی استقرار عملکردها بر دستیابی به تقسیمات سیال
در این روش به عوض استقرار عملکردها در مرکز هسر تقسسیم شسهری،
آنها به دو گروه  Bو  Aتقسیم می شوند و در دو سمت تقسیم مربوطسه مسستقر
می گردند و در محله مجاور برعکس اسستقرار مسییابنسد .یعنسی کساربریهسای A
محله دوم مقابل کاربریهای  Bمحله اول مستقر میشود و این عمل برای تمسام
محالت صورت میپذیرد.
در نتیجه (شکل دو) در شکلگیری یک ناحیه شسهری حسادث مسیشسود.
شکل سه نشان دهنده تقسیمات شهری برای یک شسهروند اسست کسه عالقسهمنسد
است از طریق دسترسی داخلی یا پیاده به خدمات محلهای برسد.
شکل چهار نشان دهنده تقسیمات شهری برای یسک شسهروند اسست کسه
الگوی دسترسی سواره به خدمات محلهای را ترجیح میدهد.
شکل پنج نشان دهنده تقسیمات شهری برای یک شهروند است که مایل
است هرکدام از مایحتاج خود را از محلهای خاص تهیه کند.

فصل سوم :بکاربردن تجربه تقسیمات شهری غیرثابت
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تصویری از ،نحوه استقرار عملکردهای محلهای،
ناحیهای و منطقهای

تصویری از ،محلهبندی شکل شهرسازی مدرن
حرکت پیاده یا داخل محلهای به خدمات محلهای
 :Aخدمات محلهاي گروه يك
 :Bخدمات محلهاي گروه دو
 :Cخدمات ناحيهاي گروه يك
 :Dخدمات ناحيهاي گروه دو
 :Pخدمات منطقهاي گروه يك
 :Qخدمات منطقهاي گروه دو
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تصویری از ،محلهبندی به شکل موردنظر بخشی از شهروندان حرکت
سواره به خدمات محلهای یا گذر با خدمات محلهای حول آن ،محول
اصلی (هر رنگ نمایانگر یک محله است)

تصویری از ،حرکت آزاد برای دسترسی به خدمات محلهای چهار محله
هر ناحیه برهم منطبق است و شهروندان از نظر خود از خدمات در
مکانهای مختلف سود میجویند .در عمل برای برخی شهر نقش محله
را دارد.

فصل سوم :بکاربردن تجربه تقسیمات شهری غیرثابت
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تصویری از ،تقسیمات ناحیهای به شکل شهرسازی مدرن (عدم قطع
معابر فرامحلهای برای دسترسی به خدمات ناحیهای) (هر رنگ نمایانگر
یک ناحیه است).

تصویری از ،تقسیمات ناحیهای به شکل مصرف رایج -خدمات
ناحیهای حول معبر ناحیهای یا شهری درجه دو (و یا فرعی شهری)
محور اصلی ناحیه معبر ناحیهای و یا شهری درجه دو.
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تصویری از ،بهرهوری آزاد از خدمات ناحیهای چهار ناحیه منطبق بر هم
در یک منطقه شهری

 -1-3به کار گیری طرح نیم شبکه (محالت تغییرر یابنرده برا شرکل بهررهوری
شهروندان)

این روش برای اولین بار در طرحهای پردیس 2-در شهر جدید پردیس
و آمادهسازی یک منطقه شهری در شهر رفسنجان به کار گرفته شسد و محلسه-
بندی برحسب شکل مصرفکننده ،اشکال مختلفی بخود میگرفت.

فصل سوم :بکاربردن تجربه تقسیمات شهری غیرثابت
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نقشه شماره  :3-1پردیس  2-در شهر جدید پردیس

طرحهای پردیس ( )2و رفسنجان تقسیمات غیرثابت شهری است .دو طرح مراغه کاربری-
ها غیرسیال بودند و در این طرحها تقسسیمات شسهری نیسز (برحسسب نسوع بهسرهبسرداری

مصرفکننده) سیال خواهند بود.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 -2-3هماهنگی با توپوگرافی در طرح شهر جدید پردیس

 شهر جدید پردیس در شیبهای تند (بطور متوسط  45درجه) قرار دارد ،کسه
با طرحهای معمول شهری نیاز به خاكبرداری فراوان داشت .بسرای رعایست
مباحث احترام به محیط زیست طرحی که کامالً با توپسوگرافی هماهنسگ بسود
تهیه شد و در ضوابط احداث بنا نیز این امر موردتوجه واقع شد .بن مایه ایسن
طرح وفاداری بسه طبیعست و توپسوگرافی اسست و هماهنسگ شسدن طسرح بسا طبیعست و
توپوگرافی ،بجای تغییر آنها به سود طرح و ضوابط احداث.
تصویری از ،واحدهای تراسه پردیس

فصل سوم :بکاربردن تجربه تقسیمات شهری غیرثابت
نمونه طرح تفصیلی پردیس  2و آمادهسازی رفسنجان

تعدادی از واحدهای آپارتمان تراسه ساخته شده در شهر جدید پردیس
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فصل چهارم

طرح جامع با رویکرد گردشگری سرعین
با نقشههای خود تغییر یابنده
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 -4طرح جامع با رویکرد گردشگری سرعین با نقشههای خود تغییر یابنده
در گام اول طرح های سیال (مراغسه ،میانسه ،اراك ،بابسل ،اردبیسل و تعسدادی
دیگر) نقشه ها ثابت هستند و این مقررات و ضسوابط طسرح اسست ،کسه انعطساف-
پذیری (سیالیت) را ممکن میسازند ،در گام بعدی کوشش شد که نقشههسا نیسز
منعطف شوند.
 -1-4نقشههای خود تغییریابنده در طرح سرعین

در گام دوم طرحهای سیال شهری ،کسه در طسرح سسرعین بسه کسار گرفتسه شسد،
نقشه ها نیز با استقرار هر کاربری تغییر یافته و شکل جدیدی به خود میگیرند،
به شرح زیر:
کاربری اراضی در طرحهای سیال -گام دوم

بسسرای ه سر کسساربری در تقسسسیمات شسسهری ،تمسسام امکانسسات بسسا اولویسست
زیرانتخاب میشوند.
 .1تمسسام اراضسسی بسسایر مناسسسب بسسرای احسسداث کسساربری (مسسساحت و مکسسان
مناسب)
 .2تمام قطعات نسبتاً مناسب برای احداث کاربری شامل مساحت ،مکان و
تخریبی و یا مخروبه بودن بنا
 .3تمام قطعات کمتر مناسب بسرای احسداث مسدارس راهنمسایی مسساحت و
مکان مناسب و ساختمان غیرتخریبی
 .4تمام اراضی و قطعسات قابسل احسداث ،فقسط مکسان مناسسب (مسساحت از
طریق تجمیسع قطعسات و اراضسی از طریسق تخریسب سساختمانهسا و بسا
بهرهوری از ساختمانهای موجود حاصل میشود).



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

در ادامه ،نمونه این امر در یک تقسیم شهری منتخب و بسرای اسستقرار مسدارس
راهنمایی ارائه میشود.
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بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

نقشههای تغییریابنده (دیجیتالی)

در این شکل که شکل تکاملیافته گام دوم طرحهای سیال نام نهاده
شده است ،برخالف گام اول که نقشه ثابت است و جداول در طول زمان و با
استقرار کاربریها ،تغییر می کنند ،در این گام ،نقشه نیز در انجام طرح ،با
استقرار کاربریها مرتباً به شرح زیر تغییر مییابد:
 جداول عناوین و سطوح کاربریهای منتخب برای طرح تدوینمیشوند.
 (با بهرهوری از دو جدول فوق) تمام مکانهای ممکن و مشروط هرکاربری مشخص میشود و هر یک (یا هر چند کاربری) در یک نقشه
نمایش داده میشود و اولویتبندی میشوند.
 -سپس کاربریها نسبت به یکدیگر اولویتبندی میگردند.

59
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 با استفاده از دو شکل اولویتبندی (هر کاربری نسبت به خودش وکاربری ها نسبت به یکدیگر) اولین نقشه کاربری اراضی ارائه میشود.
 نقشههای متفاوت اولویته ای هر کاربری نیز در دسترس خواهد بود.بدین ترتیب اگر متقاضی کاربری اولویت اول ،برای مثال مکان چهارم
اولویت آن را به مکان اولویتی اول ترجیح داد ،آن مکان به کاربری یاد شده
اختصاص یافته و تمام نقشه دوباره مرتب میشود.
در نتیجه نقشه اراضی دائماً تغییریابنده است و دیگر نمیتواند کاغذی
باشد و به شکل دیجیتالی روی صفحه ،نمایش داده میشود.
مثال:
 5کاربری  Aو  Bو  Cو  Dو  Eرا درنظر بگیریم که به همین ترتیب به هم
اولویت دارند و یک زمین که مثالً  16پهنه دارد و برای مثال  4پهنه آن برای هیچ یک
از کاربریهای  5گانه فوق ،مناسب نیست و در باقی کاربریها برحسب ویژگی
خود اولویتبندی شده و با زیرشماره نمایش داده میشوند.

A6 – B3 – C5 – D5 – E6

A1 - B1 - C4 - D9 - E5

A2 – B2 – C12 – D4 – E8

A8 - B11 – C10 – D3 – E4

A10 – B10 – C9 – D6 – E3

A3 – B8 – C7 – D8 – E9

A5 – B7 – C8 – D1 – E7

A4 – B9 – C3 – D7 – E10

A7 – B5 – C1 – D2 – E2

A12 – B4 – C11 – D12 – E12

A11 – B6 – C2 – D11 – E1

A9 – B12 – C6 – D10 – E11



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

فرض شود  Aو  Bسه مکان استقرار و باقی ،دو مکان استقرار نیاز داشته
باشند.
حالت اول -سه اولویت  Aانتخاب میشوند ،که  A1و  A2و  A3هستند.
حالت دوم -سه اولویت  Bانتخاب میشوند .چون مکانهای  B1و  B2قبالً
توسط  Aگرفته شده ،اجباراً  B3و  B4و  B5جایگزین میشوند به همین
ترتیب کاربریهای دیگر جایگزین میشوند و اولین نقشه که برحسب
اولویتبندی کامل است ،شکل میگیرد.

حالت دوم -حاال اگر متقاضی کاربری  Aاولویت چهارم آن را به اول ترجیح
دهد ،نقشه دوباره به شکل زیر مرتب میشود.
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حالت سوم -اگر متقاضی  B3نیز مثالً  B12را ترجیح داد .باز هم این تغییرات
صورت گرفته و نقشه شکل جدید میگیرد.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 بنابراین شهردار این شهرها در پشتِ سر خود نقشهای دارد که همانندشهر ،هر روز با ورود ه ر مهاجر یا ایجاد شغل و غیره که هر روز
نسبت به روز گذشته مرتباً تغییر میکند،
 این نقشه ها را البته رئیس شورای شهر ... ،و تمام کسانی که به سایتشهرداری دسترسی دارند در صفحه رایانه خود خواهند داشت.

 -2-4ضوابط متعدد احداث بنا ،با توجه به ویژگی خاص شهر

یکی از ویژگی های منحصر به فرد سرعین در رویت قله سبالن ،از
اق صی نقاط شهر ،حاصل میشود .بدین ترتیب ضرورت داشت ،که این منظر
برای اکثریت مردم قابل رویت باشد.در این راستا برای شهر برحسب
موقعیت هر بخش شهر نسبت به استعداد بصری به سبالن ،اجباراً باید
ضوابط احداث بنای معینی تدوین می گشت .درنتیجه در این شهر (با وجود
اینکه وسعت زیادی ندارد) به جای یک ضوابط احداث بنا  23مجموعه از
ضوابط احداث بنا ،برای احداث بنا ،تدوین گشت.
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بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

فصل پنجم
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 -5طرح گردشگری شاندیز مشهد
در این طرح نیز گام دوم طرح سیال یعنی طرحی با نقشههای خسود تغییسر
یابنده برای کاربریها و پهنههای انتخابی برای استقرار در طرح مسدنظر واقسع شسد.
به عالوه با بهرهوری از ویژگسیهسای طبیعسی زمسین و رویکسرد گردشسگری طسرح،
خصایصی از این دو جایگاه به طرح اضافه گشت.

 -1-5نقشههای چند الیه (خود تغییریابنده) و شکل تحقق کراربریهرا در طررح
شاندیز

طرح از الیههای مختلفی تشکیل میشود ،که هر یک امکان استقرار هر
یک از کاربریها را نمایش می دهد .سپس نقشه ترکیبی اولویت اول هر زمین را
مشخص ساخته و دیگر اولویتها نیز در برنامه قرار میگیرند.
با تدارك نقشههای خود تغییر یابنده ،تحقق طرح تا حد زیادی ممکن شد .زیرا
دو حالت ،در روند توسعه و تحقق طرح ممکن بود ،حادث شود.
حالت اول :برای مراجعه کنندگانی که متقاضی کاربری خاصی بودند .در این
صورت نقشهای که تمام پهنه های ممکن برای استقرار آن کاربری را مجاز می-
ساخت ،در اختیار او قرار میگرفت و بعداز انتخاب یک زمین بوسیله متقاضی
آن کاربری روی نقشه ثابت میشد.
به عالوه وقتی تعداد الزم از هر کاربری انتخاب و روی نقشه منعکس
میگردید ،به طور اتوماتیک آن کاربری از دیگر پهنههای حذف میگردید.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

حالت دوم :برای مالکان هر یک از اراضی است ،با مراجعه مالک کلیه کاربری-
هایی که میتوانند در زمین او مستقر شوند ،معرفی میشود و پس از انتخاب
کاربری ،در نقشه تثبیت میگردد و روند حالت اول ادامه مییابد.1
 -2-5بهرهوری از فرصتهای ناشی از ویژگی طبیعی محدوده طرح شاندیز

اراضی شاندیز در بین دو رودخانه که در انتها به هم میپیوندند ،قرار دارد.
البته با ارتفاعی حدود شصت متر از آنها.
روی این اراضی فاقد هر گونه آبی است و تنها چند مسیل در آن واقع است ،که
بعلت سالها حرکت سیالبها در آن ،دارای یک خاك نسبتاً عمیق و بسیار
مطلوب است .الکن بعلت کمبود آب کل اراضی لمیزرع است .در طرح شاندیز با
الهام از شوشتر ،روشی ویژه ارائه گردید ،که در ابتدا این ویژگیها در شوشتر
ارائه میشود.
 -1-2-5ویژگیهای بهرهوری از آب در شوشتر

در شوشتر رودخانه کارون با برخورد به تخته سنگی مرتفع و عظیم در باالی
شهر با زاویهای تند به سمت راست منحرف میگردد و سپس بتدریج به ادامه
مسیر می پردازد .در باالی این تخته سنگ یک دشت عظیم با خاکی بسیار خوب
قرار داشت .مردمان شوشتر در سمت دیگر شهر رودی دیگر حفر کردند (بنام
گرگر) و یک بند در ابتدای آن ساختند (بند میزان) و با انحراف دو دانگ آب
باین نهر ،در واقع یک جزیره به طول  40کیلومتر و عرض متوسط  15تا 20
کیلومتر تشکیل دادند.
از طریق بند میزان آب را به خط رأس این جزیره هدایت و عمالً موجبات گشت
در این خاكهای خوب را فراهم کردند.
----------------------------------------------------------------------------------------1

 .آقای شاندیز مهرآبادی ،نقشههای خود تغییر یابنده این طرح را برنامهریزی رایانهای نمودند.
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ابتکار بی نظیر دیگری که بکار بردند ،این بود که بین این دو رودخانه ادامه
کارون (که شطیط نام گرفت) و گرگر به شکل افقی آبراههایی حفر نمودند که
آب همسطح دو رودخانه در آن جریان داشت .مردم شهر از منازل خود ،با
پلههایی باین آبهای متصل میشدند و در کنار آب هم یک اتاق میساختند.
بدین ترتیب هم دسترسی به آن برای منازل بطور مستقیم ممکن میشد (شاید
اولین آب لولهکشی شهری دنیا) و هم در فصلهای گرم با رفتن باین اتاقها که
گاهی تا بیست درجه از روی زمین خنکتر بود ،آسوده میشدند (اولین
کولرهای آبی دنیا را تجربه میکردند).



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 -2-2-5بهرهوری از تجربه شوشتر در بازیافت خاک رسوبی مسیلها

برای تحقق این امر در شاندیز ،ارتفاع ابتدای مسیلها در اراضی طرح
شاندیز محاسبه و با یافتن نقطهای با ارتفاعی کمی بیشتر در رودخانه دو
طرف  ،با حفر کانالی از آن نقطه رودخانه به ابتدای مسیل (یعنی باالترین نقطه
ارتفاعی مسیل) آب به آن نقطه هدایت و از طریق مسیل به آبیاری اراضی
ا طراف پرداخته و سپس آب اضافی در انتهای مسیل دوباره به رودخانه می-
ریزد.
اراضی اطراف مسیل با رقم نمادین متری یک ریال در سال ،به روستاییان
دارای حق آبه اجاره داده میشود ،که در آن کشت نمایند.
این امر چند حسن قابل توجه دارد:
یک -اراضی شاندیز که با ارتفاع زیادی از رودخانههای طرفینش قرارداد
بازیافت شده و اراضی رسوبی اطراف دو مسیل آن زیر کشت میرود.
دو -این امر با بهرهوری از آب و نیروی کار روستاییان همجسوار ممکسن مسیشسود و
منافع کشت نیز به روستاییان باز میگردد.
در واقع طرح شاندیز از این امر ،برای سبزشدن بخشی از اراضی خود بهسرهور
میگردد.
سسسه -چسسون گردشسسگری کشسساورزی نیسسز از برنامسسههسسای طسسرح گردشسسگری
شاندیزست ،مسافران برحسب زمان حضسور در ایسن مجموعسه در کشست،
حرص و درو یا میوه چینی مشارکت کرده و از لذت کشاورزی سود مسی-
برند (والبته کشاورزان نیز از نیروی کار مجانی)

فصل پنجم :طرح گردشگری شاندیز مشهد

71

انتقال آب با باالترین نقطه دو مسیل اراضی شاندیز (بسا کانسال از دو رودخانسه
طرفین)
 -3-2-5بهرهوری از دو رودخانه برای تلطیف هوا

باز هم بهرهوری از تجربه کهن شسهر شوشستر در اسستفاده از خنکسای
آب ،در طرح پیشنهاد شده است که تونلهای افقی بین دو رودخانه (در ارتفساع-
های برابر) احداث گردد و سپس ساختمانها مجاز خواهند بود که بسا چاههسایی
باین مسیر آب دسترسی یابند و نم و خنکای آنرا به ابنیه خود برسانند.
در زمستانها با دریهههایی ،ورود آب باین کانالهای افقی قطسع مسی-
شود و از همان چاهها ابنیه پردیس گرمای زمسین را بسداخل سساختمانهسا مسی-
کشند.
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تونلهای هوا از کانالهای زیر شاندیز به ساختمانها برای اخذ نم و
خنکی آب در تابستان و گرمای زمین در زمستان.

فصل ششم
طرح شهر آینده ماهان
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 -6طرح شهر آینده ماهان
در ماهان که در فاصله کوتاهی از کرمسان قسرار گرفتسه اسست ،بسه علست ارتبساط
کرمانی ها با تجارو امیرنشینان اطراف خلیجفارس و حتی حضور بعضی از آنان کسه
در آن کشورها و باتوجه به تمایل به اقامت تابستانی آنها در کرمان (در صورتی کسه
برایشان امکانات جذابی فراهم آید) و حتی جذب همکاران عرب خود برای حضسور در
ایران در فصل گرم تابستان کارفرما ،تصمیم گرفت به احداث شهری بسا مشخصسات
فوقالعاده نوین اقدام نماید.
در این مورد تا حدی پیشرفت که نام آنرا شهر آینده گذاشت .باتوجه بسه مقسدار ارزی
که این امر برای کشور حاصل مینمود و اثرات فرهنگی حضسور آن مسردم در ایسران،
این طرح حتی برای دفتر ما ،کسه چنسدان عالقسهای بسرای تهیسه طسرح بسرای ایسن قشسر
اجتماعی -اقتصادی نداشت .توانست جذاب باشد.
به خصوص که میتوانست ،پس از یک عمر تهیه طرح برای گروههایی از مردم که بسا
مشکالت اقتصادی فراوانی مواجهاند ،تهیه این طرح به عنوان یک برهه کوتساه تنفسسی
تلقی شود.1بدینترتیب در این طرح با دستی باز کوشش شد که ویژگیهای یک طسرح
با پسوند "آینده" به منصه ظهور برسد.

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .البته در یک سمینار که این طرح ارائه شد ،پروفسور ،پرویز پیران براین حق تنفس نگذاشتند.
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شهر آینده
ماهان

 -1ویژگیهای عمومی شهر آینده
در فراز های ابتدایی طرح آمده است :شسهر آینسده ماهسان ،یسک شسهر سسکونتی
معمولی نخواهد بود .این شهر برای سکونت فراغتی کرمانیهای غیسرمقیم در کرمسان
(به خصوص شاغلین در کشورهای حاشیه خلیج) ،اقامت فراغتی آخرهای هفته و ایام
تعطیل ،نوعی از فراغت که کار کم جمعی در جوار آن صورت میپذیرد طراحی شسده
است.
فرار از گرمای تابستان کرمسان و گرمسای طاقستفرسسای تابسستانی کشسورهای
اطراف خلیج به این منطقه که حتی در تابستان تا  8درجه از کرمان خنکتر است و بسا
تمهیداتی بسیار خنکتر هم خواهد شد و هسوای پساك کسوههسای جوپسار کسه شسهر در
دامنههای آن قرار دارد و آسمان پرستاره شبهای آن ،از جاذبههای عمده شهر آینده
ماهان است.
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 -2ویژگیهای عناصر سازنده شهر آینده
 -1-2بهرهوری و کنترل اشعه خورشید

خورشسسید مهسسمتسسرین عنصسسر طبیعسسی تأثیرگسسذار بسسر شسسهر اسسست و در بیشسستر
روزهای سال بر شهر میتابد و میتوان از تابش آن برای کسب انرژی پساك سسود
برد.
با وجود این که محل شهر ،خنکتر از کرمان و بسسیار خنسکتسر از کشسورهای
حاشیه خلیج است ،لکن باز هسم در تابسستان ،مسیبایسد از اشسعه خورشسید گریخست و
تمهیداتی که برای این امر بخصسوص ایجساد سسایه در معسابر و بسر دریاچسه صسورت
میگیرد ،دومین شاخصه بزرگ این شهرك را تشکیل میدهد.
در شهر آینده ،نه تنها از تابش اشعه (در ماههای نسامطلوب) بسه سسطح معسابر،
آبگیرها و بدنههایی از بنا که فقط در تابستان از شمالشسرق و شسمالغسرب اشسعه
دریافت میکنند ،جلوگیری به عمل میآید ،بلکه بسا بکسارگیری وسسیع تکنولسوژی ،از
همین آفتابگیرها ،برای کسب انرژی نیز استفاده میشود .بسه عسالوه بهسرهوری از
خورشید در ماههای سرد نعمتی بزرگ است که باید از آن سود جست.
 -1-1-2بهرهوری و کنترل خورشید در معابر

شبکه پیاده شخصیتی مستقل و کارآ خواهد داشت بدین ترتیب که:
 شبکه سواره در خطالقعرها (تراز صسفر) جسایگزین مسیشسود و شسبکه پیساده بسااختالف سطحی در تراز یک استقرار مییابد.
 -شبکه پیاده میتواند در مواقعی در جوار شبکه سواره هم نباشد.
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ایجاد سایه در معبر شرقی -غربی پیاده در تابستان

آفتاب در مسیر پیاده در زمستان
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در این معابر سطوح مورب کرکره مانندی که در جهت تابش اشسعه زمسستانی
و با سطح متقاطع با جهت اشعه تابسستانی اسست ،معبسر را پوشسش مسیدهنسد و در
زمستان اشعه را به سطح معبسر رسسانیده و در تابسستان آنسرا بسرای تولیسد انسرژی
جذب مینمایند .لبههای این صفحات نیز در زمستان و تابستان برای جسذب انسرژی
خورشید مجهز میشوند.

 -2-1-2جیوگیری از تابش خورشید به دریاچه

یک دریاچه برای زیبایی طبیعسی و همینطسور هسوادهی و آفتسابدهسی آبهسای
تصفیه شده فاضالب در پایینترین سطوح اراضی طراحی میشود.
دو سطح نیم دایره عمودی که روی یک ریل مدور افقی حرکت مسیکنسد امکسان
استقرار صفحاتی را روی خود فراهم میآورند ،که چندمنظوره عمل مینمایند.
یک -روی آب دریاچه در روزهای گرم سایهاندازی میکند.
دو -با جسذب اشسعه خورشسید و تبسدیل انسرژی ناشسی از آن ،بسه خنسک نمسودن آب
دریاچسسه در تابسسستان مسسیپسسردازد و بسسدینترتیسسب هسسم از تبخیسسرآب جلسسوگیری
میشود و هم خنکی ناشی از آب دریاچه بسه خنسک کسردن شسهر آینسده کمسک
میکند (بهرهوری از گرما ،برای ایجاد سرما).
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سایبانی که اشعه خورشید را جذب و انرژی خورشیدی تولید میکند

دو نیم دایره با یک ریل متحرك که با تغییر زاویه تابش تغییر میکند
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 -2-2فضاهای عمومی
فضاهای عمومی کسه در شسهر آینسده اسستقرار مسییابنسد ،کسامالً بسا شسهرهای
معمولی متفاوت هستند و مشخصات عمومی زیر بیانگر آنهاست:
یک -کاربریهای مخستلط کسه در طسول شسبانهروز ،ایسام هفتسه ،مساه و سسال تغییسر
مینمایند.
دو -کاربریهایی که با کارکرد شسهر و سساکنین دائسم و یسا غیسردائم آن همخسوان
است.
سه -تعدادی کاربری که شخصیت توریستی ،فراغتی ،نیمسه سسکونتی و متعلسق بسه
آیندهبودن آن را ایجاد میکند.
 -1-2-2ساختمانهای کاربریهای عمومی
تعدادی ساختمان برای کاربریهای عمسومی طراحسی مسیشسوند کسه هسر یسک
مجموعهای از فضاها و تجهیزات را دارا خواهند بود و برحسب نیاز ،سساعاتی
از روز و یسسا بسسه طسسور تسسوأم در سسساعات مشسسترك بخسسشهسسایی از آن بسسرای
کاربریهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
برای مثال ممکن اسست سساختمانی کسه چنسد سساعت از روز بسهوسسیله بخسش
آموزش عمومی در اختیار گرفته میشسود ،عصسرها بسرای خسدمات آموزشسی
دیگری (خصوصی ،تخصصی و…) مسورد اسستفاده قسرار گیسرد ،شسبهسا بسه
سالنهای فراغتی اختصاص یابد ،در تعطیالت ،جلسات مذهبی یا اجتمساعی در
آن شکل گیرد و غیره.
خود این ساختمانها نیز تقسیمات فضایی ثابتی ندارند و دیوارهای متحسرك آنهسا
میتواند مرتباً به ابعاد فضاها بیافزاید و یا آنها را به فضاهای کوچسکتسری تقسسیم
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کند و تجهیزات مسورد اسستفاده در هسر یسک از فضساها نیسز مسیتوانسد دارای چنسین
خصلتی باشد.
بنابراین با تأمین چند ساختمان اغلب کاربریهای رایج جایگزین میشوند.

یک -باشگاههای کار
این باشگاهها مهسم تسرین عنصسر سسازنده شسهر هسستند و شسامل سسالنهسای
ورزشی (استخر ،سونا ،جکوزی و )...چند منظوره میشود که با داشستن سسالنهسا،
گوشهها ،مکان هسا و حتسی فضساهای ورزشسی جهست تشسکیل جلسسات و مسذاکرات
خصوصی و جمعی مناسب خواهند بود.
مدیران در دنیا به علت کمی وقت بخشهای مسذاکراتی کسار خسود را همسراه بسا
یک کار بدنی و ورزشی توأم مینمایند.
بعالوه در این اماکن امکانسات ایمیسل ،فساکس ،تلفسن راه دور و حتسی تایسپ نیسز
فراهم خواهد بود” .باشگاههای کار“ یا ”مراکز کار و سالمتی“ مسیتوانسد اسسم
مناسبی برای این کاربری باشد.

دو -کنفرانسهای توأم با گردشگری
تشکیل سمینارها ،سمپوزیومها ،گردهماییها و کنفرانسهسا در سسالهای اخیسر
بسیار مورد توجه بوده و در آینده نیسز گسسترش بیشستری مسییابسد .معمسوالً گفتسه
مسیشسود کسسه مسرثرترین آنهسا سسسمینارهایی اسست کسه در خسسارج از مرکسز برگسسزار
میشوند به علل زیر:
 اعضا فرصت فراوانی دارند که بعد از جلسات با هم به تبادل افکار بپردازند. جذبههای توریستی محل مورد نظر جذب گروه بیشتر و ارزشمندتسری را ممکسنمینماید.
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شهر آینده در نزدیکی ماهان با آثار تاریخی قابل دسترس آن و به خصسوص
اثر بدیع و بینظیر ”ارگ بم“ و باغ شازده ماهان موقعیت بسیار مناسبی بسرای
این امر دارد.
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باغ شازده ماهان

سه  -کنفرانسهای همامان بینالمییی (تشکیل در چند کشور همامان)
می تسوان از طریسق اینترنست و دیگسر وسسائط ارتبساطی جدیسد ،ترتیسب تشسکیل
سالنهایی را داد ،که تشکیل یک سمینار بینالمللی را بدون نیاز بسه مسسافرت افسراد
به کشورهای دیگر فراهم آورد.
بدین ترتیب کسه جلسسه در چنسد مکسان و در چنسد نقطسه دنیسا همزمسان شسروع
مسیشسسود .هسر سسسخنرانی در یسک محسسل بطسور زنسسده انجسام و همزمسسان در صسسفحه
نمایشهای بزرگی در سالنهای کشورهای دیگر پخش مسیشسود .سسپس سسرال و
جوابی از تمام سالنها انجام میشسود .ایسن امسر بسرای اولسین بسار در ایسران اتفساق
خواهد افتاد و قدم بزرگی برای تبادل نظرهای بینالمللی است.
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چهار -مرکا فراغتی  -درمانی
این مراکز شاید دومین کاربری مهم شکل دهنده شهرك را بسه وجسود آورنسد.
چک سالیانه پزشکی و درمانهای مرتبط با نتایج آن هر ساله نسسبت بسه قبسل رشسد
قابل تسوجهی مسی یابسد .بنسابراین اسستقرار یسک مرکسز کنتسرل پزشسکی در مجموعسه
می تواند مراجعین زیادی را بسه خسود جسذب نمایسد .بخصسوص اگسر بتسوان آنسرا بسا
تفریحات اوقات فراغست سسالیانه تسوأم نمسود .ورزش ،گردشسگری ،برخسورداری از
طبیعت و هنر عواملی است که منطقه کامالً برای آن مهیا است

پنج -کوهنوردی
وجود چند رشته کوه در نزدیکی شهر آینده ،بخصسوص کوههسای جوپسار
که شهر آینده در دامنه آن قرار دارد ،موقعیت مناسبی را برای این ورزش در تمسام
ابعاد یعنی راهپیمایی ساده تا کوهنوردیهای مشکلتر و حتی صخرهنوردی فسراهم
میآورد.
پیادهراهی که قرار است در طرح تجهیز شود (همینطور تلهکابین به آن) سریعتسرین
و آسانترین دسترسی به کسوه اسست .در صسفهای بساالی کسوه عسالوه بسر خسدمات
پذیرایی ،امکان کوهنوردی و یا راهپیمایی به باالتر و یا درههای اطسراف نیسز فسراهم
خواهد آمد.

شش -ورزشهای کویری و شنی
در نزدیک منطقه کویری ،مرکزی برای ورزشهسای کسویری تسدارك دیسده
میشود و بعالوه امکان راهپیمایی در کویر نیز ممکسن مسیگسردد تسا عالقمنسدان بسه
دیدن کویر و ورزشهای کویری بتوانند از آن بهره ببرند .بعالوه امکان حرکست بسا
شتر در کویر (و مسابقات شترسواری) نیز تدارك میگردد.
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هفت -فعالیتهای هنری
در بخش فیلم میتوان برخی از فستیوال انتخاب فیلمهای برتسر سسال را بسا
فراهمآوری تجهیزات و امکانات مناسب به این شهر هدایت کسرد .بعسالوه مسیتسوان
همزمان با فستیوالهای جهانی در باشگاه فیلم شهر آینسده بسه پخسش فسیلمهسای در
حال نمایش در سالنهای فستیوال اصلی پرداخست و بعسد از هسر فسیلم در پسانلی بسا
حضور مشاهیر فیلم ایران به تجزیه و تحلیل فیلمها پرداخت و بسه آنهسا امتیساز داد.
در مسابقاتی در همان سالنها شرکتکنندگان میتوانند به انتخساب فسیلمهسای برتسر
بپردازند و به کسانی که به درستی فیلم ،کارگردان ،هنرپیشسههسا و دیگسر عوامسل را
انتخاب کردهاند جایزه داد .حتی ممکن است که فیلمهای ایرانی که حق آنهسا شسرکت
در آن فستیوالها بود را نیز در محل به نمایش گذاشت.
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هشت -نمایشگاههای جهانی
مشابه موضوع فستیوالهای فسیلم را بسا سسادگی بیشستر مسیتسوان ،بسرای
نمایشگاههای نقاشی ،مجسمهسازی و دیگر هنرهای تجسمی (بسا حضسور منتقسدین
مربوطه) تدارك دید.

نه -مرکا دائمی هنرها
در سالن دائمی هنرها ،بسا تمساس مسداوم بسا دنیسا ،همسواره در بخسشهسای
مختلسسف ،تصسساویری از مراکسسز هنسسری دنیسسا در حسسال پخسسش خواهسسد بسسود و یکسسی از
سرگرمیهای شبانه مراجعین را تشکیل میدهد.

یازده -رصدخانه
باتوجه به آسمان پرستاره کرمسان ،احسداث رصسدخانههسای تخصصسی و
همینطور رصدخانههای آموزشی و سرگرمی در شهر آینده میتوانسد بسسیار مفیسد
و مورد توجه باشد.

دوازده -مراکا محیط زیست
شکلگیری مراکزی برای حفاظت و ارتقاء محسیط زیسست در شسهر آینسده،
ضرورت دارد .از جمله آنها یک مرکسز دائمسی ”بسوم شناسسی“ خواهسد بسود کسه بسا
بوستانی اکولوژیکی و باغهای بتائیک تکمیل میشوند

سیاده -شکار پایدار
در آغاز قرن  21توسعه پایدار کامالً جای خسود را بساز کسرده اسست .لکسن
پایداری دیگر با حفاظت خشک همسراه نیسست .در واقسع حفاظست مثبست و همسراه بسا
بهرهوری جایگزین حفاظت خشک میشود .این امر حتی به شکار نیز تسری یافتسه.
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شکار پایدار با مراقبت در افزایش مناسب حیوانات و حذف تعداد اضافیِ هسر گونسه،
صورت میپذیرد و به نوعی دیگر باز هم ارتباط با طبیعت را ممکن میسازد.

 -3-2حمل و نقل نیمه عمومی
در جهت تدارك یک شبکه حمل و نقل پاك ،آرام و بسدون آلسودگی صسوتی
در شهر آینده یک شبکه نیمه عمومی حمل و نقل طراحی میشود .این شبکه مشسابه
یک آسانسور افقی عمل میکند.
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مسسسیر آسانسسسور افقسسی در جسسوار شسسبکه پیسساده طراحسسی مسسیشسسود و نیسسروی
مغناطیسی زیر آسفالت آنرا به حرکت در میآورد.
بعالوه ورود اتومبیلهسای درونسسوز بسه شسهر ممنسوع اسست ،ولسی بایسد در
پارکینگ ورودی شهر پارك شوند.
 -4-2توسعه پایدار
شهر آینده براساس مبانی توسعه پایدار طراحی میشود ،در این راسستا اصسول
آتی در طراحی رعایت میشود:
 -1 -4-2سیستم آبرسانی
شهر آینده حداقل دارای دو سیسستم آبرسسانی خواهسد بسود .آب معمسولی بسرای
مصسسارف معمسسولی و آب بازیسسافتی بسسرای مصسسارفی ماننسسد آبیسساری ،سسسیفونهسسا،
شستشوی فضاهای باز و موارد مشابه.
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 -2-4-2بهرهوری از سیستم خورشیدی بر کسب انرژی پاك از برنامههسای دیگسر
طرح است.
 -5-2گیاهان شهر آینده
باتوجه به ویژگی منطقسه در شسهرك از گیاهسان بسومی خساص نقساط کسویری و
منطقه استفاده خواهد شد ،تا عالوه بر کاهش مصرف آب به گیاهسانی بسا اسستقامت
بیشتر دست یابیم.
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 بهرهوری از رویت آب
آب حیاتبخشترین و جذابترین عنصریست که برای بشر رویت آن
فراهم میآورد .الکن متأسفانه در شهرها آنرا که قبالً از جویها و شهرها به
خانهها میرسید ،به زیرزمین بردهاند و شهروندان را از دیدن ،محروم نموده-
اند.
در شهر آینده ماهان آب دوباره از طریق جویها به خانهها میرسد ،الکن جویهایی
که یک نیمه استوانه شفاف روی آن قرار میگیرد و از آلوده شدن آن جلوگیری
مینماید .حتی در منازل و ساختمانها آب از طریق لولههای شفاف در بنا حرکت
مینماید.
 جابجایی زباله
در شهرهای موجود برعکس آب به زیرزمین رفته این زباله است ،که در
گوشه گوشه شهر جمعآوری شده و سپس به بیرون حمل میشود ،در شهر
آینده ،این زباله هستند که به زیرزمین میروند و از طریق کانالهایی از ساختمانها
مستقیم به مراکز دفع زباله رانده میشوند .در این شهر آبی که به زیرزمین برده
شدهاند به روی زمین میآیند و کانال حمل زباله به زیرزمین میرود.

" بنمایه" شهر آینده ماهان
رویکرد به آینده ،بهرهوری وسیع از خورشید ،نمایانسازی آب و پوشش
مسیر حرکت پسماندها ،کاربریهای کامالً نوین و ویژه و رویکردهای توسعه
پایدار از جمله "بن مایه" های این طرح است.
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در چند طرح شهری

فصل هقتم" :باالبردن پل" بجای پایینآوردن "رودخانه"

97

در چند طرح شهری

" -7باالبردن پل" بجای "پایینآوردن رودخانه" در چند طرح شهری
در تعدادی از طرحهای شهری "بن مایه" طرحها براساس تیتر باال تدوین
شده است ،که در چند طرح به آنها میپردازیم.
 -1-7ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در خیابان هدایت مشهد

در سال  1395پروژهای تحت عنوان ساماندهی مشاغل مزاحم شهری خیابان
هدایت مشهد به مشاور ما احاله گردید.
عنوان پروژه و بعد بندهایی از شرح خدمات که در آن به تعیین مکان مناسب برای
جابجایی اشاره مینمود ،نشانگر خواست کارفرما به جابجایی این کاربریها از
شهر به بیرون بود.
مطالعات طرح نشان داد ،که برعکس نظر کارفرما تعداد وسیعی از خدمات
تعمیرات اتومبیل ،فروش قطعات و کاربریهای مرتبط دیگر این خیابان ،نهتنها
مزاحمتی برای شهر نیست ،بلکه بخوبی به نیازهای مردم در مکان مناسبی از
شهر پاسخ میدهد.
اتفاقاً نهتنها این مشاغل مزاحمتی برای شهر ایجاد نمیکنند ،بلکه بر عکس تعداد
اندکی کاربریهای دیگر در این معبر مستقر هستند ،که در واقع آنها مزاحم این
مشاغل هستند.
یعنی نهتنها این تعداد وسیع از کاربریها مزاحم آن تعداد اندك کاربریهای دیگر
نیستند .بلکه در واقع باید برعکس به موضوع نگاه کرد.
اتفاقاً تمام اراضی دیگری که در جوار شهر برای جابجایی این کاربریها وجود
داشت ،در فاصلهای از مصرفکننده قرار داشت که ترافیک حاصل از این آمد و
شد اتومبیلها (برای تعمیر) به آن نقاط زیانهای بیشتری را برای شهر حادث می-
نمود.
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لذا این نتیجه حاصل شد که بجای "بردن رودخانه به پایین" در این طرح به
اقدام سادهتر "باال بردن پل به حد نیاز" اقدام گردد .لذا در طرح یاد شده مقرر شد
که:
یک -معدود کاربریهای غیرمتجانس (با عملکرد غالب معبر) جابجا شوند.
دو -نقش عبوری این معبر نیز به گونهای حذف گردد.
خوشبختانه برای حذف ترافیک عبوری از این معبر ،یک شانس خوب وجود
داشت ،بدینترتیب که تقاطع این معبر با یک معبر دیگر که با آن تقاطع داشت بهنفع
عبوری شدن آن به شکل فقط "راستگرد" تدارك شده بود ،که با تغییر این امر،
یعنی ممتدبودن آن معبر و راستگرد شدن (همراه با دور برگردان داشتن) ،معبر
موردنظر میتوانست آنرا از یک معبر عبوری به یک راسته خدمات اتومبیل بدل
نماید ،که این پیشنهاد نیز (همانطور که در تصاویر دیده میشود) ارائه گردید.
بدینترتیب در راستای یک شهر حقیقی که میباید اغلب مشاغل و کاربریها دردل
خود داشته باشد و برعکس دوره (مدرنیزم در شهرسازی) آنرا به خارج از خود
پرتاب ننماید ،معبر یاد شده به کاربریهای خدمات اتومبیل در داخل خود شهر
اختصاص یافت و ترافیک عبوری آن حذف و معدود کاربریهای غیرمتجانس آن
نیز مقرر شد بهنفع خدمات اتومبیل تغییر کاربری دهند.
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محدوده طرح

در شکل موجود ،خیابان شفا ،وقتی به خیابان هدایت میرسد ،نمیتواند بطور
مستقیم ادامه یابد و مجوز عبور مستقیم اتومبیلها به خیابان هدایت داده شده
است.
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جابجایی نقش عبوری محورهای شفا و هدایت با انسداد محور هدایت در محل
تقاطع با خیابان شفا
باتوجه به گزینه های ترافیکی مطرح شده در بند پیشین و در نظر گرفتن تحقق
پذیری طرح گزینه دوم که مبتنی بر تغییر نقش محور شفا به عبوری از طریق
امتداد مسیر در محل تقاطع با خیابان هدایت و ایجاد راستگرد از محور هدایت به
شفا و انسداد دسترسی مستقیم از خیابان جنوبی محل تقاطع به خیابان شفا است
به صورت زیر پیشنهاد می شود .مقطع عرضی آن نیز برای همین هدف جدید
تغییر شکل مییابد (مطابق شکلهای پیوست)

با برعکس کردن برنامه خیابان شفا ،بطور مستقیم ادامه مییابد و خیابان هدایت
(با راستگردها و دوربرگردانها) در تقاطع با خیابان شفا از ترافیک مزاحم
عبوری خالص میشود.
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 -2-7ورودی شهر اردبیل

در شهر اردبیل طبق معمول اغلب شهرها ،کاربری اطراف ورودی تشکیل می-
شد از ،تعمیرگاههای اتومبیل و فروش لوازم یدکی برای آنها .در طرح اغلب
شهرها ،محلی برای جابجایی این کاربریها تعیین میشود و دستور جابجایی آنها
صادر میگردد ،که اغلب اتفاق نمیافتد .در طرح جامع اردبیل بجای "پایینبردن
رودخانه" به "باالبردن پل" اقدام شد و بجای دستور شکست خورده جابجایی
تعمیرگاهها این ورودی شهر بود که به چند صد متر آن طرفتر جابجا گردید و
محور ورودی قبلی به محور تعمیرگاهی اختصاص یافت و با ایجاد دو دسترسی
هم از ورودی و نزدیک خروجی ،خیابان جدید ورودی باین محور تدارك گردید.
اطراف معبر جدید نیز به کاربریهای مناسب ورودی شهر اختصاص یافت.
 -3-7ضوابط احداث بنا در شهر سلطانآباد (گلستان)

(شهر در حال گذار از شهری حاشیهای به شهری معمولی)
شهر گلستان متشکل از شهركهسای سسلطانآبساد ،قلعسهمیسر و آمسادهسسازی
اراضی گلستان در تهران و در جنوب اسالمشهر قرار دارد با جمعیتسی حسدود 350
هزارنفر .هستههای اولیه شهر دارای بافتی همانند شهرهای حاشسیهای اسست و بسا
افزایش جمعیت و رسیدن جمعیت آن به جمعیت شسهرهای متوسسط ایسران و تغییسر
ساختار بافت اجتماعی و سکنه از مهاجران اولیسه بسه سساکنان جدیسد و همسینطسور
افزایش قیمت اراضی که دیگر بازسازی در قطعات زیسر صسدمتر بسا تسراکم  %80تسا
 %100را غیراقتصادی میسازد .وجود کوچههای کم عرض ( 4تا  6متسری) کسه بسه
علت کوچک بودن قطعات تعریض آنها نیسز بسا اصسالحی و عقسبنشسینی در امسالك
امکانپذیر نمیباشد .ضوابط ویژهای را طلب میکرد ،که به عنوان یکی از نمونسههسا
به آن پرداخته

میگردد( .مهندسین مشاور پارسوماش پایدار)1392 ،
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 -1-3-7ضوابط احداث بنا در بافت بسیار ریزدانه سلطانآباد (گلستان)

در این محدوده که اغلب قطعسات زیسر یکصسدمترمربع مسساحت دارنسد و
بخشی از آنها هم به دو قطعه تبدیل شده اند و دارای ساختمانهای یک طبقسهانسد،
و از سطح اشغال زیادی برخوردار میباشند .در این بخش هسا بسا تغییسر عملکسرد
شهر از یک شهر حاشیهنشینی به یک شهر متعارف و افزایش قیمت زمسین ،تقاضسای
افزایش طبقات و تراکم به شدت شکل گرفته است و به شهرداری فشار وارد مینماید.
معابر بسیار کم عرض و نزدیک به یکسدیگر از ویژگسیهسای دیگسر ایسن بخسش
است ،که تعریض معابر ،برای امکانپذیری تراکم بیشتر را (نیز به همین علست) نساممکن
میسازد .که البته کوچک بودن قطعات نیز تعریض را نساممکن مسینمایسد .چسون بخسش
باقیمانده دیگر قابلیت تراکمپذیری نخواهد داشت.

 تجمیع ،تنها روش ممکزن بزرای پاسزه بزه تزراکم بیشزتر و تعزری

هزای

ضروری
در این روش پیشنهاد گردید که با تجمیع دو تا چهار واحد مجاور یکسدیگر
(مجاور و کلهبهکله) هسم ،امکسان افسزایش طبقسات و تسراکم فسراهم آیسد و هسم امکسان
تعریض معابر بدون کاستن از مساحت قطعات ،فراهم شود.
سپس با توجه به تجمیع کلهبهکله (کسه منجسر بسه دو دسترسسی بسرای هسر
قطعه میشود) از هر دو معبر یکی مورد نیاز نخواهد بسود و بجسای مقسدار تعسریض
شده از هر قطعه تجمیع شده در سمت مقابل به واحد اعطاء میشسود (روش تبسدیل
هر دو معبر مجاور هم به یک معبر با عرض دو برابر بدون اخسذ زمسین از قطعسات).
البته تعریض معبر بعداز شکلگیری تعدادی مناسسب از قطعسات بسا تجمیسع صسورت
میپذیرد و در شرایط اولیه با تجمیع هر چهار واحد اجازه احداث بنا در محلسی داده
میشود ،که تعریض یک معبر و اهداء معبر دیگر به جای آن به قطعه ممکن باشد.
پیشنهاد گردید اوالً ،اگر تعریضها از ابتدای معبر است به تسدریج تعسریض
صورت پذیرد و در غیر اینصورت هر گاه مقدار تعریض شامل  %70قطعسات معبسر
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شد ،باقی از طرفین تملک نهایی شود .نقشهها و جدول ذیل به نمایانگر این امر مسی-
پردازد.

مرحیه اول :وضع موجود

معابر کم عرض و قطعات کمتر از یکصدمتر که عری

شدن معابر آنها را کامال غیرقابل استفاده

میکند.

مرحیه دوم :با تجمیع (کیهبهکیه) قطعات – محل احداث بنا در وسط قطعات
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مرحیه سوم :با اتمام ساخت و سازها در جوار معبر موازی یکی از معابر دو برابزر شزده و دیگزری نصز
شده و به دو قطعه مجاور واگذار میشوند (به عبارتی حذف میشود) .بدینترتیب ،افاایش تراکم (به چهزار
برابر) و افاایش معبر (به دو برابر) ممکن میگردد.

نقشه محله پساز اتمام تجمیع و تعریض یك درمیان معابر به دو برابر و اعطاء معبر دیگر به قطعات
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 -4-7تغییر پارادایم فضای باز در طرح اراضی گردو در اراک

نبرد دائمی شهرداریها و مردم برای حفظ فضای باز هر قطعه همواره به زیان
فضای باز انجامیده است .در آمادهسازی اراضی گردو در اراك ،این شانس به
وجود آمد که از تمام اراضی سلب مالکیت به عمل آمده و پس از آمادهسازی به
هر مالک  %35زمین قبلی ،قطعه خالص مسکونی واگذار شود .از این شانس برای
حل مشکل دائمی چگونگی حفاظت باز قطعات استفاده شد.
بدینترتیب که در هر بلوك شهر  %40بخش میانی بلوك به فضای سبز همان
بلوك اختصاص یافت و در قطعات زمین واگذار شده به شهروندان ،اختصاص هر
مقدار فضای باز (به تشخیص خود مالکان و رعایت نورگیری تمام بخشهای
ساختمان طبق قوانین) مجاز شمرده شد.
به فضای باز داخلی هر بلوك فقط ساکنان اراضی همان بلوك میتوانستند
دسترسی داشته باشند.
این روش عالوه بر حل مشکل حفظ فضای باز ،با تجمیع تمام فضای باز قطعات
هر بلوك شهری ،مساحت قابل توجهی فضای سبز ،باز و حتی ورزشی تولید می-
کرد (نقشه پیوست)



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

نقشه شماره  :7-1شهرداری اراك طرح گردو

فصل هقتم" :باالبردن پل" بجای پایینآوردن "رودخانه"

107

در چند طرح شهری

 -5-7استفاده از جذر و مد برای استخرهایی که هر روز آب آنها ،برا آب دریرا
تعویض میشود.

در طرح گردشگری جزیره هنگام ،در بخشی از جزیره دیوارههایی عمودی
قرار داشتند که "مد" آب دریا تا نزدیک چهار متر نسبت به "جذر" آب را باال می-
آورد (ودر جذر پایین میبرد)
از این امر برای احداث استخرهایی (در بخش ورزشی و تعدادی از ویالها)
استفاده شد که هر روز آب آنها با آب دریا عوض میشود.
یعنی با "مد" آب وارد آنها شده و در هنگام جذر ،بخشی از آن از طریق سرریز
خالی میشود.
● طراحی ویالهای ویژه ،روبه دریا و با استخرهای پر شونده توسط جزر و
مد دریا
● پیشنهاد میشود دفتر منطقه ویژه هنگام به شکل یکی از این ویالها طراحی
شود.
● نمونهای برای سرمایهگذاران این نوع ویالسازی در آتیه
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دیوارهای رو به دریا با استخر

استخرهای پر شونده با آب دریا
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 -6-7ترتیب دسترسی و آکواریوم طبیعی

جزیره هنگام که حدود هزار و هشتصد متر از قشم فاصله دارد ،میباید به
طریقی به قشم متصل گردد .که البته این دسترسی سواره نخواهد بود .چون
حضور اتومبیل در جزیره گردشگری هنگام ممنوع است.
بعالوه در همین حدفاصل محل حرکت دلفینها و ماهیان زیبای دیگریست ،که
علت اصلی حضور گردشگران در جزیره است.
از این دو عامل استفاده شده و پیشنهاد گردیده دسترسی از طریق یک راهرو
شیشهای در کف آب باشد و هر دو هدف (تماشای دلفینها و ماهیها) و
دسترسی به جزیره ممکن شود.
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 -7-7ضوابط احداث بنا مشاعی با ویژگی انفرادی (ورودی و حیاط مستقل)
 -1-7-7ضوابط آمادهسازی خمین

1

در طسسرح آمسسادهسسسازی اراضسسی بسسا عنسسوان "پشسست بسسرج" در شسسهر خمسسین
تقاضای ساکنان برای احداث خانههایی بود که داشتن حیاط و نور شمال و جنسوب
را به طور توأمان داشته باشد .الکن مباحسث اقتصسادی و محسدودیت زمسین اجسازه
احداث خانههای تک واحدی را نمیداد ،مگر اینکه تفکیکها بسسیار کوچسک مسیشسد،
که در این صورت نیز با افزایش سطح معابر ،طرح از توجیسه اقتصسادی برخسوردار
نمیگردید.
لذا ضوابط به گونهای نوشته شسد کسه هسر بنسا (در جسوار معسابر شسمالی-
جنوبی که بیشسترین اشسعه زمسستانی و کمتسرین تابسستانی را دارد) بسه ایسن شسکل
ساخته شود که حیاط جنوبی و بخش جنوبی بنسا در طبقسه همکسف متعلسق بسه یسک
واحد باشد و قسمت شمالی طبقه باال با پله به آن متصسل گسردد و حیساط شسمالی و
قسمت جنوبی طبقه همکف با قسمت جنوبی طبقسه اول بسه واحسد بعسدی اختصساص
یابد( .طرح مشاعی ضربدری)( .مهندسین مشاور زیستا)1363 ،

واحد  Aو واحد  Bهر دو دارای نور شمال و جنوب و هر دو دارای حیاط.

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .مأخذ :طرح آمادهسازی خمین ،زیستا ،1363 ،وزارت مسکن وشهرسازی
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 -2-7-7ضوابط شهرک محالتی تهران

شهرك محالتی در شمالشرقی تهران که از شیب تند زمین برخوردار اسست و بساز
هم تمایل به خانههای تک واحدی با حیاط مستقل به شدت وجود داشت (که عسالوه بسر
شیب تند ،اقتصاد زمین هم به این امر پاسخ نمیداد).
ضوابط احداث بنا بدینترتیب تدوین شد که طبقه همکف پایین و حیساط آن بسه یسک
واحد و طبقه اول (همکف از معبر شمالی) و حیاط آن به واحسد دیگسر اختصساص یابسد.
در واحدهای مشاعی چهار واحدی که تفکیک زمین را به قطعات بزرگتر ممکن سازد.

مهندسین مشاور بُعد چهارم1366 ،
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 -8-7مجتمعهای ویالیی

در شهر جدید امیرکبیر مقرر بود ،مهندسان و کارشناسان شهر صنعتی
ابراهیمآباد ساکن شوند ،که مایل بودند حاال که در بیرون شهر زندگی میکنند،
ویالهایی با فضای سبز و ورزشی داشته باشند.
این امر از نظر اقتصادی ممکن نبود .بعالوه نگهداری فضاهای سبز برایشان مشکل
بود ،لذا با طرح مجتمعهای ویالیی با یک فضای باز کوچک در هر واحد و یک فضای
باز ،سبز و ورزشی بزرگ در هر بلوك این امر ممکن شد.
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 -9-7پهنه محدوده بجای خط محدوده در طرح جامع رشت و شهرضا

همواره تنش بزرگی در طرفین خط محدوده شهر در جریان است ،ایجاد این
خط بین دو زمین طرفین خط ناگهان اختالف قیمتی ده تا بیست برابری ایجاد می-
نماید ،که معموالً موجب اعتراض شدید ،قطعات بیرون خط محدوده واقع میشود.
که البته در اغلب موارد به ساختوساز غیرقانونی آنها منجر میشود (که باز هم
معموالً در طرح بعدی وارد محدوده میشود) برای رفع این مشکل در طرح جامع
رشت مقرر شد (بجای باالبردن پل ،رودخانه پایین برود) بجای یک خط (به عنوان
خط محدوده) یک پهنه و الاقل به عمق سه قطعه زمین ترسیم گردد.
که در آنها بتدریج تراکم ساختمانی ،از حد آخرین تراکم قطعات مجاور ،تا یک
واحد یک واحدی با تراکم بسیار پایین کاهش یابد.
بدینترتیب سرعت کاهش قیمت اراضی تدریجی بوده و آخرین قطعه تفاوت اندکی
با زمین بیرون محدوده خواهد داشت ،که موضوع تفاوت قیمت اساسی و حس
مقبون شدن اولین قطعه بیرون محدوده را به شدت کاهش میدهد ،که متأسفانه
در مراحل بررسی و تصویب طرح ،مورد تأیید واقع نشد.
در طرح جامع شهرضا ،برای رفع موانع قانونی مطرح شده در طرح رشت .خط
محدوده ثابت ماند ،ولی به اولین قطعه بیرون خط (و داخل حریم شهر) اجازه داده
شد که بتوانند یک واحد مسکونی با تراکم حداقل بنا نمایند .که این موضوع نیز در
مراحل بررسی و تصویب طرح مورد توافق واقع نگردید.
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 -10-7برنامهریزی برای طراحی شهری در خیابان انقالب

 -1مقدمه
باگذشت سه دهه از عمر شهرسازی معاصر ایران و بررسی نقاط ضعف
و قوت این دوره به خصوص نارساییهای آن در بعد کیفی مباحثی مطرح میگردد
که میتواند نقطه عطفی در شهرسازی کشور به شمار آید.
توجه به کیفیتهای محیطی در برنامهریزی کالبدی شهرها از جمله تحوالتی است
که در سالهای اخیر مطرح گردیده است و حاصل آن رویکرد به تهیه طرحهای
طراحی شهری است .این امر گرچه قدم بزرگی به جلو است ،اما چنانهه به
دیدگاههای نوین شریانی بیتوجه بماند و از الگوهای مترادف طراحی شهری
پیروی کند ،موجب بازگشت به عقب در بعد دیگر طرحهای شهرسازی میشود.
زیرا طراحی شهری در حال حاضر گرفتار نوعی حس غیرحرفهای است و به-
گونهای عمل میکند که گویی مسئله در محیط بصری و بهمعنای زیباییشناسی
قابل حل است.
گرچه در میان تمام انضباطهای فکری طراحی شهری به حرفهای که شهر را به
عنوان یک تمامیت میپذیرد .نزدیکتر است .لیکن این امر تنها در صورتی ممکن
است که طراحی شهری به شکل یک فرایند صورت پذیرد .دستاورد برنامهریزی
برای طراحی شهری خیابان انقالب نیز در راستا تدوین گردیده است.
خیابان انقالب با  339کد فعالیتی مهمترین محور مجهز شرقی -غربی شهر تهران
است که بسیای از فعالیتهای اصلی سطح شهر تهران و ارتباط با آن قرار دارد.
این فضای مهم شهری به دنبال برخورداری از تداوم شرقی -غربی ،تبدیل به
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کانال انتقال ترافیک عبوری شهر گردیده و آلودگی حاصل از این عملکرد ،کیفیت
فضایی خیابان را به حدانحطاط و زوال نزدیک گردانده است.
 پروژه طراحی شهری خیابان انقالب با هدف مطالعات ساماندهی و ارتقای کیفیخیابان انقالب (به عنوان یکی از خیابانهای
مهم شهر تهران) جهت ایجاد فضای شهری
مطلوب و با تکیه به تجدید هویت شاخص آن
و البته حفظ نقش آن در طرحهای باالدست
انجام شده است.

 -1-1سطوح مطالعاتی
این مطالعات در سه سطح کالن ،حوزه فراگیر وحوزه مستقیم صورت
گرفته است .مطالعات سطح کالن اهداف تعیین نقش استراتژیک خیابان را
در سطح شهر دنبال میکند ،مطالعات حوزه فراگیر حیطه نفوذ دامنه خیابان
را با اهداف توسعه خیابان همگام میسازد و حوزه مستقیم قلمرو مداخله
برنامه طراحی شهری است که ساماندهی عملکردی و آرایش کالبدی
فضای خیابان در آن صورت میگیرد.
 -2-1روش مطالعه
موارد تأکید این طرح ،در شیوه شناخت و سنجش کیفیتهای محیطی و
بصری است .در مطالعات بخش شناخت ،کلیه موارد ضعف ،قابلیت ،تهدید
فرصتهای توسعه و ساماندهی ،شناسایی و مالك سیاستگذاری قرار
گرفته است.
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در مطالعات طراحی شهری خیابان انقالب ،دستاورد بخش برنامهریزی و
سنجس کیفیت محیطی چارچوبهای سیاستگذاری را فراهم نموده است.
بخش معیارها و استراتژی طراحی که الگوها و پیشنهادها را ارائه میدهد،
مستقیماً از بخش اهداف و سیاستها نشأت گرفته است .دستاورد طرح را
اسناد هدایتکننده مداخالت و پیشنهادها تشکیل میدهد.
نظر به اینکه قسمتهای مختلف طرح در حیطه کار شهرداریهای  5منطقه
مختلف شهرداری قرار دارد .بنابراین به منظور دستیابی مطلوب فرایند کنترل در
طرح ،توصیه شده است که محدوده فراگیر طرح به عنوان یک منطقه ویژه ،تحت
نظارت واحد هدایت گردد .به نظر میرسد این مبحث اصوالً باید بر تجدیدنظر
تقسیمات شهر بینجامد و در بین تقسیمات محلهای و ناحیهای ،مناطق دیگری که
در واقع حوزه نفوذ معابر اصلی شهری است اضافه گردد.
 -2دستاورد مطالعات فراگیر
 -1-2سطح کالن
مطالعات سطح کالن با هدف ارزیابی اسناد باالدست ،معرفی نقش خیابان
در برنامههای فوق و نقد تحوالت جاری وضع موجود خیابان نسبت به
برنامههای باالدست صورت گرفته است .بدینترتیب دستاورد این بخش از
مطالعات ،استراتژی سطح کالن ،توسعه خیابان را رقم زده و هدایتکننده
مطالعات حوزه فراگیر بوده است.
مطالعات حوزه فراگیر ،شناخت دقیقتری از دامنه نفوذ خیابان به دست
داده که به دنبال ارائه میشود.
 -1-1-2طرح و برنامههای باالدست
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 طرح ساماندهیدر طرح ساماندهی تهران ،که شهر را به  5حوزه تقسیم کرده است،
حوزه مرکزی ،دارای شخصیتی فرهنگی و توریستی است .از این رو به منظور
کاهش بار تراکمی هسته خدماتی مرکزی شهر ،کاهش مسائل ترافیکی و تقویت
هویت فرهنگی و توریستی هسته مرکزی توصیه شده است که از توسعه خدمات
اصلی شهر در هسته مزبور جلوگیری شود و بسیاری از خدمات اصلی موجود
در آن نیز مانند برخی از ادارات ،وزارتخانهها ،سفارتخانهها ،واحدهای تجاری،
تولیدی ،موسسات بازرگانی و … به چهار حوزه دیگر انتقال یابد.
در این طرح محور انقالب قویاً یک محور شهری تعریف شده است و
درنتیجه دسترسی پالكهای واقع در طرفین آن میباید از معابر دیگر تأمین شود
و فاصله تقاطعهای همسطح در آن نیز تا حداقل  1000متر اصالح گردد .مطابق
طرح ساماندهی ،اگرچه که توصیه و تأکید طرح بر فرهنگی و توریستی بودن
هسته مرکزی شهر (و طبعاً بخش شمالی آن) است ،لیکن استراتژی شریانی
دانستن خیابان انقالب از حیث فرهنگی و آموزشی باشد .از سوی دیگر پیشنهادها
طرح ساماندهی اساساً غیرقابل جایگزینی به نظر میرسد و اختصاص خیابان
برای عبور و مرور قطعی است .بنابراین سیاستهای طرح ساماندهی که اساساً با
هدف ارزشهای کیفی و محیطی خیابان انقالب ،در نظر گاه اول مغایر به نظر می-
رسد ،میباید با یکدیگر هماهنگ شوند و نفی نقشی که طرح ساماندهی (جامع)
برای خیابان انقالب در نظر گرفته ،نفی اصول طرح جامع بوده و یا به شکست
طرح باالدست (جامع) میانجامد و یا به احتمال قویتر ،طرح طراحی شهری
خیابان انقالب را کتابخانهای میگرداند.
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 -2-1-2شناخت و تحییل
یک -جایگاه تاریخی
احداث خیابان انقالب و حوزه فراگیر آن دارای تقارن زمانی با پیدایش و تکوین
مدرنیزه شدن جامعه و شکلگیری موسسات مدنی جدید است .بنابراین خیابان
انقالب و حوزه آن بازنمایی از تظاهرات مدرنیزاسیون در خود دارد.
دو -جایگاه فرهنگی
خیابان انقالب و حوزه فراگیر آن از جایگاه فرهنگی متمایزی برخوردار است و
بزرگترین مراکز آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی شهر در این محدوده قرار گرفته
است.
سه -جایگاه اقتصادی
شدت تمرکز فعالیتها و میزان بهرهبرداری از واحد زمین در این حوزه بیش
از متوسط تهران است و در هر کیلومتر مربع این حوزه  1931کارگاه واقع
است ،در حالی که متوسط تهران  653کارگاه است.
چهار -تضاد بنیادین ترافیک عبوری با فعالیت اقتصادی خیابان
خیابان انقالب را بدو احداث دارای دو کارکرد اصلی ترافیک و عبور و مرور و
فعالیت اقتصادی بوده است .این دو گانگی تا سالهای  1350اگرچه الزم و
ملزوم یکدیگر بودند ،اما از این زمان به بعد دو گانگی به تضاد انجامیده و
عملکرد این دو کارکرد به نفی یکدیگر ختم شد .در این میان طرح ایجاد محدوده
ترافیکی شهر برای طرح ساماندهی که خیابان را منحصراً به ترافیک و عبور و
مرور اختصاص میدهد و مرز بین مناطق  11 ،7 ،6و  12در این خیابان واقع
است ،عامل تهدید جدید علیه سرزندگی و فعالیت خیابان تلقی میشود .که این
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خود مهمترین مسئلهای است که در طرح حاضر میباید با نفی نکردن سیاست-
های عمده طرح باالدست (جامع) حل شود.
 -2-2سازمان کالبدی
هدف از مطالعات سازمان کالبدی مفاهیم ذیل است:
 شناخت تداومها و محصوریتها ارتباطات بصری کالن ارتباطات عناصر ساختاری فضای کالن با یکدیگر و فعالیتهای انسانی تحلیل کیفیت و ارتباط عناصر در فضای خرد شناخت فضاهای رها شده و سعی در تعریف فضا خوانا کردن عناصر نمادین و ابنیه تاریخی با فضای پیرامون و محور مجهزانقالب
 تدوین چارچوبهای پیشنهاد حجم توده ابنیه و چگونگی ایجاد فضای شهری دریافت ادارك شهروندان از کیفیتهای فضایی ،تناسبات ،محصوریتها،خوانایی عناصر نمادین ،شناخت دقیق و حل مبحث خیابان انقالب به عنوان
یک خیابان شریانی شهر.
 -3-2استراتژی توسعه خیابان
 خیابان انقالب باید خیابانی زنده و فعال باشد تا بتواند نیازهای کلیه گروه-های استفاده کننده از آن را برآورده سازد ،در حالی که نقش اصلی شهری
خود را حفظ کند.
 -حفظ و ارتقای تنوع فعالیتی
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 فعالیت همه نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی که اکنون وجود دارد ،بایدتثبیت و تقویت گردد.
 برقراری تعادل بین الگوهای فعالیتی که تعیینکننده کارکترهای اصلی درحوزه است ،الزامی است.
 برقراری تداوم و پیوستگی بین الگوهای فعالیتی هم جوار و سازگاری آنها باهم الزامی است.
 برقراری تباین فضایی آرام و تدریجی در طول خیابان از حیث عملکردیضرورت دارد.
 فعال کردن فضاهای بیدفاع و رها شده از حیث اقتصادی و اجتماعیضروری است.
 برقراری تعادل بین تأمین آرامی برای ساکنان بخشهای مسکونی و حفظخصلتهای جنبشی (حرکت مردم ،وسائط نقلیه ،صدا ،بو و …) فضاهای
خیابان الزامی است.
 هدایت و کنترل فعالیتهای غیررسمی و حذف عواملی که به تشدید اینعوامل میانجامد ،در حدی که به عملکردهای دیگر لطمه وارد نشود.
 نزدیکی طراحی شهری به هنجارها ،موازین ،عالیق ،سلیقهها و ارزشهایمردم (ساکن ،شاغل و غیره)
 ایجاد هم سنجی در همجواری فعالیتها در قسمتهای مختلف خیابان احیاء حفظ و توسعه فعالیتهای الزم برای تحکیم هویت فضاها و ابنیهتاریخی -فرهنگی.
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 -3شناخت و سنجش
مرحله سنجش و ارزیابی ،معرفی مجموعه توانهای محیطی و نارسایی
در وضعیت موجود میباشد ،که پایه سیاستگذاری و الگوهای توسعه قرار
خواهد گرفت.
بنابراین در ماتریس سنجش ،دستاورد ممیزی زمینههای پایه سیمای
شهری مانند سیمای بام ،سیمای جداره ،سیمای زمین ،منظر شهری و تجسم فضا،
یکجا معرفی گردیده و پایگاه اطالعاتی الزم جهت تصمیمگیری و سیاستگذاری را
فراهم نموده است .این فرایند درخصوص مباحث سازمان کالبدی و زمینههای
عملکردی نیز صورت گرفته است.
 -4سیاستگذاری
براساس مجموعه اهداف طرح ساماندهی و سیاستهای تحقق آن به
تفکیک زمینههای برنامهای و طراحی به شرح ذیل تعیین گردیده است .بخش
برنامه مشتمل بر عملکرد و حمل و نقل است .بخش طراحی شامل زمینههای
سازمان کالبدی و سازمان بصری سیمای شهری به شرح ذیل میباشد ،که
مجموعاً محتوا و چشمانداز شکلگیری خیابان را فراهم میسازند.
 -1-4اهداف و سیاستهای سازمان کالبدی
حفظ تداوم تاریخی در فضای شهری
سیاست  :1احیای دروازههای دولت و یوسفآباد به عنوان نما و سمبلیک ورودی-
های تهران قدیم
سیاست  :2تقویت عملکردهای اوقات فراغت (بهخصوص در بعد فرهنگی).
سیاست  :3ضابطهمند نمودن استفاده از عناصر هویتزا در جداره.
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سیاست  :4تقویت سکونت دائم و غیردائم (خوابگاههای دانشجویی و هتلها و …)
در مناطق مناسب حوزه فراگیر
سیاست  :5ممانعت از هر گونه ساخت و ساز معماری مغایر باهویت اصیل منطقه
سیاست  :6عدم صدور جواز تخریب و نوسازی برای ساختمانهای ارزشمند
نوگرا
سیاست  :7ایجاد فضای شهری در اطراف ابنیه شاخص تاریخی و نشانههای
نمادین مانند دبیرستانهای البرز و پندارنیک تا خیابان انقالب و برقراری ارتباط
بصری عملکردی قوی با آنها
سیاست  :8سازگار نمودن عملکرد ابنیه شاخص با ویژگیهای کالبدی تاریخی آنها
و در سطح شهر.
سیاست  :9امتدادیافتن فعالیتهای فرهنگی هنری از تاالر وحدت به منطقه اطراف
آن و تا حد خیابان انقالب
سیاست  :10ایجاد و خوانانمودن محور ارتباطی به تاالر وحدت از خیابان انقالب.
هدف :حفظ توالی گرههای خوانا
سیاست :استفاده از خارج از محور بودن تقاطعهای خیابان فردوسی و سپهبد
قرهنی با خیابان انقالب برای ایجاد محور بصری در خیابانهای یاد شده و
استقرار نشانه منطقهای.
هدف :تأمین محصوریت مناسب و تقویت حس مکان
سیاست :1ایجاد تداوم در ابنیه مجاور خیابان با استفاده از فضاهای رها و حوزه-
های توسعه به منظور تعریف فضای خیابان.
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سیاست  :2افزایش تراکم ساختمانهای مجاور و محصوریت مناسب برای مقاطع
فوق در محدوده لفافهای فضایی تعریف شده برای هر قسمت.
سیاست  :3استفاده از پوشش گیاهی مناسب برای تعدیل تناسبات فضایی خیابان
توسط ناظر
هدف :تعدیل امتداد طوالنی خارج از مقیاس برای حرکت پیاده
سیاست  :1ایجاد گشایشهای فضایی در طول خیابان برای تقویت تنوع فضایی
سیاست  :2ایجاد فضاهای شهری متناسب در جوار کانونهای عملکردی ویژه با
حضور قوی افراد پیاده در محدوده دانشگاه تهران و تاالر وحدت.
ایجاد و خوانا نمودن محور ارتباطی به تاالر وحدت از خیابان انقالب
 -2-4اهداف و سیاستهای سازمان بصری سیمای شهری سیمای بام
هدف -1ساماندهی خط آسمان
مقدمه خیابان انقالب:
بخش برنامهریزی با بخش طراحی ،در دو مبحث عمده دیگر (که در یک
محور قابل حصولند) دارای اختالفند .در تفکر حاکم بر بخش برنامهریزی خط
آسمان ،خط نهایی بنا در یک نمای ترسیم شده هندسی قائم تلقی نمیشود ،بلکه
حاصل تماس بنا و یا صفحه با لفاف فضایی بناها ارزشمند است که میباید البته
همجوار در راستای آن نظام یابند.
حد ارتفاع بنا و تراکم ساختمانی نیز در همین الگو تحقق مییابد.
 -3-4اهداف و سیاستهای نظام فعالیت و عمیکرد
هدف :شکلگیری الاقل دو فضای فرهنگی -آموزشی و ارتقای کیفیت مکانی آن.
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سیاست  :1تقویت مراکز آموزش عالی ،آموزش عمومی و فرهنگی به عنوان
مهمترین فعالیت کانونی در حول دانشگاه تهران.
سیاست  :2توسعه فعالیتت تجاری در امور کمک آموزشی مانند دفاتر انتشار کتب
و نشریات ،کتاب فروشها ،مراکز اطالعرسانی ،کتابخانههای تخصصی و مراکز
اداری وابسته به آموزش.
هدف -ایجاد و خوانایی مفصل ارتباطی در چهار راه ولیعصر
سیاست  :1تقویت امکانات پایانهای در چهار راه ولیعصر.
سیاست  :2شکلگیری فعالیت هنری در چهارراه ولیعصر.
سیاست  :3گسترش مراکز پذیرایی و جهانگردی در مرز مشترك در چهارراه ولی-
عصر در ارتباط با مراکز هنری و پایانهها.
هدف -تشکیل یک مرکا فرهنگی -هنری با اهمیت برای شهر تهران
سیاست  :1گسترش مراکز هنری و نمایشگاهی و اختصاص مکانهای ویژه برای
تمرکز و ارتباطات آنها
سیاست  :2گسترش مراکز آموزش هنر
 -4-4اهداف و سیاستهای نظام حمل و نقل
ضمن حفظ ترافیک عبوری عمومی از خیابان انقالب که براساس طرحهای
باالدست غیرقابل حذف است ،سیاستهای زیر جهت کاهش اثرات نامطبوع آن
اعمال میشود.
هدف -کاهش اثرات نامطیوب ترافیک عبوری خصوصی با مقیاس شهری از
محور خیابان انقالب
سیاست  :1خیابان انقالب از نظر فیزیکی برای ترافیک عبوری مسدودد نمیشود.
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سیاست  :2خیابان انقالب با استفاده از سیستمهای مدیریت ترافیک برای ترافیک
عبوری غیرقابل استفاده نمیشود .اما با تمهیداتی اثرات منفی آن کاهی مییابد.
سیاست  :3عابر پیاده خیابان انقالب نقش اول را به عهده میگیرد ،بنابراین پیاده-
راههای عابر حتی در مقاطعی که ترافیک موتوری فعال هستند ،سهم عمدهای از
مقطع را به خود اختصاص میدهد.
سیاست  :4سیستم حمل و نقل عمومی چه در سطح و چه در زیرزمین بار اصلی
دسترسی به انقالب را به عهده خواهد داشت.
سیاست  :5پارکینگهای نفوذی که با محوطه خارج از محدوده ممنوعه مرتبط
خواهند بود و در کنار محور انقالب بنا میشوند.م هم مسئله پارکینگ برای
کاربریهای خیابان انقالب را پاسخگو خواهند بود و هم مشوق پیادهروی در
انقالب میشوند .بنابراین سیاست گشایش محورهای نفوذی بین انقالب و محوطه
غیرممنوعه اهمیت پیدا میکند.
هدف -تأمین دسترسیهای مناسب با کیفیت محیط به فعالیتها
سیاست  :1تغییر شکل شبکه سریع و عبوری خط ویژه فعلی به شکل مطلوب.
سیاست  :2استفاده از خطوط اتوبوسرانی جهت دسترسی جاذب به فعالیتهای
داخل خیابان.
سیاست  :3تشویق تردد پیاده در مسیر و تأمین امکانات
سیاست  :4استفاده از مترو و موقعیت ایستگاهها در ساماندهی سیمای زمین و
تناسبات حرکت پیاده
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سیاست  :5جهت کاهش اثرات منفی زیست محیطی ،اتوبوسهای برقی جایگزین
اتوبوسهای معمولی شود .ولی با روشهایی که سیستم برقرسانی آن از سیمای
معبر حذف شود و نردههای مانع عبور نیز به موانع مطلوب تغییر یابد.
 -5راهحلها پیشنهادها و الگوهای توسعه
در این مرحله از مطالعات استخوانبندی فضایی ،چارچوب و معیارهای
طراحی که پایه راهحلها و الگوهای طراحی میباشد ،تعیین تردید که سیاستهای
اجرایی را تشکیل میدهد .استخوانبندی فوق ارتباطات فضایی و بصری الزم را
بین عناصر سازمان بصری سیما برقرار نموده و پایه الگوها و راهحلها طراحی
قرار میگیرد.
 -1-5پیشنهادهای عمومی نظام حمل و نقل
برنامه اول :مسیر ویژه اتوبوس
برای تأمین مسیر ویژه اتوبوس برقی (با حذف موانع عبوری و سیستم
برقرسانی از سیمای معبر) باتوجه به سابقه تاریخی ،که مسر معبر یک خندق
بوده است ،استفاده مضاعفی از این امر به عمل میآید و ضمن بازگرداندن این
سابقه تاریخی مهم ،از جهت حل دو موضوع یا دشده یعنی ایجاد موانع عبوری با
سیمای مطلوب و برقرسانی به اتوبوسها ،به دور از سیماسازی نامناسب فعلی
آن ،بهرهبرداری میشود .بدین شکل که مسیر ویژه حدود  1/5متر گود میشود.
بدینترتیب:
یک -سایه تاریخی خندق به معبر باز میگردد.
دو -با این اختالف سطح نیاز به ایجاد مانعهای عبوری بلند ،با سیماسازی
نامناسب آن حذف میشود.
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سه -اتوبوسها با تغییر سیستم برقرسانی به جای گرفتن برق از باالی سقف (با
مسیر سیمهای برق سیار غیرشکیل) از پهلو و از داخل زمین برق دریافت
میدارند.
چهار -با سکوسازی مناسب کف اتوبوس هم سطح سکو میشود و آمد و شد به
اتوبوس برای سالمندان ،کودکان و معلولین تسهیل میشود.
پنج -با گودبودن مسیر ویژه با پلهای پیاده بسیار کوتاه ،دسترسی طرفین معبر
به یکدیگر صورت میپذیرد .در مکانهایی که عرض بخش پیاده عریضتر
است و یا تمام بخش کناری به پیاده اختصاص یابد ،پلها میتوانند به شکل
قوسی و شیبدار طراحی شوند .همین گودبودن میتواند جهت تدارك
زیرگذاری پیاده (فقط با چند پله) برای بخشهایی از معبر که معبر کندرو
نمیباید با حضور پیاده قطع شوند ،مورد استفاده قرار گیرد.
شش -مسیر عبوری توأم با خط ویژه اتوبوس برقی
چنانهه مطالعات جامع و حمل و نقل ضرورت بهرهوری از مسیر عبوری
بخش خصوصی را نیز در مسیر خیابان انقالب ضروری سازد ،بخش
مربوطه میتواند با اضافه نمودن یک خط سبقت در میان ،برای تعدادی
معین از وسائل نقلیه غیراتوبوس برقی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
برنامه دوم :حرکت وسائط نقییه خصوصی و سواری
آنجا که قطع حضور اتومبیل از خیابان انقالب باتوجه به طرحهای
باالدست (طرح جامع ساماندهی و طرح جامع حمل و نقل و ترافیک) امکانپذیر
نیست( .البته اگر هم میبود ،میباید مطالعه دقیقی ضرورت میگرفت که آیا این
امر موجب قطع رونق معبر نمیشود؟) حرکت این وسائل نقلیه در مسیر قطع نمی-
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شود ،بلکه تنها در تقاطی که قطعاً عدم حضور اتومبیل ضرورت یابد ،با انتقال
مسیر به پشت بلوكهای مجاور خیابان ،حرکت ممتد آن قطع شده و برخی از
فضاهای فاقد بخش کندرو ،اتومبیل رو میشود .برای مثال در منطقه دانشگاه و
کتابفروشیهای مقابل آن ،مسیر شرق به غرب قبل از دانشگاه ،به شمال هدایت
شده و پس از عبور از شمال دانشگاه از غرب آن به خیابان انقالب بر میگردد .در
امتداد غرب به شرق نیز همین عمل به انتقال ترافیک به جنوب بلوكهای جنوب
خیابان انجام میشود .درنتیجه در مقابل دانشگاه ،جز ترافیک داخل خندق ،ترافیک
عبوری نخواهیم داشت .بدینترتیب با انجام این طرح دو هدف به شهر میرسد:
یک -مناطق موردنیاز از ترافیک عبوری عاری میشوند.
دو -تمایل به عبور از معبر ،با تغییر مسیرهای متعدد ،کاهش مییابد و مسیرهای
عبوری موازی بهخصوص بزرگراه ارجحیت مییابند و بنابراین بار عبوری
معبر کاسته میشود.
برای تعیین مسیرهای عبوری و بهرهوری از مسیرهای موازی ،بدواً باید
برنامههای کالبدی و طراحی شهری قطعات مختلف متمایز شده در محدوده
مستقیم و حوزه فراگیر مشخص شود.
سه -حرکت اتوبوسها در داخل خندق در جوار تقاطعهای مهم ،با شیب مالیمی
در خندق (و یا در خیابان موردنظر) میتواند به سادگی تقاطعهای غیرهم-
سطح را نیز تدارك ببیند.
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در چند طرح شهری

 -3-5پیشنهادهای هماهنگسازی سیما و ضوابط مربوطه
جابهجایی خیابان با شناخت عناصر ساختمانی با ارزش و یا ضروری
برای نگهداری از نظر حفظ سیمای تاریخی خیابان با انتخاب ابنیه ارزشمند و
محدودهای که باید با آن هماهنگ شود .ضوابط زیر ارائه میشود .یک – با ترسیم
لفاف فضایی بنا (صفحهای که از محور معبر ترسیم و از خط آسمان بنا میگذرد)
هماهنگی با این لفاف در محدوده یاد شده برای دیگر ابنیه ،ضرورت مییابد.
دو -با شناخت مبانی طرح ساختمان و موردنظر ،ضوابط و مقررات احداث بنا،
خطوط افقی ،بازشوها ،مصالح برای ساختمانهای مجاور وضع میگردد.

فصل هشتم
طرح توسعه شهری شهر محمدیه قزوین
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 -8طرح توسعه شهری شهر محمدیه قزوین
تهیه این طرح بهشکل مسابقه بین چند مشاور منتخب ،انجام گردید.
 -1-8مبانی برنامهریزی و طراحی

اصول موردنظر در راهبردهای توسعه عبارتند از:
یک -برنامهریای برای یک شهر پایدار از طریق:
 وفاداری به ویژگیهای اراضی؛ توجه کامل و بهرهوری کامل از ویژگیها و مواهب اقلیمی و طبیعی؛  قابلیت انعطاف در طول دوره زندگی شهری ،باتوجه به تمسایالت تغییسریابنده ساکنین شهر .
دو -جستجوی هویت شهری مناسب و درخور؛
سه -توجه به اقتصاد شهری بهعنوان یکی از تأثیرگذارترین عناصر؛ 
چهار -کاهش نامطیوبیهای محیط طراحی و کوشش از بهزرهبزری از آنهزا
در جهت عکس؛ 
پنج -نگاه به آینده.
شش -نگرش نوین به شبکه معابر
 -2-8راهبردهای پایه برای دستیابی به «اصول موردنظر»
راهبرد پایهای یک -وفاداری به شکل طبیعی زمین (تغییر سطح صفر-صفر شهر)

وفاداری به شکل طبیعی زمین و یسا بهتسر گفتسه شسود بسه حسداقل رسساندن
آسیب رسانی به زمین از طریق عسدم خساکبرداری و خساکریزی ،در شسکلگیسری
شهر و حفظ پستی و بلندیهای آن چندان دشوار نیست.
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الکن حتی در این صورت بسا پنهسان مانسدن یسک موضسوع اساسسی تقریبس ًا
تمامی اراضی شسهری دچسار آسسیب مسیشسوند .بسدین ترتیسب کسه بسرای عبسور
تأسیسات و تجهیزات شهری ،معسابر چنسدین متسر گسودبسرداری مسیشسود و در
منازل نیز برای پارکینگها و زیرزمینها این عمل صوت میگیرد .بهگونهای کسه
بسه طسسور متوسسط  %65اراضسسی کسه در آن شهرسسسازی مسیشسسود ،چنسدین متسسر
خاکبرداری میگردند.
در این طرح برای جلسوگیری از چنسین آسسیبی سسطح صسفر -صسفر بسرای
ساختمانها و اغلب معابر حدود  4متر باالتر از سطح زمین گرفته میشسود .بسه
این ترتیب احداث زیرزمین در منازل نیاز به گودبرداری نداشته و تأسیسسات و
تجهیزات زیر معابر نیز با امکان دسترسی میتوانند بدون گودبرداری صسورت
پذیرد .این امر مزایای دیگسری نیسز دارد کسه در بخسشهسای بعسد بسه آنهسا نیسز
پرداخته میشود.
راهبرد پايهای دو -در جهت كسب هويت برای شهر
در کشور های دیگر همواره شهرها ،روستاها ،اقامتگاه ها ریشه در لغت
سکنی گزیدن ،عمارت کردن ،اجتماع نمودن و موارد مشابه دارد .در ایران ریشه
تمام این انواع از «آبادی» می آید و به علت کثرت استفاده این لغت« ،آباد کردن»
با مفهوم ساختن و عمران کردن ،محسوب میگردد ،در حالی که ریشه «آبادی»
از «آب» گرفته می شود و آبادی یعنی جسایی کسه «آب» دارد و ایسن امسر موجسب
اقامت کردن وعمارت کردن آن ،شده است.
در ایران «آب» است که آباد (آب -آد) مینماید و نه اقامست کسردن ،عمسران
کردن و یا اجتماع کردن.
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تمدن ایران اصوالً به آب وابسته است .روشی که آب را با نهرهسایی ،از
فرادست به اراضی بلندتر از رودخانههای پایین دست مسیرسسانید .گونسههسایی
پیهیسسسدهتسسسری مثسسسل شسسسبکه آبیسسساری
شوشتر ،مادی هسای اصسفهان ،همسه از
این امر سرچشمه مسی گیسرد .بنسابراین
حضور آب در طرح به روش هایی کسه
خواهد آمد (بهخصسوص بسا توجسه بسه
عبور کانال طالقان از جنوب زمسین) و
بازیافسست آب از راهبسسردهسسای اصسسلی
برنامهریزی خواهد بود.

راهبرررد پايررهای سرره -بازگرداني ر
جايگاه فضای باز بهعنوا يك عنصر مهم ساختما و سكونت
در ایسسران بسسهخصسسوص در نقسساط مرکسسزیتسسر حیسساط یسسا فضسسای بسساز
ساختمان ها بویژه ساختمانهای مسکونی نقش اساسی ،در بهرهوری از فضای
سسسکونتگسساهی داشسسته اسسست .بنسسابراین " راهبسسرد پایسسهای سسسه" در راسسستای
بازگردانیدن و احیاء نقش حیاط در سساختمانهسا ،بسهخصسوص سساختمانهسای
مسکونی ،قرار میگیرد.
راهبرد پايهای چهار -شهر پاك و بهرهوری پاي ار از مواهب طبيعي
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کوشش میشود با بهرهوری از انرژیهای طبیعی مثسل خورشسید ،بساد
و… شهر به سوی شهری پاك هدایت شود و فشسار کمتسری بسه محسیطزیسست
وارد آید.
راهبرد پايهای پنج -اجتناب و كماثر كرد عناصر نامطلوب
در اراضی موردنظر ،عنصسر بسسیار نسامطلوبی در ورودی شسهر قسرار
دارد ،که شامل یک رشته شبکه برق فشار قوی است .در انتهای اراضی نیز این
امر با شدت کمتر و در دید کمتسر وجسود دارد .ممکسن اسست عناصسر نسامطلوب
دیگری نیز در طرح وجود داشته باشند مثل مسیلی که بخش اعظم سال ،خشسک
است و یا عناصر دیگسر .از اهسداف
راهبردی طرح اجتناب ویسا کسماثسر
کردن این عناصر نامطلوب است.

راهبرد پايهای شش -انعطافپذيری طرح
باتوجه بسه عسدم امکسان شسناخت کامسل در شسرایط حاضسر ،در نتیجسه
ناممکن بودن پیش بینی آینده ،که حتی در صسورت تحقسق بسه علست تغییسرات در
آینده ،دارای ثبات نخواهد بود ،طرح میباید بتواند انعطاف زیادی بسرای اشسکال
مختلف بهرهوری( ،یعنی انتخاب نوع بهرهوری) داشته باشد.
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 -3-8راهکارهای دستیابی به اهداف راهبردهای پایه
 -1-3-8راهکار یك در جهت تحقق راهبرد اول:

راهکار دستیابی به این راهبرد عبارتند از:
یک -شکل زمین ،کامالً طبیعی حفظ میشود.
دو -احداث زیرزمین و پارکینگ در فاصله تراز منهای یسک و در صسورت نیساز
صفر صورت میپذیرد و تجاوز به زمین برای این امر ممنوع میشود.
سه -تأسیسات شهری عمدتاً زیر تراز منهای یک و در صسورت نیساز (پیسادهرو
یازیر معبر به اشکالی که تشریح میشود) احداث میشوند و حتیاالمکسان،
زمین برای آنها تخریب نمیگردد.
چهار -مسیل شرقی طرح (از طروقی که خواهد آمد) به نهر دارای آب بدل شسده
و نگهداری میشود.
 -2-3-8راهکار دو در جهت دستیابی به راهبرد دوم (بهروری از مزیتهای آب)

یززک -بااسسستفاده از حسسریم مسسسیر بسسرق فشسسار قسسوی در شسسمال اراضسسی کسسه در
فاصله ای نه چندان زیاد ،در شرق با آب کانال همتراز میشود (و یا پمپاژ)
آب ،کانال در شمال اراضی به مسیل ریخته و در جنوب دوبساره بسه کانسال
برگردانیده میشود.
برای عدم تبخیر آب در فاصله حمل به شمال از لوله هسای پوشسیده و کسامالً
عایق استفاده خواهد شد.
در مسیر مسیل نیز تمهیدات زیر انجام می گردد ،تبخیر آب (و نیاز بسه آن)
به حداقل برسد.
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دو -با ایجاد آببندها کوتاهی سرعت حرکست آب کسم شسده و نیساز بسه آب نیسز
کاهش مییابد؛
سه -روی مسیل بوسیله صفحات خورشیدی (به شکل صفحات موازی مایل) که
با زاویا تابش خورشید ،تنظسیم شسده اسست آفتساب زمسستانی داخسل شسده و
آفتاب تابستان و دیگر ماههای گرم داخل نمیگردند .آفتساب تابیسده شسده بسه
این صفحات خورشیدی به برق تبدیل و برای خنسک کسردن آب مسسیل از آن
استفاده میشود .این عمل عالوه بر جلسوگیری از تبخیسر آب ،مسسیر اطسراف
آنرا نیز خنکتر از اطراف میگرداند؛ 
چهار -در صورت عدم اسستفاده از آب کانسال ،آب مسورد نیساز مسسیل از طریسق
بازیافت فاضالب تأمین می گردد .در این صورت هوادهی به آب نیز انجسام
و از آن برای آبیاری فضاهای سبز سود برده میشود؛ 
پززنج -در صسسورت بهسسرهوری از آب کانسسال (بسسرای جریسسان آب در مسسسیر) آب
فاضالب در یک دریاچه هوادهی شده و از منظر آن نیز استفاده میشود.
 -3-3-8راهکار سه -در جهت دستیابی به اهداف راهبرد دوم (بهرهوری از آب)

همانطور که ذکر شد آب نه تنها مایه حیات بلکه مایه «آب  -آدانسی» اسست،
آب مظهر پاکی است ،الهه آب در ایران قدیم از محبوبتسرین الهسههسا اسست ،آب
روشنایی است ،حرکت آب حرکت حیات است و….
در زندگی معاصر آب پنهان میشود به جای مادیها ،جویها و نهرها ،ایسن
لوله های سیاه هستند ،که آب را به منازل و دیگر مقاصد حمل مینماینسد و یسک
سوم آن نیز به زمین نشست می کند ،بدون اینکه دیده شود و بتسوان جلسوی آن
را گرفت .با توجه به این امر در راهکار سوم «آب در شهر نمایان میشسود» بسه
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جای لولههای سیاه آب در دل خاك در جویهای به خوبی سنگفرش شسده ،بسه
ساختمانها میرسد .برای پاسخ به نظافست طلسبهسا کسه مسیگوینسد حرکست آب
سرباز آن را آلوده میکند میتوان به صفحات شسفاف نسیماسستوانه روی آن را
پوشاند .
لوله های آن نیز از انسواع شسفاف خواهنسد بسود و نسه بعسد از یسک دوره
اس تفاده پوسیده شدن بلکه از همان ابتسدا از رو کشسیده مسیشسوند .جریسان آب
همهجا دیده میشود و همهجا روشنایی ،حرکت و زندگی را تداعی مینمایسد «و
به عنصری هویت بخش به شهر بدل میشود».
 -4-3-8راهکار چهار ،در جهت دستیابی به راهبرد سوم

تا قبل از ضوابط احداث بنای ویرانگر طرح جامع تهران (که بعداً الگوی
تمام شهر ها شد) حیاط ،یا فضای باز ساختمان ها ،نقشی مهم در جریان زندگی
داشت و بهعنوان بخشی از فضای زندگی عمل میکرد .برای مثال:
در ایران ،بهخصوص بخش های خشک ،حیاط به شکل «حیاط چاله» که
بتواند در ماههای گرم ،که حیاط بخشی از سسکونتگساه مسیشسود ،سسایه کسافی
داشته باشد و قابل استفادهتر گردد ،ایجاد میشد.
تمهیدی که در راهبرد اول برای جلوگیری از زخمی کردن زمین به کار
گرفته شد و خیابان ها را به یک تراز بساالتر بسرد ،بسه سسادگی تبسدیل حیساط بسه
«حیاط چاله» که یک سطح یایینتر است فراهم میآید.
بنابراین «حیاط چاله» به دومین عنصر هویت بخشی شهر بدل میشود.
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 -5-3-8راهکار پنج ،باز هم در جهت راهبرد سوم

تفکیک های کوچک شونده ،برای خانه هسای تسک واحسدی و یسا کسم واحسدتر،
منجر به ایجاد حیاطهای کوچکی میشوند ،که در سساختمانهسای جنسوبی فقسط
واحد همکف به آن راه دارد و در ساختمانهسای شسمالی در عمسل محسل عبسور،
رامپ و گاهی پارکینگ است و به شکل حفرههای جداجدا از یکدیگر ،نقش اندکی
را ،در تأمین فضای باز و سبز ایفا مینماید.
برای دستیابی به سطوح بزرگتر ،فضای باز و سبز تمهیدات زیسر در طسرح
درنظر گرفته میشود.
یززک -خانسسههسای انفسسرادی در مجموعسسه جسسایگزین ،خانسسههسسای انفسسرادی مجتمسسع
می گردنسد .بسرای مثسال اگسر مقسرر اسست کسه تفکیسکهسای سیصسدمتسری
داشته باشیم .از تجمیع تعدادی از آنها (حداقل  8تا  20واحسد) تقسسیمات
قطعات  2400تا  6000متری خواهیم داشت .ساختمانها در لبههسای ایسن
قطعه ساخته شده و با بیرون در تماس هستند ،هریک ،یک حیاط مرکزی
(پاسیو) کوچک شخصی دارند و باقی فضای باز در سطوحی بسین هسزار
تا  2500متر فضای باز و سبز جمعی آنهسا خواهسد بسود .بسه ایسن ترتیسب
تفکیک نیز به حداقل  2400متر مربع محدود میشود.
و شاید این امر هم عنصری از عناصر هویت بخش شهر در آینده شوند.
دو -آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی نیز به تبسع ایسن امسر در قطعسات بسزرگ
ایجاد میشوند.
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 -6-3-8راهکار شش در جهت تحقق راهبرد ششم (انعطافپذیری)

براساس تجربیات بدست آمده در امر تهیه طرح های شهری ضروری است
که :طراحی شهر های جدید ،الاقسل در زمینسه تقسسیمات شسهری ،دارای انعطساف
فراوانی شود .به نحوی که بتواند بسهطسور سسیال در واکسنش بسه مسسائل روز و
همینطور نحوه نگرش و استفاده شهروندان مختلف اشسکال گونساگون بسه خسود
بگیرد ،که در بخشهای قبلی به آن اشاره شد.
 -7-3-8راهکار هفت در جهت راهبردهای یك ،دو ،سه و چهار

● معابر و تأسيسات شهری
تمهیدی که در قراردادن شهر روی تراز بعالوه یسک ،اندیشسیده شسده اسست.
امکانات متعددی را برای شکلگیری معابر حاصل مینماید که ذیسالً بسه آنهسا
میپردازیم.
● شكلگيری شهر ب و تقاطع
برای این امر معابر «شرقی  -غربی» که دسترسی دهنده اصسلی بسه قطعسات
هستند در تراز بعالوه یک احداث می شوند و معابر »شسمالی  -جنسوبی» کسه
در واقع اتصال دهنده معابر دسترسی دهنده هستند در تسراز کمسی بساالتر از
صفر ،در نتیجه شهر بسدون تقساطع خواهسد بسود .تقساطعهسایی کسه ضسرورت
دسترسی معابر بهم وجود نسدارد ،معسابر «شسرقی  -غربسی» از زیسر معسابر
دسترسی می گذرند و در تقاطع هایی که دسترسسی دو معبسر ضسرورت دارد
رامپ و لوپها ،ارتباط معابر را ممکن میسازد.
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نقشه شماره  :8-1شبکه معابر

 -8-3-8راهکار هشت در جهت راهبردهای چهار و پنج شهرپاک و کاهش ناهنجاریهای
موجود

از عمده ترین عوامل ناهنجاری اراضی ،عبور چندرشته شسبکه بسرق فشسار
قوی از جنوب و با تعداد و ناهنجاری کمتر در شمال زمین است.
شبکه های برق فشار قوی یسک میسدان مغناطیسسی در اطسراف خسود ایجساد
می نمایند ،که برای بسیاری از عناصر حیاتی و گاهی مصنوع نامناسب و مضسر
هستند .درعینحال از این میدان مغناطیسی در مسوارد متعسددی مسیتسوان سسود
جست:
 -با تمهیداتی از این عامل میتوان در به جریان انداختن هوا استفاده کرد.
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 روش بسیار قابل بهرهوری بیشتر ،تعبیه صفحات خورشیدی در حد این حسریماست ،که به تشدید گرمایش منجر میشود و راندمان بیشتری از کسسب انسرژی
از خورشید صورت میپذیرد (روش  )E.S.Tبسرای تحقسق ایسن امسر در راهکسار
شماره هشت حول این شسبکه ،یسک شسبکه فضسایی ( )Space Frameاحسداث و
روی آن صفحات خورشیدی نصب مسیشسوند و از یسک طسرف ایسن منظسر
زشت پوشیده می شود و از سوی دیگر با تولید برق از انرژی خورشسیدی
حرکت در جهت شهر پاك شکل می گیرد .خسود ایسن دو امسر آنقسدر جساذب
می باشد ،که حتی اگر کارفرما نتوانسد بهسرهوری از تکنولسوژی ( )E.S.Tرا
ممکن سازد نیز به اندازه کافی کارا است و با ساخت یک شسبکه فضسائی و
نصب صفحات خورشسیدی معمسولی روی آن ،ایسن امسر در شسهر صسورت
میپذیرد.
 -9-3-8راهکار نه در جهت راهبرد یك

هندسه اقلیدسی قادر نیست خطوط و اشسکال طبیعسی را ترسسیم نمایسد در
نتیجه خطوط غیر واقعی و اشکال غیر واقعسی (غیسر طبیعسی) جسایگزین خطسوط
طبیعی شدهاند .حضور هندسه ی جدید فراکتال (آزاد) و وسایل جدیسد غلبسه بسر
این ضعف را ممکن ساخته است .در شرایط حضور یسافتن نقساط همطسراز و در
واقع خطوط همطراز با دستگاه  GPSبسیار ساده تر از ترسیم یک خط هندسسه
روی زمین است .در طسرح شسهر جدیسد از ایسن خطسوط طبیعسی بسرای مرزهسای
متعددی استفاده میشود.
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تصویری از ،محلهبندی :دسترسی پیاده به خدمات محلهای
(خدمات محلهای در داخل محله)  1تا  7شماره محالت

تصویری از ،محلهبندی :دسترسی با اتومبیل به خدمات محلهای
(خدمات محلهای حول یک محور سواره)  1-3تا  1-6شماره محالت
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تصویری از ،بهره.وری از آب و انرژی خورشیدی
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تغییر تدریجی ارتفاع ابنیه شهر ،برای تحقق یک دید بصری کامل به کل شهر از مرکز آن.

● بن مایههای طرح
 تغییر سطح صفر -صفر شهر در جهت حذف خاكبرداری در شهر وساختمان
 طراحی شهر بدون تقاطع بهرهوری از انرژی خورشیدی -گسترش منظر شهری به کل شهر

فصل نهم
طرح هادی با رویکرد گردشگری
شمشك -دربندسر
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 -9طرح هادی با رویکرد گردشگری شمشك -دربندسر
در تهیه طرح این شهر دو رویکرد جدید در طراحی و نمایش پهنهها بکار
گرفته شد.

 -1-9رویکرد در طرح شبکه معابر

اغلب معابر شهر به شکل ارگانیک و در حدفاصل قطعات و باغها شکل گرفته-
اند .در بعضی مقدار شیب به گونهایست که حرکت اتومبیل را مشکل میسازد ،که
اغلب به معابر پیاده (و حتی به شکل پله) طراحی شدند.
در دیگر معابر ،بدنههای ارگانیک ،در تقاطعی ،عرضهای بیش از نیازی را ممکن
میساختند .که اگر برحسب معمول مقرر میشد که همان عرضها را به عنوان
عرض معبر قرار میگرفت به تعداد زیادی درختهای کاشته شده در فاصله کم از
دیوارها آسیب میزند .بعالوه اصوالً اغلب چنین عرضهایی مورد نیاز نبود.
درنتیجه مقرر شد که از شکل هندسی (معمول) معابر دوری گزیده شود و بدنه
معبر به شکل ارگانیک باقی بماند و فقط خط آسفالت هندسی ترسیم گردد.
یک حداقل عرض پیادهرو نیز مدنظر واقع شد ،که در مواردی میتوانست به
اصالح بدنه ارگانیک بینجامد (که عرض پیادهرو از حدمعینی کمتر نشود)
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● بن مایههای طرح
 ادامه بدنههای ارگانیک معابر ابداع یک روش جدید نمایش کاربریهای وضع موجود و پیشنهادی توأماندر جهت شفافیت طرح تهیه شده برای همیشه.
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 -2-9شکل نوین نمایش پهنهبندی و کاربری اراضی

در این طرح برای شفافیت کاربریپذیری قطعات ،شکل نمایش تغییر مییابد.
بدینترتیب که رنگها کاربری وضع موجود اراضی را نمایش میدهند و حروف و
اعداد روی هر پهنه کاربری پیشنهادی را.
بدینترتیب همواره مشخص است که چه کاربری به چه عملکردی بدل شده است.
بعالوه رنگهایی که فاقد حروف و اعداد هستند ،نمایانگر این امر هستند که ،وضع
موجود تثبیت شده است.

تصویری از نقشه شمشک -دربندسر

فصل دهم
طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد
با بهرهوری از بُعد شاخص

فصل دهم :طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد

157

با بهرهوری از بُعد شاخص

طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد با بهرهوری از بُعد شاخص
مقدمه
در سال  1360با بررسی طرحهای جسامع در  25سسال اول و بسا اثبسات
عدم تحقق حدود  85درصدی آنها ،بخصوص در اسستقرار خسدمات غیرانتفساعی
شهری ،بیهوده بودن تعیین کاربری ثابت و اصوالً طرحهسای صسلب و غیرقابسل
تغییر ،در طرحهای شهری عیان گردید.
تدوین طرحهسای سسیال شسهری (در سسال  )1362کسه انعطساف زیسادی را بسرای
استقرار کاربریها ،ممکن میساخت ،اولین قدم برای حرکت به سوی طرحهسای
منعطف بوده ،در این طرح گرچسه نقشسههسا ،هنسوز ثابست بودنسد ،ولسی ضسوابط
انعطاف الزم را به طرح میداد.
در این راستا بود که ،در سال  1375در یک گروه متشکل از نماینسدگان جامعسه
مشاوران ،مسکن و شهرسسازی و جامعسه شهرسسازان ،بسا ارائسه روشسی نسوین
طرحهای ،قدمی عملی در جهت انعطافپذیری طرحها را ،فراهم آوردند.
افراد این گروه متشکل بودند از:
دکتر ماجدی ،مهندس صالحی ،مهندس سعیدنیا ،جناب آقسای مهسدیزاده و مسن،
که برای ارائه ،روشهای جدیدتری برای تهیه طسرحهسای شسهری ،طسی جلسسات
متعددی به تبادلنظسر پرداختنسد و گونسهای از طسرح کسه سساختاری -راهبسردی
نامیده شد را ،تدوین نمودند.
طرحهای ساختاری -راهبردی برگرفته از عناوین مشابه خسارجی نیسست ،بلکسه
طرحهاییست کسه تنهسا سساختارها را مشسخص مسیسسازد و تحقسق طسرح را بسه
راهبردها میسپارد ،که متأسفانه بعلت تشابه بسا اسسامی طسرحهسای راهبسردی-
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ساختاری ،گروهی این طرح را ،به آن طرحهسا اشستباه گرفتسه و نقسدهایی بسر آن
وارد میسازند.
در اوایل دهه هشستاد بسا پیشسرفت فسنآوریهسا ،گسام دوم در طسرحهسای سسیال
برداشته شد و نقشههای خود تغییر یابنده جایگزین نقشههای ثابت گردید .کسه
طرحهای سرعین ،گردشگری شاندیز ،با این روش تهیه شدند.
الکن همهنان نیاز به شناخت عمیقتری از عناصر شهری عیان بود ،کسه بتوانسد
اینگونه طرحها (یعنی طرحهای منعطف و خود سامان) را ،به جامعیست بیشستری
برساند.
در سال  1396گام سوم ،با بهرهوری از روشی که از طریق ویژگیهای داخلسی
عناصر شهری (تقسسیمات و قطعسات) و محسیط بیرونسی آنهسا ،بسرای هسر یسک "
"شناسنامهای" صادر میکرد ،برداشته شد.
به این شماره شناسنامه "بُعد شاخص" گفته میشود و از طریسق آن روشسهای
جدیدتری برای تهیه طرحهای شهری ،ابسداغ گردیسد ،کسه بسا کمسک همکسارانم در
مهندسین مشاور پارسوماش پایدار ،در ا ین گسزارش تسدوین شسده اسست و در
یکی از الگوهای پیشنهادی طرح تفصیلی حوزه میانیغربی مشسهد بکسار گرفتسه
شد.
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 -10مبانی برنامهریزی شهری با بهرهوری از بُعد شاخص
همسسواره شهرسسسازی بسسا مجموعسسه ای از اطالعسسات مواجسسه اسسست ،کسسه
بعلسست تعسسدد ایسسن اطالعسسات بهسسره وری از آنهسسا بسسسادگی ممکسسن نیسسست و
گاهی الیه هایی از حیطه برنامه ریزی دور می مانند.
روشسسهایی کسسه بسسر هسسم گسسذاری داده هسسا را ممکسسن مسسی سسسازد ،مسسی توانسسد از
تعسسدد آنهسسا در بر نامسسه ریسسزی بکاهسسد .ایسسن گسسزارش بسسه جسسستجوی روشسسی
برای تحقق این امر می پردازد.
 -1-10مشخصههای سازنده عناصر شهری

هر یک از عناصر شهری (از بزرگترین تقسسیمات تسا قطعسات شسهری)
براساس ویژگی های داخلی خود و فضای شهری محساط کننسده آن ،دارای
مشخصات خاصی است ،که ناشی از الیه هسا ی مختلسف سسازنده آنسست.در
شهرسازی ایران ،سه عامل از مهمترین عوامل ،در ساخت عناصر شهریند:
یک) تراکم جمعیتی
دو) نسبت فضای باز (شامل معابر ،فضاهای سبز ،فضاهای طبیعی ،فضاهای
باز و امثالهم) به کل مساحت آن تقسیم شهری
سسسه) نسسسبت خسسدمات شسسشگانسسه غیرانتفسساعی (آموزشسسی ،درمسسانی ،ورزشسسی،
فرهنگی -مذهبی و تأسیسات و تجهیزات) به کل سطح تقسیم شهری
این عومل تکتک قابسل شسناخت هسستند ،الکسن تنهسا ترکیبشسان شسناخت
واقعی را ممکن میسازند.
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 -1-1-10چگونگی ترکیب ویژگیهای عناصر سازنده شهرها

یکی از این روش هسایی کسه ،نتسایج چنسد عامسل را بسر یسک موضسوع ممکسن
مسسیسسسازد ،بسسر هسسم نهسسادن ایسسن مشخصسسههسسا بسسا بهسسرهوری از "مسساتریس
فضایی" برای تجمیع این ویژگیهاست.
بسسدینترتیسسب کسسه بسسا انعکسساس سسسه شاخصسسه فسسوق در دیسساگرام فضسسایی ،مکسسان
آن در ایسن دیساگرام مشسخص مسیشسود .فاصسسله ایسن مکسان تسا مرکسز دیسساگرام
نشسساندهنسسده حاصسسل جمسسع شاخصسسههسسای آنسسان اسسست ،کسسه در ایسسن گسسزارش
"بُعد شاخص" نامیده میشود.
دیسساگرام بعسسد ،مکسسانگزینسسی فضسسایی ،یسسک عنصسسر شسسهری و سسسپس
"بُعد شاخص" آن نمایش داده شدهاند.
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اندازه "بُعد شاخص" برابر با یال یک مکعب مستطیل است ،که سه ضلع آنرا،
سنجههای سه عامل یاد شده تشکیل میدهد.

 = a2  b2  c2بُعد شاخص
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 -2-1-10بهرهوری از "بُعد شاخص" در برنامهریزی شهری

قبل از ورود به بهره وری از بُعد شاخص ،در برنامه ریزی شهری ،گونسه
متفاوتی از تقسیمات شهری ،معرفی می گردد.
برخالف آنهه باب است ،شهرها بهیچ عنوان از جمسع محسالت و نسواحی
ومناطق تشکیل نمی شود ،بلکه در ابتدا پیکره های شهری (که شامل معسابر
شسسهری ،عملکردهسسای مجسساور آنهسسا و کسساربری هسسای عمسسده شهریسسست).
استخوانبندی اصسلی شسهرها را مسی سسازند .سسپس در فضسای بسین آنهسا،
تقسیمات شهری (محالت ،نواحی و مناطق) تشکیل می گردد.
باین فضاها که بسین پیکسره هسای شسهری قسرار مسی گیرنسد " ،هسسته هسای
شهری" گفته میشود.
بعالوه تعیین بُعد شاخص از بزرگترین تقسیم های شهری شسروع شسده
و تا حد قطعه پیش مسی رود ،درنتیجسه در تصسمیم گیسری در برنامسه ریسزی
برای همه آنها می تواند ،موثر واقع شود.
 -3-1-10تعیین سنجههای بعد شاخص هستههای شهری

هستههای شهری معموالً یک یا چند ناحیه را در بر میگیرد و اصسلیتسرین
تقسیم شهری در برنامهریزی شهری میباشند.
همانطور که گفته شد ،سه عامل اصلی در تعیین "بعد شاخص" آنها عبارتند از:
یک -تراکم جمعیتی
دو -نسبت فضای باز (معابر ،سبز ،طبیعی و غیسره) بسه کسل سسطح هسسته
شهری
سه -نسبت مساحت خدمات شش گانه (غیرانتفاعی) موجود منطقه بسه کسل
سطح هسته شهری
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آ -نحوه محاسبه سنجههای سه عامل سازنده "بُعد شاخص"
برای انعکاس اطالعات زیر در ماتریس فضایی باید سنجههسای هسر یسک تعیسین
شود.
یک -سنجه تراکم :تراکمهای جمعیتی هستههای شهری معموالً از  50تا 200
نفر در هکتار متغییرست .لذا به همین ترتیب سنجههایی ،به شرح جدول
مربوطه ،یافتهاند.
جدول شماره :10-1سنجه تراکم
تراکم نفر در

 200نفر

175

150

125

هکتار

و بیشتر

نفر

نفر

نفر

سنجه

1

2

3

4

100
5

90

80

70

60

 50متر و

نفر

نفر

نفر

نفر

کمتر

6

7

8

9

10

دو -سنجه فضای باز شهری :معموالً در متراکمترین شهرها فضای باز در
حدود  %30و در غیر متراکمترین شهرها فضای باز در حدود  %70است.
لذا با احتساب باالترین ضریب برای فضای باز  %70و کمترین برای
فضای باز  %30ضریب فضای باز در دیگر گونهها را ،به شرح جدول
مربوطه ،محاسبه میشوند.
جدول شماره  :10-2سنجه فضای باز شهری
فضای

درصد

کمتر از

باز

باز

%30

شهری

سنجه

1

%30

%35

%40

%45

%50

%55

%60

%65

2

3

4

5

6

7

8

9

 %70و
بیشتر
10

سه -سنجه خدمات :براساس استانداردهای رایج ،کل خدمات غیرانتفاعی
هستههای شهری اگر حدود  12درصد سطح شهر را تشکیل دهند ،سطح
متعادلی را حاصل مینمایند و کاهش آنها به  %4حد پایینترین حد قابل
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تحمل است .بر این اساس در جدول مربوطه ،سنجههای این خدمات
محاسبه و نمایش داده میشوند.
جدول شماره  :10-3سنجه خدمات
سنجه

درصد خدمات

 %4و

خدمات

در منطقه

کمتر

شهری

سنجه

1

%5

%6

%7

%8

%9

%10

%11

2

3

4

5

6

7

8

%12

بیشتر از
%12

9

10

ب -محاسبه بعد شاخص در تعدادی از تقسیمات شهری با سه شاخصه متفاوت
محاسبات نشان میدهد که ،در شهرهایی که فضای باز در هستههای
شهری آنها ،بین  %30تا  %70میباشد و تراکم جمعیتی آنها بین  50تا  200نفر
در هکتارست و با نسبت مختلف خدمات در آنها "بعدهای شاخص" در هسته-
های شهری محاسبه شدهاند.
 -4-1-10بُعد شاخص نواحی شهری

بُعد شاخص نواحی شهری از سه عامل زیر حادث میشوند:
یک -بُعد شاخص هسته شهری که ،ناحیه در آن قرارداد
دو -سنجه تراکم جمعیتی ناحیه
سه -سنجه خدمات ششگانه ،بعالوه فضای باز (سبز و معابر و طبیعی)
ناحیه
 سطح خدمات ششگانه و فضای باز ،براساس استانداردها حدود
 % 13/5نواحی است ،در بیست درصد به مطلوب و در  %11و کمتر به
حدنامطلوب سقوط میکند .سنجه این نسبتها را نمایش میدهد.
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جدول  :10-4محاسبه سنجه خدمات  6گانه و باز ناحیهای (متوسط )%13/5
درصد

 %11و

%12

%13

%14

%15

%16

%17

%18

%19

 %20و

کمتر
سنجه

1

بیشتر
2

3

4

6

5

7

8

9

10

 سنجه تراکم جمعیتی ،نیز مشابه ،سنجه هسته شهری خواهد بود.
مثال :برای مثال "بُعد شاخص" ،یک ناحیه که تراکمش 125
نفردرهکتارست (که سنجهاش برابر  4میشود) و خدمات  6گانه و
فضای بازش ( %16که سنجهاش برابر  6خواهد شد) در یک هسته
شهری با بُعد شاخص  ،8/12برابر میشود با  10/86به شرح
محاسبات زیر میشود:
 = )4×4( +)6×6( + )8/12× 8/12( = 117/9344بُعد شاخص ناحیه به توان دو
 = 117 / 9344 =10/86بُعد شاخص ناحیه
 -5-1-10بُعد شاخص محالت شهری

که از بُعد شاخص ناحیه ،تراکم جمعیتی محله بعالوه سنجه فضای باز و
خدمات شش گانهاش حادث میشود.
سنجه خدمات  6گانه محله و فضای باز (سبز ،معابر و طبیعی) بطور
متوسط  18/5درصدست و در  %30به حد مطلوب رسیده و از  %12به پایین
نامناسب خواهد بود و سنجه آن به شرح جدول مربوطه خواهد بود.
جدول  :10-5محاسبه سنجه خدمات  6گانه و باز محلهای (متوسط )%18/5
درصد

 %12و

%14

%16

%18

%20

%22

%24

%26

%28

%30

کمتر
سنجه

1

21

3

4

5

6

7

8

9

10



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

مثال :محلهای در ناحیهای که در بند فوق بطور مثال محاسبه شده و بُعد
شاخصاش  10/86است ،اگر تراکم  150نفر در هکتار داشته باشد (با سنجه )3
و سنجه خدمات و فضای بازش با حدود  %20سطح محله بوده و برابر  5باشد
برابر  12/33خواهد شد.
 = )10/86×10/86( +)3×3( + )5× 5( = 151/9396بُعد شاخص محیه به توان دو
 = 151/ 9344 =12/33بُعد شاخص محیه
 -6-1-10بهرهوری از بُعد شاخص در برنامهریزی شهری

از بُعد شاخص (که بنوعی شناسنامه تقسیمات شهریست) ،برای انواع
بارگذاریها و در بسیاری از مراحل دیگر برنامهریزی شهری ،میتوان سود
برد ،که دو نمونه آن ذیالً ذکر میشود.
یک -برای تعیین تراکم جمعیتی پیشنهادی تقسیمات مختی

شهر

با تعیین "بُعد شاخص" تقسیمات شهر و توجه به جمعیتی که باید در طول
برنامه به شهر اضافه شود.
برنامهریزی می تواند تصمیم بگیرد ،که چگونه جمعیت اضافی را بین
مناطق مختلف شهرتقسیم نماید.

دو -برای تعیین بُعد شاخص قطعات اراضی
از همین روش میتوان در محاسبه بُعد شاخص قطعات اراضی در شهر
سود جست ،که میتواند مبنای تعیین تراکم ساختمانی و یا کاربریپذیری
قطعات شود.
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سه -بسیاری از موارد دیگر
در دیگر مواردی که برنامهریزی شهری صورت میپذیرد نیز" ،بُعد
شاخص" (که پتانسیل آنها را نمایش میدهد) قابل بهرهوری خواهد بود.

 -2-10تعیین "بُعد شاخص" قطعات
-1-2-10عمدهترین ویژگیهای سازنده قطعات شهری عبارتند از:

یک -ویژگیهای خود قطعه مثل :مساحت ،ابعاد ،تعداد و جهت شیب.
دو -مکان گزینش نسبت به معبر (شمالی ،جنوبی ،شرقی ،غربی ،دوبر ،سسه-
بر ،چهاربر)
سه -عرض معبر همجوار
چهار -جایگاه معبر همجوار در سلسله مراتب معابر شهری
ال
پنج -مشخصسات حسوزه فراگیسری کسه قطعسه در آن قسرار دارد (کسه معمسو ً
محالت هستند)
گرچسسه توجسسه بسسه ایسسن مباحسسث ،در الیسسههسسای مختلسسف برنامسسهریسسزی
شهری ،صسورت مسیگیسرد و برخسی هسم در ضسوابط احسداث بنسا مسورد توجسه
واقسسع مسسیشسسوند .ولسسی هیهگسساه در ایسسران (و شسساید در دیگسسر نقسساط) کوششسسی
مسسوثر ،بسسرای اینکسسه ایسسن مشخصسسات را ،بخسسود قطعسسات اراضسسی ،در طرحهسسای
شسسهری تسسسری دهنسسده و از آن طریسسق از آنهسسا بهسسرهور شسسوند ،نشسسده اسسست.
در این مقاله کوشش میشود ،که بهاین مهم پرداخته شود.
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 -2-2-10محاسبه بُعد شاخص قطعات

"بُعد شاخص" یا شناسنامه قطعات شهری ،در تعیین بسیاری از
عوامل شهرسازی میتواند موثر باشد .از جمله ،از "بعد شاخص" ،قطعات ،می-
توان برای تعیین سقف تراکمی قطعه ،بهرهور شد.
همانطور که گفته شد ،سه عامل مهم در تعیین بُعد شاخص قطعات موثرست .اول
درجه معبر دسترسی دهنده به قطعه ،دوم مساحت قطعه و باالخره بُعد شاخص
محلهای که قطعه در آن واقع است (دیگر ویژگیهای قطعه معموالً در ضوابط احداث
بنا موردتوجه واقع میشوند).
 -3-2-10محاسبه سنجههای تعیین "بُعد شاخص" قطعات

آ -محاسبه سنجه مساحت قطعه
بطور معمول مساحت قطعه از 150متر و کمتر ،تا دوهزارمترمربع و
بیشتر میتواند تغییر نماید .که سنجههای جدول ذیل ،برای آنها حاصل می-
گردد.
جدول شماره  :10-6سنجه مساحت قطعه
مساحت قطعه

کمتر

 150متر و

150تا200

200تا250

250تا400

400تا600

600تا750

750تا 1000

1000تا1500

1500تا2000

بیشتر

 2000و

سنجه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ب -جایگاه معبر مجاور ،در سلسله مراتب معابر شهری
براساس روند متعارف معابر را در شهر ،در یک سلسله مراتب  8ردهای می-
توان دستهبندی نمود ،شامل:
( )1معبر شریانی درجه یک (بزرگراه)
بعالوه دسترسی به ایستگاه مترو تا فاصله  250متری نیز ،مشابه
دسترسی درجه یک تلقی میگردد.
( )2معبر شریانی درجه دو فرعی (خیابانهای اصلی شهر) دسترسی به
ایستگاه مترو تا فاصله  500متری نیز مشابه این معبر تلقی میشود.
( )3معبر شریانی درجه دو فرعی (خیابانهای درجه دو شهری)
( )4معابر منطقهای (جمعکنندههای منطقه شهری)
( )5معابر ناحیهای (جمعکنندههای ناحیه شهری)
( )6جمعکنندههای محلهای
( )7دسترسی دهنده اصلی به قطعات (جمعکننده چند کوچه)
( )8و باالخره کوچهها یا دسترسیدهنده نهایی به قطعات
جدول شماره  :10-7سنجه درجه معبر

درجه معبر
*

سنجه معبر

1
10

2
9

3
8

4
6

5
4

6
3

7
2

8
1

* توضیح  :در تعیین سنجه معبر بین معابر محلی به منطقهای و منطقهای به
شهری یک انفصال موردنظر واقع شده است.
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 -4-2-10بهرهوری از بُعد شاخص قطعات در تراکمپذیری

بنابراین بُعد شاخص (برای مثال) یک قطعه  520متری (با سسنجه  )6در
جوار یک معبر درجه ( 6با سسنجه  )3در محلسهای بسا فضسای بساز و خسدمات بسا
سنجه  5برابر میشود.
 = )6×6( + )3×3( + )5×5( = 70توان دو بُعد شاخص
 = 70 = 8/37بُعد شاخص قطعه  520متری
حاال اگر مساحت قطعه در جوار همان بُعد (در همین محله)  130متسری بسود بسا
سنجه  3بُعد شاخص قطعه برابر میشود با:

 = )3×3( + )3×3( + )5×5( = 43توان دو بُعد شاخص
 = 43 = 6/56بُعد شاخص قطعه  130متری
یعنی اگر از همین بُعد شاخصها بخواهیم بسرای تعیسین تسراکم اسستفاده کنسیم و
تراکم در قطعه  130متری برابر حداقل برنامه (برای مثال)  %120باشد در قطعه
 520متری تراکم میتواند به  %153برسد.
8/37 ÷ 6/56 = 1/27
%120 × 1/27 = %153
حاال اگر همین قطعه  520متری در جوار معبسر درجسه یسک باشسد بسا سسنجه 10
تراکم آن براساس محاسبات زیر افزوده میشود و تراکم به  %273میرسد.
 = )10×10( + )5×5( + )6×6( = 161توان دو بُعد شاخص قطعه  520متری در
جوار معبر درجه یک
 = 161 = 62/6بُعد شاخص قطعه

فصل دهم :طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد
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12/6 ÷ 6/56 = 2/282
تراکم قطعه %120 × 2/282 = %273
توضیح :البته ایسن رابطسه در عمسل پیهیسده تسر شسده و برحسسب برنامسههسا،
ضرایبی به بُعدهای شاخص داده میش ود .همانطور که در بخش بعد
به آن اشاره میشود.

 -5-2-10تعیین سقف تراکم با بهرهوری از بُعد شاخص قطعه

همانطور محاسبات نشان میدهد" ،بُعد شاخص" قطعات برای قطعهای در
پایینترین درجه یعنی قرارگیری ،در هستهای با فضای باز  %4و معبر درجه 8
برابر  2/23است و بیشترین بُعد شاخص مربوط است به قطعهای در هستهای
با فضای باز %22و معبر درجه یک برابر که  22/36تعیین شده است.
برنامهریز شهری بر حسب سقف جمعیتپذیری مناطق شهری خود ،می-
تواند ،با اعمال ضرایبی از "بُعد شاخص" برای تعیین سقف تراکم ساختمان
استفاده نماید .برای مثال با ضریب یک ،این تراکمها بین حداقل 223درصد تا
حداکثر  2236درصد در نوسان خواهد بود.
حاال اگر برنامهریز براساس مطالعات و برنامه و طرح خود نخواهد ،که تراکم از
حداکثر  %1200بیشتر شود (باتوجه به نسبت بین دو عدد) ضریب  0/53را در بُعد
شاخص برای تعیین تراکم اعمال میکند ( )1200 ÷ 2236 = 0/53که حداکثر تراکم
 %1200گردد.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

بدینترتیب تراکم حداقل هم از  %223به  %118درصد کاهش مییابد و
همینطور دیگر تراکمها تغییر کرده و حداکثر به  %1200میرسند.
البته ممکنست برنامهریزان شهری بخواهد با اعمال ضرایبی در ضریب
تراکم نظرات ویژهای را برای شهر مورد برنامهریزی خود اعمال نمایند .در
بخش بعد ( )3بهرهوری از بُعد شاخص را در یک شهر نمونه نشان میدهیم.
 -6-2-10بهرهوری از "بُعد شاخص" در دیگر محورهای برنامهریزی شهری

همانطور که گفته شد ،از "بُعد شاخص"

قطعات میتوان در دیگر

محورهای برنامهریزی سود برد .از جمله در تعیین پذیرش کاربری.
بدینترتیب که استقرار کاربری در سطوح مختلف منوط به داشتن حد معینی از "بُعد
شاخص" قطعات باشد.
برای مثال ،اگر بُعد شاخص قطعات در شهری بین  2تا  15باشد ،براساس
داده های برنامه قطعات با بعد شاخص ،زیر پنج ،فقط میتواند به مسکونی
اختصاص یابد و بین  5تا  10به فعالیتهای محلهای و ناحیهای و بیش از ده به
فعالیتهای شهری.
 -7-2-10تعیین "کُد شاخص" در پیکرههای شهری

در پیکرههای شهری (معابر شهری و قطعات مجاور آنها و عملکردهای
مهم شهری) "کُد شاخص" قطعات براساس عرض معبر همجوار ،مساحت
قطعه و فاصلهاش تا ایستگاه مترو (و یا پایانههای داخل شهری خطوط عمومی
اتوبوسرانی) حاصل میشود.
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سنجههای این سه عامل در جداول بعد آورده شده است .در این جدول قطعات
اراضی از  250متر و کمتر تا  4000مترمربع ،عرض معبر از  18متر تا  60متر
و بیشتر و فاصله از ایستگاه از  500متر و کمتر ،تا  2500و بیشتر مدنظر قرار
گرفته است.
جدول شماره :10-8محاسبه مساحت
مساحت

 250و

قطعه

کمتر

سنجه

1

350

500

750

1000

1500

2000

2500

3500

2

3

4

5

6

7

8

9

 4000و
بیشتر
10

جدول شماره  :10-9محاسبه سنجه و عرض معبر
عرض
معبر
سنجه

18

20

24

30

35

40

45

50

55

 60و بیشتر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جدول شماره :10-10محاسبه سنجه فاصله از ایستگاه
فاصله از
مترو یا
پایانههای
شهری
سنجه

2500
و

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

650

 500و کمتر

بیشتر
1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

 براساس این سنجهها ،در کوچکترین قطعه در جوار کم عرضترین معبر
با دورترین فاصله کد شاخص برابر 1/73است.

3 = 1/73

→ )1×1( + )1×1( + )1×1( = 3

و در بیشترین حد کد شاخص برابر  17/3میشود.
)10×10( + )10× 10( + )10×10( = 17/3



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 oبنابراین اگر حد تراکمسی ( %1200بسا ضسریب تسراکم  )12را مسدنظر داشسته
باشیم ضریب تراکمی قطعات واقع در پیکسره شسهری برابسر هفتساد درصسد
میشود.

12 ÷ 17/3  %70

 oاز این کُدها همانطور که در بخش قبل گفته شد ،در کاربریپسذیری قطعسات
دو پیکره شهری نیز میتوان استفاده نمود.

 -8-2-10تعیین "بعد شاخص" هستههای شهری حوزه میانی غربی مشهد

در حوزه میانی غربی مشهد  45هسته شهری در بین پیکرههای
شهری ،شکل گرفتهاند (نقشه  .)10-1که براساس تراکم جمعیتی ،نسبت فضای
باز و نسبت خدمات  6گانه بعد شاخص آنها در جدول  10-11محاسبه شده
است.

فصل دهم :طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد
با بهرهوری از بُعد شاخص
نقشه شماره  :10-1هستههای شهری
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 بعد شاخص هستههای شهری:10-11جدول شماره
بعد
شاخص

مجموع

توان دوم

سنجه

سنجه

ها

خدمات

سنجه
خدمات

خدمات

توان دوم

سنجه

سنجه فضای

فضای

باز

باز

فضای
باز

توان دوم
سنجه
تراکم

سنجه
تراکم

تراکم

شماره
هسته
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سنجه

توان دوم

فضای

سنجه فضای

باز

باز

 32
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شماره
هسته

تراکم

سنجه
تراکم

توان دوم
سنجه
تراکم

فضای
باز

خدمات

توان دوم

مجموع

سنجه

سنجه

خدمات

ها





 

 





 

 



 

 

 

 

 

 
 

سنجه
خدمات

بعد
شاخص

 -9-2-10بهرهوری از بُعد شاخص برای توزیع جمعیت در هستههای شهری

بهرهوری از "بعد شاخص" هستههای شهر در جمعیتپذیری و تراکم
پیشنهادی جمعیتی آنها از "بعد شاخص" ،میتوان برای این امر استفاده کرد .بدین-
ترتیب که اضافه جمعیت مصوب برای حوزه میانی غربی که معادل  69هزارنفرست
( 20000نفر جمعیت پیشنهادی پادگان از کل جمعیت پیشنهادی حوزه کاسته شده
است) ،را میتوان برحسب این شاخص بین هستهها توزیع کرد .البته چون باید این
توزیع به جمعیت موجود هسته نیز تکیه نماید ،در واقع از حاصلضرب جمعیت هسته
و بعد شاخص آن درصد جمعیتپذیری هر هسته محاسبه و با افزایش آن به جمعیت
موجود .جمعیت پیشنهادی و از آن طریق و مساحت هسته تراکم جمعیتی پیشنهادی
هر هسته روشن میشود.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 محاسبه جمعیتپذیری و تراکم جمعیتی پیشنهادی هستههای شهر:10-12 جدول شماره
تراکم

کل

-جمعیت

سهم از

حاصلضرب بعد

پیشنهادی

جمعیت

پذیری

جمعیت

شاخص و جمعیت

 هسته

 پیشنهادی

 اضافی

 حوزه

 موجود
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 18

 

 

 

 

 

 

 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 20

 

 

 

 

 

 

 

 21

 

 

 

 

 

 

 

 22

 

 

 

 

 

 

 

 23

 

 

 

 

 

 

 

 24

 

 

 

 

 

 

 

 25

 

 

 

 

 

 

 

 26

بعد

جمعیت

شماره

  شاخص موجود

 هسته
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تراکم

کل

-جمعیت

سهم از

حاصلضرب بعد

پیشنهادی

جمعیت

پذیری

جمعیت

شاخص و جمعیت

 هسته

 پیشنهادی

 اضافی

 حوزه

 موجود
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  مجموع



بعد

جمعیت

شماره

  شاخص موجود

 هسته

 جمعبندی بهرهوری از بُعدشاخص در تعیین جمعیت آتی حوزههای
شهری دو ردیف آخر جدول جمعیت پیشنهادی هستههای شهری (و تراکم
.ناشی از آنرا) نمایش میدهد
 جمعیت آینده حوزه، بدینترتیب از طریق بُعد شاخص هستههای شهری
.بین آنها تقسیم گردید



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 در شرایط معمول این کار از طریق شناخت پتانسیلهای هر هسته شهری،
در الیههای مختلف ،در آنها تقسیم میشد .در روش بهرهوری از بُعد
شاخص این عمل بطور مستقیم صورت پذیرفته است.
 همانطور که گفته شد در تعیین تراکم قطعات پیکرههای شهری و همینطور
کاربریپذیری آنها نیز از بُعد شاخص قطعات واقع در پیکرههای شهری،
سود برده شده است.

 -10-2-10جمعبندی

"بُعد شاخص" با تجمیع اطالعات و مشخصات تقسیمات شهری (هسته-
ها ،نواحی و محالت) و مشخصات قطعات اراضی ،در واقع اعدادیست ،که می-
تواند در برنامهریزی و طراحی شهری بکار گرفته شود .در واقع به برنامه-
ریزان کمک می کند ،که بدون گُم شدن در تعدد اطالعات موجود ،از آنها به
بهترین شکلی در برنامهریزی شهری سود جویند.
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 -11-2-10بهرهوری از بُعد شاخص در تعیین سقف تراکمی قطعرات مختلرف در حروزه
میانی مشهد

بعالوه از بُعد شاخص میتوان در تعیین سقف تراکمی قطعات شهری
استفاده کرد.
براساس بُعد شاخص قطعات سقف تراکمی قطعات برحسب مساحت قطعه و
درجه معابر مجاور به شرح زیر محاسبه میشود.
یک -بعد شاخص قطعات (با حذف یک استثناء) بین  3/44تا  15/60در
حرکت بود ،که اگر محدودیتی برای جمعیتپذیری منطقه نبود ،تراکم
در این قطعات بین  %344و  %156تعیین میکرد.
دو -الکن باتوجه به محدودشدن افزایش جمعیت حوزه (باتوجه به مطالعات
و داده های طرح جامع) افزایش تراکم زیادی را نباید در حوزه مورد
مالحظه قرار داد .لذا با اعمال ضرایبی در "کُد شاخص" قطعات،
تطبیق آنها با شرایط منطقه ،به شرح زیر صورت میگیرد.
 oدر شرایط حاضر کمترین تراکمهای حوزه در حدود ( %120ضریب تراکم
 1/2است) .درنتیجه باتوجه بعد شاخص حداقل که  3/44است و تقسیم
این دو به یکدیگر ضریب تراکمی برابر  %35میشود.
1/2 ÷ 3/44 = %35
متوسط بیشترین تراکم حوزه در ساختمانهای  10طبقه با تراکم %600
(ضریب تراکمی  ) 6حاصل شده است .لذا باتوجه به بعد شاخص حداکثر که
 15/60است ،ضریب تراکمی که بدین طرح بدست میآید  38درصد میشود.
%38



600 ÷ 15/6



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

بدینترتیب عمالً ضریب تراکمی  % 36/5ضریب موجود تراکم نسبت به بُعد
شاخص ،حوزه میانیغربی خواهد بود .چون مقررست  %10به جمعیت اضافه
شود ،همین نیست به ضریب افزوده میشود.

()23/5 ×10

یعنی ضریب سقف تراکمی هر قطعه  %40خواهد شد ،یعنی برابرست با کد
شاخص آنها ضربدر .%40
بدینترتیب عمالً ضریب تراکمی  %40ضریب مناسبی برای هستههای حوزه
میانی خواهد بود.
 یعنی ضریب سقف تراکمی هر قطعه در هستههای شهری ،برابرست با
"کد شاخص" آنها ضربدر .%40
 بدینترتیب از "کد شاخص" ،برای تعیین سقف تراکمی قطعات مختلف
سود برده شود.

 -12-2-10بهرهوری از "بُعد شاخص" ،قطعات شهری در کاربریپذیری آنها

از بُعد شاخص این قطعات عالوه بر تراکمپذیری میتوان در کاربری-
پذیری نیز سود جست.
همانطور که محاسبه شد "کُد شاخص" ،قطعات پیکرههای شهری از  1/73تا
 17/3تغییر میکنند ،که میشود عالوه بر تراکم قطعه در کاربریپذیری بدین-
ترتیب سود جست که ،برای مثال در قطعات با "کد شاخص" کمتر از ده اجازه
کاربری های عمومی پر مراجعه (یا اصوالً کاربری عمومی) ندارد و یا به زیر 5
اجازه کاربری عمومی ندارد و به کمتر از ده اجازه کاربری عمومی پر مراجعه
داده نشود.

فصل دهم :طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد
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● بن مایه طرح
 بهرهوری از عنصر جدیدی به نام بعد شاخص در طرحریزی شهری بعد شاخص پتانسیلهای هر یک از عناصر شهری از بزرگترینتقسیمات تا قطعات زمین را مشخص میسازد ،که میتواند مبنای
برنامهریزی قرار گیرد.

فصل یازدهم
مالکیت قطعات تفکیکی در محله طراحی
و یا با مالکیت دولتی و بخش عمومی
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 -11مالکیت قطعات تفکیکی در محله طراحی و یا با مالکیت دولتی و
بخش عمومی

 -1-11مشکالت برنامهریزی و طراحی شهری در اراضی با مالکیت قطعات زمین

یک -ضرورت پیروی بسیاری از عملکردهای عمومی و تاسیسات شهری از مسیر
معابر.
دو -ضرورت خاكریزی و خاكبرداری زیاد در معابر ،برای آن انتقال آبهای
سطحی از معابر
سه -هزینه باالی نگهداری در دوره بهرهبرداری برای دسترسی به تأسیسات
شهری با کندن معابر
 -2-11نگاهی به روند طرح ریزی شهری در شرایط ایده آل

در مطالب بعدی ،مشاهده می شود که چنانهه در طراحی شهری برای استقرار
تاسیسات مختلف و هدایت آبهای سطحی در معابر بطور آزاد فکر شود  ،چه
اتفاقی میافتد.

 -1-2-11شبکه معابر

شبکه معابر براساس توپوگرافی طراحی میشود .با حداقل آسیب به زمین طبیعی.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 -2-2-11شبکه هدایتکننده آّبهای سطحی

شبکه پیاده ،سبز و آبگیرهای منطبق بر ویژگیهای زمین – بدون توجه به
مسیر معابر ترسیم میشود .هدایت آبها در مسیر طبیعی خود صورت میپذیرد.
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 -3-2-11شبکه پیاده

در این روش شبکه معابر با پیاده بر حریم حرکت آبهای سطحی منطبق
میشود و مسیرهای پیاده.

 -4-2-11بهترین شکل برای شبکه برقرسانی



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 -5-2-11عموماً ،مناسبترین مکان جهت احداث شبکه فاضالب و مشرابه دفرع آبهرای
سطحی منطبق بر خطالقعرها است

 -6-2-11شبکه آبرسانی

بهترین مکان برای استقرار شبکه آبرسانی به دلیل ایجاد فشار ،خطوط
تراز بلند است .
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 -7-2-11برهمگذاری شبکههای مختلف معابر و تأسیسات شهری برهم.

درنتیجه فضاهای باقیمانده به استقرار واحدهای مسکونی و دیگر
عملکردها میتواند اختصاص یابد.

 -8-2-11صرفه جویی اقتصادی ناشی از روش حاضر در احداث شهرها و توسرعههرای
شهری

نتایج حاصل از عدم تبعیت شبکه تأسیسات ،آبهای سسطحی و معسابر پیساده از
معابر
 30 -1تا  50درصد صرفه جویی در هزینه های تأسیسات شهری
 -2عدم نیاز به خاك برداری و خاك ریزی برای حل شیب معابر برای آبهسای
سطحی
 -3عدم ضرورت جابجایی معابر برای حل مباحث تأسیسات شهری
یک قطعه  100متری با عرض معبر  16متر بسه عنسوان نمونسه در نظسر گرفتسه شسده
است.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

خط پروژه برای هدایت آبهای سسطحی بسا  2درصسد شسیب مطسابق طرحهسای
معمول در نظر گرفته شد .سه مقطسع بسه فواصسل  50متسری بسرای طسول  100متسر
ترسیم شد و سطح خاکریزی برای نیمرخ های مسذکور محاسسبه شسد .و در نهایست
حجم خاکریزی محاسبه شد 1885(.متر مکعب).

پالن مسیر نمونه مقایسه

فصل یازدهم :مالکیت قطعات تفکیکی در محله طراحی
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یک قطعه  100متری با عرض معبر  16متر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده
است.
خط پروژه برای هدایت آبهای سطحی با  2درصد شیب مطابق طرحهای معمول
در نظر گرفته شد .سه مقطع به فواصل  50متری برای طول  100متر ترسیم شد
و سطح خاکریزی برای نیمرخ های مذکور محاسبه شد .و در نهایت حجم
خاکریزی محاسبه شد 1885(.متر مکعب)

پالن مسیر نمونه مقایسه
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اگر مسیر قبل را با همان مشخصات و برای دفع آبهای سطحی مطابق شیب
طبیعی زمین طرح نمائیم آنگاه سطح خاکبرداری مطابق نیمرخ های شکل زیر
خواهد شد که پس از محاسبه حجم خاکریزی در مجموع  475متر مکعب خواهد
شد.

اختالف حجم خاکریزی در دو طرح فوق  1410متر مکعب است .
این حجم برای  1600متر مربع است که اگر برای یک محدوده  98هکتاری محاسبه
شود با فرض  25درصد پوشش سطح معابر 245000متر مربع خواهد شد و بر
این اساس کل عملیات خاکی صرفهجویی شده معادل  215906متر مکعب و یا
معادل  107.953میلیارد تومان.

فصل یازدهم :مالکیت قطعات تفکیکی در محله طراحی
و یا با مالکیت دولتی و بخش عمومی

 -3-11چگونگی تأمین فضای باز

طراحی با شرایط موجود موجب:
انهدام فضای باز و سبز واحدهای مسکونی با خرد شدن بیش از حد.
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نتیجه:
بدین ترتیب حیاط در عمل نه مثل سابق فضای خصوصی و نه به فضای سبز
کمک عمده ای می کند و در زمین های استیجاری می تواند حذف شود و مالکیت
اعیان فقط به متقاضیان واگذار شود.

 -1-3-11حیاط در شهرهای موجود

 براساس  50درصد سطح واحدهای مسکونی و  40درصد آن حیاط در شهرهامی باید حدود  20درصد فضای باز و سبز از حیاط ها تأمین شود.
تعیین مکان های ساخت بنا در اراضی استیجاری
با بر هم گذاری تمام شبکههای واقع در همکف مثل معابر و الیه منهای یک
(که حدوداً دو متر اول از زمین به پایین را تشکیل میدهد) ،در سطح همکف نقاطی
بیرون از تمام این شبکهها باقی میماند که در آنها میتوان اجازه احداث ستون،
پله ،آسانسور و در حد اندکی فضاهای تأسیسات ضروری داده شود.
شبکه معابر
شبکه آبرسانی
شبکه دفع فاضالب و آبهای سطحی



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 -2-3-11نحوه استقرار ساختمانها

باتوجه به این که اول شبکه عمومی معابر و تأسیسات طراحی میشود .ساختمان-
ها بعداً در حدفاصل آنها طراحی میشوند .شیوه ،شبکه ابنیه از معیارهای معمول
احداث بنا و محدودیت ساخت در قطعات مشخص ،پیروی نکرده و با آزادی
بیشتری میتوانند ،احداث گردند.
بدینترتیب برای اولین بار طراحی حجمی جایگزین طراحی دو بعدی می شود و
طراح باتوجه به مباحث مختلفی چون مواردذیل میتواند طراحی کند:
 توپوگرافی اراضی عناصر منظرساز و ضرورت بهرهگیری تعداد بیشتری از شهروندان ازآنها
 سیماسازی مطلوب کل مجموعه قرارگیری متناسب احجام دو مجموعه و با یکدیگر و دیگر عناصر مورد نظر -4-11جهات و مکان مناسب احداث بنا

در فضاهای باقیمانده برای احداث بنا موارد زیر در طرح آمادهسازی 98
هکتاری شازند مدنظر واقع شد.
-

جهات مناسب برای استقرار ساختمانها شامل :

 دید به سمت ارتفاعات در جهت شمال و غربی استقرار در جهت تابش نور خورشید و دید به سمت شهر و دشت شازند و ترکیب موارد فوق با یکدیگر بوده است. و باالخره به ترسیم مکان استقرار ابنیه انجامید.نقشه  :11-1مبانی حاکم بر استقرار بر ابنیه با توجه به عوامل طبیعی

فصل یازدهم :مالکیت قطعات تفکیکی در محله طراحی
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ساختمانها بدون توجه به معابر و تاسیسات شهری فقط بر اساس عوامل فوق در
مجموعه شکل گرفتهاند.
نقشه :11-2نحوه استقرار ساختمانها



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

 -5-11فضای سبز در طرح  98هکتاری

پس از استقرار و شناخت مکانهای مناسب برای استقرار ابنیه فضاهای بین آنها
به فضای سبز اختصاص یافت.
نقشه  :11-3فضای سبز واحدهای همسایگی

 -6-11امکانات ناشی از اراضی استیجاری
(مسکن با زمین با مالکیت عمومی ،مثل مسکن مهر)

در اراضی استیجاری که تنها اعیانی آن به افراد واگذار میشود عر صه
میتواند در مشاعات عمومی باقی بماند  ،در نتیجه می توان عالوه بر مباحث فوق،
منافع دیگری را بهنفع برنامهریزی و طراحی شهر حاصل نمود.
یک -شبکه تاسیسات شهری از شبکه معابر می تواند تبعیت ننماید.
دو -شبکه معابر ضرورت ندارد از جایگزینی ساختمانها متاثر شود
سه -شبکه پیاده که معموال کوتاه ترین مسیر را ترجیح میدهند از شبکه معابر
و جایگزینی ساختمانها می تواند تبعیت ننمایند .
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چهار -آب های سطحی می تاند از مسیرهای طبیعی دفع شوند.
پنج -معابر با عدم ضرورت هماهنگی با دیگر تأسیسات می تواند در بهترین مکان
ها و به تبعیت از ویژگیهای طبیعی زمین احداث شوند.
به عالوه با آزاد بودن زمین از تملک (جز در موارد اندك مثل ستون ،پله و
آسانسور) شانسهای دیگری نیز ایجاد میشود.
تصویری از ،عبور معبر از زیر ساختمانها
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تصویری از ،عبور پیاده از زیر ساختمان
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امکان بازگشت به موارد مثبت شهرسازی سنتی در ادغام فضاهای خصوصی و
عمومی
و بدینترتیب شانس ایجاد فضا های نیمه عمومی و یا اختالط عمومی و
خصوصی دوباره بوجود می آید.
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 -7-11اثرات برنامه ریزی بر ضرورت های آینده

با آزاد بودن زمین در آینده می توان بر توسعه معابر ،معابر جدید و
عبور تأسیسات جدید بدون مشکل برخورد با حقوق خصوصی پرداخت.
عبور تراموا از زیر ساختمان درشهر الهه
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 -8-11نتیجه این برنامهریزی نشان میدهد که :

 در اراضی آمادهسازی به دلیل اجارهای بودن زمین تفکیک اراضی منتفیاست.
 به متقاضیان نه زمین ،بلکه زیر بنا واگذار میشود . امکان استفاده از زمین به عنوان ثروت عمومی نه مالکیت خصوصی برایهمگان امکان پذیر میشود.
 انطباق طرح با ویژگیهای طبیعی اراضی ،موجب استفاده حداکثر ازپتانسیلهای طبیعی ،چون دید کل اراضی ،دید به شهر و استفاده از منظر
ارتفاعات و حداکثر نور گیری میگردد .
-

استقراراراضی با تقریب مناسب است و امکان انعطاف برای جابجایی
انها امکان پذیر است .

 ابنیه منطبق با توپوگرافی ،ارتفاع میگیرند. بهدلیل پیروی احجام از ارتفاع و فاصله از معبر ،از معابر اصلی شهرتعداد بیشتری از ابنیه دیده میشود و حکمیت ابنیه ،در اراضی بیرون نیز
مشاهده میشود .همانطور که تقریباً تمامی ابنیه دید به یکی از عناصر
مورد نظر بیرون را مشاهده می کنند.
 دراین روش با آزاد شدن زمین از احداث بنا تفکیک و دیوار تفکیکی وحیاط ها ،شهروند ساکن کل شهر را دردید خود دارد .
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 بهترین دسترسیها را با بهرهوری از بیشترین امکانات طبیعی برایپیادهرو فراهم کند.

 -بهترین محل برای عبور آب های سطحی منطبق بر مسیلهای طبیعی
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 شبکه معابر میتواند در بهترین مسیرها حرکت نماید .-
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 دیگر عملکردها که در طرحهای معمول باید از معابر پیروی نمایند از اینمحدودیت خارج میشوند .

 به سطح باز و سبز شهری افزوده میشود و آن را به حدود  90درصدمیرساند.
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 امکان بازی با احجام بنا برای ایجاد یک سیمای شهری مناسب ،ممکنمیشود.

 فضای سبز در تمام سطح اراضی گسترده خواهد بود و به یکدیگر متصلمیگردند.
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 -9-11جمعبندی در مورد احداث مسکن در اراضی با مالکیت عمومی
 -1-9-11در اراضی استیجاری بخش اعیانی به اجاره  99ساله داده می شود ،که نروعی
مالکیت محسوب می شود.
 -2-9-11با خارج نمودن قیمت زمین از قیمت سکونتگاه عرضه ارزان تر ممکن می سازد.
 -3-9-11کاهش هزینه تأمین زمین

یک -هزینه شهرسازی به علت عدم ضرورت پیروی شبکه تأسیسات ،سبز و
پیاده از معابر تا  30درصد کاهش می یابد.
دو -حدود  25درصد از سطح و هزینه معابر کاسته می شود.
سه -هزینه آتی توسعه معابر ،استقرار شبکه های جدید تأسیسات و حتی
عناصری مثل تراموا به شدت کاهش می یابد.
چهار -بدین ترتیب تأمین اراضی از نظر هزینه  30درصد کاهش می یابد .و
تراکم متوسط تا  180درصد قابل افزایش است.
 -4-9-11هزینه شهرسازی (تأمین زمین) به علل عدم ضرورت پیروی شربکه تأسیسرات،
سبز ،پیاده از معابر تا  30درصد کاهش می یابد.
 -5-9-11دولت با عدم واگذاری زمین از چهار امر جلوگیری میکند.

یک -رانت به گروهی از شهروندان داده نمیشود.
دو -شانس برنامهریزی شهری ارزان تر و مطلوب تر را فراهم میسازد.
سه -تغییرات ضروری آنها را در شهرها ممکن می سازد.
چهار -با دریافت اجاره دائمی امکان گسترش واحدهای استیجاری را در
آینده ممکن می سازد و از رانت حاصل از برنامه نیز جلوگیری
بیشتری می شود.
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 -6-9-11مباحث حقوقی مسکن استیجاری

در اروپا برای مسکن های استیجاری مقررات گذارده اند که در ایران هم
شاید مفید باشد از جمله:
یک -ساکن می تواند مسکن را به اوالد و فامیل های نزدیک واگذار نماید .ولی
نمی تواند آن را خود بفروشد.
دو -ساکن هر وقت بخواهد ،می تواند واحد خود را به شهرداری برگرداند.
● بن مایه طرح
بهرهوری از مالکیت عمومی اراضی در طرحریزی ویژهای که محاسن زیادی
را برای طرح ممکن میسازد ،از جمله:
 کاهش هزینه آمادهسازی زمین کاهش هزینه نگهداری تأسیسات و تجهیزات (با جداکردن شبکه آب ،برق،فاضالب ،گاز از معابر)
 حفظ طبیعت زمین و استفاده از آن برای هدایت آبهای سطحی و پیاده-راهها

فصل دوازدهم
مقدمهای بر پایان حاکمیت اتومبیل
سواری شخصی بر شهر و شهرسازی
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 -12مقدمهای بر پایان حاکمیت اتومبیل سواری شخصی بر شهر و
شهرسازی
قدمی برای پایان حاکمیت مطلق اتومبیلهای سواری شخصی بر طرحهای شهری.
این طرح با رویکرد طرحریزی پایدار ،احترام به طبیعت ،پشت کردن به
ارجحیت اتومبیل سواری شخصی در طراحی شهرها و اقتصادی نمودن آماده-
سازی زمین ،برنامهریزی و طراحی شد.
 -1-12بازنگری طرح آمادهسازی  98هکتاری مهاجران
 -1-1-12مبانی و ارزشهای بنیادین طرح

طرح براساس مبانی زیر برنامهریزی و طراحی میگردد.
یک -با رویکرد توسعه پایدار با حداکثر تبعیت و احترام به زمین و طبیعت
(حفظ آبراههای طبیعی و توپوگرافی طبیعی زمین)
دو -آسیبشناسی طرح های موجود کشور (در موارد مشابه) بخصوص در
طرحهای تهیه شده ،با ساختمانهای تک واحدی (ویالیی)
سه -گشودن راه برای تحقق خواستها ،تمایالت و سالیق بهرهوران در طرح
ابنیه خرد و همینطور خالقیت طراحان (بخصوص در ارتباط با ضوابط
احداث بنا)
چهار -راهحلهایی برای بهرهوری هر چه بیشتر از فضاهای سبز
پنج -ایجاد یک شبکه پیاده ،برای تشویق حرکت پیاده
شش -کوشش برای پایینآوردن هزینههای آمادهسازی طرح بخصوص
باتوجه به متقاضیان بالقوه اراضی آمادهسازی
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هفت -توجه به رویکردهای جدید وزارت راه و شهرسازی (بخصوص توجه به
نظرات دکتر آخوندی) در چرخش برنامهریزی و طراحی (طرحریزی) از
حاکمیت اتومبیل شخصی سواری به شهرهای ریل پایه و آمد و شد
عمومی محور.
 -2-1-12راهبردهای تحقق مبانی و اساس برنامهریزی و طراحی در طرحریزی

یک -راهبرد تحقق توسعه پایدار و اقدام به طبیعت و زمین

یک -1-در طراحی شبکه معابر
شبکه معابر باتوجه دقیق به توپوگرافی زمین (به گونهای که حدود شیب-
های مجاز را هم رعایت نماید) طراحی میشود و به سمت خاكبرداری و
یا خاكریزی صفر حرکت مینماید.
برای تحقق این امر باید وظیفه هدایت آبهای سطحی از معابر را از دوش
معابر برداشت( .نقشه شماره )12-1

یک -2-هدایت آبهای سطحی
هدایت آبهای سطحی از مسیل ها و آبروهای طبیعی صورت میپذیرد.
بدین ترتیب معابر می توانند بدون ا نجام این وظیفه کامالً به توپوگرافی
منطبق باشند ( .نقشه شماره )12-2

فصل دوازدهم :مقدمهای بر پایان حاکمیت اتومبیل سواری
شخصی بر شهر و شهرسازی
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نقشه شماره  :12-2شبکه معابر که در خطوط تراز طبیعی حرکت میکند و وظیفه دفع آبهای
سطحی را ندارد
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دو -راهبردهای برای رفع آسیبهای موارد مشابه

دو -1-آسیبشناسی موارد مشابه:
آ -نسبت معابر به قطعات
به شکل عرفی شده در بخشهای تک واحدی (ویالیی) معابری با عرض 12
متر قطعات تفکیکی را از هم جدا مینمایند (در مواردی به ده متر نیز کاهش
مییابد .گرچه در بافتهای خودرو عرضهای کمتر بوسیله مردم مورد
پذیرش و عمل واقع میگردد).
در شهر جدید امیرکبیر قطعات مشابه (انفرادی) به شرح زیر دستهبندی
شدهاند:
 تا  75متری %3 بیشاز  75تا صدمتری %12 بیشاز صد تا  150متری %25 بیشاز  150تا 200متری بیش از نیمه قطعات یعنی %58اگر همین حد تفکیکی قالب را مدنظر قرار دهیم ،در قطعات
( 10×20متری) به معنای آنست که نیمی از عرض معبر (یعنی  6متر) به عرض
قطعه (یعنی  10متر) و به مساحت  60مترمربع معبر مربوط به هر قطعه می-
شود که ( )60÷200برابر  %30مساحت قطعه است .که یکی از مهمترین بخش-
های هزینه بر طرحها بوده که البته بعداً به قیمت اراضی منعکس شده و
شهروند بهای آنرا میپردازد.
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ب -فضای باز قطعات و آسیبشناسی آنها
باتوجه به عرف ( %60سطح
اشغال) حدود  %40زمین به فضای باز
اختصاص مییابد ( )10×8 =80که اوالً
مقدار اندکی است و ثانیاً اغلب اختصاص
بخشی از آن (بخصوص در قطعات
شمالی) به محل عبور اتومبیل به پارکینگ
و اغب تجاوز باین حد  %40این فضاهای
کوچک اثری در تأمین فضای سبز و باز
نمینمایند.

ج -تأمین پارکینگ و آسیبهای آن
پارکینگها که معموالً به شکل پیلوت است و چون باید (جهت جلوگیری
از تغییر کاربری به بنا) ارتفاع کوتاهی داشته باشد ،باقی این طبقه نیز مصرف
دیگری نمینماید .که موجب اتالف فضا (و افزایش هزینه) میگردد.
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بعالوه اجباراً ورودی بنا نیز می باید با عبور از این فضای گرفته ممکن گردد،
که خود آسیب دیگریست.
بعالوه با اختصاص طبقه همکف به پیلوت ارتباط مستقیم بنا (بخش سکونتی
بنا) با فضای باز (حیاط) نیز قطع میگردد.
دو -راهبردهایی برای غلبه بر این آسیبها
که در بند بعد به آن میپردازیم.
سه -راهبردهای برای گشودن تبلور تمایالت و سالیق بهرهوران و خالقیت
طراحان بنا

سه -1-آسیبشناسی وضع موجود
با تصویب ضوابط احداث بنای طرح جامع تهران در اواخر دهه  40که
احداث بنا را تنها در  %60شمال هر زمین مجاز میشمرد .معماری
دروننگر ایران ،با حیاطهای مرکزی که بخشی از زندگی در آن جاری
میشد ،اجباراً رخ بر بست.
این ضابطه که بعداً همه گیر شد و به همه طرحها و شهرها تسری یافت.
با مقررات خشک دیگری برای م ثال تعیین تراکم از طریق ضرب تعداد طبقات
در همین سطح اشغال ( %120در دو طبقه و  %240در چهار طبقه و غیره)
احجام ساختمانی ایران را به مکعب مستطیل هایی با یک نما ودو بدنه که به حد
قطعه متصل میشد و در بهترین حالت و چنانهه همسایه نیز درست قطعهای
مشابه میداشت و بهمان ارتفاع میساخت ،به دیوار همسایه متصل میشد( ،که
ظاهراً طراحان آن ضوابط چنین میانگاشتند) وگرنه همهنان که در شهرهای
ایران مشاهده میشود ،نماهای آجرگری یا سیمان سیاه (در شهرهای شمالی
قیرگونی) چهرهساز اصلی شهرهای کشور گردید.
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مهمتر اینکه هر گونه امکان خالقیت را در حجم بنا ناممکن میساخت و تمایالت
و سالیق بهرهوران نیز امکان بروز نمییافت.

 -2-12راهبرد دوم

بنابراین راهبرد دوم میباید ،راهگشای این امر (خالقیتها و خواستها)
باشد .یعنی ضوابط احداث بنا به گونهای تدوین گردد ،که حداکثر تنوع در آن
ممکن گردد و حداکثر امکان بروز خالقیت طراحان را ممکن سازد.
چهار -راهحلهایی برای استفاده از فضای سبز بیشتر و مفیدتر

چهار -1-آسیبشناسی وضع موجود
در ایران با احداث فضای باز در جنوب هر قطعه:
اوالً :در هر بلوك جمع فضاهای باز به دو بخش تقسیم میشوند.
ثانیا :در واحده ای شمالی با قرارگیری حیاط در جوار خیابان و ضرورت
عبور اتومبیل از حیاط برای رسیدن به پارکینگ بخش زیادی از حیاط
کفسازی و فاقد فضای سبز میشود.
ثالثاً :با تخلف های متعدد (و گاهی در چهارچوب پرداخت جریمه) از مساحت
فضای باز و سبز واحدها کاسته میشود.

فصل دوازدهم :مقدمهای بر پایان حاکمیت اتومبیل سواری
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چهار -2-راهبردهایی برای بهرهوری بهتر و کاملتر از فضاهای سبز و باز
در بیشتر کشورهای غربی ،یکی از روشهای موثر اینست که فضای
باز باید در سمت غیرمجاور معبر در هر قطعه تعبیه گردد .درنتیجه در هر
بلوك شهری فضای باز در جوار هم و در وسط بلوك خواهد بود ،که چند
حسن دارد:
اوالً :با تجمیع فضاهای باز (حتی اگر هر یک دو درخت داشته باشند) ،تعدادی
متعدد درخت در کنار هم قرار میگیرند.
ثانیاً :با عدم امکان (یا ضرورت) عبور اتومبیل از حیاطهای شمالی بخشی از
آنها کفسازی نمیشوند.
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روش دیگر که بیشتر در لندن اتفاق میافتد ،تدارك یک فضای سبز (و ورزشی
سبک) برای تعدادی از واحدی مسکونیست .که با فنسکشی (تور سیمی)
محصور شده و فقط ساکنان همان تعداد واحد مسکونی کلید ورود به آنرا دارا
میباشند.
لذا در طرح حاضر نیز بخصوص با کوچک بودن قطعات تفکیکی درنتیجه
فضای باز هر یک ،باید تمهیداتی برای استقرار به مقدار کافی در هر مجموعه
همسایگی پرداخت.
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پنج -راهبردهایی برای ایجاد شبکه پیاده

باتوجه به اینکه در راستای طراحی در راستای توسعه پایدار شبکه دفع
آبهای سطحی از معابر جدا شدهاند .که این امر موجب خواهد شد که معابر در
تراز طبیعی زمین باقی بمانند.
راهبرد ایجاد شبکه پیاده می تواند با ادغام آن با مسیر حرکت آبهای سطحی
توام شود (که اغلب در مسیرهای طبیعی حرکت آب طراحی شدهاند) و این دو
شبکه با هم ادغام گردند.
شش -راهبردهایی برای پایینآوردن هزینههای انجام طرح

اول :در این راستا او لین قدم ،با جداکردن شبکه آبهای سطحی از معابر صورت
پذیرفت ،که می تواند عالوه بر طراحی پایدار (و حداقل دخالت در
توپوگرافی) به ارزانتر شدن ،اجرای طرح نیز یاری میرساند.
محاسبه هزینه مقایسهای این دو روش در یک معبر به شرح زیرست:

 صرفهجویی اقتصادی ناشی از روش حاضر در احداث شهرها و توسعه-های شهری
 نتایج حاصل از عدم تبعیت شبکه تأسیسات ،آبهای سطحی و معابر پیادهاز معابر
 30 -1تا  50درصد صرفه جویی در هزینه های تأسیسات شهری
 -2عدم نیاز به خاك برداری و خاك ریزی برای حل شیب معابر برای آبهسای
سطحی
 -3عدم ضرورت جابجایی معابر برای حل مباحث تأسیسات شهری
یک قطعه  100متری با عرض معبر  16متر بسه عنسوان نمونسه در نظسر گرفتسه شسده
است.
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خط پروژه برای هدایت آبهای سطحی با  2درصد شیب مطابق طرحهای
معمول در نظر گرفته شد .سه مقطع به فواصل  50متری برای طول  100متر
ترسیم شد و سطح خاکریزی برای
نیمرخ های مذکور محاسبه شد و در
نهایت

حجم

خاکریزی

محاسبه

شد 1885(.متر مکعب).

پالن مسیر نمونه مقایسه

یک قطعه  100متری با عرض معبر 16
متر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است.
خط پروژه برای هدایت آبهای سطحی با
 2درصد شیب مطابق طرحهای معمول در نظر گرفته شد .سه مقطع به فواصل 50
متری برای طول  100متر ترسیم
شد و سطح خاکریزی برای نیمرخ
های مذکور محاسبه شد .و در
نهایت حجم خاکریزی محاسبه
شد 1885(.متر مکعب)
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پالن مسیر نمونه مقایسه

اگر مسیر قبل را با همان مشخصات و
برای دفع آبهی سطحی مطابق شیب طبیعی زمین
طرح

نمائیم

آنگاه

سطح

خاکبرداری مطابق نیمرخ های
شکل زیر خواهد شد که پس از
محاسبه حجم خاکریزی در
مجموع  475متر مکعب خواهد
شد.
اختالف حجم خاکریزی در دو طرح فوق  1410متر مکعب است .
این حجم برای  1600متر مربع است که اگر برای یک محدوده  98هکتاری
محاسبه شود با فرض  25درصد پوشش سطح معابر 245000متر مربع خواهد
شد و بر این اساس کل عملیات خاکی صرفهجویی شده معادل  215906متر مکعب
و یا معادل  107.953میلیارد تومان.
دوم :کوشش در کاهش معابر دسترسی به واحدهای مسکونی
در شکل رایج شهرسازی هر قطعه میباید به یک معبر سواره دسترسی داشته
باشد ،بدینترتیب سهم هر قطعه از معابر عبارتست از نصف عرض معبر به عمق
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قطعه .برای مثال در قطعهای به عمق  20متر و در جوار معبر  12متری این نسبت
برابرست با (.%30 = )6 ÷20
حال هر چقدر عمق قطعه بیشتر باشد ،این نسبت کاهش مییابد .در همین
مثال اگر عمق قطعه  40متر بود ،این نسبت برابر میشد با ( %15 = )6÷40یا اگر
عرض معبر کاهش یابد بهمین ترتیب .برای مثال اگر عرض معبر در مثال اول ده
متر بود ،این نسبت برابر میشد با (.%25 =)5÷20
بدینترتیب و باتوجه به اینکه عمالً در شهرهای جدید عرض معابر دسترسی به
قطعات نمیتواند کمتر از  12متر باشد .راهحل افزایش عمق قطعه است .که آنهم
باتوجه به اینکه مباحث اقتصادی حدتفکیک را تعیین میکند چندان قابل تغییر
نیست.
برای مثال اگر حدتفکیک  200متر باشد ،اگر قطعه  10×20مدنظر قرار گیرد این
نسبت  %30و اگر  8×25در نظر گرفته شود )6÷25( .این نسبت  %24و اگر
( )6×33/3باشد ( %18=)6÷33/3میگردد و در ( )5×40به  12/5کاهش مییابد.
بدینترتیب هر چه عمق قطعه بیشتر باشد این نسبت مناسبترست .در قطعات
تفکیکیهای بزرگ برای مثال  600متر ( )15×40اعمال این روش مناسب است
چون هنوز عرض قابل قبول است .ولی با کوچکتر شدن قطعات مثل همین دویست
متری ،عرض به  5متر کاهش مییابد.
 روشهای دیگری مثل کوچههای بنبست و غیره نیز میتواند در این مورد
توجه واقع شود.
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هفت -توجه به رویکردهای جدید شهرسازی (بخصوص نظرات دکتر آخوندی)

در ضرورت دوریگزینی از طرحهایی بر پایه ارجحیت ماشین خصوصی
هفت :1-تغییر رویکرد دسترسی
دسترسی در یک ساختمان  4تا  5طبقه معمول با  8تا  20واحد مسکونی
چگونه است؟
ساختمان معموالً یک یا دو طبقه پارکینگ دارد .ساکنان بعداز پارك اتومبیل با طی
مسافتی در پارکینگ و سپس مسافتی در راهروها به درب ورودی خانه خود می-
رسند.
این فاصله معموالً بین صد تا دویست مترست .در این واحدها فضای سبز و باز
هم در یک حیاط مشترك تمام واحدها تأمین میگردد.
چرا اگر بعللی در شهرکی یا منطقهای از شهر رویکرد واحدهای انفرادی ارجحیت
دارد ،چرا همین رویکرد را برای فاصله اتومبیل با در ورودی منزل مدنظر قرار
ندهیم.
یعنی قطعات در واحدهای همسایگی ده تا بیست واحدی ساخته شوند و پارکینگ
در بخش ورودی واحد همسایگی قرار داشته باشد و ساکنان حدود صد تا
دویست متر از اتومبیل تا منزل خود را پیاده طی نمایند.
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شکل معمول دسترسی به واحدهای مسکونی از طریق معابر دسترسی به واحدهای مسکونی

شکل تغییر الگوی یک واحد به مجموعههای واحدهای انفرادی (تک واحدی) در یک
مجموعه واحدهای انفرادی
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با اعمال این روشی که ،کامالً مشابه آپارتمانهای شهریست و با همان فاصله بین
اتومبیل و درب واحد مسکونی .معابر دسترسی به واحدهای مسکونی کامالً حفظ
میشوند .به معنای دیگر حدود  %25صرفهجویی در اراضی اضافه میشود ،که
تحول عمدهای (در حد یک انقالب) در طرحریزی شهری است.
هفت :2-محاسن دیگر تغییر رویکرد دسترسی
اول -کاهش طول حرکت اتومبیل در شهر
دو -افزایش فضای باز و سبز
یکی دیگر از مشکالت واحدهای انفرادی ،کوچک بودن فضای سبز و باز
آنهاست و نبرد دائمی بین شهرداری و ساکنان برای جلوگیری از کاهش یا
استفادههای غیرفضای سبز از آنها.
از وجود مجموعههای مسکونی انفرادی میتوان برای حل این دو مشکل اضافه
کرد ،بدینترتیب که اگر فضای باز هر واحد بجای اینکه در زمین خودش باشد آنها
را در وسط بلوك همسایگی جمع نمائیم .هم این فضا کامالً بزرگ و معنادار می-
شود و هم چون به فضاهای مشاعی میپیوندد (مثل حیاط آپارتمانها) از
استفادههای نامطلوب در آن جلوگیری میشود.
سوم -آزادی طرح واحدها از ضوابط خشک شهرسازی
با جمعشدن یکپارچه فضای سبز و باز ،میتوان در هر قطعه زمین ،طراح
را از احداث بنا (مثالً در  %60شمال زمین) خالص کرد و میتوان فقط با اعالم
تراکم هر واحد (یا حتی تعداد طبقه) او را برای هر نوع طراحی آزاد گذاشت.
برای مثال اگر تراکم صددرصد اعالم شود و طبقات دو ،طراح باتوجه به خالقیت
خود و یا تمایل بهرهبردار میتواند صددرصد در یک طبقه بسازد.
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  %60در طبقه همکف بسازد و  %40در طبقه دوم با یک تراس بزرگ فضای باز را در وسط بگذارد (حیاط مرکزی) ،در یک بخش بگذارد ،درچند بخش بگذارد و یا اصالً نگذارد.
 دو طبقه  50درصدی طراحی نماید و صدها فرم دیگربدینترتیب هم تنش بین شهرداری و شهروندان ختم میشود و هم راه
عریضی برای هر نوع خالقیت و یا سلیقه بهرهوران باز میشود .که این هم انقالب
دیگری خواهد بود ،در حد همان انقالب اول یعنی حذف معابر دسترسی به
واحدهای مسکونی
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الگوی اول :تراکم  %100با ضوابط ثابت  %60همکف و  %40طبقه باال

الگوی دوم  :با ضوابط نیمه منعطف  %100تراکم و در دو طبقه و حداقل  %40حیاط
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الگوی دوم

الگوی سوم :تراکم  %100ضوابط در دو طبقه کامالً آزاد
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الگوی سوم

چهارم -تبدیل پارکینگ از فضای سبز زیرزمین (یا پیلوت) به فضای مطلوب
با جداشدن پارکینگ از بنا و قراردادن آن در ورودی هر مجموعه واحد
انفرادی ،میتوان اوالً برای آنها (که هر واحد پارکینگ خاص خودش را دارد)
تمهیداتی اندیشید که به کیفیت فضا کمک نمایند .مثالً اجازه محصور شدن آنها از
طریق دیوارهها و سقفهای مشبک با پوشش گیاهان رونده باشد.
یک در حد فاصل پارکینگها یک باغهه و درخت ساخته شود و گونههای دیگر
بهرهوری دوگانه از فضا.
کروکیهای زیر یک بلوك بزرگ شهری را نمایش میدهد که یکبار از طریق معابر
دسترسی به واحدها طراحی شده و یکبار بطریق مجموعههای همسایگی تک
واحدی.
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هفت :3 -مقایسه دوگونه کالسیک و نوین و ارزیابی آنها
در یک بلوك شهری بزرگ (مورد مطالعه) با حذف معابر دسترسی به
واحدهای مسکونی چند شانس بوجود آمده است .هر قطعه عالوه بر فضای باز
خصوصی با یازده قطعه دیگر یک فضای سبز عمومی دارند.
از مساحت قطعات  %25کاهش مییابد و بجای آن دو برابر این کاهش به
فضای باز و سبز مشترك اضافه میشود.
همانطور که در جداول بعد مشاهده میشود ،سطح معابر به  %50کاهش یافته
و بجای آن سطح مسکونی  %30اضافه میشود.
آلترناتیو اول
کاربری

تعداد

مساحت

قطعات مسکونی

180

35.718

فضای سبز عمومی

6

2.081

خدمات عمومی

1

7.568

معابر عمومی

-

16.406

محدوده

-

61.773

آلترناتیو دوم
کاربری

تعداد

مساحت

قطعات مسکونی

20

44.527

فضای سبز عمومی

3

1.345

خدمات عمومی

1

7.568

معابر عمومی

-

8.333

محدوده

-

61.773
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جمعبندی:
با طراحی مجموعه های ویالیی (که عمال مشابه یک ساختمان  5طبقه
معمول با  10تا  20واحدست) بجای تک واحدی و تجمیع پارکینگ ها در یک نقطه
(باز هم مشابه آپارتمانها که پارکینگها یکجا جمعند) و تقریبا با فاصله یکسان از
پارکینگ ،بین این دو نوع ،فواید زیر حاصل میگردد:
یک -پنجاه درصد در معبرکشی و سیدرصد در تاسیسات صرفه جویی می-
شود.
دو 30 -درصد به سطح مسکونی و فضاهای سبز مشترك اضافه میگردد.
سه -از اختصاص یک طبقه پیلوتی و یا زیرزمین در هر واحد ،جلوگیری میشود
(پیلوتها رابطه فضای بسته و باز در هر خانه را قطع میکرد).
چهار -هر واحد عالوه بر یک حیاط خصوصی ،یک فضای سبز مشترك هم
خواهد داشت.
پنج -خیابانهای جمع کننده مرتبا با تقاطع معابر دسترسی قطع نمیشوند.
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منابع و مأخذ:
ردی

کارفرما

نام طرح

تهیهکننده

1

بررسی طرحهای جامع در  25سال اول

سازمان برنامه و بودجه

مهندسان مشاور زیستا60-

2

طرح احیاء بافت کهن شوشتر

دفتر بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی

مهندسان مشاور زیستا62-

3

طرح جامع مراغه

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

مهندسان مشاور زیستا61-

4

طرح آمادهسازی پردیس 5

شرکت عمران شهرهای جدید

مهندسان مشاور زیستا

5

طرح گردشگری شهر آینده ماهان

شرکت گردشگری شهر ماهان

مهندسان مشاور زیستا

6

طرح گردشگری شاندیز

شرکت عمران شاندیز

مهندسان مشاور پارسوماش پایدار87-

7

طرح گردشگری سرعین

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

مهندسان مشاور پارسوماش پایدار87-

8

مسابقه طرح توسعه شهر محمدیه

اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

مهندسان مشاور پارسوماش پایدار86-

9

طرح ساماندهی مشاغل مزاحم مشهد

شهرداری مشهد

مهندسان مشاور پارسوماش پایدار93-

10

طرح هادی با رویکرد گردشگری شمشک-

شهرداری شمشک -دربندسر

مهندسان مشاور پارسوماش پایدار95-

دربندسر

11

طرح تفصیلی مشهد

شهرداری مشهد

مهندسان مشاور پارسوماش پایدار97-

12

نمونهای از طراحی در اراضی بدون مالکیت

اداره کل راه و شهرسازی اراك

مهندسان مشاور پارسوماش پایدار
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لیست کتب و مقاالت دیگر مولف

 -1کتب
ردیف

نام کتاب

تاریخ نشر

1

مکانیابی و ضوابط بلندمرتبهسازی

1379

مبانی طرحهای سیال شهری – چاپ
2

دوم با ترجمه انگلیسی
مبانی طرحهای سیال شهری -چاپ
دوم با ترجمه انگلیسی

1380
1386

3

قابلیتسنجی زمینهای روستایی

1384

4

تراکم ساختمانی و جمعیتی شهرها

1389

5

بخش شهرسازی طرح ارزیابی
طرحهای آمادهسازی زمین شهری

1379

ناشر
شرکت پردازش و برنامهریزی
شهری شهرداری تهران
شرکت پردازش و برنامهریزی
شهری شهرداری تهران
شرکت پردازش و برنامهریزی
شهری شهرداری تهران
بنیاد مسکن انقالب اسالمی
جامعه مهندسان مشاور و نشر
مزینانی
سازمان ملی زمین و مسکن

 -2کتب در دست چاپ
6
7

کنکاشی در ضوابط احداث بنا در

قابل دسترسی از وبسایت رسمی سهراب

ایران و جهان

مشهودی

بهرهوری از بعد شاخص در برنامه-

قابل دسترسی از وبسایت رسمی سهراب

ریزی شهری

مشهودی

247

لیست کتابها

 -3مقاالت و سخنرانیها
محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

ردیف

مقاله

مشهودی

1368

سخنرانی

مشهودی

مهرماه 1367

مشهودی

1369

ترجمه

دوکسیادیس

1369/3/21

سخنرانی در دانشگاه تبریز

مشهودی

-

مشهودی

1372/3/16

مشهودی

1371

مشهودی

72/2/12

9

حاشیهنشینی یا وجه عمده شهری در ایران

مقاله

مشهودی

72/1/24

10

اهداف طرح مسکن اقت،ادی

مقاله

مشهودی

1372/7/28

11

نگرشی بر رشد و توسعه ناپیوسته شهرها

مقاله

مشهودی

1372

مشهودی

1373/8/10

مقاله

مشهودی

1373

مقاله

مشهودی

-

ارسال به مجله آبادی

مشهودی

1373/4/4

شناخت ظرفیكت مسكکنپكذیری بافكتهكای

چاپ در مجموعه مقاالت

تاریخی

سمینار سیاستهای توسعه

مشهودی

1373/7/11

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15

16

عنوان
پیشنهاداتی برای بازسازی مناطق جنگزده
متن سخنرانی در سمینار تکنولوژی مسكکن در
هفته اسکان بشر (بهبود وضعیت سکونتی)

نقطككهنظرهككایی در مككورد بازسككازی منككاطق گزارش به دفتر مشاوران
زلزلهزده
اسالم آباد (ایجاد یک پایتخت جدید)
روند تحوالت نقش مردم در شکلگیری شكهر
یا شهرسازی و مردم
رشد و توسعه شهرهای جدید از طریكق رشكد
تکاملی
تككراکم شهرسككاختی در مسككکن اقت،ككادی
سخنرانی در سمینار اسکان 1371
اقلیم معماری و ضوابط ساختمانی

سازمان برنامه

ارسال به کنفرانس
بینالمللی
ارسال به دبیرخانه سمینار
سخنرانی در سمینار
مسکن و حوادث

سه مقاله در مورد بافتهای کهن

ارسال به دفتر مشاوران و
پیمانکاران و سازندگان

مبانی طرحهای ساختاری سیال یا قابكل انعطكاف
شهری
چکیده گزارش ارزیابی طكرحهكای جكامع در
 25سال گذشته
بررسی امکانكات و محكدودیتهكای افكزایش
تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها

مسکن در ایران



ردیف
17

بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

طرح جامع شهرستان میانه

چاپ در مجله آبادی

مشهودی

تیر 1374

بررسكی تكاریخی معمككاری ابنیكه مسككکونی در چاپ در مجموعه مقاالت
18

بافت کهن شوشتر

کنگره تاریخ معماری و

مشهودی و

شهرسازی ایران

بزرگنیا

تیر 1374

«ارگ بم -کرمان»
19
20
21
22
23
24

رکورد کار در شرکتهكای مهندسكین مشكاور
(م،الحبه مجله آبادی)
بهبود وضعیت مسکونی پیشنهادی بكرای حكل
مشکل مسکن
شهرسكازی معاصككر پیچیككدگی یككا سككردرگمی
(پیشنویس یک مقاله)

مقاله

مشهودی

-

مقاله

مشهودی

-

مقاله

مشهودی

-

مشهودی

1371/5/7

مشهودی

1371/5/7

مشهودی

-

تدوین خطوطی کلی برای برنامهریزی توسكعه ارسال به دفتر مشاوران
و عمران روستاهای حوزه نفوذ شهرها

سازمان برنامه و بودجه

راه حلی بكرای مبكارزه بكا مشكکل مسكکن در ارسال به دفتر مشاوران و
شهرهای ایران و بهبود وضعیت سکونتی

کارشناسان

اقشار کمدرآمد شهری و خانكه (مجلكه علمكی چاپ در مجله معماری و
معماری و شهرسازی)

شهرسازی

احیاء بافت کهن شوشتر

ارسال به معاونت
شهرسازی شهرداری

25

مشهودی

1373/7/23

اصفهان
26
27
28
29

تنها راهحل مشكکل مسكکن «ارتقكاء مرحلكهای
سطح سکونت»

مشهودی

اسفند 1358

مقاله

مشهودی

مرداد 1355

مشهودی

-

-

1373/4/29

چاپ در مجله معماری و شهرسازی

مشهودی

1376

مقاله

مشهودی

1378/3/31

نگرشی بر کارکردها و نارسائیهای کوی نهكم چاپ در نشریه تحقیقات
آبان
تحلیلی بر رونكد دگرگكونیهكای سكکونت در
شهرها
کنکور بینالمللی مونرآل (میدان ژاک کارتیه)

استانداردهای فنی
مقاله
چاپ در مجله معماری و
شهرسازی

30

مسکن اقت،ادی در مناطق شهری ایران

31

خالصه مقاله مبانی طرحهكای سكیال یكا قابكل

لیست کتابها

ردیف

249

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

انعطاف شهری
32
33
34
35
36
37
38

خالصككه الگككوی طراحككی شككهری سككیال
(منعطف)
ویژگككیهككای طككرحهككای جككامع و تف،ككیلی
ساختاری (منعطف یا سیال)
شناسایی سیمای بلوکهای شهری بافت کهكن
شوشتر
تدوین خطوط کلی در طرح توسعه شكهری و
روانبخشی روستایی
روش تعیككین تككراکم سككاختمانی مسككکونی و
تراکم جمعیتی اقت،ادی در شهرها
نگاهی بكه طكرحهكای جكامع و برنامكهریكزی
شهرهای ایران
تجزیه و تحلیل آسمان خراشها

مقاله

مشهودی

-

مقاله

مشهودی

مرداد 1373

مقاله

مشهودی

-

مقاله

مشهودی

-

مشهودی

1374

مشهودی

1374/5/16

مقاله

استون هال

-

مقاله

مشهودی

بهمن 1374

سخنرانی در سمینار
اسکان بشر
م،احبه با روزنامه
اطالعات

مشككکالت و نارسككائیهای شككهری در ایككران و
39

رویکرد به تحوالت طرحریزی شهری
طككرح جككامع شوشككتر کوششككی در جهككت

40

بروزسازی زندگی شهری در عین حفك آاكار

مقاله

مشهودی

-

با ارزش معماری و تاریخی شهر
بلنككدمرتبككهسككازی در تهككران و لككزوم تككدوین
41

ضوابط ویژه احكداث بنكا بكرای جلكوگیری از همایش ملی ساختمانهای
عوامل مخرب آن

42
43

تهیه شده برای اولین

برنامهریزی و طراحی باز شهرها
سیاستهای توسعه مسکن در ایران -روزنامكه

مشهودی

مهر 1375

بلند در ایران
مقاله
چاپ شده در روزنامه

مشهودی

-

مشهودی

مهر 1375
زمستان 1375

ایران

ایران

44

اصول و مبانی تهیه طرحهای جامع شهرستان

مقاله

مشهودی

45

حمل و نقل برنامهریزی طراحی شهری

مقاله

-

-

مقاله

-

خرداد 1376

46

تعاریف طرح جامع سرزمین شكهر تف،كیلی
هككادی و پككارهای از دیگككر وظككایف وزارت



ردیف

بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مسکن و شهرسازی در ایران
47
48

تهران هنوز کوتاهترین شهر دنیاست گفتگو بكا
مهندس سهراب مشهودی
شهرداران در خط مقدم تحوالت اقت،كاد ملكی
و نقش شهرداران در تحوالت

م،احبه با روزنامه نشاط

-

چاپ شده در روزنامه

نادرشاهی -

همشهری

مشهودی

اردیبهشت
1378
-

روند شکلگیری مقررات .ضوابط و طرحهكای
49

شككهری در ایككران و رویکككرد بككه تحككوالت

مقاله

مشهودی

1376

برنامهریزی شهری
-

مهر 1376

50

-

شهریور 1376

52

اسکان روستایی سانحه و بازسازی

مقاله

-

تیر 1376

53

بلندمرتبهسازی در تهران علل و پیامدهای آن

مقاله

مشهودی

-

مقاله

مشهودی

خرداد 1377

مقاله

مشهودی

-

51

54
55

الگوی شهرها
ارزیابی طكرحهكای آمكادهسكازی بكا تکیكه بكر
مباحث طراحی شهری

ویژگیهای مسکن استیجاری کوچكک (بكرای
خانوارهای جوان و کمدرآ,د)
چگونگی سكاماندهی نظكام فعكالیتی در سكطح
شهر قدیم مسجدسلیمان

مقاله
خالصه مقاالت همایش
تخ،،ی آمادهسازی زمین

استانداردگرایی در برنامهریكزی شكهری عامكل
56

اصلی افزایش شهروندان زیرخط فقر سكکونت

مقاله

شهری
57

شوراهای شكهر و موانكع دسكتیابی بكه نظكرات

مشهودی-
مرآتنیا

-

مقاله

مشهودی

1378

58

نگرشی بر مبانی و اصول تدوین

مقاله

مشهودی

1378

59

تهران حتماً به طرح جامع جدید نیاز دارد

مقاله

مشهودی

خرداد 1379

واقعی شهروندان

چگونگی تأمین فضای بكاز در قطعكات زمكین
60

61
62

در ایران و جهان
گفتگوی تمدنهای شهری و آاار مثبت مكرتبط
به آن در روابط سازنده بین شهرهای مرزی
ضوابط ساختمانی و سیمای شهری

مقاله

مشهودی

آبان 1379

مقاله

مشهودی

بهمن 1379

مقاله

مشهودی

1380

لیست کتابها

ردیف

251

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

خرداد 1381

64

میزگرد شهر در قرن 21

مقاله

مشهودی

اردیبهشت 81

65

برنامهریزی طراحی شهری در خیابان انقالب

مقاله

مشهودی

اردیبهشت 81

مقاله

مشهودی

خرداد 81

مقاله

مشهودی

تیر 81

مقاله

مشهودی

تیر 81

63

66
67
68

عنوان
توسعه شهری با تأکیكد بكه مشكارکت مكردم و
نقش شهرساز افتخاری

تلفیق دو مقاله ویژگیهای مسكکن اسكتیجاری
با تفاوت بار مالی مسکن ملکی و استیجاری
شهرسازی و گفتگوی تمدنها
تأایر نحوه طراحی مجتمكعهكای مسكکونی در
مدیریت بهرهبرداری از این مجتمعها
افككق همکككاریهككای شككهرداری و مهندسككان

69

مشككاور در سككال  81و ارتقككاء ارزشهككای

میزگرد

مشهوی

تیر 81

سکونتی
خالصكه مقككاالت مشكکالت و نارسككاییهككای
70

طرحهای شكهری و رویکكرد بكه تحكوالت در

مقاله

مشهودی

تیر 81

برنامهریزی شهری
71

درآمدزایی طرحهای سیال

مقاله

مشهودی

تیر 81

72

چند پرسش و پاسخ در مورد طرحهای سیال

مقاله

مشهودی

مرداد 81

مقاله

مشهودی

مرداد 81

مقاله

مشهودی

شهریور 1381

مقاله

مشهودی

1379/3/2

73
74
75

طرحهای سیال و اارات آن در کاهش احتکكار
زمین
چگونگی حفاظت اعتالء و ساماندهی باغكات
و فضای سبز و باز در شهرها
توسعه شهری با تاکیكد بكر مشكارکت مكردم و
نقش شهرساز افتخاری
شورای شهر و موانع دستیابی به نظرات واقعكی

76

شهروندان

مقاله

مشهودی

1379/3/7

چکیده توجیهی ضكرورت تهیكه طكرح نقكش
77

طرحهای شهری در پیشكبرد و یكا بازدارنكدگی
برنامههای مسكکن بكرای گكروههكای مختلكف
درآمدی

مقاله

مشهودی

1379/5/3



ردیف
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان
انبوهسازی و مسائل و مشکالت پیش راه آن
ویژگیهای شهر آینده 1 -
نگرشی بر فرسودگی بافتهای شهری با تکید
بر مباحث اقت،ادی
شهرسازی معاصر ایران و روند تحوالت آن
انبوهسازی و ارتباط آن بكا ضكوابط بلنكدمرتبكه
سازی
انككواع روشهككای احككداث بنككا و ضككوابط و
مقررات مربوطه
وقت آن رسیده که دولتمردان -اتخكاذ ت،كمیم
راجع به تراکم را به شهرسازان بسپارند
چالشهای شهر و شهرسكازی ایكران در قكرن
21
عوامل مؤار در تعیین تراکمهای شهری
مسجد سلیمان زلزله نشت گازهكای سكمی و
اقدامات

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

1379/10/11

مقاله

مشهودی

1379/12/20

مقاله

مشهودی

1382

مقاله (اسالید)

مشهودی

1382/2/8

مقاله

مشهودی

1382/3/6

مقاله

مشهودی

1382/4/18

مقاله

مشهودی

1382/7/10

مقاله

مشهودی

1382/7/26

مقاله

مشهودی

1382/12/5

مقاله

مشهودی

1382/12/5

تشدید مخاطرات نشت گازهای سمی ناشی
88

از زلزله در مسجدسلیمان و اقدامات

مقاله

مشهودی

1382/12/18

89

شهر آینده ماهان (با متن فارسی و انگلیسی)

مقاله

مشهودی

1383/2/13

90

چهار سوار سرنوشت رو به فاجعه تهران

مقاله

مشهودی

1384/3/23

91

پیشنهاد راهاندازی "پارک علمی -فنآوری" یزد

مقاله

مشهودی

1384/4/-

مقاله

مشهودی

1384/4/25

مقاله

مشهودی

1384/5/10

مقاله

مشهودی

1384/6/31

مقاله

مشهودی

شهریور 1384

92
93
94
95

کسب جایگاه شایسته مدیران فنی -اجرائكی در
کشور موجب اعتالی ایرانست
اظهارنظر در مورد الیحه قانونی تملک اراضی
نقش بازدارندگی و پیشبرنده طرحهای شكهری
بر برنامهریزیهای مسکن
گزارش گردش کار تهیكه طكرحهكای توسكعه
شهری تهران

لیست کتابها

ردیف

253

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

شهرسازی معاصر ایكران و رونكد تحكوالت آن
96

تا طراحیهای سیال شهری و ویژگیهای ایكن

مقاله

مشهودی

1384/7/12

روش برنامهریزی
97

سهیم شدن در شهر -شعار سال  2005جامعكه

مقاله

مشهودی

مهر 1384

98

توسعه پایدار شهری

مقاله

مشهودی

آذر 1384

99

روشهای توانمندسازی بافتهای مسئلهدار

مقاله

مشهودی

دی 1384

جهانی معماران UIA

چکیككده سككخنرانی ضككرورت رویکككرد بككه
100

طكرحهكای نكوین شهرسكازی نمونكه مككوردی

سخنرانی

مشهودی

آبان 1384

بررسی گام دوم در طرحهای سیال شهری
101
102

روشی برای تحققپذیری طرحهكا در اسكتقرار
خدمات شهری
منابع مالی شهرداری و اخذ عوارض ایجكاد بنكا
و تراکم افزوده

مقاله

مشهودی

شهریور 1385

مقاله

مشهودی

فروردین 1385

سكخنرانی در مرکككز پكژوهشهككای شككهرداری
103

تهران -در مورد ضكرورت تحكوالت اساسكی

سخنرانی

مشهودی

بهمن 1385

برای ممکنسازی ادامه حیات تهران
104
105
106
107

کارگاه شهرسازی بجنورد -طراحكی شكهری و
وظایف شهرداری و شوراها
وجوه تمایز طكرحهكای جكامع بكا طكرحهكای
ساختاری  -راهبردی
ساخت و سازهای شهری و حقوق شهروندی
ردپككای گمشككده شككهر در ایككران (از کرخككه تككا
جندی شاپور و شوشتر)

سخنرانی

مشهودی

خرداد 1386

مقاله

مشهودی

89/3/25

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

عمران شهر و وظایف شهرداری در تحقق آنهكا
108

و وظایف شكهرداری تهكران در تحقكقپكذیری

مقاله

مشهودی

طرح ساختاری  -راهبردی تهران
109
110

افزایش قیمكت ارز از دیكدگاه مكدیریت فنكی –
اجرایی کشور
کلیككاتی در مككورد چگككونگی تككدوین ضككوابط

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

شهریور91



ردیف

بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

ساختمانی در شهرسازی
111

یکی بر سر شاخ و بن میبرید

مقاله

مشهودی

90/7/27

112

مبانی برنامهریزی استراتژیک (راهبردی)

مقاله

مشهودی

90/6/5

چالشهای امكروز (و شكاید فكردای) مهندسكان
113

مشاور و ضرورت حفاظت از نظكام مهندسكی

مقاله

مشهودی

92/8/5

کشور در شرایط بحران فعلی
114

برنامه کارگاه طراحی 5-

115

قرن  21ع،ر مدیران فن ساالر (مقاله )91-3

116
117
118
120
121
122
123

آمادهسازی اراضی

مككدیریت برنامككهریككزی و تككأمین منككابع جهككت
تحققبخشی طرحهای شهری
ضرورت حفاظت از نظكام مهندسكی کشكور در
شرایط بحران

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

خرداد 91

مقاله

مشهودی

اردیبهشت 91

مقاله

مشهودی

فروردین 91

مشهودی

21دی90

مقاله

مشهودی

91/8/15

مقاله

مشهودی

91/9/20

مقاله

مشهودی

91/9/25

مقاله

مشهودی

92/3/11

توان بخشی شهرهای کوچک محدودیتهكا و به همایش توانمندسازی
فرصتها (اصالحیه مقاله)
صككاحب نظككران و ضككرورت احیككاء سككازمان
برنامه و بودجه
"در رشت هر کاری میتوان کرد"
ضرورت حفاظت از زیباترین سكیمای شكهری
کشور در "رشت"
قلعه آبکوه تهدیدها و فرصتها

شهرهای کوچک

تهككران ضككرورتهككای مهككم و طككرحهككای
124

موضوعی و موضعی مورد نیاز

مقاله

مشهودی

92

سرانه معابر و تراکمهكای شكهری -آیكا اصكوالً
125

تعیین سرانه برای معابر در شهرسكازی منطقكی

مقاله

مشهودی

92/3/28

است؟
بازسازی بافكتهكای فرسكوده ناکارآمكد و یكا
126

کمتر مطلوب شكهری و تهدیكدها و فرصكت-
های آن برای گروههای زیر خط فقر سكکونت
شهری

مقاله

مشهودی

92/8/13

لیست کتابها

ردیف
127
128
129
130
131
132
133
134
135

255

عنوان
انجام گام دوم هدفمندکردن یارانهها
بدون هیچ هزینه اضافی و تورمی ممکن است
ارائه یک سكند در شكناخت علكل واقعكی ل كو
ضوابط ساختمانهای بلند در تهران
جایگاه واقعی انجمن مدیران فنی -اجرایكی و
چگونگی تحقق آن
مسکن مهر قوتها فرصتها و ضكعفهكای
آن و راهکارهای دولت آتی
مسکن مهر قوتها فرصتها و ضكعفهكای
آن و آنچه بر سر راه آنست
جابجكایی مرکزیكت سیاسكی اداری از تهككران-
چرا؟ و کجا؟
شهرسازی امروز معضالت آن و راهحلهكای
برونرفت
شهرسازی امروز معضالت آن
آیا انتقال مرکزیت سیاسی از شهر تهكران مكی-
تواند حل مشکالت آن را ممکن سازد

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

92/9/2

مقاله

مشهودی

92/9/24

مقاله

مشهودی

92/3/28

مقاله

مشهودی

92/5/6

مقاله

مشهودی

92/9/27

مقاله

مشهودی

92/10/7

مقاله

مشهودی

92/10/28

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

92/10/22

اارات مطالعات اقت،اد مسکن در برنامكهریكزی
136

طرحهای جامع شهری

مقاله

مشهودی

92/10/30

(تعیین سرانه مسکونی)
137

برای نجات تهران باید سر "مار" را زد

مقاله

مشهودی

92/11/8

ارائكه گككزارش بككه برنامككه بككینالمللككی بهتككرین
"عملکككرد و راهبردهككای محلككی" در بهبككود
138

محیط زنكدگی "سكازمان اسكکان بشكر" ملكل
متحد

مقاله

مشهودی

92/11/9

نوآوری در بروزسازی بافتهای ناکارآمكد در
حاشیهنشینهایی در شرف تحول
139

جایگككاه مككوار کككارآ ولككی "لككرزان" بخككش
خ،وصی فنساالر در ایران

چاپ در نشریه پیام
مدیران فنی

مشهودی

92/11/28



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

ردیف
140

عنوان

محل یا شكل ارائه

جایگاه لرزان شهرسازی در برنامههای کشور و

چاپ در نشریه پیام

چالشهای ناشی از آن

مدیران فنی

مؤلف

تاریخ

مشهودی

93/2/13

فرهنگ و توسعه (تقابل یا تعامل)
141

آیا توسعه شهری باید منتظكر اسكتقرار فرهنكگ

مقاله

مشهودی

1393

مناسبش بماند وگرنه مخرب است.
142
143
144
145
146
147

شهر با کیفیت (دریچههایی به شهر ایدهآل)
مهندسی مجدد در شهرسازی
ویژگیهای شهرسكازی معاصكر ایكران و سكیر
تحول در آنها
اگر شهردار بودم
ضرورت مهندسی مجدد در نظام برنامكهریكزی
کشور
شهر به چه کسی تعلق دارد

"نشر در ف،لنامه کیفیت و بهره-

مشهودی

1393

مقاله

مشهودی

خرداد 1993

مقاله

مشهودی

مرداد 1393

مقاله

مشهودی

شهریور 1393

مقاله

مشهودی

شهریور1393

مقاله

مشهودی

مهر1393

وری شماره  6بهار "1393

بررسی مباحث اساسی در سند ملكی راهبكردی
148

احیككاء بهسككازی و نوسككازی و توانمندسككازی

مقاله

مشهودی

آذر 1393

بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
149
150
151
152
153
154
155

خكاطرات شخ،كی یككا جمعكی کكه از خیابككان
انقالب به یاد میآورید چیست؟
دربارهی توسعه
تمرکززدایكی "ریشكهای" تنهكا راهحكل نجككات
تهران
من و معماری
نقش سازمان برنامه در "تحكول" حتكی تحكول
کارگزارانش
سككبکی "فکككر" و سككنگینی "واقعیككت" در
شهرسازی معاصر ایران
آیندهنگری در برنامهریزی باتوجه به اصل عكدم
قطعیت

مقاله

مشهودی

آبان1393

مقاله

مشهودی

اسفند 1393

مقاله

مشهودی

آذر 1393

مقاله

مشهودی

آذر 1393

مقاله

مشهودی

بهمن 1394

مقاله

مشهودی

بهار 1394

مقاله

مشهودی

اردیبهشت 1394

لیست کتابها

ردیف

257

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

شهریور 1394

مقاله

مشهودی

خرداد 1394

158

فرایند تراکمپذیری شهرها

مقاله

مشهودی

خرداد 1394

159

آسیبشناسی معماری معاصر ایران

مقاله

مشهودی

تیر 1394

156
157

عنوان
بهرهوری از "الیههای پنهان" در طكرحریكزی1
شهرها
مبانی و تدوین برنامه ششم  -با توجه بكه عكدم
امکان پیشبینیهای اقت،ادی

ارائه شده در جلسه

فرایند تعیین تكراکم جمعیتكی و سكاختمانی در
160

طرحهای شهری

هماندیشی "مبانی تعیین
تراکم" در اداره کل راه

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

162

آسیبشناسی طرحهای شهری در ایران

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

163

اندازه بهینه شهر

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

مقاله

مشهودی

شهریور 1394

مقاله

مشهودی

مهر 1394

مقاله

مشهودی

مهر 1394

و شهرسازی ساری-
تیر 1394

161

164
165
166
167

نقش "م فول مانده" مطالعات اقت،كاد شكهری
در برنامهریزی و طراحی شهرها

اقت،اد بدون نفت "سنگ بزرگ اسكت" بكرای
نزدن به "انتفاضه" اقت،ادی نیاز داریم.
بافتهای فرسوده تهدید و یا فرصت
شهرسكككازی معاصكككر و رونكككد تحكككوالت آن
ویرایش دوم
تاریخچككه قككوانین و مقككررات و دیگككر عوامككل
اارگذار در شهرسازی معاصر و تحوالت آن
نقش پررنگ نظام برنامهریزی بخشی کشور در

168

عدم تحقق آمایش سرزمین و تعكادل منطقكهای

مقاله

مشهودی

مهر 1394

کشور
169

پیچیدگی و شهر  -چکیده مقاله

مقاله

مشهودی

مهر 1394

170

نگرشی دوباره به نقكش و جایگكاه تقسكیمات

مقاله

مشهودی

آذر 94

----------------------------------------------------------------------------------------1

) واژه "طرحریزی" معادل برنامهریزی و تهیه طرحهای شهری و در واقع مخفف آنست (که احتماالً اولین بار در
فصل نامه وزارت مسکن وشهرسازی با مدیریت آقای مهندس سیدرضا هاشمی بکار گرفته شده است).



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان

ردیف

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

شهری و شبکه معابر در شهرسازی معاصر
171
172
173
174

بایدها و نبایدهای مسکن اجتماعی
چند عامل موار در تنزل حكقالزحمكه خكدمات
شهرسازی (رئوس مطالب)
عرضه و تقاضای تعادلبخكش و برنامكهریكزی
شهری
دشمنان ناپیدای اراضكی کشكاورزی باغكات و
محیط زیست
آسیبشناسی "نظام هكدایت و کنتكرل توسكعه

175

شهری کشور" و ارائه پیشكنهاداتی بكرای رفكع
آنها در برنامه ششم

مقاله

مشهودی

آبان 94

مقاله

مشهودی

آذر 1394

مقاله

مشهودی

دی 1394

مقاله

مشهودی

نشر در شماره  122ماهنامه
شهرداریها بهمن 94

مشهودی

دی 1394

بهمن 1394

پیشككنهاد مقككدماتی اصككالحات در آیككیننامككه
176

راههای شهری

مقاله

مشهودی

بهمن 1394

چهل سال تجربكه عملکكرد شکسكت خكورده
177

وزارت مسکن (راه) و شهرسازی( )1کافیسكت
 -برای نجات شهرسازی فکری اساسكی بایكد

مقاله

مشهودی

اسفند 1394

کرد.
178

نقطه نظراتی در مورد پارکینگ و شهر.

مقاله

مشهودی

اسفند 1394

179

انتخاب شهرداران بوسیله شورای شهر یا مردم

مقاله

مشهودی

مهر 1395

مقاله

مشهودی

مهر 1395

مقاله

مشهودی

مهر 1395

مشهودی

مهر 1395

مشهودی

مهر 1395

180
181
182
183

توهم "وزارت راه و شهرسازی" برای پكاالیش
پایتخت از ده "ضد سکونت"
برخوردهای غلط با اسکان مهاجران به شكهرها
و ااراتش در اقت،اد خرد و کالن
مهاجرت به شهرها و ااراتش بر اقت،اد خكرد و
کالن مقاومتی
تو را به خدا رانتخوارهكا باالکشكندگان وام-

نشریه در پیام مدیران
شماره 43
مقاله

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .حاال راه و شهرسازی

لیست کتابها

ردیف

259

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

های بانکی نجومی و امثالهم را بحال خودشكان
بگذارید و اجازه بدهید ما زندگیمان را بکنیم
184

شناسكككنامه ابینكككه و دیگكككر عناصكككر شكككهری
(تقسیمات شهری و دیگر عناصر)

مقاله

مشهودی

آبان 1395

محاسبه تراکمپذیری قطعكات مختلكف اراضكی
185

در شهرها بكا مالحظكات اقلیمكی دسترسكی و

مقاله

مشهودی

آذر ماه 1395

"بُعد شاخص" شهری
186
187
188
189
190
191

خاطرات غیرخ،وصی مقطع تاریخی  40تا 60

بُعد شكاخص" قطعكات اراضكی در شكهر  1و
بهرهوری از آن برای تعیین سقف تراکم آنها
آدرس غلطی بنام مبارزه طبقاتی در ایران
چکیده مقاله امیرکبیكر نسكل جدیكد شكهرهای
جدید با رویکردهای نوین
ضرورت تكأمین محكل اسكتقرار کكاربریهكای
خدماتی غیرانتفاعی دولتی و مشکالت آن
روند تدوین ضوابط احداث بنا

مقاله

مشهودی

آذر 1395

مقاله

مشهودی

دی 1395

مقاله

مشهودی

دی ماه 1395

مقاله

مهندس

بهمن 1395

مقاله

مهندس

بهمن 1395

مقاله

ارائه دهنده گان:

مکانیككابی قانونمنككد سككاختمانهای بلنككد (نمونككه

سهراب مشهودی

موردی تهران)
192

مهندس

95-7-13

سخنرانی در برج میالد

معمار-شهرساز و
مدرس دانشگاه

 16آذر 1395

سهیال رستگار معمار
– شهرساز

193
194
195

شهرسازی وارداتی ایران
چالشی با "چالش سطح اش ال بنا" در ضكوابط
شهرسازی
مبانی برنامهریزی شكهری بكا بهكرهوری از بُعكد
شاخص

مقاله

مهندس

اردیبهشت 96

مقاله

مهندس

خرداد 96

مقاله

مهندس

شهریور 96

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .در مرحله اول طرح سیال نقشهها ثابت و با بهرهوری از مقررات سیالیت طرح ممکن میشد .در مرحله دوم

نقشههای خود تغییر یابنده سیالیت را ممکن میساخت .در این مرحله که میتوان آنرا مرحله سوم نامید،
مشخصات قطعه (که بعد شاخص نامیده شده) در بارگذاری اصولیتر قطعه ،بکار گرفته میشود.



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان

ردیف

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

نقش نهادها انجمنها و شرکتهكا در رسكیدن
196

به جوامع باز با برداشكت از کتكاب خشكونت و

مقاله

مهندس

شهریور 96

نظمهای اجتماعی
197

نقككش مككدیران فنككی -اجرایككی تکنوکراتهككا و
سیاسیون در توسعه کشور

مقاله

مهندس

شهریور 96

ضككرورت بككازنگری در نقككش شكككورایعالی
198

شهرسكككازی در پیشكككبرد و یكككا بازدارنكككدگی

مقاله

مهندس

شهریور 96

ااربخشی طرحهای شهری
199

"حق شهر" و تراز صفر -صفر در شهرها

مقاله

مهندس

مهر 96

تحلیل کلیات برنامكه پیشكنهادی جنكاب آقكای
200

نجفی شهردار محترم تهكران بكرای شكهرداری
تهران و چند توصیه

مقاله

مهندس

مهر 96

اضمحالل تدریجی نظریه واالی“مشهد مقدس
201

به عنوان پایتخت شکوهمند جهكان تشكییع" در
طككرح جككامع و فراینككد ت،ككویب طرحهككای

مقاله

مهندس

آذر 96

تف،یلی
202

مبانی ضوابط احداث بناهای بلند

مقاله

مهندس

آذر 96

203

ریشه آلودگی هوا در "کودتایی بر علیه تهران"

مقاله

مهندس

بهمن 96

204

ریشه آلودگی هوا در "کودتایی بر علیه تهران"

مقاله

مهندس

بهمن 96

نوشككته :الرنككس

جهان در 2050
نشر" :مهر ویستا"

205

اسمیت
ترجمكككه :دکتكككر
من،ور امیكدی و
ناصر زرین پنجه

ضرورت اشت الزایكی بكرای مقابلكه بكا بحكران
206

اقت،ككادی کشككور و نجككات تهككران در گككرو

مقاله

مهندس

بهمن 96

یکدیگر
207

خكاطرات شخ،كی یككا جمعكی کكه از خیابككان
انقالب به یاد میآورید چیست؟

مقاله

مهندس

آبان1393

لیست کتابها

ردیف
208
209
210
211

261

عنوان
دربارهی توسعه
تمرکززدایكی "ریشكهای" تنهكا راهحكل نجككات
تهران
من و معماری

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

اسفند 1393

مقاله

مشهودی

آذر 1393

مقاله

مشهودی

آذر 1393

نقش سازمان برنامه در "تحكول" حتكی تحكول اخذ از کتاب 1اسماعیل مهندسین مشاور
رائین :بوسیله

پارسوماش پایدار

مقاله

مشهودی

بهار 1394

مقاله

مشهودی

اردیبهشت 1394

مقاله

مشهودی

شهریور 1394

مقاله

مشهودی

خرداد 1394

216

فرایند تراکمپذیری شهرها

مقاله

مشهودی

خرداد 1394

217

آسیبشناسی معماری معاصر ایران

مقاله

مشهودی

تیر 1394

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

212
213
214
215

کارگزارانش

بهمن 1394

سككبکی "فکككر" و سككنگینی "واقعیككت" در
شهرسازی معاصر ایران
آیندهنگری در برنامهریزی باتوجه به اصل عكدم
قطعیت
بهرهوری از "الیههای پنهان" در طكرحریكزی2
شهرها
مبانی و تدوین برنامه ششم  -با توجه بكه عكدم
امکان پیشبینیهای اقت،ادی

ارائه شده در
جلسه هماندیشی
218

فرایند تعیین تكراکم جمعیتكی و سكاختمانی در
طرحهای شهری

"مبانی تعیین
تراکم" در اداره
کل راه و
شهرسازی ساری-
تیر 1394

219
220

نقش "م فول مانده" مطالعات اقت،كاد شكهری
در برنامهریزی و طراحی شهرها
آسیبشناسی طرحهای شهری در ایران

---------------------------------------------------------------------------------------- . 1هفت سال در زندان آریامهر -یادداشتهای احمد آرامش – اسماعیل رائین216
2

 .واژه "طرحریزی" معادل برنامهریزی و تهیه طرح های شهری و در واقع مخفف آنست (که احتماالً اولین بار در
فصل نامه وزارت مسکن وشهرسازی با مدیریت آقای مهندس سیدرضا هاشمی بکار گرفته شده است).



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

ردیف
221
222
223
224
225

عنوان
اندازه بهینه شهر
اقت،اد بدون نفت "سنگ بزرگ اسكت" بكرای
نزدن به "انتفاضه" اقت،ادی نیاز داریم.
بافتهای فرسوده تهدید و یا فرصت
شهرسكككازی معاصكككر و رونكككد تحكككوالت آن
ویرایش دوم
تاریخچككه قككوانین و مقككررات و دیگككر عوامككل
اارگذار در شهرسازی معاصر و تحوالت آن

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

مقاله

مشهودی

مرداد 1394

مقاله

مشهودی

شهریور 1394

مقاله

مشهودی

مهر 1394

مقاله

مشهودی

مهر 1394

موضوع :پاسخ به نظرخواهی در مكورد آمكایش
سرزمین و تعادل منطقهای در برنامه ششم
226

عنوان مقاله :نقكش پررنكگ نظكام برنامكهریكزی

مقاله

مشهودی

1394/7/28

بخشی کشور در عدم تحقق آمایش سرزمین و
تعادل منطقهای کشور
227

پیچیدگی و شهر  -چکیده مقاله

مقاله

مشهودی

نگرشی دوباره به نقكش و جایگكاه تقسكیمات
228

شهری و شبکه معابر

مقاله

مشهودی

1394/7/29

سوم آذر 94

در شهرسازی معاصر
بایدها و نبایدهای مسکن اجتماعی
229

مقاله :برای پكانزدهمین همكایش سیاسكتهكای

مقاله

مشهودی

1394/8/16

توسعه مسکن در ایران  2و 3
230

231
232
233

چند عامل موار در تنزل حكقالزحمكه خكدمات
شهرسازی (رئوس مطالب)
عرضه و تقاضای تعادلبخكش و برنامكهریكزی
شهری
دشمنان ناپیدای اراضكی کشكاورزی باغكات و
محیط زیست

 28آذر ماه
مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

 -1394پیوست
دارد

آسیبشناسی "نظام هكدایت و کنتكرل توسكعه نشر در شماره  122ماهنامه
شهری کشور" و ارائه پیشكنهاداتی بكرای رفكع شهرداریها بهمن 94

مشهودی

دیماه 1394
دیماه 1394

بهمن ماه 1394

لیست کتابها

ردیف

263

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

آنها در برنامه ششم
234

پیشككنهاد مقككدماتی اصككالحات در آیككیننامككه
راههای شهری

مقاله

مشهودی

بهمن ماه 1394

چهل سال تجربكه عملکكرد شکسكت خكورده
235

وزارت مسکن (راه) و شهرسازی( )1کافیسكت
 -برای نجات شهرسازی فکری اساسكی بایكد

مقاله

مشهودی

اسفند ماه 1394

کرد.
236

نقطه نظراتی در مورد پارکینگ و شهر.

مقاله

مشهودی

237

انتخاب شهرداران بوسیله شورای شهر یا مردم

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

مهر ماه 1395

مشهودی

مهر ماه 1395

238
239
240

توهم "وزارت راه و شهرسازی" برای پكاالیش
پایتخت از ده "ضد سکونت"
برخوردهای غلط با اسکان مهاجران به شكهرها
و ااراتش در اقت،اد خرد و کالن
مهاجرت به شهرها و ااراتش بر اقت،اد خكرد و
کالن مقاومتی

نشریه در پیام مدیران
شماره 43

مهرماه 1395

تو را به خدا رانتخوارهكا باالکشكندگان وام-
241

های بانکی نجومی و امثالهم را بحال خودشكان

مقاله

مشهودی

مهر ماه 1395

بگذارید و اجازه بدهید ما زندگیمان را بکنیم
242

شناسكككنامه ابینكككه و دیگكككر عناصكككر شكككهری
(تقسیمات شهری و دیگر عناصر)

مقاله

مشهودی

آبان ماه 1395

محاسبه تراکمپذیری قطعكات مختلكف اراضكی
243

در شهرها بكا مالحظكات اقلیمكی دسترسكی و

مقاله

مشهودی

آذر ماه 1395

"بُعد شاخص" شهری
244

خاطرات غیرخ،وصی مقطكع تكاریخی  40تكا

مقاله

مشهودی

آذر ماه 1395

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .حاال راه و شهرسازی



بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان

ردیف

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

60
245
246

بُعد شكاخص" قطعكات اراضكی در شكهر  1و
بهرهوری از آن برای تعیین سقف تراکم آنها
آدرس غلطی بنام مبارزه طبقاتی در ایران

مقاله

مشهودی

دی ماه 1395

مقاله

مشهودی

دی ماه 1395

شكككهردار انتخكككابی مكككردم و شكككورا تجربكككه
247

فرانکفورت (آلمان)

مقاله

مهندس هوشنگ
صناعی

اسفندماه 1395

چکیده مقاله
248

امیرکبیككر نسككل جدیككد شككهرهای جدیككد بككا

مقاله

مهندس

بهمن 1395

رویکردهای نوین
249
250
251
252
253
254

ضرورت تكأمین محكل اسكتقرار کكاربریهكای
خدماتی غیرانتفاعی دولتی و مشکالت آن
روند تدوین ضوابط احداث بنا
مکانیككابی قانونمنككد سككاختمانهای بلنككد (نمونككه
موردی تهران)
شهرسازی وارداتی ایران
چالشی با "چالش سطح اش ال بنا" در ضكوابط
شهرسازی
مبانی برنامهریزی شكهری بكا بهكرهوری از بُعكد
شاخص

مقاله
مقاله
سخنرانی در برج میالد

مهندس
مهندس
مهندس-
رستگار

بهمن 1395
95-7-13
 16آذر 1395

مقاله

مهندس

اردیبهشت 96

مقاله

مهندس

خرداد 96

مقاله

مهندس

شهریور 96

نقش نهادها انجمنها و شرکتهكا در رسكیدن
255

به جوامع باز
بككا برداشككت از کتككاب خشككونت و نظككمهككای

مقاله

مهندس

شهریور 96

اجتماعی
256

نقككش مككدیران فنككی -اجرایككی تکنوکراتهككا و
سیاسیون در توسعه کشور

مقاله

مهندس

شهریور 96

----------------------------------------------------------------------------------------1

 .در مرحله اول طرح سیال نقشهها ثابت و با بهرهوری از مقررات سیالیت طرح ممکن میشد .در مرحله دوم

نقشههای خود تغییر یابنده سیالیت را ممکن میساخت .در این مرحله که میتوان آنرا مرحله سوم نامید،
مشخصات قطعه (که بعد شاخص نامیده شده) در بارگذاری اصولیتر قطعه ،بکار گرفته میشود.

لیست کتابها

ردیف

265

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

ضككرورت بكككازنگری در نقككش شكككورایعالی
257

شهرسكككازی در پیشكككبرد و یكككا بازدارنكككدگی

مقاله

مهندس

شهریور 96

ااربخشی طرحهای شهری
258

"حق شهر" و تراز صفر -صفر در شهرها

مقاله

مهندس

مهر 96

تحلیل کلیات برنامكه پیشكنهادی جنكاب آقكای
259

نجفی شهردار محترم تهكران بكرای شكهرداری

مقاله

مهندس

مهر 96

تهران و چند توصیه
معرفی کتاب "نقش روشنفکر"
260

نوشته :ادوارد سكعید

متكرجم :حمیكد

مقاله

مهندس

مهر 96

عضدانلو -نشرنی
اضمحالل تدریجی نظریه واالی“مشهد مقدس
261

به عنوان پایتخت شکوهمند جهكان تشكییع" در
طككرح جككامع و فراینككد ت،ككویب طرحهككای

مقاله

مهندس

آذر 96

تف،یلی
262

مبانی ضوابط احداث بناهای بلند

مقاله

مهندس

آذر 96

263

ریشه آلودگی هوا در "کودتایی بر علیه تهران"

مقاله

مهندس

بهمن 96

264

ریشه آلودگی هوا در "کودتایی بر علیه تهران"

مقاله

مهندس

بهمن 96

265

جهان در 2050

مقاله

مهندس

ضرورت اشت الزایكی بكرای مقابلكه بكا بحكران
266

اقت،ككادی کشككور و نجككات تهككران در گككرو
یکدیگر

مقاله

مهندس

بهمن 96

مشکالت ناشكی از انحكراف طكرح جكامع از
267

جامعیت به تف،یلی در تطویل رونكد ت،كویب

مقاله

مهندس

اردیبهشت 97

در شورایعالی و استانها
268
269
270

مسككئله زمككین و توسككعه و چككالشهككای آن در
ایران
یازده مسیر در جهت ساماندهی
اسكکان واقكعگكرای شكهروندان زیكرخط فقكر
سکونت و مهاجران بكه شكهرها و ااكراتش در

مقاله

مهندس

خرداد 97

مقاله

مهندس

خرداد 97

مقاله

مهندس

خرداد 97



ردیف

بن مایه طرحهای شهری در تعدادی از طرحهای تهیه شده

عنوان

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

اقت،اد خرد و کالن
271
272
273

شهر زندهگان و شهر مردهگان
روند ت ییر و تحول شرح خكدمات طكرحهكای
شهری و ضرورتهای حاضر
ضرورت پایان حاکمیت مطلق اتومبیل سكواری
شخ،ی بر شهرها و شهرسازی

مقاله

مهندس

خرداد 97

مقاله

مهندس

خرداد 97

مقاله

مهندس

خرداد 97

لیست کتابها

267

