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 مقدمه

 

درصا ی نهااا     85ساال ولل ل دا ت قق اد دا لد      25های جامع در بررسی طرح 1360در سال 

هاا رو  دیاان   بخصوص در وست رور خ مات غیروهتفادی شاری  بیاوده بودن قعیین کاربری ثابت در طارح 

 همود.

سااخت  ولیاین ما ت    ها  ممکن میهای سیال شاری که وهعطاف زیادی رو بروی وست رور کاربریق لین طرح

 های شاری بود.های ج ی قری بروی قایه طرحبروی وروئه رلش

 دود.ها  هنوز ثابت بوده   لیی ضووبط وهعطاف الزت رو به طرح میدر وین طرح گرچه ه شه

های خود قغییر یابن ه جاایزیین  ها  گات دلت بردوشته ش  ل ه شهنلریپیشرفت فندر ولویل دهه هشتاد با 

 های سردین  گردشزری شاه یی  با وین رلش قایه ش ه .های ثابت گردی .  که طرحه شه

های دوخلی دناصر )ل مطعاات  شااری   لری وز رلشی که وز طرید لیژگیگات سوت با باره 1396در سال 

 کرد  بردوشته ش .صادر می "ویشماره شناسنامه"اا  بروی هر یک ل مقیط بیرلهی نه

هاای  شود ل وز طرید نن رلشاای ج ی قری بروی قایه طرحبه وین شماره شناسنامه بُع  شاخص گفته می

 ق لین ش ه وست. گیورشکه در و ین   قفصیلی شاری  وب وغ گردی 

 
 سهراب مشهودی

 1396دوم خرداد 
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 های شهریبراساس بُعد شاخص و پیکرهی طرح تفصیلی امبانی پایه

 

 هفتااد های قفصیلی  )بای  وز  وین مشالر بروساس قجارب طوالهی ل متع د قایه طرح

هاا رسای ه وسات  خ صاه م ااهی ل      رییی بروی وینزوهه طرحهتایج متفالقی وز طرحطرح   به

 ویزو به شرح زیرست: وین وصول بکار گرفته ش ه در

 

 شاخصبُعد  -1

هاای دوخلای خاود ل دناصار     بنظر وین مشالر هر یک وز دناصر شاری بروساس لیژگای 

 هاای نهااا رو م ال قاوون    وی هساتن   کاه پتاهسایل   بیرلهی موثر بر نهاا  دوروی شناسانامه 

همایا   کاه درهتیجاه دتای باا      پذیری )ساختماهی یا جمعیتی  مشخص میقروکم کاربری ل

هاای شااری  وگار مطعاات ل دناصار      طارح  وز هظرروکمی قوست رور کاربری یا مجازبودن 

   قووهن  به نن دست یابن .قروکم رو بپذیره   همییا  کاربریشاری هتووهن  نن 

 پردوزیم.مفص ً به نن می 6که در فصل 

 تقسیمات شهری -2

وز جماع مقا ت ل هاوودی لمنااطد قشاکیل       برخ ف نهچه باب وست  شارها بایچ دنوون

کاه شاامل معاابر شااری دملکردهاای مجاالر نهااا ل        )های شااری  بلکه پیکرهشود  همی

سااپد در سااازد  وسااتخووه ن ی وصاالی شااارها رو ماای.  هااای دماا ه شاریسااتکاااربری

وی  هاوودی ل منااطد   شاوه   ق سایمات مقلاه   های شاری هامیا ه مای  بامیماه ه )که هسته

 گردد.قشکیل می
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 تناقض قوانین -3

شور )شار ساماهی کشور  قنامضی وست که بین مووهین  شرع مشکل بیرگ شارسازی ک

 ل درف در ودتروت به مایکیت لجود دورد  با شرح خ مات ل ضووبط شارسازی.

 2/9/1367بطوری که بروساس مووهین که باا مااهون قعیاین قکلیاا وروضای مصاوب       

ردااا باروی   یاب   در دایی کاه ط ماه کاه  می 18شود. د لد ماهوهی وجروی طرح به ق مید 

 شوه .رییی میدهسال طرودی ل برهامه

)گذشته وز وینکه وصوالً دادالهه هم هیست  که زمین کسی باه کااربری خا ماقی غیروهتفاادی     

-وی باا بااره  دل میاههوختصاص یاب  ل بامی وروضی وز نن منتفع شوه  . یذو در وین ویزو روه

پیشانااد شا ه وسات  کاه دا ل رو وز      ل ضووبط مربوطاه   بن ی لری وز گوهه خاصی وز پانه

 کن .طرید ظلم بایسویه برمرور می

 

 عرض معبر ارگانیک -4

)بارخ ف شاارهای   دار  معاابر     باب ش ه وست که پد وز وست رور شارسازی م رن

ل با هن سه خشک وملی سی قعریض معاابر وهجاات    گرددوز ب هه قا ب هه قعریا ورگاهیک  

 شود.

قووهنا  باه   هاا مای  ف ط بروی بخ  سووره مورد هیاز وست ل ب ههدر دایی که وین هن سه 

های نهاا بروی قعریض فضاهای مناسب ل م لمان شکل ورگاهیک بامی ماه ه ل وز پتاهسیل

 شاری ضرلری وستفاده شود.

 

 ضوابط احداث بنا -5

های مطعه  در  ل درجه مع ار همجاوور   قووه  فارغ وز لیژگیضووبط ود وث بنا هیی همی

همینطور بع  شاخص مطعه  قعیین شود. یذو قا لین ضاووبط ثاابتی باروی مطعاات باا        ل

هاصقیح   مرور دوره  هیی  ک مع ر )ق سیم شارییمشخصات مختلا به صرف وینکه در 

 وست.
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 بُعد شاخص -6

دناصاار شاااری )وز بیرگتاارین ق ساایمات قااا مطعااات شاااری  بروساااس هاار یااک وز 

های دوخلی خود ل فضای شاری مقاط کنن ه نن  دوروی مشخصاات خاصای   لیژگی

 باش .نن دنصر می "بُع  شاخص"وست  که در لومع شناسنامه یا 

 

 شهری عناصرهای کد شاخص ویژگی -6-1

 کن :رو در لضع موجود  قعیین می "شاخص  ک"سه دامل مام   شاری در بیرگترین ق سیم

 شاری ق سیمیک  قروکم جمعیتی موجود 

دل  هس ت فضای باز )شامل معابر  فضاهای س ی  فضاهای ط یعی ل باز ل وم ایام  باه کال   

 شاری ق سیممسادت 

ق سایم  )هفتزاهه شورویعایی بجی س ی  به کل سطح  غیروهتفادی گاههسه  هس ت خ مات ش 

 شاری

 

 "د شاخصکُ"چگونگی محاسبه  -6-1-1

بار هام   ساازد   رو بر یک موضاوع ممکان مای    یی که  هتایج چن  داملهایکی وز وین رلش

-با ین  .هاسات لیژگای بروی قجمیاع ویان    "اقرید فضاییم"لری وز باره ها باهاادن وین مشخصه

-می مشخصدر وین دیاگروت  نن مکان  با وهعکاس سه شاخصه فوق در دیاگروت فضایی قرقیب که

 شود. 

  شود.هامی ه می "بع  شاخص"قا مرکی دیاگروت مکان  وین فاصله

همای   نن "بُع  شاخص"شاری ل سپد  دنصرگیینی فضایی یک مکان زیر دیاگروتدر 

 وه .دوده ش ه
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 "بُعد شاخص"محاسبه فرمول محاسبه  -6-1-2

 

یک مکعب مستطیل وست  که سه ضلع نن رو سه شاخصه  مطربُع  شاخص در لومع  

 ده .قشکیل می خ ماتفضای باز شاری ل  قروکم  

 

ل ضلع دیزر نن مطر  (A)در لومع یال م ل ی وست که یک ضلع نن یکی وز سه شاخصه  روین مط

 . بنابروین جذب داصل جمع B , Cوییلویه که دل ضلع وین دل شاخصه دیزره  )م ل ی وست مائم

  6-)دیاگروت  قوون دلت دل ضلع دیزرست.

 

222                 د ارقست وز: "بُع  شاخص"قرقیب ب ین CBA  بُع  شاخص = 



 8  -------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 
 2دیاگرام  

 

 
 

 خدمات

 تراکم



 9  -------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 بعد شاخص های سنجهتعیین  -6-1-3

 هماهطور که گفته ش   سه دامل وصلی در قعیین بع  شاخص د ارقن  وز: 

 قروکم جمعیتی منط ه -یک

 هس ت فضای باز )معابر  س ی  ط یعی ل غیره  به کل سطح منط ه -دل

 گاهه بجی س ی  موجود منط ه به کل منط ه 7هس ت مسادت خ مات ش  گاهه ) -سه

 دیاگروت فضایی رو در مردله ولل معین همود.های نهاا بروی وهعکاس در که بای  سنجه

 های شهریدر سطح هسته "بُعد شاخص"های سه عامل سازنده نحوه محاسبه سنجه -آ

 های هر یک قعیین شود.بروی وهعکاس وط دات زیر در ماقرید فضایی بای  سنجه

هکتار متغییرست. یذو هفر در  200قا  50های جمعیتی مناطد شاری معموالً وز قروکم :تراکمسنجه  -یک

 وه .هایی  به شرح ج لل زیر یافتهبه همین قرقیب سنجه
 : سنجه تراکم61-1شماره جدول

تراکم نفر در 

 هکتار

نفر و  200

 بیشتر

175 

 نفر

150 

 نفر

125 

 نفر
100 

90 

 نفر

80 

 نفر
 نفر 60 نفر 70

متر و  50

 کمتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

-% ل در غیر متروکم30قرین شارها فضای باز در د لد معموالً در متروکم سنجه فضای باز شهری: -دو

% ل 70% وست. یذو با ودتساب باالقرین ضریب بروی فضای باز 70قرین شارها فضای باز در د لد 

 شوه .ها رو  به شرح زیر مقاس ه می% ضریب فضای باز در دیزر گوهه30صفر بروی فضای باز 
 : سنجه فضای باز شهری61-2 شماره جدول

فضای 

باز 

 شهری

درصد 

 باز

کمتر از 

30% 
30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 

% و 70

 بیشتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 12د لد  وگرشاری  هایهستهکل خ مات غیروهتفادی   بروساس وستاه وردهای رویجسنجه خدمات:  -سه

-% د  پایین4ل کاه  نهاا به هماین  داصل میدرص  سطح شار رو قشکیل دهن   سطح متعادیی رو 

همای  دوده  مقاس ه ل های وین خ ماتدر ج لل زیر سنجه بر وین وساس وست. قرین د  مابل ققمل

 شوه .می
 : سنجه خدمات61-3 شماره جدول

سنجه 

خدمات 

 شهری

درصد خدمات 

 در منطقه

و  4%

 کمتر
5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 

بیشتر از  12%

12% 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 



 10  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 شهری با سه شاخصه متفاوت تقسیماتمحاسبه بعد شاخص در تعدادی از  -ب

نی   در شارهایی که فضای باز در مناطد شاری نهاا که ب ه ال می 61-6قا 61-4 در ج ولل 

هفر در هکتارست ل با هس ت مختلا  200قا  50باش  ل قروکم جمعیتی نهاا بین % می70% قا 30بین 

 وه .های شاری مقاس ه ش هدر هسته "اخصبع های ش"خ مات در نهاا 

 

 %35% و 30%، 30باز کمتر از  یبا فضاها یشهر یک تقسیممحاسبه بعد شاخص : 61-4جدول شماره 

درصد خدمات تراکم و فضای باز



تراکم جمعیتی
جمع باز و 

تراکم

%12بیش از % و کمتر4

سنجهتراکم
توان دوم 

سنجه




تقسیمات شهری بعد شاخص 

درصد فضای 

باز:





30کمتر از 

سنجه

1
توان دوم سنجه

1.00

 



درصد فضای 

باز:





30
سنجه:

2

توان دوم سنجه

4.00

 
 

فضای درصد 

باز:





35
سنجه:

3

توان دوم سنجه

9.00

 
 

 



 11  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 
 %50% و 45%، 40باز  یبا فضاها یشهر تقسیممحاسبه بعد شاخص  :61- 5جدول شماره 

 

درصد خدمات تراکم و فضای باز



تراکم جمعیتی
جمع باز و 

تراکم

% و 4

کمتر
 12بیش از% 

سنجهتراکم
توان دوم 

سنجه




تقسیمات شهری بعد شاخص

درصد فضای 

باز:






40

سنجه
4

توان دوم سنجه

16.00

 



درصد فضای 

باز:





45

سنجه:

5

توان دوم سنجه

25.00

 
 

درصد فضای 

باز:





50

سنجه:

6
توان دوم سنجه

36.00

 
 

 

  



 12  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 %70% و 65%، 60%، 55باز  یبا فضاها یشهر تقسیممحاسبه بعد شاخص  :61-6جدول شماره 

درصد خدمات تراکم و فضای باز



تراکم جمعیتی
جمع باز 

و تراکم

%12بیش از % و کمتر4

سنجهتراکم
توان دوم 

سنجه




 شهری اتتقسیم بعد شاخص

درصد فضای باز:




55
سنجه

7

توان دوم سنجه

49.00

 



درصد فضای باز:




60

سنجه:

8

توان دوم سنجه

64.00

 
 

درصد فضای باز:




65

سنجه:
9

توان دوم سنجه

81.00

 
 

درصد فضای باز:




70
سنجه:

10

توان دوم سنجه

100.00

 
 



 13  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 شهری تقسیماتوری از بُعد شاخص بهره -6-1-4

در بروی وهووع بارگذوریااست  که  هسته شاری)که بنودی شناسنامه وز بُع  شاخص 

 شود.دل هموهه نن ذی ً ذکر میقوون سود برد  که رییی شاری میبسیاری وز مرودل برهامه

 مختلف شهر تقسیمات پیشنهادی برای تعیین تراکم جمعیتی -یک

شار ل قوجه به جمعیتی که بای  در طول برهامه به شار  ق سیمات "بُع  شاخص"با قعیین 

 وضافه شود.

مختلا قووه  قصمیم بزیرد  که چزوهه جمعیت وضافی رو بین مناطد رییی میبرهامه

 ق سیم همای .شار

 برای تعیین بُعد شاخص قطعات اراضی  -دو

-میقوون در مقاس ه بُع  شاخص مطعات وروضی در شار سود جست  که رلش میوز همین 

 پذیری مطعات شود.ی ل یا کاربریقووه  م نای قعیین قروکم ساختماه

 بسیاری از موارد دیگر -سه

 .خووه  نم  "بُع  شاخص مطعات"ب ه ال وین ومر  یعنی قعیین 

 

 قطعات "عد شاخصبُ"تعیین  -6-2

 قطعات شهری عبارتند از:سازنده های ویژگیترین عمده-6-2-1

 های خود مطعه م ل: مسادت  وبعاد  قع ود ل جات شیب.لیژگی -یک

 بر  چااربر  مکان گیین  هس ت به مع ر )شمایی  جنوبی  شرمی  غربی  دلبر  سه -دل

 گیرند.عامل در ضوابط احداث بنا مورد توجه قرار می دو این

 جغروفیایی  مع ر همجووردر  )ل جات  -سه

 جایزاه مع ر همجوور در سلسله مروقب معابر شاری  -چاار

جاا هساته شااری     گایورش دوزه فروگیری که مطعه در نن مرور دورد )کاه در  مشخصات  -پنج

-مابال وها وزه   نن "کُ  شااخص "که مطعه در نن مرور دورد  چیست؟ که با موردهظرست  

 گیریست.

گیارد  لیای   رییی شاری  صورت میهای مختلا برهامهدر الیهگرچه قوجه به وین م ادث  

هیچزاه در ویرون )ل شای  در دیزر ه اط  کوششای ماوثر  باروی وینکاه ویان مشخصاات رو بخاود        

وین شود  که بهمطعات وروضی  در طرداای شاری قسری دهن ه  هش ه وست. وین م ایه کوش  می

 مام بپردوزد.



 14  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 عاتقطبُعد شاخص محاسبه  -6-2-2

-در قعیین بسیاری وز دوومل شارسازی می  یا شناسنامه مطعات شاری "بُع  شاخص"

بروی قعیین س ا قوون وز نن می  مطعات "بع  شاخص" با مقاس هقووه  موثر باش . وز جمله  

  لر ش .باره  قروکمی مطعه

مع ر دسترسی  جهسه دامل مام در قعیین بُع  شاخص مطعات موثرست. ولل درهماهطور که گفته ش   

 که مطعه در نن لومع وست. ویهستهل باالخره بُع  شاخص در  مع ر همجوور دهن ه به مطعه  دلت 

  (B) هسته شاری "بع  شاخص"که یک بع  نن   یک دیاگروت سه بع یقرقیب که  با قرسیم ب ین

موردهظر        (در  مع ر همجوور مطعه   ل بع  سوت (S)درجه معابر دسترسی مطعه بع  دلت 

مطعه   "بُع  شاخص" وست. فاصله مکان مطعه در دیاگروت قا مرکی دیاگروت فضایی مشخص کنن ه

   شود.خووه  بود  که وز فرمول زیر مقاس ه می

222  SB =بُع  شاخص مطعه 

 قطعات "بُعد شاخص"های تعیین محاسبه سنجه -6-2-3

 عرض معبر همجوارمحاسبه سنجه  -آ

-قووه  قغییر همای . که سنجهمتر ل بیشتر می 30متر ل کمتر قا  6در  مع ر همجوور وز  

 بروی نهاا وهتخاب ش ه وست. 7های جول 
 62-1جدول شماره 

 و بیشتر متر 30 25 20 18 16 14 12 10 8 و کمترمتر  6 درصد فضا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 

 جایگاه معبر مجاور، در سلسله مراتب معابر شهری -ب

بن ی همود  قوون دستهوی میرده 8بروساس رله  متعارف معابر رو در شار  در یک سلسله مروقب 

 شامل:

 مع ر شریاهی درجه یک )بیرگروه   1)

هیی  مشابه دسترسی درجه یک قل ی متری  250قا فاصله بع له دسترسی به ویستزاه مترل 

 گردد.می

دسترسی به ویستزاه مترل قا  های وصلی شار مع ر شریاهی درجه دل فردی )خیابان  2)

 شود.متری هیی مشابه وین مع ر قل ی می 500فاصله 

 های درجه دل شاری مع ر شریاهی درجه دل فردی )خیابان  3)

O  

O  



 15  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 های منط ه شاری کنن هوی )جمعمعابر منط ه  4)

 ه شاری های هادیکنن هوی )جمعمعابر هادیه  5)

 ویهای مقلهکنن هجمع  6)

 کنن ه چن  کوچه دسترسی دهن ه وصلی به مطعات )جمع  7)

 دهن ه هاایی به مطعاتها یا دسترسیل باالخره کوچه  8)

 

 62-2جدول شماره

 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه معبر

 1 2 3 4 6 8 9 10 *سنجه معبر

 

یک وهفصال موردهظر وی به شاری ل منط هوی * در قعیین سنجه مع ر بین معابر مقلی به منط ه

  لومع ش ه وست.

 

  "تقسیماتبُعد شاخص "سنجه   -ج

 

مطعه وست  به قرقی ی  "بُع  شاخص"که دامل سوت بروی قعیین  هسته شاریبُع  شاخص 

 شود.که ذکر ش   م  ً مقاس ه ش ه ل در دیاگروت فضایی یقاظ می

مطعات مختلا شاری قعیین  "شاخص بُع "بردسب وین سه مورد  62-5قا  62-3در ج ولل 

 وه .ش ه

 

 

 

 

 

 



 16  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 متر 10با عرض معبر تا  یگانه در نواح 8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر  :62-3جدول شماره 

درجه معابرعرض معبر
مربوطه هستهبعد شاخص 



درجه معبر

جمع باز 

و خدمات
درجه 

معبر
سنجه

توان 

دوم 

سنجه




قطعه بعد شاخص

عرض معبر





متر و کمتر 6

1سنجه 
توان دوم سنجه

1.00






عرض معبر





8

2سنجه: 
توان دوم سنجه

4.00






عرض معبر





10

3سنجه: 
توان دوم سنجه

9.00






 



 17  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 متر 16تا  12با عرض معبر  یگانه در نواح 8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر  :62-4جدول شماره 

درجه معابرعرض معبر
مربوطه هستهبعد شاخص  



درجه معبر

و  جمع باز

خدمات درجه 

توان دوم سنجهمعبر

سنجه




قطعه بعد شاخص

عرض معبر




12

4: سنجه 
: توان دوم سنجه 

16.00






عرض معبر




14

5 سنجه:
توان دوم سنجه

25.00






عرض معبر




16

6 سنجه:
توان دوم سنجه

36.00








 18  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 متر 30تا  18با عرض معبر  یگانه در نواح 8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر : 62- 5 جدول شماره
درجه معابرعرض معبر

مربوطه هسته شاخصبعد 



درجه معبر
جمع باز و 

خدمات سنجهدرجه معبر
توان دوم 

سنجه




بعد شاخص

عرض معبر




18

7: سنجه 
49.00: توان دوم سنجه 






ض معبرعر 




20

8 سنجه:
64.00: توان دوم سنجه






ض معبرعر 
25






9 سنجه:
81.00: توان دوم سنجه






ض معبرعر 




30

10 سنجه:
100.00: توان دوم سنجه








 19  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 ساختمانی ریزی شهری و تراکمدر برنامه "بُعد شاخص"وری از بهره -6-3

 

 رییی سود برد. وز جملهقوون در مقورهای مختلا برهامهمطعات می  "بُع  شاخص"وز  

 پذیرش کاربری.در قعیین قروکم ساختماهی ل 

بُع  "قرقیب که وست رور کاربری در سطوح مختلا منوط به دوشتن د  معینی وز ب ین 

دامل مامی بروی قعیین قروکم ساختماهی مطعه هیی  "بُع  شاخص"مطعات باش . بع له  "شاخص

کنن ه قروکم ساختماهی وز جمله قووه  باش   زیرو در نن قمات دوومل مق لدکنن ه ل یا قشویدمی

  فضای باز ل خ مات منط ه مربوطه ل همینطور فضای باز هادیه مرق ط مورد های قروکمیلیژگی

دهن ه به مطعه هیی وثروت خود رو گذوشته م دظه لومع ش ه ل در هاایت درجه مع ر دسترسی

 وست. 

وه . شامل مطعات جوور معابر قع ودی وز مطعات همای  دوده ش ه« بُع  شاخص» 5قا  3ج ولل در 

 "بن های شاخص"هشتزاهه در هوودی با هس ت فضاهای باز مختلا که در مناطد شاری با 

 وه .مختلا لومع ش ه

 

 وری از بُعد شاخص قطعهتعیین سقف تراکم با بهره -6-3-1

 

قرین درجه یعنی مرورگیری  در وی در پایینمطعات بروی مطعه "شاخص بُع "  5قا 3)ج ولل در 

بُع  شاخص مربوط وست ل بیشترین وست  23/2بروبر  8ل مع ر درجه % 4با فضای باز  ویهسته

 قعیین ش ه وست. 36/22 که بروبر% ل مع ر درجه یک 22با فضای باز ویهستهدر  ویبه مطعه

با ودمال   قووه می  پذیری مناطد شاری خودسب س ا جمعیتد ریی شاری بربرهامه 

بروی قعیین س ا قروکم ساختمان وستفاده همای . بروی م ال با ضریب  "بُع  شاخص"ضروی ی وز 

 در هوسان خووه  بود. درص  2236قا د وک ر  درص 223ها بین د ومل یک  وین قروکم

 %1200ریی بروساس مطایعات ل برهامه ل طرح خود هخووه   که قروکم وز د وک ر داال وگر برهامه

رو در بُع  شاخص بروی قعیین قروکم  53/0ضریب  )باقوجه به هس ت بین دل د د  بیشتر شود

  .1200÷  2236=  53/0کن  )ودمال می
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 هایاب  ل همینطور دیزر قروکم% درص  کاه  می118% به 223قرقیب قروکم د ومل هم وز ب ین

 رسن .% می1200قغییر کرده ل د وک ر به 

رییون شاری بخووه  با ودمال ضروی ی در ضریب قروکم هظروت برهامهوی ته ممکنست  

 رییی خود ودمال هماین .وی رو بروی شار مورد برهامهلیژه

 

 

 برای نمونه موردی بندی تعیین سقف تراکمی قطعات جمع -6-4

 های شاری بروبر وست با: س ا قروکمی هر مطعه در هسته

بُع  شاخص مطعه%  ×  35ها  =  ضریب س ا قروکمی مطعات در هسته    

 

% بُع  شاخص مطعه ) وگر ضووبط 70های شاری بروبر وست با  پیکرهمطعات لومع در در س ا قروکمی 

 ود وث بنا وجازه ده  
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بندی منعطف و ضوابط احداث های شهری، عرض ارگانیک معابر، پهنهپیکره -6-5

 بنا

غربی دیزر هام رده ش ه در دنوون گیورش  در غایب یک هموهه موردی )دوزه میاهی چاار دنصر

 مشا   وروئه خووه  ش .

 

 نمونه موردیچکیده وضع موجود  -6-5-1

 نقش و جایگاه حوزه میانی غربی 

 

هکتار در غرب بخ  مرکیی شار  یعنای   4350غربی شار مشا  با مسادت دوزه میاهی

)ع  ل یا به د ارقی هستة مرکیی شار لومع ش ه ل شامل بخشاایی وز غرب درت مطار ومات رضا 

مناطد یک ل دل ل هشت ل هه وست. مومعیت خاص وست رور وین داوزه موجاب شا ه ویان داوزه       

های  های ش  گاهه شار مشا  دوشته باش . با قوجه به بررسی بیشترین ورق اط رو با سایر دوزه

غربای در شاار مشاا  وز دل منظار     ایزااه داوزم میااهی   رس  ه   ل ج صورت گرفته  به هظر می

 دملکردی ل فعاییتی ل ورق اطی ل دسترسی بسیار دائی وهمیت وست.

ه   ل جایزاه دوزم میاهی در سلساله مروقاب شا که معاابر شاار مشاا  در دل م یااس        

شاری ل فروشاری مابل بررسی وست. در م یاس شاری  وین دوزه  مفصل میان دوزم مرکایی  

های غربی شار مشاا  وسات. مقاور     دنوون هستة وصلی شار مشا   ل شرق مشا  با دوزه)به 

هخریسی که وز معابر مام موجود در سازمان فضایی شار مشا  وست هیی  -ودم نباد -نباد لکیل

های شاری مست ر در وین دوزه ل کن . با قوجه به ش ت وستفاده وز کاربری وز وین دوزه د ور می

وی وز درکت جمعیات شاار   ی قوسعه مرکی به پانه غربی شار وز نن  بخ  دم هد ور کری لرها

 به صورت د وری به وین دوزه وختصاص دورد. 

در م یاس فروشاری  وین دوزه  ورق اط میان زوئرون شارهای غربی مشا  ل درت مطاار  

یان داوزه در   کن . ه ا  و    رو برمرورمی…ومات رضا )ع  )هظیر شارهای موچان  طرم ه ل شاه یی ل

ها ل ه شی وست که در طرح جامع بروی وین دوزه باه   ورق اط با وهت ال زوئرون  در روستای سیاست

دنوون وروئه کنن ه خ مات مکمل زیارت در هظر گرفته شا ه وسات ل باه ویان قرقیاب ه ا  داوزه        

 غربی در قشکیل یک زهجیره گردشزری مکمل زیارت دائی وهمیت وست.میاهی



 22  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

هاای  باش   وما بافات دنوون وبت ویی قرین ه   هر بافت شاری مطرح می گرچه سکوهت به

کنا . بخا    وی رو طلاب مای  هایی هستن  که قوجه لیاژه سکوهتی دوزه میاهی غربی دوروی لیژگی

وه . وز جملاه ویان مقا ت    وی وز بافت سکوهتی با کیفیت شار مشا  در وین دوزه مرور گرفتهدم ه

های فوق به دنوون مق لده .وشاره همود…دستزاه  کوهسنزی ل  400د  قوون به سجاد  ملک نبامی

های کای  ی نهاا در طرح قفصایلی  بافت ورزشمن  معاصر شناسایی ش ه ل دفظ کیفیات ل لیژگی

 در مورد قوجه وست.

گردشازری )شاامل    -وی وز یک زهجیرم زیاارقی  قووه  به دنوون دل ه دوزه میاهی غربی می

دارت مطاار وماات رضاا )ع  در داوزه       -شارمی   گردشزری ساپاد در داوزه شامال   منط ه هموهه 

طرم ه ل شاه یی کاه معاابر دسترسای     -شرمی ورقفادات ط یعی موجود در دوزه جنوب -مرکیی

کنا   در مجموداة شااری مشاا  مطارح باشا . لجاود وروضای ل          نهاا وز دوزه غربی د ور مای 

گیری وین ه   خووهن  ش . باه    ویت ل ساویت شکلرییی  بادث ق های لسیع مابل برهامه کاربری

شارمی   شرمی  جنوب های مرکیی  شمال رس  وین ه   در دال داضر در ورق اط با دوزه هظر می

قار   ویوصول های زیارقی ل گردشزری در لضع موجود   سال دییل لجود جاذبه غربی )به ل جنوب

 خووه  بود.

با داوزم مرکایی ل دارت مطاار  یکای وز        زهرس  با قوجه به مجالرت وین دو به هظر می

دملکردهای وین دوزه  وسکان زوئرون ل کاه  بار فعاییتی دوزه مرکیی با زوئرون )وروئه خا مات  

جااات  …منظااور وختصاااص وروضاای بااه ومامتزاااه ل هتاال ل   مکماال زیااارت  خووهاا  بااود. باا ین 

 رساهی به زوئرون  مابل قصور خووه  بود. خ مت

وی در  د له بر وروئه خ مات مرق ط با زوئرون ل گردشزرون  ه   لیژهدوزم میاهی غربی  

هاای متعا دی باا     م یاس شاری )وروئه خ مات به شاارله ون  دورد. در لضاع موجاود  کااربری    

های قجاری زیسات خاالر ل    غربی لجود دوره . مجتمع میاهی  دملکردی در م یاس شار در دوزه

وها  کاه دملکارد شااری      های موجود در وین دوزه ی وز فعاییتهای هموهه…پرلما  بیمارستان مائم ل

رس   وین دوزه  پتاهسایل الزت باروی وروئاه خا مات      دوره . با قوجه به شرویط موجود  به هظر می

قووهنا    های مختلط در جوور معابری با دملکرد شاری می برقر مرکی شاری رو دورو وست. کاربری

رس  ورق اط ل  های صورت گرفته  به هظر می قوجه  به بررسیدر ق ویت وین ه   موثر باشن . با 

شرمی  در جات قأمین خ مات شااری    غربی ل میاهی های شمال قعامل دوزم میاهی غربی با دوزه

  غربی وست. ها وز خ مات موجود در دوزم میاهی ها ل وستفاده ساکنین وین دوزه وین مق لده
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 مناطق واقع در حوزه میانی غربی: 65-1نقشه شماره 
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 غربیانداز حوزه میانیبیانیه چشم 

)ع  ل دارت وماات رضاا     یدر جوور منط ه مرکای  یژهل یمکاه یتبا مومع بیغریاهیدوزه م

 . در ساختار شار دورد یمنقصر بفرد یزاهجا

 یسات  ز یطمقا  یا وری پا یا ور  ساکوهت پا  ی دوزه در مایب مشارکت دماوم  ین من قوسعة

 وجتمادی -ی م ه یاتد یاییل پو یتمردت  هو یخ ماق یازهایه ینقأم ی ل وجتماد یکای   ی وریپا

 . وست یممابل قرس یگردشزر یاتل د یساختار دملکرد یل ودت  یدموم یدر ملمرلها

وهساجات ل   یبرمارور  یدر روساتا  یات قوساعه مروکای کاار ل فعای    یهمپاا  یمسکوه قوسعه

باه   یمردت  دسترسا  یتل ومن ی نسا ها  یکاربر یل سازگار یتمطلوب ی بافت مسکوه یکپارچزی

فرساوده ل   یهاا بافات  یسااماه ه  یاان جر یعها  قسار  سیادر همه م  یخ ماق یمروکی ل مقورها

وست  یشار یسرزه گ ل یتکه موجب بسط دد مکان  هو یدموم یها ل ملمرلها فضا یبرمرور

. خووها  شا    یات ق و یمسکوه یها پانه یمبادفظ در شزریگرد -ی خر یها رخ خووه  دود  روسته

 یات ل ق و یاا همجاوور قعر  هاای  یردوزهساا  ل یدر ورق ااط باا داوزه مرکای     یگردشزر یرهزهج

 .ش ساکن وفیلده خووه   یتجمع . برخووه ش 

 :در وین رله 

ش که معابر  یلقکم یدها وز طر دوزه ینل ورق اط ب یل غرب یشرم یورق اط یها دل هق ویت 

 که ه ای  موجب وخ ل درنم  دوخل دوزه گردد. ی ه ل دموم دمل ل ییه ل

 یوز دضاور کارخاهاه منا  ل هاساازگار     یهاشا  کوش  بروی کاه  یا رفع کامل نیاودگی 

  یزرد یدملکرد یبا فضاها یرگاهیخ مات قعم ها ل کارگاه یوز همجوور یهاش

 ی لگردشازر  ی مختلط خ ماق یدملکردها ی م رن شار یتسا یکثامن به دنوون  پادگان

 یفضااها  ل یرو در برگرفته ل درصه دضور همزاه یژهل یمعمار یدورو یبا بناها ی ج  یقیقفر

ل با ومت ود نن باه گوهسانزی یاک هاوور گردشازری وز       خووه  دود یرو در خود جا یشار هظیر یب

  کوهسنزی به مرکی شار رو ق ورک خووه  دی .

ل در جات دفظ خووهن  ش   یلوج  ورزش معمار یبا بناها یتهو یودور یمسکوه مق ت

  دفظ ل ورق ای ورزش های هویت بخ  وین دوزه  قمای وقی وه یشی ه خووه  ش .

به ساطح مطلاوب )باا     یو خ مات مقله ییونرساه ن م یدمق ت مختلا وز طر یانم قعادل

   برمرور خووه  ش . یقعادی یها قوجه به سنجه

داصال وز   یمارور دورد. وز گشاودگ   یغربا یااهی باغات شار مشا  در داوزه م  قرین لسیع

 یبا فضا یددر قلف ویجاد فضاهای فعال ل سرزه ه شاری یباغات وستفاده ش ه ل برو یندضور و

 خووه  ش .  یییربرهامه یعیس ی ط 
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رو در داوزه   یسااز وه وز طرح ل هشاههچشم ل ها ی هومکان قق د و یعش ه لس یربا وروضی

 . کن  یفروهم م

دوزه دفاظت خووها    یقیمام قفر یتل می یعیط  یها وز پانه یکیبه دنوون  یکوهسنز وز

باه   ینکااب وقصاال نن باا قلاه    یرویی پاذ  یمتناسب با مجموداه  وز جملاه لودا ها    یش . دملکردها

 . بخش  یم یشتریب یبه نن ودت  یبیرگروه ک هتر یجنوب یها بخ 

مخاتلط خووها  شا       یهاا وساتفاده دملکارد    نن های یلمعابر وز پتاهس یجات سرزه گ در

 . یافتخووهن   یرلزوز معابر دملکرد ش اهه یبرخ

 یریجلاوگ  یمساکوه  یباا دملکردهاا   یات جاذب جمع یگردشزر یدملکردها ینقیودم ب وز

 خووه  ش . 

دوزه وساتفاده   ءدر جات ورق ا یوهتفاد یا یخ ماق  ودم وز یتوز قجمع فعای یهاش یایمیو وز

 . شود یم یلقکم یط  اق ینگم ل پارک ی انپشت های یتفعای یجادها با و نن یتفعای یرهل زهج شود یم

 TOD یتها ل مروکی فعای مجتمع یجادو یبرو یمطار شار های یستزاهو 19 لجود  یلپتاهس وز

با لن   یااد ز یات جاذب جمع  ی یقاظ غل ه دمل ل ه ل دماوم ها به مکان ینوستفاده خووه  ش . در و

 مختلاا ل  هاای  یقاروکم کااربر   ی ومکاان وفایو   مناساب ل  یاربسا  یفرصت دسترس یکقروف یجادو

 خووه  ش .  ویجاد ینزم یبازده ی وفیو

مصاوب   یها لجود طرح یلل مرق ط در دوزه با قوجه به پتاهس یوستهس ی پ فضای ش که

ها در  جوور نن یاس ی ل  یر فضاهاد رلی یادهل ومکان پ خووه  ش  یجادو یعیط  یفضاها ها ل کال

 قمات سطح دوزه ممکن خووه  ش . 

با وستفاده چن   یبلکه به شکل دملکرد یلجه خود هه ف ط به شکل دفاظت یندر باتر درویم

 خووه  ش . یتمنظوره ردا

هاای غیار   های مق ت ل هوودی ل وهس ود دسترسیکنن هبا وص ح ش که معابر )ویجاد جمع

 شود.معابر شار وص ح می رده  ش کههم

ی باا لرلد باه   یا هاای وجرو  در جات ق یین موضوع فوق ل به منظور رسای ن باه سیاسات   

وها وز داوزه باا     های درلن دوزه ل قأثیروت بیرلهی کوش  ش ه وسات قاا در سان  چشام     لیژگی

 هاا ل قا یا ها در یاک هظاات وهط اامی      ها ل ضعا گرفته فرصت ل موت وستفاده وز روه ردهای شکل

بروی موضودات کلی دوزه مورد بررسی مرور گرفته ل بعضاً جات کمک به قایه ویزاوی قوساعه   

 .ی داجل وروئه ش ه وستیهای وجرو سیاست
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 : چشم انداز حوزه میانی غربی65-2نقشه شماره 
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 جمعیت پذیری حوزه محاسبات -6-5-2

وز جملاه ویان     بروی مقاس ه جمعیت پذیری داوزه وز رلش هاای مختلفای وساتفاده شا ه     

رلشاا می قوون به رلش قرکی ی پی  بینی جمعیت  پی  بینی جمعیت بر وساس هرخ رش   پای   

 بینی جمعیت بر وساس ظرفیت کای  ی ل خ مات وشاره کرد:

مانهده  ر  گزینهه مطلهوب: کهاهش آراا بهاروری و  بهات     بهه رو  ترکیبهی د   جمعیتبینی  الف( پیش

 مهاجرتی

لمیار ل قأثیرگاذوری    های مربوط به قغییاروت باارلری  مارگ    قرین دایت وین گیینه مقتمل

گیرد ل به همین دییل باه دناوون گییناه     غربی رو در هظر میمااجرت بر رش  جمعیتی دوزه میاهی

هفار   712049هفر باه   520964ه جمعیت دوزه وز مطلوب وهتخاب ش ه وست. در چارچوب وین گیین

درص  در پایاان دلره کااه     2/1درص  در نغاز دلره به  8/1رس . متوسط رش  جمعیت وز  می

سایه به بااال   65درص  کاسته ش ه ل بر هس ت وفرود  7/6سایه  15یاب . وز هس ت وفرود کمتر وز  می

 شود. درص  وفیلده می 7/2

 
 )گزینه مطلوب( 2شماره   بینی جمعیت حوزه میانی غربی در گزینه : پیش65-1جدول شماره 

 میزان رشد ساالنه تعداد جمعیت سال

1385 520964  

1390 569569 8/1 

1395 625774 9/1 

1400 670822 4/1 

1405 712049 2/1 

 

در آغاز و  2بینی شده حوزه میانی غربی در گزینه  : مقایسه ترکیب سنی جمعیت پیش65-2جدول شماره 

 پایان دوره

 1405 1385 های عمده سنی گروه

 6/26 3/33 ساله 14-0

 6/65 6/62 ساله 64-15

 8/7 1/4 ساله وبیشتر 65

 بینی جمعیت با رشد طبیعی ب( پیش

دها  ل معناای نن    غربی رو ب لن دخایت مااجرت ب ست میوین گیینه جمعیت دوزه میاهی

به بع  به کلی متوما شا ه یاا نهکاه قعا ود      1385وین وست که یا مااجرپذیری ل مااجرفرستی وز 

هاای جمعیتای )قرکیاب سانی       مااجرون لورد ش ه ل خارج ش ه با هم مسالی شا ه ل وز لیژگای  
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

وها . جمعیات داوزه در     ی برخاوردور شا ه  لمیر  کام ً مشابا جنسی  سطح بارلری ل سطح مرگ

رس . مییون رش   هفر در پایان دلره می 645711به  1385هفر در  520964چارچوب وین گیینه وز 

 یاب .  درص  در پایان دلره کاه  می 62/0درص  در نغاز دلره به  17/1ساالهه جمعیت وز 

 
 4شماره   هبینی جمعیت حوزه میانی غربی در گزین : پیش65-3جدول شماره 

 )باروری روبه کاهش و مهاجرت متوقف( 

 میزان رشد ساالنه تعداد جمعیت سال

1385 520964  

1390 566777 17/1 

1395 601610 2/1 

1400 626061 8/0 

1405 645711 62/0 

 
 بینی شده حوزه میانی غربی : مقایسه ترکیب سنی جمعیت پیش65-4جدول شماره 

 آغاز و پایان دورهبراساس رشد طبیعی در 

 1400 1385 های عمده سنی گروه

 3/21 3/33 ساله 14-0

 4/70 6/62 ساله 64-15

 3/8 1/4 ساله وبیشتر 65

 

 پذیری از لحاظ امكان تأمین خدمات برآورد جمعیتج( 

 

شاود.  در وین بخ  م ادث جمعیتی ل فعاییتی در مایب ظرفیت کای  ی دوزه بررسای مای  

غربی  الزت وست  ظرفیت وروضی داوزه باه یقااظ قاأمین      پذیری دوزه میاهی جمعیتبروی برنلرد 

هاای مناساب باروی وسات رور خا مات رو       مسادت زمین ءخ مات بررسی شود. به وین منظور وبت و

 همائیم: مقاس ه می

 يريز كل سطح حوزه = سطح قابل برنامه -باغات و اراضي كشاورزي  -% سطح براي اختصاص به معابر 25

    
2/1187 -  245 - 5/4011 = 3/2579 
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

کاه شاامل وروضای باایر        هکتاار وسات   2579ریایی دا لد    بنابروین ساطح مابال برهاماه   

باش . در دوخل وین سطح د  وسکان جمعیت  های دمومی )بجی معابر  ل کاربری مسکوهی می کاربر

 یم.یهما ضمن قأمین خ مات مورد هیاز نهاا رو بررسی می

هکتاار باا ودتسااب مجماوع ساروهه مساکوهی ل        3/2579قرقیب در مساادتی دا لد    ب ین

هایور هفار ضامن     880خ ماقی )د ومل سروهه مسکوهی ل د وک ر سروهه خا ماقی  ومکاان وساکان    

قأمین خ مات مورد هیازشان مشارلط باه وفایوی  قاروکم سااختماهی لجاود دورد  کاه بروسااس         

   قروکم ساختماهی در دوزه موجود وست.دل  قروکم ومتصادیسنجی کای  ی  ومکان وفیوی ومکان

پاذیری    هماهطور که بارها وث ات ش ه وست  یکی وز مامتارین دوومال وثرگاذور بار جمعیات     

 قروکم ل مامترین دامل وفیوی  قروکم م ادث مربوط به ومتصاد زمین ل بنا وست.

متصادی  قروکم داصله باه  غربی با مقاس ه قروکم بر وساس م ادث ودر طرح دوزه میاهی

 سازد. هیور هفر رو ممکن می 780پذیری  شود که جمعیت درص  می 307طور متوسط 

 سه  قروکم کای  ی

سومین دنصر مام در قعیین قروکم وبعاد مطعاات وسات کاه در صاورت قعیاین قاروکم بار        

دت مطعات درص  یعنی قروکم ساختماهی که وبعاد ل مسا 197وساس نن  متوسط قروکم ساختماهی 

 شود. هیور هفر می 638ده  د لد  ل در  مع ر وجازه نن رو می

-داوزه میااهی  مطلاوب  پاذیری   د  جمعیتبر وسلد مقاس ات جمعیت پذیری قرقیب  ب ین

یکصا  هایور   می قووه  د لد شود ل در کمترین دایت  هیور هفر قعیین می 712قا  645غربی مابین 

 هفر به جمعیت دوزه وفیلده شود.

 

هزار نفرر توسرط    615همان طور که اشاره شد جمعیت پیشنهادی حوزه به میزان  اما

بر پایاه   طرح جامع به مشاور ابالغ شده که مبنای محاسبات نحوه توزیع جمعیت قرار گرفت.

هایور هفار    615شمسی بایغ بر  1405وط دات طرح جامع جمعیت دوزه میاهی غربی در وفد سال 

هیور هفار بیشاتر وز جمعیات     87یت وین دوزه در سال وفد بی  وز خووه  ش . بر وین وساس جمع

 کنوهی وست. 
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 اصول و مبانی طراحی معابر حوزه

 ضرلرت وست رور سلسله مروقب دسترسی در شاکله ش که معابر 

 مطع نم  ل ش  د وری وز دوخل مق ت مسکوهی 

  د وریردایت هس ت مناسب نم  ل ش  در معابر بروی دملکرد وجتمادی ل 

 قاوون وجتنااب    که وز د وری بودن نهاا همای   سازی درکت د وری در معابری رلون

 کرد.

     ساازی   وست رور دملکردهای متناسب با ه   معابر در جاوور نهااا  یعنای همسانگ

 های معابر کاربریاا ل لیژگی

 

بر وساس معیارهای دمل ل ه ل ل قروفیک هر مع ر بای  قع ودی وز لیژگی های ذکار شا ه   

ج لل زیر رو بروی شامل ش ن در یک دسته وز دسته های سلسله مروقب روه های شااری دورو   در

 باش  که معابر دوزه با وین لیژگی ها بررسی ل هتیجه در ج لل زیر نلرده ش ه وست:
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 هتیجه بررسی هشان می ده :

 های  شاخصهتوان براساس تمام  شبكه معابر این حوزه را در وضع موجود نمی

 بندی نمود. بندی معابر، گروه شناخت و دسته

معبر یعنی حدود ده درصد از معرابر از همره    5تنها بن ی معابر  وز ش   شاخصه گرله

درصا    65درصا  وز معاابر     50)وی ته نهام با ردایت د ومل وساتاه وردها    ورند ها بهره شاخصه

دهنا .   ها رو پاسخ مای  کمتر وز هیمی وز شاخصه درص  بامی قناا 25باشن  ل  ها رو دورو می شاخصه

 وشاره همود.زیر قوون به چاار دنصر  ه ودن شاخصه می وز مامترین دلل دورو

 های متع د ل خارج وز معیارهای مربوطه به فووصل  ق اطع -یک

 یک یزر   د ت ردایت سلسله مروقب وقصال معابر به -دل

بل م اول در معاابری کاه ه ا  وجتماادی هیای       فروقر رفتن نم  ل ش  د وری وز د  ما -سه

 دوره . 

دلات هماان دا ت ردایات سلساله       کنن ه هوودی ل مق ت  به د ت لجود معابر جمع -چاار

 .مروقب معابر

 

 های عملكردی معابر سلسله مراتب معابر و دستیابی بیشتر به شاخصه -1

 ت قرسایم شا ه   کنن ه هاوودی ل مقا   ش که معابر که قا د  معابر جمع 1:10000در ه شه 

دا له باا وهسا ود برخای وز      وست  کوش  ش ه وست که به سلسله مروقب مناس ی دست یابیم  باه 

وه   درجه مشابات نن معابر رو  قر لصل ش ه معابر  که ب لن ردایت سلسله مروقب به معابر وصلی

 های ضرلری هیدیک گردوهیم. به شاخصه
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 : مقیاس عملکردی معابر حوزه میانی غربی65-3نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

شران عبوریسرت، در حرالی کره نقرش       کاهش فشار عبوری به معابری که نقش عمده -2

 .اجتماعی هم دارند

 ساماه هی قروفیک در جات کاه  بار قروفیک د وری بر معابر پر نم  ل ش . -

های مختلا وز جمله د ت مجوز لرلد  های شخصی وز رلش وقوم یلکاستن بار قروفیک  -

 نهاا به بعضی وز معابر

 ود وث معابر د وری ج ی  در منط ه -

 یا دل ط  ه کردن بعضی وز معابر -

 

 محورهای پیاده و گردشگری -6-5-3

 محور پیاده و گردشگری کال قره خان -

اص یافتاه بایا  قکمیال شا ه ل     رلی وختصا  مسیر وین کال که بخ  ودظم نن به ومر پیااده 

 ساماه هی شود که وهم نهاا د ارقن  وز:

 د ت مطع بوسیله معابر غیروصلی وز طرید وهس ود نهاا -

 قر ق اطع غیرهمسطح پیاده با معابر وصلی -

گیرد ل مع ر پیاده هم باا   متر ورقفاع می 1/5بروی قق د وین ومر معابر با شیب وه کی د لد 

 همای . قر رفته ل د ور پیاده رو ب لن مطع سووره ممکن می ایینپمتر 1/30چن  پله د لد 
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

    وهجاما    وی مای لمتی در برخی وز هوودی وج اروً معابر شاری به مطع کننا ه معاابر هادیاه

های هادیاای که یک مقور پیاده رو مطع خووهن  کرد  به همین طرید به کنن ههمچنین جمع

 شوه .یک یزر متصل می

 

 

 

 

قکمیل دملکارد ویان مع ار     بروی

هاای   پیاده ل گردشازری باه سااختمان   

شود که به نن هما  مجالر وجازه دوده می

بزشاین  ل دتی ط  ات همکا ل یا هماه  

ساختمان رو باه پاذیرویی ل گردشازری    

 .وختصاص دهن 

 

 تصویری از، سلسله مراتب معابر حوزه

 

 

 

 چگونگی طراحی معابر، بدنه و آسفالت -6-5-4

 بر )آسفالت(عرض معا

در رلش پیشناادی وین مشالر با قوجه به شکل ط یعی معابر ممکن وست ب هاه هاا شاکل     -

منظمی ه وشته باش .معموال در شرویطی که ب هه ها شکل هن سی ثابتی ه ورها  یاا دار     

مع ر قا همان د  وضافه می شود ل یا نن بخ  به مایکین مجالر فرلخته می شود. وما باا  

وشتن ب هه ها ل قنوع بخشی به ب هه ها وز طرید ق عیت وز وصل شکل نن ه ف ط یعی هزه د

ها ل وست رور م لمان شاری در  پیاده رلها متغیر باوده لیای دار  نسافایت هماووره      

 ثابت می باش .
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 عرض پیاده روها 

در  پیاده رل ها ثابت هیست ل مربوط می شود به در  نسفایت ل مییون فاصله وی که  -

قا ب هه لجود دورد.  بنابروین دا ومل دار  پیااده رل ودا ت مای شاود ل دا وک ر نن باه         

چزوهزی شکل گیری ب هه ها مربوط می شود.بنابروین بروی هر مع ر د ومل دار  قعیاین   

ل د ومل در  پیاده رل می باشا .ل رلی ه شاه   می شود که داصل جمع در  نسفایت 

در  نسفایت ل در  پیاده رل ل وگار دار  دل پیااده رل یکای ه اشا  دار  هار دل        

 هوشته می شود. 

 
 نحوه ساماندهی پیاده روها و فواصل آن ها تا بدنه  

بروی فضاهای بامیماه ه بین د ومل در  پیاده رل قا ب هه ها بر وساس نن ها می قوون به 

 وین صورت پیشنااد دود:

ساهتیمتر باش  باه دییال مفیا  ه اودن ویان       50چناهچه در  فضای مذکور کمتر وز  الف(

در  بروی طرودی  پیشنااد می شود که وین فضاا باه ماایکین پا ک هاای مجاالر       

 فرلخته شود.
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

ساهتیمتر باش  بروی طرودی پیااده رلهاا    50چناهچه در  فضای بامیماه ه بیشتر وز  ب(

فضااهای هیازمنا  طرودای    »نن وستفاده می شود. ویان فضااها کاه ققات دناوون       وز

در ه شه « شاری

هشااان دوده ماای  

شااااوه  بااااروی  

وساات رور م لمااان 

شاری ل فضاای  

س ی طرودی مای  

 شوه . 

 

 

 

 

 نمونه فضاهای طراحی شده
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 

 نحوه نمایش آکس معابر 

 

در مووردی که قعریض وز نکد باش  نکد موجود ل پیشناادی بر هم منط د هستن   وماا  

نکد ها بر هم منط د هیستن  کاه در ویان ماوورد    در معابری که قعریض وز مقور وهجات همی شود 

 خط نکد م لی هیی قرسیم می گردد که می قووه  همای  دهن ه جات قعریض ل م  ور نن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقسیمات شامل پیکره، هسته ها و نواحی و محالت -6-5-5

 

در طرح قفصیلی دوزه میاهی غربی م ق ی به دنوون قعیین پیکره شاری مطارح وسات کاه    

وی به دمد یک پ ک ل همچنین دملکردهای شاری  شامل مطعات همجوور معابر با دملکرد فروهادیه

 وه . وست که وغلب در داشیه همین معابر مرور گرفته
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 های شهریها و پیکره: سلول65-4نقشه شماره 
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 غربی : تقسیمات ناحیه، محله و سلولهای شهری موجود در حوزه میانی65-5نقشه شماره 
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 های شهری حوزه  میانی غربی مشهدهسته "بعد شاخص"تعیین  -7

وه . که های شاری  شکل گرفتههسته شاری در بین پیکره 45مشا   غربی در دوزه میاهی

 زیر للهاا در ج گاهه بع  شاخص ن 6بروساس قروکم جمعیتی  هس ت فضای باز ل هس ت خ مات 

 مقاس ه ش ه وست.
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 شهریهای بعد شاخص هسته: 7-1جدول شماره

شماره 

 هسته
 تراکم

سنجه 

 تراکم

توان دوم 

 سنجه تراکم

فضای 

 باز

فضای سنجه 

 باز

توان دوم سنجه 

 فضای باز
 خدمات

سنجه 

 خدمات

توان دوم سنجه 

 خدمات

مجموع 

 سنجه ها

بعد 

 شاخص

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 
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 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

شماره 

 هسته
 تراکم

سنجه 

 تراکم

توان دوم 

 سنجه تراکم

فضای 

 باز

فضای سنجه 

 باز

توان دوم سنجه 

 فضای باز
 خدمات

سنجه 

 خدمات

توان دوم سنجه 

 خدمات

مجموع 

 سنجه ها

بعد 

 شاخص

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 

 های شهریوری از بُعد شاخص برای توزیع جمعیت در هستهبهره 

 

پذیری ل قروکم پیشناادی جمعیتی نهاا وز های شار در جمعیتهسته "بع  شاخص"لری وز باره

 قرقیب که وضافه جمعیت مصوب بروی دوزهقوون بروی وین ومر وستفاده کرد. ب ین  می"بع  شاخص"

 ییشناادپ یتپادگان وز کل جمع یشناادیپ یتهفر جمع 20000) هیورهفرست 69میاهی غربی که معادل 

 ها قوزیع کرد. وی ته چون بای  وینقوون بردسب وین شاخص بین هسته  رو می دوزه کاسته ش ه وست

قوزیع به جمعیت موجود هسته هیی قکیه همای   در لومع وز داصلضرب جمعیت هسته ل بع  شاخص نن 

وز نن  پذیری هر هسته مقاس ه ل با وفیوی  نن به جمعیت موجود. جمعیت پیشناادی لدرص  جمعیت

   7-1)ج لل .شودطرید ل مسادت هسته قروکم جمعیتی پیشناادی هر هسته رلشن می

 

  



 46  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 های شهرپذیری و تراکم جمعیتی پیشنهادی هسته: محاسبه جمعیت7-2جدول شماره 
شماره 

 هسته

جمعیت 

 موجود

بعد 

 شاخص

ضرب بعد شاخص و  حاصل

 جمعیت موجود

سهم از جمعیت 

 حوزه

پذیری جمعیت

 اضافی

جمعیت  کل

 پیشنهادی

تراکم پیشنهادی 

 هسته

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16

17 

18

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 



 47  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

شماره 

 هسته

جمعیت 

 موجود

بعد 

 شاخص

ضرب بعد شاخص و  حاصل

 جمعیت موجود

سهم از جمعیت 

 حوزه

پذیری جمعیت

 اضافی

جمعیت  کل

 پیشنهادی

تراکم پیشنهادی 

 هسته

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 های شهریمحاسبه بعد شاخص قطعات در هسته -8

ل وز طرید دل دنصر وساسی موثر بر مطعات یعنی درجه  هابا مقاس ه بع  شاخص هسته

 شود. وم وت می مطعات معابر مجالر ل در  نهاا هس ت به مقاس ه بع  شاخص

 

 بعد شاخص قطعات -8-1

 های مختلا مقاس ه ش ه وست.بع  شاخص مطعات در هسته 81-3قا 81-1در ج ولل 

 

 
 شهریهای : بعد شاخص قطعات در هسته81-1جدول شماره 

عرض معبر
 6عرض معبر 

متر و کمتر

سنجه 

:1

توان 

دوم 

1سنجه:

8عرض معبر:
سنجه 

:2

توان 

دوم 

4سنجه :

10عرض معبر:
سنجه 

:3

توان 

دوم 

سنجه 

:9

درجه معبر

876587658765درجه معبر

123412341234سنجه 

توان دوم سنجه
149161491614916

 شاخص قطعاتبعد 

13.4812.093.75--5.39هسته 

26.7745.896.92---هسته 

37.7960.68----هسته 

45.7533.045.92---هسته 

55.2627.64-5.71--هسته 

64.6221.364.83--6.19هسته 

74.8723.765.085.365.816.38 هسته

812.95167.6113.0213.14--هسته 

95.2027.005.395.66--هسته 

105.8133.725.986.22--هسته 

1111.05122.1711.14--11.80هسته 

122.626.842.97--4.88هسته 

133.059.293.36--5.13هسته 

1410.55111.2410.6410.78--هسته 

155.1126.165.31---هسته 

163.3211.003.61---هسته 

173.149.843.44---هسته 



 49  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

عرض معبر
 6عرض معبر 

متر و کمتر

سنجه 

:1

توان 

دوم 

1سنجه:

8عرض معبر:
سنجه 

:2

توان 

دوم 

4سنجه :

10عرض معبر:
سنجه 

:3

توان 

دوم 

سنجه 

:9

درجه معبر

876587658765درجه معبر

123412341234سنجه 

توان دوم سنجه
149161491614916

 شاخص قطعاتبعد 

186.5943.44----هسته 

196.5743.136.726.94--هسته 

204.7222.254.925.22--هسته 

215.7733.305.946.19--هسته 

227.1451.00----هسته 

235.9034.80----هسته 

246.0036.05----هسته 

257.8661.847.99---هسته 

262.064.25----هسته 

274.2417.96-4.795.29-هسته 

284.7222.254.925.22--هسته 

292.064.252.50---هسته 

303.7714.254.03---هسته 

312.375.612.763.26--هسته 

325.1126.165.31---هسته 

334.7222.254.92-5.68-هسته 

344.5921.09----هسته 

354.2418.00----هسته 

365.1026.015.29---هسته 

374.7222.254.92---هسته 

382.456.002.83---هسته 

392.456.002.83---هسته 

404.0516.444.29---هسته 

411.733.002.24---هسته 

423.8514.84----هسته 

433.5012.243.774.154.725.41هسته 

444.0516.44----هسته 

456.7946.166.947.157.497.95هسته 



 50  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 های شهری: بعد شاخص قطعات در هسته81-2جدول شماره 

12عرض معبر:عرض معبر
سنجه 

:4

توان دوم 

16سنجه :
14عرض معبر:

سنجه 

:5

توان 

دوم 

سنجه 

:25

16عرض معبر:
سنجه 

:6

توان 

دوم 

سنجه 

:36

درجه معبر

876587658765درجه معبر

123412341234سنجه 

توان دوم سنجه
149161491614916

 بعد شاخص قطعه

13.4812.11هسته 

26.947.61هسته 

37.7960.68هسته 

46.3340.07هسته 

55.8934.69هسته 

64.6221.34هسته 

74.8723.72هسته 

812.96167.96هسته 

95.227.04هسته 

105.8133.76هسته 

115.1126.11هسته 

123.3211.02هسته 

133.149.86هسته 

142.626.86هسته 

1511.28127.24هسته 

1610.55111.30هسته 

176.5943.43هسته 

183.210.24هسته 

193.6813.54هسته 

205.6131.47هسته 

216.8546.92هسته 

226.1738.07هسته 

238.1265.93هسته 

245.7232.72هسته 

257.8661.78هسته 

262.456.00هسته 

274.2417.98هسته 

284.924.01هسته 



 51  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

12عرض معبر:عرض معبر
سنجه 

:4

توان دوم 

16سنجه :
14عرض معبر:

سنجه 

:5

توان 

دوم 

سنجه 

:25

16عرض معبر:
سنجه 

:6

توان 

دوم 

سنجه 

:36

درجه معبر

876587658765درجه معبر

123412341234سنجه 

توان دوم سنجه
149161491614916

 بعد شاخص قطعه

294.2417.98هسته 

302.456.00هسته 

315.4830.03هسته 

325.227.04هسته 

334.9824.80هسته 

345.227.04هسته 

355.227.04هسته 

364.2417.98هسته 

372.626.86هسته 

384.0516.40هسته 

391.732.99هسته 

403.8514.82هسته 

413.512.25هسته 

424.4119.45هسته 

436.7946.10هسته 

444.0516.44هسته 

456.7946.16هسته 

 

 
  



 52  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 های شهریعد شاخص قطعات در هستهب: 81-3جدول شماره 

18عرض معبر:عرض معبر
سنجه 

:7

توان 

دوم 

سنجه 

:49

20عرض معبر:
سنجه 

:8

توان 

دوم 

سنجه 

:64

25عرض معبر:
سنجه 

:9

توان 

دوم 

سنجه 

:81

30عرض معبر:
سنجه 

:10

توان 

دوم 

سنجه 

:10

درجه 

معبر

8765876587658765درجه معبر

1234123412341234سنجه 

توان دوم سنجه
14916149161491614916

 بعد شاخص قطعه

13.4812.11هسته 

26.947.61هسته 

37.7960.68هسته 

46.3340.07هسته 

55.8934.69هسته 

64.6221.34هسته 

74.8723.72هسته 

812.96167.96هسته 

95.227.04هسته 

105.8133.76هسته 

115.1126.11هسته 

123.3211.02هسته 

133.149.86هسته 

142.626.86هسته 

1511.28127.24هسته 

1610.55111.30هسته 

176.5943.43هسته 

183.210.24هسته 

193.6813.54هسته 

205.6131.47هسته 

216.8546.92هسته 

226.1738.07هسته 

238.1265.93هسته 

245.7232.72هسته 

257.8661.78هسته 

262.456.00هسته 

274.2417.98هسته 

284.924.01هسته 



 53  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

18عرض معبر:عرض معبر
سنجه 

:7

توان 

دوم 

سنجه 

:49

20عرض معبر:
سنجه 

:8

توان 

دوم 

سنجه 

:64

25عرض معبر:
سنجه 

:9

توان 

دوم 

سنجه 

:81

30عرض معبر:
سنجه 

:10

توان 

دوم 

سنجه 

:10

درجه 

معبر

8765876587658765درجه معبر

1234123412341234سنجه 

توان دوم سنجه
14916149161491614916

 بعد شاخص قطعه

294.2417.98هسته 

302.456.00هسته 

315.4830.03هسته 

325.227.04هسته 

334.9824.80هسته 

345.227.04هسته 

355.227.04هسته 

364.2417.98هسته 

372.626.86هسته 

384.0516.40هسته 

391.732.99هسته 

403.8514.82هسته 

413.512.25هسته 

424.4119.45هسته 

436.7946.10هسته 

444.0516.44هسته 

456.7946.16هسته 

 

های هسته بردسب بع  شاخص 60/15قا  44/3های وین ج لل بع  شاخص وز بروساس دوده

 شاری ل در  ل درجه معابر هر یک در هوسان وست.

 

 

 

 

 

 



 54  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 گانه حوزه 43های تعیین سقف تراکمی قطعات مختلف در هسته -8-2

بروساس بع  شاخص مطعات س ا قروکمی مطعات بردسب در  مع ر مجالر ل در د  

 شود.معابر مجالر به شرح زیر مقاس ه می

 در درکت بود. 60/15قا  44/3  بین وست ناءبع  شاخص مطعات )با دذف یک  -یک

های طرح جامع  باقوجه به مق لدش ن وفیوی  جمعیت دوزه )باقوجه به مطایعات ل دوده -دل

 وفیوی  قروکم زیادی رو ه ای  در دوزه مورد م دظه مرور دود.

وست .  2/1% )ضریب قروکم 120های دوزه در د لد در شرویط داضر کمترین قروکم -سه

هتیجه باقوجه بع  شاخص د ومل ل ق سیم وین دل به یک یزر ضریب قروکمی بع  در

 شود.% می35شاخص د ومل بروبر 

35 = %44/3  ÷2/1 

  6% )ضریب قروکمی 600ط  ه با قروکم  10های متوسط بیشترین قروکم دوزه در ساختمان

قروکمی که ب ین وست  ضریب  60/15داصل ش ه وست. یذو باقوجه به بع  شاخص د وک ر که 

 شود.درص  می 38نی  طرح ب ست می

38   %  6/15  ÷600 

غربی خووه  های دوزه میاهی% ضریب مناس ی بروی هسته35قرقیب دم ً ضریب قروکمی ب ین

 بود.

های شاری  بروبرست با ک  شاخص نهاا ضرب ر یعنی ضریب س ا قروکمی هر مطعه در هسته

 % ک  شاخص نهاا 35)یا % 35

 های دوزه میاهی خووه  بود.% ضریب مناس ی بروی هسته35 قرقیب دم ً ضریب قروکمیب ین

 های شهری، برابرست با کد شاخص آنها یعنی ضریب سقف تراکمی هر قطعه در هسته

 % کد شاخص آنها(35% )یا 35ضربدر 

 

 های شهریکد شاخص قطعات در پیکره -8-3

های شاری ک  شاخص مطعات بروساس در  مع ر همجوور  مسادت مطعه ل در پیکره

های نن در ج لل زیر شود. که سنجههای مترل قعیین میطور م  ور فاصله نهاا با ویستزاههمین

 نم ه وست.

 نلرده ش ه وست. مربوطه های مربوطه بروساس همین موورد در ج للسنجه

 



 55  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 
 های شهریمحاسبه بعد شاخص، قطعات اراضی در پیکره هایعوامل و سنجه: 84-1 شماره جدول

مسادت 

 مطعه
250 350 500 750 1000 1500 2000 2500 3500 

ل  4000

 بیشتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

مسادت 

 مطعه
 ل بیشتر 60 55 50 45 40 35 30 24 20 18

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

فاصله وز 

 مترل
 ل کمتر 500 650 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 

 

قرین مع ر با دلرقرین فاصله ک  قرین مطعه در جوور کم در قرقیب در کوچکب ین

 وست. 73/1شاخص بروبر

 

73/1   =3 → 3 ( =1×1( +  1×1( +  1×1  

 شود.می 3/17در بیشترین د  ک  شاخص بروبر 

 

3/17 ( =10×10( +  10 ×10( +  10×10   

 

  رو ما هظر دوشاته باشایم ضاریب     12% )باا ضاریب قاروت    1200بنابروین وگر د  قروکمای  

 شود.شاری بروبر هفتاد درص  می قروکمی مطعات لومع در پیکره

70 %3/17  ÷12 

 

o  کا   70بروبرست باا  بنابروین س ا ضریب قروکمی مطعات لومع در پیکره شاری %

 شاخص نهاا.



 56  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

o وین وجازه رو   ها به شرطی وست که ضووبط ود وث بناوی ته ومکان پذیرش وین قروکم

 به نهاا ب ه  لگرهه قروکم داصل وز ضووبط داکم خووه  بود.

 

در صورقی که قروکم داصل وز ضووبط بیشتر باش   قروکم د  هاشی وز ک  شاخص مابل  تبصره:

به معنای دیزر قروکم داصل وز ضووبط ل ک  شاخص هر ک وت کاه کاوچکتر    ودمال وست.

 قووه  در هر مطعه ودمال گردد.باش   می

 

 جمع بندی بعد شاخص و تعیین سقف تراکمی  -8-4

 هماهطور که در بخ  باال مشخص ش :

های شاری د وک ر ضریب قروکم مطعات در  پذیری مطعات در دوخل هسته د وک ر قروکم -یک 

 %  بُع  شاخص وست.35دوخل هسته بروبر 

پذیری در  های شاری د وک ر ضریب قروکم پذیری مطعات در پیکره د وک ر قروکم  -دل

هیی نهرو % بُع  شاخص وست  که وی ته بای  ضووبط ود وث بنا 70های شاری بروبر  پیکره

ممکن سازد ل وگرهه قروکم داصل وز ردایت ضووبط کمتر باش   نن ضریب م ک 

 پذیری خووه  ش .  قروکم

 



 57  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 بندی اراضیپهنه -9

 بن ی وروضی به م ادث زیر قوجه لیژه ش ه وست. در پانه

 های ننهای شاری ل قفالتها یا پیکرهمرورگیری پانه در هسته -یک

 معابر  همجوور پانه ل ه   کارکردی نهااقوجه به مع ر )یا  -دل

 

 قووها  یاک پاناه یکپارچاه     هایی با معابر با درجات متفاالت همای  های شاری در پانهبلوک

 باش .

 های موجود پانهکاربری -سه

 های گذشته در پانههای پیشناادی طرحکاربری -چاار

 هاه   هقوه قق د خ مات غیروهتفادی دلیتی در قعیین پانه -پنج

بن ی وروضی یکی وز مامترین دناصر وثرگذور وینست که مشاخص شاود  قملاک وروضای     بروی پانه

 گاهه چزوهه خووه  بود. 7دلیتی   -خ ماقی )غیروهتفادی

 یذو در بخ  ولل به وین ومر خووهیم پردوخت:

 

 گانه 7کن تأمین اراضی خدماتی مهای مگونه -9-1

 

 های خدماتی غیرانتفاعی دولتی و مشکالت آنضرورت تأمین محل استقرار کاربری -9-1-1

ریایون    طرح12های مختلا شارسازی  وز جمله شرح خ مات قیپ بروساس شرح خ مات

شاری موظا هستن  که  مقل وسات رور خا مات غیروهتفاادی کاه دلیات مسامول قاأمین نهااا در         

های شاری مشخص شارهاست )م ل نموزش  درمان  قرقیب ب هی  با وشتی  فرهنزی  رو  در طرح

 هماین .

های جامع که قا د  مطعات ه ایا  پای  بارلد هام      وصرور به وین ومر قا د یست  که دتی در طرح

 هماین .قعیین مکان نهاا رو  وج اری می

 



 58  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

های مسمول قأمین ویان خا مات    ها وج اریست  وینست که  ورگاندلت وینکه قعیین وین مکان

بروی نهاا  دچار مشکل هش ه ل یا در ه ااط غیرمناساب  بااین ومار     های مناسب بروی وهتخاب مکان

 وم وت هنماین .

  مشكالت ناشی از تعیین محل استقرار خدمات )غیرانتفاعی( موظف دولتی -1

 ها در وروضی متعلد به مردت با مووهع فرولوهی مووجه وست. قعیین وین مکان

 سازه .ومر رو با مشکل مووجه می لجود مووهین ل م رروقی که وز هظر ماهوهی وین -یک

 که وز روه مشرلع باش   مقترت وست. مالكیت شخصیماهون وساسی   47ط د ماده  -

  د اوق  مساکن ل شاغل وشاخاص وز     مرال گوی : دی یت  جاان   ماهون وساسی می 22ماده  -

 قعر  مصون وست.

 م اهی شردی -دل

 ط کامل دورد.گوی  هر مایکی  هس ت به مال خود قسلماد ه قسلیط که می -

 فرمای : مال مسلمان م ل خون ول  مقترت وست.یا ک ت پیام ر که می -

 م اهی درفی -سه

کن  که مایکیت  وز جمله مایکیت بر زماین  در زماره د اوق    در جامعه ویرون درف دکم می

 د ه مردت باش  ل ه ای  مورد قعر  مرور گیرد.

 د وق جااهی -چاار

 گوی : می 17اده ود میه جااهی د وق بشر در م

   هر شخص به قناایی یا همروه دیزرون دد مایکیت دورد.1) "

 "قوون خود سروهه وز دد مایکیت مقرلت همود.  ود ی رو همی2)

o قرقیب مصوبات شارسازی در مورد قعیین مکان وست رور خ مات دمومی در وروضی ب ین

 گیرد.خصوصی کام ً در قعار  با ماهون  شرع ل درف مرور می

 هایی که برای رفع تناقض صورت پذیرفتهکوشش -2

ها ل مردت وسات  مجلاد در   بروی رفع وین قنامض که من ع وصلی قعارضات بین شاردوری

در ماهون قعیین لضعیت وم ک لومع در طرح  با صقه به وینکه ودوروت دلیتی موظا به  2/9/1367

سال  5الت بروی خری  قعیین کرده وست. )وی ته قا ماه م 18خری  وین وروضی هستن   بروی نهاا قناا 

قووه  بوسیله مایک زمین  باا ساپردن قعاا   ماورد     هم شرلط بازدوره ه لضع هموده وست  که می

 قوجه لومع هشود .
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ها  ودوروت کل روه ل شارساازی ل ودوروت مسامول خا مات دلیتای باا م ارروت دیزاری        شاردوری

ماه وز قصویب طرح  وین قاریخ رو  18قر هماین . م  ً بجای الهیماه طو 18هماین  که وین کوش  می

های ج ی   باز هم شرلع ج ی ی بروی وین هماین  ل یا با قصویب طرحوز مروجعه مایک مقسوب می

قار مابال قق اد وسات ل باامی وز نن      هماین . که دم ً ف ط بروی شارله ون ضعیاماه لضع می 18

 گذره .مووهع می

معالن د ومی لزورت روه ل شارسازی ل در قفسیری که وز موضوع هموده  95دیماه  28درقاریخ 

ها مکلفن  در صورت د ت شاردوری"گوی : ماهون رفع مووهع قویی   می 59وست  به وستناد به ماده 

های وجرویی قا پایان مالت ماهوهی  ب لن هیاز باه مووف ات   وجروی طرح با کاربری موردهیاز دستزاه

طررح  ه وجرویی ذیربط با ق اضای مایک ط د مووهین ل م رروت مربوطه پرلوهه صادر کننا .  دستزا

 . "نخواهد شدهای وجرویی ل دستزاه بروی شاردوری جدید موجب ایجاد مهلت جدید

o ماه فرصت  بروی دستزاهاای وجرویای   18قرقیب دم ً )بروی شارله ون غیرضعیا  ف ط ب ین

 لجود دورد. نهام بروی خری  وین وروضی

قاوون  ها )که دهسال وز قصویب وسات  مغاایرت دورد. یعنای مای    که کام ً با س ا زماهی طرح

سال وز هر طرح زمین معینی بروی  5/8های وجرویی دم ً در گفت با وین قفاصیل  بروی دستزاه

 خری   ود وث ل وست رور خ مات مربوطه لجود ه ورد.

شود ل یا ودتمااالً باا   های ورگاهاای مربوطه میوجروی طرحقرقیب وین ومر  یا موجب د ت ب ین

 خری  وروضی هامناسب بروی کاربری مربوطه منجر خووه  ش .

یعنی قمات قمای وت وه یشی ه ش ه )بروی قأمین زمین خ مات دلیتای   باا قماات مشاک قی کاه      

لیتی زماان  ماه بروی خری  وروضی خ مات د 18شود  قناا بروی شاردوری ل مردت داصل می

 کن .ویجاد می

 های تأمین اراضی برای تمام دوره تهیه طرححلراه -3

وی که در قمات دلره طرح دستزاه وجرویی دل بروی مشخص همودن وروضی به گوههچن ین روه

 ریییست.بتووه  هس ت به خری  یکی )یا قع ود الزت  نهاا وم وت همای   مابل برهامه

دستزاه وجرویی که قمات وروضی مناسب بروی کااربری مربوطاه )کاه     قایه یک ه شه بروی هر -یک

 قووه  چن ین بروبر د  موردهیاز باش   رو همای  ده .می
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هایی کاه  روه ردی  ل قعیین قع ود لسیعی وز پانه -های ساختاریبن ی شار )مشابه طرحپانه -دل

 کاربرهای مربوطه بتووه  در نهاا مست ر گردد.

های زیادی باروی قاأمین   ها وینست که: دم ً بروی دستزاه وجرویی  شاهدلشوز میویای وین ر

قووها  وز طریاد منامصاه زماین     سازد. دتی وز وین طرید دستزاه مربوطه مای زمین ممکن می

 قری رو بخرد.ورزون

های معین ش . در طول طرح وز معایب وین رلش وینست که ممکنست قمات مطعات  یا پانه

قووهن  بزیره   وخذ هماین  ل بروی کاربری موردهظر زمینی بامی زری رو که میهای دیکاربری

 هماه .

 ها نه  ر لسعت بخشی  که  ودتمال وین ومر پایین بیای .قوون به وهتخاب وین مطعات ل پانهوی ته می

رلش دلت وینست که  در مورد نخرین زمین هر کاربری  )ط د م رروقی که بانزات قصویب طرح 

ماه به دستزاه مربوطه بروی قملک نن  18شود  به ق  یت نن در همان زمان وم وت ل معین می

فرصت دود )با ود ت وینکه وین نخرین زمین مابل قملک بروی وین کاربری در مقله  هادیه یا 

شارست  ل در صورقی که به قملک وم وت هکنی  قا قایه ل قصویب طرح بع ی زمین مناس ی بروی 

 مربوطه در شار لجود ه ورد. کاربری

  حل تأمین اراضی از طریق توزیع هزینه آن به کل یا بخشی از شهروندانراه -4

گیارد کاه بجاای    شار به داا ه مای   "ظلم بایسویه د ل وست"در وین رلش به وستناد م ل 

د قعیین قع ود معین زمین در شار ل وهت ال فشار هاشی وز قأمین وروضای خا مات دلیتای باه قعا و     

 دورون منت ل شود.دورون  وین ومر به قع ودی بیشتری وز زمینوه کی وز زمین

های زیادی باروی  شود ل یا پانهقرقیب که لمتی قع ود زیادی پ ک بروی هر کاربری قعیین میب ین

کننا  باا وخاذ درصا  وز     شود. هر ک وت وز نهاا که بروی جووز مروجعه میوین ومر در هظر گرفته می

هاای  %  ول بتووه  وز دیزر کاربری10روضی )م  ً وگر ده بروبر زمین قعیین ش ه باش  معادلمیمت و

شاورویعایی  در صان لق     1367/ 2/9لر شود. وین م ایغ با قکیه بر مصوبه مورخ  پانه خود باره

دمرون شار لوریی ل با رسی ن باه دا  مناساب  یکای وز وروضای قعیاین شا ه باروی نن کااربری          

باردوری وز  قووه  هس ت به سااخت ل بااره  ل به سازمان مربوطه وط ع دوده شود که  میخری وری 

 نن وم وت همای .
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 8قرقیب که وگر بروی م ال رلش بع ی وینست که  وین ومر به کل شارله ون ققمیل شود. ب ین %

% هام  8یاب   بانزات وخذ جووز د له بار داوور  دیزار    سطح شار باین خ مات وختصاص می

هایی که  ود ت نمادگی ساخت وی خری  وروضی خ مات دلیتی وخذ به خری  زمین بروی ورگانبر

 هماین   وختصاص یاب .می

  دورون موظا هستن   شورویعایی که زمین 3/10/1369رلش سوت وینست که  به وستناد مصوبه

ی قاأمین  با لرلد وروضی خود به مق لده خ ماقی شاردوری  پنجاه درص  وروضی خود رو برو

%  قمات کساهی که بروی ولیین بار  وم وت 55خ مات به شاردوری لوگذور همای . )شارهای بیرگ 

-کنن  )یعنی ولیین باری که زمین بروی ود وث بناا باه زماین ل بناا مای     به درخووست پرلوهه می

 خووه  ب ل شود  وین م  ور وروضی رو وخذ ل به وست رور خ مات دلیتی غیروهتفاادی وختصااص  

 یاب .

 بندیجمع -5

قرقیب بروی دال معضال قملاک وروضای باروی خا مات غیروهتفاادی دلیتای چنا  رلش مابال           ب ین

 قصویرست. 

هاا  در وروضای   % کااربری 15وش ف اط قق اد   رلش موجود با هماه مشاک ت نن کاه هتیجاه     -یک

 قرین شارله ون وست.ضعیا

بن ی  ل دودن شااهد  ه مست ل یا پانهقعیین قع ود لسیعی زمین بروی هر کاربری )بشکل ه ش -دل

 قملک بروی خری  هر سازمان وجرویی در زماهی که بتووه .

قوزیع وین مشک ت به قع ود لسیعی وز شارله ون  وخذ دوور  وز قع ودی که نن کاربری در -سه

 قووه  مست ر شود.زمین نهاا می

خریا  وروضای کااربری    قوزیع ویان مشاکل باه کال شاارله ون )باا وخاذ داوور  وضاافه           -چاار

 غیروهتفادی دلیتی 

 شوه .% شارهای بیرگ  وروضی که به مق لده لورد می55% )50لری وز مصوبه وخذ باره -پنج

 های مختلف طرح تفصیلی و چگونگی نحوه تأمین خدمات دولتیبندی گونهجمع -6

 سه گوهه طرح قفصیلی مابل ق لین وست:

 خ ماقی ضرلریشکل ک سیک با قعیین کاربری  -یک
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 های خ ماقیهای کاربریشکل ک سیک با قعیین الیه -دل

 هابن ی کاربریپانه -سه

 شكل کالسیک -6-1

شاوه  ل  در وین شکل کاربریاای خ ماقی دلیتی پیشناادی هیی م ل معماول مشاخص مای   

تای  هاای خا ماقی غیروهتفاادی دلی   بردسب قجارب گذشته وهتظار موف یت نهاا در وست رور کااربری 

 % وست.20% قا 15د لد 

 دل بروی قق د بیشتر طرح وینست که مسموییت قملاک وروضای ویان خا مات رو کاه      یک روه

ماهوهاً بای  سازمان وجرویی مربوطه بر دا ه گیرد  بر گردن شارله ون بزاذوریم ل باا وخاذ    

وخذ  هماین دوور  بروی خری  وین وروضی وز کلیه کساهی که وم وت به درخووست پرلوهه می

 هماییم ل وین دوور  صرف خری  وروضی لومع در طرح شوه .

 های کاربریشكل کالسیک با الیه -6-2

در وین شکل بجای قعیین کاربریاا به قع ود موردهیاز  قمات وروضی که باروی هار کااربری    

قرقیاب شااهد نن   شود ل با ین های ج وگاهه به سازمان مربوطه وروئه میمناسب هستن   در ه شه

 برد.ازمان رو بروی خری  وروضی باال میس

     بروی مق د ش ن طرح )با فر  وینکه بار خری  زمین به گردن شارله ون گذوشاته شاود

 دل لجود دورد.دل روه

o    روه ولل  مشابه رلش م ل  وخذ دوور  وز کلیه شارله وهی که هس ت به سااخت ل سااز

 هماین   وست.وم وت می

o وه  )ل وین بار قماات نهااا رلی   بروی هر کاربری قعیین ش ه دل دلت  که وز وروضی کهروه

شوه   دوور  وخذ ل صرف خری  یکی وز نن وروضی شود ل بامی پد ه شه منعکد می

 من  شوه .وز پردوخت دوور  بتووهن  وز کاربری مشابه وطروفیان باره

 هابندی کاربریهای طرح تفصیلی با پهنهارائه نقشه -6-3

های متع دی شوه   لیی در پانهقل دمید کاربری خ ماقی دلیتی قعیین همیدر وین شکل م

شود  که وز یکی  وز دل رلش وخذ داوور  وز  بروی نهاا شاهد وست رور در هظر گرفته می
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قاوون ساود   وه  مای ها قعیین ش ههایی که بروی وین کاربریکلیه شارله ون ل یا همان پانه

 برد.

 

 بندی هنپه -9-2

های وهجات ش ه وست. در منااط ی کاه   های کاربریویذکر  پانهموورد یاد ش ه فوقبروساس 

وها  ل یاا در شارویط داضار باروی ویان خا مات مناساب         های گذشته کاربری خ ماقی دوشتهطرح

های خا ماقی وختصااص   قووهن  به وین کاربریوه  که میگذوری ش ههایی هاتهستن   به دنوون پانه

من  شاود بایا  درصا ی وز    بخووه  بجای نن وز خ مات وهتفادی ل یا قجارت باره یابن . وگر مایکی

 پردوخت همای . میمت زمین خود رو جات خری  زمین بروی خ مات غیروهتفادی

ها ل شوروی شار وین ومر رو بپذیره   لگرهه هوع کنن هوی ته وین به شرطی وست که قصویب

های مرق ط به نن هفت کاربری قووهایی دوشتن   سازمان بع ی مورد دمل خووه  بود  که ف ط لمتی

 ها بروی کاربری خود وم وت هماین .قووهن  به خری  وروضی در وین پانهمی

قووهن  هس ت باه وسات رور   ماه پد وز قصویب ل وب غ طرح مایکان می 18در غیر وینصورت 

 هماین .های مجاز در وروضی خود وم وت خ مات وهتفادی ل دیزر کاربری

دها . در ویان شارلط دوومال م ال      بن ی وروضی ل شرلط نهاا رو همای  میپانه 9ج ولل 

های ج ی  ل یا در دال بازسازی  با مکاهاایی که هوساز هستن  ل یا مقل وست رور بنا )که در بافت

 های طوالهی همینطور وز دمر نهاا بامیست  بسیار موثرست.هنوز سال

 ساز ل موورد مشابه مرور دوره .ه اط هشاههطور وروضی که در همین
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 غربی های فعالیتی حوزه میانیاستفاده از اراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه : ضوابط92-1شماره جدول 

-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی

حوزه احداث  هامشخصات کلی زیر پهنه

 (1بنا )

حدارتفاعی یا 

 ات و یا تراکمطبق
 دیگر توضیحات

S1 

له
مح

ی 
تها

الی
فع

 ای

S11 

کلیه خدمات و فعالیتهای 

خدماتی  -ای تجاریمحله

انتفاااعی و ریرانتفاااعی  

 ایمحله

S111 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و یا در 

 شرف نوسازی
مالک مجاز به انتخاب  طبق ضوابط در جوار معبر

های یاد انواع کاربری

معین شده شده تا سقف 

 در جداول است.

S112 کوتاه مرتبه 

S113 بلندمرتبه 

S114 در بافتهای شکل گرفته  میان مرتبه

 بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S115 طبق ضوابط

S116 بلندمرتبه 

S12 

خدمات انتفاعی و 

 ایریرانتفاعی محله

 )بجز تجاری(

S121 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در

 شرف نوسازی 
 طبق ضوابط در جوار معبر

برای مثال آموزش 

دولتی یا خصوصی 

 مجازست

S122 کوتاه مرتبه 

S123 بلندمرتبه 

S124 در بافتهای شکل گرفته  میان مرتبه

 بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S125 طبق ضوابط

S126 بلندمرتبه 

S13 
، 

S14 

خدمات هفتگانه 

ریرانتفاعی با توافق یا 

(  2طی مراحل قانونی)

های پهنه  تبدیل به کاربری

S11  و یاR11 

S131 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با 

 رلبه دبستان

% اشغال 40

 محل

 بنا آزاد 

طبق ضوابط 

سازمان مربوطه و 

 ریاب آن ضوابط

 عام احداث بنا

در قطعاتی که به تملک 

آید بخش عمومی در می

باید خدماتی که از آنها 

نامبرده شده )با عنوان 

 رلبه( قطعاً مستقر شوند.

S132 کوتاه مرتبه 

S133 بلندمرتبه 

S134 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با 

 رلبه ورزشی
- S135 کوتاه مرتبه 

S136 بلندمرتبه 

S137 خدمات ریرانتفاعی با  میان مرتبه 

رلبه تأسیسات و 

 تجهیزات

- S138 کوتاه مرتبه 

S139 بلندمرتبه 

S141 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با 

 رلبه پارک و سبز
- S142 کوتاه مرتبه 

S143 بلندمرتبه 

S144 میان مرتبه 
-دیگر خدمات فرهنگی

 مذهبی
- S145 کوتاه مرتبه 

S146 بلندمرتبه 

S147 میان مرتبه 
خدمات ریر انتفاعی با 

 رلبه درمانی
   S148 کوتاه مرتبه 

S149 بلندمرتبه 

S15 ایهای ویژه محلهکاربری 

S151 میان مرتبه 

   دیگر خدمات ریر انتفاعی

 

S152 کوتاه مرتبه 

S153 بلندمرتبه 

S154 میان مرتبه 

   
S155 کوتاه مرتبه 

S156 بلندمرتبه 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا میحوزه احداث بنا محدوده (1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحل قانونی قانون تعیین وضعیت امالک 10با اعطای زمین معوض و یا واریز  (2)

 یابد.فاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری میبه خدمات انت 2/9/1367مورخ 

 7های خدمات غیرانتفاعی % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری10توضیح:

% زمین خود را نیز برای این امر اختصاص دهد.10تواند گانه شود. مالک می



 65  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 غربی میانی های فعالیتی حوزهاستفاده از اراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه : ضوابط92-1شماره جدول ادامه 

-کدیک

 رقمی

-پهنه

های 

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی
 هامشخصات کلی زیر پهنه

حوزه احداث بنا 

(1) 

حدارتفاعی یا طبقات 

 و یا تراکم
 دیگر توضیحات

S2 

ت
الی

فع
حیه

 نا
ای

ه
ای

 

S21 

کلیااه خاادمات و فعالیتهااای 

خادماتی   -ای تجااری ناحیه

 انتفاعی و ریرانتفاعی 

S211 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و یا در 

 شرف نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

مالک مجاز به انتخاب 

های مختلف کاربری

تا سقف معین شده در 

جدول سطوح و 

 هاست.سرانه

S212 کوتاه مرتبه 

S213 بلندمرتبه 

S214 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل

 گرفته بنا در شمال زمین 

 % 65در 

 شمال زمین
 کوتاه مرتبه S215 طبق ضوابط

S216 بلندمرتبه 

S22 

خدمات انتفاعی و ریرانتفاعی 

 ایناحیه

 )ریرانتفاعی(

S221 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز

 و یا در شرف نوسازی 

 در جوار 

 معبر
 طبق ضوابط

دولتی یا خصوصی 

 مجازست

S222 کوتاه مرتبه 

S223 بلندمرتبه 

S224 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل

 گرفته بنا در شمال زمین 

 % 65در 

 شمال زمین

طبق ضوابط 

سازمان مربوطه و 

% 65در ریاب آن 

 جوار معبر

 کوتاه مرتبه S225 طبق ضوابط

S226 بلندمرتبه 

S23 
، 

S24 

خدمات هفتگانه ریرانتفاعی با 

توافق یا طی مراحل 

-(  تبدیل به کاربری2قانونی)

 R11و یا  S21های پهنه 

S231 میان مرتبه 
 با رلبه راهنمایی و

 دبیرستان 

طبق ضوابط سازمان 

ریاب مربوطه و در 

آنها ضوابط احداث 

 بنای عام

مشابه در قطعاتی که 

به تملک بخش دولتی 

یا عمومی درآید باید 

خدماتی که از آنها 

نامبرده شده مستقر 

 گردند.

S232 کوتاه مرتبه 

S233 بلندمرتبه 

S234 میان مرتبه 

 کوتاه مرتبه S235 با رلبه ورزشی

S236 بلندمرتبه 

S237 میان مرتبه 
  خدمات ریرانتفاعی با رلبه

 تأسیسات و تجهیزات
S238 کوتاه مرتبه 

S239 بلندمرتبه 

S241 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 پارک و سبز
S242 کوتاه مرتبه 

S243 بلندمرتبه 

S244 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 کوتاه مرتبه S245 مذهبی-فرهنگی

S246 بلندمرتبه 

S247 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 درمانی
S248 کوتاه مرتبه 

S249 بلندمرتبه 

 ایهای ویژه ناحیهکاربری S25 ویژه  

S251 میان مرتبه 

 دیگر خدمات ریر انتفاعی

طبق طرح 

 توجیهی

طبق طرح توجیهی و 

در ریاب آن ضوابط 

 عام

 

S252 کوتاه مرتبه 

S253 بلندمرتبه 

S254 میان مرتبه 

 
S255 کوتاه مرتبه 

S256 بلندمرتبه 

 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا می( حوزه احداث بنا محدوده1)

ک % قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املال      10( با اعطای زمین معوض و یا واریز 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری10توضیح: 

 ای این امر اختصاص دهد.% زمین خود را نیز بر10تواند گانه شود. مالک می



 66  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 مشهدهای فعالیتی حوزه میانی: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه92-1ادامه جدول شماره 

-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی
 هامشخصات کلی زیر پهنه

حوزه احداث 

 (1بنا )

حدارتفاعی یا 

 طبقات و یا تراکم
 توضیحاتدیگر 

S3 

ت
الی

فع
قه

نط
ی م

ها
ای

 

S31 

کلیااه خاادمات و  

ای فعالیتهای منطقه

خادماتی   -تجاری

انتفاااااااااعی و 

 ریرانتفاعی

S311 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و یا در 

 شرف نوسازی

% جوار 65در 

 معبر
 طبق ضوابط

های تمام کاربری

ای با انتخاب محله

مالک تا سقف 

جداول سطوح و 

 سرانه

S312 کوتاه مرتبه 

S313 بلندمرتبه 

S314 میان مرتبه 
در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S315 طبق ضوابط

S316 بلندمرتبه 

S32 

خدمات انتفاعی و 

ریرانتفاعی منطقه 

ای  )ریرانتفاعی( 

 به جز تجاری

S321 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و یا در 

 شرف نوسازی

% جوار 65در 

 معبر
 طبق ضوابط

مثالً استقرار دبیرستان 

دولتی یا خصوصی 

 آزاد 

S322 کوتاه مرتبه 

S323 بلندمرتبه 

S324 میان مرتبه 
در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S325 طبق ضوابط

S326 بلندمرتبه 

S33 
، 

S34 

خدمات هفتگانه 

ریرانتفاعی با 

توافق یا طی 

(  2مراحل قانونی)

و یا  S41تبدیل به 

R12 

S331 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 راهنمایی و دبیرستان

طبق ضوابط 

سازمان مربوطه 

% جوار 65و یا 

 معبر 

 طبق ضوابط

سازمان مربوطه و 

 یا ضوابط عامل

وقتی به تملک دولتی 

یا عمومی درآید باید 

حتماً کاربری ذکر 

شده با رلبه مستقر 

 گردد.

S332 کوتاه مرتبه 

S333 بلندمرتبه 

S334 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 ورزشی
S335 کوتاه مرتبه 

S336 بلندمرتبه 

 ویژه

S337 خدمات ریرانتفاعی با رلبه  میان مرتبه

 تأسیسات و 

 تجهیزات

S338 کوتاه مرتبه 

S339 بلندمرتبه 

S341 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 مذهبی-فرهنگی
S342 کوتاه مرتبه 

S343 بلندمرتبه 

S344 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 درمانی
S345 کوتاه مرتبه 

S346 بلندمرتبه 

S347 میان مرتبه 
خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 پارک و سبز
S348 کوتاه مرتبه 

S349 بلندمرتبه 

S35 کاربریهای ویژه 

S351 میان مرتبه 

 خدمات ریر انتفاعیدیگر 

  با گزارش توجیهی و یا ضوابط عام

S352 کوتاه مرتبه 

S353 بلندمرتبه 

S354 میان مرتبه 

 
S355 کوتاه مرتبه 

S356 بلندمرتبه 

 اشغال مجاز کمترست.تواند در آن مستقر گردد و از سطح ای از پالک است، که بنا می( حوزه احداث بنا محدوده1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10( با اعطای زمین معوض و یا واریز 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری% اخذ شده جهت تبدیل 10توضیح: 

  % زمین خود را نیز برای این امر اختصاص دهد.10تواند گانه شود. مالک می



 67  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 مشهدحوزه میانی های فعالیتی: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه92-1ادامه جدول شماره 
-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هامشخصات کلی زیر پهنه رقمیکدسه هاپهنه

حوزه احداث بنا 

(1) 

حدارتفاعی یا 

 دیگر توضیحات طبقات و یا تراکم

S4 

ت
الی

فع
ری

شه
ی 

ها
 

S41 

کلیه خدمات و 

فعالیتهای شهری 

خدماتی  -تجاری

 انتفاعی و ریرانتفاعی

S411 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف

 نوسازی 
تا سقف تعیین  طبق ضوابط در جوار معبر

شده در جداول 

 هاسرانه

S412 کوتاه مرتبه 

S413 بلندمرتبه 

S414 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S415 طبق ضوابط

S416 بلندمرتبه 

S42 

خدمات انتفاعی و 

ریرانتفاعی شهری 

 )ریرانتفاعی(

S421 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف

 نوسازی 
آموزش عالی  طبق ضوابط در جوار معبر

دولتی یا 

 خصوصی

S422 کوتاه مرتبه 

S423 بلندمرتبه 

S424 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S425 طبق ضوابط

S426 بلندمرتبه 

S43 

، 

S44 

خدمات ریرانتفاعی 

با توافق یا طی 

(   2مراحل قانونی)

و یا   S413تبدیل به 

R11 

S431 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 و دبیرستانراهنمایی 

طبق ضوابط 

سازمان مربوطه و 

% جوار 65یا 

 معبر

طبق ضوابط سازمان 

مربوطه و یا ضوابط 

 عام احداث بنا 

در صورت 

تملک دولتی یا 

عمومی حتماً 

کاربری قید شده 

با غلبه بر مستقر 

 گردد.

S432 کوتاه مرتبه 

S433 بلندمرتبه 

S434 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 ورزشی
S435 کوتاه مرتبه 

S436 بلندمرتبه 

S437 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 تأسیسات و تجهیزات
S438 کوتاه مرتبه 

S439 بلندمرتبه 

S441 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 سبزپارک 
S442 کوتاه مرتبه 

S443 بلندمرتبه 

S444 خدمات ریرانتفاعی با رلبه  میان مرتبه 

 مذهبی –فرهنگی 

 

S445 کوتاه مرتبه 

S446 بلندمرتبه 

S447 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

  درمانی
S448 کوتاه مرتبه 

S449 بلندمرتبه 

S45 های ویژهکاربری 

S451 میان مرتبه 

 دیگر خدمات ریر انتفاعی

طبق طرح 

 توجیهی یا عام

طبق طرح توجیهی 

  یا عام

S452 کوتاه مرتبه 

S453 بلندمرتبه 

S454 میان مرتبه 

 کوتاه مرتبه S455 زمین های ذخیره

S456 بلندمرتبه 

 
 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا می( حوزه احداث بنا محدوده1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10( با اعطای زمین معوض و یا واریز 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری10توضیح: 

 امر اختصاص دهد.% زمین خود را نیز برای این 10تواند گانه شود. مالک می

 



 68  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 مشهدهای فعالیتی حوزه میانی: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه92-1ادامه جدول شماره 
-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی
 هامشخصات کلی زیر پهنه

حوزه احداث بنا 

(1) 

حدارتفاعی یا 

 طبقات و یا تراکم
 توضیحاتدیگر 

S5 

ت
الی

فع
ری

شه
فرا

و 
ی 

هر
 ش

ای
ه

 

S51 

کلیه خدمات و 

فعالیتهای شهری و 

 -فراشهری تجاری

خدماتی انتفاعی و 

 ریرانتفاعی

S511 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف

 نوسازی 
تا سقف مندرج  طبق ضوابط در جوار معبر

در جداول 

-سطوح و سرانه

 ها

S512 کوتاه مرتبه 

S513 بلندمرتبه 

S514 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S515 طبق ضوابط

S516 بلندمرتبه 

S52 

خدمات انتفاعی و 

ریرانتفاعی فراشهری 

 )ریرانتفاعی(

S521 میان مرتبه 
 در شرفدر بافتهای نوساز و یا 

 نوسازی 
 طبق ضوابط در جوار معبر

آموزش عالی 

خصوصی یا 

 دولتی

S522 کوتاه مرتبه 

S523 بلندمرتبه 

S524 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه S525 طبق ضوابط

S526 بلندمرتبه 

S53 
، 

S54 

خدمات ریرانتفاعی 

با توافق یا طی 

(  2مراحل قانونی)

و یا  S51تبدیل به 

R12 

S531 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 آموزش عالی

طبق ضوابط 

سازمان مربوطه و 

% جوار 65یا 

 معبر

طبق ضوابط سازمان 

مربوطه و یا ضوابط 

 عام احداث بنا

در صورت 

تملک دولتی و 

حتماً عمومی 

کاربری قید 

شده با عنوان با 

رلبه بر مستقر 

 شود.

S532 کوتاه مرتبه 

S533 بلندمرتبه 

S534 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 ورزشگاههای بزرگ
S535 کوتاه مرتبه 

S536 بلندمرتبه 

S537 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 تأسیسات و تجهیزات
S538 کوتاه مرتبه 

S539 بلندمرتبه 

S541 میان مرتبه 
خدمات ریر انتفاعی با رلبه پارک 

 و سبز
S542 کوتاه مرتبه 

S543 بلندمرتبه 

S544 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 مذهبی-فرهنگی
S545 کوتاه مرتبه 

S546 بلندمرتبه 

S547 میان مرتبه 
 خدمات ریرانتفاعی با رلبه 

 بیمارستان
S548 کوتاه مرتبه 

S549 بلندمرتبه 

S551 میان مرتبه 
 دیگر خدمات ریرانتفاعی 

 
S552 کوتاه مرتبه 

S553 بلندمرتبه 

S55 های ویژهکاربری 

S554 میان مرتبه 

 

  طبق طرح توجیهی یا ضوابط عام

S555 کوتاه مرتبه 

S556 بلندمرتبه 

S557 میان مرتبه 

 S558 کوتاه مرتبه 

S559 بلندمرتبه 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.بنا میای از پالک است، که ( حوزه احداث بنا محدوده1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10( با اعطای زمین معوض و یا واریز 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری10توضیح: 

 % زمین خود را نیز برای این امر اختصاص دهد.10تواند گانه شود. مالک می



 69  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 غربی  های مختلط حوزه میانیدر انواع زیر پهنه: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا 92-1جدول شماره 
-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی

حوزه احداث بنا  هامشخصات کلی زیر پهنه

(1) 

حدارتفاعی یا طبقات و 

 یا تراکم
 دیگر توضیحات

M1 

حله
ی م

تها
عالی

ف
نی

کو
مس

و 
ی 

ا
 

M11 

-کلیه خدمات و فعالیتهای محله

خدماتی انتفاعی و  -ای تجاری

 غیرانتفاعی  و مسکونی

M111 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و 

 یا در شرف نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

تا سقف مندرج در 

 جداول سطوح و سرانه 

M112 کوتاه مرتبه 

M113 بلندمرتبه 

M114 در بافتهای شکل  میان مرتبه

 گرفته بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M115 طبق ضوابط

M116 بلندمرتبه 

M12 

خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی 

ای )غیر تجاری( و محله

 مسکونی

M121 در بافتهای نوساز و  میان مرتبه

 یا در 

 شرف نوسازی

 طبق ضوابط در جوار معبر

برای مثال دبستان 

 دولتی یا خصوصی

M122 کوتاه مرتبه 

M123 بلندمرتبه 

M124 در بافتهای شکل  میان مرتبه

 گرفته بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M125 طبق ضوابط

M126 بلندمرتبه 

M13 

خدمات غیرانتفاعی با توافق یا 

(  تبدیل 2طی مراحل قانونی)

 M11به 

M131 در بافتهای نوساز و  میان مرتبه

 یا در 

 شرف نوسازی

 طبق ضوابط در جوار معبر
هزینه پرداختی باید 

صرف خرید اراضی 

 خدمات مربوطه شود

M132 کوتاه مرتبه 

M133 بلندمرتبه 

M134 در بافتهای شکل  میان مرتبه

 گرفته بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M135 طبق ضوابط

M136 بلندمرتبه 

M14 
تجاری و خدمات انتفاعی و 

 مسکونی

M141 در بافتهای نوساز و  میان مرتبه

 یا در 

 شرف نوسازی

 طبق ضوابط در جوار معبر

با پراخت عوارض 

 مربوطه

M142 کوتاه مرتبه 

M143 بلندمرتبه 

M144 در بافتهای شکل  میان مرتبه

 گرفته بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M145 طبق ضوابط

M146 بلندمرتبه 

M2 

ت
عالی

ف
حیه

 نا
ی

ها
نی

کو
مس

و 
ی 

ا
 

M21 

-کلیه خدمات و فعالیتهای ناحیه

خدماتی انتفاعی و  -ای تجاری

 غیرانتفاعی و مسکونی

M211 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و 

 یا در شرف نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

تا سقف مندرج در 

 جداول سطوح و سرانه

M212 کوتاه مرتبه 

M213 بلندمرتبه 

M214 در بافتهای شکل  میان مرتبه

 گرفته بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M215 طبق ضوابط

M216 بلندمرتبه 

M22 
خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی 

 ای غیرتجاری و مسکونیناحیه

M221 در بافتهای نوساز و  میان مرتبه

 یا در 

 شرف نوسازی

 طبق ضوابط در جوار معبر

برای مثال راهنمایی 

 دولتی یا خصوصی

M222 کوتاه مرتبه 

M223 بلندمرتبه 

M224 در بافتهای شکل  میان مرتبه

 گرفته بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M225 طبق ضوابط

M226 بلندمرتبه 

M23 

خدمات غیرانتفاعی با توافق یا 

(  تبدیل 2طی مراحل قانونی)

 M12به 

M231 در بافتهای نوساز و  میان مرتبه

 یا در 

 شرف نوسازی

 طبق ضوابط در جوار معبر

 

M232 کوتاه مرتبه 

M233 بلندمرتبه 

M234 در بافتهای شکل  میان مرتبه

 گرفته بنا

 در شمال زمین 

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M235 طبق ضوابط

M236 بلندمرتبه 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا میحوزه احداث بنا محدوده (1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحل قانونی قانون تعیلین وضلعیت املالک    10با اعطای زمین معوض و یا واریز  (2)

 یابد.خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری میبه  2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقلع در  کلاربری  10توضیح:

 دهد.% زمین خود را نیز برای این امر اختصاص 10تواند گانه شود. مالک می



 70  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 غربی های مختلط حوزه میانی: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه92-1ادامه جدول شماره 

 
-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی

حوزه احداث بنا  هامشخصات کلی زیر پهنه

(1) 

حدارتفاعی یا طبقات 

 و یا تراکم

دیگر 

 توضیحات

M3 

ت
عالی

ف
قه

نط
ی م

ها
نی

کو
مس

و 
ی 

ا
 

M31 

کلیه خدمات و 

ای فعالیتهای منطقه

خدماتی  -تجاری

انتفاعی و غیرانتفاعی و 

 مسکونی

M311 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

تا سقف 

مندرج در 

جداول 

سطوح و 

 سرانه 

M312 کوتاه مرتبه 

M313 بلندمرتبه 

M314 میان مرتبه 
در بافتهای شکل گرفته بنا در شمال 

 زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M315 طبق ضوابط

M316 بلندمرتبه 

M32 

خدمات انتفاعی و 

ای غیرانتفاعی منطقه

)غیرتجاری( و 

 مسکونی

M321 میان مرتبه 
شرف در بافتهای نوساز و یا در 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

مثالً برای 

استقرار 

دبیرستان 

خصوصی یا 

 دولتی

M322 کوتاه مرتبه 

M324 بلندمرتبه 

M325 میان مرتبه 
در بافتهای شکل گرفته بنا در شمال 

 زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M326 طبق ضوابط

M327 بلندمرتبه 

M33 

خدمات غیرانتفاعی  با 

توافق یا طی مراحل 

(  تبدیل به 2قانونی)

M31 

M331 میان مرتبه 
در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

 

M332 کوتاه مرتبه 

M333 بلندمرتبه 

M334 میان مرتبه 
در شمال در بافتهای شکل گرفته بنا 

 زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M335 طبق ضوابط

M336 بلندمرتبه 

M4 

ت
عالی

ف
نی

کو
مس

و 
ی 

هر
 ش

ی
ها

 

M41 

کلیه خدمات و 

فعالیتهای شهری 

خدماتی  -تجاری

انتفاعی و غیرانتفاعی و 

 مسکونی

M411 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط جوار معبردر 

تا سقف 

مندرج در 

جداول 

سطوح و 

 سرانه

M412 کوتاه مرتبه 

M413 بلندمرتبه 

M414 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M415 طبق ضوابط

M416 بلندمرتبه 

M42 

انتفاعی و  خدمات

غیرانتفاعی شهری 

)غیرتجاری و 

 مسکونی(

M421 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 در جوار معبر

 طبق ضوابط

 

مثالً برای 

استقرار 

دبیرستان 

خصوصی یا 

 دولتی

M422 کوتاه مرتبه 

M423 بلندمرتبه 

M424 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین

 طبق ضوابط

 
M425 کوتاه مرتبه 

M426 بلندمرتبه 

M43 

خدمات غیرانتفاعی با 

توافق یا طی مراحل 

(  تبدیل به 2قانونی)

M41 

M431 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 در جوار معبر

 طبق ضوابط

 

 

M432 کوتاه مرتبه 

M433 بلندمرتبه 

M434 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M435 طبق ضوابط

M436 بلندمرتبه 

 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا میحوزه احداث بنا محدوده( 1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10( با اعطای زمین معوض و یا واریز 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری10توضیح: 

 % زمین خود را نیز برای این امر اختصاص دهد.10تواند گانه شود. مالک می

 



 71  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 غربی های مختلط حوزه میانیدر انواع زیر پهنه: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا 92-1ادامه جدول شماره 
-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی

حوزه احداث بنا  هامشخصات کلی زیر پهنه

(1) 

حدارتفاعی یا طبقات 

 و یا تراکم

دیگر 

 توضیحات

M5 

ت
عالی

ف
نی

کو
مس

و 
ی 

هر
اش

فر
و 

ی 
هر

 ش
ی

ها
 

M51 

کلیه خدمات و 

فعالیتهای شهری و 

 -فراشهری تجاری

 خدماتی و مسکونی

M511 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

تا سقف 

مندرج در 

جداول 

سطوح و 

 سرانه

M512 کوتاه مرتبه 

M513 بلندمرتبه 

M514 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M515 طبق ضوابط

M516 بلندمرتبه 

M52 

خدمات انتفاعی و 

غیرانتفاعی )غیرتجاری( 

 و مسکونی

M521 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

مثالً برای 

استقرار 

دبیرستان 

خصوصی یا 

 دولتی

M522 کوتاه مرتبه 

M523 بلندمرتبه 

M524 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M525 طبق ضوابط

M526 بلندمرتبه 

M53 

خدمات غیرانتفاعی با 

توافق یا طی مراحل 

(  و تبدیل به 2قانونی)

M51 

M531 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

 

M532 کوتاه مرتبه 

M533 بلندمرتبه 

M534 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M535 طبق ضوابط

M536 بلندمرتبه 

M6 
ری

شه
فرا

ی 
 ها

ت
عالی

ف
 

M61 

کلیه خدمات و 

فعالیتهای فراشهری 

خدماتی  -تجاری

انتفاعی و غیرانتفاعی و 

 مسکونی

M611 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

تا سقف 

مندرج در 

جداول 

سطوح و 

 سرانه 

M612 کوتاه مرتبه 

M613 بلندمرتبه 

M614 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M615 طبق ضوابط

M616 بلندمرتبه 

M62 

خدمات انتفاعی و 

غیرانتفاعی )غیر 

 تجاری( و مسکونی

M621 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

مثالً برای 

استقرار 

دبیرستان 

خصوصی یا 

 دولتی

M622 کوتاه مرتبه 

M623 بلندمرتبه 

M624 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M625 طبق ضوابط

M626 بلندمرتبه 

M63 

خدمات غیرانتفاعی با 

توافق یا طی مراحل 

(  تبدیل به 2قانونی)

M61 

M631 میان مرتبه 
 در بافتهای نوساز و یا در شرف 

 نوسازی
 طبق ضوابط در جوار معبر

 

M632 کوتاه مرتبه 

M633 بلندمرتبه 

M634 میان مرتبه 
 در بافتهای شکل گرفته بنا در 

 شمال زمین

 % شمال 65در 

 زمین
 کوتاه مرتبه M635 طبق ضوابط

M636 بلندمرتبه 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا میحوزه احداث بنا محدوده( 1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10 ( با اعطای زمین معوض و یا واریز2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    راضی واقع در  کاربری% اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر ا10توضیح: 

 % زمین خود را نیز برای این امر اختصاص دهد.10تواند گانه شود. مالک می

 

 
 

 

 

 



 72  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 غربی های مختلط حوزه میانی: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه92-1ادامه جدول شماره 
-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی

حوزه احداث بنا  هامشخصات کلی زیر پهنه

(1) 

حدارتفاعی یا طبقات 

 و یا تراکم

دیگر 

 توضیحات

M7 

هنه
ا پ

ا ی
ره

حو
م

هر
 ش

کل
در 

ی 
الیت

 فع
ژه

 وی
ی

ها
 

M71 
گردشگری پذیرایی 

 تفریحی

M711 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط عام 

 ساخت
 - بر معبر 

 

M712 کوتاه مرتبه 

M713 بلندمرتبه 

M714 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط ویژه 

 همان کاربری یا طرح مصوب

 طبق طرح 

 مصوب
 کوتاه مرتبه M715 طبق طرح مصوب

M716 بلندمرتبه 

M72 
پهنه یا محورهای 

 آموزشی و فرهنگی

M721 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط عام 

 ساخت
 - بر معبر 

 

M722 کوتاه مرتبه 

M723 بلندمرتبه 

M724 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط ویژه 

 همان کاربری یا طرح مصوب

 طبق طرح 

 مصوب
 کوتاه مرتبه M725 طبق طرح مصوب

M726 بلندمرتبه 

M73 

های عملکردهای راسته

مشابه مجاز برای 

 …عملکرد

M731 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط عام 

 ساخت
 - بر معبر 

 

M732 کوتاه مرتبه 

M733 بلندمرتبه 

M734 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط ویژه 

 همان کاربری یا طرح مصوب

 طبق طرح 

 مصوب
 کوتاه مرتبه M735 طبق طرح مصوب

M736 بلندمرتبه 

M74 
-تعمیرات و سرویس

 های اتومبیل

M741 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط عام 

 ساخت
 - بر معبر 

 

M742 کوتاه مرتبه 

M743 بلندمرتبه 

M744 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط ویژه 

 همان کاربری یا طرح مصوب

 طبق طرح 

 مصوب
 کوتاه مرتبه M745 طبق طرح مصوب

M746 بلندمرتبه 

M75 
کارگاههای مجاز 

 شهری

M751 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط عام 

 ساخت
 - بر معبر 

 

M752 کوتاه مرتبه 

M753 بلندمرتبه 

M754 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط ویژه 

 همان کاربری یا طرح مصوب

 طبق طرح 

 مصوب
 کوتاه مرتبه M755 طبق طرح مصوب

M756 بلندمرتبه 

M76 

دفاتر کار و  -اداری

مراکز شرکتها و 

 خدمات مربوطه

M761 میان مرتبه 
 ساخت و ساز طبق ضوابط عام 

 ساخت
 - بر معبر 

 

M762 کوتاه مرتبه 

M763 بلندمرتبه 

M764 میان مرتبه 
ساخت و ساز طبق ضوابط ویژه همان 

 کاربری یا طرح مصوب
 کوتاه مرتبه M765 طبق طرح مصوب طبق طرح مصوب

M766 بلندمرتبه 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا میحوزه احداث بنا محدوده( 1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10( با اعطای زمین معوض و یا واریز 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری10توضیح: 

 اختصاص دهد.% زمین خود را نیز برای این امر 10تواند گانه شود. مالک می

 

 



 73  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

-های سکونت حوزه میانی: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه92-2جدول شماره  

 غربی

-کدیک

 رقمی

های پهنه

 اصلی

کد 

 دورقمی
 هاپهنه

-کدسه

 رقمی
 هامشخصات کلی زیر پهنه

حوزه احداث بنا 

% از سطح 5(که 1)

 اشغال بیشترست

حدارتفاعی 

یا طبقات و 

 تراکمیا 

دیگر 

 توضیحات

R1 

عام
و 

ی 
مول

مع
ت 

کون
 س

واع
ان

 

R11 و 

R12 
 های شهریدر داخل هسته

R111 کوتاه  مرتبه 
های نوساز در بافت

 یا شرف بازسازی
 % شمال زمین65

 متوسط

در 

صورت 

احداث 

سقف 

شیبدار 

فضای زیر 

شیب در 

تراکم 

محاسبه 

 شود.نمی

R112 کم کوتاه  مرتبه 

R113 زیاد کوتاه  مرتبه 

R114 های نوساز با بافت کوتاه  مرتبه

% 65احداث بنا در

 شمال قطعه

 % شمال زمین65

 متوسط

R115 کم کوتاه  مرتبه 

R116 زیاد کوتاه مرتبه 

R117 کوتاه مرتبه 

 % شمال زمین65 بافت ارزشمتد معاصر

 کم

R118 متوسط کوتاه مرتبه 

R119 زیاد کوتاه مرتبه 

R121 کوتاه مرتبه 
 بافت ارزشمتد معاصر

طبق ضوابط الگوی 

 ی موجودآپارتمان

 متوسط

R122 زیاد کوتاه مرتبه 

R123 های نوساز و در بافت میان مرتبه

 یا در شرف بازسازی

طبق ضوابط الگوی 

 ی موجودآپارتمان

 متوسط

R124 متوسط کوتاه مرتبه 

R2 
عام

و 
ی 

مول
مع

ت 
کون

 س
واع

ان
 

R21  و 

R22 
 های شهریدر داخل پیکره

R211 کوتاه  مرتبه 
های نوساز در بافت

 یا شرف بازسازی
 % شمال زمین65

 متوسط

در 

صورت 

احداث 

سقف 

شیبدار 

فضای زیر 

شیب در 

تراکم 

محاسبه 

 شود.نمی

R212 کم کوتاه  مرتبه 

R213 زیاد کوتاه  مرتبه 

R214 کوتاه  مرتبه 
های نوساز با بافت

% 65احداث بنا در

 شمال قطعه

 % شمال زمین65

 متوسط

R215 کم کوتاه  مرتبه 

R216 زیاد کوتاه مرتبه 

R217 کوتاه مرتبه 
های نوساز و در بافت

 یا در شرف بازسازی

طبق ضوابط الگوی 

 ی موجودآپارتمان

 متوسط

R218 متوسط مرتبه میان 

R219 زیاد مرتبه بلند 

R221 های نوساز با بافت میان مرتبه

% 65احداث بنا در

 شمال قطعه

 % شمال زمین65

 متوسط

R222 زیاد بلند مرتبه 

R3 

ژه
 وی

ت
کون

س
 

R31 
ساز یا دارای نقاط نشانه

 منظر مناسب منظرگیر

R311 محله قطعه واقع در  میان مرتبه

 ساز نقاط نشانه

 شهر

 براساس طرح 

 توجیهی
براساس 

طرح 

 توجیهی

به شرط 

اینکه بنا 

به فضای 

سبز هم 

نماسازی 

 شود

R312 بلندمرتبه 

R313 کوتاه مرتبه 

R32 در جوار مناطق سبز شهری 

R321 
 میان مرتبه

قطعات واقع در جوار 

 فضای سبز و پارک

احداث بنا در جوار 

 فضای باز با امکان 

 گشایش پنجره و 

 نورگیر

R322 بلندمرتبه 

R323 کوتاه مرتبه 

 

 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا می( حوزه احداث بنا محدوده1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10( با اعطای زمین معوض و یا واریز 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    % اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خرید دیگر اراضی واقع در  کاربری10توضیح: 

 امر اختصاص دهد.% زمین خود را نیز برای این 10تواند گانه شود. مالک می

 

 



 74  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 
 غربی های سکونت حوزه میانی: ضوابط استفاده ازاراضی و احداث بنا در انواع زیر پهنه92-3جدول شماره 

-کدیک

 رقمی

-پهنه

های 

 اصلی

کد 

 دورقمی
 رقمیکدسه هاپهنه

مشخصات کلی 

 هازیر پهنه

حداکثر تراکم 

 ساختمانی مجاز

حداکثر 

 تعداد طبقات
 وضیحاتت حداکثر سطح اشغال

G1 

زی
ور

شا
ی ک

 ها
ین

زم
و 

ت 
غا

با
 

G11 
پیکره در داخل 

 شهری های

G111 باغات حفظ قانون با باغات 

متر مربع  150احداث حداکثر 

بنا در حداقل دو طبقه برای 

 زندگی و فعالیت بهره بردار

G112 
 پرورش مزارع

 گیاه و گل
10% 2 5% 

ساخت و ساز در حد نیاز 

تر  100بهره بردار با حداکثر 

متر  20مربع زیربنای مسکونی 

 40مربع  اتاق سرایداری و 

 متر مربع انبار
G113 کشاورزی اراضی حفظ قانون با مزورعی اراضی 

 
 تواند در آن مستقر گردد و از سطح اشغال مجاز کمترست.ای از پالک است، که بنا می( حوزه احداث بنا محدوده1)

% قیمت زمین به صندوق خرید زمین خدمات هفتگانه، یا طی مراحلل قلانونی قلانون تعیلین وضلعیت املالک       10یا واریز ( با اعطای زمین معوض و 2)

 یابد.به خدمات انتفاعی، تجاری و مسکونی که ذکر شده تغییر کاربری می 2/9/1367مورخ 

 7هلای خلدمات غیرانتفلاعی    د دیگر اراضی واقع در  کاربری% اخذ شده جهت تبدیل کاربری غیرانتفاعی به انتفاعی باید صرفاً صرف خری10توضیح: 

 % زمین خود را نیز برای این امر اختصاص دهد.10تواند گانه شود. مالک می

 

  



 75  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه یک( بندیپهنه : 92-1نقشه شماره 

 

 

  



 76  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 هافهرست نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 

 بندی پیشنهادی حوزه میانی غربیپهنه
 

  



 78  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

  



 79  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 

 

 

  



 80  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 

 

 
 



 81  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

  پهنه بندی پیشنهادی حوزه میانی )منطقه یک(: 92-2نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 82  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

  بندی پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه یک(پهنه: 92-3نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 83  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه یک(:  92-4نقشه شماره 

 

 

 

 

 

  



 84  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه یک(:  92-5نقشه شماره 

 

 

 

 

 



 85  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه دو(:  92-6نقشه شماره 

 

 

 

 

 

  



 86  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه دو(:  92-7نقشه شماره 

 

 

 

 

 

  



 87  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه دو(:  92-8نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 88  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه دو(:  92-9نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 89  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه دو(:  92-10نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 90  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه دو(:  92-11نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 91  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه دو(:  92-12نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 92  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

    حوزه میانی غربی )منطقه هشت(پیشنهادی  :92-13نقشه شماره 

 

 

 

 

  



 93  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه هشت(:  92-14نقشه شماره 

 

 

 

  



 94  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه هشت(:  92-15نقشه شماره 

 

 

 

 

 

  



 95  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه هشت(:  92-16نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

  



 96  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 حوزه میانی غربی )منطقه نه( پیشنهادی:  92-17نقشه شماره 

 

 

 

 

 

  



 97  ------------------------------------------------------- های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 پیشنهادی حوزه میانی غربی )منطقه نه(:  92-18نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های حوزه میانی غربی و نظرات طرحکالن پهنه -9-3

-کنن ه طرح هظروت لیژهک ن پانه لجود دورد که مشالر قایهدر دوزه میاهی غربی قع ود 

 وی برویشان در هظر گرفته بود   که متأسفاهه طرح فروست ل هاادهای کارفرمای نهاا خن ی هموده .

 

 قلعه آبکوه -9-3-1

وی منقصر بفرد در شار مشا  وست. در وین بخ  وز شار طی چن  ملعه نبکوه  ک ن پانه

درنم ی ساکن هستن  که به باتارین شاکلی باا بافتااای پردرنما   وطاروف در       هسل گرلهاای کم 

وه  ل کام ً وی ه ودغات ط  اقی رو در شارها  که وز نمایاای همیشازی )ل مق اد هشا ه     قعامل بوده

وی به شرح زیر قا لین شا   کاه    شارسازیست رو در دمل قجلی دوده بوده . بروی وین بافت برهامه

وی قجاری ل مسکوهی ط  ات متوساط  لومع هش  ل برهامه ق  یل نن به مجموده متأسفاهه موردهظر

 به باال در دال وجروست. برهامه مشالر به شرح زیر بوده وست.

 

 

و  53های نامه شهر آرای مشهد در شمارهها )چاپ شده در هفتهقلعه آبکوه، تهدیدها و فرصت -9-3-1-1

 ((11/3/92)منتهی به  57و  55
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 بندی عمده شهریپهنه -9-3

 گزینی اقشار مختلف درآمدی در شهرسکونت -9-3-1

بطور معمول ومشار مختلا در شارها بردسب دوومل مختلا  در منااطد متفاالقی وز   

شوه   الکن در بین وین مناطد همزون شاری گاهی دضور مشری متفالت  در شار ساکن می

 شود.یک مق لده کوچک هیی  مشاه ه می

 شاوه  لی که موجب کاه  مطلوبیات وروضای مای   شوه   دوومدلل مختلفی وین ومر رو موجب می

دامل وصلی وین ومرست  که دوومل جغروفیایی یکی وز نهااست. ما  ً وروضای گاود )کاه معماوالً      

های دلرقرست  هموهه خوبیست. گودهای م یمی قارون هاشی وز بردوشت خاک وز نهاا درگذشته

نبااد  کاه بعا وً باه     گاود باجات  وز مشاورقرین وین وروضی هستن  ل یکی وز مشااورقرین نهااا )  

 های هس تاً بلن  منجر گردی .وست رور نپارقمان

دهن   کاه مشااورقرین نهااا در شارویط داضار شاای  قپاه        ها هیی همین دمل رو وهجات میبلن ی

 وی در مرکی شمایی شار ق ریی  یا قپه مستوفی وروک.زلرنباد کرج در دل شار باش  ل یا دره

شاود.  های شااری مای  موجب ویجاد چنین جیویر متفالقی در بافتیکی وز دوومل دیزری 

جابجایی ومشار پردرنم قر  وز مق ت سنتی خود که معموالً در مروکی شارها هستن   به مق ت 

هوسازست. دلت د ت بازسازی ساختمان ل جابجایی وینسات کاه  مقا ت سانتی دوروی معاابر      

تن  ل دیزر مطلاوبیتی باروی ومشاار پردرنما      دریض مناسب ل قأسیسات ل قجاییوت کاملی هیس

 ه وره .

وه   با کاه  های مسکوهی وین ومشار بسیار خوب ساخته ش هالکن وز نهجا که معموالً ساختمان

گیرد ل درهتیجه قخریب ل میمت وروضی )بعللی که گفته ش   ورزش نهاا وز ورزش زمین پیشی می

شود ل وین ومر باز هم به کاه  قر میقر ل کانهبازسازی نهاا به صرفه هخووه  بود ل کانه

-قر درنم ی فرصت سکوهت در وین لود ها رو میق ریج ومشار پایینکن . بهمیمت وروضی کمک می

شود )نن چییی که در یابن   که بعلت بیرگی نهاا  وغلب هر یک مقل سکوهت چن  خاهوور می

هشین سنتی م یمی  به یجه یک مقله ودیانشود . درهتهامی ه می "خاهه ممرخاهم"درف معاصر 

گردد )هموهه مشاور نن مقله دودالجان قارون وست . درنم  ب ل میهایی کممقل سکوهت گرله

شود  فروگرفته ش ن یک بخ  سومین داملی که موجب ویجاد وین جیویر متفالت در شارها می

ای کارگرون یک کارخاهه ل سکوهتی کم درنم ها م ل رلستاهای هیدیک شار ل یا سکوهتزاها

گیرد.های قوسعه شارست  یعنی قوسعه شار نهاا رو فرو میموورد مشابه  بوسیله بخ   
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 اقشار مختلف درآمدی در شهر جایگزینی -9-3-2

بطور معمول ومشار مختلا در شارها بردسب دوومل مختلا  در منااطد متفاالقی وز   

همزون شاری گاهی دضور مشری متفالت  در  شوه   الکن در بین وین مناطدشار ساکن می

 شود.یک مق لده کوچک هیی  مشاه ه می

 شوه شوه   دووملی که موجب کاه  مطلوبیت وروضی میدلل مختلفی وین ومر رو موجب می

دامل وصلی وین ومرست  که دوومل جغروفیایی یکی وز نهااست. ما  ً وروضای گاود )کاه معماوالً      

های دلرقرست  هموهه خوبیست. گودهای م یمی قارون نهاا درگذشته هاشی وز بردوشت خاک وز

نبااد  کاه بعا وً باه     وز مشاورقرین وین وروضی هستن  ل یکی وز مشااورقرین نهااا )گاود باجات    

 های هس تاً بلن  منجر گردی .وست رور نپارقمان

ر شاای   دهن   که مشاورقرین نهاا در شارویط داضا  ها هیی همین دمل رو وهجات میبلن ی

وی در مرکی شامایی شاار ق ریای  یاا قپاه مساتوفی       قپه زلرنباد کرج در دل شار باش  ل یا دره

 وروک.

شاود.  های شااری مای  یکی وز دوومل دیزری موجب ویجاد چنین جیویر متفالقی در بافت

جابجایی ومشار پردرنم قر  وز مق ت سنتی خود که معموالً در مروکی شارها هستن   به مق ت 

سازست. دلت د ت بازسازی ساختمان ل جابجایی وینسات کاه  مقا ت سانتی دوروی معاابر      هو

دریض مناسب ل قأسیسات ل قجاییوت کاملی هیستن  ل دیزر مطلاوبیتی باروی ومشاار پردرنما      

 ه وره .

وه   با های مسکوهی وین ومشار بسیار خوب ساخته ش هالکن وز نهجا که معموالً ساختمان

گیارد ل درهتیجاه   ی )بعللی که گفته ش   ورزش نهاا وز ورزش زمین پیشی مای کاه  میمت وروض

شود ل وین ومر باز هام باه   قر میقر ل کانهقخریب ل بازسازی نهاا به صرفه هخووه  بود ل کانه

قار درنما ی فرصات ساکوهت در ویان      قا ریج ومشاار پاایین   کن . بهکاه  میمت وروضی کمک می

شاود )نن  لت بیرگی نهاا  وغلب هر یک مقل سکوهت چنا  خااهوور مای   یابن   که بعلود ها رو می

هشاین  شاود . درهتیجاه یاک مقلاه ودیاان     هامی ه می "خاهه ممرخاهم"چییی که در درف معاصر 

گاردد )هموهاه مشااور نن مقلاه     درنما  با ل مای   هاایی کام  سنتی م یمی  به مقل سکوهت گرله

شاود   یجاد وین جیویر متفالت در شارها مای دودالجان قارون وست . سومین داملی که موجب و

فروگرفته ش ن یک بخ  سکوهتی کم درنم ها م ل رلستاهای هیدیک شار ل یاا ساکوهتزاهاای   

های قوسعه شارسات  یعنای قوساعه شاار     کارگرون یک کارخاهه ل موورد مشابه  بوسیله بخ 

 گیرد.نهاا رو فرو می
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جیویر )وگر مطعه به مطعه مقاس ه شاود  بسایار   هماهطور که گفته ش   میمت وروضی در وین 

باش . لیی وگار قماات سااخت ل ساازهای نن     وه ک وست ل یا بسیار کمتر وز وروضی مجالر خود می

قار وطاروف   هایی کم درنم قر نن رو قرک هماین   میمتی مشابه وروضی گارون میمات  پاک شوه  ل گرله

 نباد قارون .یاب  )هموهه باجتمی

رشا  شاارهای ما رن    "  1)ست که ب ول دیوی  هارلی در م ایه دد به شاار گوهه وب ین

شود که زمین در برخای وز هاوودی  بخصاوص در هاوودی مرکایی  .................      بیرگ بادث می

-وه  بر ورزش زمین همیهایی که در وین هوودی ساخته ش هورزشی فیوین ه یابن   الکن ساختمان

-دهن   زیرو نهاا دیزر به شرویط ج ی  قعلد ه وره . نهاا قخریب میمیوفیوین   بلکه نن رو کاه  

هاای کاارگری   دهن . وین ومر بطور دم ه  در مورد خاههشوه  ل جای خود رو به بناهای دیزر می

شان دتی با بیشترین قعا ود سااکنان هام    صادق وست  که در مناطد مرکیی مرور دوره  ل وجاره

شوه  ل با کن ی ش ی  مادرست  وز د  معینی قجالر کن . نهاا لیرون می قووه  )یا قنااهرگی همی

 2)شوه جایشان فرلشزاهی  وه ارها ل بناهای دمومی ساخته می
" . 

هاای ف یرهشاین بم ای  دل میلیاارد دالر     قرین مقلهورزش مقله درولی  یکی وز معرلف"

مین نن رو ققات پوشا  دالیال    شود. داملی که فشار بروی قخلیه نن ل قصرف زقخمین زده می

 " 35کن . )هارلی مقیط زیستی ل وجتمادی  به طور رلزوفیلن قش ی  می

قاری هام دورد. جاذب ماازود     جذب مازود وز طرید دگرگوهی شاری جن اه دتای قاریاک   "

های مکرر بازسازی شاری  ققت دنوون  لیروهزری خ مه باوده وسات. )هاارلی    مستلیت یورش

32 " 

جااذب ساارمایه وز طریااد بازسااازی شاریساات ل بادااث وفاایوی    ویاان درساات دااین  "

شاود   شمار بر سر به چنگ نلردن زمین گرون میمت  وز جمعیت کم درنم ی میبرخوردهای بی

 "های سال نهجا زه گی کرده باشن .که ممکن وست سال

مسمله وین وست که ف رو وداطه ش ه با هاومنی ل مشک ت مکرر مایی  به سادگی رضایت "

 " 38کنن . )هارلی  دهن  که نن دورویی رو با ه  ینزی هس تاً کم معاملهیم

 

 

 

                                                 

 حق به شهر، ترجمه خسرو کالنتری انتشارات مهر ویستا –. دیوید هاروی  1

2 . Engels, Housing Question P.23  حق به شهر  34 صفحه در نقل از هارویبه 
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 گزینی اقشار مختلف درآمدی در شهرهاجداسازی و جدایی -9-3-4

رییی شاری  هکوه  ج وسازی ومشار یکی وز م ادث مورد بقث فرولون در مورد برهامه

قر که  قمات ومشاار در  ای م یمیمختلا مردت در شارهاست ل با خووهی مکرر هوستایژی شاره

ییی ل طرح شارها وم ومی بروی قق د همجووری ومشار زیستن . الکن دم ً در برهامهکنار هم می

 گیرد.مختلا شکل همی

دلل زیادی در وین ومر موثره   که مامترین نن میمت زمین وست. در ویارون باا قوجاه باه     

طاور  خ مات  قجاییوت ل قأسیسات شاری ل همینمووهین  دم ً وضافه ورزش هاشی وز وست رور 

درصا  میمات    60قاا   40وهجاما  )کاه دا لد    های مناسب  به وفیوی  میمت وروضی میدسترسی

بایا  بازپردوخات   ده   ل بوسایله سااکنان نقای مای    لود های مسکوهی رو به خود وختصاص می

 شود.

شاود ل جا ویی   تلا میبنابروین میمت وروضی قعیین کنن ه وصلی مقل سکوهت ومشار مخ

 وفت .گیینی بناچار وقفاق می

قر در جوور وروضای پارورزش شااری    دم ً شاهد کمی بروی وست رور وروضی کم ورزش

 لجود دورد  که بتووه  منجر به همسایزی ومشار مختلا درنم ی شار گردد.

یعنای مقا ت    شود  بای  د وک ر سود رو برد.هایی که بعلل مختلا دادث مییذو وز چنین شاهد

هاهمزوهی که در دل شارها لجود دوره  ل هنوز )به دالیل فوق  میمت زماین  یعنای ساکوهت در    

های کم رییی کرد که دفظ شوه  ل سکوهت گرلهوی برهامهوی برهامهنهاا ورزون وست رو به گوهه

 درنم  رو در دل شار ل در جوور خ مات ل وشتغال  همچنان بامی هزه دوشت.

  آبكوه مشهدقلعه 

شار مشاا  ل در میاان مقا ت ورزشامن  ل یکای وز معاابر        ملعه نبکوه در دوزه میاهی

قوون به دوومال  سرزه ه شار مرور دورد ل به دالیل مختلا شاهد ب اء دورد  که وز جمله نهاا می

 زیر وشاره کرد:

 گوی :ز م اهی طرح  میمان س مشالر مسمول طرودی شار به وین ومر ودت اد دورد ل در بن هایی و -یک

 کاه  هابروبریاا  گسترش رفاه دمومی ل قأمین دادالهه د وق شارله ی :3هدف کالن  -

 : گسترش رفاه دمومی ل قأمین دادالهه د وق شارله ی2-3راهبرد  -

 : قووهمن سازی ل ساماه هی سکوهتزاهاا3-1-1-3سیاست  -
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وروضی وین مقله وغلب  در زماره وروضای نساتان ما س مارور دورد  کاه صارفاً یاک بنزااه           -دو

های کم درنم  ل مستضاعفین وباایی ها ورد.    ومتصادی هیست ل وز صرف هیینه بروی گرله

 دوه .ها دوهسته ل خ متزیور نهاا میبلکه دم ً خود رو برخووسته وز وین گرله

در نن  هودی رفتار هماهنگ ل مستقکم همساایزی رو باا    زه گی طوالهی ساکنان وین مقله -سه

 ساکنان مق ت وطروف  شکل دوده وست.

 مقل کار وغلب ساکنان وین مقله در مروکی وشتغال همجوور وست. -چهار

ساختار مردمی شاردوری مشا   که شوروی شار ل مسامویین شااردوری باه نن وفتخاار      -پنج

 کنن .می

 هماین :کد دمل میوی ته م اد ی هم در جات د

قفالت میمت زیاد وروضی با وروضی وطروف که به دنوون یک فشار ومتصادی موی دمل  -یک

 کن .می

هظروت برخی وز مسموالن )که وغلب ساکن همین دوزه هم هستن   بروی پاکسازی وین  -دو

 کاه .دوزه وز هر دنصری که به هظرشان وز مطلوبیت دوزه می

 وری به نن بروی دملیات دمروهی خود  هیاز دورد.درنم زویی که شارد -سه

-قع ودی دوومل موثر دیزر  م ل منافع شغلی برخی وز م یرون ل یا منافع مایی قایه -چهار

یاک نهااا ضارلرت ها ورد ل باروی وغلاب       کنن ه طرح بازسازی مقلاه  کاه ذکار یاک    

 شارله ون رلشن وست.

  الگوی راهبر و موفق در سكونت اقشرار  بهسازی و احیاء محله قلعه آبكوه به عنوان یک

 مختلف در جوار یكدیگر

-وگر بجای بازسازی  مقله نبکوه بروی ساکنان خودش باسازی ل ودیاء شود  ویزاوی فاوق  

قووه  )وگار  های مشابه در شارهای ویرون  که میویعاده خووه  بود  بروی باسازی ل ودیاء دیزر بافت

در کنار هم زه گی کنن   الومل همجووری نهاا رو ممکن ساازد ل  هشود که خاهه به خاهه ومشار مختلا 

خووهی  بروی ضرلرت همجووری ومشار مختلا  دما ً نهارو   بافی ل مرثیهها فلسفهباالخره بع وز سال

-هایی که بروی وین ومر دورد  وز باترین فرصات م می به جلو برد ل مقله ملعه نبکوه به دالیل شاهد

 هاست.
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 و بهسازی محله چگونگی احیاء 

های مختلا درنم ی شار وز هیینه سطوح ل سروهه خ مات ل  سام مابل ققمل بروی گرله

% 25وی معاادل   های دمومی غیروهتفادی  بروساس برنلردهای ومتصاد شاری وز هیینه کاربری

هاا   % نن در گارله 50های د لد خط ف ر سکوهت قاا   سطح مسکوهی مورد وستفاده در کاربری

 همای . غییر میپردرنم  ق

بایا  در   یذو در یک شارسازی منط ی ل منط د بر م اهی ومتصادی شااری صاقیح  ویان ومار مای     

ها م هظر لومع گردد. هماهطور که گفته ش   د ور وز وین د   دتی باا   های وین کاربری قعیین سروهه

 دی .هیینه شاردوری ل دلیت هیی موجب وفیوی  میمت زمین ل جابجایی ساکنان خووه  گر

های مختلا با قوجه باه ساام مابال ققمال شاارله ون مختلاا         قرقیب سروهه کاربری ب ین

 بای  متفالت قعیین شود. می

هااای  هااای شارسااازی  داا له باار یکسااان مااروردودن سااروهه وز وشاات اهات رویااج دیزاار طاارح

 های مختلا سکوهتی  یکسان مروردودن دنالین نهااست. های مختلا بروی گرله کاربری

دمات  دیزر در بیشتر ه اط شار فاما  کاارنیی وسات ل با لن مت اضای باامی         وی م ال کاربریبر

درنما  وز    هاای کام   های د لد خاط ف ار ساکوهت ل دتای گارله      ماه . در دایی که بروی گرله می

هاایی وز   قووها   باروی بخا     سووری می هاست. هماهطور که وست رور زمین گلا یا وسب ضرلریت

قووهنا  بپذیرها   در ویجااد یاک فضاای       ن وستاه وردهای باالی ساکوهتی  رو مای  شار که ساکنان ن

 مطلوب شاری مؤثر وست.

هاا هیای    های مختلا درنم ی دنالین کاربری ها ل قغییر نهاا بروی گرله یذو د له بر سروهه

گیرها  ل بایا  بتووها      های خط ف ر سکوهت  کام ً خصلت متفاالقی مای   بخصوص در مورد گرله

 ها رو ج رون هماین   بروی م ال:  های خاهه ری وز کاستیبسیا

  نموزون بتووهن  در مقیطی مناسب به وهجات قکاییا خود بپردوزه . چاون   وقاق مشد: که دوه

هاا دضاور یاک     های کوچک ل پرجمعیت خود مادر به وهجات نن هیستن . در وین وقاق در خاهه

 وع بیفیوی .قووه  به قأثیر م  ت موض مربی روهنما هیی می

نماوزی رو    قنااا ساطح ساوود دوها      قارون هاه  17های مشد در منط ه  شود که وقاق گفته می

 نموز ویمپیادی هیی منجر ش . بسیار باال برد  بلکه به ظاور یک دوه 

 



 104  ------------------------------------------------------ های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

  کنن ه)کاه   رختشویخاهه: رختشویخاهه با لجود نب گرت ل فضاهای مناسب ل فضاهای خشاک

های برمی قغییار همایا   ل در مقا ت باا ف ار       کن وین کار قا  خشک هایی بروی قووه  وز وقاق می

 باش .  وی هیی دوشته کمتر دتی ماشین ی اسشویی سکه

 قووهن  به مقل ق ادل نروء باهوون هیی ب ل شود ل دتی وز فرصت داصل  ها می وین رختشویخاهه

 هایی به نهاا هیی وستفاده گردد. بروی نموزش

  کوچک که بتووه  به با وشت خاهووده ل بخصوص باهوون ل کودکاان کماک   وقاق با وشت: یک فضای

 همای .

    مرکی هزا وری قعالهی کودکان: که باهوون بتووهن  به شکل قعالهی وز کودکان یک یزر هزاا وری کارده

ل چن  رلز در هفته رو بروی کار  نموزش ل موورد مورد هیاز دیزر  چن  سادتی وز هزا وری کودکاان  

 باشن . خود  نزود

 ها هیاز به فضاای طا خ بیرگتاری دورها   م ال مروسام        نشپیخاهه دمومی: بروی مووردی که خاهووده

 ها. جشن ل یا دیودوری

قووه  با یک وقاق بیرگتر که بتووه  در مروسم هر خاهوور به هوبات وز نن وساتفاده شاود     وین فضا می

 هیی قکمیل گردد.

 وی  هاا مسامله   هشیمن جمعیت  بخصوص در مورد یک وقاقهای دمومی: که وغلب خاهوورهای پر قوویت

 دم ه وست.

  کارگاه قعمیروت: در وین کارگاه نچارها ل دیزر لسائل ضرلری بروی قعمیر لسایل خاهزی که

قاری   بوسیله خود وفرود )درصورت لجود وبیور  مابل قعمیر وست )ل یا لساایل منایل کوچاک   

 یرد.مابل ساخت وست  در وختیار ساکنان مرور بز

قووها    ها رو وغلب در خاود لودا های مساکوهی همای       که وین کاستیالزم به توضیح است

 شود ج رون کرد  چون موجب وفیوی  میمت در نهاا می
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 هابندی عمومی دیگر بخشپهنه -9-4

 گزینی اقشار مختلف درآمدیمکان -9-4-1

منااطد متفاالقی وز    بطور معمول ومشار مختلا در شارها بردسب دوومل مختلا  در

شوه   الکن در بین وین مناطد همزون شاری گاهی دضور مشری متفالت  در شار ساکن می

 شود.یک مق لده کوچک هیی  مشاه ه می

 شاوه  شوه   دووملی که موجب کاه  مطلوبیات وروضای مای   دلل مختلفی وین ومر رو موجب می

دامل وصلی وین ومرست  که دوومل جغروفیایی یکی وز نهااست. ما  ً وروضای گاود )کاه معماوالً      

های دلرقرست  هموهه خوبیست. گودهای م یمی قارون هاشی وز بردوشت خاک وز نهاا درگذشته

نبااد  کاه بعا وً باه     وز مشاورقرین وین وروضی هستن  ل یکی وز مشااورقرین نهااا )گاود باجات    

 های هس تاً بلن  منجر گردی .ارقمانوست رور نپ

دهن   کاه مشااورقرین نهااا در شارویط داضار شاای  قپاه        ها هیی همین دمل رو وهجات میبلن ی

 وی در مرکی شمایی شار ق ریی  یا قپه مستوفی وروک.زلرنباد کرج در دل شار باش  ل یا دره

شاود.  های شااری مای  یکی وز دوومل دیزری موجب ویجاد چنین جیویر متفالقی در بافت

جابجایی ومشار پردرنم قر  وز مق ت سنتی خود که معموالً در مروکی شارها هستن   به مق ت 

هوسازست. دلت د ت بازسازی ساختمان ل جابجایی وینسات کاه  مقا ت سانتی دوروی معاابر      

  دریض مناسب ل قأسیسات ل قجاییوت کاملی هیستن  ل دیزر مطلاوبیتی باروی ومشاار پردرنما    

 ه وره .

وه   با های مسکوهی وین ومشار بسیار خوب ساخته ش هالکن وز نهجا که معموالً ساختمان

گیارد ل درهتیجاه   کاه  میمت وروضی )بعللی که گفته ش   ورزش نهاا وز ورزش زمین پیشی مای 

باه  شود ل وین ومر باز هام  قر میقر ل کانهقخریب ل بازسازی نهاا به صرفه هخووه  بود ل کانه

قار درنما ی فرصات ساکوهت در ویان      قا ریج ومشاار پاایین   کن . بهکاه  میمت وروضی کمک می

شاود )نن  یابن   که بعلت بیرگی نهاا  وغلب هر یک مقل سکوهت چنا  خااهوور مای   لود ها رو می

هشاین  شاود . درهتیجاه یاک مقلاه ودیاان     هامی ه می "خاهه ممرخاهم"چییی که در درف معاصر 

گاردد )هموهاه مشااور نن مقلاه     درنما  با ل مای   هاایی کام  مقل سکوهت گرله سنتی م یمی  به

شاود   دودالجان قارون وست . سومین داملی که موجب ویجاد وین جیویر متفالت در شارها مای 

فروگرفته ش ن یک بخ  سکوهتی کم درنم ها م ل رلستاهای هیدیک شار ل یاا ساکوهتزاهاای   

های قوسعه شارسات  یعنای قوساعه شاار     بوسیله بخ کارگرون یک کارخاهه ل موورد مشابه  

  گیرد.نهاا رو فرو می
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 77پادگان )سابق( لشگر  -9-4-2

وست. سایااست کاه دملیاات    77در دوزه یک ک ن پانه دیزر لجود دوشت  که مقل پادگان یشزر 

-وزشهاای ودوری  نما  هظامی دملی وین پادگان به ه طه دیزری برده ش ه ل در وین مکان ساختمان

 کنن .های هظری ل لود های پذیرویی بروی ودضاء ورق  مست ر هستن  ل دمل می

های س ی ل باز لسیعی وست ل به دنوون یک دی  شااری بخاوبی در خا مت    وین فضا دوروی بخ 

 شارست.

قرقیب بماه  ل چون دگیر خیلی ه ا  ومنیتای هظاامی هام ها ورد.      یذو مشالر پیشنااد کرد که بامین

 ن شفاف یا س ی شود ل یا دتی یک کاهال نب ج وکنن ه نن باش .دیوورهای ن

ها  متأسفاهه وین پیشنااد هم مورد قوجه لومع هش  ل با سوء وستفاده وز ضرلرت جابجایی پادگان

رسی  ل  5یک طرح ق  یل نن به یک مجموده قجاری ل مسکوهی قایه ل به قصویب کمیسیون ماده 

 وش بزنجاه .قفصیلیبه مشالر ققمیل ش   که در طرح 

مروقاب وهتفاادی ل   وخیروً ورق  یک م ت دیزر به جلو بردوشت ل طارح یااد شا ه رو باا طردای باه       

 خووه  دو  همای .قر میقجاری

 

 خیابان هدایت کالن پهنه -9-4-3

فرلشای مطعاات وقوم یال وسات ل باه      خیابان ه ویت مقور قمرکی خ مات ل خرده

 کن .ویفاء میخوبی وین ه   رو در مشا  

 در طرح قفصیلی پیشناادی وین دملکرد بروی وین مقور )به دنوون یک ک ن پانه  ق  یت ش ه وست.

زه . بناابروین پیشانااد شا ه باود کاه      الکن ه   د وری وین مقور به ه   دملکردی نن یطمه می

ممتا  باوده ل    شافا بوسیله خیابان ه ویت وین ومر بردکد گردد ل خیاباان   شفابجای مطع خیابان 

  مطاع  خیابان ه ویت با وین خیابان د ور مست یم خود رو وز دست ب ه  ل درهتیجه کارکرد د وری

هن   وین ومار ماورد قصاویب لوماع     ددر مشا  به بخ  قروفیک میشود. که متأسفاهه )با دد لقو 

 ش .
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 محور خیابان راهنمایی -9-4-4

شااری )هوساتایژیک  باروی طرودای     ل هاویتی  وی خیابان روهنمایی با یک کارکرد خااطره 

 شاری به مشالر لوگذور ش .

 4ه ف ولل پیاده ش ن وین مع ر )هس تاً کوقاه ل کم در   بود که به زماهی مقال شا  کاه الومال     

پارکینگ در وطروف نن ق ورک شود. در وین مقاور هام دملکارد مایودم  د اوری باودن )قعا ودی        

که مسیر قجایی ش ه یک مسیل )کال  که بوسایله ویان خیاباان مطاع     دل وین ش  وقوم یل  بود. روه

های دمود باه  ابانش ه بود  ق ولت یافته ل خیابان وز دل طرف قا وین مسیر یک طرفه بوده ل وز خی

  94-1شماره ه شه ) سازمان قروفیک مق د هش .مخایفت که باز هم با نن قخلیه گردد  

 های باارزش معاصربافت -9-5
 19 13   2ل  1هاای شاماره   بخشی وز بافت داوزه میااهی غربای کاه شاامل مسامتاایی وز هساته       

وها . در   ن   در پانه ورزشمن  معاصر مرور گرفتاه باشمی 36ویی33  31  30ل  24ویی  21های  همچنین هسته

 ها به شکل موجود بماهن .طرح قفصیلی م رر ش ه وست که وین بافت

 وین بافتاای به شکل موجود بامی بماهن . -یک

 قعمیروت ل باسازی وبنیه در نهاا ب لن قغییر وساسی در شکل بنا ممکن وست. -دل

 د م ول بازسازی بنا چاره هاپذیر باش .در مووردی که با گیورش قأیی ی مور -سه

 بازسازی دمی اً در مکان  قروکم  قع ود ط  ه مشابه م ل ممکن وست.
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 : مسیرهای حرکتی خیابان راهنمایی94-1نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسیر حرکت سواره در طول خیابان راهنمایی

 حرت عرضی سواه مسیر 

 مسیرهای انتهایی خروج ازخیابان راهنمایی
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  ت و نواحیمحالها، و سرانه سلولجدول سطوح  -10

 وی مقلی ل هادیه ه مقاس ات سطح ل سروهه های خ ماتدر ودومه ج ولل مربوط ب

موجود در دوزه وروئه گردی ه وست  به یک هکتاه بایا  وشااره شاود کاه مقا ت نبکاوه ل        

ثامن والئمه که دوروی طرداای مصوب بوده ل در دال وجروست جیء ویان   77پادگان یشکر

  مقاس ات هیام ه وست:

قه
نط

م
 

حیه
نا

 

له
مح

ف 
ردی

ت 
معی

ج
 

   مساحت

 مذهبی درمانی آموزشی
-فرهنگی

 تاریخی
 ورزشی

تآسیسات و 

 تجهیزات شهری

فضای 

 سبز
 مجموع

2 

1 1 
1 10190 11566.30 0.00 0.00 0.00 0.00 68.00 12309.50 23943.80 

2 21784 8121.66 5791.15 1582.20 0.00 1805.67 478.80 51527.46 69306.94 

2 2 

3 2844 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 7415 10793.17 0.00 1440.60 0.00 7384.45 1403.59 0.00 21021.83 

5 1273 0.00 0.00 196.57 0.00 0.00 945.06 0.00 1141.63 

6 17201 12404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.60 9245.55 21742.23 

3 3 7 41619 27851.73 2140.55 4725.04 2721.67 865.68 4910.05 42515.35 85730.00 

4 

4 

8 15689 12081.80 0.00 1280.18 0.00 0.00 53.60 27883.98 41299.60 

9 14281 793.33 0.00 583.45 0.00 131.40 0.00 4507.00 6015.14 

10 11763 7353.54 0.00 549.00 0.00 0.00 0.00 5919.25 13821.80 

5 

11 7380 24431.68 0.00 1753.64 0.00 0.00 0.00 12370.28 38555.59 

12 11210 5464.10 0.00 1568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7032.10 

13 929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 2150 2836.24 0.00 2010.65 421.55 0.00 288.69 0.00 5557.16 

5 
6 15 42330 14722.60 347.84 4118.90 0.00 5700.24 21.66 24683.87 49595.00 

7 16 46173 17967.25 5312.16 2304.36 183.75 0.00 1398.37 36752.78 63918.68 

6 8 
17 39003 20207.88 786.00 4043.60 141.77 0.00 0.00 14993.60 40172.89 

18 8191 0.00 0.00 0.00 1563.62 0.00 76.27 7475.12 9115.00 

1 
7 

9 
19 16978 28187.12 3471.62 523.19 0.00 0.00 3849.47 27431.72 63463.12 

20 541 247.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
21 10785 26746.65 0.00 766.00 0.00 0.00 307.29 14222.28 42042.33 

22 572 519.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.60 

8 11  .12 23 26394 24450.57 628.96 7153.30 927.65 2847.97 5911.59 20952.76 62872.82 
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 جمعیت ردیف محله ناحیه منطقه

   مساحت

 مذهبی درمانی آموزشی
-فرهنگی

 تاریخی
 ورزشی

تآسیسات و 

 تجهیزات شهری

فضای 

 سبز
 مجموع

1 

9 

13 24 11434 18296.35 270.34 1840.67 2167.36 0.00 628.77 16223.63 39427.15 

14 

25 1734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 1794 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 6036 598.49 346.34 0.00 0.00 0.00 147.48 5182.98 6275.29 

28 5218 1453.86 392.70 0.00 0.00 0.00 55.00 12042.29 13943.92 

10 

15 29 32097 13305.22 0.00 6554.00 1640.16 0.00 3179.50 4452.45 29131.38 

16 
30 12133 9312.20 3065.12 505.16 664.94 0.00 370.95 15829.43 29747.81 

31 2734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 17 

32 5519 3215.99 2150.35 190.25 434.16 0.00 0.00 0.00 5990.76 

33 6553 1948.64 2170.27 0.00 0.00 0.00 71.18 0.00 4190.00 

34 13478 7013.20 995.10 672.28 3750.99 0.00 826.37 1898.98 15156.93 

8 

12 18 

35 4598 2044.24 0.00 0.00 0.00 0.00 46.50 0.00 2090.74 

36 1268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

37 3280 1228.34 249.76 328.67 305.83 0.00 84.90 0.00 2197.53 

38 24440 2040.63 200.49 2952.86 0.00 0.00 250.77 0.00 5444.75 

39 557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 2574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 

19 
41 6433 5824.30 0.00 423.17 0.00 0.00 284.11 0.00 6531.60 

42 8629 2676.00 0.00 1011.00 0.00 0.00 0.00 709.56 4396.56 

20 
43 9022 445.33 0.00 856.00 0.00 0.00 129.30 0.00 1430.70 

44 17021 5842.90 0.00 2404.59 0.00 0.00 47.87 271.92 8567.29 

9   21 45 3790 3459.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2085.74 5544.94 

 

  



 111  ------------------------------------------------------ های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 

 ردیف محله ناحیه منطقه

 سرانه

 مذهبی درمانی آموزشی
-فرهنگی

 تاریخی
 تآسیسات و تجهیزات شهری ورزشی

فضای 

 سبز

2 

1 1 
1 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.21 

2 0.37 0.27 0.07 0.00 0.08 0.02 2.37 

2 2 

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 1.46 0.00 0.19 0.00 1.00 0.19 0.00 

5 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.74 0.00 

6 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.54 

3 3 7 0.67 0.05 0.11 0.07 0.02 0.12 1.02 

4 

4 

8 0.77 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 1.78 

9 0.06 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.32 

10 0.63 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.50 

5 

11 3.31 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 1.68 

12 0.49 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 1.32 0.00 0.94 0.20 0.00 0.13 0.00 

5 
6 15 0.35 0.01 0.10 0.00 0.13 0.00 0.58 

7 16 0.39 0.12 0.05 0.00 0.00 0.03 0.80 

6 8 
17 0.52 0.02 0.10 0.00 0.00 0.00 0.38 

18 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 0.01 0.91 

1 
7 

9 
19 1.66 0.20 0.03 0.00 0.00 0.23 1.62 

20 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 
21 2.48 0.00 0.07 0.00 0.00 0.03 1.32 

22 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 11  .12 23 0.93 0.02 0.27 0.04 0.11 0.22 0.79 

 



 112  ------------------------------------------------------ های تفصیلیمبانی طرح

 

 وری لز بعد شاخصمبانی طرح تفصیلی با بهره  

 ردیف محله ناحیه منطقه

 سرانه

 تآسیسات و تجهیزات شهری ورزشی تاریخی-فرهنگی مذهبی درمانی آموزشی
فضای 

 سبز

1 

9 

13 24 1.60 0.02 0.16 0.19 0.00 0.05 1.42 

14 

25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

27 0.10 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02 0.86 

28 0.28 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 2.31 

10 

15 29 0.41 0.00 0.20 0.05 0.00 0.10 0.14 

16 
30 0.77 0.25 0.04 0.05 0.00 0.03 1.30 

31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 17 

32 0.58 0.39 0.03 0.08 0.00 0.00 0.00 

33 0.30 0.33 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

34 0.52 0.07 0.05 0.28 0.00 0.06 0.14 

8 

12 18 

35 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

37 0.37 0.08 0.10 0.09 0.00 0.03 0.00 

38 0.08 0.01 0.12 0.00 0.00 0.01 0.00 

39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 

19 
41 0.91 0.00 0.07 0.00 0.00 0.04 0.00 

42 0.31 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.08 

20 
43 0.05 0.00 0.09 0.00 0.00 0.01 0.00 

44 0.34 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.02 

9   21 45 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 

 


