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 مقدمه

 

 با اثبات سال اول و 25های جامع در بررسی طرحبا  1360در سال 

درصدد ی ها،دداص ب ددداس در اسددم رار  دد مات    85عدد ت قق ددو  دد ود  

هدای  و اصداً  طدرح  غیراامفاعی ش،ریص بی،اده بادن قعیین کداربری ثابد    

 گردی .عیان  ی ش،ریهادر طرحصلب و غیرقابل قغییرص 

کد  ااعاداز ایدادی را بدرای     ( 1362)در سال  های سیال ش،ریق وین طرح

بدرای  رکد  بد  سدای     سدا  ص اویدین قد ت    هاص ممکن مدی اسم رار کاربری

هاص هناا ثابد  باداد ص ویدی    در این طرح گرچ  ا ش طر ،ای منعاف بادهص 

 داد.ت را ب  طرح میضاابط ااعااز ًا

در ید  گدروه ممشدکل اا امایند گان      1375در این راسما بداد کد ص در سدال    

ص ص مسکن و ش،رسداای و جامعد  ش،رسدااان   ایران مشاورم،ن سان جامع  

هدای شد،ریص اقد ات    ااینص در ج،  رفع ااکارهمد ی طدرح  ارائ  روشی  برای

 امادا . 

 افراد این گروه ممشکل بادا  اا:

-جناب هقدای م،د ی  م،ن س صایقیص م،ن س سعی ایاص ص ر ماج یدکمهقایان 

ص طدی  های شد،ری های ج ی قری برای ق،ی  طرحارائ ص روشبرای  ص  ک ااده و من
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راهبدردی   -ای اا طرح ک  سا ماریاظر پردا من  و گاا جلسات ممع دی ب  قبادل

 اامی ه ش  راص ق وین امادا .

هدای  طرح"یعنی راهبردی برگرفم  اا عناوین مشاب   ارجی  -طر ،ای سا ماری

 در شد،ر  ایس ص بلک  طر ،اییسد  کد  قن،دا سدا مارها را     "سا ماری –راهبردی 

 .سپاردسااد و قق و طرح را ب  راهبردها میمش ص می

  ص ایدن سا ماریص گروهی -های راهبردیاسامی طرح با ممأسفاا  بعل  قشاب  ًکن 

 سااا .گرفم  و ا  هایی بر هن وارد می اشمباهطرح طرح را ب  هن 

برداشدم   های سدیال  در طرحهاص گات دوت هوریدر اوایل ده  هشماد با پیشرف  فن

هدای  های ثاب  گردید .  کد  طدرح   های  اد قغییر یابن ه جایگزین ا ش ش  و ا ش 

 سرعینص گردشگری شاا یزص با این روش ق،ی  ش ا .

قری اا عناصدر شد،ری عیدان بدادص کد  بماااد        همچنان ایاا ب  شنا   عمیو ًکن

های منعاف و  داد سدامان( راص بد  جامعید  بیشدمری      ها )یعنی طرحاینگاا  طرح

 برساا .

هدای دا لدی   وری اا روشی ک  اا طریدو ویگگدی  با ب،ره صگات سات 1396در سال 

 "قاعددات( و مقددیط بیرواددی ها،دداص بددرای هددر یدد   و ق سددیمات )شدد،ری عناصددر 

 کردص برداشم  ش .صادر می "ایشناسنام "

شداد و اا طریدو هن روشد،ای    گفمد  مدی   "بُع  شا ص"ب  این شماره شناسنام  

بدا کمد  همکداراار در    کد    صپ ید ار گشد   های ش،ریص طرح ارق اءج ی قری برای 

 ق وین ش ه اس . گزارشدر ا ین م،ن سین مشاور پارساماش پای ارص 

 
 سهراب مشهودی

 1396 نهم تیرماه
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 وری از بُعد شاخصریزی شهری با بهرهمبانی برنامه
ای اا اطالعدددات مااجددد   همدددااره ش،رسددداای بدددا م ماعددد    

وری اا ها،ددا بسددادگی  ب،ددره ایددن اطالعددات  اسدد ص کدد  بعلدد  قعدد د  

-ریددزی دور مددیهددایی اا  یادد  براامدد  ممکددن ایسدد  و گدداهی ًیدد  

 ماان .

اا قاااد   مدی سداادص  مدی هدا را ممکدن   گدااری داده روش،ایی ک  بدر هدر  

. ایددن گددزارش بدد  جسددم ای    بکاهدد ریددزی قعدد د ها،ددا در براامدد   

وری هدداص بددا ب،ددره یعنددی ق میددع دادهروشددی بددرای قق ددو ایددن امددر   

 پردااد.میریزیث ش،ری قع اد بیشمری اا ها،اص در براام 

 

 شهریهای سازنده عناصر مشخصه -1

هر ی  اا عناصر ش،ری )اا بزرگمرین ق سیمات قا قاعدات شد،ری(   

هدای دا لدی  داد و ف دای شد،ری مقداه کنند ه هنص        براساس ویگگی

هدای م ملدف سدااا ه    ک  ااشی اا ًید  دارای مش دات  اصی اس ص 

 هاس .

در سدا   عناصدر    صمدرین عاامدل  م،م اا س  عاملدر ش،رساای ایرانص 

 ش،رین :

 ی ( قراکر جمعیمی 

ص دو( اسب  ف ای بداا )شدامل معدابرص ف داهای سدبزص ف داهای طبیعدی       

 ش،ری ق سیر هن باا و امثای،ر( ب  کل مسا   ف اهای
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اشدیص  ر)همااشدیص درمداایص و   غیراامفداعی  گااد  س ( اسب    مات شد  

 ق سیر ش،ریب  کل ساح  ماهبی و قأسیسات و ق ،یزات( -فرهنگی

هسمن ص ًکن قن،دا قرکیبشدان شدنا       شنا   ق  قابلاین عامل ق 

 سااا .واقعی را ممکن می

 

 عناصوور سووازنده شووهرها ویژگیهووای ترکیوو چگووونگی  -1-1

 ها(گذاری داده)برهم

یی کدد ص امدداید چندد  عامددل را بددر یدد       هددایکددی اا ایددن روش 

وری ب،دره  هدا بدا  بدر هدر ا،دادن ایدن مش دد      سداادص  ماضدا  ممکدن مدی   

 .هاس ویگگیبرای ق میع این  "اقریس ف اییم"اا 

 صبددا ااعکدداس سدد  شا ددد  فدداا در دیدداگرات ف ددایی    قرقیددب کدد  بدد ین

 فاصددل شداد.  مددی مشد ص در ایددن دیداگرات   ف دای سدد  بعد یص   هن مکدان 

هددای  اصددل جمددع شا ددد  دهندد هاشددان قددا مرکددز دیدداگراتمکددان  ایددن

   شاد.اامی ه می "ع  شا صبُ" هاان اس ص ک  در این گزارش 

را  شددد،ری عنددددریددد   صگزیندددی ف ددداییمکدددان بعددد ص دیدداگرات 

امددای  داده  هن "بُعدد  شددا ص"سددپس   براسدداس سدد  عامددل یدداد شدد هص 

 .اس  ش ه
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یال ی  مکعب مسمایل اس ص ک  س  ضلع هاراص برابر با ک   "بُع  شا ص" اا ااه

 شاد.فرمال ایر  اصل می ص ااده س  عامل یاد ش ه قشکیل می هایسن  
222 cba  بُع  شا ص = 
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 شهر و تقسیمات مختلف شهری  "بعد شاخص"محاسبه  -1-2

 شهرها "بعد شاخص"محاسبه  -1-2-1

 عوامل سازنده بعد شاخص شهرها -یک

 عبارتند از: "بعد شاخص شهرها"همانطور که گفته شد سه عامل مهم سازنده 

 تراکم جمعیتی آتی -

 فضای باز )معابر، سبز، پارکها، اراضی طبیعی، باغات و غیره( بهه کهل   نسبت -

 مساحت شهر

گانه غیرانتفاعی شههر )آمهوز ، مرمهاف، فرهن هی،      6نسبت سطح خدمات  -

 مذهبی، ورزشی، تأسیسات و تجهیزات شهری( به کل شهر

 

 شهرها "بعد شاخص"های عوامل سنجه -دو

 سنجه تراکم شهرها -1-مو

متوسط )از نظر مستورالعمل شورایعالی شهرسازی( تهراکم دهد نفهر    شهرهای 

 یابد.نفرمرهکتار هم کاهش می 30مر هکتار مارند، مر شهرهای کوچک این تراکم تا 

تواننهد، جمعیهت بیذیرنهد )البتهه     نفرمرهکتار ههم مهی   300شهرهای بزرگ تا تراکم 

برای ایراف فعالً مور از ذههن  هزارنفر هم مر منیا وجوم مارند، که  5شهرهایی با تراکم 

 ( خواهد بوم.1-های تراکم جمعیتی شهرها به شرح )جدول هستند( بنابراین سنجه

 

 های تراکم جمعیتی شهرها: سنجه1-جدول 

 تراکم ف/هه
 و%  30

 کمتر
50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% 250% 

% و  300

 بیشتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه
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 سنجه فضای باز شهرهامحاسبه  -2-مو

% سطح شههر  25نفر مرهکتار(  100مر استاندارمهای شورایعالی برای تراکم متوسط )

تهواف بهه آف   % نیز برای اراضی طبیعی و باغات و غیره می7% به فضای سبز و 8به معابر و 

نفرمرهکتار بهه فضهای بهاز اخت ها       100% سطح شهر مر تراکم 40. بنابراین افزوم

% افزایش یابد و عمهالً  75تواند تا ن امر مر شهرها با بیشترین فضای باز مییابد. ایمی

 تواند برسد.% نیز نمی25به کمتر از 

 ( خواهد شد.2-براساس سنجه فضای باز شهرها برابر )جدول 

 
 فضای باز شهرها : سنجه2-جدول 

مردد فضای 

 باز شهری

 و 25%

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

و % 75

 بیشتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 گانه شهری 6محاسبه سنجه خدمات  -3-مو

ها را معامل مه متر شهرهای دد نفرمرهکتار این سرانهاستاندار و شورایعالی برای 

 شوم.% سطح شهرها می10گرفته است، که معامل 

شوم مر می% شهر نامطلوب 5تواند افزایش یابد و زیر % می20مر شهرهای مطلوب تا 

 های خدمات شهری آمده است.( سنجه3-)جدول 

 
 خدمات شهری : سنجه3-جدول 

مردد 

 خدمات

 و 5%

 کمتر
6% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 

% و 20

 بیشتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 

 

 

  



 9  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 محاسبه بعد شاخص بعضی از شهرها -1-2-2

  و  4سنجه فضای باز  و 4مر شهر متوسط )ددنفر مر هکتار( که سنجه تراکم

 شوم.می 5/7است. بعد شاخص شهر برابر  5سنجه خدمات 

 )بعد شاخص(2=  16+ 16+ 25= 56 →= بعد شاخص 56=  5/7

 شوم.مر یک شهر مطلوب که هر سه شاخص برابر مه است، بعد شاخص می 

 = بعد شاخص 300=  3/17

 نامطلوبست که هر سه شاخص برابر یک است، بعد شاخص  مر یک شهر مر اوج

 خواهد شد. 7/1

 عد شاخص= ب3ُ=  73/1

تهرین  ا  مه برابر بعهد شهاخص نهامطلوب   ترین شهر بعد شاخصترتیب مطلوببدین

 شهرها خواهد بوم.

 

 ای ای و ناحیهریزی منطقهوری از بعد شاخص در برنامهبهره -1-2-3

تواف سوم جست. بهرای  ای میریزیهای منطقه و ناحیهبعد شاخص شهرها مر برنامه از

الزم باشهد   5/7و  5، 3ای با سه شهر با بعدهای شاخص مثال فکر کنیم که مر ناحیه

وری از بیشهترین امکانهات   که یک دهزارنفر به جمعیت به شکل متوازف و برای بههره 

رابری را برای آنها، نمایش مهد. مر این ورت استفامه شوم و متغیرهای می ر شرایط ب

 تواف از بعد شاخص برای تقسیم این جمعیت سوم برم.می

  مر حالت اول فکر کنیم که جمعیت سه شهر نیز برابرند. بنابراین تقسیم جمعیت

 پذیرم.به شرح زیر دورت می

5/15 =5/7  +5 +3 

 هزار نفر100÷  5/15=  6451



 10  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 

 3×6/6451= 19355  باید اضافه شوم )نفر( یک جمعیتی که به شهر اول -

 5×  6/6451=  32258)نفر(    اضافه جمعیت شهر موم -

 5/7× 6/6451=  48387)نفر(   اضافه جمعیت شهر سوم -

  حالت موم فکر کنیم که جمعیت شهر اولA   و مومهیA3/1   و سهومیA5/1  

ابقهت  باشد. مر این دورت چوف افزایش جمعیت باید، با جمعیت موجوم هم مط

 شوم.ماشته باشد. محاسبه و تقسیم جمعیت به شرح زیر انجام می

A75/20 ( =A 5/1 ×5/7( + )A3/1  ×5 ( +)A1×3) 

 هزارنفر 100÷  75/20=  27/4819

 A3×27/4819= 14458  اضافه جمعیت شهر اول -

 A5/6×27/4819= 31325  اضافه جمعیت شهر موم  -

 A25/11×27/4819= 54216  اضافه جمعیت شهر سوم -

هزارنفر بیشهتر از   6م وشوم که مر این ورت اضافه جمعیت شهر سوم حدمشاهده می

 شوند.حالت اول و مو شهر می ر کمتر می

 ای ای و ناحیهه های منطقهه ریزیتواف برای برنامههای می ری هم میمر زمینه

 سوم برم. مثل توزیع خدمات شغل و غیره.

 

 

 

 

 

 

 



 11  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 تقسیمات مختلف شهری "بُعد شاخص" -1-2-4

وری اا بُع  شا صص در ق سیمات ش،ریص گااد   اا ورود ب  ب،رهقبل

 گردد.ممفاوقی اا ق سیمات ش،ریص معرفی می

بر الز هاچد  بداب اسد ص شد،رها ب،دیا عنداان اا جمدع مقدالت و         

 فراقدر اا مقدالت و اداا ی ایدن    شادص بلکد   ااا ی ومناطو قشکیل امی

عملکردهدای م داور    صک  شامل معابر ش،ری)هسمن . های ش،ری پیکره

اسم ااابن ی اصدلی شد،رها را    ک  های عم ه ش،ریس (ها،ا و کاربری

ص اداا ی  مقالتسپس در ف ای بین ها،اص ق سیمات ش،ری ) ا .ساامی

 گردد.و مناطو( قشکیل می

هدای  هسدم  "گیراد ص  های ش،ری قدرار مدی  ک  بین پیکره ف اهاباین 

 شاد.گفم  می "ش،ری

 های شهریهستهبعد شاخص های سنجهتعیین  -یک

-گیرد و اصلیهای ش،ری معماً  ی  یا چن  اا ی  را در بر میهسم 

 باشن .ریزی ش،ری میقرین ق سیر ش،ری در براام 

 عبارقن  اا:  ها،ا  "بع  شا ص"هماااار ک  گفم  ش ص س  عامل اصلی در قعیین 

 قراکر جمعیمی  -ی 

هسدم   اسب  ف ای باا )معابرص سبزص طبیعی و غیدره( بد  کدل سداح      -دو

 ش،ری

( ماجاد منا   بد  کدل   غیراامفاعیاسب  مسا     مات ش  گاا  ) -س 

 ساح هسم  ش،ری



 12  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 

  "بُعد شاخص"های سه عامل سازنده نحوه محاسبه سنجه -1-یک

هدای هدر ید     بای  سدن   برای ااعکاس اطالعات ایر در ماقریس ف ایی 

 قعیین شاد.

 200قا  50ش،ری معماً  اا  هایهسم  های جمعیمیقراکر :تراکمسنجه  *

ج ول )هاییص ب  شرح افر در هکمار ممغییرس . یاا ب  همین قرقیب سن  

 اا .یافم  (4
 سنجه تراکم -4شماره جدول

تراکم نفر در 

 هکتار

200 

نفر و 

 بیشتر

175 

 نفر

150 

 نفر

125 

 نفر
100 

90 

 نفر

80 

 نفر

70 

 نفر

60 

 نفر

متر و  50

 کمتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 

قرین ش،رها ف ای باا در معماً  در ممراکر سنجه فضای باز شهری: *

% 70قرین ش،رها ف ای باا در   ود % و در غیر ممراکر30  ود 

 کممرین% و 70اس . یاا با ا مساب باًقرین ضریب برای ف ای باا 

ها راص ب  شرح % ضریب ف ای باا در دیگر گاا 30برای ف ای باا 

 شاا .مقاسب  می (5-ج ول )
 سنجه فضای باز شهری -5 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

 



 13  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

کل   مات غیراامفاعی  صاسماا اردهای رایدبراساس سنجه خدمات: * 

درص  ساح ش،ر را قشکیل دهن ص ساح  12  ود  اگرش،ری  هایهسم 

قرین    قابل %    پایین4و کاه  ها،ا ب  اماین   اصل میممعادیی را 

مقاسب   های این   ماتسن   (6 -ج ول)در  بر این اساس اس . ققمل

 شاا .امای  داده می و
 سنجه خدمات-6 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

 

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

هی ص در ش،رهایی ک  ف ای باا در ک  ب ابال می 9قا 7 در ج اول 

باش  و قراکر جمعیمی ها،ا بین % می70% قا 30بین  صش،ری ها،ا هایهسم 

بع های "افر در هکمارس  و با اسب  م ملف   مات در ها،ا  200قا  50

 اا .های ش،ری مقاسب  ش هدر هسم  "شا ص

  



 14  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 

 
باز کمتر از  یبا فضاها یشهر هستهیک محاسبه بعد شاخص  -7جدول شماره 

 %35% و %30، 30

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:






30کمتر از 

سنجه

1

توان دوم سنجه

1.00

 



درصد فضای 

باز:





30

سنجه:

2

توان دوم سنجه

4.00

 
 

درصد فضای 

باز:






35

سنجه:

3

توان دوم سنجه

9.00

 
 

 

 

 

 

 



 15  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 
% و 45%، 40باز  یبا فضاها یشهر هستهمحاسبه بعد شاخص  - 8جدول شماره 

50% 

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

 
 

فضای درصد 

باز:





50

سنجه:

6

توان دوم سنجه

36.00

 
 

 

  



 16  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

%، 60%، 55باز  یبا فضاها یشهر هستهمحاسبه بعد شاخص  -9جدول شماره 

 %70% و 65

درصد خدمات تراکم و فضای باز



تراکم جمعیتی
جمع 

باز و 

تراکم

% و 4

کمتر
 12بیش از%

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

 
 

 



 17  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 بُعد شاخص نواحی شهری -1-2-5

 شاا :بُع  شا ص ااا ی ش،ری اا س  عامل ایر  ادث می

   ش،ری ک ص اا ی  در هن قراردادبُع  شا ص هسم -ی 

 سن   قراکر جمعیمی اا ی  -دو

 ف ای باا )سبز و معابر و طبیعی( اا ی  بعالوه صگاا سن     مات ش  -س 

ااا ی ش،ری را قعیین  "بُع  شا ص"اطالعاقیص  ًی قرقیب پند ب ین

 کنن .می

  براساس اسماا اردها   ود گاا  و ف ای بااص ش ساح   مات

% و کممر 11% ااا ی اس ص در بیس  درص  ب  مالاب و در 5/13

ها را سن   این اسب  (10-کن . )ج ول ب    اامالاب س اه می

 ده .امای  می

 %(5/13ای )متوسط گانه و باز ناحیه 6محاسبه سنجه خدمات  -10جدول 

% و 11 درصد

 کمتر

% و 20 19% 18% 17% 16% 15% 14% 13% 12%

 بیشتر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

   هسم  ش،ری  ااه  باد. سن   قراکر جمعیمیص ایز مشاب ص سن 

 125ص ی  اا ی  ک  قراکم  "بُع  شا ص"برای مثال مثال: 

گاا  و  6شاد( و   مات می 4 برابر اشافردرهکمارس  )ک  سن  

در ی  هسم   ااه  ش (  6اش برابر % )ک  سن  16ف ای بااش 

ب  شرح  86/10با  شادمی برابرص 12/8ش،ری با بُع  شا ص 

 :شادمی مقاسبات ایر

 ( = بُعد شاخص ناحیه به توان دو4×4(+ )6×6( + )12/8× 12/8= ) 9344/117

86/10=9344117  = بُعد شاخص ناحیه/
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 

 بُعد شاخص محالت شهری -1-2-6

سن   ف ای باا و  بعالوهک  اا بُع  شا ص اا ی ص قراکر جمعیمی مقل  

 شاد.اش  ادث می  مات ش  گاا 

 اماین .مقل  را قعیین می "بُع  شا ص"قرقیب هف  ًی  اطالعاقی ب ین

گاا  مقل  و ف ای باا )سبزص معابر و طبیعی( باار  6سن     مات 

 ین% ب  پای12اب رسی ه و اا % ب     مال30درص س  و در  5/18مماسط 

  ااه  باد. (11-ج ول )اامناسب  ااه  باد و سن   هن ب  شرح 

 
 %(5/18ای )متوسط گانه و باز محله 6محاسبه سنجه خدمات  -11جدول 

% و 12 درصد

 کمتر

14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30 % 

 10 9 8 7 6 5 4 3 21 1 سنجه

 

بُع  مقاسب  ش ه و  ک  در بن  فاا باار مثالای ای در اا ی مقل مثال: 

در هکمار داشم  باش  )با سن    افر 150اس ص اگر قراکر  86/10اش شا ص

برابر مقل  باده و % ساح 20   ودبااش با ف ای ( و سن     مات و 3

  ااه  ش . 33/12باش  برابر  5

 

 به توان دو محله( = بُعد شاخص 86/10×86/10(+ )3×3( + )5× 5= ) 9396/151

 محله= بُعد شاخص /9344151=33/12
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 شهری تقسیماتوری از بُعد شاخص بهره -1-3

برای  ص(س ش،ری ق سیمات)ک  بناعی شناسنام  اا بُع  شا ص 

قاان می صریزی ش،ریبراام دیگر در بسیاری اا مرا ل  و اااا  بارگااری،ا

 شاد.دو اماا  هن ذیال  ذکر میساد بردص ک  

 مختلف شهر تقسیمات پیشنهادی برای تعیین تراکم جمعیتی -یک

ش،ر و قاج  ب  جمعیمی ک  بای  در  ق سیمات "بُع  شا ص"با قعیین 

 طال براام  ب  ش،ر اضاف  شاد.

قااا  قدمیر بگیردص ک  چگاا  جمعی  اضافی را بین ریزی میبراام 

)مشاب  کاری ک  برای ش،رها در  ق سیر امای .م ملف ش،رمناطو 

 اا ات ش ( اا ی 

 برای تعیین بُعد شاخص قطعات اراضی  -دو

در مقاسب  بُع  شا ص قاعات اراضی در قاان اا همین روش می

ی و یا قااا  مبنای قعیین قراکر سا مماامیش،ر ساد جس ص ک  

 پایری قاعات شاد.کاربری

 بسیاری از موارد دیگر -سه

بُع  "پایرد ایزص ریزی ش،ری صارت میدر دیگر مااردی ک  براام 

  ااه  باد.وری ده ( قابل ب،ره)ک  پمااسیل ها،ا را امای  می "شا ص
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 قطعات "عد شاخصبُ"تعیین  -2

قطعوات شوهری عبارتنود    سوازنده  های ترین ویژگیعمده-2-1

 از:

 و ج،  شیب. م  ارهای  اد قاع  مثل: مسا  ص ابعادص ویگگی -ی 

مکان گزین  اسب  ب  معبر )شماییص جنابیص شدرقیص غربدیص دوبدرص     -دو

 برص چ،اربر(  س 

 عرض معبر هم اار -س 

 در سلسل  مراقب معابر ش،ری   صجایگاه معبر هم اار -چ،ار

معمداً    ااه فراگیری ک  قاعد  در هن قدرار دارد )کد     مش دات  -پند

 مقالت هسمن (

ریددزی براامدد هددای م ملددف گرچدد  قاجدد  بدد  ایددن مبا ددثص در ًیدد  

گیددرد و بر ددی هددر در ضدداابط ا دد اث بنددا مددارد   شدد،ریص صددارت مددی 

اه در ایددران )و شددای  در دیگددر ا دداه( ویددی هیچگددشدداا . قاجدد  واقددع مددی

ب دداد قاعددات اراضددیص  صکاششددی مدداثرص بددرای اینکدد  ایددن مش دددات را 

ور و اا هن طریدددو اا ها،دددا ب،دددره در طر ،دددای شددد،ری قسدددری دهنددد ه

ایددن م،ددر شددادص کدد  بدد ایددن م ایدد  کاشدد  مددی در ص اشدد ه اسدد . شدداا 

 پردا م  شاد.

 قطعاتبُعد شاخص محاسبه  -2-2

در قعیین بسیاری اا  صیا شناسنام  قاعات ش،ری "بُع  شا ص"

 صص قاعات"بع  شا ص" ااقااا  ماثر باش . اا جمل ص عاامل ش،رساای می

  ور ش .ب،ره صقعیین س ف قراکمی قاع پایری و کاربریبرای قاان می



 21  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

س  عامل م،ر در قعیین بُع  شا ص قاعات ماثرس . اول هماااار ک  گفم  ش ص 

و باً ره بُع  شا ص  مسا   قاع معبر دسمرسی دهن ه ب  قاع ص دوت  ج در

های قاع  معماً  در ضاابط )دیگر ویگگی ک  قاع  در هن واقع اس . ایهسم 

 شاا (ا  اث بنا ماردقاج  واقع می

 اماین .قاعات را قعیین می "بُع  شا ص"اا این طریو ا  ًی  اطالعاقی 

بع  "ک  ی  بع  هن  صی  دیاگرات س  بع یقرقیب ک ص با قرسیر ب ین

ص و (H)درج  معابر دسمرسی قاع  ص بع  دوت (B) مقل  مرباط  "شا ص

مارداظر اس . فاصل  مکان قاع  در دیاگرات قا (S)قاع   مسا  بع  سات 

ص "بُع  شا ص" مش ص کنن ه شادص ک مقاسب  می مرکز دیاگرات ف ایی

   شاد.بادص ک  اا فرمال ایر مقاسب  میقاع   ااه  

222 HSB  = بُع  شا ص قاع 

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

 مساحت قطعهمحاسبه سنجه  -آ

 مربعممردوهزارقا  صممر و کممر150اا  باار معمال مسا   قاع  

 اصل برای ها،ا  (12-ج ول )های قااا  قغییر امای . ک  سن  و بیشمر می

 گردد.می
 مساحت قطعه سنجه -12جدول شماره 
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 22  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 جایگاه معبر مجاور، در سلسله مراتب معابر شهری -ب

ای رده 8براساس روا  ممعارز معابر را در ش،رص در ی  سلسل  مراقب 

 بن ی امادص شامل:قاان دسم می

 معبر شریاای درج  ی  )بزرگراه( (1)

های درون ش،ری وسائط ص یا پایاا بعالوه دسمرسی ب  ایسمگاه ممرو

ایزص مشاب  دسمرسی درج  ی  قل ی ممری  250قا فاصل   ا لی  عمامی

 گردد.می

دسمرسی  های اصلی ش،ر(عبر شریاای درج  دو فرعی ) یابانم (2)

ممری ایز  500قا فاصل   ش،ریدرون ص یا پایاا ب  ایسمگاه ممرو

 شاد.مشاب  این معبر قل ی می

 های درج  دو ش،ری(معبر شریاای درج  دو فرعی ) یابان (3)

 های منا   ش،ری(کنن های )جمعمعابر منا   (4)

 های اا ی  ش،ری(ن هکنای )جمعمعابر اا ی  (5)

 ایهای مقل کنن هجمع (6)

 کنن ه چن  کاچ (دسمرسی دهن ه اصلی ب  قاعات )جمع (7)

 دهن ه ا،ایی ب  قاعاتها یا دسمرسیو باً ره کاچ  (8)

 هم ه اس . 13های مرباط  در ج ول ک  سن  

 

 



 23  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 سنجه درجه معبر -13 جدول شماره

 8 7 6 5 4 3 2 1 درجه معبر

 1 2 3 4 6 8 9 10 *سنجه معبر

 

ای ب  و منا  ای در قعیین سن   معبر بین معابر مقلی ب  منا  قاضیح : * 

  ی  اافدال مارداظر واقع ش ه اس .ش،ری 

 

  "ای که قطعه در آن قرارداردمحلهبُعد شاخص "سنجه   -ج

 

بُع  "بُع  شا ص ااا ی و سپس  صهسم  ش،ریبُع  شا ص اا 

بُع  "عامل سات برای قعیین ک  این بُع  شادص مقالت  ادث می "شا ص

قاع  اس ص ب  قرقیبی ک  ذکر ش ص قبال  مقاسب  ش ه و در دیاگرات  "شا ص

 شاد.ف ایی یقاظ می

قاعات م ملف  "بُع  شا ص"بر سب این س  مارد  16قا 14در ج اول 

 اا .ش،ری قعیین ش ه

 

 

 



 24  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصشهری با بهرهاهی رزیی طرحمبانی ربانهم

 متر 10با عرض معبر تا  محالتگانه در  8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر  -14جدول شماره 
درجه معابرمساحت قطعه

مربوطه محلهبعد شاخص 



درجه معبر
جمع 

مساحت 

و درصد 

معبر

درجه 

معبر
سنجه

توان 

دوم 

سنجه





قطعه بعد شاخص

مساحت قطعه 




متر و کمتر150

1سنجه 
توان دوم سنجه

1.00






مساحت قطعه




200تا  150

2سنجه: 
توان دوم سنجه

4.00






قطعه مساحت




250تا  20

3سنجه: 
توان دوم سنجه

9.00








 25  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصشهری با بهرهاهی رزیی طرحمبانی ربانهم

 متر 16تا  12با عرض معبر  محالتگانه در  8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر  -15جدول شماره 
مرجه معابرمساحت قطعه

مربوطه محلهبعد شاخص  



جمع مرجه معبر

مساحت 

و درصد 

معبر

مرجه 

معبر
سنجه

تواف موم 

سنجه





قطعه بعد شاخص

مساحت قطعه




400تا  250 

4سنجه:  
توان دوم سنجه: 

16.00






مساحت قطعه




600تا  400 

5سنجه: 
توان دوم سنجه

25.00






مساحت قطعه 




750تا  600 

6سنجه: 
توان دوم سنجه

36.00








 26  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصشهری با بهرهاهی رزیی طرحمبانی ربانهم

 متر 30تا  18با عرض معبر  محلهگانه در  8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر  -16 جدول شماره
مرجه معابرمساحت قطعه 

مربوطه محله بعد شاخص



جمع مرجه معبر

مساحت 

و درصد 

معبر

مرجه 

معبر
سنجه

تواف 

موم 

سنجه




بعد شاخص

مساحت قطعه 




1000تا  750 

7: سنجه 
49.00: توان دوم سنجه 






مساحت قطعه




1500تا  1000 

8 سنجه:
64.00: توان دوم سنجه






تا  1500مساحت قطعه 

2000






9 سنجه:
81.00: توان دوم سنجه






مساحت قطعه




متر و بیشتر 2000 

10 سنجه:
100.00: توان دوم سنجه








 27  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 پذیریوری از بُعد شاخص قطعات در تراکمبهره -2-4

 

( مر 6متهری )بها سهنجه     620بنابراین بُعد شاخص )برای مثال( یک قطعه 

 ای با فضای بهاز و خهدمات بها سهنجه    ( مر محله3)با سنجه  6جوار یک معبر مرجه 

 شوم.برابر می 5 )برای مثال( 

 

 ( = تواف مو بُعد شاخص6×6( + )3×3( + )5×5= ) 70

 متری 620ه ع= بُعد شاخص قط70=  37/8

متهری بهوم بها     130حاال اگر مساحت قطعه مر جوار هماف بُعهد )مر همهین محلهه(    

 شوم با: بُعد شاخص قطعه برابر می 3سنجه 

 

 = تواف مو بُعد شاخص (3×3( + )3×3( + )5×5= ) 43

 متری 130= بُعد شاخص قطعه 43=  56/6

 

بخواهیم برای تعیین تراکم استفامه کنیم و تهراکم  ها یعنی اگر از همین بُعد شاخص

 620% باشهد مر قطعهه   120متری برابر حداقل برنامه )بهرای مثهال(    130مر قطعه 

 برسد. %153تواند به متری تراکم می

27/1  =56/6  ÷37/8 

153 = %27/1  ×120 % 

 



 28  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

تهراکم   10متری مر جوار معبر مرجه یک باشد با سهنجه   620حاال اگر همین قطعه 

 رسد.% می273شوم و به راساس محاسبات زیر افزومه میآف ب

 متری مر جوار معبر مرجه یک 620تواف مو بُعد شاخص قطعه ( = 10×10( + )5×5( + )6×6= ) 161

 = بُعد شاخص قطعه 161=  6/62

282/2  =56/6  ÷6/12 

 %120×  282/2% = 273تراکم قطعه      

 

ههای ههر شههر و تقسهیمات     برای هماهن ی بها ویگگهی  البته این رابطه  توضیح:

ضهرایبی بهه    ،هها و برحسهب برنامهه   شهده تر پیچیده مر عملشهری آف، 

همانطور که مر بخش بعهد بهه آف اشهاره     شوم.میبُعدهای شاخص مامه 

 .شوممی

 

  



 29  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 وری از بُعد شاخص قطعهتعیین سقف تراکم با بهره -2-5

قاعات برای  "بُع  شا ص"ده ص اشان می (16قا 14)ج اول هماااار 

 "شا ص بُع "با  ایمقل قرین درج  یعنی قرارگیریص در ای در پایینقاع 

بُع  شا ص مرباه و بیشمرین اس   23/2برابر  8و معبر درج   73/1

 برابرو معبر درج  ی  32/17ای با بع  شا ص مقل در  ایاس  ب  قاع 

 قعیین ش ه اس . 36/22 ک 

 صپایری مناطو ش،ری  ادسب س ف جمعی   ریز ش،ری بربراام 

برای قعیین س ف قراکر  "بُع  شا ص"با اعمال ضرایبی اا  صقااا می

ها بین   اقل . برای مثال با ضریب ی ص این قراکرسا ممان اسمفاده امای 

 در ااسان  ااه  باد. درص  2236قا   اکثر  درص 223

ریز براساس ماایعات و براام  و طرح  اد ا ااه ص ک   اً اگر براام 

ضریب  )باقاج  ب  اسب  بین دو ع د( % بیشمر شاد1200قراکر اا   اکثر 

÷  2236=  53/0کن  )قراکر اعمال می را در بُع  شا ص برای قعیین 53/0

 % گردد.1200( ک    اکثر قراکر 1200

یاب  % درص  کاه  می118% ب  223قرقیب قراکر   اقل هر اا ب ین

 رسن .% می1200قغییر کرده و   اکثر ب   هاو همیناار دیگر قراکر

ریزان ش،ری ب ااه  با اعمال ضرایبی در ایبم  ممکنس  براام  

ریزی  اد اعمال ای را برای ش،ر مارد براام اکر اظرات ویگهضریب قر



 30  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

وری اا بُع  شا ص را در ی  ش،ر اماا  ( ب،ره3در ب   بع  ) اماین .

 دهیر.اشان می

 

 ریزی شهری در برنامه "بُعد شاخص"وری از بهره -2-6

قاان در دیگر قاعات می  "بُع  شا ص"اا هماااار ک  گفم  ش ص 

 ریزی ساد برد. اا جمل  در قعیین پایرش کاربری.براام مقارهای 

    قرقیب ک  اسم رار کاربری در سااح م ملف مناه ب  داشمنب ین 

 قاعات باش .  "بُع  شا ص"معینی اا 

باش ص براساس  15قا 3برای مثالص اگر بُع  شا ص قاعات در ش،ری بین 

قااا  ب  مسکاای ط میهای براام  قاعات با بع  شا صص ایر پندص ف داده

ای و بی  اا ای و اا ی های مقل ب  فعایی  10قا  5ا مداس یاب  و بین 

 های ش،ری.ده ب  فعایی 

 

 های شهریدر پیکره "شاخص بعد"تعیین  -2-7

قاعات براساس عرض معبر  "شا ص بع "های ش،ری در پیکره

های دا ل پایاا و یا )ایسمگاه ممرو  قااش هم اارص مسا   قاع  و فاصل 

 شاد. اصل می (ش،ری  ااه عمامی اقاباسراای

هورده ش ه اس . در این  17-3قا  17-1ج ول  های این س  عامل درسن  

ممرمربعص عرض معبر اا  4000ممر و کممر قا  250ج ول قاعات اراضی اا 



 31  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

قا  صممر و کممر 250ممر و بیشمر و فاصل  اا ایسمگاه اا  60ممر قا  18

 و بیشمر م اظر قرار گرفم  اس . 4000
 محاسبه مساحت -17-1جدول شماره

مسا   

 قاع 

و  250

 کممر
350 500 750 1000 1500 2000 2500 3500 

و  4000

 بیشمر

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سن  

 
 محاسبه سنجه و عرض معبر -17-2جدول شماره

عرض 

 معبر
 و بیشمر 60 55 50 45 40 35 30 24 20 18

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سن  

 
 محاسبه سنجه فاصله از ایستگاه -1716-3جدول شماره

فاصل  اا 

یا  ممرو

های پایاا 

 ش،ری

2500 

و 

 بیشمر

 و کممر 500 650 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سن  

   قرین قرین قاع  در جاار کر عرضهاص در کاچ براساس این سن

 اس . 73/1دورقرین فاصل  ک  شا ص برابرمعبر با 

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

 

 شاد.می 3/17و در بیشمرین    ک  شا ص برابر 

3/17 ( =10×10( + )10 ×10( + )10×10 ) 



 32  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

o   ( را مد اظر  12ر ک% )بدا ضدریب قدرا   1200قراکمدی   سد ف بنابراین اگدر

ش،ری برابر هفمداد   قراکمی قاعات واقع در پیکرهداشم  باشیر ضریب 

 شاد.درص  می

70 %3/17  ÷12 

 

o  پدایری  در کداربری هماااار ک  در ب د  قبدل گفمد  شد ص     اا این کُ ها

 قاان اسمفاده اماد.ش،ری ایز می قاعات دو پیکره

بای  اع  میقر باش ص قیعنی هر چ  کاربری م،ممرص بزرگمر و پر مراجع 

 قرقیب ضرایب کاه  یاب .ضرایب بیشمری داشم  و ب،مین

قرین کاربری،دا در  اس ص بای  کر مراجع  73/1ای یعنی اگر ضریب قاع 

 هن مسم ر شاد.

 

 

  



 33  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

ریزی یو  شوهر   در برنامه "بُعد شاخص"وری از بهره -3

 نمونه

در غایب ی  اماا   در این ب   روش طرح ش ه در این م ای ص

 غربی مش، ( ارائ   ااه  ش .ماردی ) ااه میاای

 

 نمونه موردیچکیده وضع موجود  -3-1

 نقش و جایگاه حوزه میانی غربی 

هکمدار در غدرب    4350غربی ش،ر مشد،  بدا مسدا       ااه میاای

ب   مرکزی ش،رص یعنی غرب  رت ما،ر امات رضدا ) ( و یدا بد  عبدارقی     

واقدع شد ه و شدامل ب شد،ایی اا منداطو ید  و دو و       هسمة مرکزی شد،ر  

هش  و ا  اس . ماقعی   اس اسم رار این  ااه ماجب ش ه این  دااهص  

های ش  گاا  ش،ر مش،  داشم  باش . با  بیشمرین ارقباه را با سایر  ااه

رس  ا د  و جایگداه  داا      های صارت گرفم ص ب  اظر می قاج  ب  بررسی

اا دو منظدر عملکدردی و فعداییمی و ارقبداطی و     غربی در ش،ر مشد،   میاای

 دسمرسی بسیار  ائز اهمی  اس .

ا   و جایگاه  اا  میاای در سلسدل  مراقدب شدبک  معدابر شد،ر      

مش،  در دو م یاس شد،ری و فراشد،ری قابدل بررسدی اسد . در م یداس       

ش،ریص این  ااهص مفدل میان  اا  مرکزی )ب  عناان هسمة اصدلی شد،ر   

هددای غربددی شدد،ر مشدد،  اسدد . مقددار  ،  بددا  ددااهمشدد، ( و شددرا مشدد

ا ریسی ک  اا معابر م،ر ماجاد در ساامان ف ایی  -ا م هباد -هباد وکیل



 34  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

کن . با قاج  بد  شد ت اسدمفاده     ش،ر مش،  اس  ایز اا این  ااه عبار می

های ش،ری مسم ر در ایدن  دااه و عبدار کرید ورهای قاسدع       اا کاربری

ای اا  رکد  جمعید  شد،ر بد      نص ب   عم همرکز ب  پ،ن  غربی ش،ر اا ه

 صارت عباری ب  این  ااه ا مداس دارد. 

در م یاس فراش،ریص ایدن  دااهص ارقبداه میدان اائدران شد،رهای       

غربی مش،  و  رت ما،ر امات رضا ) ( )اظیر شد،رهای قاچدانص طرقبد  و    

ص در کن . ا   این  ااه در ارقباه با اام ال اائدران  ( را برقرارمی…شاا یز و

ها و ا شی اس  کد  در طدرح جدامع بدرای ایدن  دااه بد          راسمای سیاس 

عناان ارائ  کنن ه   مات مکمل ایارت در اظر گرفم  شد ه اسد  و بد  ایدن     

غربدی در قشدکیل ید  اا یدره گردشدگری مکمدل       قرقیب ا    ااه میاای

 ایارت  ائز اهمی  اس .

ری مادرح  گرچ  سکاا  ب  عناان ابم ایی قرین ا   هر باف  شد، 

هدایی  هدای سدکاامی  دااه میداای غربدی دارای ویگگدی      باش ص اما بافد  می

ای اا باف  سدکاامی بدا   کن . ب   عم های را طلب میهسمن  ک  قاج  ویگه

قداان  اا . اا جمل  این مقالت میکیفی  ش،ر مش،  در این  ااه قرار گرفم 

هدای  مقد وده  .اداشاره ام…دسمگاهص کاهسنگی و  400ب  س ادص مل  هبادص 

فاا ب  عناان بافد  اراشدمن  معاصدر شناسدایی شد ه و  فدا کیفیدات و        

 های کایب ی ها،ا در طرح قفدیلی در مارد قاج  اس .ویگگی

ای اا ید  اا یدر     قاااد  بد  عنداان  ل د       ااه میداای غربدی مدی   

گردشددگری )شددامل منا دد  اماادد  گردشددگری سددپاد در  ددااه   -ایددارقی
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

ارقفاعدات   -،در امدات رضدا ) ( در  دااه مرکدزی      درت ما  -شدرقی   شمال

طرقب  و شاا یز ک  معابر دسمرسی  -شرقی طبیعی ماجاد در  ااه جناب

کن ( در م ماعة شد،ری مشد،  مادرح باشد .      ها،ا اا  ااه غربی عبار می

ریدزیص باعدث ق اید  و     هدای وسدیع قابدل براامد      وجاد اراضی و کداربری 

رس  این ا د  در  دال    . ب  اظر میگیری این ا    ااهن  ش  س،ای  شکل

شدرقی و   شدرقیص جنداب   هدای مرکدزیص شدمال     اضر در ارقبداه بدا  دااه   

هدای ایدارقی و گردشدگری در وضدع      دییدل وجداد جاذبد     غربی )بد   جناب

 قر  ااه  باد. ایاصال ماجاد(ص س،ل

با  داا  مرکدزی و     رس  با قاج  ب  م اورت این  ااه ب  اظر می

لکردهدای ایدن  دااهص اسدکان اائدران و کداه  بدار         رت ما،رص یکی اا عم

فعاییمی  ااه مرکزی با اائران )ارائ   د مات مکمدل ایدارت(  ااهد  بداد.      

رساای بد    ج،    م  …منظار ا مداس اراضی ب  اقاممگاه و همل و  ب ین

 اائرانص قابل قدار  ااه  باد.

 اا  میاای غربدیص عدالوه بدر ارائد   د مات مدرقبط بدا اائدران و         

ای در م یاس ش،ری )ارائد   د مات بد  شد،روا ان(      گردشگرانص ا   ویگه

های ممع دی با عملکردی در م یداس شد،ر    دارد. در وضع ماجادص کاربری

هدای ق داری ایسد   داور و      غربدی وجداد داراد . م ممدع     میاای  در  ااه

اا   های ماجاد در این  ااه هایی اا فعایی  اماا …پروماص بیمارسمان قائر و

رسد ص ایدن      عملکرد ش،ری دارا . با قاج  ب  شرایط ماجادص ب  اظدر مدی  ک

 ااهص پمااسیل ًات برای ارائ   د مات برقدر مرکدز شد،ری را دارا اسد .      
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

قااان  در ق اید    های م ملط در جاار معابری با عملکرد ش،ری می کاربری

هدای صدارت گرفمد ص بد  اظدر       این ا   ماثر باشن . با قاجد ص بد  بررسدی   

غربدی و   هدای شدمال   رس  ارقباه و قعامل  اا  میاای غربدی بدا  دااه    یم

هدا و اسدمفاده    شرقیص در ج،د  قدأمین  د مات شد،ری ایدن مقد وده        میاای

  غربی اس . ها اا   مات ماجاد در  اا  میاای ساکنین این  ااه
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 مناطق واقع در حوزه میانی غربی -1نقشه شماره 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 غربیانداز حوزه میانیبیانیه چشم 

و  یدر جداار منا د  مرکدز    یدگه و یمکداا  ی با ماقع بیغریاای ااه م

 . در سا مار ش،ر دارد یمنقدر بفرد یگاه) ( جا رت امات رضا 

 ید اری پا ی ارصسکاا  پا یص ااه در قایب مشارک  عمام ین  ه قاسعة

مدردتص   ی د ماق  یااهدای ا ینقدأم  یصو اجمماع یکایب  ی اریپا یس صا یطمق

 یو اعدمال  یعمدام  یدر قلمروهدا  اجممداعی  -ی مد ا  یدات   یاییو پا ی ها

 .  اس  یرقابل قرس یگردشگر یاتو   یسا مار عملکرد

 یدر راسددما یدد قاسددع  مراکددز کددار و فعای یهمپددا یمسددکاا اسددع ق

 یو سددااگار یدد مالاب یصبافدد  مسددکاا یکپددارچگیااسدد ات و  یبرقددرار

 ی د ماق  یب  مراکز و مقارها یمردتص دسمرس ی و امن ی هسا هاص یکاربر

 یفرسداده و برقدرار   یهدا باف  یساماا ه یانجر یعهاص قسر سیادر هم  م 

 یسدراا گ  و ی ک  ماجب بسط  س مکانص ها یعمام یها و قلمروها ف ا

 یربدا فا  در   شدگری گدرد  -ید   ر یهدا  اس  رخ  ااه  دادص راسم  یش،ر

در ارقباه با  دااه   یگردشگر ه یر. اا ااه  ش  ی ق ا یمسکاا یها پ،ن 

 ید  جمع . بدر  ااه شد   ید  و ق ا یفهم اار قعر های یر ااهسا و یمرکز

 .ش ساکن افزوده  ااه  

 :روا در این 

 یوها اا طر  ااه ینو ارقباه ب یو غرب یشرق یارقباط یها  ل  ق ای  

ک  ابای  ماجدب ا دالل درهمد      یصا ل عمام  مل و یزا شبک  معابر و یلقکم

 دا ل  ااه گردد.
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

اا   ار کار اا  قند    یااش کاش  برای کاه  یا رفع کامل هیادگی

بددا  یرگدداهیقعم  دد مات هددا و کارگدداه یاا هم دداار یااشدد یو ااسددااگار

  یگرد یعملکرد یف اها

م دملط   یعملکردهدا  یصمد رن شد،ر   ی سدا  ید  ثامن ب  عناان  پادگان

را در  یدگه و یمعمدار  یدارا یبا بناهدا  ی ج  یقیقفر ی وگردشگر یص  ماق

را در  داد   یشد،ر  اظیدر  یبد  یف داها  و یبرگرفم  و عرص    ار همگاا

و بددا اممدد اد هن بدد  گاهسددنگی یدد  ادداار گردشددگری اا    ااهدد  داد یجددا

  کاهسنگی ب  مرکز ش،ر را ق ارک  ااه  دی .

 فدا   یواجد  اراش معمدار   یبدا بناهدا   ید  ها یدارا یمسکاا مقالت

و در ج،   فا و ارق ای اراش های های  ب د  ایدن  دااهص     ااهن  ش  

  قم،ی اقی اا یشی ه  ااه  ش .

بد    یا   مات مقل  یزانرساا ن م یوطر مقالت م ملف اا یانم قعادل

 ( برقرار  ااه  ش .  یقعادی یها ساح مالاب )با قاج  ب  سن  

قدرار دارد. اا   یغربد یداای باغدات شد،ر مشد،  در  دااه م     قدرین  وسیع

ای اد ف داهای   یباغات اسمفاده ش ه و برا ین اصل اا   ار ا یگشادگ

 ااهد    یدزی ربراام  عییسبز طب یبا ف ا یودر قلف فعال و سراا ه ش،ری

 ش .  

-اا اا طرح و اشداا  چشر و ها ی هامکان قق و ا یعش ه وس یربا اراضی

 . کن  یدر  ااه را فراهر م یساا

 یقدی م،در قفر  ید  و مز یعدی طب یها اا پ،ن  یکیب  عناان  یکاهسنگ اا

ممناسددب بددا م ماعدد ص اا جملدد   ی ددااه  فا دد   ااهدد  شدد . عملکردهددا 



 40  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

بزرگدراه   یجنداب  یهدا  بد  ب د    ینکداب اقدال هن با قلد   یراییصپا یوا  ها

 .  ب ش  یم یشمریب یب  هن اعمال یکالامر

 یهدا اسدمفاده عملکدرد    هن هدای  یلمعدابر اا پمااسد   یج،  سدراا گ  در

 .  یاف  ااهن   یروااا معابر عملکرد شباا  یم ملط  ااه  ش ص بر 

 یدهدا بدا عملکر  ید  جداذب جمع  یگردشدگر  یعملکردهدا  ینقزا ر ب اا

  ااه  ش .  یریجلاگ یمسکاا

در ج،د    یاامفداع  یدا  ی د ماق  صاعر اا ی اا ق مع فعای یااش یایمزا اا

 هدای  ید  فعای ی داد ها بدا ا  هن ی فعای یرهو اا  شاد ی ااه اسمفاده م ءارق ا

 .  شاد یم یلقکم یطب اق ینگمثل پارک یبانپشم

هدا و   م ممدع  ی ادا یبرا یقاار ش،ر های یسمگاها 19 وجاد  یلپمااس اا

یقاظ غلبد   مدل   ها ب  مکان یناسمفاده  ااه  ش . در ا TOD ی مراکز فعای

 یفرصد  دسمرسد   ید  قراف ی داد بد ون ا  یداد ا ی جاب جمع یصو ا ل عمام

 یبدااده  ی افزا م ملف و های یقراکر کاربر ی امکان افزا مناسب و یاربس

  ااه  ش .  ای اد ینام

 یلو مدرقبط در  دااه بدا قاجد  بد  پمااسد       یاسدم  سبز پ ف ای شبک 

و امکدان    ااه  ش  ی ادا یعیطب یف اها ها و مداب کال یها وجاد طرح

هدا در قمدات سداح  دااه ممکدن       جداار هن  یاسبز و  یدر ف اها روی یادهپ

  ااه  ش .  

بلکد  بد  شدکل     یوج   اد ا  ف دط بد  شدکل  فدا م     یندر ب،مر  رایر

  ااه  ش . ی ره رعابا اسمفاده چن  منظا یعملکرد

های مقالت و اداا ی و ااسد اد   کنن هبا اصالح شبک  معابر )ای اد جمع

 شاد.رده( شبک  معابر ش،ر اصالح میهای غیر هردسمرسی
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

هدای   در ج،  قبیین ماضدا  فداا و بد  منظدار رسدی ن بد  سیاسد        

های درون  ااه و قأثیرات بیروای کاش  شد ه   ی با ورود ب  ویگگییاجرا

گرفمد    ااد اا  دااه بدا اسدمفاده اا راهبردهدای شدکل       قا در سن  چشدر اس  

هددا و ق، یدد ها در یدد  اظددات ااابدداقی بددرای   هددا و ضددعف فرصدد  و قددات

ماضاعات کلی  ااه مارد بررسی قرار گرفم  و بع ا  ج،  کم  ب  ق،ید   

 .ی عاجل ارائ  ش ه اس یهای اجرا ایگای قاسع  سیاس 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 انداز حوزه میانی غربیچشم -2نقشه شماره 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 مشهد میانی محاسبات جمعیت پذیری حوزه -3-2

اا مرباطد ص  برای مقاسب  جمعی  پدایری  دااه   در طرح یاد ش هص 

اا جملد  ایدن روشد،ا مدی قداان بد  روش        صروش های م ملفی اسمفاده ش ه

قرکیبی پی  بینی جمعی ص پی  بینی جمعی  بر اساس ارخ رش ص پی  بیندی  

 جمعی  بر اساس  رفی  کایب ی و   مات اشاره کرد:

به روش ترکیبی در  گزینه مطلوب: کااهش آرا    جمعیتبینی  الف( پیش

 مانده مهاجرتیباروری و ثبات

هدای مربداه بد  قغییدرات بداروریص        اید  قدرین   این گزین  مقممدل 

غربدی را در  ومیر و قأثیرگااری م،اجرت بر رش  جمعیمی  ااه میاای مرگ

گیرد و ب  همین دییل ب  عناان گزین  مالاب اام اب شد ه اسد . در    اظر می

رسد .   افر می 712049افر ب   520964چارچاب این گزین  جمعی   ااه اا 

درصد  در پایدان    2/1  در هغاا دوره ب  درص 8/1مماسط رش  جمعی  اا 

درصد  کاسدم     7/6سدای    15یاب . اا اسدب  افدراد کممدر اا     دوره کاه  می

 شاد. درص  افزوده می 7/2سای  ب  باً  65ش ه و بر اسب  افراد 

 
)گزینه  2شماره   بینی جمعیت حوزه میانی غربی در گزینه پیش  -18جدول شماره 

 مطلوب(

 میزان رشد ساالنه تعداد جمعیت سال

1385 520964  

1390 569569 8/1 

1395 625774 9/1 

1400 670822 4/1 

1405 712049 2/1 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

بینی شده حوزه میانی غربی  مقایسه ترکیب سنی جمعیت پیش -19جدول شماره 

 در آغاز و پایان دوره 2در گزینه 

 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

غربدی را بد ون د اید  م،داجرت     این گزیند  جمعید   دااه میداای    

ده  و معنای هن این اس  ک  یا م،اجرپدایری و م،اجرفرسدمی اا    ب س  می

ب  بع  ب  کلی مماقف ش ه یا هاک  قع اد م،اجران وارد شد ه و  دار     1385

هدای جمعیمدی )قرکیدب سدنیص جنسدیص       ش ه با هر مساوی ش ه و اا ویگگی

اا . جمعید    ی بر اردار ش هومیر( کامال  مشاب، ساح باروری و ساح مرگ

افدر در   645711بد    1385افر در  520964 ااه در چارچاب این گزین  اا 

درصد  در هغداا    17/1رس . میزان رشد  سداًا  جمعید  اا     پایان دوره می

 یاب .  درص  در پایان دوره کاه  می 62/0دوره ب  

 
 4شماره   بینی جمعیت حوزه میانی غربی در گزینه پیش -20جدول 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 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 
 بینی شده حوزه میانی غربی مقایسه ترکیب سنی جمعیت پیش -21جدول شماره 

 و پایان دورهبراساس رشد طبیعی در آغاز 

 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( 

در این ب   مبا ث جمعیمدی و فعداییمی در قایدب  رفید  کایبد ی      

غربدیص ًات    ااه میاایپایری  برای برهورد جمعی شاد.  ااه بررسی می

اس ص  رفی  اراضی  ااه ب  یقاظ قأمین  د مات بررسدی شداد. بد  ایدن      

های مناسب بدرای اسدم رار  د مات را مقاسدب       مسا   امین ءمنظار ابم ا

 امائیر: می

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

 ريزي قابل برنامه

    
2/1187 -  245 - 5/4011 = 3/2579 

 

ک  شدامل   صهکمار اس  2579ریزی   ود  بنابراین ساح قابل براام 

باشد .   های عمامی )ب ز معابر( و کاربری مسدکاای مدی   اراضی بایرص کاربر

در دا ل این ساح    اسکان جمعی  ضمن قأمین   مات مارد ایاا ها،ا را 

 یر.یاما بررسی می
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

هکمدار بدا ا مسداب م مدا       3/2579مسا می   ود قرقیب در  ب ین

سددراا  مسددکاای و  دد ماقی ) دد اقل سددراا  مسددکاای و  دد اکثر سددراا    

هزار افر ضمن قدأمین  د مات مدارد ایااشدان      880  ماقی( امکان اسکان 

سدن ی   مشروه ب  افزای  قراکر سا مماای وجاد داردص ک  براساس امکدان 

ای در  دااه ماجداد اسد .دو( قدراکر     کایب یص امکان افزای  قراکر سا مما

 اقمدادی

هماااار ک  بارها اثبات ش ه اس ص یکی اا م،ممرین عاامل اثرگداار  

پایریص قراکر و م،ممرین عامل افزای  قدراکر مبا دث مربداه بد       بر جمعی 

 اقمداد امین و بنا اس .

غربدی بدا مقاسدب  قدراکر بدر اسداس مبا دث        در طرح  ااه میاای

شدداد کدد   درصدد  مددی 307 اصددل  بدد  طددار مماسددط  اقمدددادیص قددراکر 

 سااد. هزار افر را ممکن می 780پایری  جمعی 

 س ( قراکر کایب ی

سددامین عندددر م،ددر در قعیددین قددراکر ابعدداد قاعددات اسدد  کدد  در 

درصد    197صارت قعیین قراکر بر اساس هنص مماسدط قدراکر سدا مماای    

معبدر اجدااه هن    یعنی قراکر سا مماای ک  ابعاد و مسا   قاعات و عدرض 

 شاد. هزار افر می 638ده    ود  را می

پدایری    د  جمعید   پدایری  س مقاسبات جمعی ابراسقرقیبص ب ین

شداد و در   هزار افر قعیین مدی  712قا  645غربی مابین  ااه میاایمالاب 

 یکد  هزار افر ب  جمعی   ااه افزوده شاد.قااا    ود میکممرین  ای  
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

همه این مطالعاات و مطالعاات کاه شاهر       طرح جامع باتوجه به

کاه منناای محاسانات     نماود  به مشاور ابالغ را  یهزار نفر 615 جمعیت

بر پای  اطالعات طرح جامع جمعی   ااه  نحوه توزیع جمعیت قرار گرفت 

هزار افر  ااه  ش . بر  615شمسی بایغ بر  1405میاای غربی در افو سال 

هدزار افدر بیشدمر اا     87افدو بدی  اا    این اساس جمعی  این  ااه در سال

 جمعی  کناای اس .  

مند   های ش،ری ب،رهاا بُع  شا ص در قاایع این جمعی  در هسم 

 ایر.  ش ه

 

 

 تقسیمات شامل پیکره، هسته ها و نواحی و محالت -3-3

قعیدین پیکدره شد،ری     اا روشدر طرح قفدیلی  ااه میاای غربی 

ای بد  عمدو    مارح اس  ک  شامل قاعات هم اار معابر با عملکرد فرااا ید  

ی  پالک و همچنین عملکردهدای شد،ری اسد  کد  اغلدب در  اشدی  همدین        

 (4( و ا ش  )3)ا ش   اا . معابر قرار گرفم 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 های شهریها و پیکرهسلول -3نقشه شماره 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 غربی تقسیمات ناحیه، محله و سلولهای شهری موجود در حوزه میانی -4نقشه شماره 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

هوای شوهری حووزه  میوانی     هسته "بعد شاخص"تعیین  -3-4

 غربی مشهد
های هسم  ش،ری در بین پیکره 45مش،   غربی در  ااه میاای

اا . ک  براساس قراکر جمعیمیص اسب  ف ای باا و ش،ریص شکل گرفم 

 مقاسب  ش ه اس . 22 ولا،ا در ج گاا  بع  شا ص ه 6اسب    مات 
 های شهریهسته -5نقشه شماره 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 شهریهای بعد شاخص هسته -22جدول شماره

شماره 

 هسته
 تراکم

سنجه 

 تراکم

توان دوم 

سنجه 

 تراکم

فضای 

 باز

سنجه 

فضای 

 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 شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

شماره 

 هسته
 تراکم

سنجه 

 تراکم

توان دوم 

سنجه 

 تراکم

فضای 

 باز

سنجه 

فضای 

 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 

-وری از بُعد شاخص برای توزیوع جمعیوت در هسوته   بهره -3-5

 های شهری

پایری و قراکر های ش،ر در جمعی هسم  "بع  شا ص"وری اا ب،ره

قاان برای این امر اسمفاده کرد. ص می"بع  شا ص"پیشن،ادی جمعیمی ها،ا اا 

 69میاای غربی ک  معادل  قرقیب ک  اضاف  جمعی  مداب برای  ااهب ین

 ااه  یشن،ادیپ ی پادگان اا کل جمع یشن،ادیپ ی افر جمع 20000) هزارافرس 

ها قاایع کرد. ایبم  ا ص بین هسم قاان بر سب این شص را می(کاسم  ش ه اس 

چان بای  این قاایع ب  جمعی  ماجاد هسم  ایز قکی  امای ص در واقع اا 

پایری هر هسم   اصل رب جمعی  هسم  و بع  شا ص هن درص  جمعی 

مقاسب  و با افزای  هن ب  جمعی  ماجاد. جمعی  پیشن،ادی و اا هن طریو و 

 ( 23)ج ول .شادی هر هسم  روشن میمسا   هسم  قراکر جمعیمی پیشن،اد
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

های پذیری و تراکم جمعیتی پیشنهادی هستهمحاسبه جمعیت -23جدول شماره 

 شهر

شماره 

 هسته

جمعیت 

 موجود

بعد 

 شاخص

ضرب بعد  حاصل

شاخص و جمعیت 

 موجود

سهم از 

جمعیت 

 حوزه

-جمعیت

پذیری 

 اضافی

کل 

جمعیت 

 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 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

شماره 

 هسته

جمعیت 

 موجود

بعد 

 شاخص

ضرب بعد  حاصل

شاخص و جمعیت 

 موجود

سهم از 

جمعیت 

 حوزه

-جمعیت

پذیری 

 اضافی

کل 

جمعیت 

 پیشنهادی

تراکم 

پیشنهادی 

 هسته

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

 مجموع

 های وری اا بُع شا ص در قعیین جمعی  هقی  ااهب،ره چگااگی

های ش،ری )و ش،ری دو ردیف ه ر ج ول جمعی  پیشن،ادی هسم 

 ده .امای  میقراکر ااشی اا هارا( 

 های ش،ریص جمعی  هین ه قرقیب اا طریو بُع  شا ص هسم ب ین

  ااه بین ها،ا ق سیر گردی .
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 های هر هسم  در شرایط معمال این کار اا طریو شنا   پمااسیل

وری ش . در روش ب،رههای م ملفص در ها،ا ق سیر میش،ریص در ًی 

 یرفم  اس .اا بُع  شا ص این عمل باار مسم یر صارت پا

 های ش،ری و هماااار ک  گفم  ش  در قعیین قراکر قاعات پیکره

-پایری ها،ا ایز اا بُع  شا ص قاعات واقع در پیکرههمیناار کاربری

 های ش،ریص ساد برده ش ه اس .

 

تعیووین سووقف تراکمووی  وری از بُعوود شوواخص دربهووره -3-6

 مشهد میانی قطعات مختلف در حوزه

قاان در قعیین س ف قراکمی قاعات ش،ری شا ص میبعالوه اا بُع  

 اسمفاده کرد. 

ع  شا ص قاعات س ف قراکمی قاعات بر سب براساس بُ

 شاد.معابر م اور ب  شرح ایر مقاسب  می ج و درمسا   قاع  

 

در  60/15قا  44/3( بین اسمثناءبع  شا ص قاعات )با  از ی   -ی 

پایری منا   ابادص جمعی ص ک  اگر مق ودیمی برای  رک  باد

 کرد.% قعیین می156% و 344قراکر در این قاعات بین 

باقاج  ب  مق ودش ن افزای  جمعی   ااه )باقاج  ب  ًکن  -دو

های طرح جامع( افزای  قراکر ایادی را ابای  در ماایعات و داده

کُ  "ضرایبی در یاا با اعمال   ااه مارد مال ظ  قرار داد.
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

ص قابیو ها،ا با شرایط منا  ص ب  شرح ایر قاعات "شا ص

 گیرد.صارت می

o ضریب 120های  ااه در   ود در شرایط  اضر کممرین قراکر( %

و اس   44/3ک  اس (. درامی   باقاج  بع  شا ص   اقل  2/1قراکر 

 شاد.% می35ق سیر این دو ب  یک یگر ضریب قراکمی برابر 

35 = %44/3  ÷2/1 

% 600طب   با قراکر  10های کر  ااه در سا ممانمماسط بیشمرین قرا

(  اصل ش ه اس . یاا باقاج  ب  بع  شا ص   اکثر ک  6)ضریب قراکمی 

-درص  می 38هی  اس ص ضریب قراکمی ک  ب ین طرح ب س  می 60/15

 شاد.

38   %  6/15  ÷600 

ماجاد قراکر اسب  ب  بُع  ضریب % 5/36قرقیب عمال  ضریب قراکمی ب ین

% ب  جمعی  10چان م ررس   غربی  ااه  باد. ااه میاای شا صص

 (5/23× 10شاد.          )اضاف  شادص همین ایس  ب  ضریب افزوده می

برابرس  با ک  %  ااه  ش ص یعنی 40یعنی ضریب س ف قراکمی هر قاع  

 %.40شا ص ها،ا ضرب ر 

های  ااه % ضریب مناسبی برای هسم 40 یقرقیب عمال  ضریب قراکمب ین

 میاای  ااه  باد.

 های شهری  برابرست یعنی ضریب سقف تراکمی هر قطعه در هسته

 % 40آنها ضربدر  "کد شاخص"با 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 برای تعیین سقف تراکمی قطعات "کد شاخص"ترتیب از بدین  

 مختلف سود برده شود 

 

 ، قطعووات شووهری در "بُعوود شوواخص "وری از بهووره -3-7

 پذیری آنها کاربری

در قاان پایری میاا بُع  شا ص این قاعات عالوه بر قراکر

 پایری ایز ساد جس .کاربری

 73/1های ش،ری اا ص قاعات پیکره"کُ  شا ص"هماااار ک  مقاسب  ش  

پایری شاد عالوه بر قراکر قاع  در کاربریکنن ص ک  میقغییر می 3/17قا 

کممر اا  "ک  شا ص"قرقیب ساد جس  ک ص برای مثال در قاعات با ب ین

د رمراجع  )یا اصاً  کاربری عمامی( ا اهای عمامی پر ده اجااه کاربری

 د و ب  کممر اا ده اجااه کاربریراجااه کاربری عمامی ا ا 5و یا ب  ایر 

 عمامی پر مراجع  داده اشاد.

 

  



 58  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

 

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

ریوزی  خص در برناموه شا بعدوری از گیری، بهرهنتیجه -4

 شهری

های )ق سیمات ش،ری قرقیب مش ص ش  ک  با ق میع ویگگیب ین

قاان ب  اع ادی دس  یاف  اا بزرگمرین ق سیر ش،ری قا قاعات اراضی( می

 ایر.اامی ه "شا ص بُع "ک  ها،ا را 

-های این عناصر با هر میاا این اع اد ک  ب  سادگی ب  م ایس  پمااسیل

 قاان ساد برد.ها میدرامی   در اااا  بارگااریپردااد و 

در ق سیر جمعی   "شا ص بُع "گیری اا اقاه ب،ره در این گزارش

پایری قاعاتص امای  داده س ف قراکرطار های ش،ری و همینبین هسم 

ریزی ایز ممکن اس  )مثل های براام وری اا دیگر گاا ش . ویی ب،ره

 قاسع  یاب .قااا  پایری( و میکاربری

 شاد.ب  چن  اماا  ذیال  اشاره می

 

 ریزی طقه مورد برنامهنبُعد شاخص شهرهای ی  م -4-1

براام  قاسع  در هن  در  ال ق وین اس  اگر ای ک  در ی  منا  

ش،رها و هبادی،ای م ملف را مقاسب  کنیر )شامل قراکر  "شا ص بُع "

قااایر گاا  و ف ای باا )معابرص سبز و طبیعی( می 6جمعیمیص   مات 

های هنص برای قاایع جمعی  هین ه در این ش،رها و هبادی،ا براساس قفاوت

ساد جاییر و یا برای اسم رار اسب    مات در ها،ا ب  اطالعات کافی 

 دس  یابیر.
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحربانهممبانی 

 وری از بُعد شاخص در تقسیمات بزرگ شهریبهره -4-2

 ااه ش،ری  هف  اگر ش،ری شامل چن   ااه ش،ری باش  )مثل

ش،ر مش، ( طرح جامع در قاایع جمعی  در بین ها،ا اا قفاوت بُع  شا ص 

یا قاایع   مات در ها،ا را اا ات  قااا  ساد جای .های م ملف می ااه

 ده .

ای، آموایش  ریوزی شوهری، منطقوه   امهشاخص و برنبُعد  -4-3

 سرزمین 

قااا ص های مرباط  می "ک  شا ص"قری ایز در سااح وسیع

 وری قرارگیرد.مارد ب،ره

ها )و ا اه ضعف( عناصر با ق میع پمااسیل "بُع  شا ص"در واقع 

های ج اگاا  جلاگیری امای  قااا ص اا اسمفاده اا ها،ا در ًی می ی  براام 

 قر.قر کن  و کاملریزی را سادهو براام 

 

 

 

 

 


