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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 با ارائ  روشدی  جامع  مشاورانص مسکن و ش،رساای و جامع  ش،رسااان

هدا راص ردراه    پدییری طدرح  هدایص قد می عملدی در ج،د  ااعاداز     طرح ااین

 هوردا .

 ارراد این گروه ممشکل بادا  اا:

ااده و جندا  هقدای م،د ی   م،ن س صایقیص م،ن س سدعی ایاص   صدکمر ماج ی

ص طی جلسدات  های ش،ریهای ج ی قری برای ق،ی  طرحارائ ص روشبرای  ص  ک من
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

راهبدردی اامید ه    -ای اا طرح ک  سدا ماری اظر پردا من  و گاا ممع دی ب  قبادل

 ش  راص ق وین امادا .

مشداب   دارجی ایسد ص بلکد      راهبردی برگررمد  اا عنداوین    -طر ،ای سا ماری

سااد و قق و طرح را ب  راهبردهدا  طر ،اییس  ک  قن،ا سا مارها را مش ص می

سدا ماریص   -هدای راهبدردی  اسدامی طدرح   بدا  سپاردص ک  ممأسفاا  بعل  قشاب می

 سااا .گررم  و ا  هایی بر هن وارد می طرح را ب  هن اشمباهگروهی و من 

برداشدم   های سدیال  در طرحهاص گات دوت هوریرن در اوایل ده  هشماد با پیشرر 

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        ًکن همچنان ایاا ب  شنا   عمیو

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    فمد  مدی  گ "بُع  شا ص"ب  این شماره شناسنام  

بدا کمد  همکداراا  در    کد    صهدای شد،ریص ابد ار گردید     ج ی قری برای ق،ی  طدرح 

 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  ا مجماعددد همدددااره ش،رسددداای بددد 

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   گدیاری داده روش،ایی ک  بدر هد   

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

 پردااد.روشی برای قق و این امر می

 

 های سازنده عناصر شهریمشخصه -1

هر ی  اا عناصدر شد،ری )اا بزرگمدرین ق سدیمات قدا قاعدات       

های دا لی  اد و رضای ش،ری مقدا  کنند ه   ش،ری( براساس ویگگی

هددای م ملددف کدد  ااشددی اا ًیدد هنص دارای مش دددات  اصددی اسدد ص 

 سااا ه هاس .

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

 ش،رین :

 ی ( قراک  جمعیمی 

ص دو( اسب  رضای بداا )شدامل معدابرص رضداهای سدبزص رضداهای طبیعدی       

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

 ق سی  ش،ریب  کل ساح  ج،یزات(میهبی و قأسیسات و ق -ررهنگی

هسمن ص ًکن قن،دا قرکیبشدان شدنا       ق  قابل شنا  این عامل ق 

 سااا .واقعی را ممکن می

 

 عناصر سازنده شهرها ویژگیهای ترکیبچگونگی  -1-1

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

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

 .هاس ویگگیبرای قجمیع این  "اقریس رضاییم"اا 

 صبددا ااعکدداس سدد  شا ددد  ردداا در دیدداگرات رضددایی    قرقیددب کدد  بدد ین

قدا مرکدز   مکدان   ایدن  راصدل  شداد.  مدی  مشد ص در ایدن دیداگرات    هن مکان

هدای هادان اسد ص کد  در ایدن       اصدل جمدع شا دد     دهند ه اشدان  دیاگرات

   د.شااامی ه می "ع  شا صبُ" گزارش 

شدد،ری و سددپس  عندددریدد   صگزینددی رضدداییمکددان بعدد ص دیدداگرات

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

 ده .س  عامل یاد ش ه قشکیل می هایهاراص سنج 
222 cba  بُع  شا ص = 
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 تقسیمات مختلف شهری "بُعد شاخص" -1-2

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

 گردد.ممفاوقی اا ق سیمات ش،ریص معرری می

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

هدای شد،ری )کد     پیکدره در ابم ا شادص بلک  ااا ی ومناطو قشکیل امی

هدای عمد ه   عملکردهدای مجداور ها،دا و کداربری     صمعابر شد،ری شامل 

سدپس در رضدای    ا .سااش،ریس (. اسم ااابن ی اصلی ش،رها را می

 گردد.ص ااا ی و مناطو( قشکیل میمقالتبین ها،اص ق سیمات ش،ری )

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

 شاد.گفم  می "ش،ری

 

 های شهریهستهبعد شاخص های سنجهیین تع -1-3

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

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

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

 قراک  جمعیمی  -ی 

هسدم   رص سبزص طبیعی و غیره( ب  کل سداح  اسب  رضای باا )معاب -دو

 ش،ری
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( ماجاد منا د  بد    غیراامفاعیاسب  مسا     مات ش  گاا  ) -س 

 ساح هسم  ش،ریکل 

 

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

های هر ی  قعیین برای ااعکاس اطالعات ایر در ماقریس رضایی بای  سنج 

 شاد.

قا  50ش،ری معماً  اا  هایهسم  های جمعیمیقراک  :تراکمسنجه  -یک

هاییص ب  شرح افر در هکمار ممغییرس . ییا ب  همین قرقیب سنج  200

 اا .یارم  1ج ول 
 سنجه تراکم -1شماره 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

 رکمت

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 

قرین ش،رها رضای باا در معماً  در ممراک  سنجه فضای باز شهری: -دو

% 70قرین ش،رها رضای باا در   ود % و در غیر ممراک 30  ود 

 کممرین% و 70اس . ییا با ا مسا  باًقرین ضریب برای رضای باا 

ها راص ب  شرح  % ضریب رضای باا در دیگر گاا30برای رضای باا 

 شاا .مقاسب  می 2-ج ول 
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 سنجه فضای باز شهری -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

کل   مات غیراامفاعی  صبراساس اسماا اردهای رایدسنجه خدمات:  -سه

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

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

مقاسب   های این   ماتسنج  3 -در ج ول بر این اساس اس . ققمل

 شاا .امای  داده می و
 سنجه خدمات-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

 

شههری بها سهه شاخ هه      تقسیماتمحاسبه بعد شاخص در تعدادی از  -ب

 متفاوت

هی ص در ش،رهایی ک  رضای باا در ک  ب ابال می 6قا 4 در ج اول 

عیمی ها،ا بین باش  و قراک  جم% 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

 

 

 



 10  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

باز کمتر از  یبا فضاها یشهر هستهیک محاسبه بعد شاخص  -4جدول شماره 

 %35% و %30، 30

درصد خدمات تراکم و فضای باز



تراکم جمعیتی
جمع 

باز و 

اکمتر

% 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

 
 

 

 
  



 11  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

% و 45%، 40باز  یبا فضاها یشهر هستهمحاسبه بعد شاخص  - 5جدول 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

 
 

درصد فضای 

باز:





50

سنجه:

6

توان دوم سنجه

36.00

 
 

 

  



 12  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

%، 60%، 55باز  یبا فضاها یشهر هستهمحاسبه بعد شاخص  -6جدول 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

 
 

 



 13  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 عد شاخص نواحی شهریبُ -1-4

 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 

 سنج  قراک  جمعیمی اا ی  -دو

رضای باا )سبز و معابر و طبیعی(  بعالوه صگاا سنج    مات ش  -س 

 اا ی 

  اردها   ود براساس اسماا گاا  و رضای بااص ش ساح   مات

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

ها را سنج  این اسب  (7-کن . )ج ول ب    اامالا  س ا  می

 ده .امای  می

 

 %(5/13ای )متوسط گانه و باز ناحیه 6محاسبه سنجه خدمات  -7جدول  

% 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. سنج  قراک  جمعیمیص ایز مشاب ص سنج 

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

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

 ااه  ش ( در ی  هسم   6اش برابر % )ک  سنج 16رضای 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/



 14  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 

 بُعد شاخص محالت شهری -1-5

سنج  رضای باا و  عالوهبک  اا بُع  شا ص اا ی ص قراک  جمعیمی مقل  

 شاد.اش  ادث می  مات ش  گاا 

گاا  مقل  و رضای باا )سبزص معابر و طبیعی( باار  6سنج    مات 

 ین% ب  پای12% ب     مالا  رسی ه و اا 30درص س  و در  5/18مماسط 

  ااه  باد. 8-اامناسب  ااه  باد و سنج  هن ب  شرح ج ول 

 

 %(5/18ای )متوسط گانه و باز محله 6ت محاسبه سنجه خدما -8جدول  

% 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  ای ک  در بن  راا باار مثالای در اا ی مقل مثال: 

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

برابر مقل  باده و % ساح 20   ودبااش با رضای ( و سنج    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



 15  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 شهری تقسیماتوری از بُعد شاخص بهره -1-6

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

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

 شاد.دو اماا  هن ذیال  ذکر میساد بردص ک  

 مختلف شهر تقسیمات پیشنهادی برای تعیین تراکم جمعیتی -یک

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

 طال براام  ب  ش،ر اضار  شاد.

قااا  قدمی  بگیردص ک  چگاا  جمعی  اضاری را بین ریزی میبراام 

 ق سی  امای .م ملف ش،رمناطو 

 برای تعیین بُعد شاخص قطعات اراضی  -دو

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

ی و یا ی قعیین قراک  سا ممااقااا  مبنامیش،ر ساد جس ص ک  

 پییری قاعات شاد.کاربری

 بسیاری از موارد دیگر -سه

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

 وری  ااه  باد.ده ( قابل ب،ره)ک  پمااسیل ها،ا را امای  می "شا ص

 

 

 

 



 16  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 قطعات "عد شاخصبُ"تعیین  -2

قطعاات شاهری عبارتناد    ساازنده   هایترین ویژگیعمده-2-1

 از:

 های  اد قاع  مثل: مسا  ص ابعادص قع اد و ج،  شیب.ویگگی -ی 

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

 برص چ،اربر(  س 

 عرض معبر همجاار -س 

 جایگاه معبر همجاار در سلسل  مراقب معابر ش،ری   -چ،ار

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

 مقالت هسمن (

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

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

ویددی هیچگدداه در ایددران )و شددای  در دیگددر ا ددا (  شدداا . قاجدد  واقددع مددی

ب دداد قاعددات اراضددیص  صات راکاششددی مدداثرص بددرای اینکدد  ایددن مش ددد 

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

ایددن م،دد  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" اااثر باش . اا جمل ص قااا  معاامل ش،رساای می

  ور ش .ب،ره صبرای قعیین س ف قراکمی قاع قاان می



 17  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

س  عامل م،  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

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

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

ر دیاگرات مارداظر اس . راصل  مکان قاع  د(      (قاع   مسا  بع  سات 

بُع  " مش ص کنن ه شادص ک مقاسب  می قا مرکز دیاگرات رضایی

   شاد.قاع   ااه  بادص ک  اا ررمال ایر مقاسب  میص "شا ص

222  SB = 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  9-ج ول های قااا  قغییر امای . ک  سنج و بیشمر می

 گردد.می
 مساحت قطعه سنجه-9جدول شماره 

عه
قط

ت 
اح

مس
 

15
0

 
تر

کم
و 

ر 
مت

 

15
0

تا
20

0
 

20
0

تا
25

0
 

25
0

تا
40

0
 

40
0

تا
60

0
 

60
0

تا
75

0
 

75
0

تا 
10

00
 

10
00

تا
15

00
 

15
00

تا
20

00
 

20
00

 
شتر

 بی
و

 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سنجه

 

O  

O  

O  



 18  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)

شاب  ایزص مممری  250قا راصل  بعالوه دسمرسی ب  ایسمگاه ممرو 

 گردد.دسمرسی درج  ی  قل ی می

دسمرسی  های اصلی ش،ر(معبر شریاای درج  دو ررعی ) یابان (2)

-ممری ایز مشاب  این معبر قل ی می 500ب  ایسمگاه ممرو قا راصل  

 شاد.

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

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

 های اا ی  ش،ری(کنن های )جمعی معابر اا  (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)

 

 

 

 



 19  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 
 سنجه درجه معبر -10 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 قعیین سنج  معبر بین معابر مقلی ب  منا   درقاضیح : * 

  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  "یین عامل سات برای قعک  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.رضایی یقاظ می

قاعات م ملف  "بُع  شا ص"بر سب این س  مارد  13قا  11در ج اول 

 اا .ش،ری قعیین ش ه

 

 

 



 20  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 متر 10بر تا با عرض مع محالتگانه در  8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر  -11جدول شماره 
درجه معابرمساحت قطعه

مربوطه محلهبعد شاخص 



درجه معبر
جمع 

باز و 

خدمات
درجه 

معبر
سنجه

توان 

دوم 

سنجه





قطعه بعد شاخص

مساحت قطعه 




متر و کمتر150

1سنجه 
نجهتوان دوم س

1.00






مساحت قطعه




200تا  150

2سنجه: 
توان دوم سنجه

4.00






مساحت قطعه




250تا  20

3سنجه: 
توان دوم سنجه

9.00








 21  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

مربوطه محلهبعد شاخص  



درجه معبر
جمع باز 

و 

خدمات
درجه 

معبر
سنجه

توان دوم 

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








 22  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 متر 30تا  18با عرض معبر  محلهگانه در  8محاسبه بعد شاخص قطعات در جوار معابر  -13 جدول شماره
درجه معابرمساحت قطعه 

مربوطه محله بعد شاخص



درجه معبر
جمع 

باز و 

خدمات
درجه 

معبر
سنجه

توان 

دوم 

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: نجهتوان دوم س








 23  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 پذیریوری از بُعد شاخص قطعات در تراکمبهره -2-4

 

( در 6مترری )برا سرنجه     520نابراین بُعد شاخص )برای مثال( یک قطعه ب

 5ای با فضای باز و خدمات برا سرنجه   ( در محله3)با سنجه  6جوار یک معبر درجه 

 شود.برابر می

 

 ( = توان دو بُعد شاخص6×6( + )3×3( + )5×5= ) 70

 متری 520ه ع= بُعد شاخص قط70=  37/8

مترری برود برا     130اگر مساحت قطعه در جوار همان بُعرد )در همر ن محلره(     حاال

 شود با: بُعد شاخص قطعه برابر می 3سنجه 

 

 ( = توان دو بُعد شاخص3×3( + )3×3( + )5×5= ) 43

 متری 130= بُعد شاخص قطعه 43=  56/6

 

ن تراکم استفاده کن م و ترراکم  بخواه م برای تع  ها یعنی اگر از هم ن بُعد شاخص

 520% باشرد در قطعره   120متری برابر حداقل برنامه )بررای مثرال(    130در قطعه 

 برسد. %153تواند به متری تراکم می

27/1  =56/6  ÷37/8 

153 = %27/1  ×120 % 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

ترراکم   10متری در جوار معبر درجه یک باشد با سرنجه   520حاال اگر هم ن قطعه 

 رسد.% می273شود و تراکم به اسبات زیر افزوده میراساس محآن ب

 متری در جوار معبر درجه یک 520توان دو 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      

 

ضرایبی به  ،هاو برحسب برنامه شدهتر پ چ ده در عملبطه البته این را توضیح:

همانطور که در بخش بعرد بره آن اشراره     شود.میبُعدهای شاخص داده 

 .شودمی
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

قاعات برای  "بُع  شا ص"ده ص اشان می (13قا 11)ج اول هماااار 

% 4با رضای باا  ایهسم ن درج  یعنی قرارگیریص در قریای در پایینقاع 

بُع  شا ص مربا  اس  ب  و بیشمرین اس   23/2برابر  8و معبر درج  

 36/22 ک  برابر% و معبر درج  ی  22با رضای باا ایهسم در  ایقاع 

 قعیین ش ه اس .

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

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

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

 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( مر شاد% بیش1200قراک  اا   اکثر 

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

 % گردد.1200( ک    اکثر قراک  1200

یاب  % درص  کاه  می118% ب  223قرقیب قراک    اقل ه  اا ب ین

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

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

ریزی  اد اعمال ای را برای ش،ر مارد براام ضریب قراک  اظرات ویگه
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

 دهی .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 پییرش کاربری.مقارهای براام 

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

 قاعات باش .  "بُع  شا ص"معینی اا 

باش ص براساس  15قا  2 برای مثالص اگر بُع  شا ص قاعات در ش،ری بین

قااا  ب  مسکاای های براام  قاعات با بع  شا صص ایر پندص ر ط میداده

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

 های ش،ری.ده ب  رعایی 

 

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

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

های دا ل و یا پایاا )ایسمگاه ممرو  قااش همجاارص مسا   قاع  و راصل 

 شاد. اصل می (ش،ری  اا  عمامی اقاباسراای

هورده ش ه اس . در این  16قا  14ج ول  های این س  عامل درسنج 

ممرمربعص عرض معبر اا  4000ممر و کممر قا  250ج ول قاعات اراضی اا 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

قا  صممر و کممر 500ممر و بیشمر و راصل  اا ایسمگاه اا  60قا ممر  18

 و بیشمر م اظر قرار گررم  اس . 2500
 محاسبه مساحت -14جدول 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 سنج 

 
 برمحاسبه سنجه و عرض مع -15جدول 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 سنج 

 
 محاسبه سنجه فاصله از ایستگاه -16جدول شماره

راصل  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 سنج 

  قرین قرین قاع  در جاار ک  عرضهاص در کاچ سنج براساس این

 اس . 73/1معبر با دورقرین راصل  ک  شا ص برابر

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 ) 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 

o  ( را مد اظر داشدم    12  ک% )با ضریب قرا1200بنابراین اگر    قراکمی

ش،ری برابر هفماد درصد    باشی  ضریب قراکمی قاعات واقع در پیکره

 شاد.می

70 %3/17  ÷12 

 

o  پدییری  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
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

ریزی یا  شاهر   در برنامه "بُعد شاخص"وری از بهره -3

 نمونه

غربی مش، ( ارائ  اامبرده در غایب ی  اماا  ماردی ) ااه میاای

  ااه  ش .

 

 نمونه موردیچکیده وضع موجود  -3-1

 نقش و جایگاه حوزه میانی غربی 

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

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

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

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 ارقبا  را با سایر  ااه

رس  ا د  و جایگداه  داا      ررم ص ب  اظر میهای صارت گ قاج  ب  بررسی

غربی در ش،ر مشد،  اا دو منظدر عملکدردی و رعداییمی و ارقبداطی و      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 رراشد،ری قابدل بررسدی اسد . در م یداس       

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

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

ا ریسی ک  اا معابر م،  ماجاد در ساامان رضایی  -ا م هباد -هباد وکیل
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

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

ای اا  رکد  جمعید  شد،ر بد      مرکز ب  پ،ن  غربی ش،ر اا هنص ب   عم ه

 صارت عباری ب  این  ااه ا مداس دارد. 

در م یاس رراش،ریص ایدن  دااهص ارقبدا  میدان اائدران شد،رهای       

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

کن . ا   این  ااه در ارقبا  با اام ال اائدرانص در   ( را برقرارمی…و شاا یز

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

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

غربدی در قشدکیل ید  ااجیدره گردشدگری مکمدل       قرقیب ا    ااه میاای

 ئز اهمی  اس .ایارت  ا

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

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

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

قداان  ت میاا . اا جمل  این مقالکیفی  ش،ر مش،  در این  ااه قرار گررم 

هدای  مقد وده  .اشاره اماد…دسمگاهص کاهسنگی و  400ب  سجادص مل  هبادص 

راا ب  عناان بارد  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  ااجیدر     قاااد  بد  عنداان  ل د       ااه میداای غربدی مدی   

گری )شددامل منا دد  اماادد  گردشددگری سددپاد در  ددااه  گردشدد -ایددارقی
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

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

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

ریدزیص باعد  ق اید  و     بدل براامد   هدای وسدیع قا   وجاد اراضی و کداربری 

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

شدرقی و   شدرقیص جندا    هدای مرکدزیص شدمال     اضر در ارقبدا  بدا  دااه   

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

 قر  ااه  باد. ایاصال ماجاد(ص س،ل

با  داا  مرکدزی و     قاج  ب  مجاورت این  ااه رس  با ب  اظر می

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

رعاییمی  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

 باد.اائرانص قابل قدار  ااه  

 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 قجداری ایسد   داور و      غربدی وجداد داراد . مجممدع     میاای  در  ااه

اا   های ماجاد در این  ااه هایی اا رعایی  اماا …رسمان قائ  وپروماص بیما

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

 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 طرحمبانی ربانهم

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

هدای صدارت گررمد ص بد  اظدر       ین ا   ماثر باشن . با قاجد ص بد  بررسدی   ا

غربدی و   هدای شدمال   رس  ارقبا  و قعامل  اا  میاای غربدی بدا  دااه    می

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 طرحمبانی ربانهم

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

 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  ی قابل قرس یگردشگر یاتو   یسا مار عملکرد

 یدر راسددما یدد قاسددع  مراکددز کددار و رعای یهمپددا یمسددکاا قاسددع 

 یو سددااگار یدد مالاب یصااباردد  مسددک یکپددارچگیااسددجات و  یبرقددرار

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

 یررسداده و برقدرار   یهدا بار  یساماا ه یانجر یعهاص قسر سیادر هم  م 

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

 ی بدا فا  در   یشدگر گدرد  -ید   ر یهدا  اس  رخ  ااه  دادص راسم  یش،ر

در ارقبا  با  دااه   یگردشگر هجیر. اا ااه  ش  ی ق ا یمسکاا یها پ،ن 

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

 .ش ساکن ارزوده  ااه  

 :در این روا 

 یوها اا طر  ااه ینو ارقبا  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 طرحمبانی ربانهم

اا  ضار کار اا  قند    یااش کاش  برای کاه  یا ررع کامل هیادگی

بددا  یرگدداهی دد مات قعم هددا و کارگدداه یاا همجدداار یااشدد یو ااسددااگار

  یگرد یعملکرد یرضاها

ط م دمل  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  یرضداها  و یبرگررم  و عرص   ضار 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   یابدا بناهد   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 یومقالت م ملف اا طر یانم قعادل

 ( برقرار  ااه  ش .  یقعادی یها ساح مالا  )با قاج  ب  سنج 

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

ایجاد رضداهای   یباغات اسمفاده ش ه و برا ین اصل اا  ضار ا یگشادگ

 ااهد    یدزی ربراام  یعیسبز طب یبا رضا یودر قلف رعال و سراا ه ش،ری

 ش .  

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

  .کن  یدر  ااه را رراه  م یساا

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

ممناسددب بددا مجماعدد ص اا جملدد   ی ددااه  فا دد   ااهدد  شدد . عملکردهددا 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

 .  ب ش  یم یشمریب یب  هن اعمال یکالامر

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

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

 یبدا عملکردهدا   ید  جداذ  جمع  یگردشدگر  یعملکردهدا  ینقزا   ب اا

  ااه  ش .  یریجلاگ یمسکاا

در ج،د    یاامفداع  یدا  ی د ماق  صاع  اا ی اا قجمع رعای یااش یایمزا اا

 هدای  ید  رعای یجداد ها بدا ا  هن ی رعای یرهو ااج شاد ی ااه اسمفاده م ءارق ا

 .  شاد یم یلقکم یطب اق ینگمثل پارک یبانپشم

هدا و   مجممدع  یجادا یبرا یقاار ش،ر های یسمگاها 19 وجاد  یلپمااس اا

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

 یررصد  دسمرسد   ید  ارقر یجداد بد ون ا  یداد ا ی جی  جمع یصو ا ل عمام

 یبدااده  ی ارزا م ملف و های یقراک  کاربر ی امکان ارزا مناسب و یاربس

  ااه  ش .  ایجاد ینام

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

و امکدان    ااه  ش  یجادا یعیطب یرضاها ها و مدا  کال یها وجاد طرح

هدا در قمدات سداح  دااه ممکدن       ر هنجداا  یاسبز و  یدر رضاها روی یادهپ

  ااه  ش .  

بلکد  بد  شدکل     یوج   اد ا  ر دط بد  شدکل  فدا م     یندر ب،مر  رای 

  ااه  ش . ی با اسمفاده چن  منظاره رعا یعملکرد

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

 اد.شرده( شبک  معابر ش،ر اصالح میهای غیر ه دسمرسی
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

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

گررمد    ااد اا  دااه بدا اسدمفاده اا راهبردهدای شدکل       اس  قا در سن  چشد  

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

ه مارد بررسی قرار گررم  و بعضا  ج،  کم  ب  ق،ید   ماضاعات کلی  اا

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

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

 مشهد میانی محاسبات جمعیت پذیری حوزه -3-2

اا  مرباطد ص برای مقاسب  جمعی  پدییری  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  رری  کایب ی و   مات اشاره کرد:

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

 مهاجرتیمانده باروری و ثبات

هدای مربدا  بد  قغییدرات بداروریص       قدرین  اید    این گزین  مقممدل 

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

گیرد و ب  همین دییل ب  عناان گزین  مالا  اام ا  شد ه اسد . در    اظر می

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

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

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

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

 
گزینه ) 2شماره   بینی جمعیت حوزه میانی غربی در گزینه پیش  -17جدول 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 طرحمبانی ربانهم

بینی شده حوزه میانی غربی  مقایسه ترکیب سنی جمعیت پیش -18جدول 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،اجرپدییری و م،اجرررسدمی اا    ب س  می

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

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

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

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

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

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

 4شماره   بینی جمعیت حوزه میانی غربی در گزینه پیش -19جدول 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 طرحمبانی ربانهم

 
 بینی شده حوزه میانی غربی مقایسه ترکیب سنی جمعیت پیش -20جدول شماره 

 براساس رشد طبیعی در آغاز و پایان دوره

 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

 ری از لحاظ امكان تأمین خدماتپذی برآورد جمعیتج( 

در این ب   مبا   جمعیمدی و رعداییمی در قایدب  ررید  کایبد ی      

غربدیص ًات   پییری  ااه میاای برای برهورد جمعی شاد.  ااه بررسی می

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

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

 امائی : 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 .   و کاربری مسدکاای مدی   های عمامی )بجز معابر( اراضی بایرص کاربر

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

 ی .یاما بررسی می
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

هکمدار بدا ا مسدا  مجمدا       3/2579قرقیب در مسا می   ود  ب ین

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

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

سدنجی   مشرو  ب  ارزای  قراک  سا مماای وجاد داردص ک  براساس امکدان 

کایب یص امکان ارزای  قراک  سا مماای در  دااه ماجداد اسد .دو( قدراک      

 اقمدادی

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

مل ارزای  قدراک  مبا د  مربدا  بد      پییریص قراک  و م،ممرین عا بر جمعی 

 اقمداد امین و بنا اس .

غربدی بدا مقاسدب  قدراک  بدر اسداس مبا د         در طرح  ااه میاای

شدداد کدد   درصدد  مددی 307اقمدددادیص قددراک   اصددل  بدد  طددار مماسددط   

 سااد. هزار افر را ممکن می 780پییری  جمعی 

 س ( قراک  کایب ی

اعددات اسدد  کدد  در سددامین عندددر م،دد  در قعیددین قددراک  ابعدداد ق

درصد    197صارت قعیین قراک  بر اساس هنص مماسدط قدراک  سدا مماای    

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

 شاد. هزار افر می 638ده    ود  را می

پدییری    د  جمعید   پدییری  س مقاسبات جمعی ابراسقرقیبص ب ین

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

 یکد  هزار افر ب  جمعی   ااه ارزوده شاد.قااا    ود میکممرین  ای  

 



 43  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

 

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

اما همان طور که اشاره شد جمعیت پیشنهادی حوزه بهه میهنان   

هنار نفر توسه  طهرج جهامه بهه مشهاور ابه ک شهده کهه م نهای           615

اطالعدات طدرح جدامع     بر پاید   محاس ات نحوه توزیه جمعیت قرار گرفت.

هزار افدر   615شمسی بایغ بر  1405جمعی   ااه میاای غربی در ارو سال 

هدزار   87 ااه  ش . بر این اساس جمعی  این  ااه در سدال اردو بدی  اا    

 افر بیشمر اا جمعی  کناای اس .  

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

 ای .  ش ه

 

 

 ات شامل پیکره، هسته ها و نواحی و محالتتقسیم -3-3

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

ای بد  عمدو    مارح اس  ک  شامل قاعات همجاار معابر با عملکرد ررااا ید  

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

 (4( و ا ش  )3)ا ش   اا . معابر قرار گررم 
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

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

هاای شاهری حاوزه  میاانی     هسته "بعد شاخص"تعیین  -3-4

 غربی مشهد
ای ههسم  ش،ری در بین پیکره 45مش،   غربی در  ااه میاای

اا . ک  براساس قراک  جمعیمیص اسب  رضای باا و ش،ریص شکل گررم 

 مقاسب  ش ه اس . 21 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 طرحمبانی ربانهم

 شهریهای بعد شاخص هسته -21جدول 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 



 48  های شهری ریزی طرحمبانی برنامه

 

  
 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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 توزیاع جمعیات در هساته   بهره -3-5

 های شهری

پییری و قراک  های ش،ر در جمعی هسم  "بع  شا ص"وری اا ،رهب

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

 69میاای غربی ک  معادل  قرقیب ک  اضار  جمعی  مدا  برای  ااهب ین

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

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

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

پییری هر هسم   اصلضر  جمعی  هسم  و بع  شا ص هن درص  جمعی 

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

 ( 22)ج ول .شادمسا   هسم  قراک  جمعیمی پیشن،ادی هر هسم  روشن می
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

های پذیری و تراکم جمعیتی پیشنهادی هستهمحاسبه جمعیت -22جدول شماره 

 شهر

شماره 

 هسته

جمعیت 

 موجود

بعد 

 شاخص

ضرب بعد  حاصل

شاخص و جمعیت 

 موجود

سهم از 

جمعیت 

 حوزه

-جمعیت

پذیری 

 اضافی

کل 

ت جمعی

 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 طرحمبانی ربانهم

شماره 

 هسته

جمعیت 

 موجود

بعد 

 شاخص

ضرب بعد  حاصل

شاخص و جمعیت 

 موجود

سهم از 

جمعیت 

 حوزه

-جمعیت

پذیری 

 اضافی

کل 

ت جمعی

 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  ااهبن ی ب،رهجمع

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

 ده .قراک  ااشی اا هارا( امای  می

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

  ااه بین ها،ا ق سی  گردی .
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

ی ورش . در روش ب،رههای م ملفص در ها،ا ق سی  میش،ریص در ًی 

 اا بُع  شا ص این عمل باار مسم ی  صارت پییررم  اس .

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

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

 های ش،ریص ساد برده ش ه اس .

 

 بندیجمع -3-6

یمات ش،ری با قجمیع اطالعات و مش دات ق س "کُ  شا ص"

هاص ااا ی و مقالت( و مش دات قاعات اراضیص در واقع )هسم 

ریزی و طرا ی ش،ری بکار گررم  شاد. قااا  در براام اع ادیس ص ک  می

کن ص ک  ب ون ک  ش ن در قع د اطالعات ریزان کم  میدر واقع ب  براام 

  .ریزی ش،ری ساد جاینماجادص اا ها،ا ب  ب،مرین شکلی در براام 

 

تعیااین سااقف تراکماای  وری از بُعااد شاااخص دربهااره -3-7

 مشهد میانی قطعات مختلف در حوزه

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

 اسمفاده کرد. 

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

 .شادمعابر مجاور ب  شرح ایر مقاسب  می ج و درمسا   قاع  
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

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

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

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

ای  قراک  ایادی را ابای  در های طرح جامع( ارزماایعات و داده

کُ  "ضرایبی در ییا با اعمال   ااه مارد مال ظ  قرار داد.

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

 گیرد.صارت می

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

و اس   44/3ک  اس (. درامیج  باقاج  بع  شا ص   اقل  2/1قراک  

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

35 = %44/3  ÷2/1 

% 600طب   با قراک   10های مماسط بیشمرین قراک   ااه در سا ممان

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

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

 شاد.

38   %  6/15  ÷600 

ماجاد قراک  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.          )اضار  شادص همین ایس  ب  ضریب ارزوده می
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

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

 %.40شا ص ها،ا ضرب ر 

های  ااه % ضریب مناسبی برای هسم 40 قرقیب عمال  ضریب قراکمیب ین

 میاای  ااه  باد.

 های شهری، برابرست یعنی ضریب سقف تراکمی هر قطعه در هسته

 %.40آنها ضربدر  "کد شاخص"با 

 ای تعیین سقف تراکمی قطعات ، بر"کد شاخص"ترتیب از بدین

 مختلف سود برده شود.

 

، قطعااات شااهری در  "بُعااد شاااخص "وری از بهااره -3-8

 پذیری آنها کاربری

در قاان پییری میاا بُع  شا ص این قاعات عالوه بر قراک 

 پییری ایز ساد جس .کاربری

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

پییری شاد عالوه بر قراک  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

 ه کاربرید و ب  کممر اا ده اجااراجااه کاربری عمامی ا ا 5و یا ب  ایر 

 عمامی پر مراجع  داده اشاد.
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

ریزی وری از کُد شاخص در برنامهگیری، بهرهنتیجه -4

 شهری

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

قاان ب  اع ادی دس  یار  بزرگمرین ق سی  ش،ری قا قاعات اراضی( می

 ای .اامی ه "ک  شا ص"ک  ها،ا را 

-های این عناصر با ه  میع اد ک  ب  سادگی ب  م ایس  پمااسیلاا این ا

 قاان ساد برد.ها میپردااد و درامیج  در اااا  بارگیاری

در ق سی  جمعی   "کُ  شا ص"گیری اا اقاه ب،ره در این گزارش

پییری قاعاتص امای  داده س ف قراک طار های ش،ری و همینبین هسم 

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

 قااا  قاسع  یاب .پییری( و میکاربری

 شاد.ب  چن  اماا  ذیال  اشاره می

 

 ریزی بُعد شاخص شهرهای ی  مطنقه مورد برنامه -4-1

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

مقاسب  کنی  )شامل قراک   ش،رها و هبادی،ای م ملف را "کُ  شا ص"

قااای  گاا  و رضای 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 جایی  و یا برای اسم رار اسب    مات در ها،ا ب  اطالعات کاری 

 دس  یابی .
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 وری لز بعد شاخصاهی شهری با بهرهرزیی طرحمبانی ربانهم

 در تقسیمات بزرگ شهری وری از بُعد شاخصبهره -4-2

 ااه ش،ری  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 ااجات  قااا  ساد جای .های م ملف می ااه

 ده .

 

ایش ای، آما ریازی شاهری، منطقاه   شاخص و برنامهبُعد  -4-3

 سرزمین 

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

 وری قرارگیرد.مارد ب،ره

ها )و ا ا  ضعف( عناصر با قجمیع 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 

 

 

 

 

 


