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:طزحْای ارائِ ضذُ در ایي هجوَعِ در سِ قالة صَرت گزفتِ اًذ

طرح
تْثَد )تْساسی 

(یا ًَساسی

ساهاًذّی 
(حفظ ٍ تزهین)

تعزیف کارتزی 
(ایجاد)
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چشم انداز

راهبــردها

سیاست ها

راهکارهای اجرایی

  ٍ کارتزی کوثَدّای ضٌاسایی ٍ ضَاتط طثق آى ًیاسسٌجی ٍ هحذٍدُ تزداضت ٍ هطالعِ اس پس
  در ٍ سیاستْا راّثزدّا، اًذاس، چطن ارائِ تِ سیز، ّزم طثق ٍ هطخص را طزح اّذاف ّا سزاًِ

.پزداسین هی اجزایی راّکارّای تِ لشٍم صَرت



 تَسؼِ ٍ سضذ جْت تا ضذى هسیش ّن یؼٌی ضْش جاهغ عشح ّذف تِ دستیاتی
صاتل ضْش ضذُ تؼشیف

آى هحالت ٍ ًاحیِ تایش اساضی فشاٍاًی ٍجَد تا ضْش ٍ ًاحیِ پایذاس تَسؼِ

 سٍیِ تی سضذ اص جلَگیشی ٍ ضْش غیشسسوی ٍ پیشاهًَی سىًَتگاّْای واّص
ًطذُ تؼشیف جْت دس آى

 تؼادل ٍ ضْش ضذُ حوایت ٍ ضذُ ّذایت ضذُ، سیضی تشًاهِ تَسؼِ تذاٍم
صدایی توشوض ٍ تخطی

 ول دس ضْشی صًذگی ویفیت افضایص ٍ ًاحیِ ساوٌیي ضْشًٍذی حمَق احماق
ضْش
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تجاوسمزاکش
يضع فعلی

سال بُزٌ 
بزداری هَجَد

دس حال   
ساخت

 دس
تشًاهِ

ػذم 
اهىاى

آمًسشی
1384---1درٍى تافتی دختزاًِدتستاى

------پیص دتستاًی

------کَدک هْذ

تجــاری

----3هزداًِ(آرایطگاُ)سلواًی 

----3هختلطدٍسًذگی ٍ پیٌِ دٍسی

-----تعویز تاسیسات ٍ لَاسم هٌشل

----1قٌادی ٍ خطکثار

-----التحزیز کتاتفزٍضی ٍ لَاسم

-----خطکطَیی

-----گل فزٍضی

-----کلیذ ساسی

-----الکتزیکی

----1طثاخی ٍ کثاتی ٍ اغذیِ

----1قَُْ خاًِ ٍ کافی ضاج

----14لثِ ٍ عوق تافتسَپز هارکت ٍ هیَُ فزٍضی

ماتریس کاربری های موجود در مقیاس محلهـ  1جدول شماره 



تجاوسمزاکش
يضع فعلی

سال بُزٌ 
بزداری هَجَد

دس حال   
ساخت

 دس
تشًاهِ

ػذم 
اهىاى

بًستان
-----تَستاى هحلِ ای

-----پارک درٍى تافتی

ی
اع

تف
 او

ت
ما

خذ

-----دفاتز پست

-----اهَر هطتزکیي تلفي ّوزاُ

-----فزٍش رٍسًاهِ ٍ هجلِ

----4لثِ ٍ عوق تافتآرایطگاُ ّای سًاًِ

-----هطة پشضکاى

درماوی
----1هزکش تْذاضت الغذیزهزکش تْذاضت ٍ تٌظین خاًَادُ

-----درهاًگاُ

-----هسجذ، حسیٌیِ، فاطویِمذَبی

-----سهیي ّای تاسی کَچکيرسشی

تاسیسات شُزی
-----سزٍیس ّای عوَهی تْذاضتی   

-----ایستگاُ ّای آب ٍ فاضالب

حمل ي وقل   
اوبارداری

-----هعاتز ٍ پارکیٌگ ّا ی هحلِ ای   

-----ایستگاّْای هتزٍ

-----ایستگاُ تاکسی ٍ اتَتَس

-----ایستگاُ ّای جوع آٍری ستالِتجُیشات شُزی

ماتریس کاربری های موجود در مقیاس محلهـ  1ادامه جدول شماره 



محلٍ َای کاربری ویازسىجی برای AHP تکىیک گیری کار بٍ

 پاساهتشّای ٍ (لَت ٍ ضؼف ًماط) داخلی پاساهتشّای یه تِ یه همایسِ ٍ ضذُ تشداضت هحلِ اص وِ سَآت تحلیلی جذاٍل عثك
 دس ٍ تَُ تیطتشی اّویت هیضاى داسای ػثاستی تِ یا ٍ ّستٌذ تیطتشی ٍصى داسای وِ پاساهتشّایی ،(تْذیذّا ٍ ّا فشغت) خاسجی
:اًذ گشدیذُ استخشاج صیش غَست تِ داسًذ لشاس اٍلَیت
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تًسیع کاربزی َای پیشىُادی در سطح محلٍ در افق بزوامٍ ي وحًٌ محاسبٍ ي چگًوگی اختیار سزاوٍ   
:َا ي سایز مًارد بٍ شزح سیز است

 ًوَداس) اتتذایی آهَصش سي دس آى جوؼیت گشفتي ًظش دس ٍ صاتل ضْش جوؼیت سٌی تٌذی سدُ تِ تَجِ تا :آمًسشی کاربزی
  دس تَجْی لاتل جوؼیت ایٌىِ سپس ٍ داسد لشاس تاالیی سغح دس تاسٍسی هیضاى ایٌىِ ًخست .ضَد هی دسیافت ًىتِ دٍ (صیش
.است هحلِ همیاس دس همغغ ایي دس آهَصضی هشاوض ٍجَد هستلضم وِ داسًذ ٍجَد سٌی سدُ ایي
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 وِ گیشین هی ًتیجِ ًوَداس، تِ تَجِ تا
 داسای ضْش ول اص هتاثش هحلِ ایي

 آهَصش سٌی سدُ دس جوؼیت تیطتشیي
 اتتذایی آهَصش هشوض ٍجَد ٍ است اتتذایی

.تاضذ هی ضــشٍسی (دختشاًِ / پسشاًِ)
  ٍاحذ یه داسای هحلِ ایي ایٌىِ تِ ًظش

 همغغ دس دختشاًِ اتتذایی آهَصش هشوض
  پسشاًِ آهَصضی هشوض فالذ ٍ تَدُ اتتذایی
  اتخار یا ٍ پسشاًِ آهَصضی ٍاحذ یه است،

  وشدى ضیفت دٍ هاًٌذ آهَصضی سیاستْای
.هیگشدد پیطٌْاد (پسشاًِ/دختشاًِ) هذسسِ



تًسیع کاربزی َای پیشىُادی در سطح محلٍ در افق بزوامٍ ي وحًٌ محاسبٍ ي چگًوگی اختیار سزاوٍ   
:َا ي سایز مًارد بٍ شزح سیز است

   ٍ ضَاتظ گشفتي ًظش دس تا ٍ ًاحیِ، ول دس هحلِ دس آى ًسثی فشاٍاًی ٍ ساوي جوؼیت تِ تَجِ تا :درماوی کاربزی
 سشاًِ تا دٍلتی یا خػَغی اص اػن دسهاًی خذهات هشوض یا دسهاًگاُ ٍجَد هحلِ، همیاس دس دسهاًی واستشی ٍجَد استاًذاسدّای

.است الضاهی هشتغ هتش 2500 تفىیىی لغؼِ هساحت حذالل تا هشتغ، هتش 25 ًفش 10 ّش اصای تِ

   هحالت ٍ هحلِ توام دس ایٌىِ تِ ًظش
   الغذیش تْذاضت هشوض جض تِ ًاحیِ، دیگش
 تٌظین خذهات تٌْا وِ ام30 هحلِ دس ٍالغ

 هیذّذ، اسائِ ٍاوسیٌاسیَى ٍ خاًَادُ
 همیاس دس چِ) دسهاًی واستشی ّیچگًَِ

 ٍ تؼشیف (ًاحیِ همیاس دس چِ ٍ هحلِ
 دسهاًی هشوض ٍاحذ یه است، ًطذُ ایجاد

   هحلِ ایي دس هتش 1500 هساحت تِ حذالل
 پیطٌْاد آى، ًفَر حَصُ گشفتي ًظش دس تا

.گشدد هی
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تًسیع کاربزی َای پیشىُادی در سطح محلٍ در افق بزوامٍ ي وحًٌ محاسبٍ ي چگًوگی اختیار سزاوٍ   
:َا ي سایز مًارد بٍ شزح سیز است

 داسا حیث اص والً ضْش، غشتی جٌَب ٍ غشب دس ای ًاحیِ پاسن 2 تَدى داسا تا صاتل ضْش :يرسشی ي سبش فضای کاربزی
 .سٍتشٍست هْن واستشی ایي ووثَد یا فمذاى تا آى هحالت دس تخػَظ وَچه ٍسصضی صهیٌْای ٍ تَستاى سثض، فضای تَدى

  1 آى تفىیىی لغؼِ لغؼِ حذالل ٍ ًفش ّش اصای تِ هشتغ هتش 4 تا 2 وِ هحلِ همیاس دس سثض فضای واستشی سشاًِ تِ تَجِ تا
.گشدد هی پیطٌْاد هحلِ دس وَچه ٍسصضی صهیي لغؼِ یه آى وٌاس دس ٍ سثض فضای واستشی ایجاد است، ّىتاس

  هحلِ دس هَجَد اساضی فشاٍاًی تِ تَجِ تا
  سًٍك ٍ تَسؼِ دس سثض فضای ًمص ٍ

 ٍاحذ یه ًاحیِ، ٍ هحلِ اجتواػی والثذی،
  هتش 10000 هساحت تا ای هحلِ تَستاى

  ٍسصضی وَچه صهیي یه داسای وِ هشتغ
  ٍ ٍسایل تا ّوشاُ وَدواى تاصی تشای

 ضَاتظ تِ تَجِ تا تاصی، ٍ ٍسصضی ادٍات
.گشدد هی پیطٌْاد هحلِ دس هىاًیاتی



تًسیع کاربزی َای پیشىُادی در سطح محلٍ در افق بزوامٍ ي وحًٌ محاسبٍ ي چگًوگی اختیار سزاوٍ   
:َا ي سایز مًارد بٍ شزح سیز است

 چَى .است تشخَسداس تاالیی اّویت اص ضْش دس پسواًذ هذیشیت ٍ ضْشی ّای صتالِ آٍسی جوغ :شُزی تجُیشات کاربزی
 هحلِ دس تایش اساضی فشاٍاًی تِ تَجِ تا .داسد لشاس ضْشًٍذاى سالهتی ٍ تْذاضت ضْشی، ّای صتالِ هذیشیت ٍ آٍسی جوغ گشٍ دس
.تاضذ هی ًیض پایذاس تَسؼِ اسواى اص ٍ تَدُ الضاهی هحلِ دس آى هذیشیت ٍ صتالِ آٍسی جوغ تشای هشاوضی ایجاد ًاحیِ، ٍ

 ایي دس ایٌىِ تِ ًظش تا ٍ فَق ضَاتظ عثك
  ٍ صتالِ آٍسی جوغ جْت هشاوضی هحلِ

 تِ تَجِ تا است، ًطذُ تؼثیِ پسواًذ
  دس هٌاسة فَاغل تِ آى، هىاًیاتی ضَاتظ

 صتالِ آٍسی جوغ جْت هشاوضی هحلِ ایي
 پیطٌْاد هىاًیضُ تػَست الثتِ ضْشی ّای
.گشدد هی



بزوامٍ َا ي راَکارَای اجزایی پیشىُادی در سطح محلٍ در افق بزوامٍ ي وحًٌ محاسبٍ ي ساماوذَی ي   
:سایز مًارد بٍ شزح سیز است

 غیش ٍ تذیْی اهشی ضذّا، ٍ آهذ ٍ هَاغالت دس آى ًمص ٍ ضْش دس استثاعی ضثىِ :ارتباطی شبکٍ ي معابز ساماوذَی
   ٍ آهذ ساصی آسام ٍ ساهاًذّی تاضذ، هی هؼاتش تِ هختع ضْش یه اساضی ول اص %25 ایٌىِ تِ تَجِ تا .است وتواى لاتل

.تاضذ هی االجشا الصم ٍ الضاهی هحالت دس تخػَظ ضذّا

 اًَاع ٍ فشػی ٍ اغلی سغح دٍ دس ساهاًذّی ایي
 دس ای هحلِ دسٍى وٌذسٍی ٍ 2 دسجِ ضشیاًی

   .تاضذ هی هحلِ سغح
 تَجِ تا :(َیزمىذ خیابان) 2 درجٍ شزیاوی (الف

 تماسى ٍ ًملیِ ٍسایل سشػت پش ٍ سشیغ تشدد تِ
 ًػة خیاتاى، ػشؼ اص ساوٌیي ٍ افشاد ػثَس تا آى

 ّای ًطاًِ ٍ ػالئن ٍ ساًٌذگی ٍ ساٌّوایی ػالئن
 ّا دٌّذُ ّطذاس ٍ ّا وطی خظ لثیل اص تشافیىی

   لثیل اص سشػت دٌّذُ واّص هَاًغ ایجاد ٍ
 پیطٌْاد هحذٍدُ ایي دس هیذاًچِ ٍ گیش سشػت

.گشدد هی

   ًا ٍضؼیت :ای محلٍ درين ريی کىذ (ب
 دس هَجَد فشػی هؼاتش اوثش سغح یا وف هٌاسة
 آٍسدُ فشاّن سا ایوٌی غیش ٍ دضَاس ضشایظ هحلِ،
   آسفالت، فمذاى لثیل اص هطىالتی ٍجَد تا .است

 تؼییي ػذم سَاسُ، ٍ پیادُ تیي هٌاسة لثِ فمذاى
 ایي ساهاًذّی ، ... ٍ ّا ٍسٍدی پیص استاًذاسد

 پیطٌْاد ساهاًذّی اجشایی ساّىاسّای عثك هؼاتش
.گشدد هی
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بزوامٍ َا ي راَکارَای اجزایی پیشىُادی در سطح محلٍ در افق بزوامٍ ي وحًٌ محاسبٍ ي ساماوذَی ي   
:سایز مًارد بٍ شزح سیز است

 الصهِ ّوچٌیي ٍ ضْشًٍذاى سٍاًی ٍ سٍحی سغح استماء ٍ ضْشی هحیظ ویفیت :محلٍ َای جذارٌ ي سیما ساماوذَی
 اص ایشاى ضْشّای ول، دس ایٌىِ، تِ تَجِ تا سٍ ایي اص .است ضْشی ّای جذاسُ ٍ سیوا ساهاًذّی ٍ سسیذگی پایذاس، تَسؼِ
.ًیست هستثٌی حیث ایي اص ًیض 4 ًاحیِ ٍ صاتل ضْش تیي ایي دس ّستٌذ، فمیشی ضْشّای ّا جذاسُ دس لؼاب ٍ سًگ لحاػ

 سػایت هستلضم ضْشی جذاسُ ٍ سیوا ساهاًذّی
 تشای گاهْایی تؼٌَاى وِ تاضذ هی صیش هَاسد

:گشدد هی پیطٌْاد هغلة ایي حػَل
 در جاوبٍ َمٍ قًاویه ي ضًابط تعییه (الف

   اجشایی لاًَى فمذاى :تجاری تابلًَای خصًص
   تاتلَّا ًػة تِ هشتَط ضَاتظ واسگیشی تِ ػذم ٍ
   تشٍص تاػث (... ٍ حجن ضىل، اًذاصُ، فشم، سًگ،)

 هحلِ ٍ ًاحیِ سیوای دس تػشی آضفتگی ٍ آلَدگی
   ایي دس ّوگاًی ضاتغِ یه تذٍیي لزا .است گطتِ

.سسذ هی ًظش تِ الصم خػَظ

   :تخلفات اس جلًگیزی ي َا آلًدگی امحاء (ب
 ّای آلَدگی هحلِ، سیوای ساهاًذّی تشای

 ًاهتجاًس، سًگْای ّا، اػالهیِ اص اػن تػشی
 هشحلِ دس ... ٍ تشچسة تشاوذ، هتغیش، پالواسدّای

 ٍاحذ تَسیلِ ّای جذاسُ تا ضذُ اهحا تایذ تؼذی
   هؼیي، ضَاتظ تا ضْشًٍذاى ّوىاسی ٍ صیثاساصی

.گشدًذ صیثاساصی ٍ هػَس یا هٌمص
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:منابع و مآخذ

   دفتر / مسائلی صذیقٍ مُىذس ـ حبیبی محسه سیذ دکتر / ضُری کاربری سراوٍ •

مسکه ي زمیه مطالعات

1389 ـ ضُرسازی ي معماری عالی ضًرای / ضُری َای سراوٍ تعییه مصًب ضًابط •

   فرَاد / چىذمعیارٌ تصمیمگیری ريش با مکاوُا مىاسبتریه بٍ کاربریُا بُتریه تخصیص •

وصیر خًاجٍ صىعتی داوطگاٌ / حسیىعلی

 لطفی حیذر دکتر / مراکس ایه احذاث ي مکاویابی جُت بٍ يرزضی ي فرَىگی مراکس ارزیابی •

10 ضمارٌ / محیط آمایص جغرافیایی فصلىامٍ /

ایضاً / زیاری کرامت / اراضی کاربری ارزیابی •

 ریسی بروامٍ ي مطالعات مرکس / ضُری تجُیسات مذیریت ي وگُذاری احذاث، ضًابط •

تُران

بلًچستان ي سیستان استان ضُرسازی ي مسکه سازمان / زابل ضُر جامع طرح •
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