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    پیش نویس                    بسمه تعالی

   )خیابان( طراحی فضای شهریشرح خدمات

  

بنـدی   در این بخش از پروژه اهداف به ترتیب اهداف کلی و جزیی مشخص شده و اولویـت–تعیین اهداف- 1

  .  خواهد شدی زمانوکیفی

تعاریف و دیدگاهها- 2

ارائه تعریف دقیق از پروژه-2-1

   پایهتعریف مفاهیم-2-2

   تبیین مبانی نظری-2-3

   تنظیم و ارائه فرآیند مطالعات و طراحی-2-4

    شناخت-3

  شناخت عمومی شهر -3-1

ترجیحاً از منابع و مطالعات(     ).شودفرادست استخراج و تدوین میاین بخش از مطالعات 

  گیری شهر روند شکل-3-1-1

  اصلی شهری شناخت و معرفی ساختار-3-1-2

   شناخت طبیعی ، اجتماعی و تاریخی شهر-3-1-3

   شناخت میراث معماری و شهرسازی-3-1-4

دوره کهـن، دوره میـانی و       ( هویتی کالبد شهر بم در ادوار مختلف تاریخی          های ماهوی  – استخراج بارزه-3-1-5

  در سطوح مختلف) دوره معاصر

   مطالعه موارد خاص-3-1-6
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   حوزه فراگیر-3-2

  ی طرح و برنامه های فرادست جمع آور-3-2-1

 کلیـه برنامـه هـای طـرح جـامع و تفـصیلی              دراگیر  مطالعات تعیین جایگاه حوزه فر    این بخش از    هدف از انجام    

  .باشد میمصوب

  

  : مطالعات و عملکرد  و فعالیت-3-2-2

   سلسله مراتب محدوده تقسیمات خدمات شهری در حوزه نفوذ و پیرامون آن بررسی-

  ی شکل گیری خدمات شهری در محدوده و میزان توفیق طرحهای فرادست بررسی چگونگ-

   برداشت اطالعات تفصیلی کاربری اراضی در محدوده حوزه فراگیر-

   بررسی وضعیت مالکیت اراضی عمده تاثیرگذار-

   برداشت اطالعات مربوط به تراکم ساختمانی و جمعیتی در محدوده حوزه فراگیر-

  )000و، طرحهای ویژه 5کمیسیون ماده(موردی درخصوص حوزه فراگیر جمع آوری کلیه مصوبات-

  

   مطالعات حمل و نقل-3-2-3

  )0000معابر ترافیکی، معابر فرهنگی معابر تفرجی تفریحی و(نقش و جایگاه هر یک معابر شناسایی-

   درخصوص شبکه معابر5 جمع آوری مصوبات کمیسیون ماده-

  .... )  مصالح ، اختالف ارتفاعات و–عرض ( مشخصات فیزیکی شبکه معابربرداشت اطالعات مربوط به -

   بررسی وضعیت آمار تردد پیاده و سواره در حوزه فراگیر-

   بررسی نظم سلسله مراتبی دسترسی پیاده-
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  های مربوط به سازمان کالبدی  بررسی-3-2-4

   شناخت مزیتها و قابلیتهای طبیعی و مصنوعی شهر-

  بررسی فرایند تحول و شکل گیری بافت کالبدی شناخت و -

  در حوزه فراگیر) مورفولوژی بافت( شناخت و بررسی گونه شناسی و ریخت شناسی -

 و نیز تعـداد     000شامل کیفیت، عمر، طبقات، تاسیسات و       ) پالک به پالک  ( شناخت و بررسی مشخصات ابنیه       -

  )براساس آمار موجود(خانوار ساکن 

هـا و فـضاهای بـایر و نیـز            نتظام پر و خالی بافت و فضاهای شهری، فضاهای رها شده، لبـه             شناخت و بررسی ا    -

  باغات

  های شهری  شناخت و بررسی وضعیت ابنیه ارزشمند، نمادین و نشانه-

  

   شناخت و بررسی وضعیت سیما و منظر-3-2-5

   شناخت و بررسی وضعیت توپوگرافی و حوزه های احتمالی تسلط ارتفاعی-

  )سطح کالن(ت و بررسی وضعیت کیفیتهای بصری و نشانه های پیرامون حوزه فراگیر  شناخ-

   شناخت و بررسی موقعیتهای دستیابی به مناظر گستره شهر-

   شناخت و بررسی وضعیت رویت نشانه های واقع در حوزه فراگیر-

  قابل رویت) زیست محیطی (  شناخت و بررسی کیفیتهای طبیعی و اکولوژیک -

  ت و بررسی موانع بصری شناخ-

  

   شناخت و بررسی سازمان فضایی و ادراکی-3-2-6

   شناخت و بررسی جایگاه فراگیر در سازمان فضایی شهر-



۴

ها، محورهـای اصـلی،     ها، لبه ها، دروازه  نشانه( بررسی و شناسایی عناصر و کیفیات سازمان فضایی در حوزه فراگیر             -

تناسبات بصری، خوانایی، سـازگاری، معنـادار بـودن، تـداوم، تنـوع، تجـانس،               کانونهای فعالیت، گره ها، نفوذپذیری،      

  )تاکید

   شناخت و بررسی ارتباط و انتظام عناصر سازمان فضایی با یکدیگر-

   شناخت و بررسی نشانه های شاخص و ابنیه ویژه در حوزه فراگیر-

  خیابان دریافت ادراک شهروندان از خوانایی سازمان فضایی-

  شخصیت و هویت منظری با تکیه بر خطوط، سطوح و حجمها، کف، جداره، سقف، آسمان شناخت-

  

   اقتصادی- شناخت و بررسی اوضاع اجتماعی-3-2-7

   مورد نظرخیابانناشی از اقدامات اجرایی در) 000سرزندگی و رونق( بررسی تبعات اجتماعی-

) لـب، فعالیتهـای غالـب و چـشم انـدازهای توسـعه       اقتـصاد غا  ( شناخت و بررسی شاخص ها و ویژگیهای اقتصادی          -

  خیابان

   شناخت و بررسی وضعیت قیمت امالک و سرقفلی-

  خیابان مورد نظر شناسایی و عوامل اصلی ذینفع و ذی نفوذ در-

  

   شناخت و بررسی وضعیت زیست محیطی-3-2-8

شـرایط  (حـرارت بـر سـاختار کالبـدی         تاثیرات جریان هوا، آفتاب، سایه و درجه        ( شناخت و بررسی کاربردی اقلیم       -

  )0000سیل، توفان وبحرانی ناشی از شرایط اقلیمی نظیر

   شناخت و بررسی وضعیت کیفیتهای اکولوژیک و زیست محیطی-

   هوا، صوتی و نوری ؛ شناخت و بررسی وضعیت انواع آلودگی ها-

  000ت، قنوات، انهار وها، باغا شناخت و بررسی وضعیت پایداری اندامهای طبیعی مانند مسیل-
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  .... موانع دید به کیفیتهای طبیعی و  شناخت و بررسی  موقعیتهای ناهنجار بصری ناشی از انباشت زباله و -

  

   زیر ساختها-3-2-9

   شناخت و بررسی وضعیت شبکه تاسیسات زیربنایی-

   شناخت و بررسی وضعیت بهره برداری و سیستم هدایت آبهای سطحی-

  

  تقیم مداخله حوزه مس-3-3

   مطالعات عملکرد و فعالیت-3-3-3

   استخراج کلیه طرحهای مصوب در حوزه مداخله-

  عیت عملکرد و فعالیت در حوزه مستقیم در طبقه همکف، طبقات و فضاهای باز عمومیض شناخت و بررسی و-

  )دولتی، عمومی، اوقاف، خصوصی( شناخت و بررسی وضعیت مالکیت اراضی در حوزه مستقیم -

  

  مطالعات حمل و نقل و سیویل -3-3-2

ها و گردشگاهها، با توجه به نقش قالب ترافیکـی آن در وضـع موجـود و گردشـهای                      شناخت و بررسی عملکرد گره     -

  اصلی و تمایالت حرکتی

   شناخت و بررسی عملکرد طرح هندسی تقاطع ها-

  ه واقع در حوزه مستقیمشت مشخصات فیزیکی شبکه معابر پیاده، سواره و دوچرخ شناخت و بردا-

   شناخت و بررسی وضعیت دسترسی پالکهای مجاور خیابان-

   شناخت و بررسی وضعیت تردد سواره و پیاده در حوزه مستقیم-

  شناخت و بررسی وضعیت پارکینگ و ایستگاه اتوبوس و تاکسی -

   بررسی جایگاه تردد دوچرخه-



۶

  و میزان پاسخگویی به نیاز تردد پیاده شناخت و بررسی وضعیت حرکتهای عرضی عابر پیاده-

  آوری و دفع آبهای سطحی در حوزه مستقیم و معضالت آن شناخت و بررسی جزء سیستم جمع-

   شناخت سازمان کالبدی در حوزه مستقیم-3-3-3

   شناخت و بررسی وضعیت توپوگرافی-

  صوریتهای فضایی ایجاد محتناسباتهای طرفین خیابان از نظرآوری مشخصات توده جمع-

هـا و دسترسـی در حـوزه         ، موقعیت استقرار ، حجم توده ، ارتفاعات لبـهابنیه شناخت و بررسی وضعیت پرو خالی        -

  مستقیم

   شناخت و بررسی اجزاء کالبدی محور ، مشخصات و ویژگیهای آن در مقیاس مطالعات طراحی شهری-

   فضاهای رها شده در حوزه مستقیم شناخت و بررسی وضعیت و کیفیت فضاهای عملکردی و-

   شناخت سامانه اجتماعی-3-3-4

   محالت همجوار خیابانی شناخت و بررسی وضعیت اجتماع-

–(  زمان استفاده شهروندان از فضاهای شهرییی شناسا-   )  شبروز

   شناخت و بررسی وضعیت ایمنی و فضاهای بدون دفاع-

  استفاده از فضاهای شهری شناسایی میزان تمایالت اجتماعی در-

   شناخت نظم فضایی و اداراکی-3-3-5

  های فضای شهریهای قابل رؤیت در حوزه مستقیم خیابان و عناصر و مؤلفه شناخت و بررسی وضعیت نشانه-

  های آن دریافت اداراک شهروندان از کیفیتهای سیما و منظر و کیفیتهای اکولوژیک فضای خیابان و جداره-

  یابی حرکتیای خیابان درخصوص جهت دریافت اداراک شهروندان از توان و قابلیتهای بصری و نشانه-

   و منظرا شناخت سیم-3-3-6

  های شهری شناخت و بررسی وضعیت و کیفیت سیمای جداره ، خط آسمان و سایر مؤلفه-

  های گیاهیآب ، گونه شناخت و بررسی وضعیت اکولوژیک پوشش گیاهی ، سیمای طبیعی ، حضور-
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  ) پوشش گیاهی طبیعی و مصنوع ( یت سیمای زمین و منظرآرایی ، پوشش گیاهی در جداره مسیر  کیف-

 شناخت و بررسی مبلمان شهری مانند ایستگاه اتوبوس ، سطل زباله ، صندلی ، کیوسک تلفن و سرویس بهداشتی                    -

  ... و 

   ساختار اکولوژیک -3-3-7

  )....  رودخانه و – جنگل –کوه ( وژیک موثر  شناخت عناصر اکول-

   شناخت و بررسی وضعیت پوشش گیاهی -

های هوا ، صوتی ، ارتعاشی ، نـوری و تبعـات متقابـل              شناخت و بررسی حوزه مداخله از نظر تأثیرپذیری از آلودگی          -

  های همجوار  آن بر حوزه

  ....  ، قنوات و های ظبیعی ، مسیلها ، نهرها  شناخت و بررسی وضعیت اندام-

  االرضی   شناخت و بررسی وضعیت آبهای تحت-

   زیر ساختها -3-3-8

   شناخت و بررسی وضعیت روشنایی خیابان و کیفیت نورپردازی در روز و شب -

   شناخت و بررسی امکانات آبرسانی و آبیاری فضاهای سبز -

  های زیر بنایی  خت و بررسی تأثیر عبور سایر شبکه شنا-

  ابی و استنتاج  ارزی-4

در این مرحله از مطالعات وضعیت موجود مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه و کلیـه قابلیتهـا ، ضـعفها ، فرصـتها و           

 به عنوان پایگاه تدوین اهـداف و سیاسـتهای مداخلـه مـورد اسـتفاده      تهدیدها مشخص و پاالیش خواهد شد و نهایتاً       

  . ر این بخش به شرح زیر است مهمترین مطالعات و نتایج د. گردد  واقع می

   هویتی شهر و استخراج احکام کابردی قابل استناد –ارزیابی بارزه های ماهیتی  -

  های فرادست  ها و برنامه  معرفی جایگاه و نقش حوزه فراگیر در طرح-

  شهری دسترسی  اصلی حوزه فراگیر نسبت به کل شبکه  دسترسی ارزیابی و مقایسه نقش و جایگاه فعلی شبکه-



٨

  نظر سلسله مراتب و نقش دسترسیاصلی حوزه فراگیر ازدسترسیهای تعیین جایگاه شبکه-

منـد از   هـای قابـل مداخلـه و بهـره ارزیابی عملکرد سازمان فضایی عرصه ، وضعیت خوانایی آن و فرصتها و حـوزه-

  استقرار نشانه در جهت کمک به خوانایی آنقابلیت

  ها با نقش و جایگاه مورد انتظار از عرصه گرفته و مصوب در حوزههای شکل بررسی سازگاری عملکرد-

   بررسی وضعیت توزیع خدمات شهری-

 تفریحـی ،    فعالیتهـایبرداری از فضاهای رها شده جهت ایجاد        خاص و امکان بهره بررسی فرصتهای ایجاد فضاهای      -

  ... ورزشی و

  افت و شبکه معابر اصلی و فرعی و دسترسیهای عرضی پیاده ارزیابی و تحلیل معضالت حادث از انقطاع ب-

دی و نظام دسترسـی     ر عملکسازی سازمان کالبدی  –  اراضی همجوار در جهت بهینه بررسی امکان تملک و تجمیع       -

  پیرامون

  قابل توسعه جهت تخصیص به فرصتهای بهسازی بافت بررسی حوزه اراضی-

  ناطق همجوار بررسی شرایط ارتقاء ایمنی راه و م-

  .... ها ، ارتباط دو سویه عابر پیاده و ارزیابی نیاز به اصالح طرح هندسی گره-

دسترسی به پالکها ، شبکه معابر مناطق همجوار و ارتقـاء نظـام             نحوه  امکان استفاده از پوسته جهت ارتقاء       بررسی   -

  دسترسی پیاده ، دوچرخه

  مناطق همجوارها شده در جهت ارتقاء سازمان کالبدی فضای خیابانگیری از فضاهای ر بررسی و امکانات بهره-

   سیاستگذاری-5

ای و طراحی و سیاستهای اجرایی بر اساس تـشخیص تدوین سیاستهای کالن و عملیاتی مداخله ، راهبردهای برنامه         

  . پذیردمسائل ، فرصتها ، قابلیتها و محدودیتها در این بخش صورت می
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   پیشنهادات  راهکارها و-6

محصول این بخش   . باشد    ها و راهکارهای دستیابی به اهداف طرح می         این بخش از خدمات در برگیرنده کلیه راه حل        

  . باشد  بصورت سیاستهای اجرایی و طرحهای مکمل طرح تفصیلی و راهکارهای طراحی شهری می

   حوزه فراگیر-6-1

سازی سازمان فضایی اداراکی و سازمان کالبـدی        اگیر در جهت بهینه    ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به حوزه فر        -

درخصوص ارتقاء دسترسی ، انتظام ارتفاعات و خط آسمان ، انطباق محورهای دید بـا منـاظر گـسترده ، تأکیـدهای                      

  . رد پذی ای و بهبود خوانایی ، انسجام محالت و تغییرات مورد نیاز عملکرد و فعالیت در این بخش صورت می نشانه

   حوزه مستقیم -6-2

 ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به حوزه مستقیم در جهت اصالحات مورد نیاز در بافت پـر و خـالی ، فـضاهای                        -

  شهری ، ارتقاء نظام دسترسی حوزه همجوار 

   ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به ارتقاء شرایط اکولوژیک و پوشش گیاهی -

 عملکـردی عرصـه     –هـای کالبـدی       بـرداری بهینـه از قابلیتهـا و مزیـت           و پیشنهادات مربوط به بهره     ارائه راهکارها    -

  عملیاتی 

  ها  ها و گره  ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به اصالح طرح هندسی تقاطع-

  های بصری   ارائه راهکارها و پیشنهادات کنترل آلودگی-

  ها در جهت ارتقاء کیفیت سیمای زمین  ، تابلوها و نشانه ئم ارائه راهکارها و پیشنهادات هدایت عال-

 ارائه راهکارها و پیشنهادات هدایت و ارتقاء کیفیت سیما و منظر جداره و خط آسمان و راهبـردی سـاخت و سـاز                        -

  های همجوار خیابان  حوزه

   ارائه راهکارها و پیشنهادات مربوط به روشنایی خیابان -

  سازی و آرایش سیمای زمین و چگونگی استقرار مبلمان شهری  نهادات مربوط به محوطه ارائه راهکارها و پیش-

   آبهای سطحی و روشهای آبیاری   ارائه راهکارها و پیشنهادات اصالح نظام دفع-
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  پذیری و نظام هدایت و راهبردی تحقق-7

  پذیری با توجه به ابعاد اقتصادیامکان سنجی و بررسی شرایط تحقق -7-1

  های اجرایی طرحو برآورد هزینهارائه شده در طرحبررسی امکانات درآمد زایی از برنامه های -

   اسناد هدایت راهبردی-7-2

  :  تدوین ضوابط هدایت و راهنمای طراحی جهت راهبری بر مبنای راهکارهای ارائه شده-

   فعالیتهاهای استقرارکلیف حوزهت تعیین-

  ی حجم و توده ساختمانیساشن ضوابط مربوط به گونه-

  ها ضوابط مربوط به ساماندهی ، بهسازی و نوسازی جداره-

   چند منظوره از فضاهای مختلف به صورت ضوابط مربوط به استفاده-

  بر محیط طبیعی و توسعه پایدار ضوابط مربوط به هدایت تأثیرات خیابان-

   ضوابط مربوط به طراحی فضای سبز در سیمای زمین-

  .... و قنوات، آبراهها،هاها و رودخانهط مربوط به نحوه استفاده از حرایم مسیلاب ضو-

   ضوابط مربوط به احداث تابلوها و عالئم-

  )ضوابط و اسناد طرح( محصوالت فرآیند-7-3

رتفـاعی ،    ، کـدهای ا    آسـمانتهیه و شامل خط     ) 1:500(به مقیاس مناسب    ) حوزه مستقیم    ( 1ها در سطح     نقشه-

ا ، پوشش گیاهی ، مسیرهای دسترسی دوچرخـه و طراحـی سـیمای زمـین و مبلمـان                   ه طرح هندسی تقاطعاصالح

  . خواهند بود... شهری و

هـا ، پیـشنهادات     تهیه و شامل طـرح اصـالح دسترسـی) 1:200( در مقیاس   ) حوزه فراگیر    ( 2ها در سطح     نقشه-

حورهای دید و سازمان سیما جهت اصالح منظر شـهری و حفاظهـا جهـت مربوط به سازمان کالبدی جهت هدایت م                 

  . جلوگیری از تأثیرات سوء آلودگی صوتی و بصری خواهند بود

www.shahrsazionline.com
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خواهـد  و قابل ارائه به مراجع تصویب       تهیه شده    1:2000 ی مربوط به تغییر کاربری احتمالی اراضی        ها  مقیاس نقشه 

   . بود 

  یه خیابان  ضوابط مقررات ساخت و ساز در حاش-

  و مقررات هدایت و راهبری ضوابط -

  ) 9068 -و -ع (

  

  

 

  


