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  چكيده
هاي جديد با توسعه و رشد شهرها و افزايش جمعيت ديگر مراکز قديمي شهري جوابگوي نيازهاي اکثريتهمچنين نياز

باشد. مرکز فعلي مشهد با توجه به ظرفيت باشد. در نتيجه ايجاد مراکز مکمل از جمله الزامات اجتناب ناپذير مينمي

 کالبدي و عملکردي و حجم باالي گردشگر و زائر توانايي پذيرش عملکردهاي جديد شهري را ندارد. 

اي در شهر مشهد منطقه شهري و ايجاد يک نظام چند هسته به منظور توسعه موزون شهر و پيوند کار و سکونت در تمام

باشد. به منظور تعريف نقش مجموعه به عنوان کانون نوين شهري و تدوين برنامه هاي هاي جديد مينياز به ايجاد هسته

يري گهاي تصميماقدام مناسب از روش برنامه ريزي راهبردي استفاده گرديده است. بر اين اساس روش تحليل عرصه

 تريزي در نمونه موردي انتخاب شده اسمرتبط که مبتني بر تفکر راهبردي است، براي برنامه
پس از بررسي تفصيلي سه شاخص اصلي کاربري، کالبدي و دسترسي در محدوده،با شناسايي نقاط قوت و ضعف و فرصت 

و راهبردهاي منتج از بيانيه  AIDAک (، بيانيه نهايي مشکالت تبيين گرديد. سپس با استفاده از تکنيSWOTو تهديد)

 ها و اختيارهاي سناريو مشخص گرديد.مشکالت، عناصر و عرصه

هاي اقدام مناسب ها و برنامهبا توجه به اهداف، سناريو بهينه تعيين گرديد و به منظور دستيابي به سناريو بهينه پروژه

سه شاخص تعيين شده معيارهاي مطلوب را تبيين مي براي محدوده مداخله مشخص گرديد. سناريو بهينه در واقع در 

 نمايد.

 ريزي استراتژيکاي، برنامه، شهر چندهستهAIDAمرکز جديد شهري، تکنيک : هاي کليديواژه

 پررنگ( B Nazanin 11pt) مقدمه -1
-اع خاصي از فعاليتها و محالت سکونتي شکل يافته است. در جايي که نوع يا انوساختار فضايي يک شهر از محورها،کانون

اي در قسمتي از شهر استقرار يابند و عرصه را بر امکان حضور ها سرتا سر يک محور يا خيابان را تسخير کنند يا به شکل پهنه

هاي ديگر تنگ کنند و از تنوع فعاليت ها بکاهند آن بخش از شهر مشکالت فضايي، اجتماعي و اقتصادي فراوان پيدا مي فعاليت

دار است. اين وضعيت به ويژه در مراکز کالن شهرها سبب ظهور ژه در مرکز شهر که وظيفه حفظ هويت شهر را عهدهکند. به وي

هاي اقدام مناسب به منظور ايجاد شرايطي بسيار نامناسب در دسترسي شهروندان به خدمات مورد نياز شده است. تدوين برنامه

براي کم کردن بار عملکردي مرکز شهر مشهد الزم است، همچنين با  هسته جديد شهري مشهد از جمله اقداماتي است که

توجه به اينکه مرکز فعلي مشهد با توجه به ظرفيت کالبدي وعملکردي و حجم باالي گردشگر و زائر توانايي پذيرش عملکرد 

يد که توانايي پذيرش اي جدهاي اقدام مناسب براي ايجاد هستهها و برنامههاي جديد شهري را ندارد تدوين استراتژي

عملکردهاي جديد شهري را داشته و بار عملکردي مرکز کنوني شهر را کم کند و به عنوان مرکز شهري مکمل براي هسته 

 قديمي شهر عمل کند از جمله اهداف اصلي پژوهش حاضر است.

                                                 
چارچوب برنامه ريزي توسعه به منظور ايجاد مراکز تدوين ))اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد نويسنده اول، تحت عنوان-1 

 است. ي مشهد، وکيل آباد((جديد شهري نمونه موردي: مرکز جديد شهر
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هاي ييکه تالش مي شود هستهشاهد فعلي حمايت از اين رويکرد را امروزه مي توان در نگرش نوشهرسازي مشاهده کرد جا

 نوين شهري،در تناسب با نظام توزيع جمعيت و الگوي خدمات رساني مناسب،برنامه ريزي وطراحي شود.

 پيشينه تحقيق -2
پيشنهاد شد. وي مشاهده کرد به جاي يک  1311اي ابتدا به وسيله مکنزي در سال چندهستهي نظريه شهر هاهيفرض

ي در الگوهاي اهستهي برگس پيشنهاد شد و سپس هويت آن را تکميل کرد يکسري الگوهاي هسته مرکزي که ابتدا از سو

بسط دادند و براي اولين بار تئوري  1391ي را هاريس و اولمن در سال اچندهستهکاربري زمين شهري وجود دارد. مفهوم 

از جمله مناطق کسب و کار  ،ي تخصصيهاتيفعالي متعدد شهري را مطرح نمودند، که حاکي از توسعه مراکز با هاهسته

ي کوچک هاهستهي است و همچنين احومهمناطق توليدي، مناطق صنعتي، منطقه مسکوني و سپس منطقه  (،CBD) مرکزي

(، 1391ي ديگر ايجاد شد مانند: لينچ )هاهينظردر سراسر منطقه پراکنده است. بعد از آن  هادانشگاهو  هاپارکديگر از قبيل 

 [1](.1339(؛ هريس)1331(؛ وانس)1313(؛ هارتشون و مولر)1319(؛ اريکسون )1391)  1بيروالد

 از مطالعه طراحي تاريخي ساختمانها به عنوان بخشي از تحقيقات موسسه هاي عملياتي شکل گرفت AIDAتکنيک 

( 9139، 1لوکمن) ستفاده شد.( بعد از آن براي پروژه هاي مربوط به طراحي و برنامه ريزي شهري ا1319و همکاران،2هاراري)

 [2]ريزي شهري انتخاب کردند. براي مقاصد برنامه AIDAفرآيند  1و فرند 9جسوپ 1399در سال 

ي از زيربرنامهي در عطفي است و به عنوان نقطه امنطقهي و شهري زيربرنامهي مهم نظام هاکيتکني از کي کيتکن نيا

ي هاروشبا استفاده از  زينآن  کاربردي موضوعي هانهيزموجه قرار گرفت، انگلستان مورد ت کشوري در الديم 1311دهه 

ي و ساختاري ابرنامهي هااستيسجادياي و به خصوص در مورد زيربرنامهي مختلف هاجنبه نيب دهيچيپروابط  نييتعديجد

 دارد. ديتأک مشکالتي دگيچيپبه منظور غلبه بر  کياستراتژي انتخاب کلاستفاده از قاعده 

 
 [1]الگوي شهرهاي چند هسته اي -1شکل

 روش شناسی -3
بر آن است که با تحليلي کاربردي است. در روش تحقيق تحليلي به طور کلي سعي  –روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي 

مشکل يا علت ها )رابطه علت و معلولي( به بررسي و تحليل آنها پرداخته شود و از اين طريق توجه به رابطه موجود بين پديده

 گردديمکشف گردد در نهايت نتيجه علمي و منطقي از تحليل حاصل 
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اي در اين تحقيق ابتدا اطالعات اوليه از طريق مطالعات ميداني و مشاهده به دست آمد و اين اطالعات با اطالعات کتابخانه

ي تحقيق بر اساس ماتريس تحليل کيفي، هااند. سپس يافتهتکميل گرديد.اطالعات جمع آوري شده مورد تحليل قرار گرفته

گيرند. در نهايت نيزبا آباد در وضع موجود مورد تجزيه و تحليل قرار ميهکتاري وکيل 111هاي پهنه امکانات و محدوديت

گيري مرتبط، برنامه توسعه واقدام توليد خواهد شد.مراحل روش به شرح نمودار تصميم هاي استفاده از تکنيک تحليل عرصه

 يل مي باشدذ

 
 AIDA [9]مراحل متواتر روش  -2شکل

 توان خالصه کرد:هاي خاص اين روش را در موارد زير ميويژگي

 هاي سيستماتيک قرار دارد. اين روش در زمره روش -

 نمايد.هاي مناسب را از ميان چندين راه حل فراهم ميتکنيک فوق امکان تعيين راه حل -

 آورد.آوري اطالعات فراهم ميمناسبي براي جمع ساختار اين تکنيک چارچوب -

ها در شرايطي که گيريباشد و براي ارزيابي مکرر شايستگي تصميمبراي داوري ارزشها در مورد تصميمات مناسب مي -

 کند قابل استفاده است.مقتضيات تغيير مي

ريزان، سياستمداران و مات را براي برنامهاين تکنيک خاصيت تصويري دارد امکان نمايش تصويري و بصري اعتبار تصمي -

 آورد.غيره فراهم مي

هاي تصميم گيري بدون توجه به ارتباط و سازگاري آنها، براي برنامه ريزان با کاربرد اين تکنيک به هنگام تدوين عرصه -

 آزادي کامل وجود دارد.

است مشکالت بزرگ را با تعدادي راه حل ممکن  باشد و قادرهاي اين تکنيک آساني درک آن مييکي از برترين ويژگي -

 به صورت سيستمي مورد مطالعه قرار دهد.

 هاي موجود به کار برد.اين تکنيک را مي توان در هر جا و با هر ميزان از اطالعات و داده -

 .[9]بردولي بسيار پرمعني به کار  ريزي با عبارت سادهتواند متناسب با يک فرايند برنامهتکنيک فوق مي -

 مبانی نظري -1
که ناشي : گرايش به جذب وادغام-الف :توسعه وپويايي شهرهاي بزرگ ونحوة توسعه آنها تابع دو نيروي متعارض دروني است

 .دسترسي به خدمات ورفاه بيشتر و مانند اينهاست ،هاي تمرکز وتجمع درکار و فعاليت، انباشت ثروت وقدرتازصرفه

ها وخدمات شهري به هاي انبوهي وازدحام و راندن برخي فعاليتکه ناشي ازهزينه: ي و پراکندگيافکنگرايش به برون  – ب

 .تنواحي پيرامون اس

از يک طرف و  ،هاي آنريزي و مديريت مراکز شهرها، استفادة بهينه وپايداراز تمامي امکانات وظرفيتدربرنامه موضوع اصلي

پاسخگويي به اين ضرورت مستلزم . تازطرف ديگر اس،هاي نزديک ومرتبط با آننونايجاد همکاري متقابل ومتوازن با ساير کا

 . ترهايي ازنگرش شهرتک مرکزي اس
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يي که مرکز اصلي شهر توان پذيرفتن آن را ندارد هانقشايجاد مراکز شهري در نواحي کمتر توسعه يافته شهري با پذيرفتن 

که مرکز شهر در حرکتي تقريبا پيوسته  ميابودهاريخ تحول شهرها شاهد آن به توسعه موزون شهري کمک نمايد.در ت توانديم

رشد کرده و دائما جمعيت بيشتري را به خود جذب کرده است. جذابيت مرکز شهر، به صورت ناگزيري سبب باال رفتن قيمت 

کم از آن ردهاي مسکوني کمزمين در آن شده است و در نتيجه کارکردهاي اداري و تجاري در آن غالب شده و بر عکس کارک

 اندشدهخارج 

اي بوده و اين مراکز معموال در هستهدهد که شهرهاي اوليه به صورت تکنشان مي فهاي مختلبررسي تحول شهرها در دوره

گرفتند و به عنوان مکاني برايعوامل اجتماعي، تجاري و فرهنگي و مرکز ثقل شهري و در محل برخورد راههاي اصلي شکل مي

اقتصادي بوده است.مطابق با عصر صنعتي شدن نقش مراکز شهري تغيير نمود و به تدريج شهرها دوقطبي شدند. در دوره 

مدرن بيشتر گرايش به توقف رشد شهرهاي بزرگ و جايگزين کردن چند شهر کوچک به جاي شهر بزرگ بود که در واقع 

رمايه و جمعيت در شهرها با گذشت زمان و گسترش شهري و اي بوده است. حرکت ساي بر ظهور شهرهاي چند هستهمقدمه

هاي در حال ( و از قدرت هسته مرکزي کاسته شده و به کانون1پخش امکانات حرکات از حالت تمرکزگرا خارج شده )شکل 

تبديل تر قطبي خارج شده و به يک گستره چندقطبي و متعادلشود و با گذشت زمان شهر از حالت تکگيري منتقل ميشکل

 .[1]مي شود

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 [1]تاثير هسته هاي جديد بر حرکات عبوري و اندازه مراکز اصلي -1شکل

هاي جديد اهدافي مانند: قابليت طي مسافت به رويکردهاي جديد مرتبط با طرح مانند توسعه پايدار و نوشهرگرايي در توسعه

باالي طراحي شهري و معماري، ساختار سنتي محله، تراکم باال،  صورت پياده، ارتباطات، کاربري مختلط، تنوع مسکن، کيفيت

حمل و نقل هوشمند، پايداري، کيفيت زندگي و رشد هوشمند در مناطق توسعه جديد بيشتر معطوف به مراکز شهري، توسعه 

شهر را تعيين مي وابسته به حمل و نقل و پياده و اختالط بيشتر مسکوني، تجاري و خرده فروشي است و عواملي که ساختار 

 کنند چگونگي توزيع جمعيت، الگوي سفر و نقش بازار کار و سرمايه است.

هاي فرصت ليوتحل محدوده کي يآت توسعهي الگو شنهاديپهاي جديد شهري به منظور با تلفيق اين موارد و بررسي نقش هسته

منظور  به وروشها هاهينظر نيا نگرش ازنوع فادهپژوهش،استي کردنظريرو باشد.يک محدوده نياز به بررسي نظامات مختلف مي

 .استهاي اقدام مناسب مرکز جديد تدوين برنامه

با  1ي شهرشيني کشورهاي پيشرفته در عصر جهاني شدن امروزي تکيه بر نوشهرنشينيهااستيسدر مجموع بايد گفت که 

مقابل توسعه به بيرون مراکز شهري به عنوان مراکز است و در آن توسعه از درون در   2ينينشحومهشهرنشيني مجدد در مقابل 

 .]9[ درا مطرح کر 1هکار، زندگي ايده شهر فشرد

                                                 
1 . Re-urbanization 
2. Sub-urbanization 
3. compact city 
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 [9]مزاياي ايجاد هسته هاي جديد -9شکل

ي انبوهي را در خود دارد که در جاي هايگذارهيسرما. مرکز شهر غالبا کنديمي خاصي را جلب زيرطرحپيچيدگي مرکز شهر، 

، دادگاههاي هامارستانيب، هاکتابخانهت؛ همچنين خطوط ارتباط از راه دور، تسهيالت اجتماعي عمده مانند ياف توانيمديگر 

ي جديد، آن هايگذارهيسرمااين اطمينان را بدهد که  ستيبايمي مرکز شهر زيرطرحي اجتماع و جزء اينها. هامحلقضايي، 

 .[9]کندچه را که قبال در آن محل بوده است حمايت و حفاظت 

 محدوده و قلمرو پژوهش -1-1

اي با دسترسي مطلوب مستقر ¬محدوده پروژه وکيل آباد که به عنوان مرکز جديد شهري مشهد مطرح شده است در ناحيه

رغم اينکه ممکن است مرکزيت فضايي نداشته است اما به عنوان مرکز شهر قابل مالحظه است ¬شده است اين ناحيه علي

شوند. همچنين اين عنوان بخش تجارت مرکزي شناخته ميرگس اين نواحي با حداکثر دسترسي به (. در مدل ب9)شکل 

محدوده با توجه به اينکه دروازه ورودي شهر از قسمت غربي و به عنوان اتصال دهنده شهر به ييالقات غربي شهر مشهد و 

رک شادي و د نمايشگاه بين المللي و کوهستان پاشهري مانن¬همچنين به دليل نزديکي به کارکردهايي با مقياس شهري و فرا

 ... توانايي جذب جمعيت و تبديل شدن به مرکز جديد شهري را دارد.

همجواري با خط يک قطار شهري که  آباد به داليل متعددي از قبيل:همجواري با نمايشگاه بين المللي؛پهنه مستعد وکيل

داراي  قرارگيري در منطقه مستعد گردشگريو  ورودي ييالقات طرقبه و شانديزگيري در مبادي برداري است؛ قراردر حال بهره

 (.1ها و دستيابي به آن به عنوان منطقه تفريحي گردشگري است )شکل قابليت و امکانات متعددي جهت توسعه زيرساخت
 

 

 

 

 

 

 

 

در داخل و حوزه بالفصل محدودهسکونت وابسته به  ريغي تيفعالي هاکانون -1شکل  
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 موقعيت محدوده نسبت به هسته اصلي شهر مشهد -9شکل

 يافته هاي تحقيق -5
 ها. معرفی متغيرها و شاخص1. 5

باشد. آنها امکان بازخوردهايي را براي عموم و ريزي راهبردي ميها ابزارهايي براي آموزش، پاسخگويي وبرنامهشاخص      

الزمه پژوهش براي موضوع خاص، تعيين اجزاء و عناصر .  [1] دهندو آينده به دست مي ي گذشتهروندهاسازان درباره تصميم

ها باشد. اين مهم از طريق تعريف مفاهيم، ابعاد، مولفهدهنده موضوع و تعيين جايگاه و اهميت آنها در جريان تحقيق ميتشکيل

 شود. پذير ميو متغيرها امکان

ها و کاراکترهاي آن ممکن است. آفرينش يک وعي سخت است؛ اما با درک ويژگيايجاد يک محدوده شهري به صورت مصن

ريزي و طراحي شهري متکي است که خود بر دو ويژگي کليدي خاص به برنامه 2و راهبردهاي 1مرکز شهري سرزنده بر اصول

 مثابه کليدهاي موفقيت مرکز شهر استوار هستند. اين ويژگي ها عبارتند از:

هايي که مکمل يکديگر باشند و استفاده تمرکز کارکردهاشخصيت منحصر به فرد يک شهر با تنوع و  : 1وعيک بازار پرتن

شود که به باعث ايجاد فعاليت عابران پياده و يک محيط اجتماعي سرزنده مي چندتنوعی کاربريهاشود. فراواني و تعريف مي

 9هاي مختلطنوبه خود باعث پايداري کاربري

در دراز مدت اطمينان خاطر، تعهد و زمينه  جذابيت بصريراحت، امن و با  9محيط کالبدييک  :1يفيت بااليک مکان با ک

با بررسي منابع مختلف براي تجزيه و تحليل فرم شهر و اليه هاي گوناگون . [3]گذاري جامعه را ارتقا مي بخشدهاي سرمايه

 تر و يا پنج اليه مختلف تشکيل شده است که عبارتند از:آن، فرم شهر به مثابه يک نظام کالن از پنج نظام فرعي 

 نظام کاربري زمين -1

 نظام حرکت و دسترسي -2

 نظام فرم کالبدي -1

 نظام استخوان بندي فضاهاي همگاني -9

  .  [11]نظام منظر شهري -1

                                                 
1- Principals 
2 - Strategies 
3- Diverse Market 
4 - Mix of Uses 
5- High Quality Place 
6- Physical Environment 

     ل        

      ه    خل 
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جديد شهري پرداخته است، سه حال با توجه به اينکه موضوع مورد نظر به بررسي ابعاد برنامه ريزي تدوين چارچوب مراکز 

هاي صورت گرفته نظام اوليه يعني : نظام کاربري زمين، نظام حرکت و دسترسي، نظام فرم کالبدي بررسي شده است.در بررسي

 (.9در مورد ساختار شهر و ايجاد مراکز جديد شهري عمده مسائل به صورت زير ميباشد)شکل

 
 [11] هاي تحقيقها و زير شاخصشاخص -9شکل

 ي توسعه رهنمودهاها( از اهداف و ياستراتژيو )سناريين عناصر تع. 2. 5

ييرات عمده تغدهند و يمي اقدامات را نشان عموميري گجهتيدن به اهداف هستند و رسي براي کلهاي گيرييمتصمراهبردها 

شده راهبردها  نييتبي تحقق اهداف راستاي انجام شده ودر هايابيارزو  هيپاي مطالعات مبنابخش بر نيادر.کننديمرا دنبال 

ي ارئه شده دسترسو  حرکتو نظام  تيفعالو عملکردي، نظام کالبدي، سازمان ادراک-ييفضاي مختلف شامل سازمان هانهيزمدر 

 است.

 (.1باشد)شکل يمير زباشد به صورت يميزي ربرنامهيو که دربردارنده يک يا چند هدف و رهنمود سنارعناصر 

 
 [11]عناصر سناريو -1شکل

متقابل منحصر است  ارياختقرار دارند، دربردارنده دو  ديتجرسطح  نيباالترشده که اساساً در  نيتدوي هاياستراتژهر کدام از 

 .گردديمي بررسي توسعه زيري در برنامه استراتژعدم وجود آن  اامکان وجود و ي ،که
 

 

 

 

 

مرکز 

شهري 

 سرزنده
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 [11]ريزيي برنامهرهنمودهاستگذاري از اهداف و ياس يهاها و عرصه ياستراتژ يينتع -1جدول
 عرصه عناصر راهبردها

 دهنده مجموعه با مرکز شهر و مراکز جمعيتي اطراف. تقويت نقش محورهاي اصلي ارتباط1

 ها و ارتباطات با مرکز شهر مشهد و مراکز شهري و روستاي اطرافتقويت دسترسي. 2

 ط توپوگرافي يا در راستاي عمود براي ايجاد مناظر بديع. طراحي مسيرهاي پياده در امتداد خطو1

 ونقلهاي نوين در طراحي سيستم حمل. استفاده از تکنولوژي9

 هاي پيرامونيهاي موجود در حوزه. تعريف نظام دسترسي با توجه به نظام دسترسي1

 . اقتباس از الگوهاي دسترسي موجود در شهر9

 جهت وزش بادهاي مطلوب و جهت تابش آفتاب. طراحي نظام دسترسي با توجه به 9

 ونقل عمومي. تکيه بر گسترش حمل1

شبکه 

 ارتباطي

تقويت حمل و نقل 

 عمومي

ايجاد سلسله 

 مراتب شبکه معابر

گيري از تکنولوژي نوين در راستاي خواناسازي مجموعه در مندي کالبدي و بصري با بهره. ايجاد هويت1

 در سطح شهرهاي پيراموني و ميان حوزه

 هاي الزم. توسعه زيرساخت2

 زدايي و گذار تدريجي از بافت حومه شهري به بافت شهري. لبه1

 . تقويت سيستم مديريت شهري9

 . تدوين ضوابط ساخت وساز جديد1

 . ايجاد فضاهاي اشتغال زا9

 . رفع فرسودگي در محدوده9

مديريت 

 شهري

تقويت مديريت 

هاي اجرايي برنامه

 توسعه

 هاي نمايشگاهيهاي نوين مانند مراکز تحقيقي و مجموعهاستقرار مراکز کسب و ارائه دانش. 1

 هاي مراکز فراغتي و تفريحيهاي نوين با فعاليتهاي مراکز کسب و ارائه دانش. تلفيق فعاليت2

 ساعته 29هاي متناسب با زندگي . استقرار فعاليت1

 . افزايش تراکم9

 عمومي . توسعه امکاناتو خدمات1

 هاي الزم به منظور ايجاد مرکز جديد شهري. توسعه زيرساخت9

 

خدمات 

 رفاهي

 

هاي رفاه فعاليت

 عمومي

ها و زير ساخت

 هاي زيربناييشبکه

 . اختالط کالبدي و عملکردي1

 . حفظ عملکرد مسکوني2

 هاي پيرامونيهاي حوزه. مرتبط ساختن عملکردهاي ايجاد شده با کاربري1

 هاهاي عملکرديمشخص با رعايت سلسله مراتب عملکردي آنعه خدمات و کاربريهاي با مقياس. توس9

 . برقراري تعادل بين معابر محدوده با حجم مراجعه کننده مورد انتظار1

کاربرد 

 فضا

ايجاد تنوع 

 ها در فضافعاليت

 خاليريزي نظم پر و هاي منظر شهري در طرح. توجه به توپوگرافي زمين و ويژگي1

 هاي خرد اقليم در طراحي کالبد محيط. توجه به ويژگي2

 . تقويت فرم توپوگرافي مجموعه به وسيله کالبد مصنوع1

 محيطيمحدوده. ارتقاي آسايش اقليمي و کيفيتزيست9

 هاي وسيع سبز و باز براي کمک به تعديل شرايط خرد اقليم. ايجاد عرصه1

 

مسائل 

 محيطي

 

 

توجه به مسائل 

 محيطي

 .استقرار فعاليتها با عملکرد در ساعات مختلف1

 الگويزماني

 برداريبهره

 اراضياز 

توزيع الگوي 

از  برداريزماني بهره

 اراضي

 

 ايجاد سرزندگي سرزندگي سازي عرصه عمومي.ايجاد اختالط کالبدي و عملکردي براي سرزنده1
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 رييگيمتصمي هايارها با توجه به عرصهاخت.  انتخاب 3. 5

يين شده است که تعيو سناري مشکالت موجود حاصل شده است عناصر مبناين شده که بر تدوي راهبردهااساس اهداف و بر

يم تصمي هاي عرصه مبناي به اهداف بر دسترسيين شده است، سپس به منظور تعي آنها مبنايري بر گيم تصمي هاعرصه

ي هاياستها و پروژه سيين تعي کنند و در ميين تعيستم را سع و شکل يارها نواختيين شده است، در واقع تعيارها اختيري گ

 ي روند.ميشنهادي به کار پ
 [11]يريگيم تصمي هايارها از عرصه اختيين تع - 2جدول

 اختيارها عرصه عناصر

اصالح شبکه 

 ارتباطي

 گسترده-1 تقويت حمل و نقل عمومي-1

 محدوده-2

 احداث شبکه جديد -1 ايجاد سلسله مراتب شبکه معابر -2

 عدم احداث شبکه هاي جديد -2

 مديريت شهري
تقويت مديريت اجرايي  -1

 هاي توسعهبرنامه

 بله -1

 خير -2

 

 خدمات رفاهي

هاي زير ساخت ها و شبکه -9

 زيربنايي

 تقويت -1

 حفظ وضع موجود -2

 کاربرد فضا

 تنوع فعاليت ها -1 ايجاد تنوع فعاليت ها در فضا -1

 ضاهاي تخصصيايجاد ف -2

 تنظيم تراکم ساختمانها و ارتفاع دهي در نقاط خاص -1 فشردگي -9

 احداث ساختمانهاي بلند در تمام پهنه -2

 الگوي زماني

 اراضياز  برداريبهره

توزيع الگوي عمومي بهره  -9

 برداري از اراضي

 متنوع زمانيبا برنامه  هاييفعاليتاستقرار  -1

در ساعات اوج  تاثير منفيبا  مرکزهاي متفعاليتاستقرار -2

 (آموزشي، اداريمانند ) ترافيک

 سرزندگي

 

و  حيات شهريبه  بخشيدر جهت روح  ايجادسرزندگي-1 سرزندگي -1

 ميادينو  هافضاهاي شهري خياباندر  ايجادايمني

 اين زمينهبه  خاصيعدم ضرورت توجه  -2

 مسائل محيطي
 شرايط محيطي ساخت فضا با توجه به مسائل محيطي -3

 تعديل شرايط با استفاده از تکنولوژي -2

 هاعرصهي ناسازگاري/ سازگاريل تحل. 1. 5

 شتريب گريدي هانهيگزي که با ارياختعمل  نياي شوند، در واقع با مبه هم وصل  لهيمي ناسازگار با ارهاياختدر نمودار 

 (.3ي باشد )شکلمي ممکن هاويسنار ديتولي و درخترسم نمودار  ازينشيپعمل  نياکه در واقع  شوديم نييتعي دارد ناسازگار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [11] نمودار اختيار -3شکل
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 يريگيم تصمدرخت 

ي مانع را داراست شروع کرده و و به هايلهميشترين بي که ايار، از عرصهاختيري با توجه به نمودار گيمتصميم درخت ترسي برا

يله ميسه نموده با توجه به مقايگر دي هايارهاي عرصه اختيارها حرکت کرده و با اختي اه يرداي نمودار روصورت ساعتگرد بر 

يشين خود پيي که تا آخر رشد کرده اند و با عرصه هاي شوند. در آخر شاخه مي قطع درختي نمودار هاي مانع شاخه ها

 (.11شوند )شکل مي بينه انتخاگزي هايوسناري نداشته باشند به عنوان ناسازگار

 
 [11]  درخت تصميم گيري 11شکل 
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 يو برترسنار. انتخاب 5. 5

-يميارها بدست اختي گذاريو برتر با ارزشسناريار متقابل هستند، اختدو  دربردارندهين شده تدوي هايو سنارهر کدام از 

يو، سناري هر برايازات امتجمع ي به هر جز و دهيازامتباشد. با يميو سنار 29يري شامل گيمتصميج حاصل از درخت نتايد. آ

 باشد:يمير زيو برتر به صورت سنارشود. پس از امتياز دهياجزا يمياز مشخص امتيشترين بيو برتر با سنار

 باشد.يميش امکانات وضع موجود افزاياز به نيربنايي زي هاشبکهي و گسترش عمومرفاههاي يتفعالين تام -1

ي براي قوي شهريريت مدياز به نيارهاي مرکز سرزنده معيجاد اي و شهرز سرزنده يل محدوده به مرکتبدبه منظور  -2

 ي و... است.عموميت حمل و نقل تقويجاد سلسله مراتب معابر، ايرساختها، زين تام

مراتب يجاد سلسلهاي براباشد، يمي شهريافته ني کامل توسعه بافتهاينکه محدوده مورد مطالعه از جمله ابا توجه به  -1

 ي است.دسترسيد جدي هاياز به احداث شبکهنمعابر 

 يرند.گيميل عبورومرور به صورت گسترده مورد استفاده قرار تسهي برا دسترسيرهاي مسي در عموم ونقليل حملوسا-9

ي از اهم موضوعات مورد توجه در سرزندگيجه توجه به نتي در مجموعه است در سرزندگيجاد ااز جمله اهداف پروژه  -1

 باشد. يموژه پر

ي از فضا هم با برداري بهرههاي استفاده از زمانوليف شده است تعري از فضا به دو صورت برداري بهرهعمومي الگو -9

 شود.يميشنهاد پيک در ساعات اوج ترافي و هم به منظور کاهش سرزندگين تام

باشد. تا بتواند عالوه بر يم( mixed use)ي مختلط هايکاربرين تامي سرزنده شهري فضايجاد ايارهاي معيکي از  -9

 يد.نماين تاميز نيت محدوده را امني سرزندگ

ين همچنيي است و فضايت مطلوبين تاميط و شرايل تعدينه ها در هزيطي مجموعه سبب کاهش محتوجه به مسائل  -1

 ي گرددميعي و مصنوع طبي فضايب ترکيل دليي به فضايت مطلوبسبب 

 يري از يکنواختي فضاست.جلوگين همچنيطي و محي هاي حفظ جاذبهبرابا تراکم از جمله مسائل مهم ي هايجاد پهنها -3

 .  نتيجه گيري و پيشنهادات6
 ها پيشنهادي. تعيين پروژه1. 6

شوند. در گانه تجديد واقع ميهاي سياستگذاري هستند و در آخرين سطح از سطوح سهها نتايج اجرايي عرصهپروژه

شود. ها( ختم ميها( شروع و به جزء )پروژههاي پيشنهادي از کل )استراتژيتخاب استراتژيک، جهت تعيين پروژهرهيافت ان

 هاي سياستگذاري شامل موارد زير است.ها به تفکيک عرصهعناوين کلي پروژه

عناوين در ستون  عناوين کلي پروژه ها به تفکيک عرصه هاي سياستگذاري در برنامه منتخب مشخص گرديده است. اين

هاي تغييري خود به سه دسته مکاني ، رفتاري و فعاليتي به اي و تغييري تقسيم شده و هر کدام از پروژهبه دو دسته توسعه

 اندشرح زير تقسيم شده

 هايي هستند که در زمين هاي خالي و بدون فعاليت احداث مي شوند.اي: پروژهپروژهاي توسعه 

 :هايي هستند که به موجب آنها يک فعليت از يک مکان به مکان ديگر انتقال ميپروژه پروژه هاي تغيير مکاني-

 يابد.

 هايي هستند که به منظور افزايش بازدهي فعاليت در همان مکان پيشين اجرا ميهاي تغيير رفتاري: پروژهپروژه-

 شود.

 بلي را به همراه دارد.هاي تغيير فعاليتي: پروژه هايي هستند که تغيير فعاليت در مکان قپروژه 

 براي عنصر خدمات رفاهي پروژه هاي تغييري و توسعه اي مشخص گرديده است.1به عنوان مثال در جدول 
 

 

 

 هاي پيشنهادي: پروژه3جدول
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عنصر 

 سناريو

عرصه 

 گذاريسياست

 پروژه

 تغييري توسعه اي

 فعاليتي رفتاري مکاني

خدما

 ت رفاهي

 

ايجاد 

سلسله مراتب 

يت هاي رفاه فعال

 عمومي

گسترش 

هاي رفاه فعاليت

 عمومي

تدوين  طرح  ايجاد فضاهاي سبز 

کارهاي ترغيب راه

هاي تفريحي فعاليت

وپذيرايي براي 

 استقراردرمنطقه

 

استفاده از موقعيت کال  

براي ايجاد فضاي سبز و 

 تلفيق با فضاهاي آبي

  

ايجاد فضاهاي تجاري 

تخصصي و غير تخصصي به 

 ور جذب گروههاي مختلف منظ

   

ايجاد فضاهاي تجاري خرد 

 براي تامين گروههاي ساکن

   

ايجاد فعاليتهايي با 

عملکرد در سطح شهري و 

فراشهري و متناسب با گروههاي 

 گردشگر

   

باال بردن سطح و سرانه 

خدمات شهري در محدوده بافت 

 مسکوني

تامين فضاهاي مورد نياز 

 بافت

اجراي طرح هاي مربوط 

 به فعاليت هاي توسعه انساني

طرح حفاظت  

ونگهداري مؤثر از 

 مسيل

 

طرح اتصال دو قسمت 

شمالي و جنوبي محدوده 

 براي عابران پياده و سواره

طرح ساماندهي  

زيرساختها،تأسيسات 

وتجهيزات شهري 

درقلمرو شبکه 

 سبزوباز

 گيرينتيجه .2.6

ريزي در جهت شود که تفکر برنامهريزي است اين آگاهي موجب ميترين مراحل فرايند برنامهاز مهمآگاهي از مشکالت يکي 

رفع آنها در آينده و جلوگيري از تکرار آنها سوق داده شود. به منظور شناخت کامل و درست مشکالت نياز به بررسي و تحليل 

ريزي شهري تنها تعيين کاربري کند وجود دارد. نقش برنامهط پيدا ميريزي به آنها ارتباهايي که فرايند برنامهدر کليه زمينه

باشد بلکه نقش نوين آن عبارت است از فعال نمودن، درگير ساختن و هماهنگ نمودن ريزي فضايي نميهاي اراضي و برنامه

اشد نياز به ابزار مناسب بيشتر دار کردن اين فعاليت ها. هر چه تغييرات بيشتر باقدامات گروههاي متنوع شهري از طريق جهت

 ريزي استراتژيک است.ها برنامهترين اين شيوهشود يکي از مهماحساس مي

پويايي مرکز شهر در اين عرصه نيازمند منابع و عوامل محرکي است که انگيزه الزم را براي آن فراهم سازد. از اينرو شايسته 

هاي آن مند يابد و رشد کلي را به جهت مؤلفهکالبدي سمتي توسعههاي پويايي منطقه در جهت تغييرات است مکانيزم
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گيري شود بلکه اين مراکز نتيجه تصميمهماهنگ و همگن نمايد.يک مرکز شهري سرزنده و کارآمد به صورت اتفاقي ايجاد نمي

ها و ر با توجه به فرصتتوان تدوين کرد، هر شهباشد. يک چارچوب کلي براي تمام شهرها نميهاي صحيح ميسازيو تصميم

موقعيت و ارزشها داراي تعاريف متفاوتي براي ايجاد مرکز شهري جديد است. فرايند تدوين شده در اين پژوهش با ارائه 

پيشنهادات و راهبردهاي متناسب جهت ارتقاي کيفيت محدوده مرکزي و تعديل يا رفع مشکالت در قالب يک برنامه 

تواند به عنوان ( ، ميAIDAز با استفاده از تکنيک تحليل عرصه هاي مرتبط تصميم گيري )استراتژيک و يک سند تصميم سا

 سازي يک مرکز جديد شهري باشد.يک راه مناسب بر اساس منطق تفکر راهبردي براي تصميم
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