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 کیلوولت(20وضعیت فضاهای با کاربری تجهیزات شهری)پستهای برق  رزیابی کمیا
 شهری و قیمت مسکنآشفتگی منظر دردرشهر تهران واثر آن 

 
 

 امیررضا کریمی آذری -2مسعودغدیری-1
Email: ghadiry6@yahoo.com 

 
 

 :چکیده
چنانچه منظر شهری را  مجموعه ای ازادراک انسان ازخصوصیات کالبدی  محیط  به کمک حواس پنجگانه از یک سو  وتعامل آن با 

ظر شهری وعدم آسایش بصری و روانی میگردد خصوصیات درونی فرد ناظر از سوی دیگربدانیم ازجمله مولفه های که موجب آشفتگی من
یکی الودگی دیداری  ودیگری احساس عدم امنیت از حضور در محیط است ،مشخصه های آلودگی دیداری عبارتند از احجام ساختمانی 

دم امنیت ناهماهنگ،نمای ساختمانی کثیف ومخدوش واحداث ساختمان بدون توجه به طرحهای شهر سازی، وازمشخصه هایی که احساس ع
رادر انسان القاء میکند میتوان به رویت فرسوده بودن ساختمان ،تجهیزات معیوب ،احساس متروکه بودن محل و...،اشاره کرد.این پژوهش به 

به یررسی  وتحلیلی بوده و بر اساس اطالعات و داده های آماری گرفته شده از سازمان های ذیربط انجام شده  -شكل کمی و از نوع توصیفی
  ورشد غیر معمول احداث پستهای برق مذکور کیلوولت در سطح شهر تهران20انطباق مشخصه های اخیر الذکر با ساختمان پستهای برق 

پرداخته است،موضوع دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد اثراحداث ساختمان  پستهای برق مذکور بر قیمت مسکن 
روش تهیه میگردد یکی از طریق اعمال قانون  سازمان برق ایران یاالیحه قانونی نحوه تصرف  2است،بطور کلی زمین پستهای برق به 

ئین نامه تکمیلی تعرفه های برق  مصوب هیئت وزیران که متقاضیان برق  با آودیگری با استفاده از رانی برای طرحهای عموتملک اراضی 
رشد غیر معمول احداث  پستهای برق  مورد اخیر الذکر موجبکیلووات را ملزم به  واگذاری زمین مینماید که  250قدرت بیش از 

هر چند در مقررات مذکور  دستگاه اجرایی مکلف به پرداخت بهای زمین به . تشده اسدرساختمانهای مسکونی وتجاری در سالهای اخیر 
ولی سازندگان بلوکهای مسکونی اکثرا بر این عقیده اند که خسارات وارده به آنها بطور کامل جبران نشده و هزینه هایی  است متقاضیان شده 

اضافه میکنندوبا توجه به این موضوع که بلوکهای ساختمانی  مرتبط  را که در این رابطه به آنها تحمیل شده به قیمت واحدهای مسکونی 
نوسازبوده وحجم زیادی ازمعامالت مسکن را دربر میگیرند ، میتوان به میزان اثر گذاری واگذاری زمین و احداث پستهای برق توسط 

 متقاضیان برق  درافزایش قیمت مسکن پی برد
شهری  ودر معرض دید نبودن آنها وتوجه به عوامل موثر در دریافت منظر شهری  تفصیلی هایکیلوولت در طرح 20لذالحاظ پستهای برق 

واستفاده از پیشرفتهایی که در تکنولوژی ساخت پستهای برق صورت گرفته و همچنین چند ترانسه کردن پستها  میتواند در کاستن از آشفتگی 
رق درقیمت مسکن، اجرای کامل قوانین وآئین نامه ها وبعضا اصالح آنها منظر شهری موثر باشدودر خصوص کاهش اثر احداث پستهای ب

 پیشنهاد میگردد.
 تهران؛مسکن؛قیمت منظر شهری؛ آسایش بصری؛ پست برق؛: کلمات کلیدی

 : هدف و مقدمه-1

توان به  بصری میهای آسایش  آسایش بصری از عواملی است که در ایجاد منظر شهری مناسب باید به آن توجه کنیم. از مولفه 
اشاره کرد که کاربرد نامطلوب رنگها و کمبود روشنایی در شهرها موجب آلودگی نمایی، بدنه  رنگ، روشنایی، کیفیت محیطی و

نظمی، فشار روانی، بی تناسبی، زشتی و سیطره مادیت و کمیت بر  ی بی های شهری شده که القا کننده رنگ، نور و..در محیط
دستگاه  توجهی آسایش بصری نیست عدم  ( شایدعلت اینکه سیمای شهری  ماالقاکننده4: 1387. )صالحی ،زندگی انسان شده است

 به طرح های جامع شهری وعدم رعایت اصول زیبا شناختی در طراحی ایستگا هایهای اجرایی خدمات شهری مانند برق وگاز
عدم توجه  نامتناسب ایستگاه های تقلیل فشارو افزایشبا افزایش جمعیت  شهر تهران   و که این موضوع تقلیل فشار باشد 

دراین مقاله به آینده ای نه چندان دور میتواند موجب آشفتگی بصری  بیشتر منظر شهری گردد.در ،ریزان و مدیران شهری  برنامه
ی بصری منظر شهری در افزایش آشفتگایستگاهها ی تقلیل فشارنیروی برق یا همان پستهای برق بیست کیلو ولت  ساختمان اثر

کیلومتر  1005شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در محدوده ا ی به مساحت  حوزه فعالیت در بر قیمت مسکن  آنهاواثر 
 .مربع میپردازیم

 

 : روش انجام تحقیق-2

شده از سازمان های ذیربط تحلیلی بوده که  بر اساس اطالعات و داده های آماری گرفته  -این تحقیق به شكل کمی و از نوع توصیفی
,ومشاهدات عینی نسبت به بررسی روند رشد تعدادپستهای برق توزیع واثر آن برکیفیت منظر شهری وقیمت مسکن در شهرتهران مبادرت 

 گردیده است.
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 تحلیل:-3
 

 منظر شهری
های آنها  رفتارها، فعالیت ها، انسان ای از عناصرطبیعی و مصنوع اعم از کالبد و فضاهای شهر، به عنوان مجموعه رامنظر شهر

کنند  اقتصادی و طبیعی شهرقلمداد می  های تاریخی، فرهنگی، نمای ویژگی آینه تمام  به عنوان نخستین جلوه از شهر، غیرهو
ماهنگی های مستقیم با ساختمانهایی در فرم و نوع ه (.کالن در کتاب گزیده منظر شهری منظر را ایجاد خیابان101: 1385)پاکزاد،
تواند در یک زمان خاص به ان توجه کرد و با  داند. سایمون بل به نقل از نقی زاده منظر را بخشی از محیط دانسته که می آ نها می

منظر را به عنوان نماد شاخص و نماد درجه 1975بسترش در محیط ارتباط داد.ادموند بیکن نیز در کتاب طراحی شهری در سال 
 داند ت جمعی هر ملت و حاصل تصورات مردم آن شهر و حاصل عمل ارادی میو کیفیت تمدن و روحیا

ای مطرح در کیفیت و مطلوبیت شهرها دانست که واقعیتی عینی بوده و حاصل  توان منظر شهری را به عنوان مقوله در کل می
و هنگام مواجهه شهروند با پدیده  هابوها، صداها،  مشاهده و درک مظاهر گوناگون و ملموس شهر اعم از بناها، فضاها، فعالیت

های مختلف، اعم از دیدن شهر از دوردست یا هنگام قرار گرفتن در شهر و یا حتی هنگام استقرار در بناها( است  شهر )در مقیاس
ت در درک پدیده منظر شهری تمام حواس انسان فعال هستند. منظر شهری صرفاً دربردارنده نمای ساختمانها و عناصر قابل روی

ها، انواع عناصر طبیعی و مصنوع، خواه ثابت و خواه متحرک را دربرگرفته و در کل شامل تمام آن چیز  نیست، بلکه صداها، بوم
هایی است که توسط حواس انسان، هنگام حضور در شهر قابل درک است و تمام این عوامل با هم در کیفیت منظر شهری موثر 

 هستند ،
 

 آسایش بصری:
هایی توصیف نمودکه این مکانها به علت کمیت وکیفیت مطلوب اطالعات وشرایطی که ارائه  توان برای مکان ا میآسایش بصری ر

های رسمی و یا اجتماعی باالتری را نیزاز این حیث  تر و مطلوبتری مورد استفاده واقع شده و نظارت ایمن دهند به نحو سالمتر، می
های انسان ساخت امن محسوب مس شود چرا که  های مهم و اساسی محیط از مولفه(آسایش بصری 6: 1386همراه دارند.)صالحی،

ای است، بزرگ، همانگونه که خانه بایستی از صفات و مزایایی برخوردار باشد تا سکونت و  برای سکونت و زندگی، شهر خانه
امین آسایش ،راحتی و امنیت باشد هایی برای ت زندگی را مطلوب و آسایش بخش سازد شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگی

 (17: 1372همچنین شهر مانند خانه باید محیطی گرم و صمیمی و دلپذیر باشد تا امکان زندگی مطلوب را فراهم سازد)لینچ،
 
 
 

 (آلودگی دیداری )اغتشاش بصری نماها،حجم و عناصر
گیرد، احیاناً تماشای آن موجب تفریح  اشند قرار میها مردم از هر طبقه که ب شهر نه تنها عاملی است که مورد مشاهدة میلیون

خاطرمی شود حال در نظر بگیرید این شهر مملو از آلودگی دیداری باشد در نتیجه روی روان آدمی تأثیر منفی گذاشته و همینطور 
هم توجه داشت که شود تماشای شهر که لینچ آن را موجب تفریح خاطر شمرده دلچسب نباشدالبته باید به این نکته  موجب می

: 1372ای باشد که وضوح کلی محیط را از میان نبرد. )لینچ، آشفتگی محیط موجب شگفتی شده و دلپذیر است، اما باید به اندازه
11) 

 های آلودگی دیداری بعضی از شاخص
 هایی با ظاهر و نمای کثیف و مخدوش وجود ساختمان -
 هماهنگی و یکپارچگی احجام ساختمانی عدم -
 نابسامانی تابلوها و همینطور وجود تابلوهای کثیف و شکسته -
 های اطراف انسان آلودگی رنگ در محیط-

ها احاطه شده است بطور کلی در دنیای اطراف از دو عنصر مهم تجسمی تشکیل شده است این دو  محیط اطراف بشر توسط رنگ
(منظور از آلودگی رنگ تمام شرایط 42،:1380د.)بهادری،عنصر عبارتند از :فرم و رنگ که هر کدام الزم و ملزوم یکدیگرن

شود و موجب ناخشنودی او شده و ممکن است موجب  نامطلوبی است که ناشی از ادراک و احساس انسان از رنگ محیط می
 :توان در عناصر زیر خالصه نمود رفتارهای نامطلوب و ناهنجار او گردد. طور کلی سیمای رنگی یک شهر را می
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نورآرایی ها ،  سازی ی، اداری وپوشش بام نقاشی دیواری ، رنگ مبلمان شهری و کفنمای ساختمانهای مسکونی، تجار بدنه و
 های شهری در شب نشانه ،معابر، فضاهای سبز، آبنماها 

 
 
 

به وسیله پست الکتریکی ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را  : پست برق
 دهد.وازنظرکارکرد به چهار گروه تقسیم میشوند تر تغییر می ترانسفورماتور به مقادیر باالتر یا پایین

 (پستهای انتقال)فوق توزیع
 پستهای توزیع
 پستهای سوئیچ

 پستهای جمع کننده
 .که در این مقاله پستهای توزیع مورد نظر است

 
 توزیع برق  پست

گرفتن توان از سیستم انتقال و تحویل آن به سیستم توزیع است. از نظر اقتصادی و ایمنی، وصل  وظیفه یک پست توزیع، تحویل
ها به طور مستقیم به شبکه انتقال به صرفه نیست؛ بنابراین پست توزیع، ولتاژ را تا میزانی مناسب برای  کننده مصرف
ه تعداد ترانسفورماتورهای مستقر در آنها متغیر ومعموال دهد مساحت ساختمان  پستهای توزیع باتوجه ب ها کاهش می کننده مصرف

 .مترمربع میباشد 48تا  16بین 
ن در نظر گرفتن فضای مورد نیاز اطراف آنها متر مربع بدو5د که مساحت آنها تا البته پستهای کمپکت وکیوسکها نیز وجود دارن

 .جهت دسترسی به تجهیزات کاهش یافته است
 

 زمین جهت احداث پستهای برقروشهای قانونی ابتیاع 
  .اغلب زمینهایی که در آنها پست برق احداث میگردد به دو روش قانونی  زیر تملک میگردند

 
الیحه قانوني نحوه خرید و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه هاي عمومي، صله از ابا استفاده از اختیارات ح:روش اول

که در این الیحه قانونی پیش بینی شده دستگاه های اجرایی با تائید باالترین مقام  17/11/1358عمراني و نظامي دولت ، مصوب 
نسبت به تملک اراضی مورد نیاز خود از طریق توافق با مالکین ویا انتشار دو نوبت  اجرایی ودیگر شرایط مندرج در آن  میتوانند

 .ر صندوق ثبت نسبت به تملک اراضی اقدام نمایندآگهی در جراید کثیر االنتشارووتودیع بهای عادله روز اراضی د
 

 .که در این مقاله این روش مورد نظر است روش دوم :با استفاده از مواد آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب هیئت وزیران
 

 موادی ازآئین نامه تکمیلی تعرفه های برق:
 

 زمین پست 67-4
تهیه زمین پست به شرح زیر ت زمینی تامین می شود می باید درنیاز وي از طریق پسمتقاضی فشار ضعیفی که برق مورد  1-67-4

 :مشارکت کند
 کیلووات از واگذاري زمین معاف می باشد. 150کیلووات لغایت  30متقاضی با قدرت درخواستی از 1-1-67-4
رق ان با فشار ضعیف تامین می شود در صورت کیلووات که ب 250کیلووات لغایت  150متقاضی با قدرت درخواستی باالتر از 2-1-67-4

 .واگذار نمایدزمین پست را4-68ص شرکت می باید بر اساس بند وجود ضرورت فنی به تشخی
کیلووات به باال که برق وي با فشار ضعیف تامین می شود می باید نسبت به واگذاري زمین پست اقدام  250متقاضی با قدرت  3-1-67-4

 .نماید
 50درخواستی ضریب همزمانی  براي مجموعه هاي متشکل از مشترکین متعدد خانگی و تجاري، در محاسبه مجموع قدرت4-1-67-4-

درصد(  60تا  40درصد )  20ضریب همزمانی مذکور را تا  ،ت می تواند به موجب بررسیهاي فنیدرصد لحاظ می شود.هیئت مدیره شرک
 تغییر دهد.

 مسکونی،تجاري،عمومی،پاساژها و بلوکهاي ساختمانی:تامین برق واحدهاي  70-4
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این بند ناظر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنها با فشار ضعیف تامین می گردد و محل استقرار آنها در واحدهاي 
یا مشترك محسوب مسکونی،تجاري،عمومی،یا پاساژها و بلوکهاي ساختمانی قرار دارد. هر یک از واحدهاي این مجموعه ها یک متقاضی 

هزینه هاي برقراري انشعاب برق" عینا مشابه سایر  می گردد و تامین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هرمتقاضی بر اساس جدول
 متقاضیان فشار ضعیف که به صورت منفرد تقاضاي برق می نمایند انجام خواهد پذیرفت.

کیلووات  250تجاري و به لو وات در مورد متقاضیان خانگی وکی 500قاضاي آنها به اینگونه متقاضیان در صورتیکه جمع قدرت مورد ت -

 .در مورد سایر متقاضیان برسد می باید مشترکا درخواست تامین برق نمایند
 
 
 

 مناطق مختلف در  توزیع برق  متوسط شعاع تغذیه نرمال پستهای
نرمال طبق جدول ذیل قرار داشته باشد معموال طرح احداث پست جدید دیگری شعاع در  در صورتیکه تقاضای تامین برق  متقاضی کنونی

 در این محدوده غیر اقتصادی خواهد بود

 
 
 

 سهروردی فارابی هفت تیر افسریه خیام هفده شهریور مولوی نام منطقه
شعاع تغذیه 
بهینه پست 

 ها)متر(

110 140 90 210 290 110 120 

 شمیران تهرانپارس پاسداران بوعلی سینا رودکی بهمن نام منطقه
شعاع تغذیه 
بهینه پست 

 ها)متر(

200 
 

115 135 135 150 165 135 

 فردوسی بیهقی آزادی قدس سعادت آباد دانشگاه نارمک نام منطقه
شعاع تغذیه 
بهینه پست 

 ها)متر(

120 145 165 240 240 120 90 

 شبکه توزیع برق تهران بزرگمنبع:دستور العمل والزامات طراحی در      -1جدول

               

 
 87-92خالصه وضعیت برق در شهر تهران در سال های 

  

 1388سال  1387سال  شرح
متوسط 

-88رشد
87 

 1389سال 
متوسط 

-89رشد
88 

 1390سال 
متوسط 

-90رشد
89 

 1391سال 
متوسط 

-90رشد
91 

 1392سال 
متوسط 
-92رشد 

91 

 0.03 3922976 0.03 3796124 0.02 3686376 0.03 3611132 0.03 3500636 3384474 تعداد مشترکین فعال  

 4559 4394 تعداد پست های هوایی  
 

4718 
 

4850 
 

5033 
 

5051 
 

 1285 1334 (MVAظرفیت پست های هوایی)  
 

1378 
 

1415 
 

1451 
 

1453 
 

  

 تعداد پست های زمینی

 0.01 8734 0.06 8628 0.04 8119 0.02 7828 0.03 7660 7466 عمومی

 2092 2060 اختصاصی  
 

2142 
 

2165 
 

2185 
 

2144 
 

 9752 9526 جمع  
 

9970 
 

10284 
 

10813 
 

10878 
 

  

 ظرفیت پستهای زمینی

 0.01- 6783 0.03 6857 0.02 6646 0.02 6494 0.02 6350 6239 عمومی

 1397 1379 اختصاصی  
 

1578 
 

1592 
 

1613 
 

2060 0.28 

 7747 7618 جمع  
 

8072 
 

8238 
 

8470 
 

8843 0.04 

 8903 9081 (MVAجمع ظرفیت)هوایی_زمینی()  
 

9450 
 

9653 
 

9921 
 

9921 0.00 

 836 829 (KVAمتوسط ظرفیت پست های زمینی عمومی)  
 

829.6 
 

819 
 

795 
 

777 -0.02 

 292.4 294.8 (KVAمتوسط ظرفیت پست های هوایی)  
 

292.1 
 

291.8 
 

288 
 

287.7 0.00 

 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1392منبع:کارنامه عملکرد   -2جدول  
 توضیح:ساختمان پستهای فاقد تجهیزات در این آمار لحاظ نشده است
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 87-92های تعداد مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ به تفکیک تعرفه در سال 

  
 جمع روشنایی سایر معدن و صنعت کشاورزی عمومی خانگی سال

 

                

1387 2612346 257614 219 12193 502102 0 3384474 

         
1388 2711821 266676 230 11127 510749 33 3500636 

         
1389 2806826 272610 231 11127 520304 34 3611132 

         
1390 2826048 304785 1125 11085 541979 1354 3686376 

         
1391 2895886 317083 1130 10674 567814 3537 3796124 

         
1392 2989322 334136 1082 11478 583031 3927 3922976 

 
 

              
- 92متوسط رشد 

91 
3% 5% -4% 8% 3% 11% 3% 

 
        

 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ 1392منبع:کارنامه عملکرد   -3جدول
 

 بر اساس کیلو وات طرح با اعمال ضریب همزمانی )مسکونی،تجاری،عمومی،صنعتی(قدرت محاسبه شده هر واحد              

 نوع مصرف وضریب همزمانی
 
 

 قدرت درخواستی هر واحد

 صنعتی عمومی تجاری مسکونی

20% 25% 30% 35% 60% 80% 90% 

 4.5 4 3 1.75 1.5 1.25 1 کیلو وات 5 آمپرتک فاز25

 5.76 5.12 3.84 2.24 1.92 1.6 1.28 کیلو وات 6.4 آمپرتک فاز32

 9 8 6 3.5 3 2.5 2 کیلو وات 10 آمپرتک فاز50

 8.1 7.2 5.4 3.15 2.7 2.25 1.8 کیلو وات 9 آمپرسه فاز15

 13.5 12 9 5.25 4.5 3.75 3 کیلو وات 15 آمپرسه فاز25

 17.28 15.36 11.52 6.72 5.76 4.8 3.84 کیلو وات 19.2 آمپرسه فاز32

 27 24 18 10.5 9 7.5 6 کیلو وات 30 آمپرسه فاز50

 منبع:دستورالعمل والزامات طراحی شرکتهای توزیع برق  -4جدول
 

به قرار ذیل محاسبه  آمپر میباشد 32ونیز یک انشعاب عمومی سه فاز  آمپرتک فاز  32با قدرت درخواستی  واحد مسکونی 8مثال:یک مجتمع مسکونی که دارای 
 مشترک خانگی معمولی باشد 150% میتواند پاسخگوی 75کیلووات با ضریب 800یک ترانس  درحالت نرمال  یعنی میگردد

1.6=25%*(32/5)   
19.2]*100%=[(32*3)/5 

 P=(8*1.6kw)+(19.2kw)=32kw 
800kw*75%=600 
600/32=18.75                            
18.75*8=150 

 
 

 شهر تهران 1392در نیمه اول سال  هآمار پروانه های ساختمانی صادر
 

ساختمانی صادر کرده پروانه  13292، تعداد  1392بر اساس آمار اعالم شده از سوي شهرداري تهران، این شهرداري در نیمه اول سال 
 است

متر 17710100مجموع مساحت زیربناي تعیین شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداري هاي شهر تهران حدود 
 مربع میباشد

پروانه احداث  هاي احداث ساختمان صادرشده و مساحت زیربناي متناظر با آن ها ، متوسط مساحت زیربناي هر . با توجه به تعداد پروانه
 .محاسبه شده است مترمربع 1337ساختمان صادر شده حدود 

 واحد بوده 106032هاي احداث ساختمان صادر شده از سوي شهرداریهاي شهر تهران بالغ بر  بینی شده در پروانه تعداد واحد مسکونی پیش
 298مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان . متوسط   مترمربع بوده است3948500 هاي صادر شده مجموع مساحت زمین پروانه

 مترمربع بوده است.
 واحد محاسبه شده است. 8متوسط تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده حدود 
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طبقه 5 طبقه4 طبقه3 طبقه2 طبقه1 کل شرح
 وبیشتر

 12452 573 147 44 30 13246 تعداد

 94 3/4 1/1 3/0 2/0 100 درصد
د تعداد و درصد پروانه هاي احداث ساختمان صادر شده )شامل پروانه ساختمان و تخریب و نوسازي( از سوي شهرداري هاي شهر تهران برحسب تعدا    -5جدول

 )منبع:سایت شهرداری تهران(1392طبقات: نیمه اول

 اثر تسهیالت شهرداری در بافت فرسوده واستقبال از تجمیع قطعات

 
 منبع سایت شهرداری تهران  -7جدول
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 منبع:اطالعات استخراج شده ازسایت  سازمان ملی آمار-8جدول              

 
 )فرض یک(1390-1375به روش خطی  94محاسبه جمعیت سال 

Pnجمعیت آینده 

P0جمعیت فعلی 

 

PN=p0+na                   

a=(pn-p0)/n 

n=1390-1375=15 

a=(p1390-p1375)/15 

n=1394-1390=4 سال     

a=(11306000-6758845)/15=303143                       افزایش جمعیت ساالنه 

p1394=11306000+(4*3031143)=12518572 نفر              1394جمعیت سال     

p1419=11306000+[(1419-1394) *3031143)]=2007147                1419جمعیت سال  

 

 )فرض دو(1390-1375مدل نمایی1419و1394محاسبه جمعیت سال 

Pn=p0(1+r)^n 

r=[(  √𝑝𝑛/𝑝0
𝑛

 نرخ رشد         100*[1-(

r= √11306000/6758845
15

 -1=0.035 

 آمار جمعیت شهر تهران

 ردیف سال جمعیت

1560934 1335 1 

2719730 1345 2 

4530223 1355 3 

6058207 1365 4 

6497238 1370 5 

6758845 1375 6 

10418000 1385 7 

11306000 1390 8 
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 نرخ رشد           %3.5=100*0.035

1394-1390=4 

P1394=p1390(1+0.035)^4 

P1394=11306000*1.14752=12973862      1394جمعیت سال  

P1419=12973862(1+0.035)^25 

P1419=30660411  نفر 

 )فرض سوم(1390-1365مدل نمایی1419و1394محاسبه جمعیت سال   

Pn=p0(1+r)^n 

1390-1365=25 

r=[(  √𝑝𝑛/𝑝0
𝑛

 نرخ رشد        100*[1-(

r=[(pn/p0)^
1

25
 )-1]*100 

r= √11306000/6058207
25

 -1=0.025 

 نرخ رشد           %2.5=100*0.05

1419-1394=25 

P1394=p1390(1+0.025)^4 

P1394=11306000*1.10381=12479708      1394جمعیت سال      نفر  

P1419=12479708(1+0.025)^25 

 

P1419=23136680  نفر                                        1419نفر   جمعیت سال  
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 منبع:اطالعات استخراج شده ازسایت  سازمان ملی آمار-9جدول 

 

 
 گاننگارند -10جدول                   

 
 
 
 
 

 شهرتهران 139۴پیش بینی جمعیت سال

پیش بینی جمعیت 
9۴ 

روشهای پیش بینی  نرخ رشد
 جمعیت

 1390جمعیت  فرضیات

  فرض اول رشدخطی  12۵18۵72
 
 
 

1130۶000 

 مدل نهایی 3.۵٪ 129738۶1
7۵-90 

 فرض دوم

 مدل نهایی 2.۵٪ 12۴79708
۶۵-90 

 فرض سوم

 شهرتهران 1۴19پیش بینی جمعیت سال

پیش بینی جمعیت 
1419 

روشهای پیش بینی  نرخ رشد
 جمعیت

 139۴جمعیت  فرضیات

 12۵18۵71 فرض اول رشدخطی  20071۴7

 مدل نهایی 3.۵٪ 30۶۶0۴11
7۵-90 

 129738۶1 فرض دوم
 

 مدل نهایی 2.۵٪ 2313۶۶80
۶۵-90 

 12۴79708 فرض سوم
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                                                    16806                                                                                                                      

 جدول رشد نرمال پستهای برق )منبع:نگارنده(          -11جدول 
 یبینرنگ قرمز :پیش                 رنگ مشکی:وضع موجود 

 
 
 

 : نتیجه گیری-4

 
سیاستهای تشویقی شهرداری تهران درسالهای اخیر درخصوص  تجمیع قطعات ثبتی به منظور ، باال بردن تراکم به با توجه 

شاهد  افزایش صدور جوازهای اخیراً  نوسازی بافت فرسوده وساختمانی ، کم کردن فضای راه پله و به صرفه کردن ساخت وساز،
متر مربع میباشیم که این امر موجب افزایش تعداد واحدهای آپارتمانی در یک 3500 بیش اززیربنای  باطبقه 5باالی ساختمانی 

واحد خواهد بود که با  25بلوک ساختمانی شده  بطوریکه تعداد واحدهای آپارتمانی در این متراژ زیر بنا به طور متوسط حدود 
سال 25ه به استقبالی که ازاین سیاست شده وصرفه اقتصادی آن بعد از این شاهد خواهیم بود که ساختمانهای  با قدمت حدود  توج

تخریب وبا مجاورین تجمیع وبه بلوکهای ساختمانی با تعداد واحدهای زیاد تبدیل خواهند شد. برق مورد نیاز این تعداد واحد 
کیلووات خواهد بود  که طبق 250ی قرار گرفته اند  با احتساب مصارف اشتراکی بیش از آپارتمانی که در یک بلوک ساختمان

متقاضی تامین برق میبایست نسبت به واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث پست بزرگ روال اجرایی شرکت توزیع برق تهران 
واحد آپارتمانی شرکت  25اختمانی با حدود یعنی به روشی که هم اکنون اجرا میشود برای هر بلوک سبرق عمومی اقدام نماید.

آمپر 32فاز  3ودرمنطقه برق شمیران که کنتور اقدام مینماید. ازمتقاضی جهت احداث پست برق برق نسبت به اخذ یک قطعه زمین
فوق یک در حالیکه طبق محاسبات واحد تقلیل می یابد. 17برای مصارف خانگی نصب میگردد این تعداد واحدهای آپارتمانی به 

باید حال اگر به همین ترتیب  کار پیش رودباشد.معمولی مشترک خانگی 150کیلو وات میتواند پاسخگوی  800پست تک ترانسه 
واگر شود  گرفته  درنظر عمومی  متر مربع   یک پست برق500از این به بعد برای قطعات با مساحت تقریبی  انتظار داشت  

متر خواهد بود یعنی 13شعاع خدمات رسانی هر پست برق حدود  ،است احتمال آن زیادد که این قطعات در مجاورت یکدیگر باشن
وجود وحتی کیلوولت  20متری شاهد پستهای برق  26در محلهایی که اینچنین بلوکهای ساختمانی احداث میگردد ،در فاصله های 

 متر میباشد 290تا 90درمناطق مختلف بین  درحالیکه  این شعاع به طور نرمال خواهیم بودپستهای برق در مجاورت هم 
الیحه قانونی نحوه تملک اراضی برای موضوع 1392و1391با توجه به عدم نشر آگهی تملک یا تصرف درسالهای  همچنین

شورای انقالب ، جهت احداث پستهای برق توزیع درجراید کثیر االنتشار میتوان نتیجه 17/11/1358طرحهای عمرانی مصوب 
یعنی تقریبا  شده اند احداثبا استفاده از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق 1391و1392ای برق احداثی در سالهای گرفت پسته

%پستهای برق احداثی از طریق واگذاری زمین توسط متقاضیان برق که همان سازندگان بلوکهای ساختمانی میباشند تامین 100

سال
جمعیت ساکن 

تهران وشمیرانات

نرخ 

رشدجمع

یت

نرخ 

رشد 

تعدادم

شترکین

بعدخانوارتعدادخانوار
بعدخانوار

برقی

تعدادمشترکین 

خانگی

تعدادپ

ستهای 

 زمینی 

پیش 

بینی 

شده

مساحت 

پیش بینی 

شده پستهای 

زمینی

تعدادپستها

ی زمینی 

موجود

متوسط 

مساحت

 

پستهای 

mزمینی

2

مساحت کل 

پستهای 

زمینی 

m2موجود

کمبود یا 

مازاد 

تعداد 

پستها

کمبود یا 

مازاد 

مساحت 

پسنهای 

m2زمینی

13857837633

13867918047.1153.1625095007268313314

13877999286.2783.06261234674793224017466321850

13888081358.9552.98271182176963317507660330213

13898164273.6982.91280682679193413717828337455

1390824814226102083.162.92282604881483512718119350000

13918454345.552.92289588683853614588628371942

13928665704.1892.90298932286283614588734376512

13938882346.79330640558844381238034915054

13949104405.463314065690653907690-331-14257

141916879058.785822601####7244640-8072-347952

جدول محاسبه مساحت مورد نیازجهت احداث پستهای برق 20کیلوولت درسال 1419بر اساس نرخ رشد تعدادمشترکین)جمعیت(

1.03

43

1.010

1.025

نرخ 

رشد 

 25

ساله 

فرض

 سوم

نرخ 

رشد 

 5

1.03ساله
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رانیز در  وتجهیز نشدن آنهاکه غیر اقتصادی کردن احداث پستهاتهای برق روند رشدغیر معمول  احداث پس این به و گردیده
  پی خواهیم بردبردارد 

بر لحاظ نمودن بافت شهری در طراحی پستهای برق تاکید شده اما در عمل شاهد  دستورالعمل طراحی شرکت توانیر هر چند در 
خصوص پستهای کیوسک  ازیک سو واز طرف دیگر فرسوده ب آشفتگی منظر شهری بواسطه افزایش بی رویه تعداد پستهای برق

ایجاد سرو صدای غیر پستهای متروکه وفاقد تجهیزات، وجود ،ا مناسب،دربهای نیمه بازبودن ساختمان پستهای برق ،نمای ن
ر تصرف پستهای فاقد تجهیزات توسط افراد غی،  از داخل پست ،خروج صدای تجهیزات برقیفن های معیوب  توسط  معمول

 میباشیم مسئول واستفاده از آنها با کاربری غیر از پست برق،
که اثرسوءاین افزایش تعداد پستهای برق  را بر منظر شهری میتوان تصور نمود که احداث آن عالوه بر ایجاد آشفتگی منظر ، 

 غیر اقتصادی بودن احداث  آنها،تجهیز نشدن ومتروکه ماندن این پستهای برق میباشد.
در مقررات دستگاه اجرایی مکلف به پرداخت بهای زمین به متقاضیان شده اند ولی سازندگان بلوکهای مسکونی اکثرا بر هر چند 

این عقیده اند که خسارات وارده به آنها بطور کامل جبران نشده و هزینه هایی را که در این رابطه به آنها تحمیل شده به قیمت 
وضوع که بلوکهای ساختمانی  مرتبط  نوسازبوده وحجم زیادی ازمعامالت مسکن را دربر واحدهای مسکونی اضافه میکنندواین م

میگرفته اند ، میتوان به میزان اثر گذاری واگذاری زمین و احداث پستهای برق توسط متقاضیان برق  درافزایش قیمت مسکن پی 
 برد
 

 پیشنهاد:-5
ودر معرض دید نبودن آنها وتوجه به عوامل موثر در دریافت منظر کیلوولت در طرح های تفصیلی شهری  20لحاظ پستهای برق 

شهری واستفاده از پیشرفتهایی که در تکنولوژی ساخت پستهای برق صورت گرفته و همچنین چند ترانسه کردن پستها ورعایت 

شدودر خصوص کاهش اثر کامل آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق میتواند در کاستن تعدا پستهاو آشفتگی منظر شهری موثر با

احداث پستهای برق درقیمت مسکن، اجرای کامل قوانین وآئین نامه ها ودر صورت نیاز بازنگری واصالح آنها ، هماهنگی 

 شرکتهای توزیع برق با شهرداریها در هنگام صدور پروانه ساختمان پیشنهاد میگردد.
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