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 مطالعات پایه -1

 00222/1منظور شناسایی ویژگی ها و مشخصات طبیعی و انسانی منطقه پیرامون طرح به مقیاس 

 می باشد. 11که باالتر از سطح شهر بوده و مربوط به طرح توسعه و عمران ناحیه ای یعنی تیپ 

 ت یعنی اجرایی نیست.مربوط به طرح های سیاست گذاری و راهبردی اس 12222/1نقشه های با مقیاس باالی 

بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهر و عناصر عمده منطقه و عرصه های  -1-1

 پیرامون

تبریز  1زمین طرح در شرق تبریز مابین دو شهر تبریز و باسمنج قرار گرفته است. این زمین متصل به منطقه 

 از غرب و اتوبان تبریز زنجان می باشد. می باشد. خطوط ارتباطی این زمین جاده باسمنج از شمال و جاده زرنق

صنایع و کارگاهی در شمال شرق منطقه به طور مثال شرکت پخش مهبان از  عناصر عمده منطقه عبارت است

دارو و کبریت سازی ممتاز، آموزشی)آموزش عالی( در شمال غرب منطقه شامل دانشگاه دامپزشکی و کشاورزی 

 نطقه.و اراضی کشاورزی و باغات در جنوب م

 بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به استان آذربایجان شرقی -1-1-1

که واقع در شهرستان تبریز می باشد. این  زمین طرح در بخش مرکزی استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است

بستان آباد و از جنوب توسط  ستان، از طرف شرق توسط شهرهریساز طرف شمال توسط شهرستان زمین 

 احاطه شده است. اغهشهرستان مر
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 نقشه بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به استان آذربایجان شرقی: 1-1-1نقشه 
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 بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرستان تبریز -2-1-1

 .همان طور که گفته شده، شهرستان تبریز در غرب نزدیک به مرکز استان آذربایجان شرقی قرار گرفته است

 شهرستان تبریز است.موقعیت زمین طرح در شرق، نزدیک به جنوب 

 لی واقع شده است.ماش 0ً 63َ 123ی شرقی و عرض جغرافیای 01 03ً 23ًمنطقه مورد بررسی در طول جغرافیایی

شهر ها و روستاهایی نظیر تبریز، باسمنج، شاد آباد علیا، زرنق، حاج علیا و کندرود زمین طرح را محصور کرده 

 .اند
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 شهرستان تبریز: نقشه بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به 1-1-2نقشه 
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 بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرها و روستاهای اطراف -3-1-1

زمین طرح مابین دو شهر تبریز از غرب و باسمنج از شرق قرار گرفته است و در واقع راه ارتباطی بین این دو 

از جنوب نیز با روستاهای جانقور، زرنق، شاد آباد علیا و اط شمال با  مال زمین طرح عبور کرده است.شهر از ش

 روستاهای نعمت آباد و کندرود همسایه است. روستای باغ یعقوب در داخل زمین طرح واقع شده است.

 : بررسی موقعیت زمین طرح نسبت به شهرها و روستاهای اطراف1-1-3نقشه 
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 باسمنجدو شهر تبریز و : موقعیت زمین طرح نسبت به 1-1-3 سعک
 

 
 

 

 عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامونبررسی  -4-1-1

 کاربری های آموزشی، صنعتی، باغات و ورزشی و مسکونی در منطقه و عرصه های پیرامون آن واقع اند.

ص ترین عنصر عمده با کاربرد آموزشی در شمال دانشکده کشاورزی و دامپزشکی تبریز با کاربرد آموزشی شاخ

غرب زمین طرح می باشد. کاربری مسکونی به صورت پراکنده، در داخل زمین و همچنین بخش شمالی پیرامون 

در بخش های اطراف زمین طرح به خصوص  تمرکززمین طرح واقع است. صنایع به صورت پراکنده و گاه م

غات و زمین های کشاورزی نیز تمام زمین طرح و عرصه های پیرامونی آن یده می شود. باشمال پیرامون زمین د

 را پوشانده است. زمین ورزشی با کاربرد ورزشی در شرق پیرامونی زمین طرح واقع است.

 

 

 تبریز

 فتح آباد

 زمین طرح باسمنج
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 عناصر عمده منطقه و عرصه های پیرامون: نقشه بررسی 1-1-4نقشه 

 

                                                   
 (باغ فرشی)                          (دانشکده کشاورزی و دامپزشکی)                     (کبریت سازی ممتاز)          
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 ابعاد و اندازه و شکل هندسی زمین طرح -2-1

متر،  0618هکتار می باشد. طول شمالی این زمین   082.2َزمین طرح واقع در شرق تبریز، دارای مساحت 

. بیشترین متر می باشد 0611متر و طول جنوبی این زمین  1661متر، طول شرقی آن  0681طول غربی آن 

از شکل هندسی خاصی تبعیت که  جنوب شرقی( است -متر در جهت قطری )شمال غربی 811ًطول آن حدود 

 نمی کند.

 : نقشه شکل هندسی زمین طرح 1-2نقشه 
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 ارتباطی، راههای اصلی، فرعی، راه آهن و غیره دسترسی به شبکه های -3-1

تحت نقشه ای تمام راه های اصلی و فرعی با رنگ هایی متفاوت در منطقه و عرصه های پیرامون نشان داده شده 

 ،زمین طرح زنجان از میان  -، اتوبان تبریززمین طرح باسمنج و اتوبان شهید کسایی از شمال  -است. جاده تبریز

راه های . میانه از جنوب زمین طرح عبور کرده است -شاد آباد از غرب زمین طرح و راه آهن تبریزجاده زرنق و 

فرعی نیز شامل راه های فرعی باغ یعقوب در داخل زمین طرح و دانشکده دامپزشکی و کشاورزی در شمال غرب 

 ست.زمین طرح و برخی مناطق صنعتی از زمین طرح و عرصه های پیرامون آن عبور کرده ا

 جاده باسمنج -1-ً-1

ریز و باسمنج را بر قرار می سازد و در ورودی شرق شهر تبریز به متر ارتباط بین تب 6ًجاده باسمنج با عرض 

 بلوار بیست و نهم بهمن منتهی می شود و از طریق این بلوار ارتباط با مرکز تبریز میسر می گردد.

 جاده زرنق -1-ً-0

همچون زرنق را با شهر تبریز برقرار می کند. از محور های فرعی محسوب می جاده زرنق ارتباط روستاهایی 

 گردد که راه های روستایی موجود را به جاده باسمنج متصل می کند.

 تبریز -آزادراه زنجان -1-ً-ً

( بازرگان -تبریز به عنوان قسمتی از محور شریانی و ترانزیتی با اهمیت شمال غرب کشور )تهران-آزادراه زنجان

بوده و حجم زیادی از کاالهای داخلی و ترانزیتی از طریق آن به مرزهای همجوار و کشورهای مختلف حمل می 

از عملیات تبریز از درون شهرک عبور می نماید و بخشی  -گردد. قسمتی از مسیر این آزادراه حدفاصل باسمنج

یکی قابل پیش بینی مزبور بر جاده باسمنج زیرسازی مسیر در محدوده طرح انجام شده است. این آزادراه بارتراف

 را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.
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 و...: بررسی دسترسی به شبکه های ارتباطی، راه های اصلی، فرعی، راه آهن  1-3نقشه 
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 دسترسی به شبکه تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و غیرهبررسی  -4-1

 ی ترین عامل برای سکونت در منطقه ای قبل از هر چیزی، تأمین آب آشامیدنی است.اولین و مهمترین و اصل

تأسیسات زیربنایی شامل مسیر انتقال لوله گاز، خط انتقال نیرو )فشار قوی(، منابع آب و ایستگاه پمپاژ آب 

 02222 و 0222باسمنج در نقشه ای با رنگ های مجزا نشان داده شده است. این اطالعات از نقشه های 

تبریز و خط  0222گردآوری شده است. به طوری که مسیر انتقال لوله گاز و ایستگاه پمپاژ آب باسمنج در نقشه 

 قابل مشاهده است. 02222نیرو )فشار قوی( و منابع آب در نقشه  انتقال

 : دسترسی به شبکه تأسیسات زیربنایی آب، برق، گاز و غیره1-4نقشه 



 

WWW.SHAHRSAZIONLINE.COM 
 

 
 

 

 

بیعی منطقه طرح شامل پستی و بلندی، پوشش گیاهی، جریان بررسی وضعیت ط -5-1

 آب های سطحی و غیره

 بررسی وضعیت پستی و بلندی منطقه طرح -1-5-1

منطقه طرح از نظر شیب دارای شیب تندی نبوده و تقریبا3 هموار محسوب می شود. ناهمواری هایی در عرصه 

می باشد. یعنی حداقل ارتفاع  1602-16َ2نطقه طرح های پیرامون منطقه قابل مشاهده است. بازه ارتفاعی م
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متر  102متر می باشد و در نتیجه اختالف ارتفاع  16َ2متر و حداکثر ارتفاع 1602در پست ترین نقطه آن 

 شرقی است. جهت عمومی شیب در منطقه طرح از جنوبدرصد  0شیب عمومی این منطقه نیز به تقریب  است.

که همه این موارد است.  16َ2مرتفع ترین بخش سایت در جنوب آن با ارتفاع یعنی می باشد  غربی به شمال

 در نقشه ارتفاعی و شیب بندی نمایان است.

 : بررسی دید ناظر از جنوب شرقی منطقه طرح به زمین طرح 1-5-1-1عکس 

 

 

 

 

 منطقه طرح به زمین طرح شمال: بررسی دید ناظر از  1-5-1-2عکس 
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 شه ارتفاعی: نق 1-5-1-1نقشه 
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 : نقشه شیب بندی 1-5-1-2نقشه 

 
 جهت شیب: نقشه  1-5-1-3نقشه 
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 منطقه طرح پوشش گیاهیبررسی وضعیت  -2-5-1

 تمام زمین طرح و عرصه های پیرامونی آن را پوشش داده است. پوشش گیاهی، درختان و بوته ها

 تراکم این پوشش گیاهی در جنوب جاده باسمنج باالست.

 

 : نقشه پوشش گیاهی 1-5-2نقشه 
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 منطقه طرح جریان آب های سطحیبررسی وضعیت  -3-5-1

طراحی سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی و حفاظت طرح از خطرات و خسارت های ناشی از سیل، 

 از ماهیت خاصی برخوردار است.
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 ی پیرامونی را پوشش داده است.همان طور که در نقشه نمایان است آبهای سطحی کل زمین طرح و عرصه ها

 تراکم آبهای سطحی درجنوب زمین طرح باالست.

 

 : نقشه جریان آب های سطحی 1-5-3نقشه 

 
 

 

 

 

 زمین شناسی و خاک شناسی عمومی منطقه و پدیده های زمین ساختی -6-1

  با گسل تبریز آشنایی -1-6-1
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از کوههای میشو )در غرب( تا  کیلومتری 122گسل تبریز یکی از ساختارهای خطی ایران است که درطول 

بالفصل شمال تبریز دیده می شود به همین دلیل  بستان آباد )در شرق( قابل ردیابی است. بهترین اثر آن در

درجه شرق و شیب آن قائم است. به نظر بربریان  110عمومی آن شمال  گسل تبریز نامگذاری شده است. روند

( از 1ً00متر فرو افتاده، ولی به خوبی ) 2َصوفیان( حدود  -شت تبریزاین گسل )د ( بخش جنوبی1166)

  .کوههای مورو و میشو به یک جابجایی راستگرد اعتقاد دارد مقایسه

  مشخصات گسل تبریز

کوههای مورو و میشو و سپس به بستان آباد به  جنوب شرق از ناحیه، ماکو تا -گسل تبریز با روند شمال غرب

به زنجان پوشیده است و در ادامه ممکن است به کوههای  پی گیری است. ادامه آنصورت مشخص قابل 

ممکن است از سمت ماکو وارد خاک ترکیه شود و یا ادامه آن به کوههای قفقاز  سلطانیه برسد. ادامه غربی آن

نظر  هناحیه صوفیان این گسل به دو شاخه تقسیم شده و گسل شمالی میشو را تشکیل می دهد. ب برسد. در

ابهر  -شکستگی از گودال زنجان با شکستگی همراه بوده است و این دونین افتخار نژاد پدیده تکتوتیکی اوایل

یابد. بنا به نظر نبوی ادامه جنوب شرقی این گسل می  شروع و تا کوههای میشو و مورو و سپس قفقاز ادامه می

 جنوبی به سمت -مه این گسل می تواند با امتداد شمالیادا برسد ولی به نظر افتخار نژاد زفره -گسل قم تواند به

 .قطر برسد ادامه افته و از آنجا به خط شکستگی زاگرس

  سن گسل تبریز

 -ایران می داند که از فرو افتادگی زنجان (، گسل شمال تبریز را یکی از گسل های قدیمی1160افتخار نژاد )

و تا قفقاز ادامه می یابد. در زمان دونین زیرین، این گسل  گذشته ابهر، شمال تبریز، شمال باختر آذربایجان

 به دو بلوک تقسیم می کرد. بلوک شمال خاوری فرو افتاده و بلوک جنوب باختری، تا پایان منطقه آذربایجان را

 ، فعالیت این گسل از دوره دونین آغاز شده باشد، هر چندکه سن فرابوم بوده است. بنابراین ممکن است کربنیفر

 ت.اس قدیمی تر آن محتمل تر

 

 

 

 موقعیت گسل تبریز :1-6-1 عکس
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 خاک شناسی منطقه -1-6-2عکس 
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 بررسی اقلیم، درجه حرارت، میزان بارندگی و غیره در منطقه طرح -7-1

حاکم در برنامه ریزی های توسعه و عمران هر منطقه، آب و هوا نقش اصلی را بر عهده دارد. شناخت آب و هوای 

بر منطقه و آشنایی باپتانسیل های موجود اقلیمی می تواند برنامه ریزان را در طراحی و آماده سازی منطقه یاری 

دهد. در این رابطه به منظور تعیین نوع آب و هوای حاکم بر منطقه مورد مطالعه از آمار و اطالعات ایستگاه 

های مختلف اقلیمی نظیر درجه حرارت، بارندگی، رطوبت هواشناسی تبریز استفاده شده است. جدول زیر پارامتر 

میالدی  1160-1116نسبی، تعداد روزهای یخبندان و نظایر این ها را در ایستگاه تبریز در طی دوره آماری 

 نشان می دهد.

 م.1975-1997: پارامتر های اقلیمی در ماه های مختلف ایستگاه تبریز، طی دوره های آماری  1-7جدول 
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 : متوسط بارش ماهیانه ایستگاه تبریز در دوره آماری شاخص 1-7-1ودار نم

 
 : متوسط دمای استگاه تبریز در دوره آماری شاخص 1-7-2نمودار 
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میلیمتر، فروردین ماه پرباران ترین و تیرماه خشک ترین ماه سال  0.ًًًمتوسط بارش ساالنه در ایستگاه تبریز 

 ه سردترین و تیر و مرداد گرم ترین ماه های سال می باشد.است. همچنین دی ماه و بهمن ما

 

 وضعیت مالکیت زمین -8-1

روستای باغ یعقوب و زرنق توسط قسمتی از این زمین ها در مالکیت خصوصی و بخش عمده ای از اراضی 

 شهرداری تملک شده است.

 

 طرح های شهری و منطقه ای موثر بر طرح -9-1

 و میزان انطباق آنها با پیشنهادات طرح جامع 8ی تفصیلی موضوعی منطقه فرایند تهیه طرح ها -1-9-1

، شامل روستای باسمنج و اراضی 8ده منطقه شبا خارج شدن بخشی از اراضی طرح جامع از محدوده پیشبینی 

محیط همپیوند آن و نیز بخش عمده ای از اراضی تملک شده شهرداری از روستای باغ یعقوب و زرنق گرایش 

ی شهر برای توسعه سطوح شهری و مسکونی به سمت شرق شهر تبریز دچار محدودیت های ناخواسته ای عموم
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واجد ارزشی نسبی بیشتری  8شده است. اراضی واقع در مسیل ها و دامنه ذوعارضه ارتفاعات واقع در منطقه 

دم وجود نمونه های از طرفی با توجه به ع شده و ظرفیت های توسعه پیوسته شهر تبریز کاهش یافته است.

و  0موفق شکل گیری سطوح مؤثر خدمات شهری در پهنه شهر تبریز، در از جمله پادگان باغ شمال در منطقه 

سایر ظرفیت های توسعه کالن خدمات شهری، هرگونه امکان تحقق کاربری های کالن شهری در اراضی متمرکز 

 درون شهری را با احتمال بسیار ضعیف باید ارزیابی کرد.

لذا اراضی پیش بینی شده کاربری های خدمات عمومی دارای مقیاس کالن شهری در محیط های حاشیه ای 

محدوده قانونی شهر تبریز، جزو آخرین فرصت های شکل گیری خدمات کالن شهری است. با توجه به نقش و 

عه پیوسته شهری باید در طرح جامع مصوب و کاهش سطوح توس 8عملکرد غالب پیش بینی شده برای منطقه 

در فرآیند تدقیق محدوده قانونی و گرایش های ساخت و سازه های موجود در منطقه، هدایت توسعه به سمت 

 باید در دستور کار برنامه ریزی قرار گیرد. 8الگوهای اصلی توسعه منطقه 

ل کاربردهای دارای ویژگی های پذیریش عملکردهای خدمات دروازه ای ورودی شرق شهر تبریز شام 8منطقه 

حمل و نقل و پایانه ها، انباری های منطقه ای و شهری،عمدتا3 در طرفین جاده تهران تبریز و اراضی شمال 

 ( می باشد.8مشرف به آن ناحیه )منطقه 

 پیشنهادات طرح جامع تبریز -2-9-1

نیز به منظور رفع  توسعه شهری در اراضی شرق تبریز ) خاوران و روستای کرکج( وبا توجه به پیش بینی سطوح 

کمبودهای خدماتی مقیاس شهری و منطقه ای با استفاده از اراضی بایر شهری، طرح جامع، مجموعه خدمات 

متمرکز شهری را در این اراضی پیش بینی کرده است. کاربری های مصوب این محدوده، آموزش عالی، خدمات 

 با مشخصات زیر می باشد.ات و جنگل کاری عمده شهری، مسکونی، کارگاه و انبار، حمل و نقل و ارتباط

درصد، جنگل کاری با  َ.01هکتار  612.1درصد، کارگاه و انبار با  6.6هکتار  121.6کاربری آموزش عالی با 

درصد  6.8هکتار  111.8درصد، خدمات عمده شهری با  1.6هکتار  1َ8.8درصد، مسکونی با  16.0هکتار  061

 درصد از مساحت کل محدوده را شامل می شود. 6.2هکتار  ً.126و حمل و نقل با 

 : کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع در شمال جاده تهران1-9-2جدول 

 آموزش عالی کاربری
کارگاه و 

 انبار

جنگل 

 کاری
 مسکونی

خدمات عمده 

 شهری
 جمع حمل و نقل
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 10ً6.0 ً.126 111.8 1َ8.8 061 612.1 121.6 مساحت

 122 6.2 6.8 1.6 16.0 َ.01 6.6 درصد

 

 

 

 بررسی وضعیت عمومی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقاط مسکونی پیرامون -11-1

برای نمونه، وضعیت توزیع جمعیتی و وضعیت سواد و بی سوادی در نقاط مسکونی پیرامون از جمله آبادی های 

نی، جانقور، حاج عبدال، دهستان میدان چای تبریز شامل: سفیده خوان، لیقوان، بیرق، هروی، دیزج لیلی خا

شادبادمشایخ، فتح آباد، باغ یعقوب، چاوان،زرنق، شادبادعلیا، نعمت آباد، کندرود، کرکج، ارپا دره سی، گوار، ملک 

 کیان، طویقون، استیار، اسکندر و کلوکدرق مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 دهستان میدان چایبررسی جمعیت کل و باسوادی و بی سوادی آبادی های : 1-11جدول 

 جمعیت کل خانوار آبادینام  ردیف
 وضعیت سواد

 جمعیت بی سواد جمعیت باسواد

1 

ی
چا

ن 
دا

می
ن 

ستا
ده

 

 618 1068 001ً 0َ8 سفیده خوان

 1086 001ً 0ً02 1200 لیقوان 0

 128 0َ2َ 62ًً 11َ بیرق ً

 06ً 108َ 0ً11 6َ2 هروی َ

 000 011ً 0160 681 دیزج لیلی خانی 0

 011 620 116 00ً جانقور 6

 020 61َ 60َ 021 حاج عبدال 6

 61ً 288ً 16ًَ 1286 شادباد مشایخ 8
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 021 10ً6 1612 61َ فتح آباد 1

 6َ 11ً 010 1َ0 باغ یعقوب 12

 0ًَ 1168 1601 8ََ چاوان 11

 60َ 1ًً0 02ً6 0َ0 زرنق 10

 6ََ 1011 188َ 028 شادباد علیا 1ً

 080 10ًً 0202 001 نعمت آباد 1َ

 10ً1 660َ 6608 16ََ کندرود 10

 10ً1 01ً0 8008 0160 کرکج 16

 1َ6 060 61ً 61ً آرپادره سی 16

 0ً 112 160 160 گوار 18

 061 602 1266 1266 ملک کیان 11

 60 021 1ًً 1ًً طویقون 02

 10ً ًًَ 028 81 استیار 01

 ًًَ 861 1ً66 6ًً اسکندر 00

 08 60 12َ 00 کلوکدرق 0ً

 120َ8 0َ86ً 016ًً 1ً266 دهستان میدان چای

 

 

 بررسی وضعیت توزیع جمعیتی در آبادی های دهستان میدان چای تبریز -1-11-1

نفر از کل  06ً61درصد، معادل  02.16نفر می باشد. که  016ًًجمعیت کل آبادی های دهستان میدان چای 

 نفر از کل جمعیت را زنان به خود اختصاص داده است. 00ً60درصد، معادل  1.2ََجمعیت را مردان و

-222ً، 021-1222، 001-022، 121-002، 122توزیع جمعیتی در آبادی ها بر اساس تقسیمات کمتر از 

 + نفر به صورت زیر مورد بررسی قرار گرفته است:222ًو  1222

 نفر 111کمتر از 
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به آبادی های میدان چای را  تعدادنفر صفر است که صفر درصد از  122تر از تعداد روستاهای با جمعیت کم

از کل جمعیت روستاهای میدان . جمع جمعیت این روستاها صفر نفر با صفر درصد خود اختصاص داده است

 می باشد.چای 

 نفر 251-111

درصد از تعداد  8.6ست که عدد شامل روستاهای کلوکدرق و گوار ا 0نفر  121-002تعداد روستاهای با جمعیت 

درصد از  2.0َنفر با  061آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این دو روستا 

 می باشد.جمعیت روستاهای میدان چای کل 

 نفر 511-251

ادی درصد از تعداد آب 0ً.َعدد شامل روستای طویقون است که  1نفر  001-022تعداد روستاهای با جمعیت 

درصد از کل جمعیت  2.61نفر با  1ًًهای میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمعیت این روستا 

 روستاهای میدان چای می باشد.

 نفر 1111-511

رپادره ، آباغ یعقوب ،حاج عبدال ،عدد شامل روستاهای جانقور 0نفر  021-1222تعداد روستاهای با جمعیت 

صد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع در 01.6َاستیار است که  ،سی

 می باشد. درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای 6.6َنفر با  86ًَروستا  پنججمعیت این 

 نفر 3111-1111

سفیده خوان، هروی، دیزج لیلی خانی،  عدد شامل روستاهای  12نفر  1222-222ًتعداد روستاهای با جمعیت 

درصد از تعداد آبادی های  8َ.ًَاسکندر است که  آباد، چاوان، زرنق، شاد باد علیا، نعمت آباد، ملک کیان، فتح

درصد از کل  ً.6ًنفر با  11011روستا  دهمیدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این 

 می باشد. جمعیت روستاهای میدان چای

 نفر 3111بیش از 

کرکج ،کندرود، شادبادمشایخ، بیرق،شامل روستاهای لیقوانعدد  0نفر  222ًبیش از جمعیت تعداد روستاهای با 

 دهدرصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت این  01.6َکه  است

 می باشد. درصد از کل جمعیت روستاهای میدان چای 0َ.81نفر با  08ً06روستا 
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 رسی وضعیت توزیع جمعیتی آبادی های دهستان میدان چای تبریز: بر1-11-1جدول 

 تقسیمات ردیف
 )نفر(

 جمعیت روستا تعداد روستا
 نام روستا

 درصد نفر درصد تعداد

 --- 2 2 2 2 122کمتر از  1
 گوار -کلوکدرق 2.0َ 061 8.6 0 002-121 0

 طویقون 2.61 1ًً 0ً.َ 1 022-001 ً

َ 1222-021 0 01.6َ ًَ86 6.6َ 
        -باغ یعقوب -حاج عبدال -جانقور

 استیار -ارپادره سی

0 ً222-1222 12 ًَ.َ8 11011 ً6.ً 
  -دیزج لیلی خانی -هروی -سفیده خوان

  -شاد باد علیا -زرنق -چاوان -فتح آباد

 اسکندر -ملک کیان -نعمت آباد

 کرکج-کندرود-شادبادمشایخ-بیرق-لیقوان 0َ.81 08ً06 01.6َ 0 222ًبیش از  6

 کلیه آبادی های دهستان میدان چای 122 016ًً 122 0ً کل

 

 بر اساس درصد : بررسی وضعیت توزیع جمعیتی آبادی های دهستان میدان چای تبریز1-11-1نمودار 

 
 

 : بررسی وضعیت توزیع جمعیتی آبادی های دهستان میدان چای تبریز1-11-1 نقشه
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 در آبادی های دهستان میدان چای تبریز سوادعیت بررسی وض -2-11-1

نفر از کل  0َ86ًدرصد، معادل  68.6نفر می باشد. که  016ًًجمعیت کل آبادی های دهستان میدان چای 

درصد،  11.21نفر از کل جمعیت را افراد بی سواد و  120َ8درصد، معادل  1ً.02جمعیت را افراد باسواد و 

 سال به خود اختصاص داده است. 6ت را افراد زیر نفر از کل جمعی 0618معادل 

+ می باشد که این 12و  82-12، 62-82، 62-62، 02-62، -02تقسیمات سواد در این روستاها به صورت 

درصد برای روستاها از طریق تقسیم جمعیت باسوادی بر مجموع جمعیت باسوادی و بی سوادی حاصل می شود. 

 را می توان به صورت زیر مورد بررسی قرار داد:تقسیمات باسوادی برای روستاها 

 درصد 51کمتر از 

درصد، صفر است که صفر درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود  02تعداد روستاها، با سواد کمتر از 

اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها صفر نفر با صفر درصد از کل جمعیت باسوادی 

 یدان چای می باشد.روستاهای م

 درصد 61-51

درصد، صفر است که صفر درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود  02-62تعداد روستاها، با سواد 

اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها صفر نفر با صفر درصد از کل جمعیت باسوادی 

 روستاهای میدان چای می باشد.

 درصد 71-61

کلوکدرق  -ملک کیان  -گوار -حاج عبدال -عدد شامل سفیده خوان 0درصد،  62-62وستاها، با سواد تعداد ر

درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع جمعیت باسوادی  01.6َاست که 

 اشد.درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می ب 6.00نفر با  006َ این روستاها

 درصد 81-71

 -شادبادمشایخ-دیزج لیلی خانی -هروی-بیرق-عدد شامل لیقوان 1َدرصد،  62-82تعداد روستاها، با سواد 

درصد از تعداد  62.86اسکندر است که -استیار-طویقون-آرپادره سی-کندرود-شادبا علیا-زرنق-چاوان-جانقور

نفر با  0ً818معیت باسوادی این روستاها آبادی های میدان چای را به خود اختصاص داده است. جمع ج

 درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد. 66.10
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 درصد 91-81

 1ً.16نعمت آباد و کرکج است که -باغ یعقوب -عدد شامل فتح آباد َدرصد،  82-12تعداد روستاها، با سواد 

داده است. جمع جمعیت باسوادی این روستاها  درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود اختصاص

 درصد از کل جمعیت باسوادی روستاهای میدان چای می باشد. 00.6ًنفر با  1210

 درصد 91بیش از 

درصد، صفر است که صفر درصد از تعداد آبادی های میدان چای را به خود  12تعداد روستاها، با سواد بیشتر از 

سوادی این روستاها صفر نفر با صفر درصد از کل جمعیت باسوادی اختصاص داده است. جمع جمعیت با

 روستاهای میدان چای می باشد.

 

 آبادی های دهستان میدان چای تبریز سواد: بررسی وضعیت 1-11-2جدول 

 باسوادی تقسیمات ردیف
 )درصد(

 جمعیت روستا تعداد روستا
 نام روستا

 درصد نفر درصد تعداد

 --- 2 2 2 2 02کمتر از  1
0 62-02 2 2 2 2 --- 

ً 62-62 0 01.6َ 006َ 6.00 
ملک کیان  -گوار -حاج عبدال -سفیده خوان

 کلوکدرق-

َ 82-62 1َ 62.86 0ً818 66.10 

-دیزج لیلی خانی -هروی-بیرق-لیقوان

شادبا -زرنق-چاوان-جانقور -شادبادمشایخ

-استیار-طویقون-آرپادره سی-کندرود-علیا

 اسکندر

 نعمت آباد و کرکج-باغ یعقوب -فتح آباد 00.6ً 1210 1ً.16 َ 12-82 0

 --- 2 2 2 2 12بیش از  6

 کلیه آبادی های دهستان میدان چای 122 0َ86ً 122 0ً کل
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بر اساس  آبادی های دهستان میدان چای تبریز سواد: بررسی وضعیت 1-11-2-1 نمودار

 تعداد روستاها

 
بر اساس  آبادی های دهستان میدان چای تبریز سوادت : بررسی وضعی1-11-2-2 نمودار

 درصد جمعیت باسوادی
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 آبادی های دهستان میدان چای تبریز باسوادی: بررسی 1-11-2-1 نقشه
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 آبادی های دهستان میدان چای تبریز بی سوادی: بررسی 1-11-2-2 نمودار
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 آنالیز سایت -0

مشخصات مستحدثات و پهنه بندی زمین از نظر نوع کاربری  بررسی کاربری زمین، -1-2

 سایت موجود

متر مربع می باشد که کاربری هایی همچون باغات، مزارع، صنایع و کارگاهی،  080218ًزمین طرح مساحت 

 گاوداری و مرغداری، معابر و شبکه راه ها در خود جای داده که محدوده روستایی باغ یعقوب نیز در محدوده قرار

از کل محدوده، بیشترین مساحت و  80.06متر مربع و درصد  82َ100َگرفته است. کاربری مزارع با مساحت 

مترمربع و  10666درصد از کل را به خود اختصاص داده است. همچنین کاربری صنایع و کارگاهی با مساحت 

 ده است.از کل محدوده، کمترین مساحت و درصد از کل را به خود اختصاص دا 2.00درصد 

 موقعیت کاربری ها در نقشه ای تحت عنوان نقشه کاربری زمین در رنگ های مجزا نشان داده شده است.

 باغات -1-1-0

درصد آن از کل صاص داده است که متر مربع را به خود اخت 6َ160َمساحتی برابر  زمین طرحدر محدوده 

 می باشد. درصد 8.16مساحت کاربریها برابر 

 مزارع -0-1-0

درصد آن از کل صاص داده است که متر مربع را به خود اخت 82َ100َمساحتی برابر  زمین طرحر محدوده د

 می باشد. درصد 80.06مساحت کاربریها برابر 

 صنایع و کارگاهی -1-0-ً

درصد آن از کل صاص داده است که متر مربع را به خود اخت 10666مساحتی برابر  زمین طرحدر محدوده 

 می باشد. درصد 2.00یها برابر مساحت کاربر

 گاوداری و مرغداری -1-0-َ

درصد آن از کل صاص داده است که متر مربع را به خود اخت 10َ86مساحتی برابر  زمین طرحدر محدوده 

 می باشد. درصد 2.06مساحت کاربریها برابر 

 معابر -0-1-0
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درصد آن از کل صاص داده است که ختمتر مربع را به خود ا 0ً81ًًمساحتی برابر  زمین طرحدر محدوده 

 می باشد. درصد 6.28مساحت کاربریها برابر 

 

 حریم راه -6-1-0

درصد آن از کل صاص داده است که متر مربع را به خود اخت 016ََمساحتی برابر  زمین طرحدر محدوده 

 می باشد. درصد 2.81مساحت کاربریها برابر 

 محدوده روستایی باغ یعقوب -6-1-0

درصد آن از کل صاص داده است که متر مربع را به خود اخت 126َ61مساحتی برابر  زمین طرحدوده در مح

 می باشد. درصد 1.8ًمساحت کاربریها برابر 
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 در سایت : بررسی کاربری زمین و پهنه بندی کاربری موجود 2-1جدول 

 از کل درصد کل مساحت کاربری ردیف

 8.16 6َ160َ باغات 1

 0َ.8ً 806661َ مزارع 0

 2.00 10666 صنایع و کارگاهی ً

 2.06 10َ86 گاوداری و مرغداری َ

 6.28 0ً81ًً معابر 0

 1.8ً 126َ61 محدوده روستایی باغ یعقوب 6

 122 0802168 جمع کل

 

 زمین طرحبررسی مساحت کاربری ها در  : 2-1نمودار 
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 در سایت ی زمین از نظر نوع کاربری موجود: کاربری زمین و پهنه بند 2-1نقشه 
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 طرح بررسی شبکه ارتباطی در داخل زمین -2-2

زنجان، شبکه -در داخل زمین طرح معابری از انواع مختلف از قبیل شبکه معابر درجه یک به نام اتوبان تبریز

زرنق، راه ارتباطی باغ یعقوب و راه فرعی به نام های جاده  راه روستاییمعابر درجه دو اصلی به نام جاده باسمنج، 

شرق زمین و دسترسی ها شامل راه های ارتباطی باغ ها و مزارع و اتصال آنها به راه های اصلی موجود می باشد. 

مساحت و درصد از کل هر یک از انواع معابر از نظر عملکرد در  که هر یک مساحتی را به خود اختصاص داده اند.

زنجان بیشترین و راه ارتباطی روستای باغ یعقوب کمترین مساحت و -اتوبان تبریز باشد. جدول زیر مشخص می

 درصد از کل معابر را به خود اختصاص داده است.

تحت عنوان نقشه شبکه ارتباطی زمین طرح، با رنگ های مجزا نشان  0-0موقعیت هر یک از راه ها در نقشه 

 داده شده است.

 نزنجا-اتوبان تبریز -1-0-0

بازرگان(  -تبریز به عنوان قسمتی از محور شریانی و ترانزیتی با اهمیت شمال غرب کشور )تهران-آزادراه زنجان

بوده و حجم زیادی از کاالهای داخلی و ترانزیتی از طریق آن به مرزهای همجوار و کشورهای مختلف حمل می 

رون شهرک عبور می نماید. این آزادراه تبریز از د -گردد. قسمتی از مسیر این آزادراه حدفاصل باسمنج

 بارترافیکی قابل پیش بینی مزبور بر جاده باسمنج را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

درصد از کل معابر زمین طرح را  1.00َمترمربع را به خود اختصاص داده است که  160ً1َاین اتوبان مساحت 

 شامل می شود.

 تبریز -جاده باسمنج -0-0-0

متر ارتباط بین تبریز و باسمنج را بر قرار می سازد و در ورودی شرق شهر تبریز به  6ًباسمنج با عرض جاده 

بلوار بیست و نهم بهمن منتهی می شود و از طریق این بلوار ارتباط با مرکز تبریز میسر می گردد. این جاده 

 متری دارد. 2ًحریم 

درصد از کل معابر زمین طرح را  00.10ص داده است که مترمربع را به خود اختصا 81121این جاده مساحت 

 شامل می شود.
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 جاده زرنق -0-0-ً

جاده زرنق ارتباط روستاهایی همچون زرنق را با شهر تبریز برقرار می کند. از محور های فرعی محسوب می 

 گردد که راه های روستایی موجود را به جاده باسمنج متصل می کند.

درصد از کل معابر زمین طرح را  8ً.َمترمربع را به خود اختصاص داده است که  16120این جاده مساحت 

 شامل می شود.

 راه ارتباطی باغ یعقوب -0-0-َ

درصد از کل معابر زمین طرح را  ًَ.2مترمربع را به خود اختصاص داده است که  1011این مسیر مساحت 

 شامل می شود.

 راه ارتباطی شرق زمین طرح -0-0-0

درصد از کل معابر زمین طرح را  0.1مترمربع را به خود اختصاص داده است که  12062مسیر مساحت  این

 شامل می شود.

 دسترسی ها -6-0-0

درصد از کل معابر زمین طرح  6ً.11مترمربع را به خود اختصاص داده است که  68016دسترسی ها مساحت 

 را شامل می شود.
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 از نظر مساحت و درصد از کل که معابر موجود در زمین طرح: بررسی شب 2-2جدول 

 ردیف
 مساحت کل شبکه معابر

 )متر مربع(
 درصد از کل

 نام راه عملکرد

 1.00َ 160ً1َ زنجان-اتوبان تبریز درجه یک 1

 49.55 175314 جمع 0

 00.10 81121 تبریز -جاده باسمنج درجه دو اصلی ً

 22.92 81119 جمع َ

0 

 وستاییراه ر

 8ً.َ 16120 جاده زرنق

 ًَ.2 1011 راه ارتباطی باغ یعقوب 6

 0.1 12062 راه ارتباطی شرق زمین 6

 8.16 28873 جمع 8

 6ً.11 68016 کلیه راه های ارتباطی باغ ها و مزارع دسترسی ها 1

 19.37 68517 جمع 12

 122 0ً81ًً جمع کل

 

 از نظر مساحت ر زمین طرح: بررسی شبکه معابر موجود د 2-2 نمودار



 

WWW.SHAHRSAZIONLINE.COM 
 

 
 زمین طرح شبکه ارتباطی : 2-2نقشه 
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 بررسی توپوگرافی زمین طرح، شیب های عمومی، جهت شیب و درصد شیب -3-2

زمین طرح از نظر توپوگرافی در زمین تقریبا3 همواری قرار دارد که به تفکیک از نظر ارتفاعی، درصد شیب و 

 ر گرفته است.جهت شیب مورد بررسی قرا

 

 بررسی ارتفاعی و تقسیمات ارتفاعی زمین طرح -1-3-2

ه ارتفاعی این زمین بین همانطور که گفته شد، زمین طرح در زمین تسبتا3 همواری قرار گرفته است که باز

متر و کمترین نقطه ارتفاعی در  1662متر می باشد که بیشترین نقطه ارتفاعی در زمین در ارتفاع  1662-1662

متر می باشد. همان طور که  12متری قرار گرفته است. اختالف ارتفاع در رمین طرح نیز  1662مین در ارتفاع ز

 بیشترین درصد را در زمین طرح شامل می شود. 1612-1622در نقشه نیز پیداست، ارتفاع 

 : نقشه ارتفاعی و تقسیمات ارتفاعی زمین طرح 2-3-1نقشه 
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 زمین طرح ن درشیب و درصد آبررسی  -2-3-2

از آنجا که زمین طرح روی زمین نسبتاٌ همواری قرار دارد، شیب و درصد آن در روی زمین پایین است و نزدیک 

درصد است. اکثریت  6درصد و گاهی بیش از  2-6. بازه درصد شیب در روی زمین بین درصد می باشد 0به 

درصد شیب در جنوب و جنوب شرق زمین درصد و در بخش شمال غرب زمین می باشد.  0-ًشیب در زمین 

درصد است. در کل با حرکت به سمت  ً-َدرصد می باشد این شیب در قسمت شمال شرق بین  َ-6بین 

درصد نیز می رسد. و همچنین می توان گفت بخش های  6جنوب و جنوب شرق، درصد شیب زیادتر شده و تا 

 ارتر و درصد شیب پایین تری دارد.زنجان نسبت به بخش جنوبی آن همو-شمال اتوبان تبریز

 : نقشه شیب و درصد آن در زمین طرح 2-3-2نقشه 
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 زمین طرح درجهت شیب بررسی  -3-3-2

جهت عمومی شیب در زمین طرح به سمت شمال و شمال غرب می باشد. جهت شیب در بخش شرق زمین 

باشد. می توان به تقریب دید  طرح به سمت شمال غرب و این جهت در بخش غربی زمین به سمت شمال می

 که جهت شیب در بخش های مرکزی به سمت شمال شرق و گاها3 شمال غربی می باشد.

 

 : نقشه جهت شیب در زمین طرح 2-3-3نقشه 
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 بررسی جریان آب های سطحی داخل زمین طرح -4-2

های ناشی از سیل،  طراحی سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی و حفاظت طرح از خطرات و خسارت

 از ماهیت خاصی برخوردار است.

آب های سطحی شامل مسیل ها، نهر ها، جوی ها، آبریز ها و قنات ها و رشته قنات هاست که تمام زمین طرح 

 حی در جنوب زمین بیشتر است.طرا پوشش داده است. درصد آب های س
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هم راستا با این اتوبان قرار دارد. حریم این قنات ها زنجان و  -رشته ای از قنات ها در جنوب زمین و اتوبان تبریز

و در و تفریحی متر است که عالوه بر تأمین آب، می توان از این فضا و حریمش به عنوان مسیر فضای سبز  ً

 اطراف آن از پیاده روها استفاده کرد.

 جریان آب های سطحی زمین طرح نقشه : 2-4نقشه 

 
 

 

 زمین طرح داخل پوشش گیاهیبررسی  -5-2

، زمین های زراعی، باغات، درختان و بوته زارها زمین طرح را پوشش همان طور که در نقشه نیز نمایان است

درصد زمین را پوشش داده است که تالش ما در طراحی بر  8درصد و باغات  80داده است. زمین های زراعی 

 حفاظت از باغات و درختان می باشد.
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 زمین طرح یاهیپوشش گبررسی  : 2-5نقشه 

 
 

 

 

 

 

 بررسی محل تأسیسات و مسیر شبکه های زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن در داخل زمین طرح -6-2

 از داخل محدوده مسیر های خط انتقال لوله های گاز و خط انتقال نیرو )فشار قوی( عبور کرده است.
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باسمنج عبور کرده و خط انتقال نیرو فشار  خط انتقال لوله های گاز از شمال غرب زمین طرح و در امتداد جاده

 قوی از غرب به شرق زمین طرح کشیده شده است. که با جاده باسمنج هم راستا می باشد.

 هر یک از این تأسیسات دارای حرایمی می باشد که باید در طراحی در نظر گرفته شود.

متر می باشد. که در این  2َشار قوی متر از طرفین و حریم نیرو ف 022حریم لوله های گاز در زمین حدود 

 حرایم هیچ عملکردی به جز کشاورزی مجاز نمی باشد.

 

 : تأسیسات و مسیر شبکه های زیربنایی آب، برق، گاز و تلفن در زمین طرح2-6نقشه 

 
 

 

 

 بررسی منظر طبیعی و مصنوع درون سایت با عکاسی و بیان تصویری -7-2
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 قابل مشاهده است که با عکس نشان داده شده است. در زمین طرح مناظر طبیعی و مصنوع

 مناظر طبیعی شامل: باغات، مزارع، رودها و آبریز ها، درختان، بوته ها و مناظر طبیعی کوه سهند می باشد.

عناصر مصنوع که ساخته دست بشر هستند، شامل: ساختمان ها، کارگاه ها، مرغداری و گاوداری ها، جاده ها، 

 که کامال3 در عکس ها مشخص هستند. می باشند یز، حصارهای چوبی، دکل ها و تیرهای برقتبر-اتوبان زنجان

 : مناظر طبیعی و مصنوع درون سایت 2-7عکس 

 عناصر طبیعی با کادر قرمز رنگ و عناصر مصنوع با کادر زرد رنگ در عکس ها مشخص شده اند.
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( در زمینه های مختلف برای استفاده swotشناسایی محدودیت ها و امکانات ) -8-2

 بهینه از فضا و زمین

 ابعاد هشت گانه:

 کاربری اراضی -1

 جمعیت و اجتماع -0

 فعالیت و اشتغال و اقتصاد -ً

 نظام حرکت و دسترسی -َ

 ساختار طبیعی و محیط زیست شهری -0

 ار فضایی شهریساخت -6

 مدیریت و مشارکت مردمی -6

 کیفیت محیط شهری -8

برای این ابعاد هشت گانه به طور مجزا جدولی برای بررسی نقاط ضعف و قدرت و تهدید و فرصت طراحی 

 میشود، که در نهایت با جمع آوری این جداول به راحتی میتوان ماتریس سوات را ترسیم کرد.

 دیت ها و امکانات در زمینه کاربری اراضی: شناسایی محدو 2-8-1جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
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قرارگیری باغ یعقوب در  - 

 داخل زمین

قرارگیری صنایع در داخل  -

 محدوده

وجود اراضی خالی برای  -

 توسعه

 به شهرک خاوراننزدیکی  -
 
 سهندهای به کوه نزدیکی  -
 
رانه های معیار توسط ارائه س -

 طرح جامع تبریز

فرصت طراحی مبتنی بر  -

 برنامه و ضابطه

مناسب بودن زمین و خاک  -

 برای ساخت و ساز

وجود برخی صنایع و  -

گاوداری ها در زمین و 

 پیرامون آن
 
 

 جمعیت و اجتماع: شناسایی محدودیت ها و امکانات در زمینه  2-8-2جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
درصد جمعیت  80بیش از  -

باغ یعقوب را افراد باسواد 

 تشکیل می دهند.

توان طراحی فضا با تراکم   - 

 پایین و متوسطجمعیتی 

 

مهاجرت از افزایش  -

روستاهای اطراف به این زمان 

 با ایجاد شهر جدید

 

 

 اشتغال و اقتصادانات در زمینه : شناسایی محدودیت ها و امک 2-8-3جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
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اشتغال ساکنان باغ یعقوب  -

به کشاورزی و زراعت در زمین 

 خود

اختصاص یافتن تمام درصد  -

بیکاری به قشر جوان در 

 روستای باغ یعقوب
 
عدم مشارکت مردم در  -

 پرداخت عوارض شهری

 زیع مناسب کاربری هاتو -
 
ایجاد دسترسی ها برای همه  -

 از نظر اقتصادی
 
تدوین قوانین مربوط به  -

 درآمد پایدار شهری
 
جذب سرمایه های داخلی و  -

 خارجی در پروژه های شهری

نزدیکی به روستاها و  -

 مهاجرت پذیری باال
 
 عدم درآمد پایدار شهری -
 
توجه ناکافی به تأمین منابع  -

 ی پایدار و متنوعدرآمد

 رشد مشاغل کاذب -

 

 

 

 حرکت و دسترسی: شناسایی محدودیت ها و امکانات در زمینه  2-8-4جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
رعایت سلسله مراتب نظام  -

حرکت و دسترسی در اکثر 

 موارد
 
دسترسی به باسمنج از  -

 طریق جاده باسمنج

دسترسی به روستاهای  -

شادآباد و زرنق از طریق جاده 

 زرنق

عدم وجود امنیت در جاده  -

 باسمنج

 

 زنجان -عبور انوبان تبریز -
 
-نزدیکی به راه آهن تبریز -

  میانه

پرداخت طرح تفصیلی  -

منطقه به مسأله تردد و 

 سیمای شهری

عدم عبور مسیر قطار شهری  -

 از نزدیکی محدوده
 
سی سریع به عدم دستر -

 وسایل نقلیه عمومی
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 ساختار طبیعی و محیط زیست شهریشناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه  : 2-8-5 جدول

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
 
 وضعیت مناسب شیب معابر  -

وجود سگ های ولگرد در  -

 محدوده
 
وجود تعدادی صنایع و  -

اری و مرغداری در زمین گاود

 طرح
 
عدم مقاوم سازی ساختمان  -

 و خانه باغ های باغ یعقوب ها

 در برابر زلزله

 دفع زباله ها با سوزاندن -

فرصت انجام پروژه های  -

مقاوم سازی و تدوین ضوابط 

 ایمن سازی

 

تراکم باال صنایع و کارگاه ها  -

 در شمال زمین
 
عبور گسل های اصلی از  -

 نزمیشمال 
 
استفاده از باغات به  -

ساختمان سازی و کاهش نفوذ 

پذیری زمین و امکان آمدن 

سیل در زمان بارندگی و اضافه 

 شدن بر حجم آبهای سطحی

 

 ساختار فضایی شهری: شناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه  2-8-6جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
وجود مزارع فراوان برای  -

 کشاورزی 
 
 

عدم تحقق پیشبینی های  -

طرح های مربوط به منطقه در 

 خصوص ساختار شهری

 

فرصت اجرای طرح های  -

 مبتنی بر برنامه

وجود نگرش توسعه ای  -

ساختار فضایی در برنامه ریزی 

 و طراحی
 
بهره برداری از ساختار  -

فضایی شهر تبریز در برنامه 

 ریزی

ود کاربری عمده نظیر وج -

آموزش عالی )دانشکده 

 کشاورزی و دامپزشکی(

عدم توجه به زیرساخت  -

 های مناسب

عدم توجه به آب های  -

 سطحی

 از بین بردن قنات ها -

 و مزارع از بین بردن باغات -

تغییر سیاست های  -

پیشبینی طرح های باالدست 

در خصوص ساختار فضایی 

 منطقه
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 مدیریت و مشارکت مردمیایی محدودیتها و امکانات در زمینه : شناس 2-8-7جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 تهدید ها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
اکثر ساکنان محدوه حاضر  -

به همکاری در تهیه طرح 

شهری برای ایجاد شهرک 

 جدید  هستند.

رضایت اکثر ساکنان  - 

محدوده از سکونت در این 

دیکی محل مکان به دلیل نز

 کار و سکونت

تعدادی از افراد محله حاضر  -

به همکاری در تهیه طرح 

 یستند.شهری برای زمین ن

 

شهروندان و  ،آگاهی مردم -

مدیریت شهری از اهمیت 

 مشارکت پروژه ها 

فرصت برای آموزش  -

 جمعیت

مدیریت واحد در مورد آب،  -

 برق و گاز

 عدم توجه به فرهنگ سازی -
 
ه نیاز ها جهت عدم توجه ب -

 طراحی

عدم بهره برداری مناسب از  -

توان ها و پتاسیل های موجود 

 در منطقه
 
وجهی به مشارکت و بی ت -

 در پروژه ها دخالت دادن آن

 

 کیفیت محیط شهری: شناسایی محدودیتها و امکانات در زمینه  2-8-8جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 د هاتهدی فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت
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وجود چشم انداز کوه های  -

 سهند
 
وجود باغات خصوصی در  -

 محدوده

 

عدم وجود نورپردازی شب  -

در جاده ها و دسترسی های 

 زمین

تبدیل اراضی بایر جنوب  -

 محدوده به فضای سبز
 
وجود رود ها و مسیل ها در  -

زمین، فرصتی برای منظر 

 سازی

عدم توجه به چشم انداز  -

کوه سهند به عمومی و مناظر 

وسیله ساخت و ساز با تراکم 

 باال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم برنامه فیزیکی طرح -ً
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 2چشم انداز شهرک خاوران 

 و زیبا، با اهمیت زیاد به فضاهای سبز و پارک ها. شهری است سبز -

 و با امنیت زیاد. شهری است پویا و روان -

 .خدمات برترشهری است با مدیریت واحد شهری و ارائه دهنده  -

 شهری است که بتواند تعامالت مناسب بیرون و داخل خود ایفا کند. -

 با اختصاص اهمیت و توجه زیاد به چشم انداز کوه های سهند. شهری است  -

 و پیاده راه ها. محور با توجه فراوان به پیاده ها انسانشهری است  -

 .شهری است با نورپردازی مناسب و زیبا در شب و روز -

فضاهای همگانی دارای امکانات تفریحی، آموزشی و فضایی مناسب جهت حضور و مشارکت شهری است با  -

 افراد.

 

 تدوین اهداف کلی و عملیاتی طرح -1-3

 نوع کالن و خرد تقسیم میشوند. 0هدف : مقصد و مقصود نهایی است. اهداف خود به 

مطلوب است که از ارزش ها و آمال جامعه نشأت گیرد اهداف کالن : در برنامه ریزی آن مقصد و وضعیت نهایی 

و تمام فرایند برنامه ریزی به سمت تحقق و وصول به آن سازمان داده می شود. اهداف کالن معموال3 جنبه 

کلی،کیفی و بلند مدت دارد که بیانگر ارزش ها و خواسته های اساسی جامعه است. از اهداف کالن اهداف خرد 

 استنتاج می شود.

هداف خرد: اهداف خرد در واقع اهداف عملیاتی و کاربردی هستند که برای دستیابی به اهداف کالن و در مسیر ا

رسیدن به آنها تعیین میشود. بنابراین اهداف خرد بیشتر جنبه مشخص، کوتاه مدت و کمی دارند. از این نظر 

 اهدافی ملموس، قابل دستیابی و اندازه گیری هستند.

تصمیماتی هستند که اهداف یک برنامه یا طرح را هماهنگ نموده و راههای اصلی وصول به آنها را راهبردها: آن 

 تعیین می کنند. در واقع راهبردها، جهت گیری و شرایط مناسب برای حرکت به سمت اهداف را نشان می دهد.

دها قرار می گیرد. سیاست سیاست ها: نوعی از تصمیمات برنامه ریزی هستند که در یک سطح پائین تر از راهبر

 هدایت کننده تصمیمات اجرائی و اقدامات کوتاه مدت است که اهداف خرد مورد نظر را تعقیب می کند.
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 میتوان رابطه بین اهداف، راهبردها و سیاست ها را تحت دیاگرام زیر نشان داد:

 

 اهداف

 

 ...........  اهداف خرداهداف کالن .........................................

 

 راهبردها    ....................................................  سیاست ها

 

 راهکارهای اجرائی

 برنامه

 طرح

 پروژه

 

 اهداف و راهبردها و سیاست ها برای ابعاد هشت گانه تدوین -1-1-3

 ابعاد هشت گانه به قرار زیرند :

ساختار طبیعی و زیست  -َحرکت و دسترسی     -ًفعالیت و اشتغال و اقتصاد     -0ع    جمعیت و اجتما -1

 مدیریت و مشارکت مردمی  -6ساختار فضایی شهری     -6کاربری اراضی      -0محیطی    

 کیفیت محیط شهری -8
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 جمعیت و اجتماع -ً-1-1-1

 هدف:

  تگاه های پیرامونمکانی برای پذیرش سرریز جمعیتی شهر تبریز و سکون

 راهبرد:

 فراهم کردن شرایط مناسب زندگی و فعالیت برای جذب جمعیتی

 سیاست:

  تشکیل مراکز آموزشی برای آگاهی افراد جامعه و شناخت حقوق دیگران و اشاعه فرهنگ

 فراهم کردن امکاناتی خاص برای منطقه

 

 فعالیت و اشتغال و اقتصاد -ً-0-1-1

 هدف:

 از بعد اقتصادی  کمدیریت مناسب شهر

 : هااهبردر

 تدوین قوانین مربوط به درآمد پایدار شهری

 اجرای پروژهجذب سرمایه های داخلی و خارجی در 

 توسعه اشتغال زائی

 توزیع مناسب کاربری ها برای رفاه عمومی

 مناطق اطراف نظیر تبریز، باسمنج و ...گسترش روابط اقتصادی با 

 ها: سیاست

 ت آماده سازی و زیر ساخت های شهریاقتصادی کردن عملیا

 تأمین شغل برای کارگران و مهندسان در اجرای پروژه

 جلوگیری از رشد مشاغل کاذب

  جلوگیری از نفوذ اقتصاد غیر رسمی
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 جایگزینی نیروی جوان به جای نیروهای کار سابق

 ایجاد بازارچه های محلی

 

 نظام حرکت و دسترسی -ً-1-1-ً

 هدف:

 ده محورایجاد شهرکی پیا

 ایجاد نظام حرکتی مناسب برای حرکت راحت و ایمن

 تأمین دسترسی آسان به نقاط مهم اطراف و مرکز شهر تبریز

  راهبردها:

 اهمیت و توجه بیشتر به افراد پیاده و امنیت آنها

 تأمین حرکتی ایمن و روان در شهرک

 رعایت سلسله مراتب و روانی شبکه معابر درون محدوده

 شبکه معابر و کاربری هاطراحی توام 

 ایجاد مسیر هایی خاص برای دسترسی ساکنان محدوده به مناطق مهم و مراکز شهرهای پیرامون

 سیاست ها:

 ایجاد پیاده راه های عریض برای افراد پیاده

 پیوند مناسب معابر با شبکه شهری 

 توزیع بهینه ترافیک

 طراحی میدان ها و تقاطع های اصولی

 کاربریها اختالط و رفتاری،تنوع قرارگاههای انواع بروز برای کوتاه مکث نقاط عنوان به قفمس فضاهای ایجاد

 نورپردازی مناسب در شب

 کف سازی معابر و پیاده راه هاتوجه و اهمیت به 

 خیابان انتهای و ابتدا در بصری جذابیتهای ایجاد
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 ساختار طبیعی و محیط زیست شهری -ً-1-1-َ

 هدف:

 ظ ساختار و مناظر طبیعی منطقه حف

 راهبردها:

 برنامه ریزی برای استفاده مناسب از بسترهای طبیعی موجود

  سیاست ها:

 توجه به آبهای سطحی و مسیل ها

 توجه به باغات و عدم تخریب آنها

 توجه به کوه های سهند جنوب محدوده

 ساخت کارخانه ها در بیرون از شهرک و با رعایت فاصله مناسب

 م استفاده از منابع سوختی فسیلیعد

 جلوگیری از صدمه زدن به درختان و به طور کلی فضای سبز شهری

 

 کاربری اراضی -ً-0-1-1

 هدف:

 توزیع مناسب کاربری ها با توجه به نیازهای منطقه در مقیاس های مختلف

 راهبردها:

 بهره برداری از حداکثر قابلیت بهینه اراضی
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 های خدماتی و فضاهای جمعی با موقعیت جغرافیایی مناسب و متناسب آنها تنظیم سلسله مراتب کانون

 استفاده مناسب از اراضی خالی

 آگاهی از نظرات شهروندان و استفاده از آنها

 سیاست ها:

 استفاده از سرانه های معیار ارائه شده در طرح های باالدست تأثیرگذار بر محدوده

 رایی و هم گرایی آنهامکان یابی کاربری ها با توجه به واگ

 استفاده از ماتریس سوات 

 استفاده از ماتریس های چهار گانه برای یافتن مکان مناسب کاربری موردنیاز

  ساختار فضایی شهری -ً-6-1-1

 هدف:

 تحلیل ساختار فضایی شاخص های توسعه شهری

 برنامه ریزی و طراحی بهینه ساختار فضایی شهر

  راهبردها:

 در ابعاد مختلف ساختار شهری سیمات کالبدی مناسب با لحاظ شرایط و توانهای محیطیدر نظر گرفتن تق

 کمک به توزیع بهینه جمعیت و فعالیت

 تأسیسات و خدمات رفاهی در گستره شهرک به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی

 شناخت مشکالت و مهار متغیرهای قابل کنترل و بهینه یابی شاخص های توسعه شهری

 اد انگیزه در شهروندان برای استفاده مثبت از فضاهای شهریایج

 سیاست ها:

لحاظ نمودن توام تقسیمات کالبدی، جمعیت، تراکم و شبکه معابر با یکدیگر در راستای توسعه همه جانبه 

 شهر با اولویت انسان متعالی

 منطقه و ناحیهبرنامه ریزی سنتی و توجه به کل به جای  دیدگاه راهبردیجایگزین سازی تفکر 

 فرصت های شغلی جدید در شهرکارائه راهبردهای اجرایی به منظور ایجاد 

 

 مدیریت و مشارکت مردمی -ً-6-1-1
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 هدف:

 شهرک و امور مربوط به آنمدیریت مناسب 

 راهبردها:

 استفاده از نظرات و ایده های شهروندان

 ایجاد فرصت های شغلی جدید و بیشتر برای ساکنان شهرک

 فرصت همکاری شهروندان در مدیریت امورایجاد 

 توجه بیشتر به عملکرد سازمان ها برای انجام وظایف به شکل دقیق و کامل

 سیاست ها:

 ایجاد سازمان ها و گروه های مردمی در محالت

 تجلیل از مشارکت شهروندان در حوزه های مختلف

 کیفیت محیط شهری -ً-8-1-1

 هدف:

 هویت بخشی به محیط شهرک

 بی به محیط شهری مطلوبدستیا

 دستیابی به فضاهای مثبت شهری

 راهبردها:

 در شهرک توجه بیشتر به زیبایی

 طراحی شبکه معابر با رعایت سلسله مراتب

 توجه به نحوه قرار گیری ساختمان ها در ارتباط فضایی آنها با همدیگر

 طراحی ورودی های شهر

 جاد کیفیت برتر محیط شهریبه یکی از شهر های پیشرو در جهت ای کتبدیل شهر

 هویت بخشی به عناصر اصلی و تعیین کننده شالوده شهر

  سیاست ها:

 در طراحی تراکم ها رعایت خط آسمان

 نور پردازی مناسب در شب
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 ساخت ساختمان ها با نماهای مناسب و همگون با یکدیگر

 طراحی فضای سبز و زیبا سازی منظر شهری

 و کف سازی بهینه آنها اخت پیاده راه هابه کار بردن مصالح مناسب در س

 توجه بیشتر به آسفالت خیابان ها

 به خصوص معلولین در طراحی فضاهاتوجه به قشر های آسیب پذیر 

 ایجاد پیاده راه ها در شهرک

 هماهنگ سازی نمای ساختمان ها

 

 

 

 تنظیم برنامه عملکردهای طرح بر حسب مقیاس -2-3

در جنوب شرقی تبریز و در محدوده حد فاصل جنوب جاده باسمنج، شرق جاده هکتار اراضی مورد طراحی  080

زنجان از مرکز اراضی عبور کرده است  -واقع شده است. اتوبان تبریز روستایی زرنق و غرب جاده روستایی دیگری

 که از چپ تا راست اراضی کشیده شده که به صورت غیر همسطح با جاده زرنق ارتباط دارد.

می باشد و از غرب با شهرک خاوران همسایه است. اراضی جنوب آزاد راه در امل روستای باغ یعقوب این پهنه ش

هکتار طبق مصوبه شورای عالی به کاربری های خدمات کالن شهری اختصاص  1َ2شهرک خاوران، به مساحت 

 یافته است که این کاربری ها برای محدوده طرح ما نیز می تواند خدمات دهد.

شهری تبریز است که با آزادراه رح به دلیل قرارگیری در غرب شهرک خاوران، اولین نقطه فضایی محدوده ط

تالقی می یابد لذا دروازه ورودی به شهر تبریز باید قبل از رسیدن به آن در آزادراه پیش بینی شود و نیز امکان 

 ارتباط شبکه اصلی محدوده طرح با آزادراه فراهم شود.

متر، محدوده طرح را  066متر از محور و جمعا3  1ً8بریز با حریم عدم ساخت و ساز به میزان ت-آزاد راه زنجان

به دو بخش جدا از هم تقسیم میکند. که البته می توان ارتباط این دو بخش را با جاده های غیر همسطح آزادراه 

 تبریز برقرار کرد.-زنجان

 می باشد.متر  22َمتر از محور و جمعا3  022زان خط لوله گاز نیز دارای حریم عدم ساخت و ساز به می
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در این طرح سعی می شود از حرایم خطوط فشار قوی و خط لوله گاز و نیز اراضی پر شیب مصب مسیل ها برای 

تأمین فضای سبز مورد نیاز مجموعه استفاده شود. طراحی پیاده راه های درون محلی در بسترهای آبهای 

 ر خدمات مراکز نواحی در راستای آنها در نظر گرفته شده است.سطحی و مسیل ها، و استقرا

آمده است، هدف ما این است که تا همان طور که در طرح های باالدستی و طرح آماده سازی اراضی فتح آباد نیز 

 حد امکان باغات دست نخورده باقی بمانند و این باغات باارزش را حفظ کنیم.

شامل طرح  تأثیر گذار زمین طرح با کمک طرح های باالدست ی پیشنهادیسرانه های معیار برای کاربری ها

 به شرح زیر است:جامع تبریز و طرح آماده سازی اراضی فتح آباد 

 متر مربع می باشد. 00متر مربع و سرانه پارکینگ برای هر واحد  02سرانه فضای باز برای هر واحد 

 

 

 

 

 ن طرح با کمک طرح های باالدستکاربری های پیشنهادی زمی نه: سرا 3-2جدول 

 سرانه معیار کاربری ردیف

 0َ.2 مسکونی 1

 َ.2 تجاری 0

 2.00 کودکستان ً

 1 دبستان َ

 2.0 مذهبی 0

 َ.2 فضای سبز 6

 1 ورزشی 6

 2.00 بهداشتی و درمانی 8

 2.1 تأسیسات و تجهیزات 1

 06.1 جمع کل
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 طرح در انطباق با نتایج آنالیز سایتمکان یابی استقرار عناصر  -ً-ً

 فضاهای پر شیب دره های اطراف مسیل ها را می توان به عنوان پارک و فضای سبز استفاده کرد.  -

استقرار کاربری های فراغتی و تفریحی فرهنگی و گردشگری در زمین های ناهموار و با شیب زیاد می تواند به  -

 ش و اهمیت بیشتری دهد.ارزش های عملکردی و کالبدی زمین نق

 استفاده از مسیرهای قنات ها برای پیاده راه های عریض و استفاده از فضای سبز در اطراف آن. -

استفاده از سطوح صاف و هموار برای کاربری مسکونی و مجتمع های مسکونی برای پایین آوردن هزینه های  -

 خاک برداری و خاک ریزی.

در ورودی شهر و چسبیده  CNGت شامل آتش نشانی و پمپ بنزین و ایستگاه تأسیسات و تجهیزا ًاستقرار  -

 تبریز و یا جاده باسمنج.-به آزادراه زنجان

مسیریابی شبکه معابر درجه دو اصلی و فرعی در بخشی از اراضی دارای شیب برای کاهش هزینه های خاک  -

 برداری و خاک ریزی.
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دی کم، متوسط و زیاد به ترتیب در پهنه اراضی دارای ارتفاع کمتر پیش بینی تراکم های مسکونی با دسته بن -

 .در شمال زمین، اراضی مرکزی و اراضی مرتفع تر جنوب زمین

 تأمین سرانه های خدماتی مورد نیاز زمین طرح در بخش اراضی مالکیت شهرداری و بخش خصوصی. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراکم های پیشنهادی محدوده -1-3-3

 نوع تراکم پیشنهاد شده است که عبارتند از: تراکم کم، تراکم متوسط، تراکم زیاد، تراکم ویژه َ در زمین طرح

 تراکم کم : -

 درصد می باشد. 62درصد و سطح اشغال  62مترمربع، تراکم ساختمانی  022با تفکیک 

هکتار شامل  1َز درصد ا 02هکتاری به تراکم کم اختصاص یافته است. که  02هکتار( از زمین  1َدرصد ) 08

 هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یابد. 6مسکونی بوده و 

 62222÷  022=  02ًقطعه 

 درصد، هر قطعه یک طبقه را دارا می باشد. 62متری پیشنهاد شده که با تراکم  022قطعه  02ً

 02ً×  1×  0.ً=  1000جمعیت تراکم کم به نفر   

 تراکم متوسط : -
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 درصد می باشد. 160درصد و تراکم ساختمانی  00متر مربع با سطح اشغال  02َای تفکیک دار

 
 هکتار( 6) درصد 6.10َهکتاری به تراکم متوسط اختصاص یافته است. که  02هکتار( از زمین  1ًدرصد ) 06

 بد.هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یا 6هکتار شامل مسکونی بوده و  1ًاز 

 62222÷  02َ=  1ًًقطعه     

 طبقه را دارا می باشد. ًدرصد، هر قطعه  160متری پیشنهاد شده است که با تراکم  02َقطعه  1ًً

واحد در هر طبقه، مساحت هر واحد مسکونی  0متر مربع می باشد که با در نظر گرفتن  0َ6مساحت اعیانی 

 واحد می باشد. 6واحد های مسکونی در هر قطعه  متر مربع. تعداد کل 10ً.60برابر خواهد بود با 

 1ًً×  6×  0.ً=  061ًجمعیت تراکم متوسط به نفر       

 

 

 تراکم زیاد : -

 درصد می باشد. 022درصد و تراکم ساختمانی  02متر مربع با سطح اشغال  822دارای تفکیک 
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هکتار( از  6درصد ) 6.10َفته است. که هکتاری به تراکم زیاد اختصاص یا 02هکتار( از زمین  1ًدرصد ) 06

 هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یابد. 6هکتار شامل مسکونی بوده و  1ً

 62222÷  822=  60قطعه      

 طبقه را دارا می باشد. َدرصد، هر قطعه  022متری پیشنهاد شده است که با تراکم  822قطعه  60

واحد در هر طبقه، مساحت هر واحد مسکونی  0بع می باشد که با در نظر گرفتن متر مر 22َمساحت اعیانی 

 واحد می باشد. 8متر مربع. تعداد کل واحد های مسکونی در هر قطعه  022برابر خواهد بود با 

 60×  8×  0.ً=  0122جمعیت تراکم زیاد به نفر       

 

 : ویژهتراکم  -

 درصد می باشد. 082درصد و تراکم ساختمانی  2َغال متر مربع با سطح اش 1822دارای تفکیک 

 
 

 12هکتار( از  0درصد ) 02هکتاری به تراکم زیاد اختصاص یافته است. که  02هکتار( از زمین  12درصد ) 02

 هکتار بقیه به معابر و سایر کاربری ها اختصاص می یابد. 0هکتار شامل مسکونی بوده و 

 02222÷  1822=  06قطعه      

 طبقه را دارا می باشد. 6درصد، هر قطعه  082متری پیشنهاد شده است که با تراکم  1822قطعه  06

واحد در هر طبقه، مساحت هر واحد مسکونی  َمتر مربع می باشد که با در نظر گرفتن  602مساحت اعیانی 

 می باشد.واحد  08متر مربع. تعداد کل واحد های مسکونی در هر قطعه  182برابر خواهد بود با 

 06×  08×  0.ً=  06َ6جمعیت تراکم زیاد به نفر       
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 جمعیت محدوده -2-3-3

 تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه، جمعیت کل محدوده برابر خواهد بود با: َبا لحاظ کردن 

 1000+  061ً+  0122+  06َ6=  866َجمعیت کل به نفر      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدوده به تفکیک تراکم هابررسی کاربری های م -3-3-3

 بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم کم -1-3-3-3

هکتار به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع  6می باشد که  مترمربع1َ1010مساحت کل این تراکم 

صاص داده شده به مساحت اختمتر مربع برای هر نفر می باشد،  1ًسرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 

 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است. 0َ260متر مربع است و بقیه یعنی  10100آنها 
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 : بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم کم 3-3-3-1جدول 

 نام کاربری 
 جمعیت

 )نفر(
 وسعت

 )متر مربع(
 درصد سرانه

 02 06.1َ 62222 1000 مسکونی

 ََ.2 2.0 610.0 1000 تجاری

 2.00 2.00 26.00ً 1000 کودکستان

 2.86 1 1000 1000 دبستان

 2.66 2.60 118.60 1000 راهنمایی

 ََ.2 2.0 610.0 1000 مذهبی

 ََ.2 2.0 610.0 1000 فرهنگی

 6.06 6.0 1186.0 1000 فضای سبز

 2.86 1 1000 1000 ورزشی

 ََ.2 2.0 610.0 1000 بهداشتی و درمانی

 2.00 2.00 26.00ً 1000 أسیسات و تجهیزاتت

 2.00 2.00 26.00ً 1000 پارکینگ

 8.60ً 1َ.ََ 0َ260 1000 شبکه معابر

 122 101.86 1َ1010 1000 جمع کل

  

 

 

 

 متوسطبررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم  -2-3-3-3

ر به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع هکتا 6می باشد که  مترمربع 1َ1َ0َمساحت کل این تراکم 

متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اختصاص داده شده به  1ًسرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 

 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است. 611ًًمتر مربع است و بقیه یعنی  6ً21ًآنها 
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 متوسطه کاربری های محدوده برای تراکم : بررسی وسعت و سران 3-3-3-2جدول 

 نام کاربری 
 جمعیت

 )نفر(
 وسعت

 )متر مربع(
 درصد سرانه

 6.10َ 8َ.01 62222 061ً مسکونی

 1.26 2.0 1ً16.0 061ً تجاری

 2.0َ 2.00 618.00 061ً کودکستان

 0.10 1 061ً 061ً دبستان

 1.61 2.60 021َ.60 061ً راهنمایی

 1.26 2.0 1ً16.0 061ً مذهبی

 1.26 2.0 1ً16.0 061ً فرهنگی

 16.11 6.0 021َ6.0 061ً فضای سبز

 0.10 1 061ً 061ً ورزشی

 1.26 2.0 1ً16.0 061ً بهداشتی و درمانی

 2.0َ 2.00 618.00 061ً تأسیسات و تجهیزات

 2.0َ 2.00 618.00 061ً پارکینگ

 00.10 10.26 611ًً 061ً شبکه معابر

 122 0ً.0 1َ1َ0َ 061ً جمع کل

 

 

 

 

 

 

 زیادبررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم  -3-3-3-3



 

WWW.SHAHRSAZIONLINE.COM 
 

هکتار به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع  6می باشد که  مترمربع 1ََ228مساحت کل این تراکم 

صاص داده شده به متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اخت 1ًسرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 

 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است. 0622َمتر مربع است و بقیه یعنی  06ً22آنها 

    

 زیاد: بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم  3-3-3-3جدول 

 نام کاربری 
 جمعیت

 )نفر(
 وسعت

 )متر مربع(
 درصد سرانه

 6.10َ 08.06 62222 0122 مسکونی

 2.81 2.0 1202 0122 اریتج

 َ.2 2.00 000 0122 کودکستان

 1.60 1 0122 0122 دبستان

 1.01 2.60 1060 0122 راهنمایی

 2.81 2.0 1202 0122 مذهبی

 2.81 2.0 1202 0122 فرهنگی

 10.10 6.0 10602 0122 فضای سبز

 1.60 1 0122 0122 ورزشی

 2.81 2.0 1202 0122 بهداشتی و درمانی

 َ.2 2.00 000 0122 سات و تجهیزاتتأسی

 َ.2 2.00 000 0122 پارکینگ

 0.80ً ًً.02 0622َ 0122 شبکه معابر

 122 68.06 1ََ228 0122 جمع کل
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 ویژهبررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده برای تراکم  -4-3-3-3

اختصاص دارد. از آنجا که مجموع هکتار به مسکونی  0می باشد که  مترمربع 128208مساحت کل این تراکم 

متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اختصاص داده شده به  1ًسرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 

 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است. 10620متر مربع است و بقیه یعنی  18ًًَآنها 

    

 ویژهی محدوده برای تراکم : بررسی وسعت و سرانه کاربری ها 3-3-3-4جدول 

 نام کاربری 
 جمعیت

 )نفر(
 وسعت

 )متر مربع(
 درصد سرانه

 02 18.1 02222 06َ6 مسکونی

 0ً.1 2.0 1ً0ً 06َ6 تجاری

 2.66 2.00 661.0 06َ6 کودکستان

 0.60 1 06َ6 06َ6 دبستان

 1.18 2.60 118َ.0 06َ6 راهنمایی

 0ً.1 2.0 1ً0ً 06َ6 مذهبی

 0ً.1 2.0 1ً0ً 06َ6 فرهنگی

 11.8َ 6.0 118َ0 06َ6 فضای سبز

 0.60 1 06َ6 06َ6 ورزشی

 0ً.1 2.0 1ً0ً 06َ6 بهداشتی و درمانی

 2.66 2.00 661.0 06َ6 تأسیسات و تجهیزات

 2.66 2.00 661.0 06َ6 پارکینگ

 10.6 0.1 10620 06َ6 شبکه معابر

 122 2.8ًَ 128208 06َ6 جمع کل
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 به طور کلیرسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده بر -5-3-3-3

هکتار به مسکونی اختصاص دارد. از آنجا که مجموع  0َمی باشد که  مترمربع 002606 محدودهمساحت کل 

متر مربع برای هر نفر می باشد، مساحت اختصاص داده شده به  1ًسرانه سایر کاربری ها به جز شبکه معابر 

 متر مربع به شبکه معابر اختصاص یافته است. 1َ6268ت و بقیه یعنی متر مربع اس 11ً1ً0آنها 

 به طور کلی: بررسی وسعت و سرانه کاربری های محدوده  3-3-3-5جدول 

 نام کاربری 
 جمعیت

 )نفر(
 وسعت

 )متر مربع(
 درصد سرانه

 8َ 18.1 0َ2222 866َ مسکونی

 2.88 2.0 80ًَ 866َ تجاری

 ََ.2 2.00 0111 866َ کودکستان

 1.60 1 866َ 866َ دبستان

 1ً.1 2.60 606ً 866َ راهنمایی

 2.88 2.0 80ًَ 866َ مذهبی

 2.88 2.0 80ًَ 866َ فرهنگی

 1ً.10 6.0 606ً2 866َ فضای سبز

 1.60 1 866َ 866َ ورزشی

 2.88 2.0 80ًَ 866َ بهداشتی و درمانی

 ََ.2 2.00 0111 866َ تأسیسات و تجهیزات

 ََ.2 2.00 0111 866َ پارکینگ

 01.01 16.66 1َ6268 866َ شبکه معابر

 122 60.8َ 002606 866َ جمع کل
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 ارائه گزینه های مختلف -ً-َ

 هکتاری دو آلترناتیو ارائه شده است که یکی به نوع شطرنجی و دیگری شعاعی است. 00برای محدوده 

 ه اند.دید زیر مورد بررسی قرار گرفت َاین دو آلترناتیو از 

 

 توزیع کاربری ها -1-4-3

توزیع کاربری ها در آلترناتیوهای ارائه شده نشان داده شده است، که پراکندگی کاربری ها و قرارگرفتن آنها کنار 

 هم را به طور واضح نشان می دهد.
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  : توزیع کاربری ها در آلترناتیوها3-4-1نقشه 

 
 آلترناتیو دوم                                        آلترناتیو اول                             

 

 

 

 

 شبکه معابر -2-4-3

فرعی، محلی شهری، محلی ناحیه ای و محلی محله ای پیشنهاد شده  0در محدوده تعدادی معابر از نوع درجه 

 آلترناتیو سلسله مراتب شبکه معابر رعایت شده است. 0است که در هر 
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    آلترناتیوها رشبکه معاب: 3-4-2نقشه 

 
 آلترناتیو اول                                                  آلترناتیو دوم                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقسیمات کالبدی -3-4-3

 تقسیمات محالت با خطوطی در هر دو آلترناتیو به گونه زیر نشان داده شده است.
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   هاآلترناتیو تقسیمات کالبدی: 3-4-3نقشه 

 آلترناتیو اول                                                  آلترناتیو دوم                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراکز محالت -4-4-3
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مهم و مراکز با تعامالت اجتماعی باال در آلترناتیوها نشان داده مراکز محالت و در واقع محل تجمع کاربری های 

 شده است.

 

   آلترناتیوها مراکز محالت: 3-4-4نقشه 

 آلترناتیو اول                                                  آلترناتیو دوم                   
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 تدوین معیارهای ارزیابی گزینه ها -5-3

ی شود. ارزشگذاری گذارهر آلترناتیو به صورتی جداگانه ارزش وجهت ارزیابی، الزم است معیارهایی تدوین گردد 

  مدلی است برای ارزشیابی.

 معیارهایی که هر یک از طرح ها بر اساس آنها ارزشگذاری می شوند به قرار زیراند:

 توزیع کاربری ها -

 شبکه معابر -

 تقسیمات کالبدی یا سازمان فضایی -

 مراکز محالت یا کانون های خدماتی -

 0تا  1اهمیتی که در طراحی دارند، در قالب اعدادی بین هر معیار شامل شاخص هایی است، که بر اساس 

 کمترین ارزش را در ارزیابی دارد. 1بیشترین ارزش و  0ارزشگذاری می شود. 

 

 توزیع کاربری ها -1-5-3

 رعایت سازگاری کاربری های همجوار -

 رعایت مطلوبیت کاربری ها و شبکه معابر -

 رعایت ظرفیت کاربری ها -

 ی کاربری هارعایت وابستگ -

 رعایت همسنگی کاربریها با شبکه معابر -

 شبکه معابر -2-5-3

 رعایت سلسله مراتب -

 گانه( 6توجه به نقش و عملکرد شبکه معابر) -

 امنیت و آسایش شهروندان -

 طراحی پیاده راه ها در محدوده -

 داشتن حداقل تقاطع ها -
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 نحوه ارتباط دسترسی ها -

 توپوگرافی طراحی بر اساس اقلیم و -

 تقسیمات کالبدی یا سازمان فضایی -3-5-3

 توزیع بهینه تراکم جمعیتی و ساختمانی در سطح تقسیمات کالبدی -

 رعایت همبستگی شبکه معابر با تقسیمات کالبدی -

 رعایت سلسله مراتب تقسیمات کالبدی -

 توزیع بهینه جمعیت در سطح محالت و نواحی -

 ره شهرک به منظور دستیابی به عدالت اجتماعیتوزیع خدمات رفاهی در گست -

 مراکز محالت -4-5-3

 طراحی محلی برای تعامالت اجتماعی در مراکز محالت -

 در مراکز محالت کاربری هاتوزیع متناسب  -

 )توجه به عناصر مربوطه( قرارگیری کاربری متناسب با مقیاس محله -
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 گزینه های بهینه در رابطه با عناصر راهبردی ارزیابی گزینه ها و انتخاب -6-3

همان طور که گفته شد، بعد از تدوین معیارها و شاخص های مربوط به معیارها، نوبت به ارزشگذاری و 

  امتیازدهی برای هر طرح می رسد.

به ارزشگذاری ها در درجه های  ضعیف، متوسط، خوب، بسیار خوب و عالی تقسیم بندی می شوند که هر کدام 

 را شامل می شوند. 0تا  1ترتیب امتیازات 

بعد از ارزشگذاری هر طرح بر اساس معیارها و شاخص های آنها، با مقایسه مجموع امتیازات کسب شده در هر 

 طرح، طرحی که بیشترین امتیاز را داراست به عنوان طرح بهینه و نهایی انتخاب می شود.

 08و امتیاز طرح دوم  66ا و شاخص های مربوطه، امتیاز طرح اول بعد از ارزشگذاری طرح ها بر اساس معیاره

 خواهد بود که طرح اول به عنوان طرح بهینه انتخاب می شود.
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 : بررسی ارزشگذاری طرح ها بر اساس معیارها و شاخص های مربوطه 3-6جدول 

 شاخص های مورد بررسی معیارها

 ارزشگذاری

 ترناتیو دومآل آلترناتیو اول

 عالی
بسیار 

 خوب
 عالی ضعیف متوسط خوب

بسیار 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

0 َ ً 0 1 0 َ ً 0 1 

ها
ی 

ربر
کا

ع 
وزی

ت
 

   ً      َ  رعایت سازگاری کاربری های همجوار

    4     4  رعایت مطلوبیت کاربریها و شبکه معابر

   3       5 رعایت ظرفیت کاربری ها

   3       5 ستگی کاربری هارعایت واب

ابر
مع

ه 
بک

ش
 

   ً      َ  رعایت سلسله مراتب

   3     ً   گانه(6توجه به نقش و عملکرد شبکه معابر )

  0       4  امنیت و آسایش شهروندان

 1         0 طراحی پیاده راه ها در محدوده

 1        َ  داشتن حداقل تقاطع ها

   ً     ً   سی هانحوه ارتباط دستر

   ً     ً   طراحی بر اساس اقلیم و توپوگرافی

ی
بد

کال
ت 

ما
سی

تق
 

توزیع بهینه تراکم جمعیتی و ساختمانی در 

 سطح تقسیمات کالبدی
   2     2  

رعایت همبستگی شبکه معابر با تقسیمات 

 کالبدی
 4     4    

     0     0 رعایت سلسله مراتب تقسیمات کالبدی

   ً     ً   توزیع بهینه جمعیت در سطح محالت و نواحی
توزیع خدمات رفاهی در گستره شهرک به منظور 

   ً      َ  دستیابی به عدالت اجتماعی

ت
حال

ز م
راک

م
 

طراحی محلی برای تعامالت اجتماعی در مراکز 

 محالت
0       ً   

    َ     َ  توزیع متناسب کاربری ها در مراکز محالت

     0     0 قرارگیری کاربری متناسب با مقیاس محله
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 58 76 نمره نهایی

 

 

 

 

 تدوین طرح نهایی )پیشنهادی( برپایه گزینه طرح -ً-6

به عنوان گزینه بهینه انتخاب شده و کاربری مسکونی با تراکم های کم، متوسط، زیاد و ویژه در طرح  1طرح 

 نهایی ارائه شده است.

 

 بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محدوده مورد مطالعه -1-7-3

نفر به دست  0.ًجمعیت محدوده از طریق گونه های قطعات و تعداد واحدها و طبقات هر قطعه، با بعد خانوار 

می آید. که بررسی این الگوهای مسکونی در محالت به تفکیک و در نهایت در کل محدوده در جداولی مشخص 

 شده است.

 

 بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم کم -1-1-7-3

متر  12×02متر مربع وجود دارد که ابعاد هر قطعه  022با مساحت تفکیک  Aدر محله با تراکم کم فقط الگوی 

متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر  102درصد است،  62میباشد. از آنجا که سطح اشغال تراکم کم 

اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای  باز درصد از زمین به فضای 2َمترمربع بقیه با  82ود و گرفته می ش

طبقه در نظر گرفته شده است که  0متر مربع می باشد. این الگو  0َ2درصد با زیربنای  102این تفکیک و الگو 

واحد خواهد  0حدها در هر قطعه متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد وا 102در هر طبقه یک واحد به مساحت 

 061متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم کم  2َبود. سرانه فضای باز برای هر واحد 

برابر  Aاست که با ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی  قطعه
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نفر می  1816با تراکم کم  Aنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًگرفتن بعد خانوار  خواهد بود. با در نظر واحد 0َ0

 باشد.

 

 

 

 

 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Aپالن و مقطع الگوی 

 
 

 مترمربع 022با مساحت  Aالگوی

 

 

 

 : بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم کم3-7-1-1جدول 

 الگوها
ابعاد 

 تیپ ها

مساحت 

 قطعات

 تراکم ساختمانی فضای باز سطح اشغال
تعداد 

 طبقات

تعداد 

واحد 

در هر 

 طبقه

تعداد 

واحدها 

در 

 قطعات

مساحت 

هر 

 واحد

سرانه 

فضای 

باز به 

ازای هر 

 واحد

تعداد 

کل 

قطعات 

 )الگوها(

تعداد 

کل 

واحدها 

در تمام 

 قطعات

جمعیت 

 پذیری
 مترمربع درصد مترمربع درصد مترمربع درصد
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 بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم متوسط -2-1-7-3

 موجود می باشد. B,C,Dدر محله با تراکم متوسط الگوهای 

شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  متر طراحی 11×00متر مربع و ابعاد  0َ0با مساحت تفکیک  Bالگوی 

مترمربع بقیه  121متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و  1ًًدرصد است،  00متوسط 

درصد با  160درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو  0َبا 

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه یک واحد به  ً. این الگو متر مربع می باشد 11ًزیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز  ًمتر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه  1ًًمساحت 

که  قطعه است 16ًمتر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم متوسط  ًً.6ًبرای هر واحد 

خواهد  واحد 81َبرابر  Bبا ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 نفر می باشد. 1611با تراکم متوسط  Bنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًبود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Bپالن و مقطع الگوی 

A 02×12 022 62 102 َ2 82 102 0َ2 0 1 0 102 َ2 061 0َ0 1816 

 1816 0َ0 061 جمع
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 مترمربع 0َ0با مساحت   Bگویال

 

 

 

 

 

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  10×0َمتر مربع و ابعاد  088با مساحت تفکیک  Cالگوی 

مترمربع بقیه  1ً2متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و  108درصد است،  00متوسط 

درصد با  160تصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو درصد از زمین به فضای باز اخ 0َبا 

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه یک واحد به  ًمتر مربع می باشد. این الگو  6ََزیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز  ًمتر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه  108مساحت 

قطعه است که  0َمتر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم متوسط  ًً.ًَهر واحد برای 

خواهد  واحد 60برابر  Cبا ضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 نفر می باشد. 000تراکم متوسط با  Cنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًبود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Cپالن و مقطع الگوی 
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 مترمربع 088با مساحت   Cالگوی

 

 

 

 

 

 

 

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  10×0ًمتر مربع و ابعاد  8ًَبا مساحت تفکیک  Dالگوی 

مترمربع بقیه  16ًن برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و متر مربع از زمی 011درصد است،  00متوسط 

درصد با  160درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو  0َبا 

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه دو واحد به مساحت  ًمتر مربع می باشد. این الگو  6ًًزیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز برای هر  6تر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه م 120

قطعه است که با ضرب  ًمتر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم متوسط  08.8ًواحد 

واحد خواهد بود. با در  18برابر  Dوی شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگ

 نفر می باشد. 6ًبا تراکم متوسط  Dنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًنظر گرفتن بعد خانوار 



 

WWW.SHAHRSAZIONLINE.COM 
 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Dپالن و مقطع الگوی 

 
 

 مترمربع 8ًَبا مساحت   Dالگوی

 

 

 

 

 

 با تراکم متوسط: بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله 3-7-1-2جدول 

 الگوها
ابعاد 

 تیپ ها

مساحت 

 قطعات

 تراکم ساختمانی فضای باز سطح اشغال
تعداد 

 طبقات

تعداد 

واحد 

در 

هر 

 طبقه

تعداد 

واحدها 

در 

 قطعات

مساحت 

هر 

 واحد

سرانه 

فضای 

باز به 

ازای هر 

 واحد

تعداد 

کل 

قطعات 

 )الگوها(

تعداد 

کل 

واحدها 

در تمام 

 قطعات

جمعیت 

 پذیری
 مترمربع درصد مترمربع درصد مترمربع درصد

B 00×11 0َ0 00 1ًً َ0 121 160 ً11 ً 1 ً 1ًً ً6.ًً 16ً َ81 1611 

C 0َ×10 088 00 108 َ0 1ً2 160 َ6َ ً 1 ً 108 ًَ.ًً 0َ 60 000 
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 بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم زیاد -3-1-7-3

 موجود می باشد. E,F,Gدر محله با تراکم زیاد الگوهای 

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  16×ًًمتر مربع و ابعاد  008با مساحت تفکیک  Eالگوی 

مترمربع بقیه با  06َساخت و ساز در نظر گرفته می شود و متر مربع از زمین برای  06َدرصد است،  02 زیاد

D ً0×10 ً8َ 00 011 َ0 16ً 160 6ًً ً 0 6 120 08.8ً ً 18 6ً 

 0206 061 112 جمع
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درصد با  022درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو  02

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه دو واحد به  َمتر مربع می باشد. این الگو  1206زیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز  8ع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه متر مرب 1ً0مساحت 

قطعه است که با ضرب  00 زیادمتر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم  ًًبرای هر واحد 

واحد خواهد بود. با  2ََر براب Eشدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 نفر می باشد. 10َ2 زیادبا تراکم  Eنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًدر نظر گرفتن بعد خانوار 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Eپالن و مقطع الگوی 

 
 

 مترمربع 008با مساحت   Eالگوی

 

 

 

حی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم متر طرا 18×6ًمتر مربع و ابعاد  6َ8با مساحت تفکیک  Fالگوی 

مترمربع بقیه با  0ًَمتر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و  0ًَدرصد است،  02زیاد 

درصد با  022درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو  02



 

WWW.SHAHRSAZIONLINE.COM 
 

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه سه واحد به  َشد. این الگو متر مربع می با 1016زیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز  10متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه  128مساحت 

ه با ضرب قطعه است ک 10متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم زیاد  06برای هر واحد 

واحد خواهد بود. با  182برابر  Fشدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 نفر می باشد. 6ً2با تراکم زیاد  Fنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًدر نظر گرفتن بعد خانوار 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Fپالن و مقطع الگوی 

 
 

 مترمربع 6َ8با مساحت  Fالگوی

 

 

 

 

 

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  02×2َمتر مربع و ابعاد  822با مساحت تفکیک  Gالگوی 

مترمربع بقیه با  22َمتر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و  22َدرصد است،  02زیاد 
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درصد با  022ی یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو درصد از زمین به فضای باز اختصاص م 02

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه دو واحد به  َمتر مربع می باشد. این الگو  1622زیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز  8متر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه  022مساحت 

قطعه است که با ضرب  8متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم زیاد  02حد برای هر وا

واحد خواهد بود. با در  6َبرابر  Gشدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 نفر می باشد. 00َ با تراکم زیاد Gنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًنظر گرفتن بعد خانوار 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Gپالن و مقطع الگوی 

 
 

 مترمربع 822با مساحت   Gالگوی

 

 

 

 

 

 : بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم زیاد3-7-1-3جدول 
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 الگوها
ابعاد 

 تیپ ها

مساحت 

 قطعات

 تراکم ساختمانی فضای باز سطح اشغال
تعداد 

 طبقات

تعداد 

احد و

در هر 

 طبقه

تعداد 

واحدها 

در 

 قطعات

مساحت 

هر 

 واحد

سرانه 

فضای 

باز به 

ازای هر 

 واحد

تعداد 

کل 

قطعات 

 )الگوها(

تعداد 

کل 

واحدها 

در تمام 

 قطعات

جمعیت 

 پذیری
 مترمربع درصد مترمربع درصد مترمربع درصد

E ًً×16 008 02 06َ 02 06َ 022 1206 َ 0 8 1ً0 ًً 00 ََ2 10َ2 

F ً6×18 6َ8 02 ً0َ 02 ً0َ 022 1016 َ ً 10 128 06 10 182 6ً2 

G َ2×02 822 02 َ22 02 َ22 022 1622 َ 0 8 022 02 8 6َ 00َ 

 0ً1َ 68َ 68 جمع
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 بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم ویژه -4-1-7-3

 می باشد.موجود  H,Iالگوهای  ویژهدر محله با تراکم 

متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال  00×02متر مربع و ابعاد  1002با مساحت تفکیک  Hالگوی 

مترمربع  602متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گرفته می شود و  022درصد است،  2َ ویژهتراکم 

درصد با  082تمانی برای این تفکیک و الگو درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساخ 62بقیه با 

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه دو واحد به  6متر مربع می باشد. این الگو  022ًزیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز  1َمتر مربع استقرار می یابد. پس تعداد واحدها در هر قطعه  002مساحت 

قطعه است که با  1 ویژهع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم متر مرب 0ً.06برای هر واحد 

واحد خواهد  106برابر  Hضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 باشد.نفر می  1ََ ویژهبا تراکم  Hنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًبود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Hپالن و مقطع الگوی 

 
 

 مترمربع 1002با مساحت   Hالگوی
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متر طراحی شده است. از آنجا که سطح اشغال تراکم  2ً×62متر مربع و ابعاد  1822با مساحت تفکیک  Iالگوی 

مترمربع بقیه با  1282فته می شود و متر مربع از زمین برای ساخت و ساز در نظر گر 602درصد است،  2َویژه 

درصد با  082درصد از زمین به فضای باز اختصاص می یابد. تراکم ساختمانی برای این تفکیک و الگو  62

طبقه در نظر گرفته شده است که در هر طبقه چهار واحد به  6متر مربع می باشد. این الگو  02َ2زیربنای 

واحد خواهد بود. سرانه فضای باز  08. پس تعداد واحدها در هر قطعه متر مربع استقرار می یابد 182مساحت 

قطعه است که با  10متر مربع می باشد. تعداد قطعات با این الگو در محله با تراکم ویژه  8.06ًبرای هر واحد 

اهد واحد خو 02َبرابر  Iضرب شدن در تعداد واحدهای هر قطعه، تعداد کل واحدها در تمام قطعات با الگوی 

 نفر می باشد. 1َ62با تراکم ویژه  Iنفر، جمعیت پذیری الگوی  0.ًبود. با در نظر گرفتن بعد خانوار 

 به صورت شماتیک اینگونه خواهد بود. Iپالن و مقطع الگوی 

 
 

 مترمربع 1822با مساحت   Iالگوی
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 : بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در محله با تراکم ویژه3-7-1-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االگوه
ابعاد 

 تیپ ها

مساحت 

 قطعات

 تراکم ساختمانی فضای باز سطح اشغال
تعداد 

 طبقات

تعداد 

واحد 

در هر 

 طبقه

تعداد 

واحدها 

در 

 قطعات

مساحت 

هر 

 واحد

سرانه 

فضای باز 

به ازای 

 هر واحد

تعداد 

کل 

قطعات 

 )الگوها(

تعداد 

کل 

واحدها 

در تمام 

 قطعات

جمعیت 

 پذیری
 مترمربع درصد عمترمرب درصد مترمربع درصد

H 02×00 1002 َ2 022 62 602 082 ً022 6 0 1َ 002 0ً.06 1 106 ََ1 

I 62×ً2 1822 َ2 602 62 1282 082 02َ2 6 َ 08 182 ً8.06 10 َ02 1َ62 

 1111 0َ6 0َ جمع
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 بررسی وضعیت قطعات و جمعیت در کل محدوده مطالعاتی -5-1-7-3

 الگوی مسکونی با تراکم های کم، متوسط، زیاد و ویژه موجود می باشد. 1دوده در کل مح

واحد مسکونی در محدوده  0ً01قطعه می باشد. که در مجموع  06ًتعداد کل قطعات با الگوهای مختلف 

 نفر خواهد بود. 8008موجود است که با ضرب شدن در همدیگر، جمعیت پذیری کل محدوده 

 

 ی وضعیت قطعات و جمعیت در کل محدوده مطالعاتی: بررس3-7-1-5جدول 

 الگوها
ابعاد 

 تیپ ها

مساحت 

 قطعات

 تراکم ساختمانی فضای باز سطح اشغال
تعداد 

 طبقات

تعداد 

واحد 

در هر 

 طبقه

تعداد 

واحدها 

در 

 قطعات

مساحت 

هر 

 واحد

سرانه 

فضای 

باز به 

ازای هر 

 واحد

تعداد 

کل 

قطعات 

 )الگوها(

تعداد 

کل 

واحدها 

ام در تم

 قطعات

جمعیت 

 پذیری
 مترمربع درصد مترمربع درصد مترمربع درصد

A 02×12 022 62 102 َ2 82 102 0َ2 0 1 0 102 َ2 061 0َ0 1816 

B 00×11 0َ0 00 1ًً َ0 121 160 ً11 ً 1 ً 1ًً ً6.ًً 16ً َ81 1611 

C 0َ×10 088 00 108 َ0 1ً2 160 َ6َ ً 1 ً 108 ًَ.ًً 0َ 60 000 

D ً0×10 ً8َ 00 011 َ0 16ً 160 6ًً ً 0 6 120 08.8ً ً 18 6ً 

E ًً×16 008 02 06َ 02 06َ 022 1206 َ 0 8 1ً0 ًً 00 ََ2 10َ2 

F ً6×18 6َ8 02 ً0َ 02 ً0َ 022 1016 َ ً 10 128 06 10 182 6ً2 

G َ2×02 822 02 َ22 02 َ22 022 1622 َ 0 8 022 02 8 6َ 00َ 

H 02×00 1002 َ2 022 62 602 082 ً022 6 0 1َ 002 0ً.06 1 106 ََ1 

I 62×ً2 1822 َ2 602 62 1282 082 02َ2 6 َ 08 182 ً8.06 10 َ02 1َ62 
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 کاربری اراضی پیشنهادی -2-7-3

عریفی واستها و نیازهای جامعه شهری تساماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خ

برای کاربری اراضی است. کاربری اراضی پیشنهادی یعنی ما با توجه به سطح و مقیاس محدوده مورد مطالعه و با 

 استفاده از الگوهای باالدست و در نظر گرفتن نیاز افراد و محدوده، کاربری ها را در مقیاس محدوده مطالعاتی

نهادی برای جمعیت پیشنهادی ما برای محدوده پاسخگو پیشنهاد می کنیم به گونه ای که باید کاربری های پیش

 باشد تا نیازی احساس نشود.

محدوده در متر مربع، کاربری هایی در مقیاس محلی پیشنهاد شده است. 002606.08برای محدوده به مساحت 

مساحت محله با تراکم های مختلف در نظر گرفته شده است. که به صورت مجزا، کاربری ها و  َمورد مطالعه 

 آنها را در هر یک از تراکم ها بررسی می کنیم.

 

 بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم -1-2-7-3

سرانه این محله برای  را دارا می باشد. نفر 1816و جمعیت  متر مربع 0َ.1َ1010محله با تراکم کم مساحت 

 مترمربع می باشد. 68.6هر نفر 

 کاربرد و کاربری مسکونی

درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر  .پیشنهاد شده است از محله با تراکم کم متر مربع 0ً60َ.6 یبرا

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 08.06درصد و سرانه این کاربری برابر  0.10ً

  کاربرد آموزشی

 8008 0ً01 06ً جمع
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 0.21اربردها برابر درصد آن از کل مساحت ک .از محله با تراکم کم پیشنهاد شده استمتر مربع  222ً برای

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.08درصد و سرانه این کاربرد برابر 

 کاربری کودکستان و مهدکودک 

درصد آن از کل مساحت  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 6ً.6ً2 برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 8ً.2درصد و سرانه این کاربری برابر  1َ.2کاربریها برابر 

 کاربری ابتدایی 

درصد آن از کل مساحت  .از محله با تراکم کم پیشنهاد شده استمتر مربع  0061.6ً برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.0درصد و سرانه این کاربری برابر  1.00کاربریها برابر 

 کاربری راهنمایی 

  حله با تراکم کم پیشنهاد نشده است.دارا بودن مقیاس ناحیه ای در مبه دلیل 

 خدمات رفاهی و عمومیکاربرد 

درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .از محله با تراکم کم پیشنهاد شده استمتر مربع  00660.1َ برای

 .متر مربع برای هر نفر می باشد 11.10درصد و سرانه این کاربرد برابر  10.18

 تجاریکاربری 

درصد آن  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 6ً.0ًَ1 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.0َدرصد و سرانه این کاربری برابر  1.06از کل مساحت کاربریها برابر 

 مذهبیکاربری 

درصد آن از  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 12ً0.60 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.61کل مساحت کاربریها برابر 

 فرهنگیکاربری 

درصد آن از  ست.از محله با تراکم کم پیشنهاد شده ا متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.6کل مساحت کاربریها برابر 

 فضای سبزکاربری 

درصد آن  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 10120.0ً برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 6.16رصد و سرانه این کاربری برابر د 12.10از کل مساحت کاربریها برابر 
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 ورزشیکاربری 

درصد آن از  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 0280.60 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 نفر می باشد. متر مربع برای هر 1.1درصد و سرانه این کاربری برابر  1ً.1کل مساحت کاربریها برابر 

 درمانیکاربری 

درصد آن از  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.6کل مساحت کاربریها برابر 

  تأسیسات و تجهیزاتکاربری 

 سیسات و تجهیزات شهری در محله با تراکم کم پیشنهاد نشده است.با کاربرد تأ

 

 

 حمل و نقلکاربرد 

درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .از محله با تراکم کم پیشنهاد شده استمتر مربع  62228.61 برای

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 6.1ًدرصد و سرانه این کاربرد برابر  6.81َ

 معابرشبکه کاربری 

درصد آن از کل  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 01122.68 برای حمل و نقلبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 6ً.06درصد و سرانه این کاربری برابر  66.ًَمساحت کاربریها برابر 

 پیاده راهکاربری 

درصد آن از کل  حله با تراکم کم پیشنهاد شده است.از م متر مربع 0َ.6866 برای حمل و نقلبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 10.َدرصد و سرانه این کاربری برابر  0.08مساحت کاربریها برابر 

 پارکینگکاربری 

درصد آن از کل مساحت  از محله با تراکم کم پیشنهاد شده است. متر مربع 1122 برای حمل و نقلبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.08درصد و سرانه این کاربری برابر  2.6َا برابر کاربریه

 حریم راه

درصد آن از کل  .را به خود اختصاص داده است متر مربع 11ً1.01 مساحتی برابر حمل و نقلبا کاربرد 

 نفر می باشد.متر مربع برای هر  81.َدرصد و سرانه این کاربری برابر  6.10مساحت کاربریها برابر 
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 بررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم :3-7-2-1 جدول

 نام کاربری 
 نفر 1816جمعیت : 

 وسعت
 )متر مربع(

 درصد سرانه

 0.10ً 08.06 0ً60َ.6 مسکونی مسکونی

 0.10ً 08.06 0ً60َ.6 جمع

 آموزشی

 1َ.2 8ً.2 6ً.6ً2 کودکستان

 1.00 1.0 0061.6ً دبستان

 2.22 - - راهنمایی

 0.21 1.08 222ً جمع

خدمات رفاهی و 

 عمومی

 1.06 1.0َ 6ً.0ًَ1 تجاری

 2.61 2.00 12ً0.60 مذهبی

 2.6 2.00 1202 فرهنگی

 12.10 6.16 10120.0ً فضای سبز

 1ً.1 1.1 0280.60 ورزشی

 2.6 2.00 1202 درمانی

 10.18 11.10 00660.1َ جمع
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تجهیزات تأسیسات و 

 شهری

تأسیسات و 

 تجهیزات
- - 2.22 

 2.22 - - جمع

 حمل و نقل

 66.ًَ 6ً.06 01122.68 شبکه معابر

 0.08 10.َ 0َ.6866 پیاده راه

 2.6َ 2.08 1122 پارکینگ

 6.10 81.َ 11ً1.01 حریم راه

 6.81َ 6.1ً 62228.61 جمع

 122 68.6 0َ.1َ1010 جمع کل

 

 

 

 

 کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم سرانهبررسی  :3-7-2-1-1نمودار 
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 کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم درصدبررسی  :3-7-2-1-2نمودار 

 
 کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم کم: 3-7-2-1نقشه 
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 متوسطبررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم  -2-2-7-3

نفر را دارا می باشد. سرانه این محله  0206متر مربع و جمعیت  1َ1َ0َ.81متوسط مساحت محله با تراکم 

 مترمربع می باشد. 6ً.60برای هر نفر 

 کاربرد و کاربری مسکونی

پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها  متوسطمتر مربع از محله با تراکم  618َ.11َبرای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 0ً.11این کاربری برابر درصد و سرانه  ََ.1ًبرابر 

  کاربرد آموزشی

درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .پیشنهاد شده است متوسطاز محله با تراکم متر مربع  8011.21 برای

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 0.َدرصد و سرانه این کاربرد برابر  0.6

 دک کاربری کودکستان و مهدکو

درصد آن از کل مساحت  پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 6ً.8ً0 برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1َ.2درصد و سرانه این کاربری برابر  2.06کاربریها برابر 

 کاربری ابتدایی 

درصد آن از کل  .پیشنهاد شده است متوسطکم از محله با ترامتر مربع  0َ88.26 برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.0ًدرصد و سرانه این کاربری برابر  1.66مساحت کاربریها برابر 

 کاربری راهنمایی 

درصد آن از کل  پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 0186.01 برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 0.06درصد و سرانه این کاربری برابر  6َ.ًبرابر مساحت کاربریها 

 خدمات رفاهی و عمومیکاربرد 

درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .پیشنهاد شده است متوسطاز محله با تراکم متر مربع  02َ10.1َ برای

 هر نفر می باشد. متر مربع برای 12.10درصد و سرانه این کاربرد برابر  1ً.61

 تجاریکاربری 

درصد  پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 0616.60 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 8ً.1درصد و سرانه این کاربری برابر  1.86آن از کل مساحت کاربریها برابر 
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 مذهبیکاربری 

درصد  پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 12ً0.60 برای ت رفاهی و عمومیخدمابا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.01درصد و سرانه این کاربری برابر  2.61آن از کل مساحت کاربریها برابر 

 فرهنگیکاربری 

درصد آن  پیشنهاد شده است. متوسطتراکم  از محله با متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.6از کل مساحت کاربریها برابر 

 فضای سبزکاربری 

 پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 10َ80.10 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

متر مربع برای هر نفر می  6.16درصد و سرانه این کاربری برابر  0ً.8مساحت کاربریها برابر  درصد آن از کل

 باشد.

 ورزشیکاربری 

درصد  پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 0280.60 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.2ًربری برابر درصد و سرانه این کا 1ً.1آن از کل مساحت کاربریها برابر 

 درمانیکاربری 

درصد آن  پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.6از کل مساحت کاربریها برابر 

  تأسیسات و تجهیزاتبری کار

 پیشنهاد نشده است. متوسطبا کاربرد تأسیسات و تجهیزات شهری در محله با تراکم 

 حمل و نقلکاربرد 

درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .پیشنهاد شده است متوسطاز محله با تراکم متر مربع  6ًًًَ.60 برای

 ر مربع برای هر نفر می باشد.مت 6.0ًَدرصد و سرانه این کاربرد برابر  1.10َ

 شبکه معابرکاربری 

پیشنهاد شده است. درصد آن از کل متوسط متر مربع از محله با تراکم  0ً20ً.0ًبا کاربرد حمل و نقل برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 06.16درصد و سرانه این کاربری برابر  1َ.0ًمساحت کاربریها برابر 
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 پیاده راهکاربری 

درصد آن از کل  پیشنهاد شده است. متوسطاز محله با تراکم  متر مربع 6ً.6801 برای حمل و نقلکاربرد با 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 88.ًدرصد و سرانه این کاربری برابر  0.06مساحت کاربریها برابر 

 پارکینگکاربری 

درصد آن از کل  پیشنهاد شده است. متوسطم از محله با تراک متر مربع 1ََ0.66 برای حمل و نقلبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.61درصد و سرانه این کاربری برابر  2.16مساحت کاربریها برابر 

 حریم راه

درصد آن از کل  را به خود اختصاص داده است. متر مربع 1َ.11120 مساحتی برابر حمل و نقلبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 8َ.0درصد و سرانه این کاربری برابر  ًَ.6مساحت کاربریها برابر 
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 متوسطبررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم  :3-7-2-2 جدول

 نام کاربری 
 نفر 0206جمعیت : 

 وسعت
 )متر مربع(

 درصد سرانه

 ََ.1ً 0ً.11 618َ.11َ مسکونی مسکونی

 ََ.1ً 0ً.11 618َ.11َ جمع

 آموزشی

 2.06 1َ.2 6ً.8ً0 کودکستان

 1.66 1.0ً 0َ88.26 دبستان

 6َ.ً 0.06 0186.01 راهنمایی

 0.6 0.َ 8011.21 جمع

خدمات رفاهی و 

 عمومی

 1.86 8ً.1 0616.60 تجاری

 2.61 2.01 12ً0.60 مذهبی

 2.6 2.00 1202 فرهنگی

 0ً.8 6.16 10َ80.10 فضای سبز

 1ً.1 1.2ً 0280.60 ورزشی

 2.6 2.00 1202 درمانی

 1ً.61 12.10 02َ10.1َ جمع

تأسیسات و تجهیزات 

 شهری

تأسیسات و 

 تجهیزات
- - 2.22 

 2.22 - - جمع

 حمل و نقل

 1َ.0ً 06.16 0ً20ً.0ً شبکه معابر

 0.06 88.ً 6ً.6801 پیاده راه

 2.16 2.61 1ََ0.66 پارکینگ

 ًَ.6 8َ.0 1َ.11120 حریم راه

 1.10َ 6.0ًَ 6ًًًَ.60 جمع
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 122 6ً.60 1َ1َ0َ.81 جمع کل

 

 

 

 

 

 متوسطکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم سرانه بررسی  :3-7-2-2-1نمودار 

 
 متوسطکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم درصد بررسی  :3-7-2-2-2نمودار 
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 متوسطاکم کاربری اراضی پیشنهادی محله با تر: 3-7-2-2نقشه 
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 زیادبررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم  -3-2-7-3

نفر را دارا می باشد. سرانه این محله برای  0ً1َمتر مربع و جمعیت  6َ.1ََ228محله با تراکم زیاد مساحت 

 مترمربع می باشد. 62.10هر نفر 

  کاربرد و کاربری مسکونی

با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر  متر مربع از محله 6ً.666ََبرای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 18.66درصد و سرانه این کاربری برابر  1.20ً

  کاربرد آموزشی

 1.10درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده استمتر مربع  0810.0 برای

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.18رصد و سرانه این کاربرد برابر د

 کاربری کودکستان و مهدکودک 

درصد آن از کل مساحت  از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. متر مربع 612 برایبا کاربرد آموزشی 

 نفر می باشد.متر مربع برای هر  ً.2درصد و سرانه این کاربری برابر  1َ.2کاربریها برابر 

 کاربری ابتدایی 

درصد آن از کل مساحت  .از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده استمتر مربع  0120.0 برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.88درصد و سرانه این کاربری برابر  6َ.1کاربریها برابر 

 کاربری راهنمایی 

  ه ای در محله با تراکم زیاد پیشنهاد نشده است.به دلیل دارا بودن مقیاس ناحی

 خدمات رفاهی و عمومیکاربرد 

متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  061ً.01ًبرای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1ً.66درصد و سرانه این کاربرد برابر  00.60

 تجاریکاربری 

درصد آن  از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. متر مربع 26َ.00ً برای خدمات رفاهی و عمومیا کاربرد ب

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.08درصد و سرانه این کاربری برابر  0.1ًاز کل مساحت کاربریها برابر 

 مذهبیکاربری 
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درصد آن  از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. ربعمتر م 12ً0.60 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. ًَ.2درصد و سرانه این کاربری برابر  2.60از کل مساحت کاربریها برابر 

 فرهنگیکاربری 

ن از درصد آ از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. ََ.2درصد و سرانه این کاربری برابر  2.6ًکل مساحت کاربریها برابر 

 فضای سبزکاربری 

متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد  0ََ0ً.60با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 12.0رانه این کاربری برابر درصد و س 16.16آن از کل مساحت کاربریها برابر 

 ورزشیکاربری 

درصد آن  از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. متر مربع 0280.60 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 می باشد. متر مربع برای هر نفر 2.86درصد و سرانه این کاربری برابر  0َ.1از کل مساحت کاربریها برابر 

 درمانیکاربری 

درصد آن از  از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. ََ.2درصد و سرانه این کاربری برابر  2.6ًکل مساحت کاربریها برابر 

  تأسیسات و تجهیزاتکاربری 

 یسات و تجهیزات شهری در محله با تراکم زیاد پیشنهاد نشده است.با کاربرد تأس

 حمل و نقلکاربرد 

متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  6ً820.6برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 06.60درصد و سرانه این کاربرد برابر  1ً.ََ

 معابر شبکهکاربری 

متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل  6661.61َبا کاربرد حمل و نقل برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 11.10درصد و سرانه این کاربری برابر  16.ًًمساحت کاربریها برابر 

 پیاده راهکاربری 

درصد آن از کل مساحت  محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. از متر مربع 6800.1 برای حمل و نقلبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 06.ًدرصد و سرانه این کاربری برابر  ََ.0کاربریها برابر 
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 پارکینگکاربری 

متر مربع از محله با تراکم زیاد پیشنهاد شده است. درصد آن از کل  1ً1ً.68با کاربرد حمل و نقل برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.08درصد و سرانه این کاربری برابر  2.16ت کاربریها برابر مساح

 

 حریم راه

متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل مساحت  6810.2ًبا کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 

 ع برای هر نفر می باشد.متر مرب 0.80درصد و سرانه این کاربری برابر  6ً.َکاربریها برابر 

 

 زیادبررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم  :3-7-2-3 جدول

 نام کاربری 
 نفر 0ً1َجمعیت : 

 وسعت
 )متر مربع(

 درصد سرانه

 1.20ً 18.66 6ً.666ََ مسکونی مسکونی

 1.20ً 18.66 6ً.666ََ جمع

 آموزشی

 1َ.2 ً.2 612 کودکستان

 6َ.1 2.88 0120.0 دبستان

 2.22 - - راهنمایی

 1.10 1.18 0810.0 جمع

خدمات رفاهی و 

 عمومی

 0.1ً 1.08 26َ.00ً تجاری

 2.60 ًَ.2 12ً0.60 مذهبی

 2.6ً ََ.2 1202 فرهنگی

 16.16 12.0 0ََ0ً.60 فضای سبز

 0َ.1 2.86 0280.60 ورزشی

 2.6ً ََ.2 1202 درمانی

 00.60 1ً.66 061ً.01ً جمع

ت و تجهیزات تأسیسا

 شهری

تأسیسات و 

 تجهیزات
- - 2.22 

 2.22 - - جمع

 16.ًً 11.10 6661.61َ شبکه معابر 
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 ََ.0 06.ً 6800.1 پیاده راه

 2.16 2.08 1ً1ً.68 پارکینگ

 6ً.َ 0.80 6810.2ً حریم راه

 1ً.ََ 06.60 6ً820.6 جمع

 122 62.10 6َ.1ََ228 جمع کل

 

 زیادکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم سرانه  بررسی :3-7-2-3-1نمودار 

 
 زیادکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم درصد بررسی  :3-7-2-3-2نمودار 
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 زیادکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم : 3-7-2-3نقشه 
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 ویژهبررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم  -4-2-7-3

نفر را دارا می باشد. سرانه این محله برای  1111متر مربع و جمعیت  128208.80تراکم ویژه مساحت محله با 

 مترمربع می باشد. 06.0ًهر نفر 

  کاربرد و کاربری مسکونی

متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها برابر  80َ2.16ًبرای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 02.16رانه این کاربری برابر درصد و س 0.68ً

   کاربرد آموزشی

درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .پیشنهاد شده است از محله با تراکم ویژهمتر مربع  2َ1.10ً برای

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.01درصد و سرانه این کاربرد برابر  0.80

 و مهدکودک کاربری کودکستان 

درصد آن از کل مساحت  پیشنهاد شده است. از محله با تراکم ویژه متر مربع 610.81 برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 6ً.2درصد و سرانه این کاربری برابر  2.66کاربریها برابر 

 کاربری ابتدایی 

درصد آن از کل مساحت  .پیشنهاد شده است با تراکم ویژهاز محله متر مربع  ًَ.0ًًً برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.00درصد و سرانه این کاربری برابر  0.16کاربریها برابر 

 کاربری راهنمایی 

  پیشنهاد نشده است. به دلیل دارا بودن مقیاس ناحیه ای در محله با تراکم ویژه

 خدمات رفاهی و عمومیکاربرد 

متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  1َ.11061ای بر

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 12.00درصد و سرانه این کاربرد برابر  18.10

 تجاریکاربری 
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درصد آن  شنهاد شده است.پی از محله با تراکم ویژه متر مربع ََ.0111 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1َ.ًدرصد و سرانه این کاربری برابر  0.00از کل مساحت کاربریها برابر 

 مذهبیکاربری 

درصد آن از  پیشنهاد شده است. از محله با تراکم ویژه متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.16کل مساحت کاربریها برابر 

 فرهنگیکاربری 

درصد آن از  پیشنهاد شده است. از محله با تراکم ویژه متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 برای هر نفر می باشد.متر مربع  2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.16کل مساحت کاربریها برابر 

 فضای سبزکاربری 

متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن  8ًً8.20با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 6ً.َدرصد و سرانه این کاربری برابر  6.60از کل مساحت کاربریها برابر 

 ورزشیکاربری 

درصد آن از  پیشنهاد شده است. از محله با تراکم ویژه متر مربع 0122 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.1درصد و سرانه این کاربری برابر  1.1َکل مساحت کاربریها برابر 

 درمانیکاربری 

درصد آن از  پیشنهاد شده است. تراکم ویژهاز محله با  متر مربع 1202 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.00درصد و سرانه این کاربری برابر  2.16کل مساحت کاربریها برابر 

  تأسیسات و تجهیزاتکاربری 

ن درصد آ پیشنهاد شده است. از محله با تراکم ویژه متر مربع 018ً.1ً برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.06درصد و سرانه این کاربری برابر  0.66از کل مساحت کاربریها برابر 

 حمل و نقلکاربرد 

متر مربع از محله با تراکم ویژه پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  866.11ًَبرای 

 تر مربع برای هر نفر می باشد.م 00.16درصد و سرانه این کاربرد برابر  2.60َ

 شبکه معابرکاربری 
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پیشنهاد شده است. درصد آن از کل  ویژهمتر مربع از محله با تراکم  0000.21ًبا کاربرد حمل و نقل برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 16.86درصد و سرانه این کاربری برابر  01.8ًمساحت کاربریها برابر 

 پیاده راهکاربری 

درصد آن از کل  پیشنهاد شده است. از محله با تراکم ویژه متر مربع ًَ.6866 برای حمل و نقلکاربرد با 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 10.َدرصد و سرانه این کاربری برابر  6.01مساحت کاربریها برابر 

 پارکینگکاربری 

پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت  ژهویمتر مربع از محله با تراکم  1122با کاربرد حمل و نقل برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.08درصد و سرانه این کاربری برابر  1.20کاربریها برابر 

 حریم راه

متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل مساحت  6َ.0668با کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. َ.1و سرانه این کاربری برابر درصد  8َ.0کاربریها برابر 

 ویژهبررسی کاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم  :3-7-2-4 جدول

 نام کاربری 
 نفر 1111جمعیت : 

 وسعت
 )متر مربع(

 درصد سرانه

 0.68ً 02.16 80َ2.16ً مسکونی مسکونی

 0.68ً 02.16 80َ2.16ً جمع

 آموزشی

 2.66 6ً.2 610.81 کودکستان

 0.16 1.00 ًَ.0ًًً دبستان

 2.22 - - راهنمایی

 0.80 1.01 2َ1.10ً جمع

خدمات رفاهی و 

 عمومی

 0.00 1َ.ً ََ.0111 تجاری

 2.16 2.00 1202 مذهبی

 2.16 2.00 1202 فرهنگی

 6.60 6ً.َ 8ًً8.20 فضای سبز

 1.1َ 1.1 0122 ورزشی

 2.16 2.00 1202 درمانی
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 18.10 12.00 1َ.11061 جمع

تأسیسات و تجهیزات 

 شهری

تأسیسات و 

 تجهیزات
018ً.1ً 1.06 0.66 

 0.66 1.06 018ً.1ً جمع

 

 01.8ً 16.86 0000.21ً شبکه معابر

 6.01 10.َ ًَ.6866 پیاده راه

 1.20 2.08 1122 پارکینگ

 8َ.0 َ.1 6َ.0668 حریم راه

 2.60َ 00.16 866.11ًَ جمع

 122 06.0ً 128208.80 کلجمع 

 

 ویژهکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم سرانه بررسی  :3-7-2-4-1نمودار 

 
 ویژهکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم درصد بررسی  :3-7-2-4-2نمودار 
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 ویژهکاربری اراضی پیشنهادی محله با تراکم : 3-7-2-4نقشه 
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 کل محدوده اراضی پیشنهادیبررسی کاربری  -5-2-7-3

برای هر  محدودهنفر را دارا می باشد. سرانه  8008متر مربع و جمعیت  002606.08مساحت  محدوده مطالعاتی

 مترمربع می باشد. 66.1َنفر 

 کاربرد و کاربری مسکونی

 8ً.ًًر پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربری ها براب محدودهمتر مربع از  18ً806.1َبرای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. ًَ.00درصد و سرانه این کاربری برابر 

 کاربرد آموزشی

درصد و  10.ًدرصد آن از کل مساحت کاربردها برابر  .از محدوده پیشنهاد شده استمتر مربع  6ً.16ً60 برای

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 0.11سرانه این کاربرد برابر 

 ان و مهدکودک کاربری کودکست

درصد آن از کل مساحت کاربریها  از محدوده پیشنهاد شده است. متر مربع 0111.0َ برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 6ً.2درصد و سرانه این کاربری برابر  2.0َبرابر 

 کاربری ابتدایی 

درصد آن از کل مساحت کاربریها  .د شده استاز محدوده پیشنهامتر مربع  1116.0ً برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.10درصد و سرانه این کاربری برابر  1.66برابر 

 کاربری راهنمایی 

درصد آن از کل مساحت کاربریها  .از محدوده پیشنهاد شده استمتر مربع  0186.01 برایبا کاربرد آموزشی 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.6ًکاربری برابر درصد و سرانه این  2.1َبرابر 

 خدمات رفاهی و عمومیکاربرد 

درصد  ًً.16پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر محدوده متر مربع از  10ََ1.18برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 11.61و سرانه این کاربرد برابر 

 تجاریکاربری 

درصد آن از کل  از محدوده پیشنهاد شده است. متر مربع 1َ02َ.61 برای دمات رفاهی و عمومیخبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.6ًدرصد و سرانه این کاربری برابر  0.08مساحت کاربریها برابر 
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 مذهبیکاربری 

درصد آن از کل  اد شده است.از محدوده پیشنه متر مربع 1َ6.80َ برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.0درصد و سرانه این کاربری برابر  2.60مساحت کاربریها برابر 

 فرهنگیکاربری 

درصد آن از کل مساحت  از محدوده پیشنهاد شده است. متر مربع 022َ برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.01نه این کاربری برابر درصد و سرا 2.66کاربریها برابر 

 فضای سبزکاربری 

پیشنهاد شده است. درصد آن از کل محدوده متر مربع از  8َ.62ًَ1با کاربرد خدمات رفاهی و عمومی برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. ًَ.6درصد و سرانه این کاربری برابر  12.16مساحت کاربریها برابر 

 ورزشیکاربری 

درصد آن از کل  از محدوده پیشنهاد شده است. متر مربع 8ًَ6.86 برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 1.20درصد و سرانه این کاربری برابر  1.00مساحت کاربریها برابر 

 درمانیکاربری 

درصد آن از کل مساحت  از محدوده پیشنهاد شده است. مربعمتر  022َ برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.01درصد و سرانه این کاربری برابر  2.66کاربریها برابر 

  تأسیسات و تجهیزاتکاربری 

درصد آن از کل  از محدوده پیشنهاد شده است. متر مربع 018ً.1ً برای خدمات رفاهی و عمومیبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 6ً.2درصد و سرانه این کاربری برابر  2.0َمساحت کاربریها برابر 

 حمل و نقلکاربرد 

درصد  0.6َپیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربردها برابر محدوده متر مربع از  001101.16برای 

 می باشد.متر مربع برای هر نفر  2.00ًو سرانه این کاربرد برابر 

 شبکه معابرکاربری 

پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت محدوده متر مربع از  18َ116.61با کاربرد حمل و نقل برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 8َ.00درصد و سرانه این کاربری برابر  08.ًًکاربریها برابر 
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 پیاده راهکاربری 

درصد آن از کل مساحت  از محدوده پیشنهاد شده است. متر مربع 0ً.1ًَ6ً برای حمل و نقلبا کاربرد 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 80.ًدرصد و سرانه این کاربری برابر  0.61کاربریها برابر 

 پارکینگکاربری 

پیشنهاد شده است. درصد آن از کل مساحت کاربریها محدوده متر مربع از  ََ.02ً1با کاربرد حمل و نقل برای 

 متر مربع برای هر نفر می باشد. 2.61درصد و سرانه این کاربری برابر  2.11ابر بر

 حریم راه

متر مربع را به خود اختصاص داده است. درصد آن از کل  01606.0با کاربرد حمل و نقل مساحتی برابر 

 ی باشد.متر مربع برای هر نفر م 61.ًدرصد و سرانه این کاربری برابر  َ.0مساحت کاربریها برابر 
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 : بررسی کاربری اراضی پیشنهادی کل محدوده3-7-2-5جدول          

 نام کاربری 
 نفر 8008جمعیت : 

 وسعت
 )متر مربع(

 درصد سرانه

 8ً.ًً ًَ.00 18ً806.1َ مسکونی مسکونی

 8ً.ًً ًَ.00 18ً806.1َ جمع

 آموزشی

 2.0َ 6ً.2 0111.0َ کودکستان

 1.66 1.10 1116.0ً دبستان

 2.1َ 2.6ً 0186.01 راهنمایی

 10.ً 0.11 6ً.16ً60 جمع

خدمات رفاهی و 

 عمومی

 0.08 1.6ً 1َ02َ.61 تجاری

 2.60 2.0 1َ6.80َ مذهبی

 2.66 2.01 022َ فرهنگی

 12.16 ًَ.6 8َ.62ًَ1 فضای سبز

 1.00 1.20 8ًَ6.86 ورزشی

 2.66 2.01 022َ درمانی

 ًً.16 11.61 10ََ1.18 جمع

تأسیسات و تجهیزات 

 شهری

تأسیسات و 

 تجهیزات
018ً.1ً 2.ً6 2.0َ 

 2.0َ 6ً.2 018ً.1ً جمع

 حمل و نقل

 08.ًً 8َ.00 18َ116.61 شبکه معابر

 0.61 80.ً 0ً.1ًَ6ً پیاده راه

 2.11 2.61 ََ.02ً1 پارکینگ

 َ.0 61.ً 01606.0 حریم راه

 0.6َ 2.00ً 001101.16 جمع
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 122 66.1َ 002606.08 جمع کل

 

 

 

 

 

 کل محدودهکاربری اراضی پیشنهادی سرانه بررسی  :3-7-2-5-1نمودار 

 
 کل محدودهکاربری اراضی پیشنهادی درصد بررسی  :3-7-2-5-2نمودار 
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 کل محدودهکاربری اراضی پیشنهادی : 3-7-2-5نقشه 
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 تاندازه گذاری و شماره گذاری قطعا -3-7-3

شماره قطعه و مساحت آن روی خود قطعه  ،تمام قطعات و کاربری ها در نقشه مکان یابی شدند. برای هر قطعه

مشخص شده است. طریقه شماره گذاری برای هر کاربری از یک شروع شده و از محله با تراکم کم تا محله با 

نمایان  ً-6-0در نقشه  شان داده شده است کهاندازه قطعات نیز با رنگی مجزا و به متر ن تراکم ویژه ادامه دارد.

 است. 

 : اندازه گذاری و شماره گذاری قطعات3-7-3نقشه 
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 شبکه معابراندازه گذاری  -4-7-3

نشان دهنده عرض معبر  0َنشان داده شده که عدد  ST.24برای شبکه معابر محدوده اندازه عرض هر معبر با 

معابر با عرض یکسان، عدد مجزایی در جلوی عرض معبر نوشته شده که مربوطه می باشد. به دلیل متعدد بودن 

متری موجود است  18چهار معبر نشان از شماره معبر مربوطه با عرض مشخص می باشد. برای مثال در محدوده 

نوشته شده  ً-6-0در نقشه شماره  ST.18.1, ST.18.2 , ST.18.3 , ST.18.4که برای هر یک به ترتیب 

 است.

 شبکه معابر: اندازه گذاری 3-7-4نقشه 
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 شبکه معابر -5-7-3

 شبکه معابر بر اساس عرض -1-5-7-3

 متری 6معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 0.6َمتر مربع،  َ.812َبا مساحت 

 متری 8معابر 

 ختصاص داده است.درصد از کل مساحت معابر را به خود ا 1.6متر مربع،  1َ.1َ0ًبا مساحت 
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 متری 12معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 10.ًمتر مربع،  60َ1.0با مساحت 

 متری 10معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 18.18متر مربع،  618.2ًًَبا مساحت 

 متری 18معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 16.16متر مربع،  160َ.6ًًبا مساحت 

 متری 00معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 0ً.8َمتر مربع،  100.1ًََبا مساحت 

 متری 00معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 10.60متر مربع،  ً.0ًً1ًبا مساحت 

 تریم 06معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 1ً.12متر مربع،  8َ.11021با مساحت 

 متری 08معابر 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 8َ.1متر مربع،  160ً1.66با مساحت 

 

 

 

 

 

 : شبکه معابر بر اساس عرض3-7-5-1جدول

 درصد مساحت شبکه معابر ردیف

 0.6َ َ.812َ متری 6 1

 1.6 1َ.1َ0ً متری 8 0

 10.ً 60َ1.0 متری 12 ً

 18.18 618.2ًًَ متری 10 َ
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 16.16 160َ.6ًً متری 18 0

 0ً.86 100.1ًََ متری 00 6

 10.60 ً.0ًً1ً متری 00 6

 1ً.12 8َ.11021 متری 06 8

 8َ.1 160ً1.66 متری 08 1

 122 18َ116.61 جمع 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : شبکه معابر بر اساس عرض 3-7-5-1نقشه 
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 عملکردشبکه معابر بر اساس  -2-5-7-3

 فرعی 0معابر درجه 

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 0.00ًمتر مربع،   621ًَ.0َبا مساحت 

 معابر محلی شهری

 بر را به خود اختصاص داده است.درصد از کل مساحت معا 0ً.86متر مربع،   100.1ًََبا مساحت 

  معابر محلی ناحیه ای

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 16.16متر مربع،   160َ.6ًًبا مساحت 

 معابر محلی محله ای

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 18.18متر مربع،  618.2ًًَبا مساحت 

 دسترسی ها

 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است. 8.06متر مربع،   1ً.10080ت با مساح

 

 ملکرد: شبکه معابر بر اساس ع3-7-5-2جدول 

 درصد مساحت شبکه معابر ردیف

 0.00ً 621ًَ.0َ فرعی 0درجه  0درجه  1

 محلی 2

 0ً.86 100.1ًََ محلی شهری

 16.16 160َ.6ًً محلی ناحیه ای

 18.18 618.2ًًَ حله ایمحلی م

 8.06 1ً.10080 دسترسی ها 3

 122 18َ116.61 جمع
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 عملکرد: شبکه معابر بر اساس  3-7-5-2نقشه 

 
 

 

 

 

 



 

WWW.SHAHRSAZIONLINE.COM 
 

 

 

 پراکندگی الگوها در محدوده -ً-8

 در  محدوده با تراکم های مختلف کم، متوسط، زیاد و ویژه پیشنهاد شده است. A,B,C,D,E,F,G,H,Iالگوهای 

هر الگو به صورت مجزا، سایت پالن و پرسپکتیوهای حجمی از جهات مختلف ارائه شده و نقشه ای با عنوان برای 

نقشه پراکندگی الگو در محدوده، تهیه شده است. مشخصات کمی الگوها در جدولی در کنار نقشه ی پراکندگی 

 آورده شده است.
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 Aالگوی 

 یپرسپکتیو حجمسایت پالن

 پرسپکتیو حجمیپرسپکتیو حجمی

 در محدوده A: پراکندگی الگوی 3-8-1نقشه 

 A الگو
 022 مساحت قطعات

 12×02 ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 62

 مترمربع 102

 فضای باز
 درصد 2َ

 مترمربع 82

 تراکم ساختمانی
 درصد 102

 مترمربع0َ2

 0 تعداد طبقات
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 Bالگوی 

 پرسپکتیو حجمی  سایت پالن

 پرسپکتیو حجمی پرسپکتیو حجمی

 1 تعداد واحد در هر طبقه

 0 داد واحد در قطعهتع

 102 مساحت هر واحد

 2َ سرانه فضای باز هر واحد
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 در محدوده B: پراکندگی الگوی 3-8-2نقشه 

 
 Cالگوی 

 پرسپکتیو حجمی         سایت پالن       

 B الگو
 0َ0 مساحت قطعات

 11×00 ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 00

 مترمربع 1ًً

 ازفضای ب
 درصد 0َ

 مترمربع 121

 تراکم ساختمانی
 درصد 160

 مترمربع 11ً

 ً تعداد طبقات

 1 تعداد واحد در هر طبقه

 ً تعداد واحد در قطعه

 1ًً مساحت هر واحد

 ًً.6ً سرانه فضای باز هر واحد
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 جمیپرسپکتیو ح                  

 در محدوده C: پراکندگی الگوی 3-8-3نقشه 

   
 

 Dالگوی 

 C الگو
 088 مساحت قطعات

 10×0َ ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 00

 مترمربع 108

 فضای باز
 درصد 0َ

 مترمربع 1ً2

 تراکم ساختمانی
 درصد 160

 مترمربع 6ََ

 ً تعداد طبقات

 1 تعداد واحد در هر طبقه

 ً تعداد واحد در قطعه

 108 هر واحد مساحت

 ًً.ًَ سرانه فضای باز هر واحد
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 پرسپکتیو حجمی   سایت پالن             

 پرسپکتیو حجمی   پرسپکتیو حجمی  

 در محدوده D: پراکندگی الگوی 3-8-4نقشه 

 
 

 D الگو
 8ًَ مساحت قطعات

 10×0ً ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 00

 مترمربع 011

 فضای باز
 درصد 0َ

 مترمربع 16ً

 تراکم ساختمانی
 درصد 160

 مترمربع 6ًً

 ً تعداد طبقات

 0 تعداد واحد در هر طبقه

 6 تعداد واحد در قطعه

 120 مساحت هر واحد

 08.8ً سرانه فضای باز هر واحد
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 Eالگوی 

 پرسپکتیو حجمی   سایت پالن        

 پرسپکتیو حجمی  پرسپکتیو حجمی

 در محدوده E: پراکندگی الگوی 3-8-5نقشه 

 E الگو
 008 مساحت قطعات

 16×ًً ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 02

 مترمربع 06َ

 فضای باز
 درصد 02

 مترمربع 06َ

 تراکم ساختمانی
 درصد 022

 مترمربع 1206

 َ تعداد طبقات

 0 تعداد واحد در هر طبقه

 8 تعداد واحد در قطعه

 1ً0 مساحت هر واحد

 ًً سرانه فضای باز هر واحد
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 Fالگوی 

 پرسپکتیو حجمی  سایت پالن          

 پرسپکتیو حجمی                        
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 در محدوده F: پراکندگی الگوی 3-8-6نقشه 

 
 Gالگوی 

 پرسپکتیو حجمی   سایت پالن    

 F الگو
 6َ8 مساحت قطعات

 18×6ً ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 02

 مترمربع 0ًَ

 فضای باز
 درصد 02

 ترمربعم 0ًَ

 تراکم ساختمانی
 درصد 022

 مترمربع 1016

 َ تعداد طبقات

 ً تعداد واحد در هر طبقه

 10 تعداد واحد در قطعه

 128 مساحت هر واحد

 06 سرانه فضای باز هر واحد
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 پرسپکتیو حجمی                

 در محدوده G : پراکندگی الگوی3-8-7نقشه 

 
 Hالگوی 

 G الگو
 822 مساحت قطعات

 02×2َ ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 02

 مترمربع 22َ

 فضای باز
 درصد 02

 مترمربع 22َ

 تراکم ساختمانی
 درصد 022

 مترمربع 1622

 َ تعداد طبقات

 0 تعداد واحد در هر طبقه

 8 تعداد واحد در قطعه

 022 مساحت هر واحد

 02 هر واحدسرانه فضای باز 
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 پرسپکتیو حجمی   سایت پالن    

 پرسپکتیو حجمی                  

 در محدوده H: پراکندگی الگوی 3-8-8نقشه 

 

 H الگو
 1002 مساحت قطعات

 00×02 ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 2َ

 مترمربع 022

 فضای باز
 درصد 62

 مترمربع 602

 تراکم ساختمانی
 ددرص 082

 مترمربع 022ً

 6 تعداد طبقات

 0 تعداد واحد در هر طبقه

 1َ تعداد واحد در قطعه

 002 مساحت هر واحد

 0ً.06 سرانه فضای باز هر واحد
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 Iالگوی 

 پرسپکتیو حجمی    سایت پالن     

 پرسپکتیو حجمی                 

 در محدوده I: پراکندگی الگوی 3-8-9نقشه 

 I الگو
 1822 حت قطعاتمسا

 2ً×62 ابعاد تیپ

 سطح اشغال
 درصد 2َ

 مترمربع 602

 فضای باز
 درصد 62

 مترمربع 1282

 تراکم ساختمانی
 درصد 082

 مترمربع 02َ2

 6 تعداد طبقات

 َ تعداد واحد در هر طبقه

 08 تعداد واحد در قطعه

 182 مساحت هر واحد

 8.06ً سرانه فضای باز هر واحد
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 کاربری ها و مقررات ضوابط -9-3

 ضوابط مربوط به کاربری مسکونی -1-9-3

 تفکیک: -ً-1-1-1

 متر مربع می باشد.  022حداقل مساحت تفکیکی  -

مترمربع مساحت دارند نمی توانند با کاربری مسکونی نوسازی  02واحدهای مسکونی موجود که کمتر از  -

اور تجمیع نمایند و یا آنرا به شهرداری واگذار نمایند و یا به احداث نمایند. اینگونه واحدها یا باید با قطعات مج

 خدماتی در سطوح محلی و ناحیه اقدام نمایند. –کاربری غیر مسکونی از جمله تجاری 

 است. 1به  ًو یا  1به  0در تفکیک اراضی برای کاربری مسکونی، نسبت طول به عرض قطعات  -

  سطح اشغال: -ً-0-1-1

 درصد مساحت زمین است. 62رصد سطح اشغال قطعات در تراکم های مختلف به طور متوسط حداکثر د -

 سطح اشغال قطعات به تفکیک مساحت قطعات و الگوها :
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 سطح اشغال مساحت قطعه ردیف

1 022 62% 

0 0َ0 00% 

ً 088 00% 

َ ً8َ 00% 

0 008 02% 

6 6َ8 02% 

6 822 02% 

8 1002 َ2% 

1 1822 َ2% 

 

 

 

 

 

 

 تراکم ساختمانی -ً-1-1-ً

 درصد می باشد. 102تراکم ساختمانی پایه در تبریز  -

 مساحت قطعه ردیف
تراکم 

 ساختمانی

حداکثر سطح 

 اشغال
 تعداد طبقات

1 022 102% 62% 0 

0 0َ0 160% 00% ً 

ً 088 160% 00% ً 

َ ً8َ 160% 00% ً 

0 008 022% 02% َ 

6 6َ8 022% 02% َ 

6 822 022% 02% َ 

8 1002 082% َ2% 6 
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1 1822 082% َ2% 6 

 پارکینگ -ً-1-1-َ

 برای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ در نظر گرفته می شود. -

ولی در صورت داشتن ورودی مستقل  .مترمربع می باشد 00حداقل سطح مورد نیاز برای یک پارکینگ برابر  -

 00()با ورود و خروج مستقل( و برای دو باب پارکینگ همجوار متر  0×ًمتر مربع )  10حداقل پارکینگ برابر 

متر ( بوده و چناچه تعداد پارکینگ مورد نیاز بیش از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پارکینگ  0×0مترمربع ) 

مترمربع فضا به همراه مسیر عبور و مرور نیاز خواهد بود. چنانچه کلیه ورودی و خروجی پارکینگها  00اضافی 

 مترمربع خواهدبود. 10مستقل باشد مساحت هر یک 

متر الزامی است.  0متر برای دو واحد پارکینگ به طول  َ/8متر برای یک پارکینگ و  ًرعایت حداقل عرض  -

 این ابعاد برای محل توقف خودروهاست و شامل مسیر رفت و آمد به پارکینگ نمی شود.

 درصد است و شروع آن می بایست درحریم ملک باشد. 10کینگ حداکثر شیب رامپ دسترسی سواره رو به پار -

متر تعیین میشود.  0خودرو بیشتر 00مترو از  ً/0خودرو،  00حداقل عرض ورودی پارکینگ با ظرفیت تا  -

 متر پیش بینی شود. ً/0مگرآنکه دو راه ورود و خرج جداگانه به عرض 

 

 

 

  فضای باز -ً-0-1-1

 مترمربع می باشد. 02ی باز برای هر واحد مسکونی برابر حداقل سطح مورد نیاز فضا -

 سطح فضای باز برای هر واحد مسکونی به تفکیک مساحت قطعات و الگوها :

 سطح فضای باز هر واحد مساحت قطعه ردیف

1 022 َ2 

0 0َ0 ً6.ًً 

ً 088 ًَ.ًً 

َ ً8َ 08.8ً 

0 008 ًً 

6 6َ8 06 
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6 822 02 

8 1002 0ً.06 

1 1822 ً8.06 

 

 ضوابط مربوط به کاربری آموزشی -2-9-3

 تفکیک: -ً-1-0-1

 حد نصابهای زیر می بایست در تفکیک کاربری آموزشی رعایت شود: -

 مترمربع 602حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت کودکستان  -

 مترمربع 0022حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت دبستان  -

 مترمربع 0222راهنمائی حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت مدرسه  -

  سطح اشغال: -ً-0-0-1

مساحت زمین می  %2َمساحت زمین و مدارس راهنمائی  %02حداکثر سطح اشغال همکف در دبستانها  -

 باشد.

 تراکم: -ً-0-1-ً

 %02طبقه و سطح اشغال  0(، در دبستان %02)تراکم  %02طبقه و سطح اشغال  1تعداد طبقات در کودکستان 

 ( تعیین می شود.%102) تراکم  %2َطبقه و سطح اشغال  ً، در راهنمائی (%122)تراکم 

 

 پارکینگ: -ً-0-1-َ

 کودک یک واحد 12مهدکودک و کودکستان: برای هر  -

 دبستان و راهنمائی: حداقل یک ونیم واحد به ازای هر کالس -

 فضای باز: -ً-0-0-1

 قطعه زمین باشد.درصد مساحت  2ًوسعت فضای باز آموزشی نباید کمتر از  -

 تجاریضوابط مربوط به کاربری  -3-9-3

 تفکیک: -ً-1-ً-1
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 مترمربع تعیین می گردد. 0/16حداقل مساحت واحدهای تجاری ) مغازه ای ( برابر -

حداقل مساحت قطعه زمین برای احداث بناهای مستقل تجاری از قبیل احداث نمایشگاه اتومبیل، اتوسرویس،  -

 مترمربع است. 022روشگاهای بزرگ رستورانهای بزرگ و ف

عات مجاز می باشد. در امتر مربع با مش 0ًمتر مربع خالص و  00تفکیک آپارتمانی واحدهای تجاری تا سطح  -

 مترمربع با مشاعات کاهش می یابد. 02متر مربع خالص و  10داخل پاساژها این حد تا 

متر کمتر  0.ًنباید حداقل بر واحد تجاری از رعایت تناسبات طول و عرض قطعات تجاری الزامی است و  -

 باشد.

 مترتعیین می گردد ً/0حداقل عرض تقسیم برای واحدهای تجاری )مغازه ای ( برابر -

 متر تعیین می گردد. 10متری( برابر  0َحداقل عرض قطعات تجاری مقیاس کالن شهر )در مجاورت خیابان  -

 برای توقف مراجعان اختصاص یابد. درصد آن باید 2َاز سطح هر مغازه حداقل  -

 :سطح اشغال -ً-1-ً-0

  درصد زمین را می توان برای ساخت و ساز استفاده نمود. 0ًدر اراضی تجاری ثابت حداکثر تا  -

 02کلیه قطعات موجود در حوزه اراضی تجاری که زیر حد نصاب تفکیک حوزه مسکونی تا مساحت حداقل  -

 درصد زمین می توانند احداث شوند. 122طبقه و سطح اشغال  مترمربع می باشد، تنها در یک

 مساحت مغازه بالمانع است. %02احداث نیم طبقه در واحدهای تجاری خرده فروشی تا میزان  -

 مساحت قطعه است. %122متری سطح اشغال بنای تجاری در همکف  0َدر مجاورت خیابان  -

 ( می باشد.%62اشغال در همان حوزه )سطح اشغال واحدهای تجاری شناور مشابه سطح  -

 تراکم ساختمانی: -ً-1-ً-ً

 در دو طبقه می باشد.  %122حداکثر تراکم ساختمانی در فعالیتهای خرد  -

درصد تعیین شده برای  0ًبرای اراضی تجاری ثابت که در محالت و نواحی در طرح پیشنهاد شده اند، در  -

درصد( یا سه  62درصد سطح اشغال )تراکم  0ًث بنا در دو طبقه با احداث ساختمان می توان مبادرت به احدا

درصد  10و  00، 0ًدرصد( و یا سه طبقه به ترتیب  60درصد سطح اشغال در هر طبقه )تراکم  00طبقه با 

 درصد( نمود. 60سطح اشغال )

 هار طبقه میباشد.در چ %22َمتری(  0َحداکثر تراکم ساختمانی در فعالیتهای کالن )در مجاورت خیابان  -

 پارکینگ : -ً-1-ً-َ
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مترمربع بدون احتساب نیم طبقه ) بالکن ( یک واحد پارکینگ تامین  2ًبه ازاء هر واحد تجاری تا زیربنای  -

مترمربع مازاد یک پارکینگ  2ًمترمربع باشد به ازاء هر  2ًگردد. درصورت که مساحت واحد تجاری بیش از 

 اضافی درنظر گرفته شود.

مترمربع زیربنا دو واحد پارکینگ باید تامین گردد.  02رای واحدهای آپارتمانی تجاری به ازای هر واحد تا ب -

مترمربع مازاد تامین یک  2َمترمربع باشد، به ازای هر  02درصورتیکه مساحت واحدهای آپارتمانی بیشتر از 

 پارکینگ اضافی الزامی است.

مین بر تأ واحد باشد عالوه َورتیکه تعداد واحد های تجاری بیشتراز در پاساژها یا مجتمع های تجاری درص -

مین یک واحد پارکینگ اضافی برای واحد تجاری تأ َدو بند باال به ازای هربراساس  ،پارکینگ مورد نیاز

 مراجعین الزامی است.

 فضای باز: -ً-1-ً-0

 ر خواهد گرفت.فضای باز کاربریهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرا -

 مذهبیضوابط مربوط به کاربری  -4-9-3

 تفکیک: -ً-1-َ-1

 1222متر مربع، در سطح ناحیه  022مذهبی در مقیاس محالت حداقل تفکیک قطعات اراضی با کاربری  -

 مترمربع تعیین می شود.

 سطح اشغال: -ً-1-َ-0

 ی باشد.درصد مساحت پالک مربوطه م 02بنای مذهبی تا حداکثر سطح اشغال  -

 تراکم: -ً-1-َ-ً

 درصد می باشد. 122طبقه است و حداکثر تراکم ساختمانی در این کاربری  0فضاهای مذهبی تعداد طبقات 

 

 پارکینگ: -ً-1-َ-َ

 مترمربع زیربنای کل میباشد. 02میزان پارکینگ برای مسجد، حسینیه و امامزاده برابر یک واحد به ازای هر  -

 مترمربع زیربنای کل میباشد. 22ًمصلّی برابر یک واحد به ازای هر میزان پارکینگ برای  -

 فضای باز: -ً-1-َ-0

 درصد مساحت پالک مربوطه 02حداقل تا  -
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 فرهنگیضوابط مربوط به کاربری  -5-9-3

 تفکیک: -ً-1-0-1

 متر مربع میباشد. 1222برای کاربری فرهنگی در مقیاس نواحی حداقل تفکیک  -

 ال:سطح اشغ -ً-0-0-1

 درصد مساحت پالک مربوطه می باشد. 02بنای فرهنگی تا حداکثر سطح اشغال  -

 تراکم: -ً-0-1-ً

 درصد می باشد. 122طبقه است و حداکثر تراکم ساختمانی در این کاربری  ًفضاهای فرهنگی تا تعداد طبقات 

 پارکینگ: -ً-0-1-َ

 مترمربع زیربنای کل میباشد. 62ازای هر  میزان پارکینگ برای کتابخانه و موزه برابر یک واحد به -

 صندلی میباشد. 8میزان پارکینگ برای سینما برابر یک واحد به ازای هر  -

 مترمربع زیربنای کل میباشد. 82میزان پارکینگ برای تاالر اجتماعات برابر یک واحد به ازای هر  -

 مترمربع زیربنای کل میباشد. 02ازای هر میزان پارکینگ برای باشگاه های اجتماعی برابر یک واحد به  - 

 فضای باز: -ً-0-0-1

 درصد مساحت پالک مربوطه می باشد. 02 حداکثر تا -

 درمانیضوابط مربوط به کاربری  -6-9-3

 تفکیک: -ً-1-6-1

برای واحدهای درمانی تابع مقیاس و نوع واحد درمانی می باشد. حداقل تفکیک فضاهای حداقل تفکیک  -

 0222متر مربع و مراکز بهداشت و درمان  222ًمقیاس ناحیه که شامل درمانگاه می باشد  درمانی در

مترمربع و حداقل تفکیک واحدهای درمانی در مقیاس شهری که شامل بیمارستان و مجموعه های درمانی 

 متر مربع می باشد. 02222است 

 مربع است.متر  122مساحت مورد نیاز یک مطب به همراه بخش تزریقات حدود  -

 متر مربع است. 1222مساحت مورد نیاز یک کلینیک  -

 متر مربع است. 022مساحت مورد نیاز یک واحد آزمایشگاهی منفرد حدود  -

 متر مربع است. 022مساحت مورد نیاز یک داروخانه مرکزی حدود  -

 متر مربع است. 022مساحت مورد نیاز یک واحد رادیولوژی منفرد حدود  -
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مترمربع  002مترمربع و در بیمارستان حداقل زمین به ازاء هر تخت  022یربنا به ازای هر تخت سرانه ز -

 میباشد.

 سطح اشغال: -ً-0-6-1

 درصد مساحت پالک مربوطه می باشد. 2ًبنای درمانی تا حداکثر سطح اشغال  -

 تراکم: -ً-6-1-ً

طبقه مجاز میباشد  َبقه و بناهای شهری تا ساختمان های درمانی در مقیاس ناحیه حداکثر سه طتعداد طبقات 

 درصد است. 82و تراکم ساختمانی فضاهای درمانی حداکثر 

 پارکینگ: -ً-6-1-َ

 میزان پارکینگ برای بیمارستان برابر یک واحد به ازای هر اتاق یک تختی میباشد. -

 میباشد.واحد به ازای هر اتاق دو تختی  1.0میزان پارکینگ برای بیمارستان برابر  -

 میزان پارکینگ برای بیمارستان برابر نیم واحد به ازای هر اتاق عمومی میباشد. -

 میزان پارکینگ برای مطب اطباء برابر دو واحد به ازای هر مطب میباشد. -

 متر مربع زیر بنای کل میباشد. 2َمیزان پارکینگ برای کلینیک ها برابر یک واحد به ازای هر  -

 مترمربع زیربنای کل میباشد. 62برای مراکز بهداشت برابر یک واحد به ازای هر  میزان پارکینگ - 

 فضای باز: -ً-0-6-1

 درصد مساحت پالک مربوطه می باشد. 2ًتا حداکثر  -

 ورزشیضوابط مربوط به کاربری  -7-9-3

 تفکیک: -ً-1-6-1

 هکتار می باشد. 12ی حداقل تفکیک فضاهای ورزشی در مقیاس ناحیه یک هکتار و در مقیاس شهر -

 

 

 سطح اشغال: -ً-0-6-1

درصد استفاده می شود و  2ًسطح اشغال فضاهای ورزشی با توجه به آنکه برای این کاربری حداکثر از تراکم  -

معموال3 قسمت اعظم آن یک طرفه می باشد) سالن ورزشی( البته با ارتفاع دوبله )حدودا3( سطح اشغال حداکثر 
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ی سرپوشیده و بقیه فضای باز برای سایر فعالیت ها که در هوای آزاد می باشد مورد درصد برای فضاها 02

 استفاده خواهد بود.

 تراکم: -ً-6-1-ً

با توجه به نوع عملکرد فضاهای ورزشی که بخش عمده فعالیت آن در فضاهای باز انجام می شود، تراکم 

 درصد می باشد. 02ساختمانی در این فضاها حداکثر 

 پارکینگ: -ً-6-1-َ

مترمربع سطح ورزشگاه  002میزان پارکینگ برای استادیوم ورزشی با تماشاچی برابر یک واحد برای هر  -

 میباشد.

 واحد به ازای هر سه رختکن میباشد. 1میزان پارکینگ برای استخر برابر  -

ع سطح سالن و یک واحد مترمرب 82میزان پارکینگ برای سالن ورزشی با تماشاچی برابر یک واحد به ازای هر  -

 صندلی میباشد. 10دیگر برای هر 

 مترمربع سطح سالن میباشد. 82میزان پارکینگ برای سالن ورزشی بدون تماشاچی برابر یک واحد به ازای هر  -

 متر مربع زیر بنای کل میباشد. 02میزان پارکینگ برای باشگاه برابر یک واحد به ازای هر  -

 فضای باز: -ً-0-6-1

درصد پالک به  82توجه به این که بخش عمده فعالیت های ورزشی در فضاهای باز انجام می شود، حداقل با 

 فضای باز اختصاص می یابد.

 فضای سبزضوابط مربوط به کاربری  -8-9-3

 تفکیک: -ً-1-8-1

مترمربع و در  12222مترمربع و در حد ناحیه  1222حداقل تفکیک فضاهای سبز در مقیاس محله  -

 مترمربع می باشد. 02222قیاس شهری م

 سطح اشغال: -ً-0-8-1

درصد زمین می  12حداکثر سطح اشغال درکاربری فضاهای سبز برای احداث ابنیه های مختلف در آن برابر  -

 باشد.

 تراکم: -ً-8-1-ً

 باشد. درصد زمین می 12درکاربری فضای سبز تراکم ساختمانی برای احداث ابنیه های مختلف در آن برابر 
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 پارکینگ: -ً-8-1-َ

 مترمربع زمین میباشد. 102میزان پارکینگ برای شهر بازی برابر یک واحد به ازای هر  -

 مترمربع زمین میباشد. 002میزان پارکینگ برای پارک شهری برابر یک واحد به ازای هر  -

 ع زمین میباشد.مترمرب 22ًمیزان پارکینگ برای پارک ناحیه ای برابر یک واحد به ازای هر  -

 مترمربع زمین میباشد. 622میزان پارکینگ برای پارک محله ای برابر یک واحد به ازای هر  -

 فضای باز: -ً-0-8-1

درصد فضای سبز برای احداث ابنیه های مختلف و مورد نیاز در آن استفاده می شود،  12با توجه به این که فقط 

 ان فضای باز خواهد بود.درصد فضای سبز به عنو 12بقیه زمین یعنی 

 تأسیسات و تجهیزاتضوابط مربوط به کاربری  -9-9-3

در خصوص کاربری تأسیساتی با توجه به تنوع و مشخصات فنی هر یک از این رشته ها تعیین تراکم، حداقل 

تفکیک، سطح اشغال و تعداد طبقات موردی ندارد. زیرا سازمان های مربوط بر اساس مشخصات فنی طرح های 

 خود اقدام می نمایند و تکرار این موارد در این گزارش ضرورتی پیدا نمی کند.

 پارکینگضوابط مربوط به کاربری  -11-9-3

 تفکیک: -ً-1-12-1

 مترمربع میباشد. 1222حداقل تفکیک پارکینگ های عمومی  -

 سطح اشغال: -ً-0-12-1

 .درصد زمین مربوطه می باشد 122سطح اشغال کاربری پارکینگ  -
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 بزرگنمایی یکی از واحد های همسایگی -11-3

به صورت بزرگنمایی در نقشه نشان داده شده و طرح های سه بعدی آن  0یکی از واحدهای همسایگی در محله 

 ترسیم شده است.

 

  2: بزرگنمایی واحد همسایگی از محله 3-11نقشه 
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  2د همسایگی محله : طرح های سه بعدی از بزرگنمایی واح3-11 عکس
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