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  گفتارپيش

 
 

  

طرح حاضر با عنوان طرح توسعه و عمران (جامع) كالنشهر مشهد مقدس، با رويكـرد راهبـردي و   

رضوي، تهيه شده اسـت.  در قالب قراردادي با همين عنوان با سازمان مسكن و شهرسازي خراسان

-يكپارچه با طرح مجموعه شهري مشهد مقدس و پيشرفت طـرح در سـال  پس از انجام مطالعات 

 اداره كـل گيـري طـرح جـامع، از طـرف     ، نمايندگي تحويل1386، در اواسط سال 1384-86هاي 

ريـزي و مطالعـات توسـعه و عمـران كالنشـهر مشـهد مقـدس،        مسكن و شهرسازي به نهاد برنامه

شـهر، بـا مشـاركت جـدي كارشناسـان،      تفويض شد. اين طرح، به عنـوان سـومين طـرح جـامع     

نفوذ در توسعه و عمران شـهر  ربط و ذيها و نهادهاي ذيصاحبنظران و مديران بسياري از سازمان

كننـدگان در توسـعه و عمـران    توان آن را محصول خرد جمعي مشاركتتهيه شده و به جرات مي

، پـس از برگـزاري   »حخالصه گزارش طـر «ومين ويرايش سشهر دانست. گزارش حاضر به عنوان 

   گردد.ميتهيه شده و ارائه شوراي راهبري نهاد مطالعات،  جلسات متعدد بررسي و تاييد در
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 معرفي طرح - 1

سال  1000است. اين شهر بيش از  "ميراث معنوي و فرهنگي مردم ايران"به درستي  مشهد مقدس

است كه اين ميراث عظيم معنوي و فرهنگي را در طول زندگي پرماجراي خود خلق كرده است. 

هرچند در طول حيات تاريخي خود بارها و بارها مورد هجوم و تاخت و  مشهد مقدسكالنشهر 

هاي داخلي و خارجي قرار گرفته و گاهي تا سرحد نابودي كامل پيش تاز اقوام مختلف و قدرت 

براي پيدايش فراز و نشيب خود ادامه داده است. رفته است اما دوباره سربلند كرده و به زندگي پر

مقدس عوامل متعددي مي توان يافت. اما از لحاظ تاريخي دو عامل مهم  مشهد مقدسو گسترش 

تكامل اين شهر نقش اساسي و محوري داشته است. هرچند در در شكل گيري، بقاء توسعه و 

دوران معاصر به ويژه در سه دهه ي اخير، پديده شهرنشيني، جهاني شدن و ساير عوامل متأثر از 

  دنياي جديد نيز تأثيرات اساسي  در اين فرايند داشته اند. اين دو عامل عبارت اند از:

ز كهن ترين كانون هاي شكل گيري تمدن بشري در مشرق استقرار كالنشهر مشهد مقدس در يكي ا -1

  زمين،

  وجود حرم مطهر امام رضا (ع) در اين شهر -2

در طرح حاضر با توجه بر اين موارد، تالش شده است بر پايه امكانات و فرصت هاي موجود، بـه   

  حل مسائل اساسي توسعه شهر پرداخت.
  وسعه و عمران (جامع) كالنشهر مشهد مقدس، بر اساس نگرش راهبرديفرايند تهيه و تدوين طرح ت  -  1نمودار شماره 
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تدوين چشم انداز توسعه در چارچوب فرايند فوق الذكر، نمودار زير به صورت خالصه چگونگي 

و عمران كالنشهر را در راستاي مسائل اساسي شهر كه با تكيه بر مطالعات پايه استخراج شده اند 

  را نشان مي دهد.

  فرايند تدوين سناريوهاي توسعه شهر -2 شماره نمودار

  

   

 

 مطالعات پايه

 موضوعات كليدي

SWOT جدول    

 

 مسائل عمده و اساسي

راهبرديمسائل   

 مهمترين مسئله راهبردي

 سياستهاي موضوعي 

 

 سناريو مطلوب و ممكن و سازگار

 (چشم انداز)

 اهداف خرد اهداف كالن

هايسياست  

راهبردي   
 راهبردها

 سناريو وضع موجود
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 يافته هاي طرح هاي توسعه پيشين  چكيده �

  طرح جامع خازني  �

. به موسسه دفتر فني همكاري مهندسين مشاورابالغ گرديد 1346خازني در مرداد ماه طرح جامع 

 اين طرح مرحله دومو  1349شناخت ويژگي هاي عمومي شهر در ارديبهشت  شاملمرحله اول 

مورد تصويب قرار  1350ساله در سال  25يك دوره هاي در نگريها و آيندهبينيمبتني بر پيش

محور توسعه آينده شهر به سمت غرب و جنوب غربي حول  زينه پيشنهادي،از ميان سه گ گرفت.

 وكيل آباد، به تصويب رسيد. اصول كلي پيشنهادي اين طرح به شرح زير است:

خواهد  )1370هكتار ( 17000) به حدود 1345هكتار (3344ازحدود محدوده شهر  �

 رسيد.

در جنوب به و ه شمالي توسعه كلي در جهت مغرب و جنوب غربي، در شمال به شاهرا �

 منتهي خواهد شد.درصد  15ارتفاعات تا حد شيب 

  الگوي توسعه شهر و پهنه بندي كاربري اراضي در طرح جامع اول مشهد مقدس  - 1نقشه شماره 
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  طرح جامع مهرازان �

به  1372درسال ) تهيه 1395 – 1370ساله ( 25براي يك دوره  مشهد مقدسطرح جامع دوم شهر 

  تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده است.

ميليون نفر درسال  3به  1370ميلون نفر درسال  1.9براساس پيش بيني طرح، جمعيت شهر از 

ميليون نفرخواهد رسيد. ازاين رو هدف اصلي طرح در  5.4) به 1395و در سال افق طرح ( 1380

عيت آينده شهر بوده است كه براي اين منظور سه عرصه توسعه آينده شهر مبني براسكان اضافه جم

اراضي ون اضافه جمعيت آينده شهر شامل: محدوده فعلي شهر، ميلي 3.5متفاوت براي اسكان 

  .مدنظر قرار داد ،را توسعه ناپيوستهو پيوسته به محدوده فعلي 

هكتـار و   نفـر در  142حـدود    شـهر   متوسط تراكم ناخالص جمعيت در سطح دايـر در اين طرح، 

توزيع تراكم هاي  جمعيت در نفر در هكتار پيشنهاد شده و  335حدود   متوسط تراكم خالص شهر

سطح شهر بر اساس ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي گروه هاي هدف، به سه گروه تقسـيم شـده   

  است.

  جامع دوم مشهد مقدس الگوي توسعه شهر و پهنه بندي كاربري اراضي در طرح - 2نقشه شماره 
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 يمحل و يمل فرادست اسناد در مشهد مقدس كالنشهر نقش و گاهيجا - 1-4

ي اي در شبكهدر اسناد فرادست ملي و محلي، كالنشهر مشهد مقدس همواره از نقش و جايگاه ويژه

يك  به عنوان –در قالب يك كالنشهر  –شهرهاي ايران برخوردار است. در همه اين اسناد، به مشهد مقدس 

اي و بعضاً به عنوان يك شهر با كاركردهاي ملي نيز توجه شده است. هرچند در بيشتر اين شهر منطقه

اما جايگاه ممتاز اين  ،ها بر اهميت اقتصادي، سياسي و فرهنگي كالنشهر مشهد مقدس تاكيد شدهطرح

مجموعه . است شهر از منظر سياست جغرافيايي (ژئوپوليتيك) كمتر مورد بررسي جدي قرار گرفته

مشهد در مورد نقش و جايگاه كالنشهر  ملي و فرامحلي ها و اسنادنظرات و پيشنهادهاي طرح

ه و در بندي شدبه تفكيك هر طرح دسته ،ملياي، ملي و فرامنطقهاي، فرادر سطوح منطقه مقدس

  1ارايه گرديده است. 1جدول 

 مقدس در طرح ها و اسناد فرادست مشهد مقدسنقش و جايگاه  -1جدول شماره 

  نقش و جايگاه كالنشهر مشهد مقدس در طرح هاي فرادست  اسناد و طرح هاي فرادست

o  ساله جمهوري اسالمي  20چشم انداز

  ايران و برنامه چهارم توسعه 

المللي كشور، استفاده ي مناسب از قابليت و توان كالنشهرها، در جهت تقويت نقش فراملي و ارتقاي جايگاه بين  •

  از طريق تقويت مديريت توسعه، برنامه ريزي و اجرا در اين شهرها و ...

o ) 1383سند ضوابط آمايش سرزمين(  

 تغيير نقش و عملكرد شهر به عنوان مركز با عملكرد فراملي براي پوشش خدماتي در حوزه هاي جغرافيايي و... •

علمي با محدود نمودن توسعه كمي سطوح پايين آموزش تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي اجتماعي، فرهنگي و  •

  عالي به نفع سطوح باالتر و ...

o ) 1383نظريه ي پايه ي توسعه استان(  
 آمايش دروني و تقويت كالنشهر مشهد مقدس با گسترش حوزه ي نفوذ آن .. •

  ... افزايش امكانات و تجهيزات و تسهيالت بازرگاني براي ترانزيت كاال، مسافر و انرژي و  •

o ) مركز فرامنطقه اي كشور 10كالنشهر مشهد مقدس به عنوان مركز منطقه ي شمال شرقي و يكي از  •  )1375طرح كالبدي ملي  

o  طرح آمايش سرزمين (ستيران– 

1355(  

 پايتخت منطقه اي (شرق كشور) 5شهر اصلي كشور و يكي از  12شهر مشهد مقدس به عنوان يكي از  •

  به شهر مشهد مقدسانتقال بخشي از خدمات ملي  •

o  طرح پايه آمايش سرزمين

  )1362اسالمي(

 مركز كالن منطقه اي. 5شهر اصلي كشور و يكي از  10مشهد مقدس به عنوان يكي از  •

  تقويت نقش مشهد مقدس به عنوان مركز صنعتي و خدماتي سطح يك. •

o )1371طرح آمايش استان خراسان(  
 شهر مشهد مقدس به عنوان مركز سطح يك خدمات. •

  تقويت خدمات پزشكي، فني و بازرگاني با عملكرد فرا استاني •

o ) 1384طرح ناحيه مشهد مقدس(  

 شهر مشهد مقدس، مهمترين شهر مذهبي كشور با عملكرد فراملي •

 شهر مشهد مقدس پس از تهران دومين كالنشهر ايران و قطب توسعه در شرق كشور •

 ي روابط برون مرزيشهر مشهد مقدس داراي موقعيت مرزي و امكانات توسعه  •

  تقويت كالنشهر مشهد مقدس و مجموعه شهري آن به عنوان كانون و محرك توسعه در مقياس ملي و فراملي •

                                                             
هاي طـرح مجموعـه شـهري مشـهد كـه اخيـرا در شـوراي عـالي         با توجه به قرارگيري طرح حاضر در چارچوب راهبردها و سياست - ١

ارائه الزامات مدنظر طرح مجموعه شـهري خـودداري   شهرسازي و معماري به تصويب رسيده است، به جهت پرهيز از تطويل گزارش، از 

   گردد.مي
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   توسعه و عمران (جامع) كالنشهر مشهد مقدس هايطرحشهر در  محدودهتغييرات  -3 شماره نقشه
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 وظايف و خروجي هاي اصلي طرح - 1-5

وظيفه مشهد مقدس، طرح حاضر در چارچوب شرح خدمات طرح راهبردي توسعه و عمران شهر 

 دارد خروجي هاي زير را در قالب اسناد برنامه اي نوشتاري، نقشه اي و پشتيبان ارائه نمايد.

 تدوين چشم انداز، اهداف، راهبردها و سياست هاي توسعه -

 توسعه شهرتدوين الگوي عمومي توسعه و الگوهاي نظامات  -

تدوين چارچوب توسعه معرفي نقش و جايگاه حوزه هاي برنامه ريزي در فرايند توسعه و  -

 حوزه هاي سياستگزاري (حوزه هاي برنامه ريزي)

 به همراه طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي هاي توسعهمعرفي برنامه -

 پايه، موضوعي و موضعي هاي تفصيليمعرفي طرح -

 نمعرفي ضوابط توسعه و عمرا -

 پذيري و معرفي سازمان اجرايي طرحچارچوب تحقق -

 تدوين اسناد طرح -

 اسناد برنامه اي -1

 اسناد نقشه اي و تصويري -2

 اسناد پشتيبان -3

 

 چشم اندازتوسعه و عمران شهر - 2

  امكانات اساسي در فرايند توسعه -2-1

  ايمركز فرامنطقه كالنشهر مشهد مقدس به عنوان دومين كالنشهر كشور و -

 ترين شهر مذهبي كشور و يكي از شهرهاي مهم مذهبي جهان اسالمكالنشهر مشهد مقدس به عنوان مهم  -

   جاده ابريشم، واليت توس و...)(فرد و يگانه در فرايند توسعه تاريخي وتحوالت  فرهنگي منحصر بهنقش  -

  (كانون ارتباطات برون مرزي در شرق ايران) ژئوپوليتيك موقعيت و شرايط ويژه  -

  (حرم مطهر، ترانزيت و...)هاي اقتصادي وجود شرايط و امكانات مناسب توسعه در تمام بخش -

  محدوديت هاي اساسي در فرايند توسعه -2-2

آب، فرسايش (بحران زيست و تهديد روزافزون منابع محدود محيط طبيعي شهر تخريب گسترده محيط  -

 خاك، آلودگي و...)

(عدم تعادل شديد در توزيع غرب رشد خطي و متمركز كالنشهر مشهد مقدس از هسته مركزي به سمت  -

  ها و...) جمعيت، فعاليت، زيرساخت
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  ...) شدت بهره برداري از زمين دركنار اراضي وسيع توسعه نيافته (نابساماني در نحوه استفاده از زمين  -

  بدون برنامه اسكان غيررسميخصوص گسترش روزافزون و كيفيت زندگي بهكاهش  -

 نظام حركت و دسترسي خصوصا در انطباق با كاربري اراضي و تراكم  نابساماني -

 مديريت هماهنگ كانون هاي توسعه پيراموني با مديريت توسعه شهر نبود -

  

  مسائل عمده و اساسي توسعه و عمران كالنشهر مشهد مقدس  -2-3

ژئوپوليتيك، كاركرد بسيار مهم زيارتي و گردشگري، موقعيت كالنشهر به علت جايگاه ويژه ي 

 هرچندي خود است. خاص جغرافيايي و ساختار اقتصادي متفاوت داراي مسايل و مشكالت ويژه

ام اين مسائل را حل نمي توان ادعا نمود كه طرح توسعه و عمران شهر قادر است در افق خود تم

ن مسائل و تفكيك مسائل عمده و اصلي از مسائل تشخيص اهميت نسبي ايو فصل نمايد، اما 

  سيار مهم و ضروري است. بفرعي 

  مسائل راهبردي كالنشهر مشهد مقدس -2جدول شماره 

  توسعه شهري لجام گسيخته و گسترش بي رويه كالبدي  -1

  نابرابري هاي گسترده اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، كالبدي و فضايي -2

مشهد و نياز جدي به تامين منابع آبي مطمئن و پايدار متناسب با توسعه شهر و افزايش كمبود شديد آب شرب كالنشهر  -3

 جمعيت بهره بردار

  نياز به هماهنگي و تعامل با نهاد آستان قدس رضوي در فرايند توسعه پايدار اين شهر -4

  )ل (توسعه حمل و نقل محورحمل و نقنبود هماهنگي مطلوب و كارامد در برنامه ريزي كاربري زمين متناسب با برنامه  -5

 نبود نظام واحد مديريت شهري به صورت كارآ و هماهنگ بر پايه مشاركت -6

 اين ساختار با محوريت حرم مطهر امام رضا (ع)با ساختار فعاليتيخصوصا همخواني ساختار كالبدي  اهماهنگين -7

 كاهش كيفيت سكونت در سطح محالت شهر خصوصا به لحاظ تامين خدمات -8

 ناكارآمدي شيوه و سيستم جمع آوري فاضالب و ايجاد امكان بازيافت در  چرخه مصرف آب -9

 نبود زيرساخت هاي الزم براي پيوند كالنشهر مشهد با شبكه ملي و فراملي -10

توزيع نامناسب ظرفيت هاي ناشي از حضور زائران در شهر به لحاظ اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و نبود ظرفيت هاي  -11

 توسعه اي ناشي از آن منطبق با امكانات و محدوديت هاي شهر 

گستردگي آلودگي هاي آب، خاك و هوا و  ناهماهنگي نو ع توسعه با توان و حساسيت هاي زيست محيطـي شـهر و    -12

  كرانه هاي طبيعي آنپس
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 مهمترين مسئله راهبردي كالنشهر مشهد مقدس:

فضـايي    -اقتصادي، فرهنگي و كالبـدي  –گسترش بي رويه كالبدي و نابرابري هاي اجتماعي 

  كالنشهر مشهد مقدس و نحوه مقابله با آن

 

 به سوي توسعه پايدار و اعتالي جهاني كالنشهر مشهد مقدس - 3

  مشهد مقدسانداز توسعه پايدار  چشم - 3-1

ساله، تصويري مطلوب و ممكن از  20در يك افق  مشهد مقدسانداز توسعه و عمران كالن شهر چشم

- هاي ذيهاي مسئوالن، گروهگيري و اولويتانداز، جهتدهد. ترسيم اين چشمي شهر به دست ميآينده

-ي توسعه و عمران شهر معلوم ميتدا، نسبت به آيندههاي اجرايي را از ابكنندگان طرح و دستگاهنفع، تهيه

تاريخي،  -هاي فرهنگيهاي توسعه پايدار، ارزشانداز در چهارچوب  مفاهيم و نگرشسازد. اين چشم

هاي فرادست، تكاليف قانوني، نظرات مسئولين و متخصصين هاي طرحملي و محلي، پيشنهادها و رهنمود

از اين رو هر  .هاي شهر تدوين و ترسيم شده استامكانات و محدوديتهاي جاري و محلي، تحليل روند

گيران و مردم شهر را تصوير سازان و تصميمهاي آرماني و مطلوب تصميمانداز خواستچند اين چشم

واقعي نباشد پردازانه و غيركند در عين حال تمام تالش تدوين كنندگان اين بوده كه اين تصوير، خيالمي

  تنظيم گردد. به اين ترتيب: مشهد مقدسي هاي حال و آيندهس امكانات و محدوديتو بر اسا

  : در پرتو �

 ايمان و عزم ملي  �

  جايگاه معنوي بارگاه قدس رضوي �

 ديني، تاريخي و فرهنگي  يارزش ها �

 اراده مشترك تصميم سازان و تصميم گيران  �

 همكاري نهاد آستان قدس رضوي  �

 ي آنها مشاركت گستردهتوانمندي هاي شهروندان و  �

 نفع ها و نهادهاي ذيحمايت سازمان �

  با تاكيد بر : �

 تكاليف قانوني  �

 هاي فرادست ملي و محلي رهنمودهاي طرح �

  ريزي راهبردي در جهت:و با رويكرد برنامه �

  )زندگيمحيطي و پايداري كيفيت پايداري اقتصادي، پايداري اجتماعي، پايداري زيست(توسعه پايدار شهري  �

  بهره برداري از فرصت ها و قوت ها �
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  هاكاهش تهديدها و ضعف �

توان به شكل زير ) را مي1405ساله (سال  20در افق  مشهد مقدسانداز توسعه و عمران كالنشهر چشم

 ترسيم كرد:

  
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

   مشهد مقدساهداف كالن و خرد چشم انداز توسعه پايدار  - 3-2

ي آن متبلور است. مضمون ساله 20در چشم انداز  مشهد مقدس راهداف كالن توسعه و عمران كالنشه

اهداف كالن و آرماني و اين چشم انداز متشكل از پنج مؤلفه اصلي مرتبط و به هم پيوسته است كه 

دهند و تمام راهبردها، اهداف عملياتي (اهداف را تشكيل مي مشهد مقدسهاي توسعه و عمران ارزش

كنند. دستيابي به اهداف خرد و كالن توسعه شهر، رسالت و ماموريت خرد) و سياست ها را هدايت مي

  نفع در توسعه آتي اين شهر است.تمامي نيروهاي ذي

زيارتي، تاريخي و فرهنگي مشهد -اعتالي هويت معنوي و الهام بخش مذهبي :1هدف كالن 

  مقدس در مقياس ملي و جهاني

  سكالبدي مشهد مقدس مقد-: تامين محوريت حرم امام رضا (ع) در توسعه فضايي1-1هدف خرد
وحدت  : اعثالي نقش و جايگاه كالنشهر مشهد مقدس به عنوان يك مركز مهم هويت بخش و2-1هدف خرد 

  سياي ميانه و كشورهاي همسايهآزيارتي در جهان اسالم،-تاريخي و مذهبي  -بخش فرهنگي
  : ايجاد و تقويت نهاد هماهنگي براي مديريت توسعه كالنشهر مشهد مقدس و مجموعه شهري 3-1هدف خرد 
  مديريت توسعه: اصالح تقسيمات فضايي شهر در جهت كارايي و اثر بخشي تصميم گيري هاي 4-1هدف خرد 
  : اصالح ساختار سازماني در جهت اثربخشي سازماني شهرداري مشهد مقدس و مناطق5-1هدف خرد 

دستيابي به رشد اقتصادي پايدار با رويكرد جهاني و مشاركت فعال در توسعه : 2هدف كالن 

  اقتصادملي (پايداري اقتصادي)

: ايجاد تحول در ساختار اقتصادي شهر براساس اقثصاد نوين وتوسعه صنايع و خدمات پيشرفته با 1-2هدف خرد

 كالن شهري است: مشهد مقدس

  مقياس ملي و جهانيزيارتي و فرهنگي در -با هويت معنوي و الهام بخش و با كاركرد مذهبي�

محور، پيشتاز توسعه پايدار شهري در سطح ملي با رويكرد جهاني و با اتكا به اقتصاد دانش�

 صنايع پيشرفته و خدمات برتر به ويژه خدمات زيارتي، گردشگري فرهنگي و گردشگري طبيعي

ندان، داراي فضاهاي شهري با هويت، فعال، سرزنده، ايمن و خاطره انگيز براي تمام شهرو�

 زائران، گردشگران و مسافران
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  هاي ژيوپليتيك همجواري شرق ايران، در سطح ملي و حوزههدف ارايه محصوالت و خدمات برتر به منطقه

  و فراملي .هاي ملي  : ايجاد امكانات مناسب براي جذب هرچه بيشتر سرمايه2-2هدف خرد

كننده ي خدمات برتر زيارتي، گردشگري، فراغتي،  ي مراكز كار وفعاليت ارايه : ايجاد و توسعه3-2هدف خرد

اي،  اي وفرامنطقه بازرگاني، اطالعات و ارتباطات، فناوري، آموزش عالي، پزشكي تخصصي و .... در مقياس منطقه

  ملي و فراملي

 گسترش رفاه عمومي و تامين عادالنه حقوق شهرونديكاهش نابرابري ها، : 3كالنهدف 

  اجتماعي) (پايداري

  : باز توزيع جمعيت، فعاليت، سرمايه، زيرساخت ها و تامين مسكن مناسب براي همه1-3خرد هدف 

  ي انساني هاي توسعه : اعتالي شاخص2-3هدف خرد

 اعتالي كيفيت محيط شهري و بهبود دسترسي ساكنان و زائران مشهد مقدس  :4هدف كالن 

  (پايداري كيفيت زندگي )

ي حمل و نقل  : تامين وگسترش زير ساخت هاي اساسي مناسب وايمن شهري به ويژه شبكه1-4هدف خرد 

  پيشرفته وكارا با تاكيد بر حمل و نقل عمومي

 فرهنگي شهر –فضايي متوازن، متعادل و متنا سب با هويت مذهبي  –: ارتقاي ساختار كالبدي 2-4هدف خرد 

  : ايجاد محيط امن اجتماعي 3-4هدف خرد 

  : توسعه و تجهيز شبكه ي مراكز، كانونها ومحورهاي شهري فعال و سرزنده4-4هدف خرد 

محيط طبيعي و محيط زيست شهر و پيرامون (پايداري  حفاظت پايدار از :5هدف كالن 

  زيست محيطي)

  : كاهش فشار ناشي از توسعه بر محيط زيست1 – 5هدف خرد 

  ها برداري پايدار از محيط طبيعي شهر با تاكيد بر پسكرانه : حفاظت فعال و بهره2 – 5هدف خرد 

  : ارتقاي سطح سالمت و ايمني شهروندان و زائران3 –5هدف خرد 
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  )1385سنجش سطح توسعه يافتگي (برخورداري) در سطح شهر(  – 4نقشه شماره 
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  الگوي عمومي توسعه وعمران شهر - 4

هـاي  اصـلي، بـر اسـاس انگـاره     وظايف و اهداففرايند تلفيق در مطالعات طرح حاضر با تكيه بر 

 به موضوعي و مكاني زماني، هاييافته تمام كه نحوي به ريزي راهبردي صورت گرفته است،برنامه

 شـهر  عمـران  و توسعه براي اجرايي راهكارهاي تدوين و مشخص پيشنهادهاي ارائه سازي،تعميم

 :استپيش بيني شده  متمايز مرحله دوتلفيق،  فرايند، در امر اين تحقق براي شده است. تبديل

 بخشي تلفيق -الف

  ميعمو تلفيق -ب

  اصول حاكم در فرايند تلفيق -4-1

انگـاره،  ريزي راهبردي است. با اتكا به اصـول ايـن   ، برنامهي اصلي در مطالعات و تهيه طرحانگاره

  گيرد.در مطالعات طرح، چند نكته اصلي مورد تاكيد قرار مي پيشبردشيوه همراه با 

 مي گيرد.اي صورت تلفيق سرفصل هاي مطالعات پايه به صورت چرخه -1

 .ه اند، اولويت بندي شدشهرسرفصل هاي مطالعات پايه با توجه به ارزش و اهميت آن ها در توسعه  -2

يست محيطي، اجتماعي و فرهنگي شهر (شهروندان، با توجه به چشم انداز توسعه و عمران شهر، بر جنبه هاي ز -3

 شده است.زائران و بهره برداران) با ديدگاه ارتقاء كيفيات محيط، تاكيد و توجه ويژه 

 .انده، ترجمه شدچارچوب هاي راهنماي برنامه ريزي ها و رهنمودهاي سرفصل هاي مطالعات پايه، بهيافته -4

اي مطالعات پايه، به صورت گزاره هاي موثر در توسعه و عمران يافته هاي و رهنمودهاي غيرفضايي سرفصل ه -5

، در مطالعات تلفيق همچنين، داده ها و يافته هاي كميشهر، در مطالعات تلفيق مورد توجه قرار خواهند گرفت. 

 شده استبه عنوان ورودي هاي پايه لحاظ شده، ارزيابي و نتيجه گيري 

 گرفتو متكي بر خرد جمعي صورت فرايند تلفيق با رويكرد مشاركت پذيري  -6

 .ه استاز اصول و سيات هاي توافق شده تبعيت نمودف به آينده نتيجه گيري بوده و مطالعات تلفيق معطو -7

تلفيق مطالعات مبتني بر اسناد پشتيبان خود (سرفصل هاي مطالعات پايه) اسـت و بـديهي اسـت در صـورت      -8

 استتغيير اساسي در هريك از اين اسناد، فرايند تلفيق نيز قابل بازنگري مجدد 

در چارچوب اصول ذكر شده ، ايده اصلي در مدل تلفيق مطالعات پايه و تدوين الگوهـاي توسـعه   

  نشان داده شده است:  3و2، تركيب دو عامل اصلي اثرگذار است كه در نمودارهاي نظامات شهر

 هاي بيرونيمجموعه اهداف، آمال، مقاصد، سياست ها و ... مورد توافق، به عنوان هدف گذاري )1

اي از عوامـل  هاي مكاني كه بر اساس موقعيت اراضي و در انطباق با مجموعهامكانات و فرصت )2

 .، به عنوان داشته هاي درونيو با كل شهريكديگر محاطي با 
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  فرايند تدوين الگوي عمومي توسعه و عمران -3نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

 و عمران شهر نظامات توسعه -4-2

  :شده استالگوي نظامات طرح توسعه شهر، مطابق با موارد زير تهيه و تدوين 

 نظام زيست محيطي -1

 نظام حركت و دسترسي -2

   ادراكي-نظام فضايي -3

  نظام عرصه هاي همگاني -4

 كالبدي فرمنظام فعاليت و عملكرد و  -5

نظم بخشي بـه توسـعه،   در تهيه و تدوين الگوي نظامات توسعه شهر، عالوه بر رعايت اصول كالن 

تاكيد اساسي بر امكانات و فرصت هاي مكاني، اليه هاي جهـت دهنـده و كنتـرل كننـده منـتج از      

مطالعات پايه، خطوط راهنماي طراحي توسعه، وضع موجود، طرح هاي مصوب و ...، بوده اسـت.  

برگشت با حوزه هاي در ادامه نيز همراه با تنظيم تاثير و تاثرات نظامات بر يكديگر، فرايند رفت و 

برنامه ريزي و تدقيق يافته ها خرد در كالن طرح، منجر به توليد اسناد توسعه نظامات شـهر شـده   

دهـد  را نشـان مـي   3هاي تكميلي كه نحوه اجراي نمودار در صفحه بعد، معيارها و شاخص است.

  آورده شده است.

اينـد تحقـق اهـداف و سياسـت هـاي      الگوهاي توسعه به عنوان اسناد راهنمايي كه نشان دهنـده فر 

توسعه اي شهر در راستاي پاسخ به مسائل شهر بوده است، به وسيله چشم انـداز كمـي توسـعه و    

شاخص هاي مرتبط با آن كنترل شده و نهايتا منجر بـه تـدوين سـند كـاربري زمـين و ضـوابط و       

 مقررات مربوطه شده است.

  

  

هاي توسعه و عمران، راهبردها و سياستاهداف هاي امكانات و فرصت 

مكاني و جغرافيايي در 

 الگوي عمومي توسعه و عمران در اراضي توسعه و عمران

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 خالصه  گزارش مقدس...........................................................................................نشهر مشهد كال (جامع)طرح توسعه و عمران 

١٨ 
 

 

 

   

 .عمومي شهر شناسايي شده اندويژگي هاي 

نظامات پايه 

الگوي عمومي 

توسعه شناسايي 

 مي شوند

يافته هاي اصلي 

فضايي هريك از 

سرفصل هاي 

مطالعات پايه 

 استخراج مي شود

نقش و جايگاه هريك از اين يافته ها در 

 نظامات الگوي توسعه استنتاج مي شود

مطالعات اليه هاي فضايي منتج از يافته هاي 

 استنتاج مي شوند. پايه، در نظامات الگو،

نقش هريك از اليه هاي به صورت پايه، جهت 

 .بندي مي شوند دهنده و كنترلي طبقه

 مي گيرند اليه هاي پايه، مورد سنجش  قرار

بستر فضايي تحقق پذيري سياست 

 ها، تعيين مي شود

 سياست هاي توسعه شهر تدوين شده اند.

بسته سياست 

ها در نظامات 

الگوي توسعه 

تدوين مي 

 .شوند

رويكرد و زمينه 

هاي تاثير 

سياست ها در 

نظامات الگوي 

توسعه تعيين مي 

 شوند.

چارچوب 

پاسخگويي به 

سياست ها، در 

هر نظام تعيين 

 مي شود

 رهنمودهاي تحقق سياست ها در هر نظام مشخص مي شود.

تر فضايي فرصت سنجي بر اساس خط مشي ها و بس

شده، توسعه مورد نظر سياست در هر اليه و در نهايت 

 در هر نظام مشخص مي شود.

الگوي توسعه هر نظام بر اساس خط مشي و ظرفيت عوامل 

 موثر در آن تعيين مي شود.

اليه هاي جهت دهنده و كنترل كننده در نظام ها وارد و اثر 

  داده مي شوند.

 نظام ها در ارتباط و تعامل باهم، تدقيق مي شودالگوي توسعه 

 الگوي عمومي توسعه تدوين مي شود
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  الگوي نظام پايداري محيطي – 5نقشه شماره

   

 19 
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  ادراكي-الگوي نظام فضايي -6نقشه شماره 

 20 
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همگانيالگوي نظام عرصه هاي  -7نقشه شماره

 21 
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  )1405منطقه بندي گروه هاي درآمدي در شهر (  -8نقشه شماره 
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 چشم انداز كمي توسعه - 5

 جمعيت -5-1

  مشخصات عمومي مشهد مقدس  -3 شماره جدول

  2543351  با روستاهاي داخل محدوده 1385جمعيت سال 

  3856000  1405جمعيت سال 

  درصد 2.1  ميزان رشد ساالنه

  هكتار 30541.4  مساحت نهايي محدوده

  

 )1385( درآمدي هايريزي به تفكيك گروههاي برنامهجمعيت شهر و حوزه -4 شماره جدول

 گروه 
 درامدي

 مشهد مقدس   جنوب شرقي  جنوب غربي  شمال شرقي  شمال غربي  مركزي  مياني شرقي  مياني غربي
  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت

1  95543 66 0  0 3508  2 2303  2 0  0 41186 29 1901  1 144442 100 
2  11060136 0  0 54099 17 4206  1 0  0 13890845 2647  1 310461 100 
3  14233822 48209 8 39268 6 20004732 0  0 20328832 0 0 633149 100 
4  17248322 35352944 26007 3 55250 7 56674 7 27621 3 105873 13 797437 100 
5  0  0 0  0 0 0 65935 10 55593885 12245 2 23745 4 657863 100 

 2543351100 5 134166 42324817 61261224 32774113 5 122882 40173816 52096420  جمع
  

  )1405( درآمدي هايريزي به تفكيك گروههاي برنامهجمعيت شهر و حوزه -5 شماره جدول

 گروه 
  درامدي

 مشهد مقدس  جنوب شرقي جنوب غربي  شمال شرقي  شمال غربي  مركزي  مياني شرقي  مياني غربي
  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيتدرصد  جمعيت  درصد  جمعيتدرصد  جمعيت  درصد  جمعيت  درصد  جمعيت

1  95543 33 0 0 4944 2 67400 23 0 0 91000 36 32580 11 210883 100 
2  17654931 0 0 66585 12 14290025 0 0 165300 39 25367 4 429947 100 
3  17430816 10886310 39739 4 41420038 0 0 291600 26 59782 5 1140942100 
4  16860015 34913732 24732 2 28000 3 308522 28 42300 3 169539 16 1269456100 
5  0 0 0 0 0 0 10450013 617478 76 11800 2 75732 9 770316 100 

 3856000100 9 363000 16 602000 24 926000 20 75700 4 136000 45800012 61500016  جمع
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 بندي كاربري اراضي نظام طبقه -5-2

هـاي  بر اساس دستورالعمل ابالغي شواريعالي شهرسازي و معماري، در انطباق با شرايط و ويژگـي 

ريزي كاربري اراضي در سطوح مختلف توسعه، دف ايجاد امكان برنامهكالنشهر مشهد مقدس، با ه

بندي كاربري اراضي شهر مشهد مقدس با ترتيب كـاركرد اصـلي، كـاربري، عملكـرد و     نظام طبقه

  مي شود. رائه، تنها كاركرد اصلي و كاربري ا6فعاليت تهيه شده است. در سند حاضر، در جدول 

  

 اراضيبرآورد سطح و سرانه كاربري  - 5-3

هاي كاربري اراضي شهري، دو روش اصلي وجود داشته و شناسي نحوه تشخيص سرانهدر روش

در  .روش مبتني بر مطالعاتدو روش عبارتند از روش تطبيقي و  اين .گيردمورد استفاده قرار مي

الذكر بوده است. نمودار بعد، فرايند طرح حاضر روش انتخاب شده تلفيقي از هر دو روش فوق

  را نشان مي دهد. جامع مشهدهاي پيشنهادي طرح يه و تدوين سرانهته

 فرايند تشخيص سرانه كاربري ها -4نمودار شماره 
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 نظام طبقه بندي كاربري اراضي - 6شماره جدول 

  كاربري رمز  كاركرد اصلي رمز

  سكونت 1000
  سكونت دائم 1100

  سكونت موقت 1200

  اقامت 2100  اقامت 2000

3000 
خدمات رفاهي و اجتماعي 

  (تسهيالت شهري)

  آموزشي 3100

  آموزشي ويژه 3200

  عالي آموزش 3300

  ادارات دولتي و عمومي 3400

  قضايي و انتظامي 3500

  درماني 3600

  مذهبي 3700

  فرهنگي و تاريخي 3800

  ورزشي 3900

 خدمات زيربنايي  4000

  معابر 4100

  (تمام تشكيالت مرتبط با جابجايي كاال يا مسافرخدمات حمل و نقل  4200

  تاسيسات شهري 4300

  تجهيزات شهري 4400

  انبارها 4500

  سبز و فراغت 5000

 فضاي سبز  5100

  حرايم 5200

  مزارع و باغات 5300

  تفريحيو  توريستي 5400

  تجاري 6100  تجاري 6000

 7100  كارگاهي –توليدي   7000
   كارگاهي –توليدي 

  (مطابق با ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست)

  نظامي 8100  نظامي 8000

 (در وضع موجود) بنديقابل طبقهغير 9100 غير قابل طبقه بندي  9000
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  سرانه هاي موجود شهر -7 شماره جدول

 جمع (متر مربع) سرانه كاربري موجود  كاركرد اصلي

 28.9 28.9 مسكوني  مسكن

 25.1 25.1 معابر و دسترسي ها  معبر

  خدمات

 4.4 خدمات حمل و نقل فراشهري

27.4 
 3.2 باغات

 16.2 خدمات و تاسيسات شهري

 3.6 تجهيزات شهري و انبار و صنايع

 غير خدماتي

 2.9 نظامي

30.2 
 3.7 حرايم و عوارض طبيعي

 5.9 كشاورزي

 17.7 بايراراضي 

 111.6 111.6 جمع محدوده

  

 )1405هاي اصلي پيشنهادي (سرانه كاربري  -8جدول شماره 

 سرانه پيشنهادي  كاربري زمين

  24 مسكن
  18.17 معبر

  35.31 )شهر كل تجاري و خدمات (محدوده

 1.77 و باغات حرايم و عوارض طبيعي و كشاورزي

 79.25  جمع

محدوده شهركاربري هاي خارج از   

21.66 

 جمع كل سرانه ها ( محدوده و حريم )
100.91 
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 )1405سطح و سرانه هاي پيشنهادي در محدوده و حريم شهر (  -11 شماره جدول

 يشنهاديسرانه پ
مساحت در سال افق 

 طرح (مترمربع)

درصد از سطح 

 شهر
 سرانه(متر مربع)

 24 30.3 92544000 مسكوني

 18.17 22.9 70063520 معابر و دسترسي ها

 35.31 44.6 136155360 تجاري، خدمات و تاسيسات و تجهيزات شهري

 0.28 0.4 1079680 حرايم و عوارض طبيعي

 1.49 1.9 5745440 كشاورزي و باغات

 79.25 100.0 305588000 جمع سرانه كاربري درمحدوده شهر

 2.58 * 9948480 خدمات حمل و نقل فراشهر

 4.4 * 16966400 شهري(تصفيه خانه فاضالب)تاسيسات 

 1.24 * 4781440 تجهيزات شهري(دفع زباله + گورستان)

 0.77 * 2969120 استاديوم ورزشي

 4.17 * 16079520 كارگاهي و انبار

 8.5 * 32776000 كمربند سبز حفاظتي

 21.66 * 83520960 جمع سرانه كاربري درخارج از محدوده شهر

 100.91 * 389108960 (محدوده و خارج محدوده)جمع كل 
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 بندي كاربري زمينپهنه - 6

با توجه به جدول طبقه بندي كاربري زمين، سرانه هاي پيشنهادي طرح، آينده نگري جمعيت و ...، 

الگوهاي سكونت، شبكه معابر  هاي سكونتي به تفكيكنقشه كاربري اراضي شهري شامل: محدوده

هاي باارزش سبز و باز، محورهاي فعاليتي مخـتلط و ...، تهيـه   شهري، پهنه اصلي، خدمات مقياس

س طـرح حاضـر، عمـده    اشده و در نقشه بعد نشان داده شده است. شايان ذكر است بر اساس مقي

-س شهر و فراشهر داشته و مقياساهاي اراضي مشخص شده در نقشه، رده عملكردي مقيكاربري

هاي توسعه هاي پيشنهادي در سطوح بعدي طرحبر اساس سرانه منطقه، ناحيه و محله-هاي حوزه

ريـزي كـاربري   هاي بعد، محدوده توسعه و عمـران شـهر و برنامـه   در نقشه مكانيابي خواهند شد.

  اراضي شهر نشان داده شده است.

 

 چارچوب برنامه تراز مالي و فيزيكي طرح - 7

هـاي  توسعه و عمران اسـت. در پـروژه  هاي هاي اساسي مديران شهري اجراي طرحيكي از دغدغه

شهري، به دليل ويژگي ذاتي شهرداري كه مديريت درآمد و هزينه توامان بايـد انجـام گيـرد، عـدم     

ها است. از اين رو توجـه  تامين مالي و وجود جريان مناسب نقدينگي از موانع اصلي اجراي طرح

هاي حاكم بر آن از اهميت فراوانـي  هاي شهري، به واسطه ويژگيبه سازكارهاي تامين مالي پروژه

و ارائه طرح و راهبـرد و پـروژه،    يزير الزم در برنامه يها ين بررسياز مهمتر يكيبرخودار است. 

و  ياز نظر اقتصـاد  يشنهاديپ يها ها و راهبردها و پروژهطرح پذيريو تحقق يريپذ انكامموضوع 

ان خود بـه مـورد   كدر افق زماني طرح است. در واقع اگر برنامه ارائه شده در زمان و م يمنابع مال

آن در خـارج   يمواقع اجرا سياريه در بكدهد، بل يست برنامه را نشان مكد، نه تنها شياين اجرا در

چنـد موضـوع    يريپـذ در مقوله تحقـق  گذارد. يم يبرجا يان خاص خود، اثرات منفكاز زمان و م

  رد:يرد توجه قرار گد مويبا

                      باشد. ياجتماع -يه اقتصاديتوج يدارا يشنهاديا برنامه پيه طرح ك ين معنيبد ياجتماع -ياقتصاد يريپذ انكام -

ـ   برنامـه  يو اجرا يگذار هيه امر سرماك يا نهادهائينهاد  - از برنامـه را بـر عهـده خواهنـد گرفـت       يهـائ  ا بخـش ي

  ت).ك(مشار

   يشنهاديپ يهاياربركها و  از پروژه يك ت هركيمال -

  مثبت خواهد بود. يطيل مجموعه تحت چه شراكت يريساالنه مد يتوسعه، تراز مال يداريپا يبرا -

   يريتحقق پذ نانيب اطميش ضريافزا يبرا يشنهاديها و برنامه پ پروژه ياجرا يبند تياولو -

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

https://t.me/joinchat/AAAAADvr6VOBt3KdzsUYXQ

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 خالصه  گزارش مقدس...........................................................................................نشهر مشهد كال (جامع)طرح توسعه و عمران 

٢٩ 
 

خواهد  يشنهاديشده فوق، موجب عدم تحقق برنامه پاد ياز عوامل  يكا نقصان در هريعدم وجود 

، بـه  مشهد مقدسفيزيكي طرح جامع -در تهيه و تدوين سند برنامه تراز ماليبه صورت كلي، شد. 

  شده است:معيارها و شاخص هاي زير توجه 

  تحوالت جمعيتي و توزيع آن در حوزه هاي برنامه ريزي �

 برنامه ريزي مسكن و الگوهاي آن  �

  هاي خدماتي و چگونگي تامين آن هاكاربري  �

  تراكم پايه شهر و حوزه هاي برنامه ريزي �

  پروژه ها و فرصت هاي توسعه اي (انتفاعي و غيرانتفاعي) �

   منابع درآمدي شهرداري و نحوه محاسبه �

 هزينه هاي جاري خدمات شهري و ... �

  چارچوب تدوين تراز مالي و فيزيكي طرح -5نمودار شماره 
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هاي پايه است كه با توجـه  نكته حائز اهميت در تكميل اين مدل، امكان اصالح و به روزآوري داده

اي شهر، كارآمدي برنامه را حفظ و زمينه احتمالي بازنگري در طـرح را نيـز بـا    به تحوالت توسعه

  ميسر سازد. طرح، پذيريهدف افزايش ميزان تحقق

  

 كليات ضوابط و مقررات - 8

كه در اين سند تنها به اجمال به تعدادي از آن ها اشـاره  ـ اي توسعه شهر  اجراي اسناد برنامه در چارچوب

هاي مجاز، مشروط و ـ كليت ضوابط و مقررات نحوه استفاده از زمين و فضا، در قالب فعاليت  شد

رائـه  ريـزي تهيـه و ا  هاي برنامهممنوع ارائه شده است. شايان ذكر است اين سند، به تفكيك حوزه

هـاي تفصـيلي مـورد    هاي ابالغي طرح جـامع در تهيـه طـرح   شده و به عنوان يكي از دستورالعمل

  استفاده قرار خواهد گرفت.

  

 

 اسناد هدايت توسعه در حوزه هاي برنامه ريزي - 9

  ريزي، شامل چند بخش اصلي است:هاي برنامهمحتواي اصلي اسناد هدايت توسعه در حوزه

حوزه از ديدگاه طرح جامع: در اين بخش به صورت چكيده به امكانـات  هاي عمومي الف) شناسه

  و مسائل ساختاري توسعه توجه شده است.

ب) سياست هاي توسعه و عمران شهر در حوزه: در اين بخش به تفصـيل امكـان تحقـق اهـداف،     

راهردها و سايست هاي طرح جامع مبتني بر امكانات و محدوديت هـاي هـر حـوزه اسـتخراج و     

  ئه شده است.ارا

هـا، يـا در   هـا و قابليـت  ج) ماموريت، نقش و جايگاه حوزه در فرايند توسعه شهر: با اتكا بر تـوان 

هـاي توسـعه شـهر در    راستاي كاهش مسائل و مشكالت شهر يا حوزه، با هـدف تحقـق سياسـت   

  هاي اساسي هر حوزه مشخص و ارائه شده است.حوزه، نقش و ماموريت

توسعه حوزه: در راستاي مراحل قبلي در هر حوزه، سـند عمـومي توسـعه    د) سند عمومي (جامع) 

حوزه از ديدگاه طرح جامع ارائه شده است. اين سند عالوه بر نقشه كاربري اراضي، نكات كليدي 

و استراتژيك توسعه اي را نيز از ديدگاه طرح جامع متذكر شده است. در راستاي اجراي اين سند، 

هـاي خـدماتي   ريزي سكونت، الگوهاي سـكونتي، سـرانه  تمل بر برنامهانداز كمي توسعه مشچشم
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مقياس شهر و پايين تر از آن، ضوابط و مقررات نحوه اسـتفاده از زمـين و فضـا و ...، ارائـه شـده      

  است.

  

   فرايند نظارت و بازنگري در طرح -10

تجديدنظر  هايدورهدر چارچوب وظايف طرح و با توجه به دوره اجراي پيش بيني شده براي آن، 

تجديدنظر در طـرح   بر اساس جايگاه، نقش و وظايف هر حوزه خواهد بود. هر پنج سال در طرح

 : همراه با به عنوان يك فرآيند

 ارزيابي مستمر ميزان پيشرفت برنامه ها و طرح ها �

 شناسايي مشكالت و موانعي كه در تهيه طرح اوليه مغفول مانده اند. �

 سياست هاي طرح در صورت لزومبازنگري در راهبردها و  �

اتفـاق  عدم وقفه در طرح يا تأخير در اصالح آن بـه دليـل اسـتمرار فرآينـد تجديـدنظر      با تاكيد بر 

 خواهد افتاد. 

همچنين، يكي از اساسي ترين موضوعات در نظام پايش و اندازه گيري تحقق اهداف و راهبردهاي 

در حـوزه مـديريت اطالعـات    ين خواهد بـود.  طرح در هر حوزه، ايجاد نظام مديريت اطالعات زم

 زمين، توجه به موار زير حائز اهميت بسيار است.

 تهيه نظام اطالعات زمين  �

 نگهداري و به روز رساني نظام اطالعات زمين �

اداره نظام پايش محيطي كه هدف آن ردگيري تحوالت موثر بر اجراي برنامه در سطح  �

 يلي براساس طرح جامع خواهد بود،طرح جامع مشهد خصوصا در تهيه طرح تفص
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   )1390كاربري اراضي شهر در وضع موجود (  -9نقشه شماره 
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  )1405(كاربري اراضي پيشنهادي شهر   -10نقشه شماره 
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دسترسي الگوي نظام حركت و -11نقشه شماره 
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 )1405(محدوده و حريم پيشنهادي – 12نقشه شماره 
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