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 سپار -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  فهرست صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه أ 

 

 هامطلـــبفهرســـت 
 صفحـــه عنـــوان

 
 1 .................................................................................................................................................... هاپيشنهاد ارايه

 بشا  بشاخص   آينش    در ششهر  اقتصشادي  توسشعه  رونش   و نقشش  بينيپيش شهر، اقتصادي غالب نقش و عملکرد تعيين -1
 توسشعه  در صصوصي بخش يا محلي هايسازمان و دولت آتي هايبرنامه نيز و زادرون اقتصادي توسعه استراتژي رويکرد

 1 ................................................................................................................................................................................................ شهر اقتصادي
 4 .............................................................................................................. محمودآبادنمونه شهر انساني نيروي عرضه برآورد -1-1
 9 ............................................................................................... کار بازار به محمودآبادنمونه شهر گوييپاسخ توان بررسي -1-3
 11 .......................................................................اقتصادي اصلي ايهبخش تفکيک به شهر اقتصادي اوضاع بينيپيش -1-4

 14 .......................................................................................................... آين   در شهر جمعيت هايبينيپيش و رش  احتماخت -2
 14 ............................................................................................................................................ شهر جمعيت شمار بيني پيش -2-1

 21 ............................................................................................................................................. شهر مح ود  و توسعه الگوي تعيين -3
 22 ............................................................................................................................... (S.W.O.T) استراتژيک هايتحليل -3-1
 44 ........................................................................................... کالب ي ريزيطرح هايسياست و هاراهبرد  اف،اه ت وين -3-2
 44.......................................................................................................................................................... ضوابط و هامعيار تعيين -3-3
 46 .......................................... پيشنهادي الگوي انتخاب و شهر توسعه و رش  هايحلرا  ارايه و تنظيم بن ي،جمع -3-4

 توسشط  عمرانشي  اعتبشارات  تشامين  و درآمش ها  افشزايش  امکانشات  و آين   در شهرداري فني و مالي امکانات بينيپيش -4
 61 ...........................................................................................................................شهر عمران در موثر هايسازمان ساير و شهرداري

 سشاير  و رفشاهي  صش مات  زيربنشايي،  تأسيسشات  مسشکن،  هشاي کمبشود  رفع زمينه در شهر عمراني هاينياز بينيپيش -5
 63 ............................................................................................................................................................................. شهر اصلي هايکارکرد

 63 ..................................................................................................................................................مسکوني بريکار کالن پهنه -5-1
 64 .............................................................................................................................. فعاليت و کار مراکز کاربري کالن پهنه -5-2
 65 ............................................................................................................................ عمومي رفا  ص مات کاربري کالن پهنه -5-3
 69 ................................................................................................................................ سبز فضاي و پارک کاربري کالن پهنه-5-4
 69 ............................................................................................................................. شهري تجهيزات و تأسيسات کالن پهنه-5-5

 33 ..............شهر در غيرعامل دفاع و گردشگري هايمکان و باز فضاي سبز، فضاي با مرتبط الگوي يا کلي  اي  ت وين -4
 زبالشه،  دفشع  سيسشتم  گورسشتان،  غسشالخانه،  کششتارگا ، ) ششهري  تجهيشزات  توسعه يا ايجاد نحو  و مکان بينيپيش -6

 34 ......................................................................................................................................................................................... ...( و انينشآتش
 ماننش   ششهري،  هشاي سشازمان  ساير و شهرداري به مربوط( ساله 11) م تميان و( ساله 5) م تکوتا  عمراني برنامه -3

 34 ..................................................................................................................................................................... و به اري پرورش،وآموزش
 78 ........................................................................................................یساختمان و یشهرساز مقررات و ضوابط

 36 ................................................................................................................................................................................................... تعاريف -1
 94 ................................................................................................................................................................ جامع طرح بن ياستخوان -2
 111 ................................................................................. کار پايان نحو  و ساصتماني پروانه ص ور مراجع صصوص در ضوابط -3
 و ششهري  يهشا کشاربري  هشاي حوز  در ساصتمان اح اث و تفکيک زمين، از استفاد  نحو  به مربوط مقررات و ضوابط -4

 112 ................................................................................................................................................................................................. غيرشهري
 114........................................................................................................................................................................ مسكوني حوز  -4-1
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 سپار -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  فهرست صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه ب 

 

 هامطلـــبفهرســـت ادامه 
 صفحـــه عنـــوان

 
 114.........................................................................................................................................................................آموزشي حوز  -4-2
 119 ......................................................................................................................................................... انتظامي و اداري حوز  -4-3
 121 ............................................................................................................................. ص ماتي و تجاري قابليت داراي حوز  -4-4
 123 ......................................................................................................................................................................... ورزشي حوز  -4-5
 124 .......................................................................................................................................................................... درماني حوز  -4-4
 124.......................................................................................................................................................... یهنر -فرهنگي حوز  -4-6
 126 ................................................................................................................................................................... سبز فضاي حوز  -4-3
 123 ......................................................................................................................................................................... مذهبي حوز  -4-9
 129 ............................................................................................................................... شهري تجهيزات و تأسيسات حوز  -4-11
 129 ............................................................................................................................................... انبارها ش ونقل حمل حوز  -4-11
 131 .............................................................................................................................................. یگردشگر -یحيتفر حوز  -4-12
 131 ................................................................................................................................ (یصنعت) تولي ي -كارگاهي حوز  -4-13

 134 ............................................................................... شهرها ص ماتي و عمومي فضاهاي تأمين به مربوط مقررات و ضوابط -5
 134............................................................................................................................................................................... قانوني هايحريم -4

 134......................................................................................................................................... برق نيروي انتقال صطوط حريم -4-1
 136 .................................................................................................. مربوطه تأسيسات و طبيعي گاز انتقال صطوط حريم -4-2
 133 ....................................................................................................................................... شهري انيرسآب هايلوله حريم -4-3
 139 .........................................................................................................................................................هاآبراهه و نهرها حريم -4-4
 141 .................................................................................................................................................... ارتباطي هايشبكه حريم -4-5
 144 ..................................................................................................................... انتظامي و امنيتي نظامي، تأسيسات حريم -4-4
 144 ........................................................................................................................................................نفت لوله صطوط حريم -4-6
 145 ......................................................................................................................................................................... مشترك مقررات -6
 145 ............................................................................................................................................... بناها استقرار نحو  و اشراف -6-1
 145 ......................................................................... ارتباطي هايشبكه تقاطع در واقع هايزمين در ساصتمان شرايط -6-2
 144............................... پرتردد عمومي هايساصتمان مورد در سرويس مسير و انتظار پاركينگ به مربوط ضوابط -6-3
 144.............................................. (عمومي) شهري درون سطحهم هايپاركينگ اح اث به مربوط مقررات و ضوابط -6-4
 144......................................................................................................عمومي پاركينگ اح اث به مربوط تشويقي ضوابط -6-5
 144............................................................................................................................ پياد  عبور مسيرهاي به مربوط ضوابط -6-4
 146 ......................................................................................... حركتي و جسمي معلولين مرور و عبور مقررات و ضوابط -6-6
 143 ....................................................................................................................ديوارها و حصارها ارتفاع به مربوط مقررات -6-3
 143 ........................................... مخروبه بناهاي و تمام نيمه هايساصتمان جهت موقت نماسازي به مربوط وابطض -6-9
 149 ...................................................................................................... ن ارد مجوز كسب به نياز كه ساصتماني اق امات -6-11
 149 .................................................. تفكيك و پروانه ص ور هنگام به اق ام، نحو  و هاپالک مساحت كسر و اضافه -6-11
 149 ................................................................................................................................. تفكيك و پروانه ص ور بازدي هاي -6-12
 151 ............................................................................................................................................. پاركينگ به مربوط اتمقرر -6-13

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 سپار -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  فهرست صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه ت 

 

 هامطلـــبفهرســـت ادامه 
 صفحـــه عنـــوان

 
 151 .................................................................................................................................. پاركينگ حذف به مربوط ضوابط -6-14
 151 .......................................................................................................... هاآم گيپيش ساير و بالكن به مربوط مقررات -6-15
 151 ..............................................................................................................................................برق پست به مربوط مقررات 6-14
 152 ................................................ ساصتمان اطالعات و انتظار سرسراي در تراكم احتساب ع م به مربوط مقررات 6-16

 152 .............................................................................................................................................................گذربن ي ومقررات ضوابط -3
 152 ............................................................................................................................................................. گذرها تعريض نحو  -3-1
 153 ................................................................................................................................................ محلي معابر و گذرها عرض -3-2
 154 ............................................................................................................................................................ پخ مقررات و ضوابط -3-3
 154........................................................................................................... هادسترسي و هارا  بن يطبقه به مربوط ضوابط -3-4

 156 ................................................................................................................................................................................. متفرقه مقررات -9
 156 .................................................................................................................... كارگاهي عمليات ايمني به مربوط مقررات -9-1
 159 ....................................................................................................................................................... زلزله به مربوط راتمقر -9-2
 141......................................... محمودآبادنمونه شهر حريم در مجاز هاياستفاد  و بنا اح اث تفكيك، مقررات و ضوابط -11

 141................................................................................................................................................................ اضيار از استفاد  -11-1
 141..............................................................................................................................................................ساصتماني مقررات -11-2
 141........................................................................................................................................................ اراضي تفكيك ضوابط -11-3
 142........................................................................................................................................................................ مقررات ساير -11-4
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 سپار -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  فهرست صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه ث 

 

 هاجـــدولفهرســـت 
 صفحـــه عنـــوان

 

 1 .................................................................................................................................................... هاپيشنهاد ارايه
 بشا  مقايسشه  در جنسشي  و سشني  هشاي گشرو   تفکيک به نمونه محمودآباد اقتصادي مشارکت نرخ برآورد: 11-1 ج ول
 4 ........................................................................................................................................ 1335 سال در تهران و قزوين هاياستان
 4 ................ 1415 تا 1391 هايسال طي نمونه محمودآباد در فعال جمعيت و مشارکت نرخ بينيپيش: 11-2 ج ول
 6 ..... 1415 تا 1391 هايسال طي نمونه محمودآباد در انساني نيروي عرضه هايبينيپيش بن يجمع: 11-3 ج ول
1415 تشا  1391 هايسال طي محمودآباد در کار بازار هايشاص  و بيکار و شاغل جمعيت بينيپيش: 12-1 ج ول

.................................................................................................................................................................................................................... 3 
 11 ........................................................................................ آين   اشتغال از نمونه محمودآباد شهر سهم برآورد: 13-1 ج ول
1415 افش   سشال  تا نمونه محمودآباد در فعاليت عم   هايگرو  تفکيک به اشتغال بينيپيش و برآورد: 14-1 ج ول

................................................................................................................................................................................................................. 13 
 15 ........................................................ 1355-91 دور  طي محمودآبادنمونه شهر جمعيت رش  نرخ و شمار 21-1 ج ول
 14 ................................. 1415 سال برنامه اف  تا گزينه سه در محمودآبادنمونه شهر جمعيتي برآوردهاي: 21-2 ج ول
 16 ............................. 1415 تا 1395 هايسال طي نمونه محمودآباد شهر جنسي ش سني ساصتار برآورد: 21-3 ج ول
 19 .......................................... 1415 سال تا نمونه محمودآباد در صانوار بع  و صانوار تع اد تغييرات برآورد: 21-4 ج ول
 21 ......................................................................................................... کالب ي ريزيطرح در نظر مورد معيارهاي: 31-1 ج ول
 41 ............................................................................................ بيروني و دروني عوامل تقابل از ناشي راهبردهاي: 31-1 ج ول
 45 ................. محيطي پاي اري صصوص در محمودآبادنمونه شهر توسعه هايسياست و راهبردها اه اف،: 32-1 ج ول
 45 ....................... پذيريزيست صصوص در محمودآبادنمونه شهر توسعه هايسياست و راهبردها اه اف،: 32-2 ج ول
 45 ........................ پذيريرقابت صصوص در محمودآبادنمونه شهر توسعه هايسياست و راهبردها اه اف،: 32-3 ج ول
 64 .......................................................... 1391-1415 ابت ايي مقطع در ميالتعلواجب تيجمع تع اد برآورد: 53-1 ج ول
 66 .................................................................. 1391-1415 دبيرستان مقطع نيسن در تيجمع تع اد برآورد: 53-2 ج ول
 انتظشار  مشورد  هشاي سرانه و نياز مورد سطوح كمبود و محمودآبادنمونه شهر موجود هايسرانه و سطوح: 55-1 ج ول
 32 ...................................................................................................................................... 1415 اف  سال در هاآن از يك هر براي

 34 ......1391-1395 شهرمحمودآبادنمونه تفصيلي ش جامع طرح عمراني هايبرنامه پيشنهادي فهرست: 31-1 ج ول
 34 ......1395-1415نمونه شهرمحمودآباد تفصيلي ش جامع طرح عمراني هايبرنامه پيشنهادي فهرست: 31-2 ج ول

 78 ........................................................................................................یساختمان و یشهرساز مقررات و ضوابط
 95 ......................................... 1415 سال برنامه اف  تا گزينه سه در محمودآبادنمونه شهر جمعيتي برآوردهاي: 1 ج ول
 بشراي  انتظشار  مورد هايسرانه و نياز مورد سطوح كمبود و محمودآبادنمونه شهر موجود هايسرانه و سطوح: 2 ج ول

 111 ............................................................................................................................................. 1415 اف  سال در هاآن از يك هر
 یمعمشار  و یشهرساز یعاليشورا مصوب) هاآن عملكردي مقياس تفكيك به زمين كاربري انواع بن يدسته: 3 ج ول

 112 ................................................................................................................................................................................................... (رانيا
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Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  فهرست صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه ج 

 

 هاجـــدولفهرســـت ادامه 
 صفحـــه عنـــوان

 
 116 ....................................................................... مترمربع 1111 از بيش اراضي تفكيك در ص مات معوض سهم: 4 ج ول
 119 ............................................................................................................................. مسكوني ساصتمان اح اث ضوابط: 5 ج ول
 119 ............................................................................. تفکيک ح نصاب از کوچکتر هايپالک در ساصتمان اح اث: 4 ج ول
 114............................................................................................................مسکوني ساصتمان اح اث مقررات و ضوابط: 6 ج ول
 هشاي آلشودگي  طبقشات،  تعش اد  و سشطح  جواري،هم هايشاص  برحسب پيشنهادي هايفعاليت بن يگرو  :3 ج ول
 135 ........................................................................................................................................................استقرار مكان و زيستيمحيط
 134.................................................................................................................................. برق نيروي انتقال صطوط حريم: 9 ج ول
 136 ............................................................................... هارا  مجاورت در را برق انتقال صطوط آزاد ارتفاع ح اقل: 11 ج ول
 136 .......................................................................................... گاز لوله ج ار  و برق انتقال كابل ج ار  بين فاصله: 11 ج ول
 133 ..................................................................................................نفت و گاز لوله دو محورهاي بين فاصله ح اقل: 12 ج ول
 133 .....................................................................................................شهرها داصل در گاز انتقال لوله صطوط حريم: 13 ج ول
 139 ....................................................................................................................... شهري رسانيآب لوله صطوط حريم: 14 ج ول
 139 .............................................................................................................................................. هاآبراهه و نهرها حرايم: 15 ج ول
 141 .......................................................................................... جانبي تأسيسات اح اث جهت منتخب زمين فاصله: 14 ج ول
 141 ................................................................................ جاد  ازمحور مختلف هايرا  براي قانوني حريم ح نهايي: 16 ج ول
 143 ....................................................................................................... جاد  محور از( 2 گرو ) عقبنشيني چگونگي: 13 ج ول
 144 .........................................................................................................................نفت ملي شركت عمل مورد حرايم :19 ج ول
 151 ............................................................................. اراضي از استفاد  مختلف هايحوز  در نياز مورد پاركينگ :21 ج ول
 153 ................................................................................................... گذر طول به توجه با دسترسي گذرهاي عرض :21 ج ول
 155 ........................................ درجه 61 از ترکم تقاطع یايزوا یبرا( پخ)  يد مثلث وتر ح اقل زانيم نييتع: 22 ج ول
 155 ................................ درجه 111 تا 61 نيب تقاطع یايزوا یبرا( پخ)  يد مثلث وتر ح اقل زانيم نييتع: 23 ج ول
 154...................................درجه 111 از ترشيب تقاطع یايزوا یبرا( پخ)  يد مثلث وتر ح اقل زانيم نييتع :24 ج ول
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 سپار -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  فهرست صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه ح 

 

 فهرســـت نمـــودارها 
 صفحـــه عنـــوان

 

 1 .................................................................................................................................................... هاپيشنهاد ارايه
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 13 ................. 1415 برنامه اف  تا نمونه محمودآباد در فعاليت عم   هايگرو  در اشتغال سهم تغييرات: 14-1 نمودار
 13 ............... 1415 برنامه اف  تا نمونه محمودآباد در فعاليت عم   هايگرو  در اشتغال ميزان تغييرات: 14-2 ودارنم

 15 .............................................................1355-91 هايسال طي نمونه محمودآباد شهر جمعيتي تغييرات: 21-1 نمودار
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 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه خ 
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 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه د 

 

 ها فهرســـت نقشـــهادامه 
 صفحـــه عنـــوان
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 1 

 

 هاارايه پيشنهاد
 

بيني نقش و روند توسعه اقتصادي شـهر  تعيين عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پيش -1
هاي آتي دولـت و  زا و نيز برنامهدر آينده باالخص با رويکرد استراتژي توسعه اقتصادي درون

 هاي محلي يا بخش خصوصي در توسعه اقتصادي شهر  سازمان
 

 مقدمه و روش 
شود. منظور از اقتصاد يانجام م ييفضا يدهتوسعه و عمران)جامع(، با ه ف سامان يهادر طرح ياقتصاد يهاينيبشيپ

از آن ششهر   يرونش يکننش گان ب شت ساکنان آن شهر و اسشتفاد  ياست که در درون شهر به مع ييهاتيشهر، مجموعه فعال
زان يش شش ، کشه در درجشه اول م   يان يها متيفعال يدرست و اصول ييت به جانماين ه ف در نهاين، ايمربوط است. بنابرا

ت يش اهم يششهر  ير عناصشر زنش گ  يها و ساتيان فعالياز دارن  و در درجه دوم، ارتباط ميها نتيکه آن فعال يينه فضايبه
 ابن .  ييم

م نظر دارد. چشرا کشه   ير مستقيطور غز بهيت نيت و جمعيان فعاليهاي اقتصادي، عالو  بر آن، به کنش مبينيپيش 
هشاي اقتصشادي ارتبشاط نزديکشي بشا ميشزان       ابش  و فعاليشت  يياي با وجود اشتغال معنشا مش  ر هر مح ود حضور جمعيت د

 ي اريش ، پاياجتمشاع  يهشا تياز مجموع فعال يبه عنوان بخش ياقتصاد يهاتيپذيري آن دارد و در مجموع، فعالجمعيت
 کن .ين مييجامعه را تع

دربشار  رفتشار آتشي انسشان      ييهشا ت باخ، فرضيبا ع م قطع ييفضا ها، مستقيم و يا غيرمستقيم، دربينيتمام پيش 
ي تشر شيبش هشاي  دهن  که بسيار پرتردي  و با مشکالت بسيار همرا  هستن . به ويژ  در اقتصاد که از پيچيش گي ارايه مي

ششهري ايشن   ريشزان  هاي دقي  اقتصادي يک پايشان اسشت ولشي بشراي برنامشه     بينيبرصوردار است. براي اقتصاددانان پيش
تحقش  اهش اف برنامشه صواهش  بشود.       يريزي براگر او در امر برنامهها تنها يکي از چن ين ابزاري است که ياريبينيپيش
گيشري کارآمش  و   ده  که تحقش  تصشميم  هاي اقتصادي دي  کلي از آين   وضعيت اقتصادي شهر به دست ميبينيپيش
ريشز، بشه عنشوان    جا کشه در گسشتر  اصتيشارات برنامشه    توان تا آنز اين رو ميسازد. ايابي به پاسخ بهينه را آسان ميدست

 اق ام کرد.  هاي اقتصادي خزمتامين زيرساصت يريزي براگنج ، نسبت به برنامههاي شهري ميساز و برنامهتصميم
 در آينش    كشار  مشه برنا بشه  دسشتيابي  بشراي  شش    گردآوري اتفاقي يهافعاليت مجموعه صورت ديگربه ريزيبرنامه 

 يقطعش  پايشان  و آغشاز  كه شودمي تعيين ايدور  در فرآين  گيريتصميم ابعاد متقابل ارتباطات بلكه شود،نظرگرفته نمي
ه تحشوخت  يش شود، چرا کشه کل  محسوب مي زيستي يهامجتمع ريزي برنامه در اركان ترين مهم از اشتغال بحث 1ن ارد.
 امکان بروز و تحول صواهن  داشت. يقتصادستم ايرسيه در بستر زيدر آت يشهر

 مختلشف  زوايشاي  از توانمي. ان مادي اشياي و افراد تجمع مركز ،انساني جوامع عطف نقاط مثابه به شهري مناط  
 2نگريست. دهن ،مي شكل آن به دوبار  و كنن مي اشغال كه فضايي و نوع اين از به تجمعي

                                                   

 14 ص، 1364 گرگور ك م و فيل  -1

 39 ص، 1369 پور م ني - 2
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 2 

 

 اي و منطقشه  ششهري،  از اعشم  سطح هر در هاريزيبرنامه براي شهر، يك اقتصاد كار طرز و ساصتمان از اطالع و آگاهي

 هشاي فعاليت تولي ، ق رت و كميت با شهر مركز يك دارد. ساصت ضرورت زمين از استفاد  تحليل و تجزيه و كشوري

 .گرددمي تعيين مركز آن اقتصادي تحرك كلي طوربه يا و درآم  تولي ي،

 وضشعيت  بينشي  پيش و اقتصادي حيات ارزيابي اقتصادي، تركيب از آگاهي اقتصادي عاتمطال انجام عم   ه ف 

 كالب ي - فضايي تبلور كرد ، بيني پيش را منطقه توسعه و رش  زمينه بتوان طري  اين از تا است محلي آين   اقتصاد

 1آورد. در تجسم به مناسب در شكل را آن
ر يتوجشه بشه آن در کنشار سشا     كشه  است آن اقتصادي شهري، مطالعات فراگير توسعه مطالعات مبناي اساس براين 

 .گرددمي مشخ  فضا به نياز ميزان نهايتًا و درآم  جمعيت، اشتغال، آن يطيو مح ي، کالب يتيجمع يهايژگيو
 صواه  کرد: ير را طير زين مطالعات مسيجامع، ا يهادر طرح يبا توجه به ه ف مطالعات اقتصاد 
 يانسشان  يرويش ش فرزن ان و مهاجرت به ششهر، بشه عرضشه ن   ي: صانوارها با زايانسان يرويرضه نزان عيبرآورد م -

   انجام شود. يتي  به کمک مطالعات جمعين برآورد باين رو، ايپردازن . از ايم

پاسشخ   يانسشان  يرويش اششتغال بشه عرضشه ن    يهشا   فرصتيها با تول: بنگا يانسان يروين يزان تقاضايبرآورد م -
ن رو، طرح جامع ناچار است صشود را  يرون شهر باشن . از ايا بيتوانن  در درون شهر و يها من بنگا يا دهن .يم

موجشود در   يهشا هيکه سرما ين ساصتار را در ح يرات در اييموجود منطب  ساصته و تغ ييزااشتغال يبا الگو
 رد.يدارن  در نظر گ ييگوپاسخ ييشهر توانا

گونه که تشاکنون رفتشار کشرد ، صشود را در سشامانه      شهر، همان نده:يود و در آنقش شهر در وضع موج يبررس -
هشا و در مجمشوع، سشامانه    ها، کارگشا  گا ن رو نقش شهر در شبکه سکونتيکن . از ايم ميتنظ يرامونيپ طيمح

 ينش ها ينش   آن بشا توجشه بشه فرا    يو آ ن شش   يشي ف ش   است، تبيتعر ي، که به عنوان مجموعه شهريرامونيپ
 يياز توانشا  يتوان به بشرآورد ين صورت، ميشود. در اين مييفرادست، تع يهااز طرح يناش ياو برنامه يعيطب

 افت.ياد، دست يت زي، هرچن  با ع م قطعيانسان يروين يبه تقاضا ييگوپاسخ يشهر برا

در برابر  يانع کالب    فضا، مويدرست و سنج يينه و جانماي  بهيتوان  با تخصيت طرح جامع تنها ميدر نها -
ارائشه   ينيهشا تضشم  تين فعاليا شکل نگرفتن ايگرفتن و شکل يتوان  برايرا بردارد. طرح جامع نم ييزااشتغال

ن يش ار وابسته است که در ايبس يهاياست که به عوامل گوناگون و نامعلوم ين يها فراتيفعال يريگکن . شکل
، يط رکشود و رونش  اقتصشاد   ي، ششرا يصشنعت  يهشا ، طشرح يشي زاالاششتغ  يهاها، همچون طرحر طرحينه، سايزم

 اب .ييم يها بستگو جزآن يالمللنيو ب يمل يبازارها

 

 تعيين عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر 

دسشت  ن روش بشه يش ه ايش که برپا 11-1 ه است. در نمودارين نقش و عملکرد شهر، روش بوژو گارنييتع يروش مت اول برا
ن يش ن روش سشنجش بشا ا  يش دارد. ا يجشا  ين صشنعت و بازرگشان  ي، مرز بيت صنعتيباد نمونه، در موقعآم  ، شهر محمودآ

 يرويش که نيرو، هنگامنيداشته باشن . از ا يشهر در درون شهر جا يهاتياز فعال ياريشود که بسيفرض برآورد مشيپ
و  يبازرگشان  يهشا تيل فعاليتشک يه برااست ک ي ات آن شهر در ح يخزم برس ، تول در بخش صنعت به آستانه يانسان

                                                   

  ص ، تودارو - 1
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 3 

 

درصش  کشه    63ش از يب يبا درجه صوابگاه يها دربار  شهرن فرضيا است. اما خزم را فراهم کرد  يهاتبادل کاخ صرفه
 يتوانن  کاخهاين ارن  و نم يرونيب ي، نقشيموجود بازرگان يهاتيتوان  صادق باش . فعالياست، نم ي ات درونيفاق  تول

ط موجشود تنهشا   يها در ششرا تين فعاليبرسانن . ا يالمللنيو ب يمل ين شهر را به بازارهايگران ا  ش   توسط صنعتيلتو
 ان .  گرفتهشهر شکل يت کنونيبه جمع ييگوپاسخ يبرا

 ييايش جغراف يهشا متوسشط و بشزرو و منطقشه    يششهرها  يبرا يکل ياعنوان سنجهتوان، بهيه را ميروش بوژو گارن 
 رفت و البته به آن بسن   نکرد.ي، پذيشهر يهارد  همچون مجموعهگست

 

سه با سطوح يه در مقايت شهر محمودآباد نمونه با روش بوژو گارنيص موقعي: تشخ11-1 نمودار
 فرادست

 
 ن طرحيمرحله شناصت هم ن مشاور نقش جهان ش پارس، ج وليمأصذ: مهن س

 

ر ارائشه  ينمونه به شرح زشهر محمودآباد يشناصت، نقش و عملکرد کنوندر مرحله  ياقتصاد يهايبا توجه به بررس 
 شود:يم

 .يو ساصتمان ياسکان کارگران صنعت يبرا ياست صوابگاه يشهر -
 دارن . ين تا کم درآم  جامعه جاييدرآم  به پاانيم يهاهيطور عم   در خساکنان شهر به -
 جان.  يالن و آذرباين، پس از آن از زنجان، گيتان قزواس يطور عم   از روستاهار، بهياست مهاجرپذ يشهر -
ن يافت ص مات سطح باختر به ششهر قشزو  يدر يکن  و برايصود را بر طرف م يص مات يازهاياست که ن يشهر -

 وابسته است.
 ش رشت. نيشمال جاد  قزو يروستاها ياست با حوز  نفوذ مح ود در ح  برص يشهر -
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 4 

 

ر ارائشه  يش ن بشه ششرح ز  يقشزو  ين   و با توجه به مطالعات طشرح مجموعشه ششهر   يونه در آنمان از شهر محمودآبادچشماما 
 شود:يم

بان حمل و نقل، کشه در  يبر صنعت، ص مات پشت ياست در حال گذار به ساصتار مبتن ينمونه شهرمحمودآباد -
نقشل بشار در غشرب    انشه حمشل و   يو پا يافته، به کانون انبشاردار يسامان يش صنعت يآن عالو  بر مح ود  کارگاه

 کن .يعرضه م يو سکونت ي، رفاهي، تجارين ص مات اداريقزو يمجموعه شهر
 يتيجمع يهاييجادر جابه يترافته و رون  آرامينمونه نسبت به گذشته کاهش محمودآباد يريمق ار مهاجرپذ -

 دارد.
ن از يش ش از ايکشه پش   ياز صش مات  ياريجشه بسش  يبر طرف ش  ، در نت نمونهشهر محمودآباد يص مات يکمبودها -

 کن .ين ميکرد، صود تأميافت مين دريقزو
 رد.يگين را در بر ميقزو يب غرب مجموعه شهريتقر تر از گذشته است و بهحوز  نفوذ شهر گسترد  -

 

 شهر محمودآبادنمونه   يانسان يرويبرآورد عرضه ن -1-1
 

است که صانوارهشا   يانسان يرويعرف مق ار عرضه نکار است، ميت بيت شاغل و جمعيرن   جمعيت فعال که در برگيجمع
 شون :  يم ير طيز يهامرحله يانسان يرويبرآورد عرضه ن يکنن . برايبه بازار کار ارائه م

 يهشا ک گشرو  يتر است، به تفکشيساله و بت د يت فعال به جمعي، که حاصل نسبت جمعينرخ مشارکت اقتصاد 
 ياهشا در محش ود   ن نسشبت يش ن  ، اياز آ يريبه تصو يابيدست يشون . برايرد مبرآو1335ه يسال پا يبرا يو جنس يسن

 يهشا ن بشار ، اسشتان  يش ششون . درا يسه مش يگر مقايک يشاه  مطرح است، محاسبه و با  يتر، که به عنوان الگوافتهيتوسعه
هشا ارائشه شش   و در    بتن نسش يش ا 11-1 ششون . در جش ول  يشاه  در نظر گرفته م يهان و تهران به عنوان مح ود يقزو

 ان :افتهيانعکاس  11-2و  11-1 ينمودارها
 

ن و يقزو يهاسه با استانيدر مقا يو جنس يسن يهاک گروهيمحمودآباد نمونه به تفک ي: برآورد نرخ مشارکت اقتصاد11-1 جدول
 1871تهران در سال 

 هامحدوده

 يسن يهاگروه

 استان تهران نياستان قزو محمودآباد نمونه

 زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد جمع

14-11  1.9 1.9 1.1 1.3 2.2 1.4 1.6 2.3 1.4 

19-15  32.3 32.3 2.4 15.1 25.4 4.4 16.4 29.5 5.1 

24-21  32.6 32.6 5.6 41.4 49.1 13.6 42.9 49.2 14.1 

29-25  94.3 94.3 4.1 56.3 92.5 21.4 56.3 91.4 23.2 

34-31  93.1 93.1 5.4 56.3 39.5 19.1 41.1 94.1 21.9 

39-35  96.1 96.1 5.2 56.3 94.5 14.2 59.1 94.2 19.2 

44-41  91.1 91.1 4.1 53.2 91.3 13.3 54.5 94.1 14.6 

49-45  64.4 64.4 3.2 44.4 31.1 11.2 51.9 33.4 13.4 

54-51  44.6 44.6 2.4 34.5 45.4 5.1 42.4 63.9 3.6 

59-55  56.6 56.6 1.5 29.9 54.3 2.4 34.1 41.3 4.4 

44-41  52.5 52.5 1.3 23.6 44.4 1.4 25.1 45.6 2.4 

 1.1 25.2 13.4 1.6 29.1 15.1 1.4 24.2 24.2 ترشيبو  45

 1335نفوس و مسکن سال  يران، سرشماريه مرکز آمار اين مشاور نقش جهان ش پارس بر پايمهن س :مأصذ
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 5 

 

ن و تهران يقزو يهاسه نرخ مشارکت مردان در شهر محمودآباد نمونه با استاني: مقا11-1 نمودار
 1871در سال 

 
 

ن و تهران يقزو يهاسه نرخ مشارکت زنان در شهر محمودآباد نمونه با استاني: مقا11-2 نمودار
 1871در سال 

 
 

ت فعشال مشردان در   يش جمع يب سني  که ترکيجه رسين نتيتوان به ايسه نرخ مشارکت مردان ميو مقا يدر بررس 
تر و سهم شيسال ب 21-41نمونه سهم فعاخن ان . اما در محمودآبادگر مشابهيک يب با يتقرن و تهران، بهيقزو يهااستان

ن ششهر و  يش ا يصانوارها يتر بودن سطح درآم نيياز پا ين تفاوت ناشيرس  ايتر است. به نظر مسال کم 45-41فعاخن 
ا يش و  يل بازنشسشتگ يش و در مقابل، صروج زودتر آنشان از بشازار کشار، چشه بشه دل      يانسان يرويضرورت ورود زودتر به بازار ن

را دنبشال و تجربشه    يتشر بلن مش ت  يآموزش يهاتر، جوانان دور افتهيتوسعه يهاها و منطقهباش . در مح ود  يودگفرس
 شون .يرتر وارد بازار کار ميکنن  و به نسبت، ديم

را  يريش گو چششم  يجش   يهشا ن و تهران، تفاوتيقزو يهانمونه با استانسه نرخ مشارکت زنان محمودآباديدر مقا 
ن اسشت. اگشر چشه    يتر بودن بازار کار زنان در استان تهران و پس از آن استان قزواز آماد  يوان مشاه   کرد که ناشتيم

ل ين رخ داد  است. در تحليت شهر قزويل وزن و اهمين تفاوت به دلين است، اما اياز استان قزو يمحمودآباد نمونه جزئ
  کشه  يز رسش ين تفاوت نيار متفاوت آنان، به ايتوان عالو  بر سهم بسيسه با مردان ميرات نرخ مشارکت زنان در مقاييتغ

 51شون  و بر صالف مردان کشه نشرخ مششارکت صشود را تشا سشن       ياد وارد بازار کار ميبا سرعت ز يسالگ 31زنان تا سن 
 شون . يمبه نسبت ُتن  از بازار کار صارج  يبين سن به بع  با شيدارن ، از ايبه نسبت ثابت نگا  م يسالگ
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 4 

 

رات ييش تشوان انتظشار تغ  يل اسشت و نمش  يش در مشردان، بشه نسشبت تکم    يمشارکت اقتصاد يهاتي گا  بازار کار، ظرفياز د
ز يش شود، ممکن است به کاهش نشرخ مششارکت کشل ن   يشنهاد ميهم که پ يراتييدر مردان داشت؛ اگرچه، تغ يريگچشم

تشوان از آن  ياست که در صورت آمشاد  بشودن بشازار کشار، مش      ياريبس يهاتيظرف يزنان دارا يانجام . اما بازار کار برايب
ش درآمش   يکششور و افشزا   ي، بشه رشش  اقتصشاد   يزنان عالو  بر تبعات مثبت اجتماع يط کار براياستفاد  کرد. بهبود شرا

 صانوارها کمک صواه  کرد.
 يتشوان بشرا  ين استان را ميرکت امشا يهان، نرخيط متوسط استان قزويمحمودآبادنمونه به شرا يابيبا فرض دست 

رات ييش ن تغيش افشت. ا يآرام آرام به آن دست صواهش    1415تا  1391 يهاسال ين شهر در نظر گرفت که طياف  برنامه ا
مششارکت   يمشارکت مردان، اسشتان تهشران و بشرا    يار اف  برنامه برايل، معين دليتر از زنان است. به ايمردان قطع يبرا

 (.11-2 شود )ج وليدر نظر گرفته من يزنان استان قزو
 

 1011تا  1831 يهاسال يت فعال در محمودآباد نمونه طينرخ مشارکت و جمع ينيبشيپ :11-2 جدول
 سال

 يسن يهاگرو 

1335 1391 1395 1411 1415 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

ص 
 در

ت ش
ارک

مش
خ 

نر
 

 11.6 44.5 3.4 44.3 3.4 44.3 3.4 44.3 3.4 44.3 کل

14-11  1.9 1 2.2 1.1 2.4 1.1 2.4 1.1 2.3 1.1 

19-15  32.3 2.4 31.1 3.2 31.2 3.6 29.6 4.1 29.5 4.4 

24-21  32.6 5.6 64.5 3.5 63.1 11.5 61.5 12.2 49.2 13.6 

29-25  94.3 4.1 94.1 11.1 92.4 15.1 91.4 13.2 91.4 21.4 

34-31  93.1 5.4 96.1 11.1 94.5 13.5 94.2 14.5 94.1 19.1 

39-35  96.1 5.2 94.4 9.1 94.4 12.1 94.3 14.5 94.2 14.2 

44-41  91.1 4.1 92.1 6.5 92.3 11.1 93.5 12.1 94.1 13.3 

49-45  64.4 3.2 31.2 5.5 34.1 6.5 34.5 9.1 33.4 11.2 

54-51  44.6 2.4 61.1 3.4 62.1 4.1 63.2 4.4 63.9 5.1 

59-55  56.6 1.5 59.6 1.3 41.6 2.1 41.4 2.3 41.3 2.4 

44-41  52.5 1.3 49.1 1.1 46.1 1.2 44.3 1.3 45.6 1.4 

 1.6 25.2 1.6 25.1 1.6 25 1.6 24.6 1.43 24.2 ترشيبو  45

مع
ج

ي
فر

 ش ن
ال

 فع
ت

 

 1393 11112 1223 9244 962 3343 439 6144 231 5521 جمع

14-11  22 1 21 1 24 1 33 1 34 1 

19-15  394 29 346 33 315 35 333 42 363 52 

24-21  932 63 1141 139 913 131 633 113 692 145 

29-25  1113 45 1561 161 1321 253 1165 233 942 212 

34-31  1145 49 1356 119 1493 219 1416 293 1253 249 

39-35  313 36 1132 34 1415 151 1643 244 1444 293 

44-41  495 11 615 51 1193 93 1415 155 1633 234 

49-45  249 2 434 25 465 53 1144 91 1349 134 

54-51  152 9 192 9 411 19 415 33 993 51 

59-55  69 2 134 4 164 4 341 11 519 13 

44-41  63 1 41 1 111 3 134 4 262 6 

 4 244 4 162 2 112 2 69 2 43 ترشيبو  45
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 6 

 

 1011-1831 يهاسال يرات نرخ مشارکت مردان در محمودآباد نمونه طييتغ ينيبشي: پ11-8 نمودار

 
 

 1011-1831 يهاسال يرات نرخ مشارکت زنان در محمودآباد نمونه طييتغ ينيبشي: پ11-0 نمودار

 

ت فعشال  يش ده  که تع اد جمعياست و نشان مصالصه ش  11-3 ، درج ولباخ يمحاسبات و برآوردها يبن جمع 
رات ييش  . تغياسشت، صواهش  رسش    ينفر، که حش ود دو برابشر فعشاخن کنشون     11411به  1415ساکن در محمودآباد تا اف  

 3.6حش ود   يانيش سشال پا درص  و در پنج 34.2سال نخست ح ود است که در پنج يارون  کاهن   يايت فعال گويجمع
 اب .ييش ميه افزايت پايدرص  نسبت جمع

 

 1011تا  1831 يهاسال يدر محمودآباد نمونه ط يانسان يرويعرضه ن يهاينيبشيپ يبند: جمع11-8 جدول
 1011 1011 1831 1831 1871  سال

 11414 11493 9314 6635 5311 ت فعال ش نفريجمع

 911 1163 1531 1935 - سال ش نفردر هر پنجفعاخن  راتييتغ

 3.6 12.4 19.6 34.2  - ش درص  راتييتغنسبت 
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 3 

 

 شهر محمودآبادنمونه يانسان يروين يبرآورد تقاضا -1-2
 

 ييشاغل و ناکشارا  يرويصورت نبازار کار به ين تقاضا در آمارهايهستن . ا يانسان يرويتقاضا کنن   ن ياقتصاد يهابنگا 
کار برآورد ش   و پس از کشم  يت بيشاغل، ابت ا جمع يرويبرآورد ن يشون . برايم کار ظاهريت بيز به صورت جمعيبازار ن

  .  يآيت شاغل به دست ميت فعال، جمعيکردن از جمع
درصش  بشود. در    11حش ود   ن سشال يش محمودآبشاد نمونشه در ا   يکشار ي، نشرخ ب 1335سال  يمطاب  با آمار سرشمار 

فه يانجام ، استفاد  کرد. طرح جامع وظيکاران ميش بينانه، که به افزايبب  يهانهيتوان از گزيطرح جامع نم يبرآوردها
 95اششتغال کامشل، کشه حش ود      يرو، برآوردها را به سشو نيتوسعه اشتغال بردارد. از ا يِش رويپاز را  يدارد موانع کالب 
توان انتظار داشت ين نميبنابرا باش ، يمتک ينيب  به واقعيبا يرات، البته تا ح وديين تغيده . ايش ميدرص  است، گرا

 ز کاهش ده . ي  را نيج  يهاسال يکاريگذشته، که ب يهاانباشته سال يکاريکه در همان چن  سال نخست، نه تنها ب
ن يش ابش . ا يدرصش  کشاهش    5به  1335درص  در سال  11از  يکاريشود که نرخ بيشنهاد ميها، پن فرضيه ايبرپا 

آمشاد  سشازن . در    ينيکشارآفر  يهشا بشرا  از بنگا يبه ن ييگوپاسخ ي  برايکالب  شهر صود را با آن است که ير به معناييتغ
ا نش ادن  يش است که در اف  برنامه، رخ دادن  يهياب . ب ييش ميدرص  افزا 95درص  به  39ز از يصورت نرخ اشتغال ننيا
 طرح باش .  يشنهادهايپ يا نادرستي ي  مالک درستينبا ينيبشين پيا

ت يش ت فعشال بشه کشل جمع   يت، که حاصل نسبت جمعيها، نرخ صام فعالن شاص يبا استفاد  از ا 12-1 در ج ول 
ن ياب . در اييش ميدرص  افزا 41ش از يدرص  به ب 34.4از  يدرص  و نرخ مشارکت اقتصاد 35درص  به  29.5است، از 

کشار از  يت بيش ش و جمعينفر افشزا 11311به ح ود  1335نفر در سال  5144ت شاغل در محمودآباد نمونه از يحال، جمع
 اب .يينفر کاهش م 561نفر به  434

 1011تا  1831 يهاسال يبازار کار در محمودآباد ط يهاکار و شاخصيت شاغل و بيجمع ينيبشي: پ12-1 جدول
 1011 1011 1831 1831 1871 سال

مع
ج

ي
فر

 ش ن
ت

 

 32413 31133 26111 21694 19469 ت يجمع

 23419 25493 22391 19354 15936 ترشيساله و بت د يجمع

 11414 11493 9314 6635 5311 ت فعاليجمع

 11334 9353 3416 6135 5144 ت شاغليجمع

 561 441 499 611 434 کاريت بيجمع

 
اص

ش
 يها

 يروين
سان

ان
ش  ي

ص 
در

 

 35.1 34.3 34.4 33.1 29.5 تينرخ صام فعال

 41.1 41.2 41.4 41.2 34.4 ينرخ مشارکت اقتصاد

 95 94 93 91 39 نرخ اشتغال

 5 4 3 9 11 يکارينرخ ب

 3.11 3.14 3.15 3.33 3.31 ش نفر يشتيبار مع

 

بازار کار در  يهاکار و شاخصيت شاغل و بيجمع ينيبشي: پ12-1 نمودار
 1011تا  1831 يهاسال يمحمودآباد ط
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 9 

 

 دآبادنمونه به بازار کارشهر محمو ييگوتوان پاسخ يبررس -1-8
 

درون محمودآبشاد نمونشه تنهشا     يهشا دست آم  که بنگشا  جه بهين نتيدر مرحله شناصت، ا ياقتصاد يهايمطاب  با بررس
( پاسشخ دهنش . از   يانسشان  يرويش ن شهر )با فرض احتساب تراز نيا يانسان يرويک چهارم از عرضه نيان  به ح ود توانسته

ن ششهر بشه پششتوانه    يش گشر، مهشاجرت بشه ا   يدرص  است. به عبشارت د  63ش از ين شهر بيبودن ا ين رو، درجه صوابگاهيا
سه آمشار  ين و نه در صود محمودآباد نمونه صورت گرفته است. مقايقزو يدر مح ود  مجموعه شهر يبه مشاغل يابيدست

سشاکنان   يازهشا يه ن، بش ياز ششاغالن کارگشاه   ياز نششان داد کشه بخشش عمش      يش و اششتغال سشاکن در ششهر ن    يکارگاه
زا بودن اقتصاد ، آن است که با توجه به برونين بررسيدر ا ين، پرسش اصليدهن . بنابرايکرد  و پاسخ م يرسانص مات

 1415تشا   1391 يهشا سال ياست که ط ييهابه چه تع اد از اشتغال ييگومحمودآباد نمونه، طرح جامع موظف به پاسخ
ن يش در ا يريش گميتوان  بشه تصشم  يجاد اشتغال ميا يهانهيبه اطالعات مربوط به هز يگاهن منظور نيشون ؟ به ايجاد ميا

 رسان . يارينه يزم

سشامان ششود و   کششور بشه   ياست که تا کنون نتوانسته است در نظشام آمشار   يجاد اشتغال از جمله مباحثينه ايهز 
کارشناسان  انيتقابل م ين تناقض در فضايژ  ايوبههمرا  است،  يها و اظهارات متفاوت و گا  متناقضهموار  با نقل قول

تشوان بشر   يهشا مش  ز از تنشاقض يش گر ين منظور برايرد. به ايگيصود مبه يار ج يبس يصورت ياسيو مسئوخن س ياقتصاد
ه يش انش ، تک کشرد   يرسم يهادر مصاحبه ياست جمهورير يو نظارت راهبرد يزيرکار و معاونت برنامه زارتکه و يارقام
 .کرد

ال، شغل يرونيليم 511-411 1339در سال  يجاد هر شغل صنعتينه اياز آن است که هز ين اظهار نظرها حاکيا 
ش از دو ين ارقشام بشه بش   يش ا 1391. اما در سال 1ال استيرونيليم 211-311 يال و کشاورزيرونيليم 51-111 يص مات

ن يافتشه و در آصشر  يش يال افزايرونيليم 1211-1611به   اريپا يک شغل صنعتيجاد ينه ايمثال، هز ي   و برايبرابر رس
ال يش رونيش ليم 1431بشه   يک فرصشت ششغل  يش نشه  ي، متوسشط هز 1391در سشال   ياظهار نظشر معاونشت نظشارت راهبشرد    

 .2است  يرس
هشا  يگشذار هين سشرما يرو، منبع انيست و از ايمهاجر ن يصانوارها ين ارقام در مح ود  توان مالياست که ا يهيب  

اسشت و بشا    يفرصشت ششغل   5461سال برنامشه، حش ود    15گر جستجو شود. کل اشتغال اضافه در طول يد يي  در جايبا
ال و يش اردريليم 9524جاد اشتغال در محمودآباد نمونشه  يا يبرا يگذارهيال، کل سرمايرونيليم 1431احتساب هر شغل 
واسطه در استان  يهانهيدرص  از هز 1.4ب ح ود يتقرنه بهين هزيشود. ايال برآورد مياردريليم 435در هر سال ح ود 

ن مقش ار اششتغال در حش  تشوان     يجاد ايرو، اني. از ا3رديگين را در بر ميقزو يک درص  از مجموعه شهرين و ح ود يقزو
رج ن هست، اما از مح ود  توان مهاجران به محمودآباد نمونه صشا يمن  استان قزون و اقتصاد ق رتيقزو يمجموعه شهر

ن شهر توسط يا يص مات يهااز شغل يتوان انتظار داشت که برصيم گونه که تاکنون رفتار ش   است،است. البته، همان
کشه تشاکنون در ششهر     ييهاب برابر است با همان تع اد شغلين انتظار به تقريرد. ايصود ساکنان صورت گ يگذارهيسرما

 ان .جاد ش  يا
                                                   

1  - http://www.kargarnews.ir  

2  - http://www.rooyeshnet.com  
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ها را تيگر از فعاليکنن ، چه تع اد ديم يگذارهيچه که صود مردم سرمات که عالو  بر آنم گرفيتوان تصميجا منيدر ا
رو، نيش رس باشش . از ا   بلن پروازانشه و دور از دسشت  يش م نباين تصمين کرد؟ ايتأم ير محمودآباديگذاران غهيتوسط سرما

ن صشورت،  يش درصش  اسشت. در ا   41 ود درص  بشه حش   25از ح ود  يش مشاغل درونين مشاور افزاين مهن سيشنهاد ايپ
تواننش   يها متير فعالياب . سايدرص  کاهش  41درص  به  65توان  از ح ود يبودن محمودآباد نمونه م يدرجه صوابگاه

رون از محمودآبشاد تمرکشز و   يش ب يو ص مات يصنعت يهادر مجموعه يو دولت يگذاران بزرو بخش صصوصهيتوسط سرما
 ابن .يسامان 
ششون . بشر   يبشرآورد مش   13-1 شنهاد، تع اد شاغالن درون شهر محمودآباد نمونه به شرح جش ول ين پيبه ا با توجه 
 1415تشا   1335 يهشا سشال  يشهر محمودآباد نمونه، خزم اسشت طش   ياز شغليبه ن ييگوپاسخ ين برآوردها، براياساس ا
 است. يفرصت شغل 216اخنه ح ود س ييزاجاد شود که متوسط اشتغالين شهر ايدر ا يفرصت شغل 3114تع اد 

 ندهي: برآورد سهم شهر محمودآباد نمونه از اشتغال آ18-1 جدول
 1011 1011 1831 1831 1871 سال

 41 36 34 31 25 ن اشتغال ش درص يسهم شهر از تأم

 4542 3333 3146 2413 1443 درون شهر ش نفر يهاتع اد شاغالن کارگا 

 469 614 654 945 - نفر رات اشتغال درون شهر شييتغ
 

 يهشر فرصشت ششغل    يمترمربع برا 25  ي  است آن که: با فرض تخصيمف يکالب  يزيربرنامه يکه برا ياجهينت 
 شود.  يهکتار برآورد م 6.3ح ود  يجاد اشتغال درون شهريا يخزم برا ي ، فضايج 

 

 يهاي اصلي اقتصادبيني اوضاع اقتصادي شهر به تفکيک بخشپيش -1-0
 

 يهشا ها و برنامشه استيو س يعيطب يهاشين   شهر محمودآباد نمونه، متأثر از دو عامل تحوخت و گرايآ ياوضاع اقتصاد
شون  که در بخشش  يم يگذشته تا کنون ناش يهاموجود و رون  يهاشيشود. عوامل نخست، از گراين ميي، تعيدستور

کنن . ين ميين   را تعيآ يهاتيفعال يها، چارچوب اصلتين فعالياب يان . ترکش   يل بررسيمطالعات شناصت، به تفص
 ين ششرح معرفش  ين احکام ب يان . ان کنن  ييز تعين نيقزو يطرح مجموعه شهر يعنيها، احکام طرح فرادست، جز آنبه
 شون :يم

 ن يقزو يرت هاله شهين، مرکزيقزو يمجموعه شهر يشهر محمودآباد نمونه با نقش سطح دوم در شبکه شهر
 را در غرب مجموعه بر عه   صواه  داشت.

 ز يش است، محمودآبشاد نمونشه ن   يفين، توسعه کيقزو يمجموعه شهر ييتوسعه فضا يادياست بنيجا که ساز آن
 يهشا تيش نشه، اسشتقرار فعال  ين زميش افشت. در ا يش صواهش   يصود گرا يهاتيفضاها و فعال يفيتوسعه ک يسوبه

 ن مجموعه قرار دارد.ين در دستور کار طرح ايقزو يموعه شهرمج يان در محور غربيبندانش
 يخزم بشرا  يهشا رسشاصت يجشاد ز ي، ايمحور غشرب مجموعشه ششهر    ين نقش و عملکرد محول ش   برايترمهم 

است. محمودآباد نمونشه در   يابا عملکرد فرامنطقه يانه باران ازيحمل و نقل و پا يهاتيرش و استقرار فعاليپذ
 فه محور را بر عه   صواه  داشت.يکرد، وظن نقش و عمليا

 اسشت کشه    يليع تبش  يو صشنا  يبان بخش کششاورز يع پشتياستع اد توسعه صنا يعالو  بر آن، محور غرب دارا
 باش . يگذارفهين وظيدر ا ينقش مرکز يتوان  دارايمحمودآباد نمونه م
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 توان انتظار داشت کشه  ين، ميقزو يدر غرب مجموعه شهر يکشاورز يهاتيبا توجه به استع اد گسترش فعال
 ابن .يز توسعه ين يه کشاورزيبرپا يگردشگر يهاتيفعال

ن و با توجه بشه احکشام طشرح فرادسشت،     يقزو ياشتغال در محمودآباد و در کل مجموعه شهر يب کنونيه ترکيبرپا 
 شود:يو برآورد م ينيش بير پيرات اشتغال به شرح زييتغ

 ار دارد، با توجشه بشه   يدرص  از اشتغال را در اصت 5.6که در وضع موجود ح ود  يکشاورز يهاتيمجموعه فعال
 4آن، کماکشان حش ود    ينش ها يز  شش ن فرا ي، به رغم احتمال مکانين بخش در غرب مجموعه شهريت اياهم

 شود.يدرص  در نظر گرفته م
 يهمچون مجموعه ششهر  يادر مح ود  ينوسان هستن  و البته سهم چن ان يهموار  دارا يمع ن يهاتيفعال 

 شود.يت همچون گذشته صفر در نظر گرفته مين فعاليرو، سهم انيان . از ان ن اشتهيقزو
 ن گشرو  از  يش ان، سشهم ا يش ع دانش بنيژ  صنايوو به يصنعت يهاتين   در توسعه فعاليآ يهاشيبا توجه به گرا

مجموعشه   يهشا شيب بشا گشرا  يش تقرن سهم بهياشود. يسوم از کل اشتغال در نظر گرفته مکيها ح ود تيفعال
 ن و محمودآباد نمونه انطباق دارد.يقزو يشهر

 ن آب ي، تع اد شاغالن در گرو  تشأم يسات مرکزيا تأسيروگا  و يجاد نيا يبرا يان از صاصبا توجه به نبود چشم
 است. يمتک يموجود شهر يو برق و گاز، همچون گذشته بر تقاضا

 کشه   ييهاتيگر فعاليا دي ياست که از بخش کشاورز يام   متشکل از کارگران ساد طور عگرو  ساصتمان به
هشا در مجموعشه   تيش ن گشرو  از فعال يش شون . سشهم ا ي   ميها کشتيگونه فعالنيان ، به ارو ش  يزش نيدچار ر

ط يراجشاد شش  ياسشت بشا ا   يهيدرص  است. ب  25ش از يدرص  و در محمودآباد نمونه ب 11ن ح ود يقزو يشهر
ز بشا  يش مانش   ن يبشاق  يهشا تيشود و فعاليکاسته م يساصتمان يهاتيفعال يسو از تقاضاکي، از ي ار اقتصاديپا

ابنش .  ييگسشترش مش   يو ص مات يصنعت يهاتيگر، فعاليد يشود و از سويمه ماهر و ماهر انجام ميکارگران ن
تشوان  يابش . بشا وجشود ان نمش    يکشاهش   يريگطور چشمکنن  تا سهم گرو  ساصتمان بهين تحوخت کمک ميا

 يريش گن هش ف يش رسش  ا يمحمودآباد در نظر گرفشت و بشه نظشر مش     يرا برا ين مجموعه شهريانگيان از مچشم
تشر  يافتنيش درصش ، دسشت   13طور متوسشط  درص  و به 21تا  15به سهم  يابين رو دستيبلن پروازانه باش . از ا

 باش .
 نش   يافته اسشت، برآ يچه که تاکنون دستکنن . آنيم يرويپ يعيار طبيسب يفروش، از سازوکارها يهاتيفعال

ک يش که به تحر يصاص يت بازرگانيها است. با توجه به نبود موقعگا گونه سکونتنيا ييگوازها و توان پاسخين
 شود.يدرص  در نظر گرفته م 11ن بخش کماکان ثابت و ح ود ين بخش بپردازد، سهم ايا

 رد، سهم گرو  هتشل  يتوان  برعه   گيکه محمودآباد نمونه م يو نقش گردشگر يت گذرگاهيبا توجه به موقع
 اب .ييش ميدرص  افزا 1.5درص  به  1طور عم   متشکل رستوران است، از و رستوران، که به

 هش   ر را بشر عهش   صوا  ييش ن تغيترشي، با توجه به احکام طرح فرادست، بيحمل و نقل و انباردار يتيگرو  فعال
اسشت. چشرا کشه     يمل يازهاياز ن يکيبه  يپاسخ ده يران برايگمير کاماًل وابسته به اراد  تصميين تغيداشت. ا

و پشردازش بارهشا    يبنش  ، دسشته يبارانش از  يبرا يعيچ محوطه وسيگر هي، ديانزلانه بن ري ن به پايش از رسيپ
ناچشار اسشت کشه در     يانشه بنش ر انزلش   يرد، پاين بر عه   نگيقزو يفه را مجموعه شهرين وظيوجود ن ارد. اگر ا
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غشرب   يهشا نيپاسخ ده . اما زم يصود با صشکان ن مرداب با ارزش انزل يو ساحل يکشاورز يهانين زميبهتر
الوقشوع  بيش الن و عبور قريستن  و با وجود فاصله کم با استان گيت نين حساسيا ين دارايقزو يمجموعه شهر

ن يش ا يريش گرو، در صورت شکلنياز است. از اين نيا ينه براين گزيح ود ، بهترن مين ش رشت از ا يآهن قزورا 
کشه   يششهر انزلش   يحمل و نقل و انبشاردار  يهاتيدر فعال يفرصت شغل 5311ش از يمرکز، با توجه به وجود ب

 يهزار فرصشت ششغل   2111کم ح ود شود که دستيم ينيبشي، پينيزم يفرصت آن در ترابر 2511ش از يب
ن صشورت  يش توانن  در محمودآباد نمونه سشاکن ششون . در ا  يها ماز آن يميجاد شود که ح ود نيط با آن امرتب

 افت.يش صواه  يدرص  افزا 15درص  به  11.5ها از تين گرو  از فعاليسهم ا
 ز هشا ا طور مشخ  بانشک و به يمال يهايگرن شهر، سهم واسطهيدر ا ياقتصاد يهاتيش فعاليبا توجه به افزا

 اب .ييش ميدرص  افزا 1.5درص  به ح ود  1
 اسشتان ارد   يبنش  ل ش   اسشت کشه در طبقشه   ير گرو  تشکيکسب و کار، از دو ز يهاتيگرو  مستغالت و فعال

است. گشرو    يمتفاوت يانسان يرويب نيترک ين دو گرو  دارايران ايشون . اما در ايسان قلم اد مکيها تيفعال
آن  يهشا تيش من  است و فعالالت متوسط بهر يطور عم   از افراد با تحصپردازد، بهيم امالک ياول که به دخل

تخصش    يکشرد  و دارا ليازمن  افراد تحصيچن ان با دانش و تخص  سر و کار ن ارد. اما گرو  دوم به ش ت ن
ن يمحشور قشزو  ه در يش پادانشش  يهشا تيش بر استقرار فعال ياست. با توجه به احکام طرح فرادست مبن يدانشگاه
ها در محمودآباد نمونه استقرار بان آنيپشت يهاتيا فعاليها و تين فعالياز ا ي وار بود بخشيتوان اميرشت، م

 افت.يش صواه  يدرص  افزا 1.5درص  به  1ن گرو  از يجه به احتمال، سهم ايابن . در نتي
 اسشت.   يو عموم يبخش دولت يهاتي   فعالرنيطور عم   دربرگ، بهين اجتماعي، دفاع و تأميگرو  ادار  عموم

آن بشه   يهشا فشه يوظ يسپارو برون يو واگذار يگريزان تص ين بخش نشان دهن   کاهش ميا يان ازهاچشم
کوچشک اسشت،    ين که در زمر  شهرهايمحمودآباد نمونه، با توجه به ا ياست. با وجود آن برا يبخش صصوص

درصش  کشاهش صواهش      4به  4.3ت از ين فعالين رو، سهم اي. از ارا در نظر گرفت يريگتوان کاهش چشمينم
 افت.ي

 ت در سشن آمشوزش،   يش بشر اثشر کشاهش جمع    يانش از کشاهش تقاضشا   ، با توجه به چشميآموزش يهاتيدر فعال
بشر اسشتقرار    يمبنش  ير کرد. امشا بشا توجشه بشه طشرح مجموعشه ششهر       يتوان تصويجز کاهش نمبه يان ازچشم
هشا را در  هشا و دانششک    از پژوهششک    يتوان اسشتقرار برصش  ين رشت، ميان در محور قزويبندانش يهاتيفعال

درصش    4درصش  بشه    3.3هشا از  تيش ن گشرو  از فعال يش رو، سهم انيرامون آن در نظر گرفت. از ايا پيمحمودآباد 
 افت.يش صواه  يافزا

 هشزار نفشر ششکل     21ت حش ود  يش بشا جمع  يشهر يبرا يط کنونيدر شرا ياجتماع يت به اشت و م دکاريفعال
 يهشا تيل حضور فعاليژ  به دليوت حوز  نفوذ، بهيباختر و تقو يهابه آستانه يابيگرفته است. در صورت دست

ششود از  يشنهاد مش ياب . که پيش يها، خزم است افزاتين فعالياز ا يبانيو ضرورت پشت يحمل و نقل و انباردار
 اب .يش يدر اف  برنامه افزا درص  1.5درص  در وضع موجود به  1.6

 يهسشتن  کشه بشرا    يا تبعش يش ه و يش ناپا يهشا تي، فعاليو شخص ي، اجتماعيص مات عموم يهاتيمجموعه فعال 
درصش  از اششتغال    2.3ط موجشود حش ود   يا  در ششرا تيش ن فعاليش رن . ايگيها شکل متير فعالياز سا يبانيپشت
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 3 يعنش ين، يقشزو  ين مجموعه شهريانگيم يهاشود به آستانهيم ينيبشيمحمودآباد نمونه را در بردارن  که پ
 ابن .يدرص  دست 

عمش     يهاک گرو يرات سهم اشتغال به تفکييتغ14-2و1 يو نمودارها14-1باخ، در ج ول  يهابا توجه به فرض 
 شود:ين ارائه ميقزو يسه با استان و مجموعه شهريت در محمودآباد نمونه در مقايفعال

 1011ت در محمودآباد نمونه تا سال افق يعمده فعال يهاک گروهياشتغال به تفک ينيبشيبرآورد و پ: 10-1 جدول

 يت اصليفعال يهاگروه

 محمودآباد نمونه نيقزو يمجموعه شهر نياستان قزو

 1011سال  1871سال  1871سال  1871سال 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 111 11334 111 5234 111 135243 111 325546 جمع كل

 4 451 5.6 313 5.5 11262 21.6 46243 كشاورزي

 1 1 1.1 1 1.1 126 1.1 339 استخراج مع ن

 33 3565 33.3 1642 31.4 53544 24.3 69163 ساصت -صنعت 

 1 113 1.1 54 1.3 2395 1.1 3413 تامين برق، گاز و آب

 13 1951 25.3 1342 11.4 19441 11.3 35134 ساصتمان

 11 1192 11.5 555 14.6 26236 12.3 41211 فروشي و تعميرفروشي، صرد عم  

 1.5 143 1.1 55 1.1 1355 1.9 2332 هتل و رستوران

 15 1425 11.6 543 11.1 13592 9.2 29969 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

 1.5 54 1.3 13 1.4 2553 1.1 3211 هاي ماليگريواسطه

 1.5 143 1.1 53 2.1 3413 1.4 4441 هاي كار و كسبمستغالت و فعاليت

 4 433 4.3 224 3.2 15239 4.9 22533 ادار  امورعمومي، دفاع و تامين اجتماعي

 4 433 3.3 164 6.6 14245 4.4 21334 آموزش

 1.5 143 1.6 33 2.3 5231 2.1 4634 به اشت و م دكاري اجتماعي

 3 325 2.3 121 3.1 5414 2.9 9516 اجتماعي و شخصيص مات عمومي، 

 

ت در يعمده فعال يهارات سهم اشتغال در گروهيي: تغ10-1 نمودار
 1011محمودآباد نمونه تا افق برنامه 

 
 

ت در يعمده فعال يهازان اشتغال در گروهيرات ميي: تغ10-2 نمودار
 1011محمودآباد نمونه تا افق برنامه 
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 هاي جمعيت شهر در آيندهبينيرشد و پيشاحتماالت  -2
 

 دگاهيمقدمه و د
نشه   ينگرن  ين   است. آيمات مربوط به آيتصم يآماد  ساز يبه معنا ينگرن  يآ يراهبرد يزيرات برنامهيامروز  در ادب

ز هسشت.  يش حشال ن ت ينه کردن وضعيبرد، بلکه به دنبال بهين   سود ميممکن مربوط به آ يپژوهش يتنها از تمام ابزارها
هشا و  ششود و تشوان  يدر نظر گرفته م ياز وضع مطلوب و آرمان يرياست که در آن ابت ا تصو ين يفرآ ينگرن  يدر واقع آ

 شود.يجاد مي ن به آن ايرس يت خزم برايقابل
طلشوب،  ان وضشع موجشود و وضشع م   ين   و ميان حال و آيآن، م ي گا  نظري، با توجه به ديراهبرد يزيردر برنامه 

محسشوب   يراهبشرد  يزيرن  برنامهياز فرآ يابه عنوان مرحله ينگرن  يو آ ينيش بين پيوجوددارد. بنابرا يذات يوستگيپ
 ينش يش بيپشردازد از روش پش  يم يجار ي، تا آنجا که به حل و بهبود وضع موجود و رون هايراهبرد يزيرشود. برنامهيم

ر اسشت کشه   ينظر دارد، نشاگز  ي ار شهريبه اه اف توسعه پا يابيو دست يزن گ تيفيک يچون به اعتال کن ، وياستفاد  م
 متوسل شود. ينگرن  يدرح  امکان به آ

 يست. ولش ير نيپذن   شهر امکانيت آيوضع يقطع   ويدق يي، اصوخ شناسايراهبرد يزير گا  برنامهياگر چه از د 
نش   را  ي، آيراهبشرد  يزيرن مشکل نخست برنامهيغلبه برا يراازآن صرف نظر کرد. ب يتوان به طور کلين حال نميدر ع

استوار اسشت، و   يريپذوانعطاف يياي، پويکن  که بر شناصت نسبير ميان از تصوبلکه به صورت چشم ينه به صورت قطع
 رد.يگيظر من   درنيل عوامل ممکن در آيرا بر اساس تحل يمتفاوت يهانهين   واح  اعتقاد ن ارد و گزيک آيا به يثان

 اتيصصوصش  و حجشم  ششود، يمش  گرفتشه  نظشر  در محاسبات يمبنا يزيربرنامه در كه ييرهايمتغ نيترمهم از يكي 
 اشتغال، آموزش، به اشت، ه،يتغذ مانن  ييازهاين نيتأم. است ن  يآ و حال گذشته، در آن يهايدگرگون رون  و تيجمع

 .دارد تيجمع تحوخت رون  و حجم با يميمستق ارتباط...  و ياجتماع نيتأم مسكن،
عمشران ششهر و    ان اهش اف توسشعه و  يش ز ميش و ن يو اه اف راهبشرد  ينگرن  ين آيب ياهيگر رابطه دوسوياز طرف د 

ر و يتصشو  يل علميست که فقط براساس مطالعات و تحلين يزين   چيت توسعه وجود دارد. در واقع آيريط نظام م يشرا
شش   و   ينش يبشيان م اصله عوامل پيو در جر ياست که در رون  تحوخت و اق امات واقع يزيشود، بلکه آن چين مييتع
 شود.  ينش   ساصته م ينيبشيپ

  

 شهر جمعيتشمار  يپيش بين -2-1  
 

ششهر   يفضشاي  - يتوسعه کالبش   يراهبرد يريزترين بخش از برنامهيرا شاي  بتوان عين يشهر يهايتامين سرانه کاربر
، ششهرون ان  يآن، يعنش  يبه اين مطلب که نياز به فضا با توجه به جمعيشت گشرو  کشاربر    يآگاه دانست. همحمودآبادنمون

 شنهاديپاز فراين   يعنوان بخش کلي هب يريزمورد برنامه يشود تا تعيين جمعيت نهاييياب ، باعث ميقابليت تخمين م
 يقابليشت اقتصشاد   زين موثر در امر مسکن و يتقاضا ،اهيريزها و برنامهجمعيت، ماهيت سياست يبينپيش مطرح گردد.

 کن .يشهر را مشخ  م
 ينيش بيدر پ يش   در مطالعات جمعيتي شهر محمودآبادنمونه سع يآورن بخش با توجه به اطالعات جمعيدر ا 

 يصطاهشا کشاهش   ين رو بشرا يش م ؛ از ايدار 1415سال  يعني ين شهر در سال اف  طراحيت اياز جمع يتر يهر چه دق
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گشردد، تشا   يت را، که بشه ذات آن بشر مش   يرش  جمع يرات ناگهانييها و تغينکه بتوان نامعلوميا ين براي، همچنينيبشيپ
ان از يش ششود کشه در پا  يت ارائه ميط ممکن رش  جمعيها و شرااز حالت يمتفاوت يو(هايجبران کرد، م ل)سنار يح ود

شود، يدر اف  طرح احساس م يمسکون يکه به فضا يازيب جمعيت و نهاي مطرح ش   و با توجه به توان جذن م ليب
 استفاد  شود. يزيرن  برنامهيادامه فرا ي( انتخاب و برايتياست جمعي)س ييت نهايتر به عنوان جمعنه محتمليگز

ششرح  ن ششهر بشه   يش ا يتش يرات جمعييها و اطالعات مرکز به اشت محمودآباد نمونه، تغيسرشمار يهاه داد يبر پا 
 است.افتهيانعکاس  21-2و  21-1 يو نرخ رش  در نمودارها يتيرات جمعييشود. رون  تغيارائه م 21-1ج ول 

 

 1811-31دوره  يت شهر محمودآبادنمونه طيشمار و نرخ رشد جمع 21-1 جدول
شمار)نفر( دوره نرخ رشد دوره سال

 45 - 1355   1355
 65 - 1345   1345
 35 - 1365   1365
 91 - 1335   1335 
  21694 

 
 1811-31 يهاسال يشهر محمودآباد نمونه ط يتيرات جمعيي: تغ21-1 نمودار

 
 

 1811-31 يهاسال يشهر محمودآباد نمونه ط يتيرات نرخ رشد جمعيي: تغ21-2 نمودار

 
 

ِش رو نهاد و از يتوان پينه محتمل را ميگز سهگذشته،  يهامودآباد نمونه در سالمح يتيرات جمعييل تغيبا تحل 
 شون :يم ير معرفينه به شرح زيگز سهن يها انتخاب کرد. اان آنيم
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 ت موجود شهريجمعبا نگهداشت  يعيرشد طب نه نخست:يگز
ن شهر است. يزاد  ش   در ا يهانسل و اسکان کامل يتيجمع يعيشهر به رش  طب ييگونه، پاسخين گزيه در ايفرض پا

ن يش ه در ايش . سال پا1ن استيقزو يمجموعه شهر ير نقاط شهريو مرو و م يبارور يهامحاسبات، نرخ ين رو، مبناياز ا
   دست آم   است.با تلفي  با آمار مرکز به اشت به سرشماري مرکز آمار ايراناست که از آمار  1391محاسبات سال 

نفر صواهش    26211ا با تراز مهاجرت، به ح ود يت شهر محمودآبادنمونه ب ون مهاجرت و يرد، جمعن برآويه ايبرپا 
 2.15بشه   1391درصش  در سشال    1.31ن از يشهر محمودآبادنمونه از کل استان قزو يتين صورت سهم جمعي . در ايرس

صواهش    1415-1411در دور   1.22 به 1335-91درص  در دور   2.14از  يتياما نرخ رش  جمع ،اب ييش ميدرص  افزا
ن يش ن در ايشود که از نرخ رش  استان قزويدرص  برآورد م 1.49ح ود  1391-1415ن نرخ رش  در دور  يانگي . ميرس

 ، باختر است.(درص  1.43ح ود ، )دو دهه
 

 ثابت ماندن سهم جمعيتي نسبت به جمعيت استان نه دوم:يگز 
جمعيتي اين شهر از استان در نظر گرفته شش   اسشت. جمعيشت اسشتان بشه عنشوان        اين گزينه با فرض ثابت مان ن سهم

رو، بشا  . از ايشن سطح فرادست و کالن، داراي هر تغييري باش ، محمودآباد نمونه سهم ثابتي از آن را کسشب صواهش  کشرد   
درصش  بشه    1.31ت ميليون نفر برس ، جمعيت اين شهر با سشهم ثابش   1.33 به 1415که جمعيت استان در اف  فرض آن
درصش    1.51بشه   2.14از  1415نفر صواه  رسي . در اين صورت نرخ رش  جمعيتي محمودآباد نمونشه تشا افش      24111

 شود.درص  برآورد مي 1.46ياب . متوسط نرخ رش  در طول دور  ح ود کاهش مي
 

 ندهيبا روند افزا يتيرات جمعييتغ م:سونه يگز
نفر بشود، در   2116ح ود  1335-91ساله رات که در پنجييشود. مق ار تغيشنهاد ميپ يانهيشيب يهانه با فرضين گزيا

ششود کشه   ينفشر بشرآورد مش    4311 يانيسال پانفر و در پنج 3211سال دوم ح ود نفر، در پنج 2411سال اول، ح ود پنج
 2.4ن بشه  ياز اسشتان قشزو   ن ششهر يا يتيصورت سهم جمعنيده . در ايش مينفر افزا 31911ت شهر را به ح ود يجمع

ن کشل اسشتان اسشت،    يانگيش برابشر م  3.3درص ، کشه   2.56ت در طول دو دهه به ين نرخ رش  ساخنه جمعيانگيدرص  و م
  .يصواه  رس
 شود:ينه ارائه ميگز سهن برآوردها در ي، کل ا21-2 در ج ول

 1011برنامه سال نه تا افق يگز سهشهر محمودآبادنمونه در  يتيجمع ي: برآوردها21-2 جدول
 1011 1011 1831 1831 1871 1881 1831 1811 سال

 1331111 1311111 1251111 1211545 1143211 943252 693393 534536 جمعيت استان قزوين ش نفر

 1.44 1.69 1.69 1.11 1.46 1.94 4.14 - نرخ رش  جمعيت استان قزوين ش درص 

 جمعيت محمودآباد نمونه

 26211 25411 23311 21694 19469 11413 5591 1124 طبيعي و نگه اشت جمعيت موجودگزينه اول: رش  

 24111 23511 22411 21694 19469 11413 5591 1124 گزينه دوم: ثابت مان ن سهم جمعيت

 31911 26411 24411 21694 19469 11413 5591 1124 گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

عيتي در محمودآباد تغييرات جم
 نمونه

 1411 1311 2114 2116 3261 5316 4445 - گزينه اول: رش  طبيعي و نگه اشت جمعيت موجود

 411 911 314 2116 3261 5316 4445 - گزينه دوم: ثابت مان ن سهم جمعيت

 4311 3211 2414 2116 3261 5316 4445 - گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

 هم محمودآباد از استانس

 2.15 1.96 1.91 1.31 1.62 1.13 1.61 1.21 گزينه اول: رش  طبيعي و نگه اشت جمعيت موجود

 1.31 1.31 1.31 1.31 1.62 1.13 1.61 1.21 گزينه دوم: ثابت مان ن سهم جمعيت

 2.41 2.12 1.95 1.31 1.62 1.13 1.61 1.21 گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

 نرخ رش  جمعيت محمودآباد

 1.22 1.46 1.66 2.14 5.41 6.39 16.33 - گزينه اول: رش  طبيعي و نگه اشت جمعيت موجود

 1.51 1.63 1.63 2.14 5.41 6.39 16.33 - گزينه دوم: ثابت مان ن سهم جمعيت

 2.94 2.51 2.23 2.14 5.41 6.39 16.33 - گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

                                                   
 1391، سال يتين، مطالعات جمعيقزو ين مشاور نقش جهان پارس، طرح مجموعه شهري( مهن س 1
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 نهينه بهيها و انتخاب گزنهيسنجش گز 
 توان در نظر گرفت:ير را مينه، نکات زيگز سهن يبا برهم نهاد ا

اي نيست کشه  نظام بسته يرا محمودآباد نمونه داراياست، ز ير محتملينه اول فرض غيگزاي فرض پايهاگرچه  -
توانش  بشه عنشوان    ود آن، به دليل شرايط مياني، مي، با وججذب و دفع جمعيتي با محيط پيرامون ن اشته باش 

 هاي جمعيتي اين شهر در نظر گرفته شود.يکي از انتخاب
، بشا وجشود   قابل دفاع استاي ، گزينهپاي اري جمعيتي، از دي گا  ثابت مان ن سهمه بر يل تکينه دوم به دليگز -

توان  به عنوان معيار پايشه محاسشبات   اي، نمياش، اما به دليل شرايط کمينهآن، و به رغم امکان تحق  تقريبي
  .ريزي شهري در نظر گرفته شودبرنامه

 ي، همچشون اجشرا  يصاصش  يکه اتفاق اقتصشاد  يبه شرط آميزي است، اماهاي اغراق، داراي شاص نه سوميگز -
ع يش زو تو ينه اح اث کانون حمل و نقشل و انبشاردار  ين در زميقزو يطرح مجموعه شهر يشنهادهاياز پ يبرص

 يوابسته به برصش  تيصورت جمعني. در ااي محتمل در نظر گرفته شودتوان  به عنوان گزينه، ميکاخ، رخ ده 
 ابن .يتوانن  در محمودآباد نمونه اسکان ين کانون مياز شاغالن ا

هشا  ام از آنهر ک ام از اين سه گزينه، به نوعي امکان وقوع دارن  و شهر محمودآباد نمونه بايش  بشراي وقشوع هرکش      
گيرد و نيازي بشه گسشترش   ترين ميزان جمعيتي در شهر شکل ميدارد. در صورت وقوع گزينه دوم، کمصود را آماد  نگا 

آورد و ضشروري  اين شرايط، فرصتي را براي بهبود کيفي ص مات و فضاهاي شهري را فراهم ميش ي  شهر وجود ن ارد و 
آورد کشه در  وجشود مشي  اي را براي ششهر بشه  شود. گزينه سوم نيز شرايط ويژ رويه شهر جلوگيري است که از گسترش بي

مياني است و بر اسشاس   ايگزينهکلي بر هم بزن . گزينه اول، بيني نش ن آن، ممکن است ساصتار شهر را بهصورت پيش
اي، را  بشراي  اي و بيششينه هاي کمينهداشت و در صورت وقوع هرک ام از گزينهتوان شهر را در شرايط تعادل نگا مي آن

 ها بسته نخواه  بود.يابي به آن موقعيتدست
 يبرآورد ساصتار سشن  ياست. برااول نه يمحمودآباد نمونه، گز ين مشاور براين مهن سيا يرفتنينه پذين، گزيبنابرا 
و به کمشک   يبيترکن و با روش يقزو يکار رفته در طرح مجموعه شهرر بهيو مرو و م يبارور يها، از شاص يش جنس

 شود:يارائه م 21-5تا  21-3 يو نمودارها 21-3 ج آن در ج ولياستفاد  ش   و نتا Peopleنرم افزار 
 1011تا  1831 يهاسال يشهر محمودآباد نمونه ط يـ جنس ي: برآورد ساختار سن21-8 جدول

 سال

 سني گروه

1831 1011 1011 

 جمع زن مرد جمع زن مرد جمع زن مرد

 1422 634 334 1366 911 944 2166 1116 1161 4ش1

 1349 916 942 2161 1113 1146 2149 999 1161 9ش5

 2143 1111 1144 2143 999 1149 1333 369 955 14ش11

19-15 336 324 1611 955 369 1334 1149 995 2144 

24-21 1194 1194 2136 335 324 1619 953 363 1331 

29-25 1255 1511 2645 1194 1192 2135 335 324 1619 

34-31 1542 1423 2961 1253 1519 2641 1192 1192 2134 

39-35 1291 1196 2336 1541 1429 2949 1253 1519 2641 

44-41 1131 359 1933 1236 1193 2335 1541 1429 2949 

49-45 616 414 1322 1124 354 1932 1236 1194 2331 

54-51 511 412 913 614 414 1319 1124 354 1932 

59-55 252 235 436 499 411 919 611 413 1313 

44-41 213 196 414 251 235 434 494 413 914 

49-45 112 112 215 214 194 412 244 233 469 

64-61 116 61 166 111 111 212 211 194 394 

65+ 166 139 314 249 211 449 359 236 444 

 26162 13113 14149 25435 12354 13269 23324 11443 12356 جمع كل
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 محمودآباد نمونه 1831سال  يـ جنس يهرم سن ينيبشي: پ21-8 نمودار

 
 

 محمودآباد نمونه 1011سال  يـ جنس يهرم سن ينيبشي: پ21-0 نمودار

 
 

 محمودآباد نمونه 1011سال  يـ جنس يهرم سن ينيبشي: پ21-1 نمودار

 
 

 برآورد بعد خانوار
حاصل رش  جمعيت و زاد و ول  درون صانوارها است. اما با گذششت يکشي دو    1355-45هاي افزايش بع  صانوار در سال

که از ش ت رش  جمعيت کاسته ش ، جمعيت متول  ش   در دو دهه گذشته نيز به سن تشکيل صشانواد   دهه، ضمن آن
اي در کشاهش  با صروج هر فرد از صانوار اوليه و تشکيل صانوار جوان، اثر دوگانشه و ج ا ش ن از صانوارهاي اوليه رسي ن . 

اسشت.   45-65بيش از دهه  65-35گيرد. به اين ترتيب سرعت کاهش بع  صانوار، در دهه ميانگين بع  صانوار شکل مي
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وگانشه پيششين همچنشان پشا     هاي آين   باز هم مشاه   ششود. زيشرا از سشويي اثشر د    رود که اين سرعت در سالانتظار مي
برجاست و از سوي ديگر تمايل صانوارهاي جشوان بشه کشاهش تعش اد فرزنش ان، هشم در دور  فرزنش زايي و هشم در دور          

 گذارن . صانوارزايي، دوبار  بر کاهش بع  صانوار تأثير مي
بشه   91-95 يهاسال ينه طشود که بع  صانوار در شهر محمودآباد نمويم ينيبشي، پيرات احتمالييبا توجه به تغ 

اب . با توجه يادامه  1415نفر تا اف  برنامه  3.3رون  کاهن   آن تا بع   1395دهه  يهامهيبمان  و از ن يب ثابت باقيتقر
 9316بشه   1391صانوار در سال  5642شهر محمودآباد نمونه از  يشود که تع اد صانوارهايم ينيبشين برآوردها، پيبه ا

 اب .يش يافزا 1415ل صانوار در سا
 

 1011رات تعداد خانوار و بعد خانوار در محمودآباد نمونه تا سال يي: برآورد تغ21-0 جدول
 بعد خانوار خانوار جمعيت سال

1355 1124 213 5.16 

1345 5591 1124 5.44 

1365 11413 2131 5.43 

1335 19469 4333 4.16 

1391 21694 5923 3.43 

1395 23324 4413 3.41 

1411 25435 6541 3.41 

1415 26162 3234 3.31 

 
 1011رات تعداد خانوار و بعد خانوار در محمودآباد نمونه تا سال يي: تغ21-3 نمودار
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 تعيين الگوي توسعه و محدوده شهر   -8
 

طور بشالقو  و بالفعشل،   ن شهرها بهيهاي مول  موجود در مراکز شهري کوچک، اها و فعاليتباتوجه به ص مات، زيرساصت
هشا بشراي   دامنشه وسشيعي از عملکشرد    و هاي روستايي داشته باشن توانن  نقش مهمي در بر انگيختن توسعه در عرصهمي

 .  کنن فراهم را ها تري از سکونتگا تع اد زياد
د فضشايي توسشعه،   يابي به رش  اقتصادي همرا  با ع الت اجتماعي در ارتباط تنگاتنگ بشا ابعشا  ن اساس، دستيبر ا 

هشاي  هاي مختلشف جهشان نششان داد  اسشت کشه ششهر      هاي محققان در کشوراست. بررسي ييهان طرحيچن نيکرد ايرو
هاي سکونتگاهي در زمينه تحق  توسعه پاي ار هستن . زيرا بشه عنشوان مراکشز صش ماتي     ترين نمونهکوچک يکي از موف 

 ان .  صاي  پاي اري را ارايه داد هاي اطراف صود، اغلب، صها و روستابراي شهرک
هشايي کشه بايش     براي دستيابي به شرايط مطلوب و از بين بردن شکاف ميان وضعيت مطلوب عالو  بر تعيين معيار 

ترين عوامل تعيين الگشوي  ريزي کالب ي مورد توجه قرار گيرد تشخي  ظرفيت و توان و امکانات مح ود از مهمدر طرح
 .  1گرددپاي ار شهري محسوب مي

 ين اهش اف و راهبردهشا  ين تش و يل درسشت و همچنش  يش تحل هجيز در نتيآن ن هتوسع ين مح ود  شهر و الگوييتع 
و اهش اف و   محمودآبادنمونشه حاصل از شناصت ششهر   يهالين رو، در ادامه تحلير است. از ايپذطرح، امکان يمناسب برا
 آن ارائه ش   است.   ين ش   براييتع يراهبردها

هشاي پايشه سشاکنان ششهر بشراي      از وضعيت مطلوب، همان الگوي پاي ار شهري اسشت کشه در آن رفشع نيشاز     منظور 
بينشي گشردد کشه ششهر از نظشر محيطشي قابشل زيسشت بشود  و از نظشر           اي پيشسکونت، حمل و نقل، فراغت و ... به گونه

ي از کليشه امکانشات قابشل    رکنان آن برصوردااقتصادي، مول  و امکان تولي  ثروت را داشته و از نظر اجتماعي نيز براي سا
تأمين را فراهم نماي . بنابراين توسعه پاي ار داراي سه وجه پيوسته و غيرقابل تفکيک است. حذف هر يشک از سشه وجشه    

ها قطعًا به معناي ناپاي اري توسعه و به مقطعي ش ن امکانات منجر صواهش  شش .   رنگ ش ن يکي از آنياد ش   و يا کم
 وجه عبارتن  از:   اين سه
 محيطيپاي اري زيست -

 پاي اري اجتماعي   -

 پاي اري اقتصادي   -

 پشذير اسشت.   زيسشت امکشان  هشاي اصشلي محشيط   در ت اوم و ارتقاي سشالمت و کشارکرد   محيطيپايداري زيست
زيست عبارت است از همه اجزاي تشکيل دهنش   يشک محش ود  جغرافيشايي کشه تش اوم و عملکشرد آن        محيط

زيست زنن   تعادل مح ود  باش ، است. عناصر تشکيل دهن   محيطهمم م اصالت مخرب که بروابسته به ع 
محيطشي  هشاي زيسشت  عم تًا در برگيرن   منابع تج ي  نش ني طبيعي که توسط فرآين  طبيعشي و در چرصشه  

ع و فرصشت  اي کشه منجشر بشه از دسشت رفشتن ايشن منشاب       م اصله هستن . از اين رو هر گونه ،شون بازتولي  مي
باي  به کنشار   ،برداري براي آين گان باش  و به کاهش منابع طبيعي و يا ص مه اجزاي محيط طبيعي گرددبهر 

بشرداري از آن نيسشت، بلکشه    بهشر  ها به حشال صشود و عش م   گذاشته شون . اين امر به معناي رها کردن مح ود 
                                                   

 هاي کشور ن شهردارياش سازم زهر  فنياي، هاي کوچک ش رويکردي ديگر در توسعه منطقهشهر 1
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زيست به حش اقل کشاهش   ه ص مات وارد  به محيطاي صورت گيرد کبرداري از منابع طبيعي باي  به گونهبهر 
چنين ارزيشابي مناسشبي از   يافته، فرصت بازسازي طبيعت توسط صود طبيعت و يا ياري انسان فراهم باش ، هم

 هاي توسعه شهري در اين صصوص صورت گيرد. اق امات پيشنهادي در تهيه طرح

 هشاي  تک افراد جامعه، سشرمايه اجتماعي است. تک در گرو دو اصل سرمايه انساني و سرمايه پايداري اجتماعي
توان  منابع اجتمشاعي را  هايي از منابع اجتماعي و انساني هستن . توسعه هم ميسازن  و ذصير اجتماعي را مي

 اي از نظر اجتماعي پاي ار است که:ارتقاء ده  و هم آن را نابود سازد. توسعه

به صورت مساوي توزيشع شش   و آحشاد جامعشه از آن برصشوردار       صوا  باش ، به عبارتي منافع توسعهع الت -
 گردن . 

 رفا  اجتماعي را ارتقاء ده  و يا ح اقل آن را از بين نبرد.   -

 آموزش، صالقيت و توسعه توان انساني را براي جامعه به ارمغان آورد.   -

  ساخرانه بود  و مشارکت و دصالت شهرون ان را افزايش داد  و رون  بخش .مردم -

 هاي عمومي شهر با رفا  اجتماعي شهر ارتباط برقرار کن . شرايط زن گي را بهتر کرد  و بين طراحي مکان -

 من ي يکايک جامعه در طول زمان . ايجاد رش  عادخنه و توازن جامعه انساني و تضمين بهر پايداري اقتصادي
شهري با توليش  ثشروت و ايجشاد ارزش    شود. ت اوم حيات و ب ون ص شه به منابع زيستي و فرهنگي حاصل مي

زا نبشود  و  ششود. از ايشن رو جشوامعي کشه درون    جانبه فراهم مشي افزود  و انتقال بخشي از آن براي توسعه همه
متکي به منابع درآم ي صارج از صود )به صشورت يارانشه و ...( باششن  پشس از انش ک مش تي دچشار اضشمحالل         

پويايي و ايستايي آن و ي شهر غيرمول  نزول کيفي جامعه شهري و ع مهاگردد ب يهي است از اولين نشانهمي
هشاي  به هم صوردن ترکيب سني و جنسي و ... است که نتيجه آن تخليه محش ود  از جمعيشت و گسشيل نيشرو    

 مول  به صارج از آن صواه  بود. 

 31-1 ا را در قالب ج ولهتوان آنگفته براي سنجش داراي سه معيار کالن هستن  که ميوجو  )ابعاد( پيش 
 بن ي نمود.  دسته

 

 ريزي کالبدي: معيارهاي مورد نظر در طرح81-1 جدول
 شاخص معيار خرد معيار کالن ابعاد پايداري

 محيطي محيطي
 تراکم جمعيت نسبت به زمين مورد نياز ميزان صود پاخيي توسعه

 مح ود کردن توسعه

 طي )آلودگي، سرو ص ا، ازدحام(شرايط زيست محي کيفيت زيست محيطي
 دسترسي به فضاهاي سبز و باز

 پذيريزيست اجتماعي
 دسترسي به ص مات و تسهيالت سهولت حرکت و دسترسي

 مکان مرکزي

 توان بالقو  براي اصتالط اجتماعي امکان پذيري حضور اجتماعي
 توان بالقو  براي استقالل محلي

 پذيريرقابت اقتصادي

 کارايي اقتصادي
 فاصله بين مراکز فعاليت و سکونت

 سهولت و سرعت و حرکت
 زا بودن اقتصاد شهر توان بالقو  براي درون

 کارايي فضايي

 پذيري حمل و نقل عموميتوجيه
 پذيري اصتالط کاربريتوجيه

 ميزان انطباق و انعطاف پذيري
 تجسم پذيري شهر به عنوان يک کل

 تجسم پذيري اجزاء شهر
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  (S.W.O.T)هاي استراتژيک تحليل -8-1
 

 يکالبد يهال مؤلفهيتحل -8-1-1
 ل شکل شهريتحل -8-1-1-1

از برداششت   يناشش  يهشا منطب  بر داد  ييفضا يهاليامکان انجام تحل يقبل يهابا توجه به مباحث طرح ش   در بخش
زان بتواننش  بشا داششتن    يش رل آن اسشت کشه برنامشه   يش ن تحلي. ه ف از انجام اشوديممکن م محمودآبادنمونهشهر  يکالب 
 بان را به ح اقل برسشان  يرها ش   و ب ون ص مات پشت يفضاها يريگامکان شکل يآت يهار کار در توسعهيز يهانقشه

ششود. چشرا کشه عمومشًا      روز فشراهم  يانيساعات پا يط يانتفاع يهاتيفعال يبا سهم باخ يهابر پهنه ي بانيو نظارت و د
 يهشا شش   و ششهرون ان و گشرو     يدفشاع ششهر  يب يل به فضاهايروز تب  يانيشهر در ساعات پا يها و مناط  ادارراسته

کنش .  يب مش يش ت ششهرون ان را بشه صشروج از فضشا ترغ    يش ر امکان حضور در فضشا را از دسشت داد  و ضشعف امن   يپذبيآس
 شود.ي  مين  تش ن رويجه ايدر نت يجرم و بزهکار يريگشکل

ز عمشر انش ک سشکونت ششهرون ان در     يش و ن يتيقوم يهاشهر به لحاظ تفاوت يهاتيگر با توجه به ظرفيد ياز سو 
ج آن در تعشارض آششکار بشا    يدر شهر صواهش  شش  کشه نتشا     يتيامن يهاسکين عوامل به ش ت موجب باخرفتن ريشهر ا

 صواه  بود. يشهر يرعامل و اصول طراحيمباحث مرتبط با پ افن  غ
ت در واحش   يش ش شش ت فعال يمشا يجهت پ يمترمربع 25 يهااز سلول يام شهر به شبکهين منظور پس از تقسيب  

ه ين ب ست ساکنان، کليو ش ت استفاد  از زم يو تجار يص مات-ي، اداريکالن سه گانه مسکون يهاعملکرد يسطح برا
 شون .يل ميدص 1يارگذن  ارزشيدر فرا يل به نقاط رستريها با تب پالک

متشر   51بشا ششعاع    يگيل، در همسايب است که حسب موضوع مورد تحلين ترتيپهنه شهر ب  يگذارن  ارزشيفرا 
ارزش ش ين عامل موجشب افشزا  يرد تا در صورت وجود، ايگيمورد آزمون قرار م يا ع م وجود عنصر کالب يوجود  يمربع

 .شود يسلول مرکز
 ،2عناصشر  گونشه  و را در ششش عرصشه نشوع    يتحليلي مرحله طراح يهاهيخ ي  طراحن رابطه است که گرويدر هم 

ه ي( ته3نينچ و رادويل شکل شهر ليتحل ي)بر مبنا 6ييفضا يکل عيو توز 4يمرکز ، ساصتار5، بافت4تي، کم3تراکم عناصر
 ه کرد  است.يته

 عناصر گونه و نوع -الف
 ين در سشه گشرو  اساسش   يزمش  يکشاربر  يهشا ت گونشه يش فيو ک تيش توان با توجه بشه کم يرا م محمودآبادنمونهسطح شهر 

 نمود. يم بن يتقس يعملکرد

                                                   

 يه نقشه پوششيمنتج به ته -1
2- Element Types 

3 - Density 
4- Quantity 
5- Grain 
6- Focal Organization 
7-Generalized Spatial Distribution 
8- Lynch & Rodwin 
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 23 

 

 آن  يافته است، گرچه رد پشا يتمرکز  ياصل يحرکت يرامون محورهايدر پ ترشيبن عملکرد ي: ايعملکرد تجار
 ز جستجو نمود.ين يادرون محله يتمرکزها يتوان در برصيرا م

 يکشاربر  افتشه بشه  ياصتصشاص   يششامل فضشاها   به طشور عمش     يسکونبا عملکرد م ي: فضاهايعملکرد مسکون 
 شود.يم يااس با عملکرد محلهيصرد مق يز ص مات تجاريو ن يمسکون

 عناصشر  ن يتشر ياصشل  يششهر  يهشا ز ادارات و سشازمان يش ششش گانشه و ن   ي انگاهيش م ي: فضاهايعملکرد ص مات
 شون .يبه شهرون ان محمودآباد محسوب م رسانص مات

 يمسشکون  يششامل فضشاها   بشه طشور عمش     ششهر   يغرب يده  که نواحياد ش   نشان مي يش سه گونه عملکردکنبرهم
 ان .قرار گرفته يبانيمورد پشت يص مات يهاتوسط عملگر ترکم وشون  يم
 

 
 محمودآبادنمونه در سطح شهر  يتيفعال يبندگونه :81-1 نقشه

 

  يششهر را ششا   يخش ششمال بان . قرار گرفته يتجار يش عملگرهامورد پوش ترکمز يکانال ن يبخش شرق يفضاها 
اد شش    يش  يهااست بخش ش  ش ناکارآم  عملگرها باعث يل که پخشاين دليه ان بخش آن دانست، بيتربتوان رها ش  

.    اسشت يکاگو بشه اثبشات رسش   يانات منتج از مکتب شش يجر يآن ط يکه ناکارآم  يي. الگوابن ي يات صوشهيماه ترشيب
ن رو بشه نظشر   يش صواهنش  شش . از ا   يمنجر بشه نشاامن   يو صلوت يبافت مسکون يت رهاش گيش   در نها ياصوشه يفضاها

 رد.يمحور م نظر قرار گ توسعه شهرون   يبا هاشنهاديرس ، در مرحله پيم
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 24 

 

 عناصر تراکم -ب
کشه   ين معنياجزاست. ب  يدارات يکلک ي گا  آن در نگرش به شهر به عنوان يد ،ييفضا يزيرت برنامهيحائز اهم هجنب

 يهشا يژگش يو يل ش   است، بشه طشور همزمشان دارا   يتشک يمنقسم به چن  عنصر اصل و واح  يتيشهر ضمن آنکه از کل
 ناهمگون و متفاوت در سطح صرد است.

 قرار داد. يتوان با توجه به ش ت و تراکم در واح  سطح مورد بررسياد ش   را ميسه عنصر 
سشاصته   يل فضشاها يش تحل تيش در نهاو  يريگار سنجش و ان از يمع يمسکون يتيفعال عنصر تراکم 31-2 در نقشه 

نششانگر   نشام دارد، در سشطح ششهر    يت مسشکون يتراکم فعال به طور صالصهاد ش   که يش   شهر قرار گرفته است. نقشه 
 شود.يمشاه   م هادر آن يونت مسکيبا فعال يهانيزان تراکم زمين ميترشيباز سطح شهر است که  ييهاپهنه

 

 
 محمودآبادنمونه در سطح شهر  يت مسکوني: تراکم فعال81-2 نقشه

 

را بشه عهش      يششهر  يرسشان از روابط ص مت يسهم شاصص يتجار يتيعنصر فعال يمسکون يتيدر کنار عنصر فعال 
 دارد.

 يتجشار  يروز کشه واحش ها  انهاز ششب  ير فضشا هسشتن . در سشاعات   ل کننش   حضشور کشاربر د   يتع  يمناط  مسکون 
 يمسشکون  ين مساله فضايدر کنار ا .از شهرون  شود يرها و صال يشهر يفضا  يبان ،کنن يصود را متوقف م يهاتيفعال

ت يش ن دو عنصشر فعال يش ا يحش ود  يهمپوشان جه،ي. در نتازمن  استين ياو محله يص مات شهر  پوشش دهن  يبه فضا
 دارد. ييت بسزاياهم

 است. محمودآبادنمونهدر سطح شهر  يتجار يتيدهن   تراکم عنصر فعال نشان 31-3 نقشه 
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 25 

 

 
 محمودآبادنمونه در سطح شهر  يت تجاري: تراکم فعال81-8 نقشه

 

و  يااهلل صامنشه تيش ، آينش يامام صم يهاابانيه صيدر حاش ترشيب يتجار گونهشود تراکم يهمانطور که مشاه   م 
 هشا آن يشش ت تراکمش   يکه در نقشه مربوط بشه تشراکم مسشکون    يمسکون يهاو بخش  ش   است يتش  يرودي  شيشه
 ان .من  ش  ن عنصر بهر ياز ا ترکمش   است،  نييتب
آن در سطح شهر بشه قشرار قابشل مششاه   در      يبن ز با توجه به پراکنش و صوشهين يص مات يتيتراکم عنصر فعال  

 است. 31-4 نقشه
ن عناصر ششکل دهنش     يترياصل يو مذهب يتر شهر در کنار قطعات اداريميدر بافت ق واقع  ي انگاهيم يفضاها 

 ها در سطح شهر هستن .تين گرو  از فعاليا يپوشش يهابه نقشه

 
 محمودآبادنمونه در سطح شهر  يت خدماتي: تراکم فعال81-0 نقشه
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 24 

 

 عناصر تيکم -پ
 يبششششرا ز توجه داشت.يها نبه ش ت هر ک ام از عملکرد  يبا يعملکرد يهاان واح ينش و فاصله ميدر کنار توجه به چ

 دارن . يتک صانوار يهااز واح  ترشيب يات استفاد يش ت کم يچن  واح  يمسکون ينمونه واح ها
 رد.يگيقرار م يابيف باخ مورد ارزيت عملکردها مطاب  با تعريکم ،يلين چارچوب تحليدر هم 
از ششهر ماننش     ييهشا تعش اد طبقشات دانسشت. در بخشش     م بشا يان در رابطه مستقتويرا م يت عملکرد مسکونيکم 

 يهشا نقشه شود.يم يابياز تراکم ارز يزان مورد انتظار ناشيش از ميب يت مسکونيکم يجنوب شهردار يمح ود  مسکون
 هستن . محمودآبادنمونهاد ش   در شهر يت عناصر ينشانگر کم 31-6تا  5-31
 

 
 محمودآبادنمونه در سطح شهر  يعملکرد مسکونت ي: کم81-1 نقشه

 

نشان دهن   تجمشع   31-4 ن عنصر دارد. نقشهيبا تراکم ا يترشيب يهمبستگ يت در صصوص عملکرد تجاريکم 
 است.   يکيتراف ياصل يهاه محوريت در حاشيعامل کم
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 26 

 

 
 محمودآبادنمونه در سطح شهر  يت عملکرد تجاري: کم81-3 نقشه

 

 منطب  بر تراکم آن دانست. بًايتقربودن عناصر آن  يتوان با توجه به تک واح يرا م ياتت ص ميت فعاليکم
 

 
 محمودآبادنمونه در سطح شهر  يت عملکرد خدماتي: کم81-8 نقشه
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 23 

 

 بافت -ت
ر و اثر آن بش  يت ان از  قطعه مسکونيحائز اهم يژگينمود. و يبن بافت آن پهنه يمساحت يتوان بر اساس الگويشهر را م

 يقطعات مسشکون  يمساحت يهان پهنهييم با تعيبافت در ارتباط مستق ين الگوييت سکونت باعث ش   است که تعيفيک
م نمشود  و  يتقسش  يمتشر مربعش   25 يهشا ساصته ش   شهر را به سشلول  ين صورت است که فضاينحو  کار ب  رد.يقرار بگ

 ن نمود.ييآن تع يگياواقع در همس يهاارزش هر سلول را بر اساس ارزش متوسط سلول
 يينهشا  يصروجش  ،که ارزش مورد بحث معادل با مساحت هر قطعه ساصته شش   در نظشر گرفتشه ششود     يدر صورت 

 قطعات شهر صواه  بود. يمساحت يبن ل پهنهيتحل
و  يکشه تجشار  )با توجه بشه گونشه عملکشرد     ياصل يهامحور يشود، حواشيمشاه   م 31-3 همانطور که در نقشه 
 شود.يجه شامل پهنه کم مساحت ميزدانه است و در نتيشامل قطعات ر ترشيب ،(باش يم يص مات
در ششمال ششهر ششکل دهنش   پهنشه بشزرو مسشاحت         يادار يص مات يز واح هايدر شرق و ن يآموزش يواح ها 
کشم و   بشا مسشاحت   يرا فضاها يبافت ساصته ش   شهر ياست که بخش اصل ش  زدانه باعث يت بافت ريعموم هستن .

 ل دهن .يمتوسط تشک

 
 محمودآبادنمونه بافت شهر  يمساحت يپهنه بند :81-7 نقشه 

 

 يساختار مرکز -ث
 يينش و پشراکنش فضشا  يش چه نشوع چ  يدارا يو ص مات ي، تجارياد ش   مسکونينکه هر ک ام از سه گونه ين اييتع يبرا

 را مشخ  نمود.ساصتار آنگانه هر عملکرد گونه سه يهاخزم است با توجه به نقشه ،هستن 
توان پوشش دهنش   بافشت   يرا م است که آن يابه گونه محمودآبادنمونهسطح شهر در  يپراکنش عملکرد مسکون 

ا يش  يف آن بشه فشرم محشور   يش داشته و امکان تعر يات پهنهين عملکرد ماهيت ايشهر دانست. در سطح ماکرو موقع ياصل
 ست.يممکن ن يکانون
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 29 

 

 
 محمودآبادنمونه شهر  ير مسکون: ساختا81-3 نقشه

 

ر يتفسش  يو صطش  يتشوان محشور  ين عملکرد در سطح شهر مينش عناصر ايرا با توجه به چ يت تجاريساصتار فعال 
که در  رون يها به شمار متين فعالين مراکز تمرکز ايترياصل يااهلل صامنهتيو آ يرودي، شينيامام صم يمحورها نمود.
 ان . ا نمود يز پيت از محور به مرکز را نير ماهييامکان تغ يان از  بلوک شهرنقاط با توجه به  يبرص

 

 
 محمودآبادنمونه شهر  ي: ساختار تجار81-11 نقشه
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 31 

 

هشا  تيش ن دسشته از فعال يش ت ايش وجشه بشه ماه  توان گفت که با تيف آن ميو ساصتار قابل تعر يت ص ماتيدر صصوص فعال
 يو ادارات ششهر  يسبز و باز عموم يبا م ارس فضاها متناظر ييها  است. کانون ا کرديپ يت کانونيماه ترشيبعملکرد 

ن محشور را  يا 1يه محور دکتر حسابيدر حاشبا سطوح بزرو  ييواح ها يرير با توجه به قرارگيصنه ايکه در صصوص گز
 -ييبشا محاسشبات فضشا    ز گرچشه يش ن ينيدانست. محور امام صم يبه محور ين ساصتار از فرم کانونيگذار ا يتوان تجليم

   دانست. يک محور با عملکرد راسته تجاريتوان يم ترشيبرا  آن امادارد،  يت ص ماتيانجام ش   ماه يافزارنرم
 

 
 محمودآبادنمونه شهر  ي: ساختار خدمات81-11 نقشه

 

 ييفضا يکلع يتوز -ج
شهر بشه صشورت    ين معنا که شکل کليت. به اباخس يهاليه و تحليتجز يرن   تماميدر برگ ن بخش،ين عامل در ايآصر

 شود.  ين ارائه ميشيپ يهاليتحل هجيساد  و در نت
ششود،  ي   مش يش ن نقششه د يش همشانطور کشه در ا  ده . يرا نشان م محمودآبادنمونهشهر  ييع فضايتوز 31-12 نقشه 
اسشت کشه    ين در حشال يش . اهسشتن   ييششهر قابشل شناسشا    هدر سه نقط ييهابه صورت پهنه ترشيب يص مات يهايکاربر
ز که کل سطح ششهر را پوششان     ين يمسکون يان . کاربرع ش  يدر شهر توز ياغلب به صورت محور يتجار يهايکاربر

وجود  يص مات ين ش   کاربرييتع يهابه جز پهنه يست که در نقاطين نياست که منظور ا يادآورياست. البته خزم به 
ر يک تصشو يش  هن نقششه، ارائش  يش ان . بلکه ه ف از امشخ  ش   قرار گرفته يدر محورها فقط يتجار يهايا کاربرين ارد 

ع يش ن نکات در توزيترن، مهميشيپ يهاليت شهر است که به منظور صوانا ش ن و با توجه به تحلياز کل ي يساد  و تجر

                                                   

 و ... يانتظام يروي، نيشامل مرکز بهداشت، دادگاه، شهردار - 1
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 31 

 

 شهر نشان داد  ش ن . ييفضا
 يارتبشاط  هششبک  ياست. الگشو  يارتباط هشبک يست، الگون نقشه نشان داد  ش   ايکه در ا يگر مواردياز جمله د 

ششون .  يمش ع يش هشا در ارتبشاط بشا آن توز   ياز عوامل نظم دهن   به فضاست و کاربر يکيت دارد که ين منظر اهميز از اين
ر ييش تغ يششطرنج  يز نشوع يش ه آن نياول ههست ياست و الگو ي ( شطرنجيژ  بافت ج ياز شهر )به و يابخش عم   يالگو

 افته و منعطف است.  يشکل 

 
 محمودآبادنمونه شهر  ييفضا يع کليتوز :81-12 نقشه

 

 شهر يفضال يتحل -8-1-1-2
 يرفتار يهاو قرارگاه يارتباط يفضا -الف

 ي، تماس و ارتباط اجتمشاع يکيامکان نزد ياکه به طور قابل مالحظه يمه عموميو ن يعموم يشهر يآن دسته از فضاها
نامش  تشا   يمش « يارتبشاط  يفضشاها »نگونشه فضشاها را   يهستن . ولف ا ياژ يت وياهم يسازن ، دارايممردم فراهم  يرا برا
بهبشود و   ينگونه فضاها برايب، کنترل و ادار  اين ترتي  قرار ده . ب يمورد تأک يجاد ارتباط اجتماعيرا در ا هات آنياهم

 است. يضرور يز امريتوسعه جوامع ن
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 32 

 

مشردم را بشا صشراحت     يرفتشار  يازهشا يباش  کشه ن  يشهر يجاد فضاهاي  ايبا يشهر ير طراحه دياول يها گا ياز د يکي
جامعشه، صانوارهشا و افشراد،     يمرتبط باش  تا بشرا  يرفتار ين هاي  با فرايبا يو کالب  يياجرا يبرآورد  سازد. استان اردها

 ه . را م  نظر قرار د هاآن يشناس ييبايها و تجارب زدار بود  و ارزشيمعن
آششنا   هشا آن يهشا  گا يش ر مردم را تجربه و درک نمشود  و بشا د  يده  حضور سايبه افراد امکان م يعموم يفضاها 
ايجشاد حشس مالکيشت     هشا گيشرد و در آن سشاکنان ششهر قرارمشي    که بطور مشترک مورد استفاد  يينگونه فضاهاياشون . 

 يين فضشاها ين حشال کشه چنش   يده . در عيهان اطراف را مامکان کسب تجربه مشترک از ج هانماي ، به آناشتراکي مي
 کن .ين را هم فراهم ميشيپ يهاامکان استفاد  از تجربه نسل

ششکل   يروابشط اجتمشاع   هشا که در آن ييجا يعنير هستن . يپذمعاشرت يشهر، فضاها يو عموم يارتباط يفضاها 
منحصر به فرد کشردن   يهااز را  يکيمثال،  ين . براستيشه در دسترس همه نيمعاشرت هم ين فضاهايرد. البته ايگيم

هشا بشه عنشوان مرکشز     در محلشه  يعموم ين است که فضايصاص صود را داشته باشن ، ا يمعاشرت که طعم و بو يفضاها
 يفضشا  يت ششود. تعش اد  يش ل و تقويتسشه  يو همبسشتگ  يجاد روابط اجتماعيا هارن  تا در آنيشکل گ يعموم يهامحله

ه شهر وجود دارن  ياول هاست که به طور عم   در هست ييقابل شناسا محمودآبادنمونهه گفته ش  در شهر مشابه آنچه ک
 ان .جاد ش  يشاصت شهر ا يو از ابت ا

 

 
 

جشاد شش   بشود  کشه     يه ششهر ا يدر ساصتار اول يشهر يفضا يشود، تع ادي   ميدر يزالبته همانطور که در نقشه  
سشاصته شش   بودنش ،     يگريمقاص  د يرس  در ابت ا براين فضاها که به نظر ميان . اامه داد ات صود اديز به حيتاکنون ن

 هستن .   ييمجاورشان قابل شناسا يساکنان واح ها يبرا يارتباط ياکنون به عنوان فضاها
شش     يوجشود دارد کشه طراحش    يتجمشع و ارتبشاط مردمش    يز فضاين يش  ، تع اد يطراح ين فضاهايدر مقابل ا 

و  ييايش از پو اغلشب  شش    يطراح ين فضاها بر عکس فضاهايجاد ش   است. اياز و نوع استفاد  مردم ايستن  و در اثر نين
 برصوردارن . يترشيب يسرزن گ
سشاصته شش   موجشود     يتعامشل و فضشا   يمردم برا يانتخاب ين فضايک مورد بياست که تنها در  يادآوريخزم به  

ن يش ا  ن فضا دانست. تفاوت عم يط صاص اين انطباق را شرايل اي  بتوان دليکه البته شا وجود دارد. يآن، هماهنگ يبرا
ک بشودن آن بشه محشور    ين نزديآن و همچن هدر لب يتجار يهاياستقرار کاربر مشابه واقع در شهر، ير فضاهايفضا با سا

 ياهمحلش  يفضشاها  تشر کمل رون  يدل  يده  که شاين امر نشان مي( است. اينيابان امام صميشهر )ص يو عملکرد ياصل
 ست.ا هادر آن يا و ص ماتيها پوتيها و فعاليشهر، نبود کاربر يعملکرد ياز محور اصل هاگر، عالو  بر دور بودن آنيد

 : فضاهاي ارتباطي موجود81-1 تصوير
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 يرفتار يهاو قرارگاه يارتباط يفضاها :81-18 نقشه

 

 ييمراتب فضاسلسله -ب
تشر بشه   کوچشک  يها و فضشاها از گرو  ييجاسطوح متفاوت، امکان جابه مناسب در يو کالب  يک ساصتار اجتماعيجاد يا

جشه،  يآورد. در نتيتشر را فشراهم مش   ياجتمشاع  يبه طرف فضشاها  يصصوص يتر و از فضاهابزرو يها و فضاهاسمت گرو 
 ي صصوصي مسکن مي بخش .هاحريم ي صارج ازهاتر را به حوز يو حس تعل  قو ترشيبت ياحساس امن

توانش  فراتشر از   يکن ، مش يآن را درک و مشاه   م يط مسکونيک فرد به عنوان محل سکونت و محيکه  ياهيناح  
 يهشا ن به بچهيمثال وال  ياب . برايتر عيوس ي، کاربرديعموم يک فضايتوان  به عنوان ياب ؛ ميمحل سکونت گسترش 

و روابشط اجتمشاعي صشارج از صانشه      ياز صانشه بشاز  رون يش زودتر از آنچه که معمول اسشت، ب  يصود اجاز  دهن  که در سن
  راتجربه کن .

و  يو صودمشان  يمي، صشم يعمشوم مشه ين يبشه صشورت فضشاها    يرونيب يفضاها يبن با درجه يمسکون يجاد نواحيا 
 يرونش يب يآورد. تجربه کردن فضاهايه را فراهم ميمحل سکونت امکان شناصتن بهتر مردم آن ناح يکيدر نزد يصانوادگ

ن يش نسشبت بشه ا   يجمعش  يريپشذ تيو مسشئول  يگراز کاوش يتعل  دارد منجر به درجات باختر يه مسکونيه آن ناحکه ب
ر از محشل سشکونت صواهنش  شش  و نسشبت بشه       يناپذييج ا يبخش يعموم يشود. فضاهايو ساکنان آن م يعموم يفضا

 شون .  يت محافظت ميو جرم و جنا يصرابکار
 يهشا ف ش   بشه عنشوان حلقشه   يبهتر تعر يکوچکتر و واح ها يهابه بخش يسکونم يم نمودن نواحيت تقسياهم 
 شون .  ياستفاد  م ترشيب، بهتر درک ش   و يمراتبسلسله يهاستميدر اغلب س يارتباط
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ه مرکشز محلشه   يششب  ييفضشاها  يدارا محمودآبادنمونهشهر  هياول ههست ر نشان داد  ش   است،ير زيهمانطور که در تصو
به  کودکان است، يگان و بازيتجمع همسا يکه به عنوان فضا يمحل ه انچيک مين فضاها، وجود ي( است. در ا1  )شمار

 يت مکشان ين فضاها با توجه به هوين ساکنان کمک نمود  است. ايب يتعامالت اجتماع يدلباز ش ن بافت و امکان برقرار
ن فضشاها  يش دهنش  در ا يرو ساکنان به فرزن ان صود اجاز  مش ن يت هستن  و از ايت و امنيمحرم يدارا يکه دارن ، تا ح 

 .  داشته باشن حضور 
 

 
 محمودآبادنمونه شهر  يمحل يساختار فضاها :81-10 نقشه

 

بشاز   يار فششرد  و فاقش  فضشا   يوجود ن ارد. بافت بس يين فضاهايچن 3و  2  است که در بخش شمار ين در حاليا 
 يامشن و مناسشب بشرا    ين نش   است. با توجه به نبود فضشا يز تأميکودکان ن يتجمع ساکنان و باز يمناسب است. فضا

در برابر منازل صود نشسته و کودکانشان در کوچشه و مقابشل چششم     هاکودکان، اغلب به صورت پراکن   مادران آن يباز
 کنن .يم يباز هاآن
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 35 

 

رد، در يش گيصورت مش  مراتبت سلسلهيرعا هواسطبه و  يميباز داصل محالت ق  يکه در فضاها يتر، اتفاقاتان ساد يبه ب
دهش  کشه   ين امر نشان ميهم ان است.يمناسب در جر يرنگ و ب ون داشتن فضا تر به صورت پراکن  ، کميمحالت ج 

مراتشب  ت سلسشله يش رعا هکه بشه واسشط   يوجود دارد. اما تنها در حالت يين فضاهايچن ياضا براز تقي  نيج  يهادر بافت
تعامشل اسشتفاد  نمشود. از     يبشرا  يو محل يشهر يمعابر به عنوان فضا يتوان از فضاين ش   باش ، ميتأم تي، امنييفضا
اسشتفاد    ير عبشور ير معشابر بشه صشورت مسش    يو ارتباط بشا سشا   ينوع طراح هبه واسط  ،يج  که اغلب معابر بافت ييآنجا

 را ن ارن .  يمحل يط امن و اجتماعيل ش ن به محيتب  يبرا ياديت زيقابل شون ،يم
 

 
  

 شهر يورود -پ

بشودن و   يو عمشوم  يفضا، آداب ورود، ح  صصوص يات کلياست که با حضور در آن صصوص ين مکانيهر فضا اول يورود
اتصشال دو مکشان اسشت و نشه      يبشرا  يز، مفصشل يش از هر چيب يشود. وروديکشف م مربوط به آن فضا يهايژگير ويسا
 باش .  يتوان در نظر گرفت که فاق  وروديرا نم ييچ فضايبًا هي. تقراهک آنيتفک يبرا ياغهيت

-نيبزرگشرا  قشزو   هيدر حاشش  محمودآبادنمونهنکه شهر يشهر است. با توجه به ا يها، ورودين وروديتراز مهم يکي 
. در ر شش ن دارد تش از به ششاص  ينشهر  يورود ن وجود،يدارد. با ا يت قابل توجهيآن اهم يرشت واقع ش   است، ورود

 شود.يرشت منشعب م-نيکه به صورت بان  کن رو از بزرگرا  قزو است يورودر يمسک ي ين حال که شهر فقط دارايع
 ورود يبشرا ر کن رو يبه مس ياما با توجه به تع د معابر منتهبرصوردار است.  يت قابل توجهياز محرم ن شهريجه، ايدر نت

ن معابر متعش د  ين حال که وجود ايورود به بافت شهر نام برد. در ع ياصل  نوان دروازک نقطه به عيتوان از يشهر، نم به
ژ  بافت ي)به و يت بافت مسکونياز محرم ين در موارديداشته باشن ؛ همچن ينقش عبور هااز آن ياريشود بسيسبب م

 شهر( بکاهن . يجنوب هيحاش
 

 
 محمودآبادنمونه شهر  يورود :81-8 ريواتص

 

: ايجاد فضای محلی پويا با 81-2 تصوير
 مراتب در ساختار شهررعايت سلسله
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 محمودآبادنمونه  يشهر به بافت يورودر يمست يموقع :81-11 شهنق

 
 محمودآبادنمونه به شهر  يمعابر ورود :81-13 نقشه
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 ساخت يالگو -ت
است. همانطور کشه   يبن ن و قطعهيک زميتفک ،محمودآبادنمونهشهر  ساصت در يالگو لياز موضوعات مهم در تحل يکي

 يهشا سشت. سشاصتمان  ين يبنش  مشخ  و ثابت قطعشه  يک الگوي يودآباد داراشود، شهر محمير مشاه   مير زيدر تصو
 يميب بافشت قش   يش ن ترتيک ش ن . ب ير تحول شهر به قطعات کوچکتر تفکياز س ياواقع در مرکز شهر، در دور  يميق 

 هستن .   يجنوب-ين قطعات شمالياغلب ا ل ش   است.يزدانه تب ير يشهر، به بافت
ان . ک ش  يزدانه تفکياز ابت ا به صورت ر شون ،ي تر شهر ميج  يهاشهر که شامل بافتاز قطعات  يگريد هدست 

  کشه در  يش از بافشت ج   يصورد. تنها بخشش يز به چشم مين هادر آن ينکرد  و آشفتگ يرويپ يصاص ياز الگون همه،يبا ا
 نظم است.   يدارا يتا ح  ان ،گرفتهقرار  يغرب-يزدانه آن اغلب به صورت شرقيغرب شهر واقع ش   و قطعات رشمال
کشه بشه    يزدانه است. البته خزم به ذکر اسشت کشه قطعشات   ير يبافت يتوان گفت شهر محمودآباد دارايجه، ميدر نت 

ز در ششمال ششهر   يش دانه هستن  و بشه طشور عمش   ن   اصتصاص دارن ، اغلب درشت يو عموم يادار يهايص مات و کاربر
  ان .افتهيتمرکز 
ر ينادرسشت در سش   يهشا اسشت يس يگونشاگون و در مشوارد   يهااستيبروز س هجيرس  در نتيبه نظر م يور کلبه ط 

در  ل ش   اسشت. يتب  محمودآبادنمونهشهر  ه(، به مشخصيبن ژ  در بحث قطعهي)به و يتحول شهر، اغتشاش و ناهمگون
 لقابل سکونت، ناچشار بشه اششغال کش     ک ساصتمانيکوچک هستن  که به منظور ساصت  يموارد قطعات به ق ر ياريبس

سبب ش   اسشت کشه    ينادرست يهااستين سيچن ش گرفتنيدر پباز هستن .  يان  و قطعات فاق  فضان ش  يسطح زم
مثشال،   ينش . بشرا  ين نش  ، اسشتفاد  نما يکه در قطعات تأم ياطيح يبه جا يعموم ير از فضااز ساکنان به ناچا ياريبس

 ن .يها پهن نماابانيکردن در داصل ص صشک يصود را برا يهالباس
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 محمودآبادنمونه ک قطعات در شهر يمختلف تفک يهاگونه :81-18 نقشه

 

 
 

قطعشات   يريش گشکل يساصت، نحو  استقرار تود  و فضاست. چگونگ يگر موضوعات مهم در بحث الگوياز جمله د 
سشت و  يز و يشش  ي، چگشونگ يمش ياقل يهشا يژگياز و يعم   ناش ، به طوريشهر يمسکون يهاو به تبع آن بلوک يمسکون
شهر اسشت.   ن در مح ود يمت زميساکن و ق يهمچون سطح درآم متوسط صانوارها ياز عوامل اقتصاد ين برصيهمچن

 افت. ياد ش   دست يز در رابطه با عوامل ين يجيبه نتا غالب، يقطعات مسکون يشناسگونه يتوان با بررسيدر واقع م
اسشت.   يينسبتًا متفشاوت قابشل شناسشا    در هفت گونه ،محمودآبادنمونهدر شهر  يغالب ساصتمان مسکون يهاگونه 

 يز هستن  که به سبب تع اد ان ک، ق مت کم و ارزش معمارين يموارد افت ش  ،ي يهاخزم به ذکر است عالو  بر گونه
 يتشوان بشر اسشاس چگشونگ    يدر ششهر را مش   يمسشکون  يهشا ساصتمان ين رو الگويان . از اقرار نگرفته ين، مورد بررسييپا

 نمود:   يبن ن دستهيچن نيا استقرار تود  در فضا،

1
  

2 

3 4 

های تفکيک قطعات در بافت :81-0 تصوير
 جديد شهر محمودآباد نمونه
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 ياز ششهر قشرار دارد کشه قربشان     ييهشا تيدر موقع به طور عام قطعه، يريگن نوع الگو فارغ از جهتي؛ اتمام تود  -1 گونه
 ن است.  يانگيتر از ح  منييار پايبه طور معمول بسز ين قطعات نيشتابان بود  است. مساحت ا ينيشهرنش
اسشت   يامشروز  يبنش  و قطعه ينيمت اول شهرنش يهان گونه، از جمله گونهي؛ اتود  در شرق يغرب قطعه -2 گونه 
 يششهر  يهابلوک يريگباش . جهتيآن در شهر غالب م قطعه يريگبًا در تمام سطح شهر پراکن   و نوع جهتيکه تقر

هشا، بشه   ن نشوع گونشه  يش انحراف است. سطح اششغال در ا  هيزاو يبا کم يجنوب ش  يان ، شمالن نوع گونه را در برگرفتهيکه ا
 باش .  يدرص  شناور م 95تا  41از ت آن در شهر، ير و بسته به موقعيصورت متغ

شهر واقع است و نوسشاز   يکزمر هسته ن نوع الگو به طور عام در مح ود ي؛ اتود  در شمال يشمال قطعه -3 گونه 
ابشان را  يص است کشه جش ار    ين گونه، به نحويتود  در فضا در ا يريت قرارگيشون . خزم به ذکر است موقعيمحسوب م

 ده .  يل ميتشک
امشا   ز برصوردار است؛يگرا بود  و از ق مت نبا اصالت و بوم يسبک معمار يدارا ن گونه،ي؛ اياط مرکزيح -4 گونه 
 ن گونشه در محش ود   يش از ا يان  و در حال حاضر، تع اد کمش ب ش  ير اغلب تخرياص يهاشتابان دهه ينين  شهرنشدر رو
شهر بشود    يميو ق  ين بوماساکن يزن گ و يم و شين گونه عم تًا متاثر از اقليا يان . الگومان   يشهر باق يخيتار هسته

ن را پاسخ ده  و از منظشر  يک کشاورز شهرنشي يازهايست که نا يانهن نوع قطعات به گوياستقرار تود  در ا يو چگونگ
 زلزله را بکاه .    ياز پ  يصطرات ناش ،يطيست محيز

به طشور  باش  که يم يمت اول امروز وگونه ياط مرکزيح يميق  از گونه يقيتلف اغلبن گونه ي؛ اشکليب -5 گونه 
 . شودي   ميدن ينگايدر قطعات با مساحت باختر از سطح م عم  

 يامشروز  يبن و قطعه ينيمت اول شهرنش يهاز از جمله از گونهين گونه ني؛ اتود  در شمال يجنوب قطعه -4 گونه 
 قرار دارد.   يش غرب يشرق يريگبا جهت يهابافت است و عم تًا در مح ود 

ن تفشاوت  يباش ، با ايرا دارا م 2شمار   گونه يهايژگيو ن نوع گونه، عم  ي؛ اتود  در غرب يشرق قطعه -6 گونه 
 ت تود  در فضا در غرب است. يدر شرق و موقع يت قطعه در بلوک شهريکه موقع
 يلش يبود ، امشا بشه دخ   يساصت مشخص يالگو ين شهر دارايجه گرفت اگرچه در گذشته ايتوان نتيم يبه طور کل 

از  يارين حال که بسيست. در عيآن روشن و ثابت ن يتود  و فضا عيساصت و توز يز گفته ش ، اکنون الگويشتر نيکه پ
 ستن .ين يمطلوب و درست يالگوها تمام تود ،ا يشکل يب ين الگوها مانن  الگويا
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 در بافت شهری محمودآباد نمونه و فضا ترکيب توده :81-17 هاینقشه

 

 ها، نما و منظر بدنه -ث
ک يش هشا بشه عنشوان    ساصتمان  وار و چهريست. در و دهادرون آن  ن يانگر و نماياء نماي  ظاهر افراد و اشظاهر بناها مانن

کنش . از  ينن گان آن منتقل مش يرا به طور مستمر به ب يگوناگون يهاامي، پينافذ ارتباط هو شبک يانتقال معان يقو هليوس
بناهشا تشا     ويو شش  م، تا احجشام و فضشاها، از سشبک   يها و عالز رنگن، ايها و عناصر نمادانه تا شکليعام يهاوار نوشتهيد

اسشت کشه    يامين برداشت از شهر پيبه شهر، اول يوارد هر تاز  يزبان شهر هستن . برا يمصالح و مواد به کار رفته همگ
 کن . يافت مين نماها درياز ا

ان . با نمود يشهر را مخ وش و ناز  ن رو چهريا فاق  نما هستن . از محمودآبادنمونهشهر  يهااز ساصتمان ياريبس 
کشه فقشط   يبا ساصتمان باش . به طور هابرصورد آن   گا  و نحويا ديساکنان  يت اقتصادياز وضع يتوان  ناشين امر ميا

در . ت ظاهر آن فاق  ارزش استيفيشناسانه و کييبايز يهات دارد و جنبهيشان اهميک سرپنا  برايساصت بنا به عنوان 
 ترين نوع مصالح استفاد  از سنگ در نماست.هاي ج ي ي که داراي نما هستن ، رايجساصتمان

 
 

5 4 

6 

فاقد نما يا  های جديدساختمان :81-1تصوير 
 با نمای سنگ
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ز در شهر مشاه   نمشود.  يرا ن يشرفت فناوريو پ يو غرب يستيتفکر م رن هتوان نفوذ و غلبيها مبا تعم  در نماها و ب نه
انش .  گشرا و فاقش  پنجشر  و بازششو بشه سشمت معبشر بشود         شهر به صورت درون هيو اول يميق  يهاکه ساصتمانيبه طور

 ان . مقاومت در برابر زلزله بود  يبرا ييهايزدگرونيب يو دارا يگلکا  يوارهايک طبقه، با دي يهاساصتمان
   يش   هسشتن . پ  يش با مصالح ج  و پنجر  و بازشو به سمت معبر، اغلب چن  طبقه ي  دارايج  يهااما ساصتمان 
ن يش کنش . ا يرا جلب م يوارداست که نظر هر تاز  محمودآبادنمونهشهر  يماياز عناصر ناهنجار س يکيز يبالکن ن يواردات

ن عنصر يده . ايشود، معنا و مفهوم صود را از دست ميم يرانيا يکه وارد معمار يهنگام ييدار اروپايعنصر مهم و معن
 يسشنت   مفقشود شش    يانشواع فضشاها   يجشا  يواردات يته، در معمارن اش ييجا يرانيا يو فرهنگ درونگرا يکه در معمار

 اط صلوت و مانن  آن را گرفته است.ي، حيمانن  پستو، انبار
مقاومشت صشورت    يتشا حش    يين فضاهايجاد چنيدر برابر ا ،محمودآبادنمونهرس  که هنوز در شهر يالبته به نظر م 

شود. در هر حال تع اد يز ميجاد بالکن پرهينه از فضا از ايشيب    هم به علت مساحت کم قطعات و استفاديرد؛ شايگيم
ش تعش اد  ين   با توجشه بشه افشزا   ينمود که در آ ينيبشيتوان پياما مست، ياد نين عنصر چن ان زيا يدارا يهاساصتمان

 اب . ي يترشيببالکن رواج    ين شهر، پ يو ساز در اطبقات و ساصت
سشت و اگشر بشا فرهنشگ     ين يو نشامطلوب  يمنف يصود فضاي   به صودين پ ياست که اگر، خزم به ذکر يد ياز سو 

 ل شود.يتب  ي  و مطلوبيمف يتوان  به فضاياستفاد  از آن درست باش ، م  ويهماهنگ شود و ش يرانيا
 

 
 

عنوان انبار اسشت کشه در    بام و ... به يبا نمود ، استفاد  از فضاهايشهر محمودآباد را ناز  که چهر ياز جمله موارد 
ت و ظشاهر  يش فيسشاکنان بشه ک   يتشوجه يب  ن امر نشان دهن يرس  که ايشود. به نظر ميم   يها دساصتمان ياصل هب ن

اس يش و ع م حس تعل  در مق يتوجهين بيشود. ايم يناش هاشان است و از ع م حس تعل  آنساصتمان محل سکونت
ز يش انجامش . از جملشه آثشار آن ن   يالت موجشود در آن مش  يهر و عناصشر و تسشه  و توجشه بشه شش    ي گيبزرگتر، به عش م رسش  

 شود.  ي   ميد يشهر يهاانه است که در اغلب ب نهيعام يهايسيوارنويد
 

های بدنه يکی از ساختمان :81-8 تصوير
 قديمی شهر محمودآباد نمونه

 

های بدنه يکی از ساختمان :81-3 تصوير
 ر محمودآباد نمونهجديد شه
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ک راسشته،  يش را در يش شهر است. ز  چهر  گر از عوامل مخ وش کنن يد يکيز يت کف مشخ  نيفق ان ضوابط رعا 
ن يش ژ  ايش ها را مغشوش نمود  است. به ون امر ب نهيف ش   و ايک ارتفاع متفاوت تعري ها درک از ساصتمانيهر  يورود

 صورد.  يبه چشم م ترشيب ، يج  يهاامر در بافت
 

 
 

است کشه   يگريز صود عامل ديشهر ن ييت فضايفيبه ک يرت شهريم  ي گيرس  که ع م رسين به نظر ميهمچن 
ل کشه  ين مسش يش ا هيل واقشع در ششرق ششهر اسشت. حاشش     ين ادعا، مسي. نمونه ابا ش ن چهر  شهر منجر ش   استيبه ناز

 ياهيش پوششش گ ن حشال کشه   يدر عش    از زبالشه اسشت.   ي ، پوشيقوت در منظر شهر عمل نما هک نقطيتوان به عنوان يم
 آن در نظر گرفته نش   است.  يبراز ين يمناسب

 

 
 

 يدسترس هشبکل يتحل -8-1-1-8
 ن يدر ششهرها و بهبشود بخشش    يل دسترسيک شهر صوب است. امروز  حل مسايات يصصوص نياز مهمتر يکي يدسترس

ن و ي، مهمتشر يارتبشاط  ياصل يهاها و شبکهاباني، صيشهر ياست. از نظر طراح يشهرساز  ت آن از اه اف عم يفيبه ک
از مساحت هشر ششهر،    يشبکه دسترس يبا توجه به سهم باخدهن . يل ميک شهر را تشکي يعموم ين فضاهايترحساس

ن رو آششکارتر صواهش  بشود    ياز ا يت شبکه دسترسين عامل در فرم کالن شهر دانست، اهميتوان مهمترين عنصر را ميا

ها و انبار نمودن ديوارنويسی :81-7 تصوير
 هاوسايل در فضاهای قابل رؤيت ساختمان

 

 فقدان ضابطه برای رعايت کف  :81-3 تصوير

 

: عدم رسيدگی به مسيل و نازيبايی 81-11 تصوير
 منظر آن
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را فراهم  ينه تعامالت فرهنگيگر بود  و زميک يبه  يشهر يهاتيمحل اتصال و ارتباط فضاها و فعال يکه شبکه دسترس
 کن .ي ا مينه امکان پين زميعم تًا در ا يشهر يب طراحين ترتي . ب ينمايم

ن يرا بش  يهاست که مسشئله دسترسش  يکاربر ييع فضايتوز  را نحويها دارد، زيبا کاربر يارتباط تنگاتنگ يدسترس 
ع، مطمئن و ارزان به نقشاط  يسر يگر دسترسيک يها از يسازد. با گسترد  ش ن شهرها و دور ش ن کاربريمطرح م هاآن

   آورد  است.  يرا پ  يانهي   و پرهزيچيار پيوع بسمورد نظر موض
 ل است:يوآم  قابل تحلشبکه و رفت در دو بخش محمودآبادنمونهشهر  يمطالعات دسترس 

 

 يارتباط هشبک -8-1-1-8-1
ت سلسشله مراتشب و   يش آن اششار  نمشود کشه عش م رعا     يعموم يژگيک ويتوان به يمن شهر، يا يارتباط هل شبکيدر تحل

انش .  گر متصل شش   يک يت سطحشان به يمختلف و ب ون رعا يهاکه معابر با درجهيدرست است. به طور يالگون اشتن 
م ارتبشاط بشا هشر قطعشه را     يکه به طور مسشتق  يفرع يهايشود، دسترسي   مير ديکه در نقشه ز گونهمثال، همان يبرا
 يهشا از قسشمت  ياريب، بسش ين ترتياست. ب  ل ش  متص يکنن   اصلوپخشان ، ب ون واسطه به معبر جمعن نمود يتأم

 ت،يش و امن يمنش يجشاد ا ي، ايارتباط همراتب در شبکت سلسلهيج رعايرا از جمله نتايت هستن . زيو محرم يمنيشهر فاق  ا
ز از يش ن يگز بودن است. ن اشتن الگشو و سشاصتار کلش   بيغران در محل و ير آشناي، ممانعت از حضور غتين محرميهمچن
 يبرصش  ين دسترسيدر بافت به منظور تأم يرس  انجام اق امات دفعيکه به نظر ميموارد قابل توجه است. به طورجمله 

 است.   ينظميو ب ين آشفتگين علت ايترقطعات، مهم
 

 
 محمودآبادنمونه  يارتباط هشبک درمراتب ت سلسلهيرعاعدم :81-13 نقشه
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 ديحاصل از مداخالت جد ينظميبو  يميقد يارتباط هنظم شبک :81-21 نقشه

 

رو، در نظشر  اد يش رو و پک نامناسب سوار يتفک ،محمودآبادنمونه يارتباط هنامطلوب شبک يهايژگيگر وياز جمله د 
ت تشردد صشودرو ن ارنش     يکه قابل يرو، وجود معابراد يپ يفضا يرقابل استفاد  برايار کم و اغلب غيبس يهاگرفتن عرض

مختلشف   يهشا وسشاز بشا کشف   و ساصت ين نش ن کف توسط شهردارييگر، تعيد ي. از سواستشهر  يهاقسمت يدر برص
به رو اد ير پيک مسين اساس، در طول يباشن . بر ا يشهر اغلب فاق  کف ثابت و مناسب يروهااد يسبب ش   است که پ

جشاد  يا ير سشوار  مشانع حرکتش   يبه مسش  يدسترس يجاد ش   برايا يهاها و رمپا پلهيشود ين مييم کف باخ و پايداطور 
 کن .يم

از نظر پوشش گياهي حاشيه معابر نيز خزم به يادآوري است که بسياري از معابر فرعي شهر، فاق  پوشش گيشاهي   
مناسب در حاشيه معابر هستن . اما حاشيه يا رفوژ وسط اغلب معابر اصلي شهر درصتکاري ش   است. با توجه بشه تشأثير   

ها در معابر يکي از نکشات  زيبايي محيطي، تلطيف شرايط محيطي و همچنين تعريف فضاها و ... فق ان آن درصتکاري در
 منفي شبکه ارتباطي شهر محمودآبادنمونه است.  

 

  
: کف نامناسب 81-11 تصوير

 روهاپياده
: عرض کم و غير قابل استفاده 81-12 تصوير

 روهاپياده
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ی : عرض کم برخ81-18 تصوير

 های فرعی دسترسی
فقدان درخت و پوشش گياهي : 81-10 تصوير

 مناسب در معابر فرعي
 

گر است. يک يبه  يشهر  ها و ارتباط نقاط عم ي، نحو  اتصال کاربريارتباط هل شبکياز مباحث مهم در تحل يکي 
 ياريبسش  يهشا يکاست ينظر دارا نياز ا محمودآبادنمونهشهر  يارتباط هشود، شبکير مشاه   مير زيهمانطور که در تصو

 يهشا يششاص  و تجشار   يهشا ياز کاربر يارين محور شهر که بسيتريبه عنوان اصل ينيکه محور امام صمياست. به طور
 . يش ن برقرار نمايحسابان اماميو ص يبا بلوار دکتر حساب يان ، نتوانسته است ارتباط درستآن قرار گرفته هيعم   در حاش

 ينيصمابان امامين شهر است؛ صين ص مات و ادارات ايترز محل استقرار مهمين يکه بلوار دکتر حساب است ين در حاليا
 ين ضشعف ارتبشاط  يش برصشوردار اسشت. ا   يت قابل توجهياز اهم اش،متع د در لبه يتجار يهاتيز به علت استقرار فعالين

ششهر، در   يروش يپش  هرشش  و توسشع   بشه  توجشه  ساز نباش ، اما بااگرچه ممکن است در وضع موجود شهر چن ان مشکل
 ساز صواه  بود.  ن   مسئلهيآ
 

 
موجود شهر در اتصال نقاط عمده و  يارتباط هشبک ييعدم کارآ :81-21 نقشه

  يتيشاخص فعال

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 46 

 

ششهر   يارتبشاط  هقابشل توجشه ششبک    يگشر از نقشاط منفش   يد يکش يمعابر،  هها و شبکيعالو  بر نامناسب بودن ارتباط کاربر
 يقش ين کشارکرد حق يو همچنش  هشا آن يمراتشب عملکشرد  نادرست بودن عرض معابر با توجه بشه سلسشله   ،دآبادنمونهمحمو

عشرض   يکننش   دارا وپخشش هستن  و معابر جمع ياديعرض ز يدارا يفرع يکه معابر با نقش دسترسيست. به طورهاآن
ن   و بشا گسشترش   ياما در آ جاد نکرد  است،يا يز اگرچه در وضع موجود مشکلين يژگين ويستن . اين يمطلوب و مناسب

 ساز صواه  ش .شهر مسئله

 
  هامراتب آنعرض معابر با کارکرد و سلسله يعدم هماهنگ :81-22 نقشه

 

دفع   ز مرتبط است، نحويشهر ن يهارساصتيکه با بحث ز يارتباط هل شبکيقابل توجه در تحل موضوعاتاز  يکي 
شود. امشا خزم بشه   يمحسوب م هاازات آنياز امت يکين مورد يهستن  که ا يجو يعابر دارااست. اغلب م يسطح يهاآب

ن مشورد  يش در نظر گرفته شش   اسشت. ا   يدفع فاضالب صانگ يوو برايها، کانيو دسترس ياست که در معابر فرع يادآوري
 کن .  يجاد ميتالل از اصياد  ني، در تردد صودروها و عابران پيو بصر يطيمح يجاد آلودگيعالو  بر ا

  
: کانيوو برای دفع 81-11 تصوير

 های خانگیفاضالب
: وجود جوی در 81-13 تصوير

 اغلب معابر
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 رفت و آمد ينحوه -8-1-1-8-2
ک سشاکن،  يش تراف وآم  به حجشم تشردد،  ل رفتيوآم  است. تحلل رفتيتحل ،يستم ارتباطيس يهالياز تحل يگريبخش د

ک سشاکن، معشابر ششهر    يش پردازد. از نظر حجم تشردد و تراف ينگ مياز به پارکيو ن يو عبور يشهردرون يت اصل ترددها
درون  يض بودن معابر و حجم کم ترددهشا يت، عريزان جمعين امر، ميل مهم اين ارد. دل يمشکل صاص محمودآبادنمونه

شود )به علشت  ي   ميز ديمعابر شهر نکه در اغلب  ياهين موضوع، پارک حاشيبه صورت سوار  است. با توجه به ا يشهر
ز يش بشاز در ششهر ن   يفضاها يکن . البته برصيجاد نميا يات موجود مسئلهينگ در هر قطعه(، در وضعين نش ن پارکيتأم

 يپارک نمودن صودروها گر،يد يده . از سويبه شهر نم يکه چهر  صوبان ،نگ مورد استفاد  قرار گرفتهيبه عنوان پارک
  با نمود  است.يز منظر شهر را مخ وش و نازين فضاها نياز ا ياريبسن در يسنگ

 

  
ای به علت تأمين نشدن پارک حاشيه :81-18 تصوير

 پارکينگ در هر قطعه
:پارک نمودن خودروهای سواری در 81-17 تصوير

 فضاهای باز شهر 

: پارک نمودن خودروهای 81-13 تصوير
 سنگين در فضاهای محلینيمه

 
 

ب، يش ن ترتيرششت اسشت. بش    -بزرگشرا  تهشران   هيازات ششهر محمودآبشاد، قشرار گشرفتن آن در حاشش     يش ز جملشه امت ا 
 همراتشب مناسشب ششبک   رد. اما با توجه به فقش ان سلسشله  يگين شهر صورت نميا يارتباط هاز شبک يعبور يوآم هارفت

مشورد   يمقص  يرهاي  به عنوان مسيکه با يفرع يهاياز دسترس ياريبس نادرست معابر، يهان عرضيو همچن يارتباط
 دارن . ينقش عبور رن ،ياستفاد  قرار گ
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 يکاربر يهال مؤلفهيتحل -8-1-2
 

 هايپراکنش کاربر ليتحل -8-1-2-1
بشزرو و   يهشا سشاصتمان  يهايتنها ورود شهر، گرد هم جمع شون ، يهاابانيپراکن   ش ن در ص يها به جاتياگر فعال

 يکشه واحش ها   يابان هنگشام يص يتعل  دارد. زن گ يعموم يرو به فضا يبه نما يعيها و ادارات به طور طبک، بانيتجار
 اب . ييشون ، به ش ت کاهش مين ميگزيبزرو جا يله واح هايکوچک و فعال به وس

ماننش  ادارات و   منفعشل  يهشا يا وجود کاربري يصال يها و فضاهاحفر  هابان به واسطيدر ص يموارد زن گ ياريدر بس 
 شود.ي   ميد محمودآبادنمونهشهر  يکه در بخش شمال يتيرود. وضعيل ميها، تحلبانک

ر و يبشا  يهشا نيزمش  ياديتع اد ز  ، به عالويمنفعل و قطعات بزرو در کنار محور دکتر حساب يهاياستقرار کاربر 
افتن کار ادارات، به يان يژ  در شب و با پايست. به وزان ممکن رسان   اين ميترکمابان را به ين صيات ايساصته نش  ، ح

 شود.يات ميو فاق  ح يکبار  فضا صالي

  
 : خيابان امام خمينی81-21 تصوير : بلوار دکتر حسابی81-21 تصوير

 
 هاي بلوار دکتر حسابيبندي و توزيع کاربري: قطعه81-22 تصوير

 
های بندی و توزيع کاربری: قطعه81-28 تصوير 

 خيابان امام خمينی 
 

کپارچشه  يک اسشت.  يش ا تفکي يکپارچگيها وجود دارد، تين و پراکنش فعاليزم يمهم که در بحث کاربر يژگيدو و 
نش . در مقابشل   يت نمايات متفاوت بتوانن  در کنار هم فعاليگوناگون و مردم با روح يهاتين معناست که فعاليبودن به ا
هشا و  تيش کپارچشه کشردن فعال  يدهش .  يگر را نشان مش يک يمتفاوت از  يهالکردها و گرو عم يک ش ن، ج اسازيآن، تفک
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ت و عمشل کننش  و   يش ده  که بشا هشم فعال  ين اجاز  را ميبه مردم ا يعموم يگوناگون درون و اطراف فضاها يعملکردها
 گر شون . يک يزش و الهام در يجاد انگيباعث ا
، در ششمال محمودآبشاد   ياس شهريبا مق يو ص مات يادار يهايز کاربرا ياست که سهم قابل توجه ين در حاليا 

  يششهر قابشل تششخ    يو صش مات  يو بخشش ادار  ين بخش مسشکون يک روشن بيک تفکي ب،ين ترتيان . ب متمرکز ش  
 يلواقع در بخش ششما  يهاان ساعت کار ادارات و سازمانيشود در پاين امر سبب ميز اشار  ش  که هميتر نشياست. پ
 شود.  يت فراهم ميبروز جرم و جنا يمناسب برا يين رو، فضايرد. از اين فضا بميا شهر،

 

 هايکاربر يسازگارل يتحل -8-1-2-2
گر منطبش  باششن .   يک يت با يفعال يت و همخواني  از نظر سنخيرن ، بايگيگر قرار ميک يکه در حوز  نفوذ  ييهايکاربر

همجوار ممکن است  يهايگر شون . کاربريک يت يا مانع انجام فعالين  يجاد مزاحمت نمايگر ايک ي يها براي  کاربرينبا
 گر پنج حالت داشته باشن :  يک ينسبت به 

ها بر هم منطب  ت آنيات مشترک بود  و فعاليصصوص يشود که دارايرا شامل م ييهايکاماًل سازگار که کاربر -الف
 است.

 دارن . ييهاات تفاوتييک دسته هستن  اما در جزيرد که متعل  به يگيا در بر مر ييهاتينسبتًا سازگار فعال -ب
گر يکش  يهستن  که چن ان بر  ييهاات مشترک و تفاوتيصصوص يرد که دارايگيرا در بر م ييهايتفاوت کاربريب -ج

 ن ارد. يگر تفاوتيک ياز  هاآن يا دوري يهمجوار يعنيگذارن . ينم يريتأث
 است. ترشيب هاآن ياز سازگار ين دو کاربريب يزان ناسازگارياست که م ين معنيبه اناسازگار، نسبتًا  -د
گر ن اشته و در تقابل يک يبا  يچگونه همخوانيه هارد که مشخصات آنيگيرا در بر م ييهاتيکاماًل ناسازگار فعال -ـه

 گر قرار دارن .يک يبا 
را يمختلف هر کشاربر  يازهايمشخصات و ن  يمختلف، با يهاين کاربريب يناسازگار-يزان سازگارين مييتع يبرا 

زان يش ، مهشا ن آنيا عش م توافش  بش   يش ن مشخصات و تواف  يسه ايآن در نظر گرفت. سپس با مقا يت عاديانجام فعال يبرا
 هان ص ا، بشو، ششبک  زيت هوا، ميفيتوان به کيم يمورد بررس يهايژگين نمود. از جمله وييها را تعين کاربريب يسازگار
 وابسته اشار  نمود.   يهاياز و کاربريسات مورد نيان از  و ابعاد قطعات، تأس ،يارتباط

 
 هايکاربر يس سازگاري: ماتر81-20 ريتصو
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 هايکاربر يل سازگاري: تحل81-28 نقشه

 

 هايت کاربريل مطلوبيتحل -8-1-2-8
بشا توجشه بشه     يکشه هشر کشاربر    ييششود. از آنجشا  يمش  يار آن بررسش و محل اسشتقر  ين کاربريب يس سازگارين ماتريدر ا

کشه دارد   ياتيبشا توجشه بشه صصوصش     يهشر مکشان   گشر، يد يصاص مناسب اسشت و از سشو   يمکان يصاصش برا يهايژگيو
 طلب .  يرا م يصاص يهايکاربر

ششود. از جملشه   يسشه مش  يات محشل اسشتقرار آن مقا  يبا صصوصش  يهر کاربر يازهايات و نيس، صصوصين ماتريدر ا 
سشات مشورد   يتأس ،ي، دسترسيب، جنس صاک و توپوگرافيش ت،يتوان به ابعاد قطعات، موقعيم يات مورد بررسيصصوص

از حشاخت   يکش يتوانش   يها ميک از کاربريت هر يت مطلوبيب، وضعين ترتيب  همجوار و ... اشار  نمود. يهاياز، کاربرين
 نامطلوب را داشته باش . ا کاماًل ينامطلوب و  کاماًل مطلوب، نسبتًا مطلوب، نسبتًا

ارائشه   31-24 ل شش ن  و بشه ششرح نقششه    يش ن قالشب تحل يز در اين محمودآبادنمونهوضع موجود شهر  يهايکاربر 
 ان .ش  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 52 

 

 
 هايت کاربريل مطلوبي: تحل81-20 نقشه

 

 هايت کاربريل ظرفيتحل -8-1-2-0
ن يش اسشت. بشر ا   يعملکشرد مشخصش   يرايز پذياز شهر ن ياست و هر سطح يمشخص ياس عملکرديمق يت دارايهر فعال 

هشر   س،ين مشاتر يش شود. در ايسه ميبا سطح آن در ساصتار شهر مقا يت، سطح عملکرد هر کاربريل ظرفياساس، در تحل
 ا فراتر از شهر بگنج .ياز شهر، شهر  ياس محله، بخشيتوان  در مقيم يکاربر

کشه در آن اسشتقرار    يانشه يبشا سشطح زم   محمودآبادنمونهشهر  يهايک از کاربري ن اساس، سطح عملکرد هريبر ا 
نشه صشود انطبشاق ن ارنش ،     يبا سطح زم 31-25 به شرح نقشه ييهاينشان داد که کاربر يابين ارزيسه ش . ايان  مقاافتهي
از  يکش يکشه در داصشل    يبزرگش نسشبتًا   يصشنعت  يان  باختر هستن  ماننش  کشاربر  که در آن قرار گرفته يا از سطحي يعني

 يتر هستن ، ماننش  مهش کودک  نييا از سطح محل استقرارشان پايرمحله( قرار گرفته است. ي)سطح ز يمسکون يهاکوچه
 از شهر( قرار گرفته است. ياس بخشي)در مق ياز معابر اصل يکيکه در کنار 
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 هايکاربر تيظرفل ي: تحل81-21 نقشه

 

 ير ذهنيعنا و تصوم يهال مؤلفهيتحل -8-1-8
 

 تيو امن تيمحرم -8-1-8-1
 يچه اطالعشات  فردنکه يدر ا يتوان آن را به عنوان ح  شخصي   و وابسته به فرهنگ که ميچياست پ يت مفهوميمحرم

ت و يهمچون صصوصش  يميتوان با مفاهيت را ميف کرد. محرميگران منتقل سازد، تعريبه د يطياز صود را تحت چه شرا
ن و يتشر بشه عنشوان محشرم    يمسشکون  ي، از واحش ها يشهر يت در فضاهايمراتب محرمرادف دانست. سلسلهز متيصلوت ن
 نظشر از آن  يو صصوصش  يعمشوم  يشود. قلمروهايشهر صتم م يمرکز ين فضايترين فضا شروع و به عموميتريصصوص

کننش   يهشا را پنهشان مش   ، آنيششون  و در قلمشرو صصوصش   يش گذاششته مش  يزها به نماي، چيمتفاوتن  که در قلمرو عموم
(Arendt 1953 1336پور يگفته ش   در م ن.) 

ز بشه  يک نيارگان يشهر يها، بلکه در بافتيسنت يمسکون ينه تنها در واح ها يات به طور ماهرانهيمفهوم محرم 
در  د  اسشت. مؤثر بشو  يو عموم يصصوص يفضاها يريگک امر مسلم، در شکلين اصل به عنوان يکار گرفته ش   است. ا

ن در يش مششاه   نمشود. ا   يت را بشه صشوب  يمراتب و حفظ محرمت سلسلهيتوان رعايم محمودآبادنمونهشهر  هيساصتار اول
 هستن . ييهايژگين وي تر فاق  چنيج  يهااست که بافتيحال
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 محمودآبادنمونه  يشهر يت فضاهايمحرم: 81-23 نقشه

 

 يدر سشاصتار ششهر   ياساس يازهاياز ن يکيت به عنوان يامنت است. يامن،مراتباز موضوعات مرتبط با سلسله يکي 
 يت اجتمشاع يش ابش . امن ييدو چن ان م يتياهم يتيش تراکم جمعيو افزا ينيرود که با گسترش رون  شهرنشيبه شمار م

 جاد کن .يصود ا ياعضا ياست که هر جامعه موظف است برا يصاطر يآرامش و آسودگ
ر دو يتوان  تحت تأثياست که م يرونيب يهابياحساس در امان بودن فرد و متعلقات او از آس ت،يامن يبه طور کل 

ط دارد و يدر محش  يمنش يبه وجود ا يت بستگيرگذار بر حس امنيتأث يکالب  هحاصل شود. جنب يو اجتماع يکالب  هجنب
 يعمشوم  يهشا در فضشاها  به حضور آنت ي  مردم و اهمياست. تشو ياجتماع يهايآن مربوط به ناهنجار ياجتماع هجنب
انجشام شش      يهشا ياسشت. بررسش   يت ضروريش احساس امنيو افزا ياجتماع يهايکاستن از وقوع ناهنجار يبرا يشهر

ط ين محش يحضور فعال شهرون ان فراهم سازد، هر چن  که ا يرا برا ييايپو يدر شهر فضا يطيده  که اگر محينشان م
  .  يآين مييز در آن پايصجرم يزان بروز رفتارهاياما مز باش  ين يمشکل کالب  يدارا

 يدو عنصر از طراحش  ن راستا،ياست. در ا يطيمح ي  طراحيجرم از طر يريشگيه پيمطرح، نظر يهاهياز نظر يکي 
 کنن ، عبارتن  از:يامن کمک م يهاطيکه به صل  مح يکيزيف

، يصصوصش  يکه فضا ييها، جايبن قالب منطقه در آن در يمات عرفيجاد تقسيفضا با ا ياف منطقهيتعر -
 ان  و تحت نفوذ ساکنان آن منطقه است؛شناسان   ش   يبه روشن يو عموم يمه صصوصين

گفتشه   1334پشور  يرون را ب هش  )مش ن  يب يکه اجاز  نظارت بر فضا يدادن پنجر  به شکل يجا يگريو د -
 (.1339 ييان و ص ايعيش   در رف

شتر صحبت ش . امشا در مشورد دوم کشه بشه موضشوع نظشارت بشر فضشا         يپ يو کالب  يات عرفميدر مورد اول و تقس 
ها نششان  يز اشار  نمود. بررسيو ... ن يفروشصرد  يتجار يهايناظر مانن  کاربر يهايتوان به نقش کاربريپردازد، ميم
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 55 

 

ا وجشود  يش اطشراف   يمسشکون  يواحش ها  يهشا به علشت اششراف پنجشر     محمودآبادنمونه يشهر يده  که اغلب فضاهايم
ناظر مناسب،  يافت که به علت فق ان کاربريرا  ييتوان فضاهايبرصوردارن . اما م يت قابل قبوليناظر، از امن يهايکاربر

اسشت و   يمسشکون  يشهر است کشه فاقش  کشاربر    يشمال  ن فضاها، مح وديان . از جمله ال ش  يدفاع تب يب يبه فضاها
 روز جرم فراهم آورد  است.  ب يرا برا يمناسب يرهاش   فضا ر ويبا يهانيوجود زم
  مورد توجه يباآورد، يرا فراهم م يشهر يکه امکان نظارت بر فضا يهمانطور که گفته ش ، پنجر  به عنوان عامل 
جشه  ک وينادرست، در  يوسازهاک نامناسب قطعات و ساصتيمعابر به علت تفک ياست که برص ين در حاليرد. ايقرار گ

   ها کم است.ن رو، نظارت در آنيمناسب هستن . از ا يا بازشويفاق  پنجر  
 

 

 
 

 ييخوانا -8-1-8-2
در ذهشن   يريط تشأث يقت هر محيدر حقآورد. يک مکان را فراهم مياست که موجبات قابل درک ش ن  يتيفيک ييصوانا

ده . بشه  ينن   ميام را به بين پيتر ين و دقيترشيب ان،ن زميدر کوتاهتر صوانا، يگذارد. فضايکنن   منن   و استفاد يب
ن حشال  ي . در عيفضا را شناصته، با آن ارتباط برقرار نمود  و از آن استفاد  نما يتوان  به صوبيم يواردکه هر تاز يطور

تشوان  يمش  ،نمونشه محمودآبادششهر   ييزان صوانشا يش ل مين اساس، در تحليشود. بر ايدر ذهن او ثبت م يکه فضا به روشن
نچ بشه عنشوان   يش کشه ل  ينمود. عناصشر اصشل   يکنن گان را بررساستفاد  ير ذهنيسازن   تصو يوضوح و ارتباط عناصر اصل

 . حوز عبارتن  از: را ، گر ، لبه، نشانه و  کن ،يم ييساکنان شناسا ير ذهنيعوامل مؤثر بر تصو
اسشت. همشانطور کشه     يير قابل شناسايز هنچ، به شرح نقشير لبا توجه به عناص محمودآبادنمونهشهر  يساصتار اصل 

ک يش گر تفکيکش  يشود که دو بخش ششهر را از  يک لبه شناصته ميل واقع در شرق شهر به عنوان يشود، مسيمشاه   م
ت، ک نمشود  اسش  يش رشت تفک-نيدر جنوب، شهر را از بزرگرا  قزو ياصامنه اهللتيآابان ينکه صينمود  است. با توجه به ا

ششهر کشه بشه     يهشا ن را يتشر ن و روشنيترکن . مهميمهم شهر است، به عنوان لبه عمل م يهااز را  يکينکه يعالو  بر ا
 ز در نقشه نشان داد  ش   است.  ي  هستن  نيقابل تشخ يصوب

ت يش  م رعان شهر و عيا يهارا  يآشفتگآن است. با توجه به  يهاک شهر، را يت از ين عنصر سازن   ذهنيترمهم 
ن يش مشخ  شش   در ا  يهااز آن داشت. البته را  يروشن يليص ريتوان تصويگر، نميک يبا  هامراتب در ارتباط آنسلسله

در ذهشن   تشر شيبش ن اشته باششن ، امشا،    ياديز يليت صينکه ممکن است اهميبرصوردارن  و با ا يترشيبنقشه از وضوح 
 مانن .  يم

: تأمين امنيت با استقرار 81-21 تصوير
 های ناظر کاربری

 

چشمان ناظر عامل فقدان : 81-23 تصوير
 امنيت فضای شهری کاهش
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 54 

 

مهم نام برد. همشانطور کشه در    يهاشهر به عنوان گر  يايپو يهاز داصل محالت و تقاطعبا يتوان از فضاهاين ميهمچن
ز بشه  يشهر، مسج  جامع و ساصتمان مخابرات ن يصروج  ن ارد. درواز ياديز يهان شهر نشانهيشود، اينقشه مشاه   م

 هستن . ييک نشانه قابل شناسايشان به عنوان يکالب  يهايژگيعلت و
 

 
 محمودآبادنمونه شهر  ييخوانا ي: بررس81-28 نقشه

 

 ستيزطيمح يهال مؤلفهيتحل -8-1-0
 

 تابش و دما -8-1-0-1
ر آفتشاب  يش نکشه در ز يکن . با توجه به اين برصورد ميشود به سطح زمين مي  که وارد جو زميصورش هپنجم اشعکيتنها 

م و يمسشتق  هزان اششع يش کنش ، کنتشرل م  يرمشا مش  ا بازتشاب آن، فشرد احسشاس گ   ي  و يصورش هم اشعيبه علت تابش مستق
 ت دارد.ياهم يرونيب يدر فضاها يافتيم دريرمستقيغ

ن کار يرا ايباشن . ز ش   يدرصتکار يتر است که به صوبمطبوع ييگرم، ق م زدن و حضور در فضاها يهاميدر اقل 
ن در مقابشل  ين امر مربوط به محافظت زمش يا از يکاه . بخشيط ميزان نامساع  بودن شرايتر نمودن هوا، از مرا با صنک

ز يش ک درصشت ن يش وجود  ياهان است. حتيگر مربوط به جذب حرارت توسط صود گيد يم نور آفتاب و بخشيتابش مستق
 داشته باش . يطيت محيدر مطلوب ير قابل توجهيتوان  در ح  صود تأثيم

را به هنگشام تابسشتان کشه    يدار بهتر است. زصزان قابل توجه است، استفاد  از درصتان يکه تفاوت فصل يدر مناطق 
 . در مقابشل، در  يش نماين مش يط را تشأم يه محش ين درصتان سايرس ، برو ايزان صود مين ميترشيب  به يتابش نور صورش

از معشابر و   يارياسشت کشه بسش    ين در حاليکن . اين نفوذ مييفصل زمستان که درصتان فاق  برو هستن ، حرارت به پا
ت يش از مطلوب ين رو، در فصشول گشرم و سشاعات آفتشاب    يفاق  درصت و پوشش سبز است. از ا محمودآبادنمونهباز  يفضاها
  .ينمايرا مشکل م هاکاسته ش   و استفاد  از آن يعموم يفضاها
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 محمودآبادنمونه  يشهر يفضاهااغلب در  ياهيفقدان پوشش گ: 81-28 ريتصاو 

 

در طول روز و کشاهش اثشر نشور     يعيه تابش و استفاد  از نور طبيدر بحث تابش، زاوگر از نکات قابل توجه يد يکي 
 يپنجر  و بازشو يکه دارا يران، ساصت بناها به نحويا ياينامطلوب است. با توجه به نامطلوب بودن نور غرب در جغراف

ششکل   يبشه نحشو   بادنمونشه محمودآ  ششهر  ياست که بافت ج  ين در حالينامطلوب است. ا در جهت غرب باشن ، ياصل
بشه سشمت غشرب     يقابل توجه يبازشوها يقرار گرفته و دارا يغرب-يشرق ي  اغلب در راستايج  يگرفته است که بناها

ز يو برق ن يدارن ، مصرف انرژ يکه پنجر  شرق ييهاافت نور نامناسب در ساصتمانين حال که به علت دريهستن . در ع
اط يش ه محمودآبشاد بشه صشورت ح   يش اول يهشا گر، قابل مشاه   است که ساصتمانيد يرد. از سويگيصورت م ش از ح يب

ن يهشا فاقش  چنش   نش . امشا امشروز ، سشاصتمان    يجشاد نما يرا ا يطش يت محيش ن مطلوبيتشر شيبش ساصته ش   بودن  تا  يمرکز
 هستن . ييهايژگيو
 

 
 محمودآبادنمونه  يغالب در بافت شهر يهايريگجهت :81-27 نقشه
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 ران يا يايوساز در جغرافساخت مناسبجهت  :81-27 ريتصو

 

 باد -8-1-0-2
ششود تشا   يان بشاد باعشث مش   يش ن علت که جريبر عه   دارد، البته نه فقط به ا ين نقش مهميزم يزيران باد در برنامهيجر
کنترل سشرعت   ياشود که برين امر صود سبب ميم. البته اياز آنچه واقعًا هست، احساس کن ترکما ي ترشيبهوا را  يدما

توانش  از حرکشت راحشت در فضشا     يم. عالو  بر آن باد ميمحسوس را قابل تحمل کن يب دماين ترتيباد تالش کرد  و ب 
   آورد. يرا پ  يل حاديها مسان ساصتماني ن در اطراف و بيکرد  و با چرص يريجلوگ

از  ترکم يسرعت يتن  دارا يموارد بادها ده  که در اغلبين نشان ميک قزوينوپتيستگا  سيتن  ا يبادها يبررس 
هشا،  هستن  که باعشث تکشان صشوردن ششاصه     ي يش  يه، بادهايمتر بر ثان 11با سرعت  يه هستن . بادهايمتر بر ثان 11

متشر بشر    13حش ود   يز سشرعت يش ن باد ثبت ش   نيتن تر سازن .کنن  و استفاد  از چتر را مشکل ميمي  يجاد موج سفيا
ن بشاد درصتشان کوچشک صشم     يش ن در ايرا گرفت. همچن يزي  هنگام را  رفتن چيکه را  رفتن سخت ش   و باه دارد يثان

 شکنن .يها مش   و شاصه
 يکه جزو بادها يوزن  و باد شماليمورد اشار ، اغلب از غرب و شمال م ين بادهاياست که تن تر يادآوريخزم به  

 است. يسرعت قابل توجه يشرق داراغالب، باد جنوب يبادهاان ين از مي  کنترل شود. همچنيسرد است با
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 نياستان قزو هعمد ي: بادها81-23 ريتصو

 

 خاک -8-1-0-8
 ينکشه جشنس صشاک در بخشش ششرق     يهشر سشکونتگا  اسشت. بشا توجشه بشه ا       هاز عوامل مشؤثر بشر توسشع    يکينوع صاک، 

مناسشب اسشت، بشه نظشر      يزراعت آب و باغ ياک بران نوع صياست و ا يادامنه يرسوب يهااز نوع دشت محمودآبادنمونه
 وساز در آن بخش و حفظ صاک آن بهتر است.  ز از ساصتيرس  که پرهيم

دار اسشت  ز يشکل سنگر يبادبزن يهااز نوع آبرفت محمودآبادنمونهشهر  يو غرب يگر، صاک بخش شماليد ياز سو 
 ين رو بشرا يش ششود. از ا يکسشاله و بشاغ اسشتفاد  مش    ي يبش زراعشت آ  يبشرا  يو در مشوارد  يکه اغلب به صورت چراگا  فصل

 تر است.  وساز مناسبساصت
 

 
 ل خاکي: تحل81-81 ريتصو
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 د و منظريد -8-1-0-0
 يز منشتج از عشوامل  يش ن يم و تعش اد ينش ار  هشا بشر آن  يچگونه کنترلياست که ه ياز منظر موجود منتج از عناصر يمق ار

  ن و ادارياز زمش   استفاد  ست اما نحوين قابل کنترل نيمثال، شکل زم يم. برايکن را کنترل هام آنيتوانيباش  که ميم
 آن قابل کنترل و م اصله است.  

ا فق ان يشود، ي   ميد محمودآبادنمونهنقاط شهر  ين که از برصيواقع در شمال استان قزو يهاب، کو ين ترتيب  
ل که به علشت عش م   يمس هيحاش  ترل و م اصله است. اما منظررقابل کنيدر سطح شهر جزو موارد غ يعينقاط مرتفع طب

 يهشا نين زمش يرد. همچنش يش   مورد توجشه قشرار گ  يقابل م اصله است که با موضوعاتباست، از جمله يار نازيبس ي گيرس
ک عنصشر ارزششمن  و   يش شود، به عنوان ي   ميمناط  شهر د يز در برصيو باغات واقع در جنوب شهر که آن ن يکشاورز

  رد.ي  مورد توجه قرار گيبا کنترلبل قا
 

  
 : برآيند عوامل محيطی81-82 تصوير : عدم رسيدگی به مسيل و منظر نامناسب آن81-81 تصوير

 

 يبندجمع -8-1-1
ن جش ول ششامل نقشاط قشوت،     يش ارائشه نمشود. ا   .S.W.O.Tش   را در قالب جش ول  مطرح يهاليتوان تحليان ميدر پا

  گنج يست ميط زي، معنا و محيکالب ، کاربر  است که در چهار حوز يي هايو ته ها، نقاط ضعف فرصت
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 : راهبردهاي ناشي از تقابل عوامل دروني و بيروني 81-1 جدول
 شرايط

 هازمينه
 نيروهاي بيروني شرايط دروني

 (Threatsتهديدها ) (Opportunitiesها )فرصت (Weaknessesنقاط ضعف ) (Strengthsنقط قوت )

پايداري محيطي
 

در ششهر و   يو باغش ار  يبا قابليت مناسشب بشراي کششاورز    يهانيوجود زم -
 اطراف آن

 ل از شهر يعبور مس -

رها شش   و بشاير در سشطح ششهر و خبشالي بافشت ششهري         يهانيوجود زم -
 موجود  

 فاصله مناسب مح ود  دفع زباله از شهر -

 ميسبز در محالت بافت ق  يوجود فضا -

 ها در داصل آنل و وجود زبالهيمس به ي گيع م رس -

 هاي سبز و باز در سطح شهر توزيع نامتوازن فضا -

 مستع  کشاورزي در مح ود  پيراموني   يهانينابودي زم -

 کمبود پوشش گياهي در سطح شهر  -

   يغرب-يوساز در جهت شرقساصت -

 

 شهري  تفکيک حرکت عبوري ترافيکي از ترافيک درون -

 ل يرها ش   مس يبرداري از فضافرصت بهر  -

 امکان تحق  الگوي توسعه دروني  -

هشاي مناسشب در   باخ بودن ميزان صودپاخيي هوا به دليل وزش باد -
 منطقه

 نيواقع در شمال استان قزو يها  به کو يد -

 يآفتاب ياد روزهايزان نسبتًا زيم -

 کشاورزي اطراف شهر   يهانيرون  تخريب گسترد  زم -

 صيزي باخ هاي با صطر لرز قرارگيري شهر در نزديکي پهنه -

 ليمس يو صشک يآبيب -

 

ت
زيس

پذيري
 

 ن  يژ  قزويهاي اطراف به وهاي حوز  نفوذ و شهرارتباط مناسب با آبادي -

 م شهرياي و توزيع نسبتًا مناسب آن در بافت ق وجود مراکز محله -

 هاي پرجمعيتکاهش بع  صانوار و کاهش تع اد صانوار -

 واح  مسکوني کاهش تع اد صانوار در  -

 هاي اصير افزايش قابل توجه ميزان باسوادي در سال -

 اي ق يمي وجود رون  و سرزن گي در مراکز محله -

 کامل بودن شبکه آب ش برق ش تلفن در سطح شهر و توزيع مناسب آن   -

 برصورداري شهر از شبکه گاز شهري -

 وجود شبکه حمل و نقل عمومي در شهر   -

 انسهم زنان و مرد ينسب يبرابر -

 ه شهريژ  در ساصتار اوليو يصاص ساصت وساز و معمار يالگو -

 نرخ رش  يکاهش ادوار -

 

 هاي سطحي نامناسب بودن وضعيت دفع آب -

 نبود شبکه فاضالب شهري   -

 هاي گسترد  و به دليل دفع زباله از سوي شهرون ان در سطح شهر آلودگي -

 ت شهريمهاجران از جمع يسهم باخ -

 در سطح شهر   يي ص ماتهاتوزيع نامتوازن فضا  -

 هاي گذران اوقات فراغت در سطح شهرکمبود کاربر -

 هاتيو فاق  اصتالط مناسب فعال يتک عملکرد يهاوجود پهنه -

   شهريدر مناط  ج  يدفاع شهريب يوجود فضاها -

  يج  يهاژ  در بافتيبه و يارتباط هشبک يمراتب و آشفتگت سلسلهيع م رعا -

 ت کفيرعا نيع م وجود ضوابط و قوان -

 رکارآيصشک و غ يشطرنج يالگو -

 ع تود  و فضايتوز يمشخ  برا يوساز ب ون الگوساصت -

  يج  يهامناسب در بافت يشهر يفق ان فضا -

 ار کم در کل شهريبس يهانامناسب و با مساحت يبن ک و قطعهيتفک -

در سشطح   يو کالبش   يعملکرد يع نامتوازن عناصر شاص  و نشانه ايکمبود و توز -
 شهر

هشاي ششهر توسشط    برداري مناسب از قابليتاحساس ضرورت بهر  -
 هاي م يريت شهري  نهاد

 هاي عمومي از سوي شهرداري  تالش در جهت ارتقاي کيفي فضا -

 ن به عنوان مرکز استانيبه شهر قزو يکينزد -

 رشت -نيبه بزرگرا  قزو يکينزد -

ر و بشاي  يهشا نيها و ابنيه قابل بازيافت ششامل زمش  نياستفاد  از زم -
 هاي فرسود   بنا

 

از جامعشه مهشاجر    يالت عالين مهاجران با تحصييسطح نسبتا پا -
 ريدر د  سال اص

 وساز در بافت شهري موجود  تش ي  رون  پراکن گي ساصت -

 رشت-به آزادرا  تهران يکينزد -

 حوز  نفوذ يتيجمع يهادر کانون يکاف ينبود مراکز آموزش -

 يتش يجمع يهشا انونآن در کش  يت و پراکنش گ يشمار ان ک جمع -
 حوز  نفوذ  

ت
رقاب

پذيري
 

 سهولت و سرعت حرکت مناسب در سطح شهر  -

 کاهش نرخ بار معيشتي -

 ن در سطح شهريش همگون ارزش زميافزا -

 نيشهر از استان قزو يتيش سهم جمعيافزا -

 تيجمع يباخ بودن نرخ جوان -

 ن  ياستان قزو يصنعت يهابه کانون يکينزد -

 حوز  نفوذ يتيجمع يهاع به کانونيسر ينه حرکت و دسترسيوجود زم -

 هزينه قابل توجه نگه اري شهر به دليل گستردگي و پراکن گي بافت شهري -

 زا از اشتغال شهراشتغال برون يسهم باخ -

 هار گونهينسبت به سا يغلبه اشتغال صنعت -

 شهرون ان يفروشصرد  يازهاين نيار در تاميس يدستفروش يسهم باخ -

 فعال  جمعيت سهم افزايش -

 اي موجودامکان ايجاد مرکز شهري و تقويت مراکز محله -
 متناسب با جمعيت شهر و حوز  نفوذ آن   نيکارآفرنبود مراکز  -

گذاري کافي براي جذب جمعيشت فعشال منطقشه در    نبود سرمايه -
 هاي تولي ي  فعاليت

 جمعيت فعال براي کار به صارج از شهر ريچشمگمهاجرت  -
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بنش ي و  هاي اصلي درونشي و بيرونشي دسشته   ، ويژگي.S.W.O.Tستراتژيک شهر در قالب روش بن ي و تحليل ادر جمع
را پشيش   محمودآبادنمونههاي توسعه شهر ها و سياستارايه ش . موارد ياد ش  ، پايه مناسبي براي ت وين اه اف، راهبرد

ها که به چنين برصي نامعلوميريزي و هممهده . از سوي ديگر وجود عوامل بازدارن   و مح ود کنن   در برنارو قرار مي
کنش . در  يم ياز کالن به صرد را ضرور يزيرکن ، به ناگزير برنامهيطور عم   به سبب نبود اطالعات کافي و خزم بروز م

ششود  يها سشبب مش  اين روش با توجه به لزوم ارزيابي در مقاطع زماني مختلف و امکان اصالح، بازنگري و تع يل سياست
 تر باشن . تر و موف هاي ت وين ش   قابل دسترسکه برنامه

 ان از شهر چشم 

 انجام ش   است. يان از توسعه شهر محمودآباد بر اساس پنج گام اصلن چشمييتع
بشر   يکشرد توسشعه محشور مبتنش    ين تهشور و رو يدر اف  برنامه م نظر است کشه در عش   ين مقص يير تعين مسيدر ا 
 و قابل حصول باش . يافتنيدست ييگشامشکل
ن يتوسعه شهر محمودآبادنمونه صواه  بود و بر ا يه راهبرديانين بيت و يان از مبنان چشميشود، ت ويم يادآوري 

 شون .يف ميتعر ي، موضوعيموضع يهاو پروژ  ييبستر است که اق امات اجرا
 ه  بود:ر صواين راستا چشم ان از توسعه شهر محمودآباد نمونه به قرار زيدر ا

 

 

 1011انداز شهر محمودآباد نمونه در سال ه چشمياني: ب81-88 ريتصو
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 تفصيلي شهر محمودآبادنمونه به شرح زير عبارتن  از:-بر اين اساس اه اف کالن پايه طرح جامع 
 شهر يريست پذيز 
 شهر ي اريپا 
 شهر يريپذرقابت 

 ت وين اه اف صرد بخشي به شرح زير است:ي نام برد  نيازمن  هم چنين تحق  اه اف کالن پايه 
 شهر يريپذ ستيز 

 شهر يرون و جذب مهاجران هماهنگ با وضع اجتماعيکاهش مهاجرت به ب -

 بخشي به بافت مسکوني حفظ و ارتقاي کيفي محالت و هويت -

 سازي حرکت سوار  و پياد  در سطح شهر  سازي، ايمنروان -

 توسعه متوازن شهر سازي فضايي ش کالب ي براي تأمين و ظرفيت -

 دروني شهر   يهانيمن  و بهينه از زمگيري نظامبهر  -

 ها و ص مات در سطح شهر  توزيع متوازن کاربري -

 افزايش کارآيي و کارآم ي  -

 ارتقاي سيماي بصري محيط شهر و محيط بالفصل آن  -

 تقويت حس تعل  به مکان براي افزايش کيفيت کالب ي ش اجتماعي   -

 يان فرهنگيرتباطات مش اصتالط و ايافزا -

 

 شهر يداريپا 

 هاله سبز پيرامون شهر  بوم شهر و پيرامون آن به ويژ زيست شهري پاي ار با حفاظت از زيستايجاد محيط -
هاي سبز و باز شهري با تأکي  بر کارکرد اجتماعي و اکولوژيک افزايش کارآيي و کارآم ي نقش و عملکرد فضا -

 ها در کالب  شهراين فضا

 

 شهر يريپذبترقا 

 ايجاد تناسب در عملکرد اقتصادي و پيوستگي آن   -
 يشهرون  ستيز تيفيداشت جمعيت و جلوگيري از صروج جمعيت از شهر همرا  با ارتقا کنگه -
 من ، باثبات و يکپارچه و مبتني بر مشارکت مردمايجاد نظام م يريتي جامع، ه ف -
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 ريزي کالبدي  طرح هايها و سياستتدوين اهداف، راهبرد -8-2
 

گيري بشه سشوي وضشعيت    ها براي جهتاه اف کالن و صرد وضعيت بهينه آين   شهر را، با توجه به امکانات و مح وديت
 گر وجو  مشخ  آن است.  ها بيانها سمت و سوي کلي حرکت و سياستکن . راهبردمطلوب و قابل تحق ، بيان مي

ر شرايط دروني صود و شرايط محيطي يا بيروني قرار دارد. شرايط دروني تأثيدر يک محيط رقابتي تحت  هر پ ي  
هشا  اسشت و ششرايط بيرونشي يشا محيطشي نيشز فرصشت        (Weaknesses)و نقاط ضعف  (Strenghts)شامل نقاط قوت 

(Oppprtunities)  ها و ته ي(Threats) کشه  گيرد. تقابل دو به دوي هر يک از عوامل درونشي و بيرونشي   را در بر مي
 ها منجر صواه  ش .  ها هستن  به استخراج راهبردها و ته ي ضعف ش فرصتقوت ش نقاطشامل نقاط

هشاي انطبشاقي   ، راهبشرد (ST)هاي اقتضشايي  ، راهبرد(SO)هاي تهاجمي هاي به دست آم   شامل راهبردراهبرد 
(WO) هاي دفاعي و راهبرد(WT)  . هستن 
کنن  تا پ ي   مورد مطالعشه  ها به وجود آم   و کمک ميبل نقاط قوت و فرصتاز تقا (SO)هاي تهاجمي راهبرد 

هاي مهيا ش   از سوي محيط صشارجي اسشتفاد  نمايش  و    از فرصت ترشيبمن ي هر چه از نقاط قوت صود در جهت بهر 
هشاي  قوت درونشي و ته يش   از تقابل نقاط (ST)هاي اقتضايي هايش را به ح اکثر رسان . راهبردبه اين ترتيب توانمن ي

هشاي آن و  هاي دروني و ارتقاي ظرفيشت ياب . عناصر راهبردي در اين صصوص از طري  تأکي  بر تواناييبيروني شکل مي
ضعف درونشي  از تقابل نقاط (WO)هاي انطباقي شود. راهبردهاي بيروني يا صارجي تشکيل ميبا کاهش و حذف ته ي 

هاي داصلي و به دنبشال  ها و نارساييها در اين حالت با کاستن از مح وديتمجموعه راهبردآين . ها به وجود ميو فرصت
از  (WT)هشاي دفشاعي   آي  و راهبشرد هاي موجود و پيشنهادي از محيط بيروني به دست ميمن ي از فرصتافزايش بهر 

  که منابع را به شکلي تخصي  ده  که کنها تالش ميگيرد. اين راهبردها شکل ميضعف و ته ي تقابل و تعامل نقاط
هشاي  هشا و صطشر  ها و موانع دروني توسعه شود و هشم از ميشزان ته يش    زمان، هم باعث مح ود کردن نارساييبه طور هم

 موجود در محيط بيروني بکاه . 
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  در خصوص پايداري محيطي محمودآبادنمونههاي توسعه شهر : اهداف، راهبردها و سياست82-1 جدول
 هاسياست راهبردها اهداف خرد

 لشه  هابوم شهر و پيرامون آن بشه ويشژ   زيست شهري پاي ار با حفاظت از زيستايجاد محيط
 سبز پيرامون شهر 

 هاي سبز و باز شهري با تأکي  بشر کشارکرد   افزايش کارآيي و کارآم ي نقش و عملکرد فضا
 ها در کالب  شهر اجتماعي و اکولوژيک اين فضا

 ها( پيرامون شهرو باغ يکشاورز يهانيهاي اکولوژيک )زمت از حوز حفاظ 

   استفاد  از عناصر طبيعي براي ارتقاي کيفيت محيط شهري 

 ساز وهاي شهري بر ساصتاز ضوابط و نظارت دقي  نهاد يرويپ 

 هاي سبز شهري براي استفاد  حرکت پياد  و دوچرصهسازي زمينه پيوستگي شبکهفراهم 

  رويي بافت مسکوني در صارج از بافت شهري موجوداز پراکن  جلوگيري 

 موجود   يهانيامکانات و زم يابيتوسعه درون افزا و باز 

 ل درون شهر  يسامان هي مس 

 يکشاورز يهانيو زم هامطلوب به کو  ي هايحفظ د 

 هاي سبز و باز در شهر از فضا ياجاد شبکهيا 

 هاي شهري  ضاهاي صانگي به فجلوکيري از تخليه پساب 

 ينه از انرژيبه منظور استفاد  به يعيساصت و ساز و استفاد  از عوامل طب 
 

 پذيري در خصوص زيست محمودآبادنمونههاي توسعه شهر : اهداف، راهبردها و سياست82-2 جدول
 هاسياست راهبردها اهداف خرد

 شهر يجذب مهاجران هماهنگ با وضع اجتماع 

 بخشي به بافت مسکوني  ت و هويتحفظ و ارتقاي کيفي محال 

 سازي حرکت سوار  و پياد  در سطح شهر  سازي، ايمنروان 

 سازي فضايي ش کالب ي براي توسعه متوازن شهر تأمين و ظرفيت 

  دروني شهر  يهانيمن  و بهينه از زمگيري نظامبهر 

 ها و ص مات در سطح شهر  توزيع متوازن کاربري 

 افزايش کارآيي و کارآم ي   

   ارتقاي سيماي بصري محيط شهر و محيط بالفصل آن 

  تقويت حس تعل  به مکان براي افزايش کيفيت کالب ي ش اجتماعي 

 يان فرهنگيش اصتالط و ارتباطات ميافزا 

 هاي اجتماعي محلي تقويت نهاد 

 هاي فراغتي سازن   و ب ون تبعيض  رواج فعاليت 

 هاي عمومي  گسترش فضا 

 ون ان در امور  تقويت سطح مشارکت شهر 

 هاي موجود براي ارتقاي کيفيت و کميت سکونتاستفاد  بهينه از ظرفيت 

 هاسازوت وين ضوابط مناسب با ضمانت اجرايي باثبات براي به کارگيري در ساصت 

 گرابن ي شهر در جهت تقويت انسجام فضايي و توسعه درونتکميل استخوان 

 هاي اکولوژيکي  ل ارزشپيراموني شهر به دلي يهانيکنترل بر زم 

  تأمين انسجام کالب ي و تقويت پيوستگي کالب ي شهر 

   ت وين منشور اصول ضوابط ويژ  طراحي سيماي شهري 

 هاي شهري  طبيعي و نشانههاي محيطهاي بصري به کيفيتحفظ کري ور 

 هاي اجتماعي محلي آموزش مستقيم و غيرمستقيم شهرون ان با استفاد  از پتانسيل نهاد 

 هاي فراغتي  تقويت امکانات و فضا 

 هاي عمومي يابي مناسب براي اح اث فضامکان 

 هاي سبز و باز در سطح محالت گسترش فضا 

 هاي مسکن و محيط مسکوني براي روش ساصت استحکام بنا و مصالح ساصتارتقاي سطح استان ارد 

 مراتبي نمودن نحو  حرکت  سلسله 

 اي(  درواز هاي شهر )ص مات سامان هي ورودي 

 مي  و ق يون  مناسب بافت ج يارتباط درست و پ 

 هاي مناسب  ها و پهنهارتقاي کيفيت ساصتار فضايي شهر از طري  ايجاد و تقويت محور 

 هاي شهري به منظور حفظ و ارتقاي هويت شهري  من  بر نظام طراحي ب نهنظارت مستمر و قانون 

 اد يپ يصودرو و هم برا يت هم برايفيمناسب و باک يرهايجاد مسيشهر با ا يل ساصتار حرکتيتکم 
 

 پذيري در خصوص رقابت محمودآبادنمونههاي توسعه شهر : اهداف، راهبردها و سياست82-8 جدول
 هاسياست راهبردها اهداف خرد

   ايجاد تناسب در عملکرد اقتصادي و پيوستگي آن 

 سشت  يت زيش فيمشرا  بشا ارتقشا ک   ه داشت جمعيت و جلوگيري از صروج جمعيت از شهرنگه
 يشهرون 

 من ، باثبات و يکپارچه و مبتني بر مشارکت مردم  ايجاد نظام م يريتي جامع، ه ف 

 شهري   ياصلهاي به عنوان يکي از کارکرد يونقل و انباردارتقويت بخش حمل 

 هاي مختلف در بخش  اريپا هاي ايجاد اشتغالفراهم آوردن زمينه 

 ثبات اقتصادي شيافزا  

 هاي شغلي ج ي  پذيري و ايجاد فرصتتوسعه و تقويت ظرفيت عملکردي اقتصاد شهر براي افزايش فعاليت 

 يهاي مختلف اقتصادگذاري بخش صصوصي در بخشنه توسعه و گسترش سرمايهيت زميتقو 

 هاي مرتبط با امور شهري  سازماني نهادهماهنگي درون و برون 

 جرا به منظور تأمين ضمانت اجرايي خزم  استقرار نظام يکپارچه کنترل بر ا 

 اريپا يبه سمت منابع درآم  يعمران يهانهين هزيکرد در تامير روييتغ    

 يونقل و انباردارحمل هستم و شبکيس فيو بازتعر تيتقو 

 مقياس  هاي تولي ي متوسط و بزروهاي کوچک در جهت ايجاد و توسعه فعاليته ايت سرمايه 

 هاي تولي ي  ها در فعاليتگذارهاي فعال و متخص  و سرمايهذب نيروفراهم آوردن زمينه ج 

 هاي مختلف مرتبط با امور شهري  ها و نهادهاي دستگا سازي و تصريح وظايف و فعاليتشفاف 

 هشاي  هزينشه  در جهشت  هشا نشه يهزهاي ص ماتي و جاري و انتقشال بخشش عمش      کنترل و تح ي  هزينه
 عمراني  

 زودبازد  يهاجاد بنگا يه اياول يهانهين هزيد بانک توسعه اشتغال در جهت تامجايا يبرا يبسترساز 

 يشهر يهاان بخشيم يت هماهنگيبا ه ف تقو يت شهريف ساصتار حاکميتعر 
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 44 

 

 ها و ضوابط  تعيين معيار -8-8
 

اهش اف   تشا  انش  گرفتهقرار مورد توجه به عنوان راهنما  محمودآبادنمونهکه در تهيه الگوي توسعه شهر  يها و ضوابطمعيار
 : مورد اشار  قرار گرفته است ري، در زمحق  گردن 3-2من رج در بن  

هاي جمعيشت ششهر   بيني( بر اساس احتماخت رش  و پيش1415افزايش جمعيت شهر تا سال اف  طرح )سال  -
و رشش  طبيعشي   داشت جمعيت فعلي نفر برآورد ش   است. اين جمعيت عم تًا با ه ف نگه 26211در آين  ، 

هاي اقتصادي و تأمين ص مات رفاهي ش زيربنشايي تعيشين شش   و ميشزان افشزايش      آن به همرا  افزايش قابليت
 است.   1391نسبت به جمعيت شهر در سال نفر(  5414)درص   24.3جمعيت معادل 

شش   در درون  اسشتفاد  ن  يهشا تيش ز در شرق و جنوب ششهر و اسشتفاد  از ظرف  يصار حاصليبس يحفاظت از اراض  -
 ،نش   يتوسشعه در آ  يآن. در هر صورت محورها يغرب يدر اراض يبارگذار يبع  يشهر و در مرحله يمح ود 
 ( است.يکانال آبرسان يشرق و سپس شمال شهر )آن سوبه توسعه 

 يبشه نحشو    يبخشش ( و حرکشت در جهشت تعشادل   يفش يو ک يشهر )کمش  يهاموجود در محله يتوجه به کمبودها  -
ت يش ششهر بشر اسشاس جمع    يآتش  يهشا ازيش ن ينش يبشيت موجود و پش يها در سطح شهر در وضعيکاربر پراکنش
 ش  .برآورد

 يکننش   آن و بشوم  ت اسشتفاد  يش موجشود و جمع  ياز ساکنان شهر بر اساس استان اردهايسطوح مورد ن يمحاسبه  -
 ها(.ن استان اردها )سرانهياکردن 

 ها. اد يپ يحرکت برا يسازمنيکردن شبکه و ا يمراتبجاد سلسلهيبا اآم  در شهر وشبکه رفت ييش کارآيافزا  -

 ن شبکه.يبه نحو  حرکت در ا يآم  در شهر و سامان هول شبکه رفتيتکم  -

 (يو شهر يا، محلهيگين فضاها )واح  همسايمناسب با توجه به نقش و سلسله مراتب ا يشهر يجاد فضاهايا  -

   يشهرسازدر صصوص صادر   يهانامهنييو آ اهن و دستورالعمليتوجه به قوان  -
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 هاي رشد و توسعه شهر و انتخاب الگوي پيشنهادي  حلراه ارايهبندي، تنظيم و جمع -8-0
 

شش   هشاي کالبش ي  تعيين الگوي توسعه فضايي ش کالب ي، اولين گام در تهيه طرح پيشنهادي بشر اسشاس بازشناسشي الگشو     
مطالعشات وضشعيت    .رودها و نظام تقسيمات و نظام عملکردي به شمار ميظام تراکم، نظام دسترسين چنينهمفضايي و 

اسشت   يارير، رهاشش   بسش  يبا يهانيزم يدارا محمودآبادنمونهده  که شهر يم موجود و تحليل و استنتاج از آن، نشان
ن رو، بشه  يش گذارنش . از ا يار شهر ميسعه را در اصتتو يبرا يامکانات صوب ن فضاها،يشهر قرار دارن . ا يفعل  که در مح ود

، ن رويش از ان شهر است. يا يبرا يمناسب هنيموجود( گز يصال يهانيوساز در زمافزا )ساصتانيم هرس  که توسعينظر م
 .ن اردبه توسعه و گسترش سطحي و افقي  يازين محمودآبادنمونهشهر 
 مانن :   دارد، ياريازات بسيتافزا امانيم هتوسع ين حال که راهبردهايدر ع

 و باغات اطراف؛ يکشاورز يهانيباز، زم يحفظ فضاها  -

 شهر؛ يمرکز يهابخش يسازباززن   يبرا ييهاجاد فرصتيا  -

 ر، رهاش  ، مخروبه و متروکه؛يبا يهانيمناسب و کارآ به زم يهاي  کاربريتخص  -

 موجود. يهارساصتيمناسب از ز  استفاد  ي ار از طريپا هت اصول توسعيو رعا ي اريش پايافزا  -
ن نقششه کشه   يش   است. ايا  و سفيکن ، نقشه سي  مييز تأيشهر را ن يافق هاز به توسعين بخش که ع م نياز اسناد ا يکي

ن يش کن . همانطور که از نام ايم يم اصله را معرف يموجود برا يهاامکان است، يل کالب  و کاربرين  شناصت و تحليبرآ
، يکالبش   يهشا يژگش يانش  و بشا توجشه بشه و    ا  صورد ياست که رنگ س يآن شامل موارد يدو بخش اصل  ،يآيبر منقشه 

  يبرصشوردار اسشت. در مقابشل، رنشگ سشف      يتشر کشم ت يش ا از مطلوبيش ها وجود نش ارد  و ... امکان م اصله در آن يعملکرد
 برصشوردار اسشت،   يتشر شيبش ت يا از مطلوبيجود دارد به سهولت و هاده  که امکان م اصله در آنيرا نشان م ييهابخش

ششود.  يمتوسط را شامل م هبا امکان م اصل يهااست که بخش ير و رها ش  . اما رنگ سوم، صاکستريبا يهانيمانن  زم
 در ادامه ارائه ش   است.   محمودآبادنمونها امکان م اصله( شهر ي  )يا  و سفينقشه س
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 د(ياه و سفيمداخله )نقشه سن امکان يي: تع80-1 نقشه

 

 
 شهر يتوسعه افق يبرا يشنهاديپ يبندتي: اولو80-2 نقشه
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 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 49 

 

 تنظيم و تشريح سازمان فضايي و الگوي توسعه شهر  -8-0-1
 

 با اه اف زير صورت گرفته است:  محمودآبادنمونهو سازمان فضايي شهر  يسامان هي ساصتار اصل
هاي طبيعي، عملکردي و نظام حرکت کشه  کارآ و هماهنگ با ساصتار ،صوانا، منسجم يارتباط ک شبکهيايجاد  -

 را داشته باش ؛ ين ص مات رسانيترشيبن سطح يترکمبا 

 يو فضشا  يهاي سبز و باز که بشه عنشوان گششودگ   و عرصه يهاي عمومي، مراکز ص ماتمتشکل از فضا يسازمان -
 ن ؛يعمل نما يشنهاديموجود و پ يمسکون يهاتنفس بافت

سکونت، فعاليشت، سشبز و گشذران اوقشات فراغشت،       يهاعناصر سازن   شهر شامل پهنه ي يفي ساد  و تجرمعر -
 .يشهر يهاباز و نشانه ي، سبز و فضايتيفعال يها، سبز و باز، کانونيهاي عملکردي، حرکتمحور

 

رچشه سشاصتارها از   همبستگي دروني اجزاي سشاصتار اسشت. اگ    دهن نشان ساصتار، يک کل است و مفهوم کليت، 
  دهنش  ان  اما اين اجزاء پيرو قوانين کلي حاکم بر سشاصتار هسشتن . ايشن قشوانين بشه اجشزاي تششکيل       اجزاء تشکيل ش  

اسشت کشه    يفين تعرياست. ا -در حالتي که صارج از ساصتار دارد -بخش  که فراتر از صصوصيات هر جزءصصوصياتي مي
 کن .  ياژ  از ساصتار ارائه ميژان پ

هشايي کشه   در واقع ساصتار يک کليت بسته است که در درون صود قابليت تنظيم و تغيير صود را دارد و زيرساصت 
گيرن ، در عين اينکه صود يک ساصتار با قوانين مشخ  هستن ، ولي قوانين عمل کننش   در  در دل اين ساصتار قرار مي

سشاصتار   يا طراحش يش  ييب، شناسشا يش ن ترتيکن . ب ا تقويت مير هادر راستاي قوانين کلي ساصتار اصلي است و آن هاآن
و  ياصشل  ينجشا سشاصتار بشه مفهشوم اسشتخوانبن      يک ششهر اسشت. در ا  يش کار در برصشورد بشا    يهان بخشيتراز مهم يکي

   يش در قالشب ا  محمودآبادنمونشه شهر  يبرا يشنهادين اساس، ساصتار پيفقرات شهر در نظر گرفته ش   است. بر استون
 ارائه ش   است.   34-3 به شرح نقشه ياصل يارتباط هشبک

 

 
 محمودآبادنمونه شهر  يشنهاديپشبکه : ساختار 80-8 نقشه
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   يش ت ايش ششود تشا کل  يشهر ارائه م ين ساصتار اصلييکه مشتمل بر پهنه، کانون و محور است، پس از تع ييسازمان فضا
کشرد  يعبارتنش  از رو  ،ييد موجود در برصورد با سازمان فضشا کريسه روشهر را به طور صالصه نشان ده .  يطرح ش   برا

ش استفاد  شش    يم و پاخيکرد ترمياز رو محمودآبادنمونهر و توسعه که در شهر ييش، تغيم و پاخيکنترل و حفاظت، ترم
   است.

. در بسشياري از  گيشرد هاي فضايي در برنامه کار قرار مشي در اين رويکرد، تلفي  ساصتار فضايي موجود با ساير الگو 
کنن ، نيازي به طراحي مج د ساصتار فضايي وضشع  هاي فضايي که در پاسخ به نياز شهرون ان، ناکارآم  عمل ميساصتار

تشوان در  توان با تلفي  آن با يک الگوي مناسب به ساصتاري کارآم  دست يافت. در اين صشورت مشي  موجود نيست و مي
 عملکرد آن را بهبود بخشي .  کنار حفظ کليت ساصتار فضايي موجود، 

الگوي کلي توسعه شهر به ششرح   ،محمودآبادنمونههاي توسعه ها و سياستو اه اف، راهبرد باخ مطالببا توجه به  
 ش   است:   ارايهزير 

 ها  رويه آنهاي سکونتي موجود در جلوگيري از گسترش بيها و کانونتثبيت مح ود  -

 داشت جمعيت و ارتقاي کمي و کيفي آن  ماتي شهر براي نگههاي رفاهي ش ص تأمين کليه نياز -

 شهر   مهم يهاي عملکردي در طول محورهاجاد پهنهيت و ايتقو -

 سبز شهر   هشبک تيجاد و تقويابراي و باز موجود  يکشاورز يهانيو زممسيل  وجوداستفاد  از فرصت  -

 هاي ترافيکي شهر و ت اوم حرکت در طول آن  تکميل حلقه -

  هاي داراي قابليت حرکت پياد ها و مسيرتقويت محور تجهيز و -

 
 محمودآبادنمونه : سازمان فضايي پيشنهادي شهر 80-0 نقشه
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بيني امکانات مالي و فني شهرداري در آينده و امکانات افـزايش درآمـدها و تـامين    پيش -0
 هاي موثر در عمران شهراعتبارات عمراني توسط شهرداري و ساير سازمان

 

هشاي عمرانشي عشالو  بشر اعمشال مش يريت صشحيح،        ر  مطلوب شهرها و ارايه ص مات مناسب و کنترل و ه ايت پروژ ادا
محلشي، بشه منظشور انجشام      ازمن  کسب اعتبارات کافي و هزينه صحيح آن است. از اين رو شهرداري به عنوان سشازمان ين

هشا از  درآم  شهرداري محمودآباد نمونشه طشي ايشن سشال    وظايف صود باي  از امکانات مناسب مالي برصوردار باش . گرچه 
، 1334، 1333کشه در سشه سشال    هاي آن نيز افزايش يافته بشه طشوري  طرق مختلف افزايش يافته است اما متقاباًل هزينه

 تر بود  است. هاي شهرداري محمودآباد نمونه از درآم هاي آن باخهزينه 1336و  1334
 

 
 (1873تا  1871ها و درآمدهاي شهرداري محمودآباد نمونه )سال ينه: موازنه هز01-1 نمودار

 

منشابع درآمش ي مطمشئن و بش ون      بينيهاي شهرداري و پيشهاي ج ي  تع يل هزينهاز اين رو دستيابي به روش 
 تبعات ناگوار اقتصادي، اجتماعي و سياسي نقش بسيار موثري در رضايت جامعه شهري، سرعت بخششي ن بشه توسشعه و   

  ار صواه  داشت.  يعمران شهر و در نهايت ايجاد شهري آباد و پا
درآم  شهرداري وابسته به عوامل مختلفي از جمله شرايط اقتصادي سشاکنان ششهر، نحشو  مش يريت و ادار  ششهر       

 توسط شهرداري، کارآيي شهردار و کارکنان شهرداري، استقرار تاسيسات صنعتي در مجاورت شهر و عوامل ديگشر اسشت.  
زا ششامل درآمش    درون يم کشرد. درآمش ها  يزا تقسزا و برونتوان به دو دسته درونيرا م يشهردار ين نظر، درآم هاياز ا
ششود.  يم ي  شهرداريم عايطور مستقکه به ييو مجموع درآم ها يساصتمان يها، عوارض پروانهياز عوارض نوساز يناش

بشه   ياستان يهااز کمک يناش يهاي يع عوارض و عايدرص  تجم 1.5هستن  که از محل  ييزا درآم هابرون يدرآم ها
تشوان بشراي   هشاي مختلفشي را مشي   شود. با توجه به عوامل ذکر ش   در شهر محمودآباد نمونه، روشيها داد  ميشهردار

 افزايش درآم  پاي ار و تحق  صودکفايي شهرداري به شرح زير پيشنهاد کرد:
 

 هاي استانيکاهش وابستگي به کمک افزايش درآمدهاي محلي و  
هشاي ششهر را   بايست از محشل درآمش هاي محلشي هزينشه    هاي محلي هستن  که بر حسب وظيفه ميها سازمانشهرداري

تشرين منشابع درآمش ي    هشا در قالشب عشوارض و درآمش هاي ديگشر يکشي از مهشم       تامين کنن . درآم هاي محلي شهرداري
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تشر وابسشته بشه    هرداري محمودآباد نمونه هماننش  سشاير ششهرهاي کوچشک بشيش     شود. شهاي محلي محسوب ميسازمان
درصش  درآمش هاي ششهرداري     61حش ود   1336کشه در سشال   هاي استاني است تا درآمش هاي محلشي؛ بشه طشوري    کمک

هاي استاني و وزارت کشور و بقيه از درآم هاي محلي به دست آم   است. اگرچشه سشهم   محمودآباد نمونه از محل کمک
هاي اتخاذ ش   توسط وزارت کششور و دولشت در حشال    درآم هاي محلي شهرداري طي اين چن  سال مبتني بر سياست

افزايش يافته اسشت. بشه    1336درص  در سال  31به ح ود  1331درص  در سال  25که از ح ود افزايش بود  به طوري
ت به ششهرداري محمودآبشاد نمونشه همشوار  بشا      هاي دولطور کلي ذکر اين نکته حائز اهميت است که نوسان سهم کمک

هشاي مختلفشي از   شنشاگريز بشه رو   هاي دولتي، ششهرداري نوسان درآم هاي محلي همرا  بود  و به موازات کاهش کمک
هشاي درآمش زا و ...   گشذاري در طشرح  هشا، سشرمايه  جمله افزايش عوارض، وضع و اصذ عوارض ج ي ، فروش اموال و دارايي

 ت.اس متوسل ش  
 

 توان راهکارهاي زير را به کار بست:هاي استاني، ميدر راستاي سياست کاهش وابستگي به کمک 

افزايش درآم هاي ناشي از عوارض توام با ماليات دريافت ش   در محل به عنوان يک منبع درآم ي مطمشئن    -
سکن براي اقشار مختلشف  هاي مرتبط با تامين مو مح ود کردن عوارض ساصتمان و اراضي با توجه به سياست

 چنين اثرات افزايش قيمت مسکن بر ساير کاخها.مردم و هم

بشار،  هاي ميشو  و تشر   هاي درآم زا مانن  ايجاد و توسعه تاسيسات تجاري، مي انگذاري در اجراي طرحسرمايه -
 ي و پشارک هشاي مسشافربري، ششهر بشاز    شکن، پايانهاح اث تاسيسات شن و ماسه، کارصانجات آسفالت و سنگ

افزايش سطح رفا  ششهرون ان   يافزايش درآم هاي شهرداري، بلکه برا يها نه صرفاً  براتفريحي. اين گونه طرح
 نيز ضروري است. هاي عمراني شهرداريو نياز فعاليت

 عوارض حمل و نقل و ارتباطات. -

 

 جلب مشارکت و خودياري مردم 

هشاي ششهرداري   هاي عمراني و تامين هزينهاجراي برصي اق ام يي براجلب مشارکت و صودياري مردم در پرداصت ارقام
هشاي اجرايشي مناسشب و رشش  و تقويشت      هشا و سشازوکار  تر قرار گرفته و مبتني بشر اتخشاذ روش  توان  مورد توجه بيشمي

ي ششهر  هاي توسعه ششهري و ايجشاد تاسيسشات و تجهيشزات زيربنشاي     هاي محلي باش . اجراي به موقع و کامل طرحجنبه
 هاي مالي مردم در قالب فروش اوراق مشارکت و ... است.مستلزم جلب مشارکت

 

 هاي شهرداريهزينه کاهش 

 شود. ها محسوب ميهاي شهرداري گام مهمي در تحق  صودکفايي شهرداريکاهش هزينه

ت معشابر،  هشاي عمرانشي، بشه ويشژ  آسشفال     کشارگيري اسشتان اردها و ضشوابط صشاص در مشورد اجشراي پشروژ        به -
هشا  آخت و .... جهت کاهش هزينهها، صري  ماشينروسازيها و فضاهاي سبز، پياد ها، ايجاد پارکگذاريج ول

 و واگذاري برصي امور به بخش صصوصي واج  شرايط خزم

 ترهاي کمرساني با صرف هزينههاي ج ي  و مکانيز  ص ماتبکارگيري شيو  -
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هاي مسکن، تأسيسـات زيربنـايي،   ي شهر در زمينه رفع کمبودهاي عمرانبيني نيازپيش -1
 هاي اصلي شهر  خدمات رفاهي و ساير کارکرد

 

 ي. چشرا کشه کشاربر   اسشت  يآن نيازمن  تعيين نحو  اسشتفاد  از اراضش   يدر فرم کالن و ساصتار يحت يشهر يبرنامه ريز
را  ياراضش  يشهر صواه  شش . کشاربر   ييط اجتماعفضا، اقتصاد و بهبود شرا يدر صورت تعريف مناسب عامل پوياي ياراض

تغييشر  همرا  با  ينامناسب آن و ع م سنخيت آن با محتو فدانست. ب ين لحاظ تعري يشهر يتوان ظرف فعاليت ها يم
 يزمشين را مش   يصواه  بود. بش ين ترتيشب کشاربر    يدر ساصتار شهر يج  يعامل بروز شکاف ها در طول زمان، فعاليت

فشرض   يپيششنهاد  يسشاصتار فضشاي   يالگشو  يو اجرا يتوسعه شهر يسياست ها ياهرم در پياد  ساز ترين يتوان اجراي
 نمود.

 يازابشه ن خزم اسشت مشا  يشش يپ يهشا آم  بنش  يشهر محمودآبادنمونه و در پ يليه طرح جامع تفصيمطاب  با دستور کار ته
آن  يير روسشتا يش گآبادنمونشه و حشوز  صش مات   شهر محمود يهاازيپاسخ به ن يبرا يشنهاديپ يهابرنامه يکالب  -ييفضا
 ن شون . يت و

هشر واحش     يرا بشرا  يزيچشه نشوع تجشو    يشهر يزيرده  که نظام برنامهينشان م يشنهادين پيزم يبرنامه کاربر 
بان يپششت  يهشا تيش اعشم از سشکونت و فعال   يششهر  يهشا تيش ن منظر استقرار فعاليشهر در نظر داشته است. و از ا ييفضا

 گرد است.  ين ش   قابل پييتع يهايشهرون ان در بستر کاربر يعموم يهاازيه ف پاسخ به نسکونت با 
ر مورد توجه قرار گرفتشه  يبخش کالن به شرح ز 4ن بر اساس يزم يشهر محمودآبادنمونه در حوز  کاربر يهاازين 

 ن ش   است.  يت و ين شهريزم يو در پاسخ به آن برنامه کاربر
 

 يمسکون يربرکاکالن پهنه  -1-1
 :يمسکون يکاربر

مترمربشع را ششامل شش   اسشت.      466549بالغ بر  يمساحت يشنهاديشبکه پ ين پهنه در وضع موجود و پس از طراحيا 
 ينش يبشيهشر نفشر دارد. بنشا بشه پش      يمترمربع بشه ازا  21.9معادل  ياموجود سرانه ينفر 21694ت يکه با توجه به جمع

ن تع اد در صشورت لحشاظ   ينفر ساکن است که ا 26211 يرايهر محمودآبادنمونه پذش 1415ش   در اف  ت انجاميجمع
 است.   ين مسکونيمترمربع زم 561211ازمن  يمترمربع ن 21برابر با  ياسرانه

هماننش    يششهر  يهشا ياز کشاربر  يششود برصش  ين شهر مششاه   مش  يزم يکاربر يشنهاديطور که در نقشه پهمان 
بشا   يهانيدر بستر زم ي يتول يکارگاه يهاتياز فعال يو بخش ي، مذهبيتجار يهاتيفعال، يدبستانشيکودکستان و پ

 يشش   بشرا  نيب سطوح تامين ترتيصواهن  ش . ب  يابيمربوطه مکان يهاو پس از کسب مجوز از نهاد يمسکون يکاربر
 رود.  يبه شمار م ها ير کاربريادر حوز  س يآت يهال توسعهيپتانس يبود  و به نوع ياز شهريش از نيب ين کاربريا

مترمربشع   91354 زانيبه م يشنهاديدر دو وجه موجود و پ يمسکون يکاربر يش   برانين اساس سطوح تأميبر ا 
 است.   ياز شهريش از نيب
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 تيمراکز کار و فعال يکاربرکالن پهنه  -1-2

 است.  ي يتول -يکارگاه يهاتيرو  فعالو گ ي، انتظامي، اداريشامل تجار ياصل يگونه کاربر 4ن پهنه شامل يا
 

 :يتجار يکاربر
از مراکشز   يان دامنشه گسشترد   ياز سشاکن يش است کشه بشا توجشه بشه ن     يانتفاع يهاتياز فعال يشامل گروه يتجار يکاربر
 شون . يرا شامل م يرگاهيرسان تعمص مات يهاکاخ و ص مات تا واح  يفروشصرد 

انش از توسشعه ششهر    مترمربع قابل محاسشبه اسشت. بشا توجشه بشه چششم       1.5رابر با در وضع موجود ب يسرانه کاربر 
ششهرون ان   يهاازياز ن يترشين سهم بياب . تأميش يافزا ياز شهرون ان به سطوح تجاريرود نيانتظار م نمونهمحمودآباد

 يريش گتوان در ششکل يد آن را مموجود بازار که نمو يهاتين در کنار ظرفياز شهر قزو ييدر داصل شهر و استقالل کاخ
 . در يش مناسشب بشه نظشر آ    يتجار يمترمربع به عنوان سرانه کاربر 1.5گردن  که رقم يمشاه   نمود باعث م يگرددور 

است. بشا توجشه بشه     يتجار يبا کاربر يمترمربع فضا 41311ازمن  ين 1415ن چارچوب شهر محمودآبادنمونه در سال يا
ن يش ا ينش يگزمکشان  يبشرا  يانه برنامشه يجاد زمينظر مشاور ا ،در طول دور  طرح ين کاربريحق  ابازار به تاقتصاد ل يتما

ون مشاد   يسش يکم ين نظشر و را ين و تأميمنوط به درصواست مالک ين کاربريا يريت قرارگياست. لذا موقع يگرو  کاربر
 پنج است.  

 

 : يادار يکاربر
 يتر در شمال شهر و در مجاورت محور دکتر حسشاب شيمترمربع ب 1.4 معادل ياموجود شهر با سرانه يادار يهايکاربر

در سشطح منطقشه بشه نظشر      ياسش يگشا  س يط شهر محمودآبادنمونه بشه لحشاظ جا  ير شراييان . با توجه به ع م تغواقع ش  
 1.4نه ن اسشاس بشا لحشاظ سشرا    يش ر آن باش . بر ايگشهر و حوز  ص مات يهاازين يگوادش   پاسخيرس  حفظ سرانه يم

 يششنهاد ين پياست که در برنامه زمش  يادار ين با کاربريمترمربع زم 14321ازمن  به يمترمربع شهر در سال اف  طرح ن
 يهشا هي   است با توجه به توصش يش   است. تالش گرد يابين و مکانين گرو  تأمين در ايمترمربع زم 13199در ح ود 

ن يزم يکالن کاربر يبن جاد منطقهي  در چارچوب ايج  يادار يهايشنهاد کاربريپ يو معمار يشهرساز يعال يشورا
 موجود انجام شود.   يادار يهايو در مجاورت با کاربر يشهر

 

 :يانتظام يکاربر
و  ي انيش ان . با توجه بشه مششاه ات م  بر گرفته مترمربع را در 5931بالغ بر  يموجود در سطح شهر سطح يمراکز انتظام

و  يمنش يبشه لحشاظ ا   يت مطلشوب يشهر محمودآبادنمونه در حشال حاضشر از وضشع    يانتظام يهاا نهادمذاکرات انجام ش   ب
ن يش ا ين بشرا يمترمربشع زمش   4153ن يرس  تأميت به نظر ميش جمعيقرار گرفته است و با توجه به افزا يت اجتماعيامن

معشادل   ين گشرو  کشاربر  يشهرون  در اب سرانه هر ين ترتيب صواه  بود.  1415شهر در اف   يهاازين يگوپاسخ يکاربر
 مترمربع صواه  بود. 1.2
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 : يديتول يکارگاه يکاربر
مششاور   يششنهاد ير آن سرانه پيگشهر و حوز  ص مات يوضع اقتصاد ينيبشيمطاب  با محاسبات انجام ش   در بخش پ

 مترمربع در نظر گرفته ش   است.   2.4معادل  يشهر يهاازين يبرا
 1.5معادل بشا سشرانه    يتينفر صواه  بود بار فعال 14143 يرايپذ 1415ز که در اف  ين يرامونير پيگحوز  ص مات 

ونش   يپن اسشاس ششهر و حشوز  هشم    يش ل صواه  نمود که در مجموع بر ايهر نفر را بر اقتصاد شهر را تحم يمترمربع به ازا
ن يش ع ايش دانست. نظشر مششاور تجم   ي يتول يگاهکار ين با کاربريمترمربع زم 35243ازمن  يتوان نير آن را ميگص مات

 يهشا بيهشا و بشه حش اقل رسشان ن آسش     يان کشاربر يش مشخ  با ه ف کاهش تعارضشات م  يهاها در محلتيدسته فعال
 است.   يطيمحستيو ز يصوت يهاياعم از آلودگ يطيمحستيز

را دارنش  کشه در درون ششهر     ن امکشان يش از ايش ن گشرو  حسشب ن  يش واقع در ا يهاياز کاربر يح که برصين توضيبا ا 
ن يزم يافته و باقيها اصتصاص ين کاربريمترمربع در غرب و جنوب شهر به ا44441معادل  ين  سطحينما ينيگزمکان

 ون ماد  پنج امکان تحق  صواهن  داشت.  يسيو کم ياد ش   با توجه به توافقات انجام ش   با شهرداري
هشا از  تين فعاليصروج ا ،شهرون ان يبرا ي کنن   آزردگيزاحم و تولم يهايمشاور در صصوص کاربر ينظر عموم 

 در شمال کانال انتقال آب طالقان است.   ينيگزشهر و مکان مح ود 
 

 يخدمات رفاه عموم يکاربرکالن پهنه  -1-8
 يهشا تيش کننش . فعال ين مش يرا تشأم  يسشت ششهر  يت زيفياست که ک يرانتفاعيغ يهاتين پهنه شامل آن دسته از فعاليا

 رن . يگين گرو  کالن قرار ميدر ا ييرايو پذ يگر، گردشي، ورزشي، فرهنگي، مذهبيبه اشت ي، درمانيآموزش عموم
 

  يگروه آموزش عموم يهايکاربر -1-8-1
منشتج بشه    يهشا يازسشنج يخزم اسشت ن  ،رسشتان يکشور بشه دو دور  دبسشتان و دب   ي  نظام آموزشيم ج يبا توجه به تقس

 رد.  يدر طول دور  برنامه انجام پذ يسن يهاطوح بر اساس گرو س ينيبشيپ
 

 : يدبستانشيکودکستان و پ يکاربر
 ين کشاربر يدر حال حاضر ا يشنهاديپ يح شهر و بر اساس شبکه دسترسطدر س ين کاربري  وضع موجود ايپس از ت ق
ر  برنامه با توجشه بشه کشاهش قاعش   هشرم      مترمربع دارد که در طول دو 1.1 کمتر از يامترمربع سرانه1131با مساحت 

   شهرون ان را صواه  داد. يهاازين يتکافو متر مربع 1.1ن سرانه به يارتقا ا 13در طول دور  طرح يسن
 بشه لحشاظ   ين کشاربر يش ت ايش ن اسشت. ماه يمترمربشع زمش   2621ازمنش   ين ين کاربريا ،ن اساس در اف  برنامهيبر ا 
 ين کشاربر يش ششنهاد ا يبه پجاد آن منجر يدر ا يبخش صصوص رون  دصالتز يو ن يمسکون يآن در بستر کاربر يريقرارگ

 ون ماد  پنج صواه  بود. يسيو منوط به مصوبات کم يابيب ون مکان
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 64 

 

 د: يدبستان نظام جد يکاربر
 سشال در طشول   12.5تشا   4.5 يسشن  يهشا گشرو   ،ششود يمشاه   م و نمودار مربوط به آن 53-1 طور که در ج ولهمان
زان در گشرو   يش ن ميش نه ايشش يدهنش . کشه ب  يل ميرا تشک ييحضور در م ارس ابت ا يقشر متقاض 1391-1415 يهاسال

ن يش نفشر اسشت. بشر ا    1412ز در همشان سشال و معشادل    يدصتران ن ينفر و برا 1516با رقم  1411پسران مربوط به سال 
شود که بشا توجشه بشه     ينفر برآورد م 3111ح ود در  1411ن در طول دور  برنامه در سال يزان محصلينه ميشياساس ب

 از است.  يموردن ين کاربريا يمترمربع برا 2992معادل با  ينيآموز زمسرانه هر دانش
 

1831-1011 ييدر مقطع ابتدا التعليمجمعيت واجببرآورد تعداد  :81-1 جدول  

 1011 1011 1831 1831 شرح

 1444 1516 1394 1215 پسران

 1331 1412 1294 1114 دصتران

 2326 2919 2492 2319 مجموع

 
  1831-1011 ييل در مقطع ابتدايط تحصين شرايبرآورد تعداد واجد :18-1 نمودار

 

  در سشطح ششهر و بشا    يش دبستان نظام ج  ين با کاربريمترمربع زم 33623معادل  ين مطلب سطحيبا توجه به ا 
 شنهاد ش   است.  يپ يمتر 511 يجاد پوشش عملکرديش معطوف به ايپخشا

 

 د:يرستان نظام جديدب يکاربر
سشال در طشول    13.5تشا   12.5هشاي سشني   شود، گرو مشاه   مي و نمودار مربوط به آن 53-2 طور که در ج ولهمان
در حشوز    يت آموزشش يش فعالدهنش .  را تششکيل مشي   دبيرسشتان قشر متقاضي حضور در مش ارس   1391-1415هاي سال

واقشع در حشوز     اننياز روستانشش  يز شمار قابل تشوجه يو ن يشهرن يمرکب از محصلبا قشر ه ف   يرستان نظام ج يدب
 رد.  يپذيانجام م يير روستايگص مات

ن يزان محصشل يش نه ميشش يب يدارا 1415ت در طشول دور  برنامشه در سشال    يش شهر محمودآبادنمونه بنا به مطالعشات جمع 
 نفر( 2963دصتر مجموعًا برابر با  1436نفر پسر و  1534صواه  بود )معادل  يرستانيدب
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 66 

 

 1831-1011رستان يمقطع دب جمعيت در سنينبرآورد تعداد  :18-2جدول 
 1011 1011 1831 1831 سال

 1534 1415 1249 1311 پسران
 1436 1311 1156 1265 دصتران

 2963 2625 2414 2535 مجموع

 
 1831-1011 رستانيدبمقطع جمعيت در سنين برآورد تعداد  :18-2 نمودار

 
 

ازمنش   يششهر محمودآبادنمونشه در افش  طشرح ن     19رسشتان يآمشوز مقطشع دب  مربوط به   دانش يهابا توجه به سرانه 
مترمربشع اسشت.    1.6معادل  ين اساس سرانه هر شهرون  رقميرستان است. که بر ايدب ين با کاربريمترمربع زم 19141

 مترمربع است.   23131معادل  يهادشنين پيزم يش   در نقشه کاربرنيسطوح تأم
 يسشات جشانب  يت تأسيش فيز کيش و ن يير روسشتا يگم حوز  ص ماتيآموزان مقاز دانشيان ذکر است با توجه به نيشا 
 در نظر گرفته ش   است.   1.34معادل  يير روستايگن گرو  سرانه هر فرد ساکن در حوز  ص ماتياز ايمورد ن

 

 :ياو حرفه يفن يمراکز آموزش يکاربر
بان يآموزش پششت  يهاتيجاد ظرفيتوان به اين بسترها مياست از جمله ا يازمن  بسترسازيتوسعه اشتغال در هر محل ن

 اشتغال اشار  نمود. 
مترمربع منجر به وجشود   1932بالغ بر  يواقع در سطح شهر با مساحت ياو حرفه يدر حال حاضر مرکز آموزش فن 
جشاد  يششهر در ا  ييبشر صوداتکشا   يانش از برنامشه مبنش   شهرون  ش   است. با توجه به چششم هر  يمترمربع به ازا 1.1سرانه 

 يششنهاد کشاربر  ير پيش گش چشمينمود. لذا با افزا ياژ يتوجه و ياحرفهويفن يزا خزم است به مراکز آموزشاشتغال درون
 ياس فراششهر يش ز با توجشه بشه مق  ين يير روستايگانجام ش   است. حوز  ص مات 1.26به  1.1ش سرانه از يدر جهت افزا

ن يش تشوان ششهر را در ا  ين است. لذا در مجموع ميمترمربع زم 1414ازمن  يمترمربع ن 1.1معادل  يابا سرانه ين کاربريا
 دانست. ين کاربرين با ايترمربع زمم 9544ازمن  يحوز  ن
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 63 

 

  يبهداشت -يدرمان يکاربر-1-8-2
ت يش است که با توجه بشه جمع  يو به اشت يدرمان ين با کاربريمترمربع زم 3211در وضع موجود شهر محمودآبادنمونه 

 جاد نمود  است.  يمترمربع را ا 1.3معادل  ياموجود سرانه
ششهر   يهشا ازيش به ن ييگوجهت پاسخ يقو يو درمان يک مرکز به اشتين به يقزو يمجموعه شهر ياز حوز  غربين 

 يمترمربع و بشرا  1.6معادل  يان شهر سرانهيساکن يشود که براير باعث ميگص مات يهاز روستايمحمودآباد نمونه و ن
 مترمربع در نظر گرفته شود.  1.5 يير روستايگن حوز  ص ماتيساکن

و  يدرمشان  ين بشا کشاربر  يمترمربشع زمش   24142بشه   1415توان گفت شهر محمودآبادنمونه تا سال يدر مجموع م 
 يهشا نيو زمش  يدرمشان  يکاربر ياس برايمقبزرو يهانيه به زمين حوز  با تکيدر ا يشنهاد کاربرياز دارد. پين يبه اشت
   يش ش   گرداز محاسبهيدرص  ن 111ن يمنجر به تأم ين کاربريشنهاد اياست. پ يبه اشت يکاربر يمساحت براکوچک
 است.  

 

 يمذهب يکاربر-1-8-8
اسشت. بشا حفشظ سشرانه موجشود کشه        يمذهب يا کاربرن بيمترمربع زم 6532 يدر حال حاضر شهر محمودآبادنمونه دارا

ون مشاد   يسش يو کم مسشئول  يهشا حسب موافقت نهاد 1415ن امکان وجود دارد که تا سال يا ،مترمربع است 1.3معادل 
 جاد شود.  يا يمذهب ي  با کاربرين ج يمترمربع زم 2411پنج استان 

 

 يفرهنگ يکاربر-1-8-0
گشا  محمودآبادنمونشه از   است که تحول سکونت ييهاتينه از جمله آن دسته فعالدر شهر محمودآبادنمو يفرهنگ يکاربر

زا وابسته به رش  و توسشعه  مستقل با اقتصاد و روابط رو به توسعه درون يان به جامعهينفوذ قزوو تحت ياقمار ياجامعه
 در آن است.  

 1.5ن رقشم بشه   يش ششنهاد مششاور ا  يبشه پ  مترمربع است که بنشا  1.4 يدر حال حاضر سرانه هر شهرون  محمودآباد 
 15341 يفرهنگش  ين با کشاربر يبه زم ياز شهريمترمربع ن 13411از ين اساس در پاسخ به ني . بر ايمترمربع صواه  رس

 شنهاد ش   است.  ي  با پراکنش همگون در سطح شهر پين ج يمترمربع زم
 

 يباز جمع يفضا يکاربر-1-8-1
شش     يبشا عملکشرد ارتبشاط    يفضشاها  يريش گم شهر منجر به شکليدر بافت ق  يگاه انيسبز م يدر وضع موجود فضاها

 ن فضاها صواه  بود.يمحروم از ا يتآ يهاشهر در صورت رش  و توسعه شرقیشمالی و شمالمه ياست. ن
 شنهاد ش   است.  يپ يو شهر يبا عملکرد محل يباز جمع يک فضاي حاشية مسيلن معضل در يرفع ا يبرا 

 

 يورزش ياربرک-1-8-3
در سشال   1.1از  ين کشاربر يش ش سشرانه ا يمنجر به افزا يير روستايگن حوز  ص ماتيو ساکن ياز شهرون ان محمودآبادين

ن يش ن اسشاس سشطح مربشوط بشه ا    يش ر ش   است بشر ا يگن حوز  ص ماتيساکن يبرا 1.1شهرون ان و  يبرا 1.4به  1391
  . يصواه  رس 1415مترمربع در سال  21491مترمربع در وضع موجود به  1363از  يکاربر
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 69 

 

 ييرايپذ-يگرگردش يکاربر-1-8-8
امکشان رصش اد    ين دسشته کشاربر  يش مراسشم در ا  يژ  برگزاريو يهاو تاخر ييراي، مراکز پذيدارچون هتلهم ييهاتيفعال

 يگومترمربع پاسخ 11331جاد ياست که بنا به نظر مشاور ا ين کاربريدارن . در حال حاضر شهر محمودآبادنمونه فاق  ا
  . يمترمربع صواه  رس 1.4از سرانه هر شهرون  ين نين تأميجه ايصواه  بود. در نت ين کاربرياز شهرون ان شهر به اين
 

 سبز يپارک و فضا يکاربرپهنه کالن -1-0
 سبز يپارک و فضا يکاربر-1-0-1

ششهرون ان مشنعکس    يهشا نامشه ل پرسشش يحلجه آن در تيکه نت ي انيو مشاه ات م يت شهريرينظرات شهرون ان و م 
سبز است. از نظشر   يتفرج همانن  پارک و فضا يهانه فضاينفع در زميذ يهاگرو  يدهن   دغ غه اصلش   است، نشان

 ها در دو صورت امکان ظهور دارن . ن فضايشهرون ان ا
از  يبانوان و تعشامالت اجتمشاع   يگاهصبح يهاييمانن  گردهما ييهاتيفعال به عنوان يسبز محل يهافضا نخست 

مسشاحت  کشه بشزرو   يسبز و باز با عملکرد ششهر  يهافضادوم جوانان و سالخوردگان و  يهاکودکان و پاتوق يل بازيقب
 منطب  به کل شهر دارن .  يبود  و پوشش عملکرد

ن يش سشطح ا  1415بع در سال مترمر 4مترمربع در وضع موجود به  1.5ش سرانه شهرون ان از ين راستا با افزايدر ا 
 يدرکاهش اثر آزاردهنش   برصش   ين کاربريگر اي   است. کارکرد ديرس مربعمتر 121643مترمربع به  12233از  يکاربر
 است.   -ليحا يحفاظت سپربه عنوان - ي يو تول يت کارگاهيها مانن  مراکز کار و فعاليکاربر

 

 تأسيسات و تجهيزات شهريپهنه کالن -1-1
 شود.يم تأسيسات و تجهيزات شهريو  يحمل و نقل و انباردار يکاربر يشامل دو گرو  اصل يکاربر ن پهنهيا
 

  ينقل و انبارداروحمل يکاربر-1-1-1
کن . يم يجاد ناسازگاريا يان بافت مسکونيت آن در مياست که با توجه به ماه يشهر يهااز آن جمله فضا ين کاربريا

در وضع موجود شهر محمودآبشاد نمونشه    يشنهاديپ يها و اعمال شبکه دسترسيکاربر يگارل سازيلذا پس از انجام تحل
 يکشاربر  يمششاور بشرا   يششنهاد ياسشت کشه در نقششه پ    ينقل و انبارداروحمل ين با کاربريمترمربع زم 542 يتنها دارا

ک مترمربشع  يش تشر از  از کم يکاربرن ي . لذا سرانه ايمترمربع صواه  رس 2621زان به ين ميشهر محمودآبادنمونه ا ياراض
  .  يمترمربع در سال اف  طرح صواه  رس 1.1در وضع موجود به 

 

 يزات شهريسات و تجهيتاس يکاربر-1-1-2
موجشود   يبان بارگذاريشهر را در بر گرفته است پشت يهانيمترمربع از زم 2351که در وضع موجود  ين دسته کاربريا

ن يش ش سشرانه ا ياسشت. افشزا   يششهر  يهشا تياز توسعه شهر فعال يبانيپشت ينه برايزم جاديز ايمختلف شهر و ن يدر نواح
ششهر   يمترمربعش  9562از يمترمربع در سال اف  طرح منجر به پاسخ به ن 1.3به  دمترمربع در وضع موجو 1.1از  يربرکا

 ن حوز  ش   است. يدر ا
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 31 

 

 شبکه معابر يکاربر-1-1-8
ن يش ن کشاربرد ا يتشر رود. عمش   يبه شمار نم يمکانت صاص درونيک فعالي يشهر يهاير کاربريبر صالف سا ين کابريا

ه مورد توجه در محاسشبه  يها در سطح شهر است. لذا ختيان فعاليم ييجابهش سهولت جايو افزا يجاد دسترسيا يکاربر
از  يکه معشابر ششهر  ن اساس سشطح ششب  يشهر است. بر ا يشنهاديو شبکه معابر پ يکيتراف يهاليجه تحلين سطوح نتيا

  .يصواه  رس 1415هکتار در سال  5.9هکتار در وضع موجود به  41.2
 

 ل و آبراههيمس يکاربر-1-1-0
ل و آبراهه در سطح شهر وجود داشته است که بشا توجشه   يمس ين به کاربريزممتر مربع  3511در ح ود  1391در سال 

ل ششهر  يم مسش يحشر  يژ  سشامان ه يش ه طرح ويبر لزوم ته ير مبنمشاو ينيبشيز پيفراغت و ن ياز شهرون ان به فضايبه ن
 افت.يش صواه  يمتر مربع افزا 3422زان يبه م 1415ن فضا تا سال يمحمودآبادنمونه ا

 شود:يآن مشاه   م يير روستايشهر محمودآباد نمونه و حوز  ص ماتگ يشنهادين پيزم ير نقشه و ج ول کاربريدر ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 31 

 

 
 های پيشنهادی شهر محمودآبادنمونه: کاربری زمين11-1 نقشه
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 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  هاارايه پيشنهاد صفحه 

 
 امع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونهطرح ج 32 

 

هاي مورد انتظـار  هاي موجود شهر محمودآبادنمونه و كمبود سطوح مورد نياز و سرانه: سطوح و سرانه11-1 جدول
  1011ها در سال افق براي هر يك از آن

 كاربري پهنه كاربري

 برآورد جمعيت سال 
 نفر 21833: 1831

 بيني جمعيت سالنياز شهر پيش
 نفر 28211: 1011

نياز روستاهاي 
بيني پيش گيرخدمات

: 1011جمعيت سال
 نفر 10108
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 111111 561211 1 1 561211 21.1 51تر ازکم 21.9 466549 مسكوني مسكوني

مراكز كار و 
 فعاليت

 19631 41311 1 1 41311 1.5 2.5تر از کم 1.5 33431 تجاري

 1.4 13213 اداري
 2الي 1

1.4 14321 1 1 14321 16661 

 6116 5441 1 1 5441 1.2 1.3 5931 انتظامي

 16169 62312 6122 1.5 45231 2.4 4تر از کم 1.1 3294 تولي ي  -کارگاهي

خدمات رفاه 
 عمومي

مي
مو

ش ع
موز

آ
 

کودکستان و 
 دبستانيپيش

1131 1.1 - 1.1 2621 1 1 1161 1131 

دبستان نظام 
 ج ي 

21445 1.9 

بر اساس 
شمار 

 آموزاندانش

1.1 2992 1 1 91636 33623 

 1.5 11494 دبيرستان

بر اساس 
شمار 

 آموزاندانش

1.6 19141 1.34 11694 16661 23131 

مراکز آموزش 
 ايوحرفهفني

1932 1.1 

بر اساس 
شمار 

 آموزاندانش

1.3 3141 1.1 1414 11191 11113 

 13131 24142 6122 1.5 19141 1.6 1.5الي  1 1.3 3211 به اشتي -درماني 

 1116 3141 1 1 3141 1.3 1.5الي  1.2 1.3 6532 مذهبي

 1.4 9564 فرهنگي
الي  1.4

1.65 
1.5 13411 1 1 13411 16961 

 6111 5441 1 1 5441 1.2 - 1.1 1 فضاي باز جمعي

 11311 16624 1414 1.1 14321 1.4 1.5الي  1 1.1 1363 ورزشي

 6611 11331 1 1 11331 1.4 1.5الي  1.2 1.1 1 پذيرايي-گردشگري

پارك و فضاي 
 سبز

 111319 113311 1 1 113311 4.1 3ح اقل  1.4 12233 سبز پارك و فضاي

تأسيسات و 
تجهيزات 

 شهري

 1116 2621 1 1 2621 1.1 - 1.1 542 نقل و انبارداريوحمل

 6311 3141 1 1 3141 1.3 2.5الي  1.2 1.1 2351 تأسيسات و تجهيزات شهري

 616611 431441 1 1 431441 16.6 31تر از کم 13.9 412345 شبكه ارتباطي و معابر شبكه معابر

مسيل و 
 آبراهه

 6911 11331 1 1 11331 1.4 - 1.4 14241 مسيل و آبراهه

 1111161 1439631 42491 3.14 1446141 53.2 - 43.4 1159164 جمع کل

 يمسشئول و اعشالم رأ   ين و نهادهشا يمنوط بشه درصواسشت مشالک    يابيمکان يو مذهب يدبستانشي، کودکستان و پي يتول -يرگاهکا يهاي* در صصوص کاربر
 ون ماد  پنج استان صواه  بود.يسيکم
ت ا.. يش آ يهشا ابشان يو در مجشاورت ص  يششنهاد ين پيزم يمشخ  ش   بر نقشه کاربر يتيدر محور فعالن، يحسب درصواست مالک تجاري يکاربر شنهاديپ** 

مترمربشع   65964 ون ماد  پنج استان صواهش  بشود.  يسيکم ين، براساس سطوح محاسبه ش   و منوط به اعالم رأيو امام حس يعتيشر، يني، امام صمياصامنه
 ص ماتی است. -اراضی مسکونی دارای قابليت تجاری
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ي گردشـگري و دفـاع   هاتدوين ايده کلي يا الگوي مرتبط با فضاي سبز، فضاي باز و مکان -3
 غيرعامل در شهر  

فراغشت در ششهر   ل در شهر محمودآباد نمونه و امکاني که براي ايجاد محور سبز ش گردشگري و گشذران اوقشات  يوجود مس
در کنار اين عنصر طبيعشی در  کن ، فرصتي مناسب در طراحي شهري و ساصتار کالب ي پيشنهادي شهر است. ايجاد مي

های اصلی آبياری دشت قزوين به عنوان مانع کالب ی )لبه( برای توسعه و گسترش ششهر  کانالضلع شمالی شهر يکی از 
تشوان  شود. اين کانال در بيشتر فصول دارای آب است. از اين رو با رعايت حريم آن از قابليت حرکت آب میمحسوب می

 ی مجهز شهری استفاد  نمود.  برای ت اوم حرکت پياد 
و  يعش يمنشابع طب  يحفشظ و نگهش ار   ساصته ش   بر اساس اصول توسعه پايش ار،  يهاونتگا سک يهايژگياز و يکي 
اي بشراي  هاي سبز و باز توان بالقو ا، مطلوب و امن است. از سوي ديگر فضايپو يو شهر يعموم يجاد فضاهاين ايهمچن

ز مواضع به عم  بافت ضمن ايجشاد  هاي سبز در شهر و نفوذ آن در برصي اشون . ت اوم مسيريدفاع غيرعامل محسوب م
 فراغت نيز به حساب آين .هاي پياد  شهري و گذران اوقاتتوان  به عنوان محورتنوع، مي

هشاي دسترسشي در مجشاورت آن    ل که بشا ششبکه  ية مسيدر تهيه الگوي توسعه شهر، ايجاد يک محور سبز در حاش 
اد  و يش اسشتفاد  پ  يک محورسبز بشرا ين محور سبز، يکنار ا شون  به عنوان يکي از اصول اصلي طرح است. درتقويت مي
ز در يش سبز و باز ن ياز فضاها يا. شبکة گسترد چرص می های شهربرصی قسمتشنهاد ش   است که در يز پيدوچرصه ن

قابشل   يگيسبز و باز به عنوان مراکشز محلشه و واحش  همسشا     ين فضاهاياز ا يشنهاد ش   است. برصينقاط مختلف شهر پ
 هستن .  ييناساش

به  م يريت بحرانتوان  نقش مؤثري در هاي باز و سبز ميبا توجه به نبود ارتفاعات قابل توجه در داصل شهر، فضا 
شش     ين رو تشا حش  امکشان سشع    يهنگام وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله زلزله و يا حمالت هوايي دشمن ايفا کن . از ا

 شنهاد ش   است.يباز و سبز پ ياهافض يمسکون يهااست که در داصل بافت

 
 و محورهای پياده و دوچرخهشهري  و باز سبز فضاهای: الگوي پيشنهادي براي 31-1 نقشه
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بيني مکان و نحوه ايجـاد يـا توسـعه تجهيـزات شـهري )کشـتارگاه، غسـالخانه،        پيش -8
 نشاني و ...( گورستان، سيستم دفع زباله، آتش

 

   در  يصشنعت  يهشا وجشود کششتارگا   حاضشر فاقش  کششتارگا  اصتصاصشي اسشت.      شهر محمودآبادنمونه در حشال
 کن .يم ياز به اح اث کشتارگا  در شهر محمودآبادنمونه را منتفين، نيشهر قزو يمح ود 

   غشرب ششهر قشرار    در صصوص گورستان و غسالخانه نيز باي  اشار  نمود که گورستان فعلي شهر کشه در ششمال
 ن ارد.   يازين رو به افزايش سطح نينياز شهر صواه  بود. از ا يپاسخگو دارد، قابل استفاد  است و

 ل از يمسش  ي  نسبت بشه پاکسشاز  ين وجود بايشود. با احاضر مناسب ارزيابي ميسيستم دفع زباله شهر در حال
  ها اق ام نمود.زباله و نخاله

 آبادنمونه قشرار دارد. بشا توجشه بشه     نشاني در شهر محمودتر اشار  ش  يک واح  آتشکه پيشنشاني چنانآتش
ن )امکان تعامل و تبادل ص مات( به يبه شهر قزو يکين نزديت و ان از  شهر، همچنين مرکز، جمعيزات ايتجه

 ست. يگر نيجاد مرکز ديبه ا يازين رو، نياز شهر باش . از اين يجوابگو يين مرکز به تنهايرس  که اينظر م

 از سشاکنان ششهر اسشت،    يش ن يع سوصت در شهر محمودآبادنمونه کشه جوابگشو  يگا  توزيبا توجه به وجود دو جا
 شود.يشنهاد نمي  پيگا  ج ياح اث جا

 

ساله( مربوط به شـهرداري و   11مدت )ساله( و ميان 1مدت )برنامه عمراني کوتاه -7
 پرورش، بهداري و ... وهاي شهري، مانند آموزشساير سازمان

 

ها براي بازشناسي مششکالت وابسشته اسشت و بشا     د زيادي به ظرفيت شهر در م يريت فعاليتتوسعه شهري پاي ار تا ح و
کارآم ي حکمراني شهري و مشارکت فعال شهرون ان نيز ارتباط نزديکي دارد. حکمراني صوب ششهري موجشب کشارآيي    

پاي اري و در نهايت بهبشود   ل اجتماعي و قابليتيهاي آگاهانه نسبت به مسااقتصادي، برابري و ع الت اجتماعي، سياست
 شود.  شرايط زن گي نه فقط فقرا بلکه کل ساکنان شهر مي

 ي باي : هاي حکمراني شهرنظام

  کنش  تشا   هشاي ششهري بشه درسشتي کشار مشي      هشاي مقرراتشي و تش ارک زيرسشاصت    تضمين نماي  که چارچوب
پذير د به ش ت جهاني ش   امکانهاي محلي به منظور توسعه اقتصادي در اقتصاگذاري بر روي فرصتسرمايه
 شود.  

  کني فقر منجر شود.  موجب تحول اقتصادي شود، تحولي که به ايجاد اشتغال و ريشه 

   گو و شفاف باش .  گيري را توسعه و ت اوم بخشن  که براي تمام شهرون ان پاسخهاي تصميمفرآين 

  سازي مشارکتي شامل شود.   گيري و پيادهاي تصميمهاي جامعه را در فرآين تمامي بخش 

  هاي توسشعه اجشرا و لحشاظ شش       هاي صاص تمام شهرون ان شناسايي ش   و در سياستتضمين کن  که نياز
 است.  
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  هشاي گسشترد  مششارکتي و توانمن سشازي     هاي روزافزون مسکن و ص مات شهري را از طري  سياسشت تقاضا
 برآورد  سازد. 

   شهرون ان حراست نماي . از سالمتي، ايمني و امنيت تمام 

  زيست شهري و ميراث فرهنگي و تاريخي شهر را حفظ کن . محيط 

  سازي کن . ريزي منطقي پياد تکاليف امانتي نسل حاضر در قبال شهرون ان آين   را از طري  برنامه 

ها نشه  حکومتشون . ها محسوب ميچنان بازيگران مهم و حتي ضروري در حکمراني شهرهاي مرکزي همحکومت 
چنشان  ريزي راهبردي و توسعه پايش ار، هشم  م ت شهري، برنامهنظر دستور کار بلن تنها به لحاظ منابع مالي بلکه از نقطه

 . 21ق رت تعيين کنن   و اصلي هستن 
هاي توسعه، همکاري و هماهنگي تنگاتنگ بشين مش يريت محلشي و حکومشت مرکشزي، امشري       از اين رو در ت وين برنامه

گشران ششهري، خزم اسشت بيانيشه     هشاي کشنش  تشر ديش گا   ناپذير است. براي نزديکي و فهم مشترک هر چه بشيش ناباجت
کومشت مرکشزي   گران، از جملشه ح ان از از سوي کليه کنشتوجه قرار گيرد. اعتقاد و عمل به برنامه چشم ان از موردچشم

   هاي م اصله ضروري و تعيين کنن   است.براي عملياتي کردن برنامه
هشاي رو بشه تزايش  در تشأمين     تواننش  چشالش  روشن است که نه بخش دولتي و نه بخش صصوصي به تنهشايي نمشي   

اران هشر  انش رک ص مات و مسکن مناسب و قابل صري  را براي جمعيت شهري برطرف نماي . از ايشن رو خزم اسشت دسشت   
هاي ديرينه ميان بخش دولتي و صصوصي تشوازن  بخش، منافع مشروع يک يگر را به رسميت بشناسن  و خزمه رفع کنش

 طرفين است.  
محور بود  و بتوان  اعتمشاد  هاي عمراني براي ارتقاي کمي و کيفي محيط زن گي باي  مشارکتاز سوي ديگر برنامه 

 تر در زمينه عمران شهري فراهم سازد.  يشساکنان شهر را براي مشارکت هر چه ب
رود که شهر محمودآباد نمونشه ششاه  افشزايش    هاي موجود در شهر محمودآباد نمونه انتظار ميبا توجه به ظرفيت 

هشاي فعلشي   هاي عمراني براي اين مح ود  باي  عالو  بر رفع کمبشود جمعيت و رون  نسبي اقتصادي باش . بنابراين طرح
 فيت مناسب نيز برصوردار باش .بتوان  از کي

سشاله دوم( ارايشه    5سشاله اول و   5سشاله )  5برنامه پيشنهادي براي عمران و توسعه شهري به قرار زير در دو دور   
 ش   است:  

 
 
 
 
 
 

 

                                                   

 2111ها در فرآين  جهاني ش ن ش سازمان ملل متح  رشه 21
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 1831-1831 هاي عمراني طرح جامع ـ تفصيلي شهرمحمودآبادنمونه: فهرست پيشنهادي برنامه71-1 جدول
 سازمان اجرايي عنوان طرح حوزه اقدام رديف

1 
بازسازي ش طراحي و 

 سامان هي 

خيروبي و پاکسازي بستر مسيل و تکميل آن در مح ود  شهر با تغيير مقطشع عرضشي آن از   
U  بهV          شکل براي اسشتفاد  از سشطح بسشتر آن بشراي افشزايش سشطوح سشبز و آميختگشي

 هاي مجاور تر آن با فضابيش
 شهرداري

  هي طراحي و سامان 2
هشاي  هاي توليش ي واحش   هاي سطحي و ممانعت از جاري ش ن پساباصالح شبکه دفع آب

 مسکوني به اين شبکه )طراحي ش اجرا(
 شهرداري

 شهرداري هاي بازي کودکان در مقياس زيرمحله ش محله ها و فضااح اث پارک توسعه و ساصت 3

 اصناف -يشهردار يشنهاديت پيدو سا در ياح اث مجموعه مشاغل نامتجانس شهر و ساصت يطراح 4
 شهرداري    شهر يشنهاديپ ين و اتصال آن به محور غربيحسابان اماميادامه ص طراحي و ساصت  5

 شهرداري   يشنهاديپ يهاو انتقال مشاغل نامتجانس شهر به مح ود  ييشناسا  يسامان ه 4

 شهرداري به منظور ارتقاي کيفي سيماي شهري   هاي شهريتقويت بان  سبز در مجاورت شبکه توسعه و ساصت 6

 طراحي و سامان هي و ساصت 3
هشاي سشبز پيوسشته، مسشير پيشاد ،      مجاور مسشيل ششامل فضشا    يهانيزمبهسازي و نوسازي 

 سبز شهري   شبکةدوچرصه و اتصال آن به 
 شهرداري

 يشهردار و سازن گان   يشهرتيريت م يه ا يبرا يما و منظر شهريه طرح سيته يطراح 9

 بهسازي، طراحي و ساصت 11
هاي موجشود بشا عملکشرد    ها )شبکهآم  شهري و اصالح هن سي آنوهاي رفتبهسازي شبکه

 هاي اصلي(جمع و پخش کنن   و دسترسي
 شهرداري

 ييو راهنما ييابت اش   در سطوح  ينيبشيپ يهانيزماز شهر در ياح اث م ارس موردن و ساصت يتملک، طراح 11
 يز و نوسازي، تجهيان اراست

 م ارس

 شهرداری شرق شهر در مجاورت صيابان فاطمه الزهرا )س(  اح اث فضای سبز اصلی تملک، طراحی و ساصت 12

 شهرداری )س(  اح اث فضای سبز در محل اتصال صيابان کشاورز به صيابان فاطمه الزهرا  تملک، طراحی و ساصت 13

 شهرداری ان ازی فضای سبز اصلی شهر در صيابان دکتر حسابی اح اث و را تملک، طراحی، ساصت 14

 تملک، طراحی و ساصت 15
بشه عنشوان کشانون و عرصشة      ششهر در حاششية مسشيل    ششرق اح اث فضای باز شهری ششمال 

 تعامالت اجتماعي و فرهنگي شهر
 شهرداری

 بن ي  با اولويت طرح سامان هي، بازسازي و نوسازي بافت فرسود  حفاظت، سامان هي و طراحي  14
شرکت مادرتخصصي عمران و 

 بهسازي 

 شهرداري اح اث کمربن ي شهر محمودآباد نمونه   طراحي و ساصت  16

 شهرداري هاي شهري  آرايي محورسازي، زمينکف طراحي و سامان هي و ساصت 13

 يرشهردا کيل ترافيتسه ين ش   براييدر نقاط تع يشنهاديپ يهافلکه و ساصت يطراح 19
 يشهردار   يج  يمعابر موجود و اح اث معابر فرع يض و اصالح هن سيتعر و ساصت يطراح 21

 و ساصت يطراح 21
از بزرگشرا    يششهر )صروجش   ياصشل  يت بشه عنشوان ورود  يش شاص  و با هو يک وروديجاد يا

 رشت(-نيقزو
 يشهردار

 

 1831-1011لي شهرمحمودآباد نمونههاي عمراني طرح جامع ـ تفصيفهرست پيشنهادي برنامه: 71-2 جدول 
 سازمان اجرايي عنوان طرح حوزه اقدام رديف

 شهرداري هاي سبز در مقياس شهري  ها و فضااح اث پارک توسعه و ساصت 1

 توسعه و ساصت 2
آمشوزي و بشا همشاهنگي سشازمان     هاي آموزشي با توجه به افزايش جمعيت دانشش اح اث فضا

 پرورش استانوآموزش
 پرورشوآموزش

 ب ني ش شهرداري تربيت در سطح محالت ش   ينيبشيپ ورزشي يهانيز زميتجه طراحي و ساصت  3

 در سطح شهر يفرهنگ محل يهااح اث فرهنگسراها و صانه طراحي و اح اث  4
-وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 يشهردار

 يبخش صصوص -شهرداري شهر(   يباز در ضلع شرقي شهر )ورودسبز و  يو فضاها ييرايپذ يهااح اث مجموعه طراحي و اح اث  5

 و اح اث  يطراح 4
هشاي پششتيبان بشراي    اي در ضشلع غشرب ششهر ششامل فضشا     اح اث مجموعشه صش مات درواز   

 نقل کاخ  وحمل
 يبخش صصوص -يشهردار

 نفوذ آنشهر و حوز  يبرا يتختخواب 44مارستان يب و ساصت يتملک، طراح 
بخش  درمان، -به اشت

 يصصوص

 طراحي و ساصت  3
ن يسشنگ مشه ية نيل نقليژ  وساينگ ويو پارکشهر سطح هاي عمومي در طرح اح اث پارکينگ

 شهرداري شهر يهان در لبهيو سنگ

 طراحي و سامان هي  9
 -جشامع شهري )با توجشه بشه نقششه طشرح      يسوارهاي پياد  و دوچرصهتجهيز و تقويت مسير

 شهرداري  تفصيلي شهر(

 شهرداري  بن ي  تفصيلي بر اساس اولويت -جامعهاي پيشنهادي طرح آزادسازي و اح اث مسير توسعه و ساصت 11
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 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی
 تعاريف -1

ها و اصطالحاتي كه در متن ضوابط و مقررات ساصتماني و شهرسازي به کار رفته است، بشه ترتيشب   تعريف برصي از واژ 
   ا به شرح زير است:حروف الفب

 

 اراضي مسکوني
هشاي مسشکوني اصتصشاص    ها و مجموعشه شود که بر اساس نقشه کاربري اراضي براي اح اث واح به سطوحي اطالق مي

هشاي صش ماتي رد  محلشه و ناحيشه را بشر اسشاس       توان کاربريان . به غير از کاربرد سکونتي، در اين سطوح فقط مييافته
)ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع ج ي  تهران،  شود، با رعايت ضوابط مستقر نمود.تفصيلي تعيين ميهايي که در طرح محل

ريشزي ششهر تهشران، زمسشتان     ، ششرکت پشردازش و برنامشه   1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسشازي و معمشاري، سشال    طرح حفظ و سامان
 (14:ص1363

 

 اراضي با کاربري باغ
ها موظفن  در چارچوب ضوابط باغات نسبت به حفظ کاربري غاتي است که مالکين آنشامل فضاي سبز صصوصي و با
عمل: ص ور پروانه ساصتماني معاونت شهرسازي و هاي مالک)مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه اين گونه امالک اق ام نماين .

 (39، ص 1331معماري، ادار  کل، شهريور 
رايي مهن سان )تعريف مورد هممترمربع، داراي سن  مالکيت به عنوان باغ.  511باغ زميني است با مساحت بيش از  

 (26/11/1339مشاور استان فزوين و سازمان مسکن و شهرسازي، مورخ 
 

 ارتفاع بنا
عبارت است از فاصله قائم باخترين ح  يک ساصتمان تا رقوم کف تعيين ش   بر اسشاس معبشر دسترسشي مجشاور قطعشه      

 زمين.
پنا  و مانن  ايشن در  رتفاع صرپشته پله، اتاقک آسانسور، برج صنک کنن  ، دودکش، منبع آب ذصير ، آنتن، جانتوضيح: ا

 (33)الزامات عمومي مبحث چهارم مقررات ملي ساصتمان ايران، ص  شود.اين محاسبه منظور نمي
 

 ارتفاع مفيد
)الزامشات  سشاز سشقف همشان طبقشه.     وترين ح  ساصتعبارت است از فاصله کف تمام ش   يا قسمتي از دو طبقه تا پايين

 (33عمومي مبحث چهارم مقررات ملي ساصتمان ايران، ص 
 

 اضافات 
)ضوابط و شون . منظور بهبود کيفي عملکرد بنا، اح اث ميهايي که عالو  بر ساصتمان اصلي بهسازوعبارت است از ساصت

، ششرکت پشردازش و   1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال سامان مقررات اجرايي طرح جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و
 ( 2:ص1363ريزي شهر تهران، زمستان برنامه
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 ايوان
 (.16)همان، ص  فضايي است كه تنها از يك طرف با هواي آزاد به طور مستقيم ارتباط دارد. ايوان هميشه مسقف است.

 

 بازشو
ساصتمان كه به منظور عبور يا تأمين نور و تهويه صالي نگه داشته ش   است و يا با  سطحي از نما و يا ديوارهاي

)الزامات عمومي مبحث چهارم مصالحي كه قابليت عبور نور و هوا داشته و يا امكان تغيير مكان را دارد، پوشي   ش   باش . 

 (.13مقررات ملي ساصتمان ايران، ص 
 

 هاي فرسودهبافت
ها براساس ضوابط مصشوب ششوراي عشالي شهرسشازي و     شود که مح ود  آنن بخش از شهر اطالق ميبافت فرسود  به آ

ها بر اسشاس  رسن . در حال حاضر اين مح ود معماري و يا ساير قوانين موضوعه تعيين و به تصويب مراجع ذيصالح مي
فرسشود  بشه    س ايشن مصشوبه بافشت   شون . بر اساتعيين مي 11/2/1335مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري، مورخ 

 ها داراي مص اق باش : شود که سه شاص  ذيل در مورد آنهايي اطالق ميبافت
 مترمربع هستن .   211از  ترکمها داراي مساحتي هاي آندرص  پالک 51هايي که بيش از الف ش ريزدانگي: بلوک
 پاي ار و فاق  ساز  مناسب است.هاي آن نادرص  بنا 51هايي که بيش از ب ش ناپاي اري: بلوک

 متر هستن .  4از  ترکمها داراي عرض درص  معابر آن 51هايي که بيش از ج ش نفوذناپذيري: بلوک
 

 بالكن
سطحي است كه ح اقل از يک طرف به طور مستقيم در مجاورت هواي آزاد قرار گرفته است و زير آن به وسيله فضاي 

  اي اشغال نش   است.بسته
 

 زمينبر 
)ضشوابط و مقشررات   کن . ويژ  معابر دسترسي( که لبه قطعه زمين را تعيين ميعبارت است از ح  نهايي عرض يک معبر )به

ريزي ، شرکت پردازش و برنامه1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال اجرايي طرح جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و سامان

 (.16)الزامات عمومي مبحث چهارم مقررات ملي ساصتمان ايران، ص  (2:ص1363شهر تهران، زمستان 
 

 پاسيو
فضاي بازي كه در ميان ساصتمان قرار دارد و به طور معمول اضالع آن در تمام ارتفاع سشاصتمان امتش اد يافتشه اسشت و     

 وظيفه تأمين نور و تهويه بخشي از ساصتمان را در طبقات برعه   دارد. 
 

 پخي 
اي از قطعه زمين را كه در نبش دو معبر قشرار دارد را بشه منظشور ايجشاد ديش       ز صط موربي كه سطح گوشهعبارت است ا

)الزامات عمومي مبحث چهارم مقررات ملي ساصتمان ايران، . ده مي مناسب رانن گي حذف نمود  و آن را جزء فضاهاي شهر قرار

 (.34ص 
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 آمدگي يا كنسولپيش
به نقل  33)الزامات عمومي مبحث چهارم مقررات ملي ساصتمان ايران، ص  تمان در طبقات فوقاني است.هرگونه بيرون آم گي ساص

 از طرح جامع اصفهان(
 

 پيلوت
عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همکف که به صورت فضاي سرپوشي   و باز در زير تمام يا قسمتي از کف طبقشه  

معادل سطح آن قسمت از کشف طبقشه اول اسشت کشه سشقف پيلشوتي محسشوب        گيرد. ح اکثر سطح پيلوتي اول قرار مي
، 1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال )ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و سامانشود. مي

 (3:ص1363ريزي شهر تهران، زمستان شرکت پردازش و برنامه
 

 تجميع 
نحوي که بتوان از نظر ثبتي دو يا چن  قطعه زمين مجاور يک يگر را تب يل بشه يشک پشالک    عکس عمل تفکيک است به 

دهي، مصوب شوراي عشالي شهرسشازي و معمشاري، سشال     )ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و سامانثبتي نمود. 

 (3:ص1363ريزي شهر تهران، زمستان ، شرکت پردازش و برنامه1361

 

 كمترا
 تراكم شاص  يا معيار ميزان استفاد  از سطح زمين براي ساصتمان يا تع اد جمعيت در واح  سطح )هكتار( است.  

 

 تراکم جمعيتي
)کاميشار، غ.  عبارتست از نسبت تع اد جمعيت به واح  سطح که مقياس آن در مطالعات شهري کشور نفر در هکتار است. 

 ، چاپ اول( ( حقوق شهري، تهران، انتشارات مج 133)
جمعيت بر حسب نفر

=واح  سطح بر حسب هکتار تراکم جمعيتي   

 

 تراکم خالص جمعيت
عبارت است از نسبت جمعيت ساکن در هر مح ود  به سطح اصتصاص يافته جهت کاربري مسکوني در آن مح ود  بشه  

 ازاي واح  سطح.  
جمعيت ساکن در مح ود  بر حسب نفر
سطح کاربري مسکوني بر حسب هکتار = تراکم خالص جمعيت    

 

، ششرکت  1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سشال  )ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و سامان
 (3:ص1363ريزي شهر تهران، زمستان پردازش و برنامه

 

 تراكم خالص مسكوني
هشاي مسشکوني در يشک محش ود      اکن به مسشاحت زمشين  تراکم صال  مسکوني عبارت است از نسبت تع اد جمعيت س

 ( حقوق شهري، تهران، انتشارات مج ، چاپ اول( 133)کاميار، غ. )شهري يا تمام شهر. 
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 تراكم در واحد مسكوني)ضريب اشغال واحد مسکوني(
  مسشكوني(  تراكم در واح  مسكوني يعني متوسط تع اد افراد ساكن در يك واح  مسكوني )يا در يك اتاق از يشك واحش  

 گوين .نيز مي ضريب اشغال واحد مسكونيدر مح ود  معيني از شهر به اين تراكم 
 تع اد افراد 

 واح  مسکوني = ضريب اشغال واحد مسکوني
 

  تراکم ساصتماني عبارتست از نسبت مساحت زيربناي ساصتماني )در مجموع طبقات( به کل مساحت زمين
  شودمسکوني که به درص  بيان مي

 ( حقوق شهري، تهران، انتشارات مج ، چاپ اول( 133)کاميار، غ. )

      تراکم ساصتماني عبارتست از تمام سطوح ساصتمان اعم از زيرزمين و روي آن که بشه اسشتفاد  مجشاز منطقشه
اصتصاص ياب  و به عذر آن که نيمي از زيرزمين از کف معبر و يا شيب طبيعشي زمشين    )مسکوني، تجاري و ...(

توان آن را جزو تراکم محسوب ننمود، مگر آن که در پروانشه زيشرزمين بشراي اسشتفاد  انبشار      تر است نميپايين
 طبقات، پارکينگ و يا تأسيسات منظور شود. 

 

 شود، عبارتست از: هاي عمومي مجاز در زيرزمين که در تراکم ساختماني منظور نميالف ـ فضا
 قي(پارکينگ، انباري و تأسيسات )مکانيکي، بر 

 مترمربع 41تر به مساحت ح اکثر واح ي و بيش 11هاي مسکوني سراي اري جهت مجتمع 

  سرويس به اشتي 

 . استخر، سونا و مکان ورزشي که منحصرًا مورد استفاد  ساکنين باش 

 

 :شود، عبارتست ازهاي عمومي مجاز در طبقه همکف که در تراکم ساختماني منظور نميب ـ فضا
 هاازي بچهپارکينگ و محل ب 

  مترمربع )در صورت ع م اح اث در زيرزمين( 31اتاق تأسيسات به مساحت ح اکثر 

  مترمربع 12اتاق نگهباني ح اکثر به مساحت 

 تر به مساحت حش اکثر  واح ي و بيش 11هايمحلي براي جلسات هيئت م ير  و م يريت ساصتمان جهت مجتمع
 مترمربع )در پيلوتي همکف يا زيرزمين(  31

 راي ورودي  سرس 

 

 شود، عبارتست از: هاي عمومي در طبقات ساختمان که در تراکم ساختماني منظور نميپ ـ فضا
  هاي ارتباطي در ح  متعارفپله، آسانسور، پله فرار وراهرورا 

 هشاي بلن مرتبشه،   چنين محل تأسيسات روي بام در سشاصتمان گير( و همآم گي سقف نهايي )بارانصرپشته و پيش
 شود(.  رد اين بن  جزء زيربنا نيز محاسبه نمي)موا
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 هاي مسکوني مجموعشه قشرار گيشرد، سشاير     توان  در اصتصاص واح تبصر : به جزء محل پارک صودرو و انبار که مي
عمل: ص ور هاي مالک)مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامههاي ياد ش   فوق کاًل مشاع و غيرقابل تفکيک صواه  بود. فضا

 (39، ص 1331ه ساصتماني معاونت شهرسازي و معماري، ادار  کل، شهريور پروان
        .تراکم ساصتماني عبارت است از نسبت درص  سطح زيربناي کل ساصتمان بشه سشطح قطعشه زمشين مشورد سشاصت

، 1331ششهريور   عمل: ص ور پروانه ساصتماني معاونت شهرسازي و معماري، ادار  کشل، هاي مالک)مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه
 (39ص 

      تراكم ساصتماني عبارت است از نسبت سطح كل فضاي ساصته ش   )سطح كل زيربنشا( در تمشام طبقشات بشر
 سطح كل قطعه زمين.

 تراكم مسكوني
گيري ميزان سكونت در يك شهر، ناحيه و يا يك محله است. تراكم مسشكوني برحسشب تعش اد    تراكم مسكوني ابزار ان از 

 اراضي مسكوني يك شهر و براساس نفر در هكتار است.جمعيت ساكن در 
 تراکم ناخالص جمعيت

 عبارت است از نسبت جمعيت ساکن در هر مح ود  به کل سطح آن مح ود  به ازاي واح  سطح
جمعيت ساکن در مح ود  بر حسب نفر
مساحت کل مح ود  بر حسب هکتار  تراکم ناخالص جمعيت=

، ششرکت  1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سشال  مع ج ي  تهران، طرح حفظ و سامان)ضوابط و مقررات اجرايي طرح جا
 (4:ص1363ريزي شهر تهران، زمستان پردازش و برنامه

 تراكم ناخالص مسكوني
تراكم ناصال  مسکوني عبارت است از نسبت تع اد جمعيت ساكن در هر شهر )يا ناحيه يا محله( به سطح كشل اراضشي   

وني همان شهر برحسب نفر در هكتار. در اين محاسبه، سطوح صشال  اراضشي مسشكوني بشه اضشافه سشطوح ششبكه        مسك
هاي شهري و ص مات عمومي وابسته به همان ناحيه مسكوني )به جز فضاهاي بشزرو بشاز و صشنعتي و    ها و كوچهصيابان

 شود.تجاري و...( در نظر گرفته مي
 تراكم واحد مسكوني

 .ع اد واح  مسكوني در هر هكتار در مح ود  معيني از شهرعبارت است از ت
 تعداد طبقات مجاز ساختمان

 تع اد طبقات مجاز ساصتمان عبارت است از سطح كل زيربناي مجاز تقسيم بر سطح اشغال زمين.
 تفکيک

تعيشين شش      تر بر اساس ح  نصشاب عبارت است از تقسيم قطعه زميني با يک پالک ثبتي به دو و يا چن  قطعه کوچک
)ضوابط و مقررات اجرايي طرح طور مجزا مورد تملک قرار داد. نحوي که بتوان از نظر ثبتي هر جزء حاصله را بهدر ضوابط به 

ريزي شهر تهران، ، شرکت پردازش و برنامه1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و سامان
 (4ص:1363زمستان 
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 جداره
هايي است که هشيچ سشاصتماني بشه صشورت بالفصشل بشه آن ملحش         هاي محوطهمنظور از ج ار ، سطوح مربوط به ديوار
)ضوابط و مقررات ارتقاي کيفي سيما و منظر شهري، مصوب شوراي عشالي شهرسشازي و معمشاري،    نيست، نظير ديوار باغات و نظاير آن. 

25/9/1336) 
 حريم شهر

رت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون مح ود  شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضشرورت  حريم شهر عبا
دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماي . به منظشور حفشظ اراضشي خزم و مناسشب بشراي      

هرگونه استفاد  براي اح اث ساصتمان و ها، توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات، جنگل
قشانون   2)ماد   پذير است.هاي جامع و هادي امكانتأسيسات در داصل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات طرح

 مجلس شوراي اسالمي(. 14/11/34مصوب 

 حريم حفاظتي
هشاي امنيتشي يشا ايمنشي و غيشر  تحشت       هاي صاص به مناسبتاي از اراضي که در اطراف عملکردعبارت است از مح ود 

برداري از اراضي مزبور منوط به رعايت ضوابط حشريم مربوطشه   ساز، کاربري و بهر وحفاظت قرار گرفته و هر گونه ساصت
، 1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسشازي و معمشاري، سشال    )ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و ساماناست. 

 ( 5:ص1363ريزي شهر تهران، زمستان پردازش و برنامه شرکت

 حوزه شهري 

شود كه در داصل و صارج مح ود  شهر قرار داشته و از ح ود ثبتشي و عرفشي واحش ي تبعيشت     به كليه نقاطي اطالق مي
 كنن .

 حوزه بندي شهري
هشاي ششهري بشه كشار     برد برنامشه هاي محلي براي پيشبخشي است كه حكومتترين تمهي  انتظامبن ي شهري رايجحوز 
 (.34)دانشنامه م يريت شهري و روستايي، ص برن . مي

 حياط )اصلي(
ترين فضاي باز ساصتمان که براي عملکردهاي مختلف از جمله نورگيري، ايجاد فضاي سبز صصوصي، ترين و اصليبزرو

زيربنشا در طبقشه همكشف در مقشررات      شود. نسبت سطوح حياط اصلي و سطحفضاي بازي کودکان و جز آن استفاد  مي
 (.16)الزامات عمومي مبحث چهارم مقررات ملي ساصتمان ايران، ص شود. مي هاي توسعه شهري تعيينطرح

 حياط خلوت )فرعي(
ها به منظشور  فضاي باز كوچكتري در کنار ساصتمان كه ممكن است در تمامي عرض يا طول زمين و يا در قسمتي از آن

)الزامات عمومي مبحث چهشارم مقشررات ملشي سشاصتمان      هويه بخشي از ساصتمان در طبقات نيز امت اد يافته باش .تامين نور و ت

 (.16ايران، ص 
 سرانه

هاي شهري در يک مح ود  شهري يا تمام شهر سهم هر يشک  عبارت است از مق ار زميني که به طور متوسط از کاربري
( 133)کاميشار، غ. ) انه در مطالعات شهري کشور، مترمربع به ازاي هر نفشر اسشت.  گيري سرشود. مقياس ان از از ساکنان مي

 حقوق شهري، تهران، انتشارات مج ، چاپ اول( 
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 جمعيت )نفر( = سرانه مساحت )مترمربع(
 سرانه مسكوني

تمام ششهر   سرانه مسکوني عبارت است از مق ار زميني که به طور متوسط از کاربري مسکوني در يک مح ود  شهري يا
 ( حقوق شهري، تهران، انتشارات مج ، چاپ اول( 133)کاميار، غ. )شود. سهم هر يک از ساکنان مي

 مراتب خدمات شهريسلسله
هاي ص ماتي )غيرمسکوني( بر حسب پوشش جمعيتي، تناوب مراجعشه و مقيشاس عملکشردي    بن ي کاربريمقصود دسته

)ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع ج يش   يابن . تقسيمات شهري عينيت مي کاربري ص ماتي مربوطه است که در قالب نظام

ريزي ششهر تهشران، زمسشتان    ، شرکت پردازش و برنامه1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال تهران، طرح حفظ و سامان
 (6:ص1363

 دوربرگردان
 بينشي ن بست قرار داشته و جهت دور زدن وسائط نقليه پشيش شود كه در انتهاي معبر بمي دوربرگردان به فضايي اطالق

)الزامات عمومي مبحث چهارم مقررات ملي ساصتمان ايشران، ص  متر كمتر باش .  12شود. قطر دوربرگردان داير  شكل نباي  از مي

35.) 
 زيرزمين

تر از تراز کف گذر و تفاع آن پايينتر از نيمي از اراي از ساصتمان است که بيشاز نظر ضوابط و مقررات شهرسازي طبقه
)ضوابط و مقررات ششوراي عشالي   متر از کف گذر، يا گذر اصلي باش .  21/1ارتفاع باخي سقف آن )کف طبقه همکف( ح اکثر 

 (14163/311ش )ع 13/11/1343شهرسازي و معماري مصوب 
 سطح زيربنا

)ضشوابط و مقشررات   ششود.  ک قطعه زمشين احش اث مشي   عبارت است از مجموع سطوح ساصته ش   در کليه طبقاتي که در ي

ريزي ، شرکت پردازش و برنامه1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال اجرايي طرح جامع ج ي  تهران، طرح حفظ و سامان
 (6:ص1363شهر تهران، زمستان 

 سطح مجاز احداث بنا
ترين حش  کليشه   در آن اح اث بنا مجاز بود  و تصوير صارجي اي از سطح قطعه زمين کهعبارت است از ح اکثر مح ود 

)ضوابط و مقررات اجرايي طرح جامع ج ي  تهشران، طشرح   آم گي بر روي قطعه زمين در آن قرار گيرد. طبقات و يا هر گونه پيش

 (6:ص 1363تهران، زمستان ريزي شهر ، شرکت پردازش و برنامه1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال حفظ و سامان
 ضريب اشغال

)ضشوابط و مقشررات اجرايشي طشرح جشامع ج يش        عبارت است از نسبت مساحت سطح مجاز اح اث بنا به مساحت قطعه زمين. 

ريزي ششهر تهشران، زمسشتان    ، شرکت پردازش و برنامه1361دهي، مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، سال تهران، طرح حفظ و سامان
 (3ص :1363
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 بندي طرح جامعاستخوان -2
 

 تعريف 

ها باعشث انحشراف   ها تأثير ساصتاري در طرح داشته و تغيير آنشود كه اجراي آناساس طرح جامع به مواردي اطالق مي
هشاي اساسشي در طشرح جشامع، تفصشيلی ششهر       مغشايرت آسشتانه  و ع م توفي  در تحقش  اهش اف طشرح صواهش  داششت.      

 ح زير ارائه ش   است.محمودآبادنمونه به شر
هکتار تعيين و تثبيت ش   است. افزايش و يا كاهش مح ود  ششهر مغشايرت اساسشي     161.6مح ود  شهر  -

هشايي از آن در داصشل و   هشايي كشه بخشش   شود ولي ت قي  مح ود  )به ويژ  در صصوص پالكمحسوب مي
مجمشوع مسشاحت ششهر بالمشانع      هكتار در 5گيرن ( تا سطح ح اكثر هايي در صارج مح ود  قرار ميبخش
 است.  

و ضشوابط سشاصتماني    طرح جشامع، تفصشيلی   تغيير تراکم ساصتماني و جمعيتي در مح ود  شهر نسبت به  -
 گردد.طرح مغايرت اساسي تلقي مي

 گردد.و ضوابط مربوطه مغايرت اساسي تلقي مي1هرگونه ساصت و ساز صارج از نقشه   -
هشای تعيشين شش   در طشرح جشامع،      درص  نسبت به سرانه 21بيش از  ها به ميزانافزايش يا کاهش سرانه -

 شود.مغايرت اساسي محسوب مي

هشای  تغيير کاربري عناصر عم   و موثر با مقياس شهري )منطب  بشر تش قي  تعشاريف و مفشاهيم کشاربری       -
ران( شورای عالی شهرسازی و معمشاری ايش  1339صرداد سال  11مصوب  -ها های آنشهری و تعيين سرانه

هشاي  مترمربع، ورزشگا ، پارک و فضاي سبز، پرديس 2111همانن  بيمارستان، آموزشی با مساحت بيش از 
 گردد.اداري، تأسيسات و تجهيزات مغايرت اساسي تلقي مي

بش ون تعيشين جشايگزين     4 هاي من رج در نقشهها و يا حذف برصي از شبکهتغيير سلسله مراتب دسترسي -

 .گرددقی ميآن، مغايرت اساسي تل
 

 معرفي طرح -2-1
نفشر جمعيشت    21694، 1391شهر محمودآبادنمونه بر اساس آصرين سرشماري عمومي نفوس و مسکن کشور در سشال  

 درص  رش  داشته است.   2.14ساخنه  1335-91داشته است. جمعيت شهر در طي دور  پنجساله 
 به شرح زير است: 1335هاي جمعيتي محمودآبادنمونه با توجه به آمار سال ويژگي
 درص  31.2 سال(: 11از  ترکمميزان جواني )سهم جمعيت  -

 درص  2.5 سال(: 31)سهم جمعيت بيش از  ساليميزان کهن -

 113.2: نسبت جنسي -

 نفر 4.16: بعد خانوار -

 نفر در هکتار 113: تراکم ناخالص -

 نفر در هکتار 354: تراکم خالص -
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 درص  36.5: ميزان باسوادي کل -

 درص  32.3: سوادي زنانميزان با -

 درص  39: سهم مهاجران از جمعيت كل شهر -

 

 هاي جمعيتي شهر محمودآباد نمونه به شرح زيران :برصي از ويژگي 1391در سال 

 درص  114 نسبت جنسي :  -

 نفر 3.43 بعد خانوار:  -

 

رش  جمعيت شهر طي دور  هاي با توجه به سه گزينه ممکن، ت وين سناريو گزينه نهايي و منتخب براي جمعيت شهر:
   انجام ش   است: 1 برنامه به شرح ج ول

  
 1011: برآوردهاي جمعيتي شهر محمودآبادنمونه در سه گزينه تا افق برنامه سال 1 جدول

 1011 1011 1831 1831 1871 1881 1831 1811 سال

 1331111 1311111 1251111 1211545 1143211 943252 693393 534536 جمعيت استان قزوين ش نفر

 1.44 1.69 1.69 1.11 1.46 1.94 4.14 - نرخ رش  جمعيت استان قزوين ش درص 

جمعيت محمودآباد 
 نمونه

 26211 25411 23311 21694 19469 11413 5591 1124 گزينه اول: رش  طبيعي و نگه اشت جمعيت موجود

 24111 23511 22411 21694 19469 11413 5591 1124 گزينه دوم: ثابت مان ن سهم جمعيت

 31911 26411 24411 21694 19469 11413 5591 1124 گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

تغييرات جمعيتي در 
 محمودآباد نمونه

 1411 1311 2114 2116 3261 5316 4445 - گزينه اول: رش  طبيعي و نگه اشت جمعيت موجود

 411 911 314 2116 3261 5316 4445 - جمعيتگزينه دوم: ثابت مان ن سهم 

 4311 3211 2414 2116 3261 5316 4445 - گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

سهم محمودآباد از 
 استان

 2.15 1.96 1.91 1.31 1.62 1.13 1.61 1.21 گزينه اول: رش  طبيعي و نگه اشت جمعيت موجود

 1.31 1.31 1.31 1.31 1.62 1.13 1.61 1.21 جمعيت گزينه دوم: ثابت مان ن سهم

 2.41 2.12 1.95 1.31 1.62 1.13 1.61 1.21 گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

نرخ رشد جمعيت 
 محمودآباد

 1.22 1.46 1.66 2.14 5.41 6.39 16.33 - گزينه اول: رش  طبيعي و نگه اشت جمعيت موجود

 1.51 1.63 1.63 2.14 5.41 6.39 16.33 - مان ن سهم جمعيتگزينه دوم: ثابت 

 2.94 2.51 2.23 2.14 5.41 6.39 16.33 - گزينه سوم: تغييرات جمعيتي با رون  افزاين  

 

هشا  هر ک ام از اين سه گزينه، به نوعي امکان وقوع دارن  و شهر محمودآباد نمونه بايش  بشراي وقشوع هرکش ام از آن     
گيرد و نيازي بشه گسشترش   ين ميزان جمعيتي در شهر شکل ميترکمدارد. در صورت وقوع گزينه دوم، نگا صود را آماد  

آورد از ايشن رو  شهر وجود ن ارد و اين شرايط، فرصتي را براي بهبشود کيفشي صش مات و فضشاهاي ششهري را فشراهم مشي       
آورد وجشود مشي  اي را براي شهر بشه يط ويژ رويه شهر جلوگيري شود. گزينه سوم نيز شراضروري است که از گسترش بي

اي مياني است و بشر  کلي بر هم بزن . گزينه اول، گزينهبيني نش ن آن، ممکن است ساصتار شهر را بهکه در صورت پيش
اي، را  اي و بيششينه هاي کمينهداشت و در صورت وقوع هرک ام از گزينهتوان شهر را در شرايط تعادل نگا اساس آن مي

 ها بسته نخواه  بود.يابي به آن موقعيتاي دستبر
نفشر  26211( 1415، جمعيت قابل انتظار بشراي ششهر محمودآبادنمونشه در سشال افش  طشرح )      1 با توجه به ج ول 

 شود.  برآورد مي
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 شهر محمودآبادنمونه کاربری پيشنهادی: 1نقشه 
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 محدوده و حريم شهر -2-2
 

ي آن تشا حش  جنشوبي    ت. اين مح ود  در برگيرن   بافت شهري موجود و توسعههکتار اس 161.6مساحت مح ود  شهر 
  کانال آبرساني در شمال و ح  غربي پارک نيلوفر در غرب است.

مح ود  حريم شهر محمودآبادنمونه بر اساس صورتجلسه کارگرو  تخصصي امورزيربنايي و شهرسازي اسشتان بشه تشاريخ    
هکتشار   1233ی ششهر  يين گردي . مساحت صال  حريم پس از کسر محش ود  هکتار تع 1459به مساحت  4/11/1391

 است. در حريم شهر محمودآبادنمونه دو پهنه اصلي قابل تشخي  است:  
 الف ـ پهنه باغات
 شود. رشت دي   مي-ها در جنوب بزرگرا  قزوينهاي ميو  و تاکستان است که بيشترين آناين پهنه شامل باغ

 ورزيب ـ پهنه اراضي كشا
 هکتار برآورد ش   است.   زار است سطح اين پهنهاين اراضي در شرق شهر بصورت کشت آبي و در غرب ديم

 ی زيشر )گزينشه  ده . حريم شهر محمودآبادنمونه به رنگ سشبز در نقششه  حريم شهر محمودآبادنمونه را نشان مي 2 نقشه
 دوم( ترسيم ش   است.

 

 
 بادنمونهشهر محمودآ پيشنهادی : حريم2نقشه 
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 تقسيمات شهري -2-8
 

بنش ي  (، تقسشيمات ششهري تنهشا ششامل محلشه     1415با توجه به ان از  جمعيت شهر محمودآبادنمونه تا سال اف  طرح )
هشاي  هشا صيابشان  محله که مرزهاي اين محلشه  4بيني در مح ود  شهر در قالب نفر جمعيت قابل پيش 26211شود. مي

 پيشنهاد ش   است.   3 هکتاري شهر به شرح نقشه 161.6ي هستن  در مح ود امام حسين )ع( و شهي  دستغيب 
 اي: اصول پايه در تقسيمات محله 

هشا و  شون . دو بن  آصشرين مشوارد زيشر کشه ششفافيت لبشه      اي محسوب ميبن ي محلهموارد زير اصول اصلي براي تقسيم
 دآبادنمونه هستن . بن ي محله در شهر محموهاي جمعيتي است مبناي تقسيمآستانه
 همگني و انسجام فرهنگي ش اجتماعي   -

 همگني بافت كالب ي  -

 هويت -

 تقسيمات عرفي -

 هاشفافيت لبه -

 هاي جمعيتي  آستانه -

 
 : تقسيمات شهري محمودآبادنمونه8نقشه 
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 شبکه ارتباطي شهري -2-0
 

ط دارد. عالو  بر اين محور با عملکرد ملشي،  رشت با ساير نقاط کشور ارتبا-شهر محمودآبادنمونه از طري  بزرگرا  قزوين
کنش  و از طريش  يشک مسشير فرعشي بشه ششهر        ي ان کي از ششمال ششهر عبشور مشي    رشت در فاصله -آزادرا  ج ي  قزوين

 شود. را  ق يمي محمودآبادنمونه ديگر مسير منتهي به شهر است.محمودآبادنمونه وصل مي
ده . همانگونه کشه در نقششه ديش      ر محمودآبادنمونه را نشان ميسلسله مراتب شبکه رفت و آم  در شه 4 نقشه 

-جنشوبي بشه سشوي ششرقي    -حسين استوار است. فرم شهر از شماليشود ساصتار شبکه بر اساس محور کشاورز ش امام مي
اي قشه جنوبي شهر بود  و به صورت حل-هاي امام صميني و شورا مهمترين محورهاي شماليغربي باي  تغيير ياب . صيابان

ي ترافيکشي ششهر را تکميشل صواهنش  کشرد. تقشاطع محورهشاي        با کمک محور پيشنهادي جنوب کانال آبرسشاني ششبکه  
صميني( مراکز اصلي گذران اوقات فراغت ششهر را در کنشار صشود جشاي صواهنش  داد.      امام -شورا -حسينگفته )امامپيش

غربشي در ششمال و جنشوب بلشوار      -ي ششرقي کنن  پخشوهاي دکتر حسابي و شيرودي نيز نقش محورهاي جمعصيابان
 حسين را به عه   صواهن  داشت.امام

 
 ها در شهر محمودآبادنمونه مراتب دسترسي: سلسله0نقشه 
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 هاي پيشنهاديسطوح و سرانه -2-1
 

ي مورد انتظار بـراي  هاهاي موجود شهر محمودآبادنمونه و كمبود سطوح مورد نياز و سرانه: سطوح و سرانه2 جدول
  1011ها در سال افق هر يك از آن

 كاربري پهنه كاربري

 برآورد جمعيت سال 
 نفر 21833: 1831

 بيني جمعيت سالنياز شهر پيش
 نفر 28211: 1011

نياز روستاهاي 
بيني پيش گيرخدمات

: 1011جمعيت سال
 نفر 10108

کل
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 111111 561211 1 1 561211 21.1 51تر ازکم 21.9 466549 مسكوني مسكوني

مراكز كار و 
 فعاليت

 19631 41311 1 1 41311 1.5 2.5تر از کم 1.5 33431 تجاري

 1.4 13213 اداري
 2الي 1

1.4 14321 1 1 14321 16661 

 6116 5441 1 1 5441 1.2 1.3 5931 انتظامي

 16169 62312 6122 1.5 45231 2.4 4تر از کم 1.1 3294 تولي ي  -کارگاهي

خدمات رفاه 
 عمومي

مي
مو

ش ع
موز

آ
 

کودکستان و 
 دبستانيپيش

1131 1.1 - 1.1 2621 1 1 1161 1131 

دبستان نظام 
 ج ي 

21445 1.9 

بر اساس 
شمار 

 آموزاندانش

1.1 2992 1 1 91636 33623 

 1.5 11494 دبيرستان

بر اساس 
شمار 

 آموزاندانش

1.6 19141 1.34 11694 16661 23131 

مراکز آموزش 
 ايوحرفهفني

1932 1.1 

بر اساس 
شمار 

 آموزاندانش

1.3 3141 1.1 1414 11191 11113 

 13131 24142 6122 1.5 19141 1.6 1.5الي  1 1.3 3211 به اشتي -درماني 

 1116 3141 1 1 3141 1.3 1.5الي  1.2 1.3 6532 مذهبي

 1.4 9564 فرهنگي
الي  1.4

1.65 
1.5 13411 1 1 13411 16961 

 6111 5441 1 1 5441 1.2 - 1.1 1 فضاي باز جمعي

 11311 16624 1414 1.1 14321 1.4 1.5الي  1 1.1 1363 ورزشي

 6611 11331 1 1 11331 1.4 1.5الي  1.2 1.1 1 پذيرايي-گردشگري

پارك و فضاي 
 سبز

 111319 113311 1 1 113311 4.1 3ح اقل  1.4 12233 سبز پارك و فضاي

تأسيسات و 
تجهيزات 

 شهري

 1116 2621 1 1 2621 1.1 - 1.1 542 نقل و انبارداريوحمل

 6311 3141 1 1 3141 1.3 2.5الي  1.2 1.1 2351 تأسيسات و تجهيزات شهري

 616611 431441 1 1 431441 16.6 31تر از کم 13.9 412345 شبكه ارتباطي و معابر شبكه معابر

مسيل و 
 آبراهه

 6911 11331 1 1 11331 1.4 - 1.4 14241 مسيل و آبراهه

 1111161 1439631 42491 3.14 1446141 53.2 - 43.4 1159164 جمع کل

 دبستاني و مذهبي مکانيابي منوط به درصواست مالکين و نهادهاي مسئول و اعالم رأي کميسيون ماد  پنج استان صواه  بود.تولي ي، کودکستان و پيش -هاي کارگاهي* در صصوص کاربري
 اي، امام صميني، شريعتي و امام حسين، هاي آيت ا.. صامنهاربري تجاري حسب درصواست مالکين، در محور فعاليتي مشخ  ش   بر نقشه کاربري زمين پيشنهادي و در مجاورت صيابان** پيشنهاد ک

 مترمربع برآورد ش   است. 63356ها )مختلط مسکوني ش ص ماتي(ک.. مساحت اين گونه پالبراساس سطوح محاسبه ش   و منوط به اعالم رأي کميسيون ماد  پنج استان صواه  بود
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 ضوابط در خصوص مراجع صدور پروانه ساختماني و نحوه پايان کار -8
 

 ده .  کار ساصتماني را نشان مينمودار زير چگونگي گردش کار براي ص ور پروانه ساصت و گواهي پايان
 

 
 

حريم مصوب آن توسط شهرداري محمودآبادنمونشه صشادر صواهش     ص ور پروانه ساصتماني در مح ود  شهر و  
ش . نحو  انطباق تقاضا با اسناد طرح تفصيلي مصوب از سوي داير  ص ور پروانه که در سشازمان اجرايشي ششهرداري )بشر     

را شهرداري از سوي استان اري به نماين گي از سوي وزارت کشور ابالغ صواه  شش ( بشه مرحلشه اجش     اساس درجه و رتبه
  شود.گذاشته مي
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ضوابط و مقررات مربوط به نحـوه اسـتفاده از زمـين، تفکيـک و احـداث سـاختمان در        -0
 هاي شهري و غيرشهريهاي کاربريحوزه

 

 شود:آن به شرح زير تعيين مي بن ي اصلي كاربري زمين و اجزاءدسته

هـا )مصـوب شـورايعالی شهرسـازی و     بندي انواع كاربري زمين به تفكيك مقياس عملكـردي آن : دسته8 جدول
 معماری ايران(

 تعريف مقياس نوع کاربري رديف

 محله مسکوني 1
هشاي دانششجويي صشارج از    هاي چن صانواري و آپارتماني چن واح ي و صوابگا واح ي و مجتمعهاي تکسکونتگا 

 محوطه دانشگا 

2 
آموزش، تحقيقات و 

 فناوري
 شهر

هشاي علميشه و مراکشز تحقيقشاتي و پژوهششي و علمشي و       ها، دانشسشراها، حشوز   شک  ها، دانم ارس عالي، دانشگا 
 کاربردي و پارک فناوري

 آموزشي 3

 دبستاني )مه کودک ش آمادگي ش دبستان(هاي پيشآموزش محله

 دانشگاهيهاي سوادآموزي ش م ارس راهنمايي ش دبيرستان و پيشکالس ناحيه

 اي و کار و امور اجتماعيهاي آموزشي فني و حرفهابسته به آموزش و پرورش و مجتمعهاي صنعتي وهنرستان منطقه

 شهر
م ارس اسالمي، م ارس کودکان استثنايي، مراکز پرورش استع ادهاي درصشان، م ارس ششاه  و مش ارس اتبشاع    

 صارجي

 اداري و انتظامي 4

 شهرداري نواحي، شوراهاي حل اصتالف ناحيه

 منطقه 
هاي قضايي، ادارات آب و برق، گاز، مخابرات، آموزش و پرورش، راهنمشايي و راننش گي، تشامين اجتمشاعي،     مجتمع

 هاي بسيجپست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادي و مالياتي، راهنمايي و رانن گي، کالنتري، آگاهي و پايگا 

 شهر

هشاي مسشتقل   ها و سشازمان هاي وابسته به وزارتخانهرکتهاي مستقل دولتي، ادارات کل و شها و سازمانوزارتخانه
هشا،  صانشه دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، ستاد نيروهاي نظامي و انتظامي، و سشاير مراکشز انتظشامي، سشفارت    

هشاي موجشود و   المللي، شهرداري و شوراي اسشالمي ششهر، دادگسشتري و زنش ان    هاي بينها و سازمانگريکنسول
 هاي اصالح و تربيت و سرپرستي بانکهاوکانون ريمراکز بازپرو

 زن ان صارج از مح ود  شهر

5 

ي(
فاع

رانت
 غي

ي،
فاع

)انت
ي 

 مات
، ص

ري
جا

ت
 

 تجاري

 واح هاي صري  روزانه )صوروبار، ميو  و سبزي، نانوايي، قصابي و امثالهم( محله

 ناحيه

فروششي و ...(  افشزار، قنشادي، آجيشل   وستا، نوشتهاي مصرف شهر ورواح هاي صري  هفتگي )سوپرمارکت، فروشگا 
هشا،  هشاي معاملشت امشالک، بازارچشه    الحسنه و موسسات مالي و اعتبشاري، بنگشا   هاي قرضها و صن وقشعب بانک

هشاي  هشا، ششرکت  ها، رستورانهاي منسوجات، پالستيک، لوازم صانگي، لوزام صوتي و تصويري، کتابفروشيفروشگا 
 نواع مشابه ديگربيمه، داروصانه و ا

 شهر

هاي بازرگاني و تجاري، واح هاي صريش  صشاص   ها، بازار، شرکتهاي صنوف مختلف و بورسها، راستهفروشيعم  
ها و موسسشات مشالي و   ها، پوشاک، شعب مرکزي بانکفروشياي، مبلهاي بزرو زنجير و بلن م ت مانن  فروشگا 

ات کاخ، نماين گي فروش عرضه وسايل نقليشه، فروششگا  عرضشه قطعشات     اعتباري، موسسات تجاري واردات و صادر
هشاي لشوازم صشانگي و    ي کي وسايل نقليه و فروشگا  عرضه صنايع دستي و فشرش، تاخرهشاي پشذيرايي، تعميرگشا     

 هاي صارجي، نماين گي موسسات تجاري صارجيصودرو، دفاتر نماين گي بانک

ص مات 
 انتفاعي

 هاي زنانه و مطب پزشکانمور مشترکين تلفن همرا ، فروش روزنامه و مجله(، آرايشگا دفاتر )پست، ا محله

 ناحيه

بشرداري، ثبشت اسشناد، ازدواج و طشالق،     هاي صصوصشي، دفشاتر )وکالشت، مهن سشي و نقششه     +، آموزشگا 11پليس 
هشاي ورزششي   وژي، سشالن هاي طبي و تخصصي، مراکز راديولهاي پيمانکاري و مشاور و ص مات(، آزمايشگا شرکت

 کوچک، مرکز مشاور  درماني و صانوادگي

 منطقه
ارائه ص مات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراکشز آراي و مششابه، آمبشوخنس صصوصشي، درمشان اعتيشاد، فيزيشوتراپي،        

 هاي ديجيتال انتفاعي، راديولوژي، مطب دامپزشکانمراکز کاريابي، مرکز معاينه فني صودرو، رسانه

ص مات 
 غيرانتفاعي

 شهر
هشاي  هشا، رسشانه  هشا و تعشاوني  ها، مجشامع، انجمشن  هاي مردم نهاد ش موسسات صيريه ش اتحاديهدفاتر احزاب، تشکل

 هاي علميه(هاي مذهبي )به غير از حوز  هاي ورزشي و آموزشگاديجيتال صبري، هيئت

 ورزشي 4

 هاي بازي کوچکزمين محله

 هاي کوچک ورزشي و استخرهاشي و سالنهاي ورززمين ناحيه 

 هاي آبي ورزشيها، مجموعههاي ورزشي، زورصانهها و مجتمعورزشگا  شهر

 درماني 6

 هامراکز به اشت و تنظيم صانواد ، درمانگا  محله

 هاکلينيکپلي ناحيه 

 نستخت و مراکز اورژا 44از  ترکمهاي مراکز انتقال صون، بيمارستان منطقه

سرپرسشت و  ها، مراکز توانبخشي و مراکز نگهش اري کودکشان بشي   ها، تيمارستانهاي اصلي شهر، زايشگا بيمارستان شهر
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هـا )مصـوب شـورايعالی شهرسـازی و     بندي انواع كاربري زمين به تفكيك مقياس عملكـردي آن : دسته8 جدول
 معماری ايران(

 تعريف مقياس نوع کاربري رديف

 هاي دامپزشکيسالمن ان، معلولين و جانبازان و درمانگا 

 فرهنگي ش هنري 3

 جوانان، سينماهاي پرورش فکري کودکان و نوهاي اجتماعات کوچک، کانونها و سالنکتابخانه ناحيه

 شهر
هاي فرهنگي، سالن اجتماعشات، سشينما، تئشاتر، سشالن     کتابخانه مرکزي و تخصصي، نگارصانه، فرهنگسرا و مجتمع

 کنسرت و موسسات و دفاتر مرکزي روزنامه و مجله، مراکز ص ا و سيما

 پارک 9

 ايبوستان )پارک( محله محله

 ايبوستان )پارک( ناحيه ناحيه 

 وستان )پارک( اصلي شهرب شهر

 مذهبي 11
 هاها و فاطميهمساج ، حسينيه محله

 ها و مساج  بزرو و مسج  جامع شهر، مصلي، مه يه، کليساها، کنيسه شهر 

 تجهيزات شهري 11

 آوري زبالههاي جمعايستگا  محله

 هاي سوصت، جايگا 115و تر  بار، اورژانس  نشاني، ميادين ميو هاي آتشآوري زباله، ايستگا هاي جمعايستگا  ناحيه

 احمرهاي دائمي و مراکز ام اد و نجات هاللهاي موجود، نمايشگا گورستان شهر

 ونقل بارکشتارگا ، گورستان، مرکز دفع به اشتي زباله، مي ان مرکزي ميو  و تر  بار، حمل صارج از مح ود  شهر

 تاسيسات شهري 12
 هاي عمومي به اشتي تنظيم فشار گاز ، آب و فاضالب، سرويس هايايستگا  محله

 هاي تنظيم فشار گازهاي آب و فاضالب و پسمان ، ايستگا صانهزميني و هوايي، تصفيهمخازن آب منطقه 

13 
حمل و نقل و 

 انبارداري

 هاي مترواي و ايستگا هاي محلهمعابر و پارکينگ محله

 راني شهري، پايانه هاي مسافربريهاي عمومي و اتوبوسمعابر، پارکينگ ناحيه 

 شهر
هاي موجود، بنادر، تاسيسات مرکزي هاي مسافربري درون شهري و بين شهري، ايستگا  فرودگا معابر، پايانه

 هاهاي بزرو و کوچک و سردصانهمترو، پارکينگ

 ها سردصانهانبارهاي اصلي کاخ، فرودگا ، سيلو و  صارج از مح ود  شهر

 هاي موجود نيروهاي انتظاميها و آمادگيپادگان ناحيه  نظامي 14

 هاي کشاورزي و باغات و واح هاي باغ مسکونيزمين محله باغات و کشاورزي 15

    آنانهاي تملک شها، بناهاي يادبود، آرامگا  مشاهير، اماکن متبرکه و حريمهاي تاريخي، موز اماکن و محوطه شهر تاريخي 14

 ياب (مي هاي طبيعي و فضاي سبز دست کاشت )غير از پارکسطوحي که جهت جنگل شهر  طبيعي 16

 شهر حريم 13
شهري و تاسيسات هاي بينآهنها و را  حريم قانوني تملک را ها، آبگيرها، مسيلبها، تاخحريم قانوني رودصانه

 زيربنايي آب و برق و گاز و نفت و فاضالب

19 
فريحي ش ت

 گردشگري

 شهر
هاي جنگلي و هتل، مسافرصانه، مهمانپذير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي تفريحي ويژ ، پارک

 هاي جهانگردي و پالژهاي ساحلي و ...اردوگا 

 وحشباغ صارج از مح ود  شهر

 صنعتی 21

های الف گرو 
مصوبه شمار  

ت  44466
مورخ  61591
1363/12/24 

هيآت م يران با 
 اصالحات بع ی

 غذايی:
 بن ی صشکبار ب ون شستشوتهيه و بسته -1
 بن ی صرما ب ون شستشوبسته -2
 تن در سال 3111نبات و پولکی و شکرپنير و غير  تا واح  تولي  آب -3
 واح  تولي  نبات )نبات ريزی( -4
 تن در سال 311واح  تولي  گز و سوهان تا  -5
 جاتی نمک و ادويهبن واح  بسته -4
 بن ی چایواح  بسته -6
 بن ی قهو واح  بسته -3
 زدن و ب ون روش پختتن در سال به روش نم 311واح  تولي  قن  حبه و کله تا  -9

 بن ی عسلواح  بسته -11
 تن در سال 111تولي  بستنی تا  -11
 تن در سال 311تولي  شيرينی و نان تا  -12
 تن در سال 311ن م و جو تا آسياب و تولي  آرد گ -13
 در سال تن 111بن ی کر  و ساير لبنيات تا واح  بسته -14
 در سال تن 311تولي  بيسکوييت و شکالت تا  -15
 تن در سال 311بری تا واح  رشته -14
 در سال تن 311سازی تا واح  ماکارونی -16
 موم )مخصوص کن وی عسل(واح  تولي  آج -13
 جاتی سبزيجات و ميو بن واح  بسته -19
 واح  تولي  يخ )صرفا در مناط  صنعتی درون شهری بايستی استقرار يابن ( -21
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هـا )مصـوب شـورايعالی شهرسـازی و     بندي انواع كاربري زمين به تفكيك مقياس عملكـردي آن : دسته8 جدول
 معماری ايران(

 تعريف مقياس نوع کاربري رديف

 واح  تولي  نان بستنی -21
 بن ی گالبواح  بسته -22
 بن ی عرقيات گياهیواح  بسته -23
 بن ی جو ب ون عمليات بوجاری و شستشوواح  بسته -24
 ت ب ون بوجاریبن ی حبوباواح  سورتينگ و بسته -25
 واح  تولي  بهبوددهن   کيفيت آرد -24
 واح  تولي  غذای کودکان آرد غالت آماد  ب ون عمليات بوجاری و آسياب -26

 ادامه صنعتی 21

های الف گرو 
مصوبه شمار  

ت  44466
مورخ  61591
1363/12/24 

هيآت م يران با 
 اصالحات بع ی

 نساجی:
 هابافتزيلوبافی و نم مالی دستی و دستواح های قاليبافی،  -1
 دوزی حاشيه موکت و فرش ماشينیشيراز  -2
 در سال( تن 111دستگا  )يا ح اکثر بافی ح اکثر سهجوراب -3
 تن در سال( 111بافی و تريکوبافی، گردبافی، کتن و راشل ح اکثر تا سه دستگا  )يا ح اکثر کش -4
 دست انواع لباس و پوشاک در سال 31111ر واح  تولي  لباس و پوشاک ح اکث -5
 تولي  طناب نخی يا کنفی، تور ماهيگيری، قيطان، انواع نوار و روبان -4
 واح  دوزن گی لحاف و تشک و بالش ب ون صط حالجی يا با استفاد  از پشم شيشه -6
 واح  چاپ پارچه به روش دستی )مانن  پارچه قلمکار اصفهان چاپ سيلک و غير  -3
 بافی دستی )غيرموتوری(ارچهپ -9

 سوز و نوارهای صنعتیواح  تولي  فتيله نفت -11
 واح  الياف پروپلين -11

 سلولزی:
 واح  تولي  جعبه مقوايی و کارتن از ورق آماد ؛ -1
 واح  تولي  پاکت صواروبار و مراسالت مشابه آن؛ -2
 واح  تهيه کاغذ ديواری از کاغذ آماد  و چاپ ش  ؛ -3
 واح  تولي  کاغذ و دفتر از کاغذ آماد ؛ -4
 التحرير کاغذی و مقوايی از ورق آماد ؛واح  تولي  لوازم -5
 های ساد ؛واح  صحافی و چاپخانه -4
 ای؛پنبهواح  تولي  مصنوعات چوب -6
 واح  نجاری و صراطی ب ون الوارسازی؛ -3
 ب در سال ب ون رنگ آميزی واح ؛مترمکعب چو 211سازی و ساير مصنوعات چوبی تا واح  مبل -9

 تولي  انواع فيلترهای کاغذی از جمله فيلترهای هوا با استفاد  از ورق آماد ؛ -11
 واح  تولي  انواع دوک و لوله طاقه پيچی مقوايی و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماد ؛ -11
 ؛تولي  محصوخت ساصته ش   از نی و حصير و سب بافی از الياف گياهی -12
 بن ی دستمال و محصوخت مشابه با استفاد  از کاغذ آماد ؛واح  بسته -13
 کاری و چسبان ن روکش نئوپان با استفاد  از روکش آماد ؛واح  پرس -14
 دستگا  در سال؛ 211های چوبی و بلم تا واح  تولي  قاي  -15
 واح  تهيه کاربن و استنسيل از کاغذ آماد ؛ -14
 سور و زونکن از مقوای آماد ؛واح  تولي  کال -16
 واح  تولي  سازهای سنتی. -13

 فلزی: 
 واح  قلمزنی انواع فلزات؛ -1
 گری و آبکاری ح اکثر تا سه دستگا  تراش؛سازی ب ون ريختهسازی و قالبواح  تراشکاری و قطعه -2
 شهری(؛ واح  تولي  درب و پنجر  آهنی و آلومينيومی )صرفًا در مناط  صنعتی درون -3
 واح  تولي  کانال کولر، لوله بخاری )صرفًا در مناط  صنعتی درون شهری(؛ -4
 واح های طراحی و مونتاژ ح اکثر تا سه دستگا  تراش؛ -5
تن در سال )صرفًا در  111کن ح اکثر واح  صنعتی تولي  ظروف آلومينيوم از ورق آماد  با يک دستگا  صم -4

 مناط  صنعتی درون شهری(؛
 واح  مونتاژ تجهيزات گرد و غبار گير از قطعات آماد ؛ -6
 واح  تولي  اتصاخت هي روليک )پرس بست فلزی به دو انتهای شلنگ فشار قوی(؛ -3
 واح  طراحی و مونتاژ کولر اتومبيل؛ -9

 واح  طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز؛ -11
 واح  تولي  ترموستات. -11

 کانی غيرفلزی:
 روبای ب ون کور ولي  مصنوعات شيشهواح  ت -1
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 تعريف مقياس نوع کاربري رديف

 واح  تولي  آيينه، پوکه آمپول، شيشه آزمايشگاهی ب ون کور ؛ -2
 واح  تولي  مصنوعات تزئينی سنگی )صنايع دستی(؛ -3
 واح  تولي  پودر جوشکاری. -4

 ادامه صنعتی 21

های الف گرو 
مصوبه شمار  

ت  44466
مورخ  61591
1363/12/24 

 هيآت م يران با
 اصالحات بع ی

 شيميايی:
 واح  تولي  آب مقطر؛ -1
 واح  تولي  نايلون و نايلکس سلوفان )با استفاد  از رول آماد (؛ -2
 واح  صرفًا برش اسکاچ ظرفشويی؛ -3
 واح  طراحی و مونتاژ لنت ترمز. -4

 دارويی، آرايشی و به اشتی:

 واح  تولي  مواد به اشتی و آرايشی )فرموخسيون(؛ -1
 بن ی پودر ازاله مو؛واح  اصتالط و بسته -2
 واح  تولي  قرص و پودر اکسيژنه؛ -3
 واح  تولي  اکسي ان، کرم به اشتی و صنعتی و پودر بلون ر اکسيژن؛ -4
 واح  تولي  اسانس، تنطور، الکالوئي  از مواد شيميايی و طبيعی؛ -5
 واح  تولي  هورمون و آنتی بيوتيک. -4

 نيک:برق و الکترو
 واح  تولي  لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ )نظير زنگ اصبار و دربازکن(؛ -1
 واح  تولي  آنتن تلويزيون ب ون آبکاری و لوستر از قطعات آماد ؛ -2
ای و عمليات واح  طراحی و تولي  لوازم برقی و الکترونيکی به صورت مونتاژ مشروط بر اينکه عمليات کور  -3

 ؛تر ن اشته باش 
 واح  تولي  لوازم پزشکی، آزمايشگاهی و آموزشی، قطعات الکترونيک؛ -4
 واح  تولي  ترانزيستور و مقاومت و غير ؛ -5
 واح  تولي  انکوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهی ب ون آبکاری؛ -4
 واح  تولي  انواع ساعت؛ -6
 ير به صورت مونتاژ؛فاکنن   صوت نظير بلن گو و آمپلیواح  طراحی و تولي  تقويت -3
 واح  تولي  راديو و تلويزيون و لوازم صوتی و تصويری؛ -9

 های برقی عالمت دهن   سمعی و بصری؛واح  تولي  دستگا  -11
 های مخابراتی مراکز تلفن؛واح  تولي  سيستم -11
 واح  تولي  لوازم الکترونيکی )کامپيوتر، لوازم اداری و لوازم دقي  الکترونيکی(؛ -12
 های ولتاژ و فرکانس؛واح  تولي  کنترل -13
 واح  تولي  آفتامات؛ -14
 واح  تولي  مودم و ميکرو کنترل؛ -15
 واح  طراحی و مونتاژ تايمر؛ -14
 واح  تولي  کارت و بردهای کامپيوتری. -16

 کشاورزی:
 کونی(؛فاق  مح وديت فاصله از اماکن مس 4واح  زنبورداری و پرورش ملکه )تا رديف  -1
 قطعه؛ 111واح  پرورش پرن گان زينتی تا  -2
 واح  پرورش کرم ابريشم؛ -3
 واح  پرورش ماهی زينتی؛ -4
 آزمايشگا  دامپزشکی. -5

 سازی:ماشين
 گری، فيکچر، قالب قطعات استان ارد، قالب قي  و بست و ابزار قالب، م ل؛واح  قالب و م ل )درجه ريخته -1
 کش و تجهيزات تصفيه(؛کش، لجنهای دياگرامی، کفکه آب و فاضالب )پمپواح  تجهيزات شب -2
آخت و تجهيزات حمل و نقل مکانيکی )آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقی، باختراک، جرثقيل واح  ماشين -3

 سقفی، جرثقيل پشت کاميونی، جک پالت باخبر و قطعات مربوطه، نوار نقاله و ... جرثقيل(؛
آب، کمپرسورهای صنعتی و مصرفی، مواد فله و  نشانی،های صالء، وکيوم آتشپمپ و کمپرسور )پمپ واح  -4

 های بادی و ...(.تلمبه

 .1339منبع: شورايعالی شهرسازی و معماری ايران، 
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 حوزه مسكوني -0-1
 

اي واح  مسشكوني، مجموعشه   ترين كاربري زمين در شهر يعني واح هاي مسكوني است.حوز  مسكوني دربردارن   اصلي
 هاي به اشتي و آشپزصانه باش .  از فضاهاي ضروري زن گي است كه داراي ورودي مستقل و مجزا بود  و داراي سرويس

 

 هاي مجاز در حوزه مسكوني استفاده -0-1-1
 

هاي صش ماتي نيشاز   ها، مسكوني است. لذا از آن جا كه عملكرد مسكوني در مجاورت صود به فضاعملكرد اصلي اين زمين
توانن  بع  از رعايت ششرايط و ضشوابط حشاكم بشر آن عملكشرد ايجشاد       هاي ديگري نيز در حوز  مسكوني ميدارد. عملكرد

 شون . 
با توجه به اين که در طرح تفصيلي شهر براي هر يك از صش مات عمشومي و رفشاهي، اراضشي مناسشب بشا رعايشت         

 مات مورد نظر حوز  مسكوني، تنها در مقياسي مطشرح صواهنش  بشود كشه     بيني ش   است، لذا صعملكردي مناسب پيش
 24پالك مجاور( را تأمين نماين . براسشاس بنش     21ها درمقياس واح ي همسايگي )ح اكثر بتوانن  ص مات و نيازمن ي

طشالق،   دائر كردن دفتر وكالشت و مطشب، دفتشر اسشناد رسشمي و ازدواج و      16/5/1352قانون شهرداري مصوب  55ماد  
توانش  در  ششود و مشي  محسوب نمي تجاري دفترروزنامه و مجله و دفتر مهن سي به وسيله مالك از نظراين قانون استفاد 

 حوز  مسكوني با تأمين شرايط زير ايجاد گردد. 
 آپارتماني(  -اصذ موافقت ساير مالكين ساصتمان )مسكوني چن  صانواري -

 موافقت شهرداري   -

 بيني ش   در طرح  اي پيشمتر و يا مراکز محله 12گذر با ح اقل عرض مجاورت ساصتمان با  -
بينشي شش   در   هشاي پايشه پشيش   هاي مجاز اين حوز  با حفظ ضوابط و مقررات هر عملكرد براساس تشراكم استفاد  

   ضوابط و مقررات ساصتماني عبارتن  از:
  ص مات شخصي مانن  آرايشگا ، دوزن گي -الف

فروشي و تأمين مايحتاج روزانشه ماننش  صواروبارفروششي، لبنيشات، نشانوايي، قصشابي و       ر ح  صرد ص مات تجاري د -ب
 فروشي ميو 

 آمادگي ش كودكستان  -ص مات آموزشي مانن  مه كودك -پ
 ص مات درماني، مانن  مطب پزشك ش تزريقات، داروصانه و پايگا  به اشت   -ت
 گذرهاي سبز عمومي و پارك عمومي  اي، فضاي سبز عمومي به صورت پارك محله -ث
  هاي ورزشي و باشگا  و محل بازي كودكانزمين ص مات ورزشي مانن : -ج
 كشي و تأسيسات تعميرات لوازم كوچك صانگي، لوله ص مات واح هاي مسكوني مانن : -چ
 پاركينگ عمومي   -ح
  مركز به اشتي مانن  حمام -خ
 211هشاي كوچشك نمشايش بشا حش اكثر زيربنشاي       سشالن  -كتابخانه -ائت صانهقر -مراكز فرهنگي مانن  صانه محله -د

 مترمربع  
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 گاز  -تأسيسات و تجهيزات شهري مانن  پست برق -ذ
 واح هاي اقامتي نظير پانسيون با موافقت شهرداري -ر

ر عملكردهشا  متشر بشراي سشاي    12ح اقل عرض معبر باي  «ج»و  «ث»براي ايجاد واح اث عملكردهاي من رج در بن هاي 
 متر باش .  14ح اقل عرض معبر باي  

توانن  در ترکيب با کاربري مسکوني و به عنوان بخشي از پالک مسکوني اح اث شون  بن هاي الف، ب، ت و چ مي :1تبصره 

 . هاي ياد ش   از واح هاي مسکوني مجزا باش مشروط بر آنکه ورودي فعاليت

تواننش  در قطعشات مسشکوني پشس از اصشذ تائي يشه       اشار  ش   در بنش هاي فشوق مشي   هاي مجاز هريک از فعاليت: 2تبصره 

اي ش   )تغيير کاربري از مسکوني به ص ماتي يا تجاري( استقرار يابنش  )بشه صشورت مجموعشه بشا عملکشرد ناحيشه        5کميسيون ماد  
 اي(. محله

  
 حدنصاب تفكيك قطعات مسكوني -0-1-2
 

هشاي زمشين سشاصت و    ( با توجه به ويژگشي 3 گانه شهر )نقشه 4هاي وني در محلهح اقل تفكيك اراضي با كاربري مسك
انش ،  سشو تهيشه شش     ب ين 1391هايی که از سال گردد. اين مساحت برای تفکيکیمترمربع تعيين مي 211اقليم منطقه 

 شود.  مترمربع تعيين می 121الزامی است. برای ص ور پروانه ساصت اين ميزان در بافت شهری موجود 

 گردد. ح  نصاب تفكيك قطعات پس از رعايت برهاي اصالحي محاسبه مي -0-1-2-1

تفكيك اراضي به طور كلي باي  به ترتيبي باش  كه موجب از بين رفتن درصتان نگردد و ساصت و سشاز در   -0-1-2-2

 پذير گردد. ها در كيفيت مطلوب امكانآن

 نع است. تجميع قطعات تا هر ان از  بالما -0-1-2-8

 111باش  بشه عبشارتي اگشر مسشاحت قطعشه       ترکم 3به  1نسبت عرض به طول هر قطعه مسكوني نباي  از  -0-1-2-0
 باش .  ترکممتر  4مترمربع باش  عرض قطعه نباي  از 

 .هاي در حال توسعه )غيرق يمي( باي  داراي دسترسي سوار  باش كليه قطعات مسكوني در بافت -0-1-2-1
قانون زمين شهري تفكيك مالكيت با كاربري مسشكوني كشه    15و  14به استناد دستورالعمل اجرايي موارد  -0-1-2-3

تر باش ، مالك موظف اسشت كشه عشالو  بشر سشطوح معشابر كشه در اصتيشار         مترمربع و بيش 1111ها بيش از مساحت آن
 ربط واگذار نماي .  ارگان دولتي ذيبه  4 ده ، سطوح ص ماتي مورد نياز را نيز براساس ج ولشهرداري قرار مي

 

 مترمربع 1111: سهم معوض خدمات در تفكيك اراضي بيش از 0 جدول
 سهم معوض خدمات )درصد( مساحت كل قطعه مالكيت )مترمربع(

 11 1111تا 
 s 25%=p-111 2111تا  1111از 

 s 25%=p-111 9999تا  2111از 
 * 11111بيش از 

 درص  باش . 31تر و ح اكثر آن درص  کم 25خش نباي  از ** سهم ص ماتي در اين ب
*p  سهم معوض ص مات وS  .مساحت زمين مسكوني است 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه 113 

 

 شود. تأمين سهم ص ماتي من رج در اين بن  شامل قطعات مسكوني ساصته ش   كه تجميع گردي   نمي: 1تبصره

هشاي  نه، صشرفًا جهشت اصتصشاص بشه كشاربري     اراضي ص ماتي ب ست آم  ، پس از رفع نيازهاي شهرداري محمودآبادنمو -
 گردد. ربط واگذار ميهاي ذيبا نظر كميسيون ماد  پنج به ارگان 4 ص مات عمومي براساس ج ول

مترمربع تمامًا در اصتيار شهرداري قشرار   5111از  ترکمسهم ص ماتي ب ست آم   حاصل از تفكيك قطعات با مساحت : 2تبصره 
هاي ص ماتي شهر مورد استفاد  قرار ده . در اين صصوص ششهرداري محمودآبادنمونشه   ك جهت معوضگيرد. كه به صورت پالمي

جهت آزادسشازي اراضشي داراي طشرح     قطعات فوق را منحصرًا هاي ب ست آم   حاصل از تفكيكموظف است سهم ص ماتي پالک
 استفاد  نماي . 

توان  قيمت از ح  نصاب تفكيك آن ناحيه باش  مالك مي ترکماري در صورتي كه زمين معوض قابل واگذاري به شهرد :8تبصره 

 زمين را به شهرداري واگذار نماي . 
تر باي  توسط اشخاص حقيقشي يشا حقشوقي داراي پروانشه     متر و بيش 1111تفكيك اراضي قطعات با سطح  -0-1-2-8

بشا ضشوابط ومقشررات گذربنش ي طشرح       صالح پس از انطبشاق آن معماري( و يا مهن سين ذي -نظام مهن سي )شهرسازي
 تفصيلي و اصذ تايي يه شهرداري به ادار  ثبت ارائه گردد. 

سازي را به شهرداري پرداصت نماي  يشا آن کشه راسشًا زيشر نظشر      مترمربع باي  هزينه آماد  2111مالکين اراضي بيش از  :0تبصره 
از پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسالمي ششهر قابشل اجشرا     سازي اق ام نماي . جزئيات اين بن  پسشهرداري نسبت به آماد 

 صواه  بود. 

 و تصويب آن صواه  بود. 5متر نيازمن  طرح در كميسيون ماد   1111تر از نقشه تفكيكي قطعات بزرو -0-1-2-7

 تشر کشم بشع(  مترمر 211توان  بنا به دخيل فني از ح  نصشاب ) ضمنًا در تفكيك قطعات ياد ش   تنها يك قطعه مي 
 باش ، مگر موارد استثنا که باي  به تأيي  کميته فني کميسيون ماد  پنج برس .

تر از ح نصاب، اين قطعات يا باي  به قطعات مجاور الحاق ويا به فضشاي  در صصوص ساير قطعات باقيمان   کوچک 
 سبز اصتصاص ياب .

از ح  نصاب مالک عمل باش  ميسشر   ترکمدرص   11ها ح اکثر اح اث ساصتمان در قطعاتي که سطح آن -0-1-2-3

 .است
مان   قطعه مالكيت )در صورتی کشه دارای سشاصتمان مسشکونی موجشود     به هنگام تعريض گذرها، اگر باقي -0-1-2-11

ی مجاور ضرورت مالكيت بود  و يا تجميع با قطعه قطعه مترمربع باش ، شهرداري موظف به صري اري 41از  ترکمباش ( 
   داشت.  صواه

 ضوابط تراكم ساختماني مسكوني -0-1-8
ي درصش  سشطح قطعشه    41هشاي ششهر معشادل   تراکم پايه براي اح اث ساصتمان مسکوني در تمامي محلشه  -0-1-8-1

 مالکيت و در يک طبقه است.  

حي هاي مشمول برهاي اصالحي بر مبناي مساحت پالك بع  از رعايت برهاي اصشال هاي مجاز پالکتراكم -0-1-8-2
 شود.  محاسبه مي

هاي مسکوني نبايش   ح اقل مساحت زمين قابل اح اث پس از كسر مساحت بر اصالحي در انواع ساصتمان -0-1-8-8

 .باش  ترکمدرص  سطح مجاز تفكيك  11از 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه 119 

 

هشاي  ح اكثر سطح اشغال مجاز در كليه قطعات واقع در داصل مح ود  طرح تفصيلي در انشواع سشاصتمان   -0-1-8-0
 درص  مساحت قطعه است.  41وني مسک

 

 : ضوابط احداث ساختمان مسكوني1 جدول

 تعداد طبقات سطح اشغال )درصد( عرض معبر مجاور ) متر( مساحت قطعه مالكيت )مترمربع (

 2 41 12از  ترکمتا  4 121

 3 55 متر 12ح اقل  111

 4 51 ترو بيش14 211

ري استفاد  از ح اكثر تع اد طبقات صرفا با معيار عرض معبر مجشاور بايش  منطبش     به منظور رعايت اصول طراحي شه: 1تبصره  
های مسکونی با مساحت بشيش از  متري ح اكثر تع اد طبقات سه طبقه است ) حتی برای قطعه12گردد، به عبارت ديگر در معابر 

 مترمربع(.  211
ا هر مساحتی ممنوع است. اح اث پيلشوت و زيشرزمين )حتشي در    متر ب 3از  ترکماح اث پيلوت در قطعات مجاور معابر  :3تبصره 

ها تأمين پارکينشگ در  برای اين پالکمترمربع ممنوع است.  111از  ترکمهاي مسکوني با مساحت سطح اشغال مجاز( در قطعه
 شود.فضای باز قطعه توصيه می

ای در ع در شهر مجاز نيست، مگر دارای حقوق مکتسشبه مترمرب 111از  ترکمهاي پالک ی ساصتمانی برایص ور پروانه :8تبصره 
هشای مجشاور   کصورت ص ور پروانه منوط به تجميع با پشال گاز ( باشن . در غير اين -آب -همان قطعه )ساصتمان و يا مشترک برق

 است. 
 ده .را نشان می 6چگونگی اح اث ساصتمان مسکونی بر اساس تبصر   4 ج ول

 

 هاي کوچکتر از حدنصاب تفکيکدر پالک : احداث ساختمان3 جدول

 مساحت قطعه مالكيت )مترمربع (
حداکثرسطح اشغال 

 )درصد(
تعداد واحد مسکوني 

 تعداد طبقات تراکم ساختماني )درصد( مجاز

31-121 41 1 121 2 
31-31 31 1 31 1 

 اث فضاي سبز صصوصي )باغچشه سازي و اح ها باي  به عنوان محوطهدرص  از فضاي باز پالک 51ح اقل  -0-1-8-1
  و مانن  آن( اصتصاص ياب .

مترمربع بود  و ايجاد فضاي باز )حياط( به ازاي هر واح  مسشكوني   51ح اقل مساحت هر واح  مسكوني  -0-1-8-3
 مترمربع الزامي است.   15ح اقل 

طشرح و بشه    5سيون مشاد   ح اكثر تع اد طبقات در سطح شهر، چهار طبقه است، مگر مواردي كه در كمي -0-1-8-8
 تصويب رسي   باش .

ان ازي مشروط بر آن كه سطح فضاي بشاز حش اقل بشه    اح اث بناي مسكوني با رعايت ع م اشرافيت و سايه -0-1-8-7
 4 درص  سطح كل قطعه به صورت يكپارچه تأمين گردد، بالمانع است، مگر در موارد من رج در ج ول 31ميزان 
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سقف از کف معبر مجاور باي  به آسانسور مجهز باشن .  4طبقه و ارتفاع بيش از  4سكوني بيش از هاي مساصتمان :7تبصره 
 طبقه بر روي پيلوت( 3های بيش از )ساصتمان

واح  در آن قراردارد  14هايي که بيش از تر از آن و يا ساصتمانطبقه و بيش 5هاي اح اث پله فرار براي ساصتمان :3تبصره 

اي طراحي و اجرا گردد كه كليه واح ها ب ون هرگونه مانعي به آن دسترسي داشته و ح اقل از ه فرار باي  به گونهالزامي است، پل
 دو سمت باز باشن ، شايان ذکر است پله فرار عالو  بر پله ساصتمان است. 

 مجاز است.متر بر روي زيرزمين 12اح اث بناي مسكوني در تع اد طبقات مجاز در معابر بيش از  -0-1-8-3

 45توان  در صورت سطح اشغال میهای شمالی امکان ايجاد حياط صلوت وجود دارد در ايندر پالک -0-1-8-11
 درص  بيش از سطح اشغال مجاز(5پذير است.)درص  سطح قطعه امکان

  

 ضوابط مربوط به زيرزمين قطعات مسكوني -0-1-0
 

مجشاور در صشورتي كشه بشه انبشاري، پاركينشگ و موتورصانشه و مشوارد         متر از كف معبر  -41/1زيرزمين تا ارتفاع  -الف
مطروحه در بن  ب اصتصاص ياب  جز تراكم ساصتماني محسوب نخواه  ش . به عبارت ديگر ارتفاع مفيش  زيشرزمين   

  تر باش .متر نسبت به کف معبر مجاور بيشسانتي 91تر بود  و نورگيري آن نيز نباي  از متر بيش 4/2نباي  از 
مترمربشع(، انبشاري بشه ازاي هشر واحش        25اح اث زيرزمين به منظور اح اث پاركينگ به ازاي هر واح  مسكوني ) -ب

 5مترمربع، گلخانه )به ازاي هر واح  مسشکوني   25مترمربع، اتاق تأسيسات موتورصانه با سطح ح اكثر  11مسكوني 
مترمربشع( مجشاز    21مترمربع(، فضشاي دسترسشي )   15ر مترمربع(، را  پله )ح اكث 21مترمربع و ح اكثر در مجموع 

 است.
واحش  مسشکوني و بيششتر،     4هاي مسکوني بشا  مترمربع در ساصتمان 41سطح مجاز واح  سري اري با مساحت ح اکثر  :11تبصره 

 .اح اث واح  سراي اري فقط در پيلوت مجاز است صارج از تراكم بود  و غيرقابل تفكيك است.
 گردد.  بر موارد فوق در صورت اح اث، جز تراكم مسكوني محسوب ميمساحت مازاد  -پ
ح اكثر سطح زيرزمين برابر با سطح مجاز ساصت و ساز در همكف است )سطح اششغال طبقشه همكشف بشه عشالو        -ت

 سطح تراس(
متشر در يشك جبهشه باشش      سانتي 141در شرايطي كه شيب طبيعي و وضع موجود زمين موجب اصتالف بيش از  -ث

 . يابي گرددحلوضوع به صورت موردي در شهرداري را م
مان   در زيرزمين يا پيلوت اگر به هر يك از موارد مطروحه در بن  ب اصتصاص ياب  جزء تراكم سشاصتماني  فضاي باقي :11تبصره 

 گردد.محسوب نمي
  

 ضوابط مربوط به پيلوت  -0-1-1
 

ه شرط استفاد  جهت پاركينگ بالمانع است. در مقررات مربوط به سشاصت  متر ب 41/2ارتفاع تمام ش   )مفي ( پيلوت تا 
 پيلوت رعايت نكات زير الزامي است.  

                                                   
 متر از حياط باختر بود  و ح اقل از يك سمت باز باش . سانتي 31است که کف آن ح اكثر  فضاي داصل ساصتمان پيلوت 
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هشاي  استفاد  از فضاي پيلوت براي سراي اري، پاركينگ، انباري، اتاق تأسيسات، پله و آسانسور مطشاب  مسشاحت   -الف
 ذكر ش   براي زيرزمين بالمانع است.  

  رد فوق در صورت اح اث جزء تراكم ساصتماني محسوب صواه  ش .مساحت مازاد بر موا -ب
 5متر با مانور اصلي  1/5ح اقل  ها جهت پارك دو اتومبيلدر طراحي پيلوت، رعايت فاصله داصل به داصل ستون -پ

بيشل  متشر و دو اتوم  3×5متر )محور تا محور ستون( الزامي است. ضمنًا جاي پارک براي يک اتومبيل حش اقل ابعشاد   

 .گرددمتر تعيين مي 5×5
 

 هاي مسكونيمقررات مربوط به نورگير و حياط خلوت در ساختمان -0-1-3
 

ها، آشپزصانه، را  پله باي  نورگيري مناسب داشته و ح اقل به ان از  يك دهشم  كليه فضاهاي اصلي ساصتمان شامل اتاق
 سطح آن پنجر  داشته باش . 

   عايت نكات زير الزامي است:در مقررات نورگير و حياط صلوت ر
گشردد،  بينشي مشي  ، نهشارصوري، صشواب پشيش   هاي اصلي مانن  نششيمن هايي كه براي تأمين نور اتاقحياط صلوت -الف

تشراكم سشاصتماني و زيربنشا     متر عشرض باشش  جشزء    3مترمربع مساحت با رعايت ح اقل  12چه داراي ح اقل چنان
 محسوب نخواه  ش .  

تشراكم سشاصتماني و زيربنشا     درص  مساحت پالك بشه پاسشيو جشزء    4مترمربع اصتصاص  211از  ترکمهاي زمين براي :12تبصره 

 گردد. محسوب نمي

شود با ح اقل عشرض  بيني ميمترمربع پيش 4هايي كه براي تأمين نورآشپزصانه به مساحت بيش از حياط صلوت -ب
  کن .كفايت مي رص  مساحت قطعهد 3مترمربع  211از  ترکمهاي متر و براي زمين 2
و از يك حياط صلشوت نشور    در مواردي كه آشپزصانه و اتاق دو واح  مسكوني مستقل كه در يك طبقه قرار داشته -پ

 باش .  ترکممتر  4و  4ها نباي  به ترتيب از هاي مقابل آنگيرن ، فاصله پنجر مي
   المانع است.اح اث باز شو به داصل حياط يا معابر مجاور ب -ت
حمام( باي  داراي تهويشه طبيعشي باششن  حش اقل مسشاحت بشراي تهويشه         -هاي به اشتي )مستراح كليه سرويس -ث

تشر بشراي هشر    مترمربع بشيش  1/1واح  سرويس به اشتي  2مترمربع براي يك طبقه و ح اكثر  24/1)داكت( معادل 

 .تر استطبقه يا هر سرويس اضافي

 آمدگي و بالكن ساختمان مسكوني پيش مقررات مربوط به -0-1-8
 

   اح اث بالكن در مح ود  مجاز استقرار زيربنا در پالك، مجاز است. -الف
 ي گذرها ممنوع است.  در کليه آم گياح اث بالكن به صورت پيش -ب
هشاي كش ر   شيششه  -متر آن با مصالح ك ر و غيرشفاف )مانن  آجر مشبك 21/1اح اث تراس يا بالكن كه تا ارتفاع  -پ

 آم گي نسبت ح  مالکيت، بالمانع است.  و...( پوشي   شود و ب ون پيش

 . متر تجاوز نماي سانتي 31آم گي بالكن نسبت به ح  ساصتمان نباي  از ح اكثر عرض قسمت پيش -ت
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ربنشا و  هاي سه طرف بسته دو سوم زيربنا، دو طرف بسشته يشك دوم زي  در محاسبه زيربناي مفي  ساصتمان، بالكن -ث
 گردد. يك طرف بسته يك سوم زيربنا محاسبه مي

 گردد.  گير، جزء زيربنا محسوب نميپيش آم گي آصرين سقف ساصتمان، به عنوان باران -ج

 متر بالمانع است.سانتي 31گير به ميزان آم گي ساصتمان به عنوان بارانح اكثر پيش :18تبصره 
  

 دسترسي و نماسازي ساختمان مسكوني مقررات مربوط به ارتفاع، نحوه -0-1-7
 

 گردد. ح اكثر ارتفاع ساصتمان براي بناهاي مسكوني از کف معبر اصلي مجاور به قرار زير تعيين مي -الف
 تع اد طبقات ساصتمان: ح اكثر ارتفاع ( × 6/2+ 4/1(+ ) 4/2+ 3/1+ )2/1

 گردد. متر تعيين مي 3.1اني ح اكثر ارتفاع مجاز هر طبقه، از كف تا كف طبقه فوق :10تبصره 

 متر است.  2.6ح اكثر ارتفاع مفي  هر طبقه  :11تبصره 

 . گرددمتر تعيين مي 2/1دار ح اكثر ارتفاع جان پنا  يا سقف شيب :13تبصره 

اساس اصذ طبقه و بر  4هاي مسکوني بيش از اح اث توأمان زيرزمين و پيلوت در شهر محمودآبادنمونه غير از مجتمع :18تبصره 
 ، ممنوع است.5موافقت کميته کارشناسي کميسيون ماد  

 2متر باش  اح اث  21چه بر پالك بيش از رو( داشته باش . چنانتوان  يك دسترسي سوار  )اتومبيلهر پالك مي -ب
و بشر  کهشايی کشه دارای د  مترنسبت به يک يگر بالمانع صواه  بشود. در صصشوص پشال    4ورودي سوار  با فاصله ح اقل 

رو تنهشا بشرای تشأمين کمبشود جشای پشارک بالمشانع اسشت. در         نسبت به معابر مجاور هستن  ايجشاد دو درب ماششين  
 کن .رو کفايت میصورت تنها يک درب ماشينغيراين

گرمايش در محلي از بام، كه از شوارع اصلي قابل رويشت نباشش  مجشاز اسشت. ايشن گونشه        -نصب وسايل سرمايش -پ

 . اي كه قابل رويت نيست نصب ش  ، مگر در فضاهاي محصور تعبيه گردددر جبههتجهيزات باي  
دار بايش  بشا مصشالح نمشاي سشاصتمان      ششيب  ان از )جان پنا ( و ب نه ساصتمان در بناهاي ب ون سشقف نماي دست -ت

   هماهنگ باش .
ن اسشتفاد  از مصشالح غيربشومي    نماسازي بناها منطب  بر معماري بومي و اقليمي منطقه صشورت پذيرفتشه و در آ   -ث

  پرهيز گردد.
هشاي تنش  بشه صشورت     هاي تير  ش رنگاي(، سنگهاي انعكاسي )آيينهاز ابزار سيماني )نماي رومي و...( شيشه استفاد 

ان ود كاهگل و مانن   -هاي روشنسنگ -ان ود سيمان -متر(سانتي 5تا  3يكپارچه ممنوع است. استفاد  از آجرنما )

 . شوديه ميآن توص
ص ور پايان كار ساصتمان توسط شهرداري موكول به انجام نماكاري با توجه به ضوابط و مقررات همشين گشزارش    -ج

 )طرح جامع تفصيلي( است.
 

 مقررات مربوط به احداث پاركينگ در قطعات مسكوني -0-1-3
 

 است.   تأمين پاركينگ در تمامي قطعات مسكوني داراي دسترسي سوار ، الزامي -الف
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 پاركينگ اتومبيل باي  در فضاي مسقف )زيرزمين ش پيلوت( تأمين گردد.  -
   تأمين پارکينگ به ازاي هر واح  مسکوني الزامي است. -

به هنگام تهيه نقشه ساصتمان با توجه به اهميت فضاي سبز موجود، درصتان حاشيه معشابر بايش  در هشر صشورت      -ب
اي بشه درصتشان مجشاور بشه منظشور تشأمين ورودي       گونه ص مه ود كه هيچاي تهيه شحفظ و نقشه ساصتمان به گونه

 . سوار  به قطعه مسكوني وارد نگردد
 فضاي آزاد ساصتمان بالمانع است.   بيني را  ورودي پاركينگ در قسمتپيش -پ
تعيشين  درصش    15ح اكثر شيب مجاز براي رامپ پاركينگ با رعايت ضوابط نورگيري زيرزمين و سشاير مقشررات    -ت

 . گرددمي
 25هاي چن  واح ي مترمربع و در مسکوني15هاي تک واح ي به ازاي هر پارکينگ سطح مورد نياز در مسکوني -ث

 مترمربع است.  
پذير بودن مانور اتومبيل و ع م هر گونه قطع درصت، تأمين پاركينگ در فضاي باز قطعه مالكيت در صورت امكان -ج

هشای  ی باز به ازای هر واح  مسکونی، پارکينشگ نع است مگر آن که پس از تأمين سرانهصرفًا در ح  يك واح  بالما
  ی پروانه ساصتمانی درج شون .يابی و در نقشهمورد نياز مکان

 21تأمين پاركينگ در فضاي باز يك قطعه مسشكوني پشس از تشأمين فضشاي بشاز بشه ازاي هشر واحش  مسشکوني )          –چ 
 25مترمربشع باشش  و يشا بشرای دو جشای پشارک        15مشروط بر ايشن کشه حش اقل     -مترمربع( در ح  يك جاي پارك

   بالمانع است. -مترمربع
چون دفتر وكالت، مطب پزشكان، دفتر اسشناد  هايي همچه در اراضي مسكوني، اح اث ساصتمان براي فعاليتچنان -ح

بينشي  رصواسشت گشردد، پشيش   رسمي ازدواج، دفتر فني و مهن سي به صشورت واحش هاي مجشزا از واحش  مسشكوني د     
متر از قطعه  211پاركينگ براساس استفاد  اداري باي  در اين قطعه و يا در مکان مناسب ديگري که فاصله بيش از 

  ياد ش   ن اشته باش  تأمين گردد.
 هاي مسكوني و غيرمسكوني در هيچ صورت نباي  از مح ود  پالك تجاوز نمايش  بشه عبشارتي   رامپ پاركينگ پالک -خ

 از لبه آسفالت معبر آغاز گردد.  توان رامپ نمي
ها نباي  به سمت بيرون قطعه مالکيت بازگردن . )بازشوها يا کشويي هاي بناهاي مسکوني از جمله پارکينگورودي -د

 يا به سمت داصل ملک باي  باز شون (.
متشر تعيشين    4در ورودي حش اکثر  به ازاي هر قطعه مسشکوني و غيرمسشکوني تنهشا يشک ورودي پارکينشگ )ابعشاد        -ذ

متر تجاوز نمشود ، يشا قطعشه يشاد شش         21گردد( مجاز است، مگر اينکه طول بر قطعه مالکيت در مجاور معبر از مي
داراي کاربري پارکينگ عمومي باش  و يا قطعه دو بر باش  که در صورت عش م امکشان تشأمين پارکينشگ اسشتفاد  از      

 درب دوم بالمانع است.
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 نحوه استقرار ساختمان در زمين مسكوني -0-1-11
  

در قطعات جنوبي محل استقرار ساصتمان در قسمت ششمال زمشين    :نحوه استقرار ساختمان در قطعات جنوبي ـ  الف
 گردد. تعيين ميمتر  5است. فاصله بنا تا بر جنوبي قطعه ح اقل 

 ارتفشاع جنوبي قطعه باي  حش اقل يشك دوم    فاصله ساصتمان از بر كه بنا در جوار معبر اح اث نگردددرصورتي 
 باش . ساصتمان

  .رعايت فضاي باز طب  ج ول مربوطه الزامي است 
در قطعات شمالي محل استقرار سشاصتمان در قسشمت ششمال زمشين      :نحوه استقرار ساختمان در قطعات شمالي -ب

 طعه الزامي است.  متر فاصله از بر شمالي ق 2 ح اقل بيني حيات صلوت رعايتاست در صورت پيش
 رعايت فضاي باز طب  ج ول مربوطه الزامي است.   

كه نسبت طول مجاور معبر از عرض  غربيش درقطعات شرقي   :استقرار ساختمان در قطعات شرقي وغربي نحوه -پ  
 و در غير اين صورت در غرب قطعه صواه  بود. زمين  شمالمحل استقرار ساصتمان در قسمت تر باش  آن بيش

 عايت فضاي باز طب  ج ول مربوطه الزامي است.  ر
شرقي جنوب -غربيجنوب –غربي شمال ششرقي  در قطعات شمال: محل اشغال بنا و حياط در ديگر انواع قطعات -ت

 ،با رعايشت فضشاي بشاز   و  )درج ش   در باخ( اح اث بنا در تمام نقاط زمين جنوبي توأم، -غربي و شمالي -و يا شرقي
 .  آزاد است

بشه منظشور رعايشت     طـرف سـاخت   2-طرف سـاخت   8-احداث بنا در قطعات مالکيت به صورت حياط مرکزي -ث
گيري ساصتمان( و در صشورت رعايشت ضشوابط اششراف )عش م ايجشاد بازششو بشه         بن ي و جهتمورفولوژي بافت )دانه

 ان ازي( بالمانع است.  هاي مجاور و سايهپالک
منجر به تخريب درصت و يا درصتان کهنسال و با ارزش گردد، طرح اح اث بنا به در صورتي که اح اث ساصتمان  -ج

 صورت موردي براساس بن  قبل در کميته فني شهرداري الزامي صواه  بود.
 

 نحوه احداث راه پله -0-1-11
 گردد.  متر تعيين مي 1.2مترمربع و چشم پله معادل  15مساحت مورد نياز براي اح اث را  پله  -الف

پله به بام ساصتمان دسترسي داششته  باي  ب ون هر مانع از طري  را كليه واح هاي مسكوني در يك قطعه مالكيت -ب
 باشن .

 شود.مساحت را  پله و آسانسور جز تراكم ساصتماني محسوب نمي -پ
 اح اث آسانسور در ميان را  پله )با حذف چشم پله( ممنوع است. -ت

 

 هاي مجاز در حوزه مسكوني ربوط به ساير كاربريمقررات ساختماني م -0-1-12
 

فروشي مايحتشاج  متر عرض دارن ، اح اث واح هاي تجاري در ح  صرد  12هايي كه ح اقل در بر صيابان -0-1-12-1
زمشين و در بشر    متشر در بشر قطعشه    5شامل آرايشگا ، صياطي و... در يشك طبقشه بشه عمش       روزانه، ص مات مقياس محله
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مترمربع با رعايت مقررات مربوطه و موافقشت ششهرداري    51مترمربع و ح اكثر  15ومي با مساحت ح اقل دسترسي عم
محلشه ششهر( ممنشوع اسشت.      4اي موجشود ) متري مراکشز محلشه   111از  ترکممجاز است. اح اث واح  تجاري در فاصله 

 بت به کف معبر مجاور تجاوز ننماي .  متر نس 3.4ح اکثر ارتفاع واح  تجاري نيز به دليل عملکرد اين واح ها از 

 مسکوني الزامي است.   هاي مجاز در حوز رعايت ضوابط اصتصاصي مسکوني در صصوص ساير کاربري -0-1-12-2

 گردد.  متر تعيين مي 3اي ح اقل عرض واح هاي مغاز  -0-1-12-2

بط مسكوني و با كسب مجوز از مراجشع  هاي درماني مجاز در اراضي مسكوني مطاب  با ضوااح اث فعاليت -0-1-12-8
 صالح و شهرداري مجاز است.  ذي

  مسشكوني بايش    در اح اث كتابخانه و واح هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانشان، ضشوابط حشوز    -0-1-12-0
 رعايت گردد.

 

 نحوه محاسبه سطح زيربناي مفيد مسكوني  -0-1-18
 شود:سكوني به شرح زير تعيين ميهاي منحو  محاسبه زيربناي مفي  ساصتمان

 ی زير جشزء به غير از سطوح مجاز در زيرزمين و يا پيلوت، كليه سطوح ساصته ش   مگر موارد اشار  ش   -0-1-18-1
 گردد. زيربناي مفي  محسوب مي

بسته يشك   هايي كه سه طرف آن بسته باش  دو سوم زيربنا، دو طرفچنان که بالكن اح اث گردد. بالكن -0-1-18-2
 گردد.دوم زيربنا و سه طرف باز يك سوم زيربنا محسوب مي

   گردد:موارد زير جزو زيربنا محسوب نمي
واحش  مسشکوني درآن وجشود داششته      4متر سراي اري در پيلوت يا زيرزمين در قطعات مسكوني كه حش اقل   41 -الف

 ست.  باش . واح  سراي اري جزء مشاعات محسوب ش   و غير قابل تفكيك ا

 شود.  مترمربع جزء زيربنا محسوب نمي 11تا  -مترمربع 12مساحت را  پله تا ح اقل  -ب
 شود.  مترمربع جزء زيربنا محسوب نمي 2.5تا  -مترمربع 4مساحت آسانسور تا  -پ
 مترمربع در پيلوت يا زيرزمين.  25ها به ازاء هر اتومبيل مساحت پاركينگ -ت
مترمربشع جشزء زيربنشا     4تشا   -مترمربشع در زيشرزمين يشا پيلشوت     11هر واح  مسشكوني  ها به ازاي مساحت انباري -ث

 شود.  محسوب نمي
 مترمربع.   25مساحت موتورصانه تا  -ج
 مترمربع  4هاي به اشتي مترمربع و نورگير آشپزصانه و سرويس 12مساحت نورگيرهاي اصلي  -چ
 مترمربع. 21مساحت فضاهاي دسترسي  -ح
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هـاي مجـاز شـعاع عملكـرد مناسـب      هـا و دسترسـي  جـواري ررات مربوط بـه هـم  مق -0-1-10
 مسكونيكاربري
ناميش     «كشوي »يشا   «واحش  همسشايگي  »واح  مسكوني يك  211تا  111واح هاي مسكوني بين  ترين مجموعهکوچک

 شون . هاي مسكوني آپارتماني اح اث ميشود، كه به صورت تفكيك تك واح ي يا مجموعهمي
هاي دسترسي( باي  تأمين گردد. هيچ يشك  هاي محلي )صيابانترسي واح هاي مسكوني فقط از طري  صياباندس 

هاي مسشكوني كشه بشه    هاي اصلي دسترسي داشته باشن  به استثناء مجموعهاز واح هاي مسكوني منفرد نباي  به صيابان
 اي دارن .  هاي كنترل ش  ان  و دسترسيصورت مجموعه طراحي ش  

 

 : ضوابط و مقررات احداث ساختمان مسکوني 8 جدول
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 3 41 2 11.2 2 65 11.99تا  4 41 4 21 151تا  121 121 کم
 11 45 3 13.5 3 65 15.99تا  12 55 3 21 151 145 متوسط
 12 51 4 14.3 4 65 14بيش از  51 3 25 211 211 زياد

 پذير نباش  هزينه پارکينگ براي اح اث پارکيگ عمومي به شهرداري پرداصت گردد.در مواردي که اح اث پارکينگ به دخيل فني امکان -1

همين گزارش جزء زيربنشا محاسشبه نخواهش      36ء تراکم ساصتماني محسوب، ولي موارد من رج در صفحه شمار  هاي مسکوني تمامي فضاهاي مسقف در طبقات جزدر کليه تراکم -2
 ش .

 2مترمربع فضاي باز به ازاي هر واح  مسکوني الزامي است. اح اث پارکينگ در فضاي باز مازاد بر سرانه يشاد شش   حش اکثر بشه ميشزان       21هاي ساصتماني تأمين در تمامي تراکم -3
 مترمربع( بالمانع است.   25  پارکينگ )به ميزان واح
 

 حوزه آموزشي -0-2
   آموزش عمومي 

راهنمايي، دبيرستان، هنرسشتان، مش ارس كودكشان اسشتثنايي،      شامل مه  كودك، آمادگي، كودكستان، دبستان، م رسه
ح آموزشي فوق و تحت عنوان دانشگاهي به همرا  تمامي واح هايي كه در سطواي، كارودانش، پيشم ارس فني و حرفه

 م ارس غير انتفاعي فعاليت نمود  و يا ايجاد صواه  ش . تابع ضوابط و مقررات و معيار كاربري آموزشي صواهن  بود.  
 

 آموزش عالي 
 -هنرسشتان  -تمامي مراكز آموزشي كه ادامه تحصيل در آن نياز به در دست داشتن پايان تحصيالت متوسطه )دبيرستان

كارودانش و ...( و تحت پوشش وزارت علوم و تحقيقات و فنشاوري و وزارت به اششت، درمشان و آمشوزش      -ايفهو حرفني
 عالي باش ، در اين حوز  قرار دارد.پزشكي و دانشگا  آزاد اسالمي و يا ساير مؤسسات ارائه كنن   آموزش
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 هاي مجاز در حوزه آموزشي استفاده -0-2-1
 

بينشي شش   و   آموزشي به منظوراح اث واح هاي آموزشي با رعايشت ضشوابط و مقشررات پشيش     استفاد  از اراضي ص مات
هاي ورزشي مربوط بشه آمشوزش و پشرورش    ربط صواه  بود. اح اث زمينهاي ادارات ذيچنين معيارها و دستورالعملهم

سشاتي كشه متعلش  بشه وزارت     آمشوزي و تأسي چنين در اين اراضي احش اث صوابگشا  دانشش   در اين اراضي بالمانع است. هم
 دان ، بالمانع است.آموزش و پرورش است و آن وزارتخانه مناسب مي

 

 حدنصاب تفكيك درحوزه اراضي آموزشي  -0-2-2
 

   قطعات آموزشي در مقاطع مختلف آموزشي به شرح زير است:ح اقل ان از
 

 مهد كودك و كودكستان  -الف
هشاي ج يش    مترمربشع در بافشت پشر ششهر و در بافشت      511ك و كودكستان مه كود ح اقل مساحت زمين براي استفاد 

 مترمربع است.   1111

 دبستان و راهنمايي  -ب
مترمربشع   1411هشای ج يش    مترمربشع و در بافشت   1111دبستان و راهنمايي برابشر   ح اقل مساحت زمين براي استفاد 

 است.  

 دبيرستان و هنرستان -پ
 مترمربع است. 1411مترمربع و در بافت پر  5111مترمربع و هنرستان برابر 2111  دبيرستانح اقل مساحت زمين براي استفاد

 اي آموزش عالي و آموزش فني و حرفه -ث
اي توسشط وزارت علشوم، تحقيقشات و    ح اقل مساحت زمين جهت استفاد  مراكز آموزش عشالي و آمشوزش فنشي و حرفشه    

 گردد.  فناوري و وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي
 

 آموزشي  ضوابط و مقررات ساختماني در حوزه -0-2-8
ساصت و ساز در اراضي آموزشي براساس ضوابط گرو  نوسازي و توسعه و تجهيز م ارس است. عالو  بر آن ضشوابط زيشر   

  نيز باي  رعايت شود:
ارتفشاع دو طبقشه، در    درص  مسشاحت زمشين تشا    51همكف در مقطع دبستان ح اكثر سطح زيربنا در طبقه -2-2-8-1

گردد. در اين حالت ح اكثر زيربنشاي  طبقه تعيين مي 3درص  مساحت زمين تا ارتفاع 41م ارس راهنمايي و دبيرستان 
 درص  است.  151مجاز در طبقات 

حش اث  اح اث مه  كودك در اراضي داراي كاربري آموزشي دبستان بالمانع است. مشروط به اين که بنا در يك طبقشه ا  :1تبصره 

 شود. 
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اوقاف و يا سازمان مسكن وشهرسازي اسشتان قشزوين بشه افشراد      اي كه توسط ادار اح اث م ارس غيرانتفاعي در اراضي :2تبصره 

بالمشانع   4و  3هشاي  مشروط به رعايت تبصشر   5حقيقي و يا حقوقي به اين منظور واگذار گردي   پس از تأيي  در كميسيون ماد  
اق ام فوق نسبت بشه آن دسشته از امالكشي كشه      باش . ضمنًاص ور مجوز، تغيير كاربري مج د مق ور نمي است. ب يهي است پس از

توان در اين اراضي نسبت بشه احش اث واحش  آموزششي غيشر      طب  طرح تفصيلي داراي كاربري آموزشي است ضرورت ن اشته و مي
 انتفاعي براساس ضوابط مربوطه اق ام نمود. 

بست هاي بنها و كوچهپيراموني شهر و نيز صيابان هاي اصلي و نيز در بر كمربن يرس غيرانتفاعي در بر را اح اث م ا: 8تبصره 

 ممنوع است. 

سشالمن ان،   هشا، صانشه  هشا، آسايششگا   هاي حساس نسبت به سر و ص ا مانن  بيمارستاناستقرار م ارس در كنار كاربري :0تبصره 

 . ستها و نظاير آن ممنوع اكتابخانه

متر از بر مشرف به گذر دسترسي جهت فضاي مشورد نيشاز بشراي ورود بشه      5نشيني به ميزان ح اقل عقب -0-2-8-2
هزار مترمربع الزامي است. ب يهي است مساحت اين قطعه جزء فضاي باز مركز آموزششي   4تر از واح هاي آموزشي بيش

 گردد. محسوب مي

صت و ساز با رعايت ضوابط و مقررات وزارت علشوم تحقيقشات و فنشاوري و    عالي، سادر مورد اراضي آموزش-0-2-8-8
 بالمانع صواه  بود.  5در كميسيون ماد   تصويب طرح مجموعه،

هاي موجود مراكز آموزش عالي با تايي  شهرداري مترمربع به ساصتمان 1111هاي ج ي  تا ميزان اضافه نمودن ساصتمان :تبصره

 اه  بود.از اين قاع   مستثني صو
 

هاي مجاز وشـعاع عملكـرد مناسـب كـاربري     ها و دسترسيجواريمقررات مربوط به هم -0-2-0
 آموزشي

 كودكستان  
 به قرار زير است: شعاع عملكرد مناسب كاربري آموزشي هاي مجاز وها و دسترسيجواريمقررات مربوط به هم

 متر   511شعاع عملكرد مفي  ش  -
 هاي مسكوني، مراكز تجاري واح  همسايگي و فضاهاي سبز عمومي در مقياس واح -هاي مناسبجواريهم -

 واح  همسايگي. 
آوري زبالشه  هاي جمعهاي صنعتي و مشاغل مزاحم و محلح اقل فاصله از کارگا  -جواريهاي هممح وديت -

 متر.  511

گشذر،  پياد  ري  شبكهها از طدسترسي يك دسترسي از معبر جمع و پخش كنن   يا محلي و بقيه -دسترسي -
 واح  همسايگي يا محله. 

 

  دبستان 
 متر   511شعاع عملكرد مفي  ح اكثر  -
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واح هاي مسكوني، مراكز فرهنگي مقياس محله، مراكز محله، فضشاهاي سشبز عمشومي و     -جواري مناسبهم -
 بازي كودكان

متر، ح اقل فاصله از مراكز  511هاي صنعتي و مشاغل مزاحم ح اقل فاصله از کارگا  -جواريهم مح وديت -
 متر.  511آوري زباله هاي جمعدرماني و محل

 پياد  گذر محله.  اصلي از معبر جمع و پخش كنن   و در مسير شبكه -دسترسي -
 

   دبيرستان 
 اي موارد در مقياس شهر  شعاع عملكرد مفي  ش در مركز ناحيه يا در پار  -
هاي ورزشي، در صورت امكان چن  واحش  در كنشار   اي، زميناحيهپارك ن -مراكز فرهنگي -جواري مناسبهم -

 بيني شود.  هم به صورت مجتمع پيش
متر، ح اقل فاصشله از   511هاي صنعتي و مشاغل مزاحم ح اقل فاصله از کارگا  -جواري هاي هممح وديت -

مناسشب از   ين فاصشله مناسب داششته باشش . همش    متر، تا ح امكان از مراكز تجاري فاصله 511مراكز درماني 
 آوري زباله محل جمع

هشاي وسشايل حمشل ونقشل عمشومي      چنين نزديكي به ايسشتگا  و هم از معبر جمع و پخش كنن   -دسترسي  -
 )اتوبوس و...(.

 

 حوزه اداري و انتظامي   -0-8
 

اصتيشار مشردم قشرار     ها كه به صورت ارائشه صش مات غيشر توليش ي در    هاي ص ماتي ادارات، نهادها و سازمانكليه فعاليت
 ان : گيرد به اين حوز  تعل  دارد که از آن جملهمي

هاي راهنمايي و رانن گي، ادارات آموزش و پرورش، ثبت اسشناد، ثبشت   ها، كيوسكشهرداري، دفاتر پست، كالنتري 
امش اد، ادارات آب و   ميتشه هشا و ادارات، اوقشاف، ك  هاي نظامي، سازماناحوال، فرمان اري، نيروي انتظامي، مخابرات، پايگا 

 برق، تأمين اجتماعي و... .
 

 هاي مجاز در اراضي با كاربري ادارياستفاده -0-8-1
 

اح اث مراكز زير در اين نشوع اراضشي در    بني ش   است. ضمنًااستفاد  از اراضي اداري براي اح اث واح هاي اداري پيش
 مانع است. برداري بالصورت پرداصت عوارض مربوط به نوع بهر 

 ها، دفاتر مهن سي، دفاترحقوقي. دفاتر تجاري، شعب بانک ص مات تجاري مانن : -الف
 پست ترانسفورماتور، دفتر پست، دفترمخابرات. تأسيسات و تجهيزات شهري مانن :  -ب
 پاركينگ عمومي.   -پ

 .  مراكز انتظامي -ت
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 حد نصاب تفكيك در اراضي اداري -0-8-2
 مترمربع مجاز است.   1111ي مصارف اداري براساس ح اقل تفكيك اراضي برا

 

 اداري و انتظامي  ضوابط ومقررات ساختماني حوزه -0-8-8
 درص  مساحت كل زمين است.   151ح اكثر زيربناي مجاز اراضي اين حوز   -الف

 درص  سطح كل زمين است. 51همكف  ح اكثر زيربناي مجاز در طبقه -ب
چنين پاركينشگ وسشايط نقليشه اداري منطبش  بشر ضشوابط       ن براي اح اث تأسيسات و انبار و هماستفاد  از زيرزمي -پ

 حوز  مسكوني بالمانع است.  
متر از بر مششرف بشه گشذر دسترسشي جهشت ورود بشه فضشاي اداري         5نشيني به ميزان در اح اث ساصتمان، عقب -ت

 گردد. الزامي است. مساحت اين قطعه جزء فضاي باز محسوب مي
 

 تجاري و خدماتي   داراي قابليت حوزه -0-0
 

هشاي  اين حوز  شامل اراضي كه قابليت ايجاد واح هايي به صورت مجرد و يا گروهي در يشك بنشا داششته و بشه فعاليشت     
 پردازن .  ص ماتي و يا داد و ست  )اعم از صرد  و يا عم  ( مي

 پذير صواه  بود. هاي زير، امكان ، ايجاد فعاليتبيني ش در اين اراضي بع  از رعايت ضوابط و مقررات پيش 
هشا، سشاصتمان پزششكان، دفشاتر اداري بخشش      هاي تجاري، مراكز اصلي بانشک فروشي، مجموعهدفاتر ص مات عم   

فروشي، بازار روز، داروصانه، تعمير لشوازم  اي، مراكز توزيع كاخهاي اساسي، مراكز تجاري صرد صصوصي، فروشگا  زنجير 
گي، دفترپست و مخابرات، بانك، دفاتر فني و مهن سي به صشورت يشک سشاصتمان مسشتقل و يشا اصتالطشي از چنش         صان

 فعاليت.
 

 هاي مجاز در اراضي داراي قابليت تجاري و خدماتي استفاده-0-0-1
 بيني ش   است:  استفاد  از اين اراضي به منظور اح اث واح هاي تجاري يا موارد زير پيش

 شخصي مانن  آرايشگا ، دوزن گي. ص مات الف ـ
 ص مات درماني و به اشتي مانن  مطب پزشك، داروصانه، تزريقات و ساصتمان پزشكان.   ب ـ
 ها، دفاتر پست، مركز انتظامي.  ص مات اداري ش تجاري، شعب بانک پ ـ
 فضاي سبز.  ت ـ
 ه فروشي، چلوكبابي و مراكز عرضه غذا. صانه، هتل، رستوران، اغذيگري و پذيرايي، مانن  قهو ص مات گردش ث ـ
ـ  داري وسشايل  هاي كوچك تعميراتي مانن  پنچرگيري، تعويض روغن، تعميشر لشوازم صشانگي، تعميشر و نگشه     کارگا  ج 

 گرمايش و سرمايش، تعمير وسايل الكتريكي.  
 هنري.  آموزشگا  –سينما  -كتابخانه -: سالن تئاترص مات فرهنگي مانن  ـچ 
 هاي گاز و ... . هاي برق، مخابرات، ايستگا پست أسيسات و تجهيزات شهري مانن :ت ـح 

 پاركينگ عمومي   خ ـ

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه 121 

 

در صورت ع م تمايل به استفاد  تجاري و يا صش ماتي از ايشن اراضشي، اسشتفاد  مسشكوني براسشاس ضشوابط ومقشررات         
 كاربري مسكوني مجاور مجاز صواه  بود.

 

 اضي داراي كاربري تجاري و خدماتي حد نصاب تفكيك در ار -0-0-2
ح اقل مساحت تفكيك اراضي اين حوز ، منطب  بر ح  نصاب تفكيكي اراضي مسكوني همجوار است و در صورت تغيير 

 به كاربري تجاري ش ص ماتي منطب  بر ح  نصاب تفكيك كاربري تغيير يافته مربوط است.

 واحدهاي تجاري ـ خطي  -الف
گردد. مشروط بشر آن کشه حش اقل    متر تعيين مي 4متر و ح اقل عم  آن  4واح  تجاري  ح اقل عرض يك -0-0-2-1

 نباش . ترکممترمربع  24مساحت يك واح  تجاري از 
  

 واحدهاي تجاري متمركز )پاساژ و مانند آن( -ب
رفيشت تجشاری   هاي کالن و صرد است. از آنجا کشه ظ هاي متمرکز در طرح تفصيلي محمودآبادنمونه شامل تجاريتجاري

هشای تجشاری متمرکشز در ششهر     ی ششهر )مسشاحت و جمعيشت( محش ود اسشت، احش اث مجتمشع       شهر بشه دليشل انش از    
 شون .محمودآبادنمونه توصيه نمی

هشاي تجشاري   متر اسشت، احش اث مجموعشه    12اين اراضي معموًخ شكل صطي ن اشته و عم  پالك بيش از  -0-0-2-2
ص ماتي مجاز است و ح اقل مساحت زمشين بشراي تجشاري کشالن      -مختلط مسكوني  متمركز صرفًا در اراضي با كاربري

 گردد.مترمربع تعيين مي 131مترمربع و براي تجاري صرد  411
  

 ضوابط و مقررات ساختماني تجاري و خدماتي -0-0-8
  

 تراكم ساختماني در واحدهاي تجاري خطي -0-0-8-1
تشوان در  مي گردد. ضمنًامتر تعيين مي 4/3متر و در طبقات فوقاني  4/5ارتفاع مجاز واح  تجاري درطبقه همكف  

 طبقه همكف به شرط تأمين دسترسي از داصل مغاز ، نسبت به اح اث نيم طبقه اق ام نمود. 
متشر باشش . در صشورتي كشه      3/2اح اث نيم طبقه در همكف باي  به شكلي باش  كه ح اقل ارتفاع نيمشه طبقشه    :1تبصره  
 تر شود، نيم طبقه به عنوان يك طبقه مستقل محسوب صواه  ش . متر بيش 4/5ارتفاع مفي  )همكف و نيم طبقه( از مجموع 
 درص  سطح مغاز  در هكمف تجاوز نماي .  35ح اكثر سطح نيم طبقه داصل واح  تجاري نباي  از : 2 تبصره 

 متر است. 3.4ح اقل ارتفاع واح هاي تجاري مستقل  :8 تبصره 

زيربنا به  شود ولي جزءتراكم ساصتماني محسوب نمي جزء2اث نيم طبقه فقط در طبقه همكف مجاز بود  و در صورت تبصر  اح 
 آي . حساب مي

درصش    111متر( مطروحه در بن  فشوق معشادل    12سطح اشغال مجاز واح هاي تجاري صطي )ح اكثر به عم  : 0 تبصره 
 شود. قطعه مالكيت تعيين مي

اح اث طبقات مجاز بر روي واح هاي تجاري من رج در اين بن  مشروط به دارا بودن حش اقل مسشاحت مجشاز     :1 ه تبصر 

 طبقه( است.  2كاربري درصواستي و ح اكثر تا سطح تراكم ساصتماني مجاز )ح اكثر 
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   .ح اكثر مساحت زيرزمين با ح اكثر مساحت زيربناي مجاز در همكف برابر است 
 متر است.   41/2زمين ح اكثر ارتفاع زير 
    زيربنشا   استفاد  از زيرزمين تنها براي پاركينگ و اتاق تأسيسات مجاز است. در اين صشورت مسشاحت آن جشزء

 شود.  محسوب نمي
در صورتي كه مالك از زيرزمين استفاد  غيرپاركينگ و اتاق تأسيسات نمايش  مسشاحت آن جشزء تشراكم      :3 تبصره 

 محسوب صواه  ش .  
  كه به دخيل ناشي از ابعاد زمين، اح اث پاركينشگ ميسشر نباشش ، حش  پاركينشگ بشه ششهرداري        در شرايطي

پرداصت ش   و استفاد  از زيرزمين به عنوان انبار مجاز صواه  بود، در اين صورت مساحت انبشار جشزء زيربنشا    
 محسوب نخواه  ش .  

  اح  سرويس به اشتي الزامي است.  مترمربع، اح اث يك و 31به ازاي هر واح  تجاري با مساحت بيش از 
    به غير از سطح اصتصاص يافته به پاركينگ و اتاق تأسيسات در زيرزمين كليه سطوح سشاصته شش   در طبقشه 

 صواه  ش . همكف و فوقاني به عنوان سطح زيربنا و جزء تراكم محسوب

 

 تراكم ساختماني در واحدهاي تجاري كالن )متمركز( -0-0-8-2
 

  درصش    121طبقه و در تجاري صشرد   4درص  تا ح اکثر  231ساصتماني مجاز در تجاري کالن ح اكثر تراكم
 طبقه روي زيرزمين مجاز است.   2و در 

سنجي و تر با امكان دسترسي سوار  است با ارائه گزارش امكاندر اراضي تجاري متمركز كه داراي ح اقل دو بر يا بيش :1تبصره 

 پذير صواه  بود. زايش تراكم مجاز امکاناف 5تصويب در كميسيون ماد  

  شود.  درص  مساحت زمين در هر طبقه و به صورت حياط مركزي پيشنهاد مي 11فضاي باز ح اقل 
 گردد.  در اراضي تجاري متمركز درص هاي مجاز تراكم زيربنا پس از رعايت برهاي اصالحي محاسبه مي 
 مورد استفاد  تجاري واقع شود.  توان هاي تجاري تمام تراكم مجاز ميدر مجموعه 
 باشش  مششروط بشه     ترکممترمربع  12تجاري متمركز نباي  از  ح  نصاب تفكيك واح هاي تجاري در مجموعه

 متر در نظر گرفته شود.  3اين که ح اقل عرض مفي  
    متشر  3متشر و در طبقشات    5/4همكشف   ح اقل عرض راهروهاي اصلي بين دو واح  تجشاري مقابشل در طبقشه 

گردد. در صورتي كه در راهروها نورگير و پله تعبيه گردد. حش اقل عشرض بشين دو واحش  تجشاري      پيشنهاد مي
 متر صواه  بود.  5/5مقابل 

  ( است.  1-3-4-2ارتفاع مجاز واح ها مانن  واح هاي تجاري صطي )بن 
  دستشويي الزامشي   واح  تجاري اح اث يك واح  سرويس به اشتي عمومي شامل يك توالت و 11به ازاي هر

 است.  
  متشر در نظشر گرفتشه ششود.      5/1متر و به صشورت دو ششيبه    2عرض را  پله به صورت يك طرف شيب ح اقل

 متر فاصله داشته باش .  31ها از دورترين واح  تجاري نباي  بيش از محل پله ضمنًا
 تشاق تأسيسشات و بارانش از مجشاز     جهت تأمين پاركينگ، ا اح اث زيرزمين در طبقات متع د به هر ميزان صرفًا
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 است. در صورت استفاد  از زيرزمين جهت انبار مساحت آن جزء تراكم محسوب نخواه  ش .  
 هايي در صورت اصتصاص يك طبقه زيرهمكف به واح هاي تجاري، تأمين پاركينگ در طبقات زيرين يا پالک

 فني شهرداري مجاز است.   مجاور با تايي  كميته
 درص  مساحت پالك و براي تجاري صشرد   61غال در طبقه همكف براي تجاري کالن معادل ح اكثر سطح اش

 شود.  درص  مساحت پالک تعيين مي 41
 توان  تأمين گردد.  فضاي باز در وسط مجموعه و به صورت حياط مركزي، مي 
 هاي تجاري الزامي استنامه مربوط به دسترسي معلولين در طرح مجموعهكليه موارد آيين. 

 

هاي مجاز وشـعاع عملكـرد مناسـب كـاربري     ها و دسترسيجواريمقررات مربوط به هم -0-0-0
 تجاري

 

 اي مراكز تجاري ـ خدماتي محله 
 شعاع عملكرد مفي  ش در مقياس محله.   -
 هاي اتوبوس.  فضاي سبز عمومي، فضاي ورزشي، مراكز فرهنگي، ايستگا  -جواري مناسب هم -
 آوري زباله هاي جمعكافي از مراكز درماني و محل ش فاصلهجواري هاي هممح وديت -
 گذر از معابر محلي و پياد  -دسترسي  -

 

اي مراكز تجاري ـ خدماتي ناحيه 
 شعاع عملكرد مفي  ش در مقياس ناحيه.   -
هشاي  اي، فضاي سبز عمومي و فضاهاي ورزشي ايسشتگا  هاي مناسب ش با ساير مراكز ص ماتي ناحيه جواريهم -

هاي عمشومي، فضشاهاي كشافي بشراي بارانش ازي و      بوس، تاكسي( پاركينگعمومي )اتوبوس، ميني سايل نقليهو
 بارگيري. 

 جواري مراكز درماني ش به اشتي، مراكز تولي ي. هاي هممح وديت -

 

 ورزشي  حوزه -0-1
ها است. ضمنًا تمامي ها و كلوپجموعهها، مهاي بازي، باشگا هاي ورزشي اعم از سرپوشي   و يا روباز، زمينشامل زمين

ورزشي تلقي ش    نماين  كاربريمي ها فعاليتواح هايي كه به صورت مجرد و يا تركيبي مانن  استخر، سونا و امثال آن
 و تابع ضوابط و مقررات اين كاربري است.

  

 هاي مجاز در اراضي با كاربري ورزشياستفاده -0-1-1
هشا و تأسيسشات ورزششي ششامل اسشتاديوم، اسشتخرهاي سشرباز و پوششي  ،         به منظور اح اث زميناستفاد  از اين اراضي 

هاي ورزششي و ... بشود  و ايجشاد تأسيسشات وابسشته بشه فضشاهاي ورزششي، ماننش           هاي چن  منظور  ورزشي باشگا سالن
 صانشه ها مانن  چايسته به آنسازي و نيز ص مات وابهاي ب نهاي رزمي، سالنهاي ورزشي سرپوشي   براي ورزشسالن

 و فضاي سبز بالمانع است.
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 حد نصاب تفكيك در اراضي با كاربري ورزشي -0-1-2 
تفكيك اراضي اصتصاص يافته ورزشي مگر به منظور استفاد  ورزشي مجاز است. ح اقل سطوح مورد نياز براي اسشتفاد   

 گردد.ين ميمترمربع تعي 2111مترمربع و ناحيه  511ورزشي در سطح محله 
  

 ضوابط ومقررات ساختماني در اراضي با كاربري ورزشي -0-1-8
 باي  رعايت شود. هاي ورزشي ضوابط و مقررات سازمان تربيت ب ني در مورد اح اث واح ها و مجتمع 
  هشاي بشاز ورزششي نظيشر     اراضي ورزشي در مقياس محله و ناحيه به ويژ  در نواحي شهر به منظور ايجاد زمشين

هشاي  ن فوتبال، واليبال، بسكتبال، هن بال، تنيس روي ميز و نيز احش اث تأسيسشات ورزششي نظيشر سشالن     زمي
چشه  هشا چنشان  ششود. در ايشن سشالن   مترمربع در داصل اين اراضي تعيين مشي  251سرپوشي   ح اكثر تا سقف 

( اسشتفاد  ششود   هشاي رزمشي، كششتي و ...   سشازي، سشونا، ورزش  زيرزمين به عنوان سالن ورزشي )باشگا  بش ن 
گشردد. حش اكثر تشراكم سشاصتماني در     تراكم محاسبه مشي  مح وديت ارتفاع نخواه  داشت و مساحت آن جزء

 شود.  متر به صورت دو طبقه از كف معبر تعيين مي 3درص  و ح اكثر ارتفاع  31ها گونه زميناين
 درصش  مسشاحت    21مربشع( حش اكثر   متر 11111تر از در اراضي ورزشي در مقياس شهر )به ويژ  اراضي بزرو

درص  فضاي باز  31هاي ورزشي اصتصاص ياب .در هاي سرپوشي   براي استفاد عنوان سالنتوانن  بهزمين مي
هاي ورزشي و تفريحشي و  هاي بازي، فضاهاي سبز، زمينتوان به اح اث فضاهاي غيرسرپوشي   نظير زمينمي

باي  بشه تاييش  تربيشت بش ني اسشتان      فضاهاي پرو صالي  و رابطه نظاير آن اق ام نمود. مشخصات ساصت و ساز
 برس . 

  ها و امثشال آن  چون كارصانجات، ادارات، دانشگا بردار همهاي مختلف بهر اح اث مراكز ورزشي توسط دستگا
  ها پيش از ص ور مجوزهشاي قشانوني بايش  بشه تاييش     ب ني استان بود  و مشخصات طرح آنتابع مقررات تربيت

 سازمان تربيت ب ني استان برس .

 

 درماني   حوزه -0-3
 

هشاي  كلينيك، زايششگا ، درمانگشا ، بيمارسشتان   هايي از قبيل مراکز به اشت و تنظيم صانواد ،پلیاين حوز  شامل فعاليت
يرصوارگا ، مراكشز  ، پرورشگا ، شش تخصصي و عمومي، فيزيوتراپي، توانبخشي، مراكز رفا  صانواد ، صانه سالمن ان، نوانخانه

هاي به اششت، راديولشوژي،   سنجي،آسايشگا  رواني، صانهانتقال صون، تيمارستان، آزمايشگا ، مراكز گفتاردرماني، شنوايي
 روزي و... است.هاي اصلي و شبانهمركز اورژانس، داروصانه

  
 هاي درماني هاي مجاز در اراضي با كاربرياستفاده -0-3-1

رماني براي ايجاد واح هاي درماني نظير كلينيشك، درمانگشا ، بيمارسشتان، مراكشز توانبخششي، مراكشز       استفاد  از اراضي د
 ( در نظر گرفته ش   است.3-2تنظيم صانواد ، صانه سالمن ان، مراكز انتقال صون و... )من رج در بن  

 توانن  استقرار يابن :هاي زير نيز ميهاي ياد ش  ، كاربريچنين در اين اراضي در ترکيب با فعاليتهم 
 فضاي سبز الف ـ
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 فضاي ورزشي روباز ب ـ
 تأسيسات و تجهيزات شهري مانن  پست ترانسفورماتور، منبع آب پ ـ
 كتابخانه و سالن اجتماعات ت ـ
 حمام عمومي ث ـ

 

 حدنصاب تفكيك درحوزه اراضي درماني -0-3-2 
اي درماني تابعي از ضوابط وزارت به اششت و درمشان و آمشوزش    هح اقل سطوح براي اح اث واح هاي درماني و مجتمع

تشرين  مترمربع جهت اح اث پايگا  به اشت شهري )به عنشوان کوچشک   311پزشكي بود  و در هرصورت نباي  از ح اقل 
 باش . ترکمواح  درماني( 

 

 مقررات ساختماني در اراضي درماني  -0-3-8 
صت وساز تابع ضوابط و مقشررات وزارت به اششت درمشان و آمشوزش پزششكي      هاي درماني هرگونه سادر استفاد  -الف

است. در هر صورت ح اكثر زيربناي مجاز براي اح اث واح هاي درماني در سشطح ششهر معشادل تشراكم سشاصتماني      
طرح تفصشيلي و   5تنها پس از طرح در كميسيون ماد   مسكوني مجاور آن است. هرگونه افزايش در اين تراكم حوز 

 تصويب در آن مجاز است.  
به اششت و   هاي علوم پزششكي ش ششبكه    هاي ساصتماني به اشتي ش درماني از سوي دفتر فني دانشگا تأيي  نقشه -ب

 درمان الزامي است.  
توان نسبت به اح اث داروصانه، مطب پزشكان، آزمايشگا  تششخي  طبشي و كلينيشك    در صورت مازاد زيربنا، مي -پ

 .  تخصصي اق ام نمود
جهشت ورود بشه فضشاي     متر از بر مشرف به گذر و دسترسشي  5نشيني به ميزان ح اقل در اح اث ساصتمان عقب -ت

 به اشتي ش درماني الزامي است. ب يهي است مساحت اين قطعه جزء فضاي باز محسوب صواه  ش .

ربري هاي مجاز وشـعاع عملكـرد مناسـب كـا    ها و دسترسيجواريمقررات مربوط به هم -0-3-0
 درماني 

 

  درمانگاه 
 شعاع عملكرد مفي  ش در مركز ناحيه استقرار يابن . 

 اي و فضاهاي سبز و باز عمومي اح اث شون . هاي ناحيهجواري مناسب ش در مجاورت پاركهم -
متشر، از مراكشز    1111هشاي صشنعتي و مششاغل مشزاحم     جواري ش ح اقل فاصشله از کارگشا    هاي هممح وديت -

 كافي منظور گردد.  هاي ورزشي فاصلهمناسب داشته باش ، از زمين اصلهآموزشي ف
 دسترسي ش از معبر جمع و پخش كنن   -

   مركز بهداشت و بيمارستان 
 شعاع عملكرد مفي  ش در مركز شهر استقرار يابن .  
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 جواري با فضاهاي سبز شهري.  هم -هاي مناسب جواريهم -
هشاي  متشر، از زمشين   1111هاي صنعتي و مشاغل مشزاحم  اصله از کارگا ح اقل ف -جواري هاي هممح وديت -

چنشين از مراكشز   ورزشي فاصله داشته باش ، از حريم صيابان با ايجاد فضشاي سشبز فاصشله داششته باشش ، هشم      
 تأسيسات و تجهيزات شهري دور باش . 

 از معبر اصلي با كنترل دسترسي -دسترسي -

 

 هنری   -فرهنگي حوزه -0-8
 

 هايي به شرح زيراست: حوز  شامل فعاليتاين 
هشاي پشرورش فکشري کودکشان و     هاي اجتماعات کوچک، کانونها و سالن، کتابخانهمراكز فرهنگي و تفريحي -

هاي فرهنگي، سشالن اجتماعشات،   نوجوانان، سينما، کتابخانه مرکزي و تخصصي، نگارصانه، فرهنگسرا و مجتمع
صانشه،  تر مرکزي روزنامشه و مجلشه، مراکشز صش ا و سشيما، مشوز ، قرائشت       تئاتر، سالن کنسرت و موسسات و دفا

هشا، بناهشاي يشادبود    مشاهير، مؤسسات انتشاراتي، بنيادها و كانون آموزشگا  هنري، آرامگا  -مجموعه تفريحي
 و...

 

 هاي مجاز در اراضي با كاربري فرهنگي استفاده -0-8-1 
 هنری مجاز است:-های زير در اراضی با کاربری فرهنگیاح اث فعاليت عالو  بر موارد اشار  ش   در بن  پيشين،

 فضاي سبز الف ـ
 فضاي ورزشي روباز ب ـ
 تأسيسات و تجهيزات شهري مانن  پست ترانسفورماتور، منبع آب پ ـ
 درص  مساحت کل زمين 21های عرضه محصوخت فرهنگی و هنری ح اکثر به ميزان فروشگا  ت ـ
 درص  مساحت کل زمين 21بازی و تفريحات سالم برای کودکان و نوجوانان به ميزان ح اکثر  هایسالن ث ـ

 هنری  -حد نصاب تفكيك درحوزه اراضي فرهنگي -0-8-2
ان ، به جز استفاد  براي آن مجاز نيسشت. حش اقل   هايي كه در طرح تفصيلي به اين كاربري اصتصاص يافتهتفكيك زمين

 شود. )صانه محله و...(مترمربع تعيين مي 251هاي فرهنگي نيز معادل مساحت زمين براي فعاليت
 

 هنری  -فرهنگي ضوابط و مقررات ساختماني حوزه -0-8-8
مقررات ساصتماني در اين اراضي مطاب  معيارها و ضشوابط وزارت فرهنشگ و ارششاد اسشالمي و سشازمان ميشراث        -الف

 گري وصنايع دستي صواه  بود. فرهنگي و گردش
ضوابط ساصت و ساز و تراكم ساصتماني در اراضي فرهنگي بسته به مورد طرح بشا رعايشت اسشتان اردها و ضشوابط      -ب

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صواه  بود. 
متر از بر مشرف به گذر دسترسشي جهشت ورود بشه فضشاي فرهنگشي       5نشيني به ميزان در اح اث ساصتمان عقب -پ

 طعه جزء فضاي باز محسوب صواه  ش . الزامي است. مساحت اين ق
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 حوزه فضاي سبز   -0-7
 

اي كه امكان حضور و استفاد  مردم با امكانات خزم از پوشش گياهي فشراهم آمش   بشه    فضاهاي سبز تجهيز ش   و نش  
 اي وهاي شهري، محلي و فضاهاي سبز صطشي و جزيشر   هاي جنگلي، پاركهمرا  باغات و فضاهاي سبز صصوصي، پارك

 ها در اين حوز  قرار دارن .گلخانه
  

 هاي مجاز در اراضي با كاربري فضاي سبز عمومي استفاده -0-7-1
 گردد:هاي زير استفاد  ميها براي كاربرياز اين زمين

 اي، شهري(محله فضاي سبز عمومي )پارك -الف
حشريم   -حشريم صطشوط بشرق فششار قشوي      -رودصانشه  -اي يا نواري به ويژ  در حريم ششهرها فضاهاي سبز حاشيه -ب

 هاي تأسيسات مانن  آب ش نفت ش گازلوله
 هاي كودك. فضاهاي تفريحي ش و بازي كودكان و پارك -پ

 هاي زير از اراضي اين كاربري بالمانع است.  چنين استفاد هم 
 فرهنگسرا.  -اهچاپخانه -كتابخانه -ها مانن  سينما و تئاتر در هواي آزادتأسيسات وابسته به پارك 
 ها و تأسيسات ورزشي كوچك روباززمين 
 .تأسيسات و تجهيزات شهري مانن  منبع آب، پست ترانسفورماتور، ايستگا  گاز 
  درصش    5دوش براي فضاهاي ورزشي روباز ش رصتكن و مانن  آن( حش اكثر سشطح اششغال     -به اشتي )آبريزگا

 سطح قطعه

 

 سبز  حد نصاب تفكيك در اراضي فضاي  -0-7-2 
ها و فضاي سبز مجاز نيست. ح اقل مساحت زمين براي اح اث پشارك و فضشاي   تفكيك اراضي اصتصاص يافته به پارك

مترمربشع   2511مترمربشع )محلشه(،    1111مترمربشع )واحش  همسشايگي(،     311سبز براساس مقياس عملكشردي ششامل   
 گردد.  )شهري( تعيين مي

درص  بود  و بشا توجشه بشه عمش  صشاك فاقش         15هر كه داراي شيب بيش از مان   داصل مح ود  شاراضي باقي :تبصره
باشن ، باي  به عنوان فضاي باز شهري مورد حفاظت شهرداري قرار گيرن  و از هرگونه سشاصت  قابليت اح اث فضاي سبز 

 ها ممانعت به عمل آي . و ساز در اين مح ود 
 

 فضاي سبز ضوابط ساختماني حوزه -0-7-8
  توان به فضاهاي سرپوششي    هاي پارك و فضاهاي سبز تجهيز ش   را ميدرص  از سطح كل زمين 11ح اكثر

هاي مرتبط و فضشاهاي فرهنگشي و ورزششي اصتصشاص داد. بش يهي اسشت ايشن مسشتح ثات         به منظور استفاد 
 غيرقابل تفكيك است.  

 تر الزامي است.  بع و بيشمترمر 2511ها و فضاهاي سبز با وسعت هاي به اشتي در پاركاح اث سرويس 
 . فضاهاي سبز صطي، رفوژها و حرايم از ضوابط مذكور مستثني هستن 
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 هاي مجاز كاربري فضاي سبزها و دسترسيجواريمقررات مربوط به هم -0-7-0
 

  زمين بازي و پارك كودكان 
  جواري مناسب ش در مجاورت مراكز تجاري و فضاي باز واح  همسايگي اح اث شون .هم -
 آوري زباله فاصله داشته باش . ازمراكز جمع -جواريهاي هممح وديت -
 گذر. پياد  دسترسي از معبر محلي و شبكه -

  اي پارك محله 
 اي.  در مجاورت مراكز آموزشي و فرهنگي و مراكز محله -هاي مناسب جواريهم -
 آوري زباله. فاصله مناسب از مشاغل مزاحم و مراكز جمع -جواري هاي هممح وديت -
 پياد  گذر. از معبر محله و شبكه -دسترسي -

  پارك شهری 
جواري بشا مراكشز آموزششي و فرهنگشي، متناسشب بشا موقعيشت تأسيسشات صش ماتي و          هم -جواري مناسب هم -

 تفريحي. 
 آوري زباله. مناسب از مشاغل مزاحم و مراكز جمع فاصله -جواري هاي هممح وديت -
 کيلومتر بالمانع است.  31سوار  در ح  اضطرار و با سرعت ح اکثر  بكهبيني شدر پارك پيش -
 از معبر جمع و پخش کنن  . -دسترسي -

 

 حوزه مذهبي   -0-3
 ها و ... در اين حوز  قرار دارن .ها، مصلي، مه يهها، هيئتمسج ، حسينيه، تكيه، امامزاد ، اماكن مذهبي اقليت

 

 با كاربري مذهبي  هاي مجاز در اراضياستفاده -0-3-1
 بيني ش   است.ها پيشاين اراضي براي اح اث مسج ، تكيه، مصلي و اماكن مذهبي اقليت

 

 حد نصاب تفكيك در اراضي با كاربري مذهبي -0-3-2
 مترمربع در مقياس محله است.   411ح اقل سطح مورد نياز براي اح اث فضاي مذهبي 

 

 ذهبيم ضوابط و مقررات ساختماني حوزه-0-3-8
درصش  مسشاحت    51درص  و ح اكثر سطح اشغال در همكشف   111در اراضي مذهبي ح اكثر تراكم ساصتماني  -الف

 زمين است.  
متر از بر مشرف بشه گشذر دسترسشي بشراي ورود بشه فضشاي مشذهبي         5نشيني به ميزان در اح اث ساصتمان عقب -ب

 . الزامي است. مساحت اين قطعه جزء فضاي باز محسوب صواه  ش 
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 حوزه تأسيسات و تجهيزات شهري -0-11
 

 آب، برق، مخابرات، گاز و فاضالب  :تأسيسات شهري 

 نششاني، مراكشز توزيشع سشوصت،     آوري زباله، آتشگورستان، غسالخانه، كشتارگا ، مركز جمع :تجهيزات شهري
 ميادين ميو  و تر  بار، تجهيزات راديو و تلويزيون و... .

 

 جاز در اراضي با كاربري تأسيسات و تجهيزات شهريهاي ماستفاده-0-11-1
آوري هاي برق، گاز، مخابرات، فاضالب، آتش نششاني، محشل جمشع   استفاد  از اين اراضي به منظوراح اث تأسيسات شبكه
  زباله، ميادين ميو  تر  بار و نيز موارد زير بالمانع است:

 فضاي سبز -الف
 كارواش. -ب
 

 در اراضي با كاربري تأسيسات و تجهيزات شهريحد نصاب تفكيك  -0-11-2 
 هاي مربوطه است.تفكيك و اح اث بنا در اين كاربري بر اساس ضوابط و مقررات سازمان

 

 حوزه حمل ونقل ـ انبارها -0-11
 

 راني.  بوسهاي اتوبوس بين شهري، مينيپايانه 
 هاي سواري  پايانه 
 سردصانه 
  انبارها و سيلوها 
 .پاركينگ عمومي 

 

 هاي مجاز در اراضي با كاربري حمل ونقل ـ انبارهااستفاده -0-11-1 
 ونقل داراي كاربري حمل زمين 

بشوس و  استفاد  از اين اراضي به منظور كاربري حمل ونقل نظير گاراژ، پايانه كاميون و مسشافر، پايانشه اتوبشوس و مينشي    
 بيني ش   است.  سواري صطي و پاركينگ پيش

 ها بالمانع است:رد فوق اح اث موارد زير نيز در اين زمينعالو  بر عملك 
 تأسيسات و تجهيزات شهري مانن  منبع آب و پست ترانسفورماتور -الف

 وسائط نقليه ص مات فني و سرويس -ب
 پاركينگ عمومي -پ
 گيري مركز سوصت -ت
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 هاي با كاربري انبار زمين 
بينشي  انبارهاي مواد غيرصطرناك و مشوارد مششابه پشيش    -بار مانن  بار ان از كاخاستفاد  از اين اراضي به منظور كاربري ان

 ش   است.  
خزم به تأكي  است كه انبار مواد صطرناك مانن  مواد اشتعال زا و ... در داصل مح ود  شهر مجاز نيست. عالو  بشر   

 ها بالمانع است.  عملكردهاي فوق اح اث موارد زير در اين زمين
 ان ميو  و تر  بار. مي  -الف

 تأسيسات و تجهيزات شهري.   -ب
 سردصانه.  -پ
 

 حد نصاب تفكيك در اراضي با كاربري حمل ونقل ـ انبارداري -0-11-2
      1111مترمربشع و در مقيشاس فراششهري     511ح اقل مساحت تفكيك براي عملكشرد انبشار در مقيشاس ششهر 

متر باش  ضمنًا هر يشك از واحش هاي مزبشور     14ح اقل گردد، مشروط بر آن که يك بر آن مترمربع تعيين مي
 باي  از دسترسي مناسب به شبكه ارتباطي برصوردار باش .

  مترمربع1511ح اقل مساحت براي پاركينگ 
  مترمربع.3111ح اقل مساحت براي پايانه حمل و نقل 

 انبارها –ضوابط ساختماني در اراضي با كاربري حمل ونقل  -0-11-8
 درص  است.   41درص  مساحت زمين و تراكم ساصتماني  41نا در كاربري حمل و نقلسطح اشغال ب 

  
 گردشگری -حوزه تفريحی -0-12

 

توانن  عالو  بر مردم ششهردر صش مت مسشافرين اعشم از عبشوري و ميهمشان قشرار گيرنش  هتشل،          تمامي واح هايي كه مي
هشاي  هشاي جنگلشي و اردوگشا    شهربازي تفريحي ويژ ، پشارک مسافرصانه، مهمانپذير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، 

 جهانگردي و پالژهاي ساحلي و ... و نظاير آن، در اين حوز  قرار دارن .
 

 گردشگری -هاي مجاز در اراضي با كاربري تفريحیاستفاده -0-12-1
  :هاي زير در اين كاربري قابل استقرارنگفته در بن  قبل، فعاليتعالو  بر موارد پيش

  پايگا  به اشتي و ... در محل كمپينگ. -فضاي سبز، پاركينگ، سوپرماركت ش نمازصانه ش آبريزگا 
 

 گردشگری -حد نصاب تفكيك در اراضي با كاربري تفريحی -0-12-2
 هشا و قشوانين سشازمان ميشراث فرهنگشي و      گري و پذيرايي تابع دسشتورالعمل ح اقل زمين براي كاربري گردش

 گري است.گردش
 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه 131 

 

 گردشگری -ضوابط ومقررات ساختماني در اراضي با كاربري تفريحی -0-12-8 
  درص  مساحت قطعه زمين 51ح اكثر سطح اشغال در همكف 
  درص  211تراكم ساصتماني در اين اراضي ح اكثر 
 گريرعايت ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردش 

 

 توليدي )صنعتی( -حوزه كارگاهي -0-18  
 

مشورخ   61591ت  44466 ششمار  ی هشاي كارگشاهي ش توليش ي اسشت كشه در گشرو  الشف مصشوبه          تشامل كليه فعاليش 
 استقرار يابن .  «شهر مح ود »توانن  در هيآت م يران با اصالحات بع ی مي 1363/12/24
  ص ماتي( نظير پنجرگيري )آپارات(، تعشويض روغشن،    -هاي غير مزاحم )تولي يمراكز صنايع كوچك و کارگا

 ر لوازم صانگي، تعمير وسايل الكتريكي، تعميرگا  وسايل گرمايش و سرمايش و تعميرگا  مجاز اتومبيل. تعمي
 :سازي، مصالح فروششي،  هاي مزاحم شهري نظير در و پنجر گري، کارگا تراشكاري، ريخته مراكز صنايع سبك

 سازي و... بينتهاي اصلي تولي ي و تعميراتي، كارگا  نجاري، كاآهن فروشي، کارگا 
هاي مزاحم شهري به صارج از مح ود  بافت مسكوني طرح تفصيلي انتقال صنايع سبك و مشاغل و کارگا  توصيه 

 شهر و استقرار در يك مجموعه است.
 

 هاي با كاربري كارگاهي  هاي مجاز در زميناستفاده -0-18-1
غير مشزاحم توليش ي و تعميراتشي بالمشانع اسشت. در مشورد        هاي كوچك واستفاد  از اين اراضي به منظور اح اث کارگا 

ها و صشنايع قابشل احش اث در    موضوع كارگا  خزم است مفاد دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست در مورد کارگا 
هاي در و پنجرسازي، صافكاري و هاي مزاحم شهري نظير کارگا مح ود  شهر رعايت گردد. ضمن اين که تمامي کارگا 

فروشي و سشاير مششاغل   فروشي و آهنگري، مصالحسازي، تراشكاري و ريختههاي نجاري، كابينت، کارگا اشي اتومبيلنق
بينشي شش   در   در سطح مح ود  شهر )بافت پر( و يشا اراضشي پشيش    11-2مشابه در صورت رعايت موارد من رج در بن  

 طرح جامع استقرار ياب .
يافته به مجتمع صنوف و مشاغل مزاحم شهري احش اث مشوارد زيشر بالمشانع      شايان ذكر است در اراضي اصتصاص 

 صواه  بود:
 اي. و حرفه واح هاي آموزش فني -الف

 سبز -ب
 تأسيسات و تجهيزات شهري.   -پ
 مذهبي.  -ت
 فروشي، رستوران و مانن  آن(تجاري )نمايشگا  و فروشگا  مشاغل تولي ي ش ص ماتي، سوپرماركت، اغذيه -ث

 .پايانه -ج
 مراكز توزيع سوصت.  -چ
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 انبار و سردصانه -ح

 مراكز اقامتي )استراحتگا  ش هتل و صوابگا ( -خ

  
 حد نصاب تفكيك در اراضي با كاربري كارگاهي -0-18-2

ی ششهر،  های صنعتی مجاز در محش ود  سازی در اراضی اصتصاص يافته به فعاليتی طرح آماد با توجه به ضرورت تهيه
صشالح  ميزان ح نصاب ساصت و ساز در اين مح ود  از طري  طرح يادش   و بررسی و تصشويب در مراجشع ذی  چگونگی 

ی ساصت، اين مجموعه در قالب يک طرح اجشرا  شود به منظور ايجاد هماهنگی در نحو صورت صواه  گرفت. توصيه می
های من رج در اين کاربری که مجاز بشه  فعاليتگردد و از واگذاری زمين به متقاضيان صودداری گردد. ضمنًا تا آن زمان 

ت  44466ی هشای من رجش ر مصشوبه   نامشه ی شهر هستن ، ضمن رعايت کليه ضوابط و آيينی فعاليت در مح ود ادامه
   توانن  از ضوابط تجای و مسکونی مجاور صود استفاد  نماين .می 6159

 

 هي و حمل و نقل و انبارها اراضي كارگا ضوابط و مقررات ساختماني حوزه -0-18-8
ها و مشاغل مزاحم شهري به صارج بافشت مسشكوني، طراحشي    با توجه به توصيه طرح تفصيلي در صصوص صروج كاربري

هشاي قابشل اسشتقرار در ايشن     گردد. كاربريها اشار  مياين مجموعه نيازمن  ت وين ضوابطي است كه در اين بخش به آن
هري( شامل دو گرو  عم   كارگاهي و ص ماتي است كه شامل مشوارد زيرنش  و خزم   مجموعه )مشاغل و صنوف مزاحم ش

 نيز برس .  5است طرح نهايي پس از اصذ موافقت سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب كميسيون ماد  
 هاي خدماتي كاربري -الف

  .كاربري ورزشي شامل سالن و زمين ورزش 

  ،فروشي و طباصي.، رستوران، اغذيهمهمانخانهكاربري پذيرايي شامل اقامتگا  موقت 

 اي.  كاربري پارك و فضاي سبز عمومي شامل پارك عمومي و پارك حاشيه 

  هاي صنعتي پيشنهادي.اي مرتبط با کارگا هاي فني و حرفهكاربري آموزشي شامل آموزشگا 

 هاي پزشكيكاربري به اشتي ش درماني شامل مركز به اشت و درمان و فوريت 

 ربري مذهبي شامل مسج   كا 

  هاي بيمه، دفاتر فروش كاخ، ، نماين گيكاربري تجاري و ص ماتي شامل واح هاي تجاري و ص ماتي )فروشگا
 كاخ و نظاير آن( دفاتر حمل و نقل و باربري، بانك، نمايشگا  عرضه

  مششاور ، روابشط عمشومي(     رسشاني و كاربري اداري و انتظامي شامل مركز اداري )ساصتمان اداري، واح  اطشالع
 داري، باسكول و نظاير آن( و قرارگا  نيروي انتظامي.  ص مات فني )نگه

  كاربري ارتباط جمعي شامل دفتر پست و مخابرات 

   آوري زبالشه و ضشايعات و   نششاني، تأسيسشات جمشع   كاربري تأسيسات و تجهيزات شهري شامل ايسشتگا  آتشش
 آوري فاضالب.تأسيسات جمع
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 هاي كارگاهي  ريكارب -ب
هشاي  گرو  کارگا  5كارگاهي كه شامل  هاي مشاغل مزاحم انتقالي از شهر محمودآبادنمونه به ناحيهعالو  بر انواع کارگا 

 شون ، كليشه بن ي ميغذايي، نساجي، چوب و كاغذ، كاني غيرفلزي و فلزي در سه مقياس بزرو، متوسط و كوچك گرو 
 توانن  به اين اراضي منتقل شون . نيز ميانبارهاي موجود در سطح شهر 

توانش   پذير بود ، اين واح ها صرفًا مشي كاربري كارگاهي اح اث واح  تجاري در حاشيه صيابان امكان در حوز  :1تبصره 

به ارائه محصوخت در ارتباط با كارگا  اصتصاص ياب . ح اقل مساحت و تناسبات اين واح ها مششابه واحش هاي تجشاري    
 و غيرقابل تفکيک با فعاليت کارگاهي مربوط است.  بود 

شود. مشروط به ايشن کشه   درص  سطح پالك تعيين مي 51در مورد كاربري انبار، ح اكثر سطح اشغال معادل : 2تبصره 
 درص  از اين فضاي مسقف به اح اث سراي اري، اتاق تأسيسات و دفتر م يريت اصتصاص ياب .  5ح اكثر 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه 134 

 

 مربوط به تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها   ضوابط و مقررات -1
 

بنش ي و  اراضي با مالكيت دولتي و غيردولتي براي استفاد  از مزاياي ورود به مح ود  ص ماتي شهر و كسب اجاز  قطعشه 
ششوراي عشالي    3/11/1349سازي پس از رعايت مقررات قانوني زمشين ششهري بايش  مفشاد و مصشوبه      تفكيك و ساصتمان

 و معماري ايران را رعايت نماي . اين مصوبه به شرح زير است:شهرسازي 
هشزار   211از  تشر کشم نسبت به مازاد بر هزار مترمربع از هر قطعه زمين در شهرهايي كه طب  آصرين سرشماري  -الف

و درصش  آن بشه معشابر     61درصش  و در تهشران    55درص  و در ساير شهرها غير از تهشران   51ان ، نفر جمعيت داشته
هشاي دولتشي و   قانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح 4 تأسيسات و تجهيزات و ص مات عمومي و موضوع تبصر 

 گيرد. مجلس شوراي اسالمي تعل  مي 1346آبان سال  29مصوب  21هاشهرداري

عيين شش  ،  هاي توسعه شهري براي قطعات مزبور تهاي عمومي و ص ماتي كه طب  طرحدر صورتي كه كاربري :تبصره
بيش از سهم مقرر در اين بن  باش  مق ار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه داراي كاربري صصوصي )مسشكوني ش    

  صنعتي( باش  واگذار صواه  ش . -تجاري
 معابر حاصل از تفكيك قطعات متعل  به شهرداري است.   -ب
هشاي هشادي و جشامع و    عمشومي مطشاب  طشرح   مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و صش مات   -ت

شود بقيه طب  قشانون زمشين ششهري    شود و غير از آنچه متعل  به شهرداري است به او واگذار ميتفصيلي تعيين مي
بشردار تحويشل   هشاي بهشر   هاي مصوب به دستگا گيرد كه طب  كاربريدر اصتيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي

 دهن . 
متعلش  بشه ششهرداري و     %61ير  اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي صش ماتي  : از كل ذص1تبصره 

 متعل  به دولت است. 31%
 گيرد مجاز نيست.  : وصول مازاد بر آنچه در اين مصوبه قرار مي2تبصره 

قشررات در  واگذاري اراضي داراي كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي )صصوصي( كشه در اجشراي ايشن ضشوابط و م     -ج
 اصتيار شهرداري و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و ص مات عمومي ممنوع است.  

در استفاد  از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و صش ماتي بشه عهش   كميسشيون موضشوع       تعيين اولويت -د
 ي ش اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي است.  قانون برنامه اول توسعه اقتصاد 11اجرايي تبصر   نامهآيين

 

                                                   
هشاي  در داصشل محش ود   ها، در مواردي كه كميته زمين عوض هاي دولتي و شهرداريقانون تعيين وضعيت امالك واقع در طرح 4تبصر   - 21

هاي مصوب توسعه ششهري مشورد   مزبور طب  طرح  مح ود هبن ي و تفكيك و ساصتمان سازي ميسر نباش  و احتياج به توسعمجاز براي قطعه
  بشه محش ود   توانن  در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي اسشتفاد  از مزايشاي ورود  تايي  مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي

تأسيسات و تجهيشزات و صش مات    سازي زمين و واگذاري سطوح خزم برايتوسعه و عمران شهر، عالو  بر انجام تعه ات مزبور به عمران و آماد 
ي هشا هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحدرص  از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح 21عمومي، ح اكثر تا 

 نوسازي و بهسازي شهري به طور رايگان دريافت نماين . 
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 زيستي و مكان استقرارهاي محيطجواري، سطح و تعداد طبقات، آلودگيهاي همهاي پيشنهادي برحسب شاخصبندي فعاليتگروه :7 جدول
 محيطيآلودگي زيست اندازه قطعات هاي مرتبطهمجوار با فعاليت فعاليت

 مكان استقرار
 سوزيآتش زباله فاضالب بو صوتي هوا سطح خدماتي اهيكارگ نوع گروه

 يك

 غذايي

 كمپوت سازي   -
 كنسروسازي )گوشتي( -
 كنسروسازي )غيرگوشتي، ميو  و سبزي( -
هشا )دوغ، آب معش ني   تولي  انواع آشامي ني -

 و...(

عرضششه كششاخ،   ، انبششار، نمايشششگا  سششردصانه بن ي مواد غذاييبسته
لشششه، تأسيسشششات آوري زباتأسيسشششات جمشششع

آوري فضششاخب، نماينشش گي فششروش،    جمششع 
 هاي مرتبطاتحاديه

111 
511 
3111 

   * *  
جواري با صنايع هم

 نساجي

 نساجي
 تريكو بافي -
 تولي  انواع منسوجات -

دوزنشش گي محصششوخت نسششاجي)  -رنگششرزي -
بافن گي )تريكو، كاموا، جوراب  -سري دوزي(

 و ...(

151 
511 
2511 

 *  * * * 
جوار با صنايع هم

 غذايي

 چوب و كاغذ  دو
 تولي  مقوا، كارتن و كاغذ -
 تولي  محصوخت چوبي   -

و  چاپخانشششه –سشششازي صشششحافي و آلبشششوم -
 –قالبسازي چشوبي   –برش كاغذ  –انتشارات 

توليشش   -صششنايع دسششتي چششوبي -دورودگششري
 بن يچوبي جهت بسته جعبه

تأسيسشات   -نمايششگا  عرضشه كشاخ    –انبار  -
آوري تأسيسششات جمششع  -آوري زبالششهجمششع
نماينش گي   –نششاني  ايستگا  آتشش  -فاضالب
 هاي مرتبطاتحاديه –فروش 

111 
411 
2111 

- * 
* 
- 

* 
- 

* 
* 

* 
* 

همجوار با صنايع 
 شيميايي

 سه

كاني غير 
 فلزي

 سراميك  -
 موازييك   -
 سنگبري -

محصششوخت  –لششوازم به اشششتي سششاصتمان  -
 تراشي و حسنگ –سنگي 

تأسيسات  -عرضه كاخ نمايشگا  –نبار ا -
آوري تأسيسات جمع -آوري زبالهجمع
هاي اتحاديه –نماين گي فروش  -فاضالب

 مرتبط

111 
411 
1511 

* *     
همجوار با صنايع 

 فلزي

 فلزي

 سازي  قوطي -
 تولي  صنايع فلزي   -
 سازي آهني و آلومينيومي  درب و پنجر  -
 آب   تولي  شير و فلكه -
 موتوري   تولي  وسايل نقليه -
 اگزوزوسازي   -
 باطري سازي   -
 تولي  لوازم ي كي اتومبيل   -
 تولي  آرم، پالك، اتيكت -
توليشش  لششوازم صششانگي، غيربرقششي )بخششاري،   -

 آبگرمكن و...(

فلزكشاريو   –تراشكاري فلشزات   –كاري لحيم -
آهنگشري و   -آهنگري -جوشگاري -صم كاري

ع تعميرگاههششاي انششوا -جلوبنشش ي اتومبيششل 
  صودروهاي سنگين و سبك شامل:

 تودوزي اتومبيل   -
 مكانيكي اتومبيل   -
 صافكاري اتومبيل   -
 رادياتور و تعميرات   -
 پنچرگيري و آپاراتي   -
هشاي  انشواع کارگشا    –ميزان فرمان اتومبيل  -

 تعميراتي 

111 
411 
1411 

 *  * *  
همجوار با صنايع 

 كاني غيرفلزي

 باش (مترمربع مربوط به قطعات كارگاهي كوچك، متوسط و بزرو آن سطح مي 31111و  511، 111باش  ) به طورمثال انه در داصل هر ستون نشان دهن   ح اقل مساحت قطعات تفكيكي در گرو  صود ميگسطوح سه
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 هاي قانوني  حريم -3
 

هاي مربوطه در طشرح  هر و براساس ضوابط ارگانرويه شبي هاي قانوني جهت رعايت مسائل ايمني و كنترل توسعهحريم
هشا و صطشوط تأسيسشات زيربنشايي و انتقشال انشرژي       را  ها ششامل حشريم ششبكه   بيني ش   است. اين حريمتفصيلي پيش

 باش .  مي
ها و صطوط تأسيساتي باي  به صورت فضاي باز و با امكان نظارت مستقيم ارگان مربوطه را  هاي شبكهكليه حريم 

ها و يا تأسيسشاتي كشه   ها در نظر گرفته شون . ايجاد هر گونه مستح ثات در اين مح ود  ممنوع است مگر كاربريآن بر
 ها ضروري تشخي  داد  شود.  ها تثبيت ش   و يا اح اث آنمحل آن 5در كميسيون ماد  

چنشين  اورزي باغشات و هشم  هشاي كشش  برداري )كشت، داشت و برداشت( از زمشين تأسيسات خزم براي بهر  :تبصره 

هاي انتقشال نفشت و   ها، لولههاي واقع در مسير را ها و تونلهاي مخابراتي، پلهاي انتقال نيروي برق و شبكهصطوط پايه
ايجشاد مسشتح ثات    گيرها از مح وديتبن ها و سيلرساني، سيلهاي آبهاي آبياري صطوط و لولهها و شبكهگاز، كانال

 . مستثني بود  و تابع قوانين و مقررات مربوط به صود هستن ها در حريم را 
   .اح اث هر گونه ساصتمان در حرايم تعيين ش   در اين بخش ممنوع است 

 گيرد.در صورت کاهش عرض حرايم بر اساس نظر ارگان مسئول، کاربري مجاور مالک عمل قرار مي 

 ربشط  فقط مشروط به موافقت ارگشان مسشئول ذي   هاي تأسيسات زيربنايي در اين حرايماح اث و تعبيه شبكه
 است. مشروح اين حرايم به شرح زير است:

 

 حريم خطوط انتقال نيروي برق -3-1
 :  1شودحريم صطوط فشار قوي انتقال برق به دو درجه تقسيم و نسبت به ولتاژهاي مختلف به شرح زير تعيين مي

 

 : حريم خطوط انتقال نيروي برق3 جدول
 حريم درجه دو از محور خطوط )متر( حريم درجه يك از محور خطوط )متر( رت(ولتاژ )قد

 5 3 هزار ولت 21تا 
 15 5 هزار ولت 33تا 
 21 13 هزار ولت 43تا 
 31 15 هزار ولت 132تا 
 41 16 هزار ولت 231تا 
 51 21 هزار ولت 411تا 
 41 25 هزار ولت 651تا 

 

 ي كه براي رعايت ايمنشي و سشاير مالحظشات فنشي در طشرفين صطشوط       درداصل مح ود  نقاط جمعيتي فواصل
درص  كمتر از مقش ار   31ها تا توان  متناسب با فاصله پايهشود ميانتقال و توزيع نيروي برق در نظر گرفته مي

 مقرر براي حريم درجه يك، بر طب  نظر وزارت نيرو تعيين شود.
 كشاري و  يات ساصتماني و ايجشاد تأسيسشات مسشكوني، درصشت    در مسير حريم درجه يك اق ام به هر گونه عمل

سشازي و ششبكه   انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است. فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي و حفر چشا ، قنشات، را   
                                                   

 هيئت وزيران 1346ضوابط حفظ حريم صطوط هوايي انتقال توزيع نيروي برق مصوب  -1
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 آبياري، مشروط بر اين كه سبب ايجاد صسارات براي تأسيسات صطوط انتقال نگردد، بالمانع صواه  بود.  

 اد تأسيسات ساصتماني اعم از مسكوني و ... تا هر ارتفاع ممنشوع اسشت؛ احش اث فضشاي     در حريم درجه دو ايج
 سبز بالمانع است.

 متر از محور كابل و تا ارتفاع دو  5/1شود در هر طرف ها گذاشته ميهاي زيرزميني كه در معابر را حريم كابل
 متر از سطح زمين صواه  بود.

 ها به شرح ذيل است:ر وسايل نقليه بلن ، براي انواع را از نظر امکان عبو، حداقل ارتفاع آزاد

  متر 5.1هاي شرياني درجه را 

  متر 5/4هاي محلي: و صيابان 2هاي شرياني درجه را 

هشا نششان   ح اقل ارتفاع آزاد صطوط انتقال برق را در مجشاورت را   11 ها در همه جا باي  رعايت شود. ج ولاين ح اقل
 ده .مي

 

 هاحداقل ارتفاع آزاد خطوط انتقال برق را در مجاورت راه: 11 جدول

 وضعيت عبور خطوط انتقال نيرو
 ولتاژ )کيلو ولت(

 811تا  211 211تا  111 111تا  1
 حداقل ارتفاع آزاد )متر(

 11 5/6 4 هاي اتصاليها و از روي را در کنار را 
 11 3 3 هاي محليعبور از روي صيابان

 11 9 9 2هاي شرياني درجه را  عبور از روي
 11 11 11 1هاي شرياني درجه عبور از روي را 

 12 12 12 عبور از روي صطوط را  آهن
 کيلو ولت اضافه شود. 311سانتيمتر به ارتفاع آزاد داد  ش   براي  5/2کيلو ولت، براي هر کيلو ولت،  311براي ولتاژهاي بيش از 

 -انتشارات نقش جهشان  - 66صفحه  -وزارت مسکن و شهرسازي -هاي عرضيرخ، اجراي نيم2هاي شهري، بخش مأصذ: آيين نامه طراحي را  
1365 

 

 حريم خطوط انتقال گاز طبيعي و تأسيسات مربوطه -3-2
 

 شود كه بشه وسشيله   اي از طرفين صطوط لوله انتقال گاز اطالق ميصطوط گاز در داصل شهرها به منطقه حريم
هاي فني و تعميرات و نگه اري صطشوط انتقشال گشاز در نظشر     ايران به منظور تأمين نيازمن يشركت ملي گاز 

شود و هرگونه دصل و تصرف و فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايجاد ساصتمان، تأسيسات، گرفته مي
 سازي و عمليات كشاورزي در آن ممنوع است.  را 

  روها با استفاد  از پوشش بتوني بشراي کابشل در محشل تقشاطع،     ر پياد هاي انتقال برق دتقاطع با کابل مورددر
 متر فاصله بين ج ار  کابل و ج ار  لوله گاز حفظ گردد.سانتي 51باي  ح اقل 

 

 : فاصله بين جداره كابل انتقال برق و جداره لوله گاز11 جدول
 حداقل فاصله )متر( ولتاژ

 5/1 ولت 331-221
 1 کيلوولت 21
 5/1 لوولتکي 43
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 اي ها از نظر ممنوعيت برداشت شن و ماسشه رودصانشه  ح اقل حريم صطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودصانه
 متر از هر طرف صطوط لوله است.   251

  باش .  ترکممتر  51فاصله بين محور صطوط آهن و محور صطوط لوله گاز نباي  از 
 گاز، استان ارد مهن سي مصوب شرکت ملشي گشاز و مقشررات    هاي بين صطوط را  آهن و صطوط لوله در تقاطع

 سازمان را  آهن معتبر صواه  بود. 
 که صطوط لوله گاز )متعل  به شرکت ملي گاز( و صطوط لوله نفت )متعل  به شرکت ملي نفت( در در صورتي

ضشروري اسشت.    12 مجاورت و موازي يک يگر قرار گيرن ، رعايت فاصله بين دو لوله به شرح من رج در ج ول
هاي يادش   به هر دليل امکان پذير نباش ، نصب لوله ج ي  به وسشيله هشر يشک از    که رعايت فاصلهدر صورتي

 طرفين به موافقت کتبي طرف ديگر وابسته بود  و شرايط در موافقت نامه تعيين صواه  گردي . 

 

 : حداقل فاصله بين محورهاي دو لوله گاز و نفت12 جدول
 حداقل فاصله )متر( بزرگترقطر لوله 

 9 اينچ 22تا  1
 5/12 اينچ 41تا  24از 

 14 اينچ و باختر 42
 

  هشا  هاي تقليل فشار باي  صارج از مح ود  مراكز جمعيتي باشن . حريم اين ايستگا الزامًا محل اح اث ايستگا
 ها است.  متر از حصار اطراف آن 31

 است. 13 ها )مراكز جمعيتي( به شرح ج ولحريم صطوط لوله گازرساني در داصل شهر 
 

 : حريم خطوط لوله انتقال گاز در داخل شهرها18 جدول
 حريم از هر طرف )متر( قطر خارجي لوله

 25 اينچ 4كمتر از 
 51 اينچ 13تا  4
 111 تراينچ و بيش 13

 

 رساني شهريهاي آبحريم لوله -3-8
 

رساني، آبياري و زهكشي در داصل مح ود  ششهر محمودآبادنمونشه   عمومي آبهاي حريم مخازن و تأسيسات آبي، كانال
 24/4/1361رساني، آبياري و زهكشي مصشوب  هاي عمومي آبهاي حريم مخازن، تأسيسات آبي كانالنامهبراساس آيين

اغشات مشورد   توان  به صورت را  فضشاي سشبز، ايجشاد اراضشي كششاورزي و ب     گردد. اين حريم ميهيئت وزيران تعيين مي
 استفاد  قرار گيرد. 

 است: 14 هاي آبرساني شهري به شرح ج ولحريم لوله
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 رساني شهري: حريم خطوط لوله آب10 جدول
 حريم از هر طرف به متر قطر لوله

 3 ميليمتر 511تا 
 4 ميليمتر 311تا  511
 5 ميليمتر 1211تا  311
 4 ترميليمتر و بيش 1211

 

ديگر نصب شون ، ح  صارجي حشريم بشه اعتبشار قطشر     رساني به موازات و در حريم يكهاي آبهدر صورتي كه لول 
 .شودآصرين لوله تعيين مي

هكتشار كشه بشراي آبيشاري      111ها تا مسشاحت  كانال عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي واقع در داصل مزارع و باغ 
 يستن .داراي حريم ن ها مورد استفاد  است،همان مزارع و باغ

 

 هاحريم نهرها و آبراهه -3-0
 

ها ممنوع است. استفاد  از راههها و آباح اث هر گونه ساصتمان در داصل مح ود  حريم كيفي تعيين ش   نهرها، قنات
هاي صطي و گردشگاهي عمومي وتفريحشي بشه همشرا  سشاصت و سشازهاي مناسشب و       اين حرايم به منظور اح اث پارك

 هاي فصلي و حجم و دبي سيالبي مجاز است.يه طرح ويژ  و با رعايت مسائل فني از نظر طغيانربط مشروط به تهذي
و سشاير   هشا، فضشاهاي ورزششي و تفريحشي، كمپينشگ     ها، رستورانصانهاح اث واح هاي ص مات عمومي مثل چاي 

ها، ضشمن در  حجم و دبي سيالبهاي فصلي و ها مشروط به رعايت نكات فني از نظر طغيانموارد مشابه در حريم آبراهه
 نظر گرفتن ساز  مناسب با تأيي  مراجع فني ذيربط مجاز است.

هاي مسئول است خزم به ذكر است كه مالك عمل در صصوص حرايم دفتر ضوابط و مقررات مربوطه به وزارتخانه 
 .از اين رو در صورت تغيير در ضوابط نياز به تصويب و مراجعه به مراكز قانوني دارد

 1است: 15 ها و شبكه آبياري به شرح ج ولحريم نهر
 

 ها: حرايم نهرها و آبراهه11 جدول
 مقدار حريم در طرفين به متر ها و شبكه آبياريميزان آبدهي نهر

 12 مترمكعب در ثانيه 15بيش از 
 3 متر مكعب در ثانيه 15تا  11بين 
 4 متر مكعب در ثانيه 11تا  5بين 
 4 تر مكعب در ثانيهم 5تا  2بين 

 1-2 متر مكعب در ثانيه 2ليتر تا  151بين 
 1 ليتر در ثانيه 151تر از کم

 

  ها ممنوع است.هاي عمومي از جمله نهرها و قناتآبو مس ود نمودن را  مسيرتغيير 

  متر است. 51*51هاي صارج از شهر متر و چا  31*31آب داصل شهر  هايچا حريم 
 

                                                   

 هاي شهريها و انهار طبيعي و شبكهها و مسيلنامه اجرايي مربوط به حريم رودصانهآيين -1
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 هاي ارتباطيحريم شبكه -3-1
 

 هاها و راهجاده -3-1-1
   هشاي  هشا و را  ها، بزرگشرا  متر از بر حريم قانوني كليه آزادرا  151ايجاد هرگونه ساصتمان و تأسيسات تا عم

 ؛ابنش  ياصلي بين شهري واقع در مح ود  حريم شهري ممنوع است و اين اراضي به حريم سبز اصتصشاص مشي  
از قبيشل تأسيسشات مشورد نيشاز كششاورزي، باغش اري، پمشپ بنشزين، صطشوط           هاي صاصمگر در مورد كاربري

 اي با تأيي  نهاد مسئول.تأسيسات زيربنايي و جاد  كن رو حاشيه
 كن ، عرض حشريم  در مواردي كه جاد  مربوطه از داصل بافت موجود مراكز جمعيتي ) شهر و روستا( عبور مي

 ياب .متر تقليل مي 51متري فوق در داصل بافت موجود به  151سبز 
   هاي روستايي واقع در مح ود  متر از بر حريم قانوني كليه را  51ايجاد هرگونه ساصتمان و تأسيسات تا عم

هشاي صشاص از قبيشل    يابش . مگشر در مشورد كشاربري    ممنوع است و اين اراضي به حريم سبز جاد  اصتصاص مي
 و صطوط تأسيسات زيربنايي با تأيي  نهاد مسئول.تأسيسات مورد نياز كشاورزي و باغ اري، پمپ بنزين 

   احش اث كشاربري از را  اصشلي در صشارج از محش ود  حشريم        11/2/1369ها مصوب ايمني را  16براساس ماد
 متر مجاز است. 111شهرها به فاصله ح اقل 

  ست.متر ا 31هاي اصلي، اتوبان و بزرگرا  با ديوار كشي مجاز شامل حريم به عالو  حريم را 
  متر است. 25تر با ديوار كشي مجاز نيز شامل حريم به عالو  هاي با درجه پايينحريم را 

 ها، ابنيه فني را  بايش  تشابع فواصشل    ها، تقاطعفاصله زمين منتخب جهت اح اث تأسيسات جانبي شامل قوس
به دنبال صواه  داشت  هاي تعريض پل و آبرو راباش . ع م توجه به اين فواصل هزينه 45-1 من رج در ج ول

 که در افزايش هزينه طرح تأثيرگذار صواه  بود.

  بشه   1/3/43ها در مح ود  اسشتحفاظي و حشريم ششهرها مصشوبه مشورخ      ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور را
ها كه عمومًا منجر به توسعه بي رويه هاي بين شهري و كمربن يمنظور كنترل ساصت و سازهاي اطراف جاد 

ششهري و روسشتايي واضشح در محش ود      هشاي بشين  به کليشه جشاد   گردد، هاي مذكور ميه سمت جاد شهرها ب
 ياب . مجموعه شهري تسري مي

هشاي كمربنش ي واقشع در    متر، از بر حريم را  در طرفين جشاد   151ايجاد هرگونه ساصتمان و تأسيسات تا عم    -
 هاي مذكور ممنوع است.طح به جاد چنين ايجاد هر نوع را  دسترسي هم سو همها شهر حريم

شهري واقشع در محش ود  و حشريم ششهرها بشه      هاي بيناح اث هرگونه ساصتمان و تأسيسات در طرفين كليه را   -
، هاي دسترسي هم سطح به جاد  اصلي ممنشوع اسشت  چنين ايجاد را متر از بر حريم قانوني را  و هم 151عم  

هشاي  هشاي دسترسشي خزم عينشًا در قالشب طشرح     حل كاربري و هشم را  هاي صاص كه هم ممگر در مورد كاربري
 تعيين ش   باش .  هاترسيم ش   يا ضوابط مربوط به آن هادي مصوب جامع و تفصيلي و

چنشين  هاي كششاورزي و باغشات و هشم   برداري )كشت، داشت و برداشت( از زمينتأسيسات خزم براي بهر  :تبصره 
هاي انتقشال نفشت و   ها، لولههاي واقع در مسير را ها و تونلهاي مخابراتي، پلروي برق و شبكههاي صطوط انتقال نيپايه
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گيرها، از شمول بن هاي فوق مسشتثني و  بن ها و سيلهاي آبرساني، سيلهاي آبياري صطوط و لولهها و شبكهگاز، كانال
 تابع قوانين و مقررات مربوط به صود هستن .

هشاي موضشوع   نظاير آن موجود در دو طشرف را   واح هاي صنعتي و صنفي و تجاري و ص ماتي وها و كليه كارگا   -1
 هاي متمركز ج ي  منتقل شون .  اين مصوبه باي  به مجموعه

پروانه و نظارت در ح  فاصشل حشريم ششهرداري تشا      و مراجع مسئول ص ور 99ها در مورد حريم موضوع ماد  شهرداري 
هاي مناسب براي انتقال اينگونه واح ها را با همكشاري ادارات كشل   ظفن  محلومع و هادي مهاي جامح ود  نهايي طرح

هاي مصوب توسعه شهري تعيين و تسهيالت خزم را بشراي انتقشال فشراهم نماينش  و     و شهرسازي استان براساس طرح را 
تحق  امر فوق را  تفاد  از اراضي دولتيو شهرسازي با استفاد  از امكانات سازمان زمين شهري و صصوصًا با اس را وزارت 

هاي قبلي را براساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسشب مشورد بشه فضشاهاي     محلباي  . همچنين ميتسهيل صواه  كرد
 هاي عمومي تب يل و اعمال هرگونه كاربري صصوصي مغاير با آن ممنوع است.سبز و يا ساير كاربري

شود و اضافه بر عرض سوار  و هاي قانوني و حريم شهرها واقع ميل مح ود ها كه در داصآن قسمت از حريم را   -2
باش ، به منظور كمك بشه پشاكيزگي و زيبشايي منظشر ورودي ششهرها و جلشوگيري از بشاز كشردن را          رو ميپياد 

بشا  هشا و  نهاد منصوب استان اري در مح ود  امكانات آن دسترسي براي ساصت و سازهاي بع  از حريم را  توسط
 هماهنگي وزارت را  و ترابري براي درصتكاري و ايجاد فضاي سبز مورد استفاد  قرار صواه  گرفت. 

هشاي موجشود، کنارگشذرهاي مناسشب     هاي توسعه سشکونتگا  هاي ج ي  و يا در طرحهاي جامع سکونتگا در طرح  -3
هشاي توسشعه و عمشران(    حهشاي معمشولي ششهرها )طشر    بيني ش   براي کاربريصارج از ح ود نهايي توسعه پيش

 شود.پيشنهاد مي

 

 : فاصله زمين منتخب جهت احداث تأسيسات جانبي13 جدول
 فرعي اصلي بزرگراه آزادراه جهت ترافيک 

 - - 311-211 1511-1311 جريان ترافيک تقاطع همسو با ترافيک اصلي هااز تقاطع
 251-211 311-251 511-411 - کن جريان ترافيک تقاطع ترافيک اصلي را قطع مي 

 - - 411-511 - - هااز دوربرگردان
 251-211 311-211 311-211 451-511 - از ابت اي قوس افقي

ديوار  -از ابنيه فني)تونل
 251-211 311-251 351-311 211-151 - پل بزرو(

 111-51 151-111 141-111  - متر 11هاي زير از پل

 ريزي، سازمان م يريت و برنامه231نشريه شمار  مأصذ: مشخصات فني عمومي راه اري، 
 

ح  نهشايي   16 بن ي نوع را  متفاوت است، ج ولهاي مختلف باتوجه به طبقهان از  حريم تعيين ش   براي را  - 
 ده .هاي مختلف نشان ميحريم را براي را 

 هاي مختلف ازمحور جاده: حدنهايي حريم قانوني براي راه18 جدول
 حريم )متر( درجه حريم عرض راه ع راهنو رديف

 121يا  64 - 2* تع اد بان ( 45/3+35/1+45/13) آزادرا  1
 45 1 31/13تا  11 را  اصلي 2
 35 2 9تا  5/4 را  فرعي 3
 25 3 5/4تا  4 را  روستايي 4
 15 4 - را  متروکه 5

 ريزييت و برنامه، سازمان م ير231مأصذ: مشخصات فني عمومي راه اري، نشريه شمار  
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 .ها نشان داد  ش   استهاي مختلف حريم براي انواع را کروکي و ج اول بخش 1 تصويردر   

 
هاي روستايي و فرعي و اصلي دوخطه و چهارخطه و : كروكي حريم و يكصد متر محدوده نظارتي راه31-1 تصوير

 هاي جدا از همها و آزادراهبزرگراه
 

 هاي مختلفهاي مجاز كاربريه همجواري و دسترسيمقررات مربوط ب -3-1-2
 باششن  ممنشوع   هاي بسشتري مشي  ها و مراكز درماني كه داراي بخشهمجواري واح هاي آموزشي با بيمارستان

 است.
 ،هشاي  ها و مراكز درماني كه داراي بخشش بيمارستان همجواري واح هاي ورزشي عمومي با واح هاي آموزشي

 ست.باشن  ممنوع ابستري مي
 باششن   هاي بسشتري مشي  ها و مراكز درماني كه داراي بخشهمجواري واح هاي تفريحي كودكان با بيمارستان

 ممنوع است.
 ها باي ي دسترسي مستقيم به معابر داشته باشن .كليه كاربري 

 اي مختلط فضش  يهاهاي ديگر به استثناء مواردي كه كاربريها از فضاهاي اصتصاصي كاربرياصتالط دسترسي
 عمومي غير قابل تفكيك داشته باشن  ممنوع است.

 مگر با انجشام تمهيش ات    هاي اصلي ممنوع استها و را ها، آزادرا ها از بزرگرا دسترسي مستقيم كليه كاربري(
 .فني خزم و تأيي  ادار  کل را  و ترابري استان(

 هشاي  هشا و را  ها، آزادرا  اث بزرگرا ايجاد تمهي ات ويژ  دسترسي طب  مقررات و مشخصات فني مجاز در اح
هاي بزرو فصشلي،  هاي جنگلي، مراكز بزرو تفريحي، مراكز ورزشي، نمايشگا اصلي جهت دسترسي به پارك

طب  ضشوابط   ها و موارد مشابه ديگربنزينهاي حمل و نقل، پمپها، پايانههاي با وسعت زياد، پاركينگكاربري
 ست.الزامي ا وزارت را  و ترابري

 ها، گمركات، واح هاي صشنعتي،  هاي حمل و نقل، انبارها، پمپ بنزينكليه عملكردهاي پر تردد از قبيل پايانه
 از طري  معبر فرعشي يشا اصتصاصشي    وتمهي ات خزم با در نظر گرفتن تفريحي  هايفضاهاي فصلي و نمايشگا 

 باشن .ها ميرا  بهمجاز به دسترسي 

 215متشر تشا در ورودي و    131ها، رعايت ح اقل هاي پر تردد از بزرگرا ي كاربريدر ايجاد مسير سرويس برا 
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 متر است. 31و  91هاي اصلي به ترتيب متر از در ورودي تا بخش صروجي الزامي است. اين مق ار براي را 

  و تشردد ها و يا در مح ود  حريم قانوني آن بشه منظشور انجشام صش مات بشه را       مستح ثاتي که در حاشيه را-

 ها عبارتن  از:بن ي آنشود که گرو گردد، اماکن و تأسيسات جانبي را  نامي   ميکنن گان از آن ايجاد مي

-ها ارائه ص مات بشه بهشر   شود و ه ف از اح اث آنمستح ثاتي که در مح ود  حريم مصوب را  ايجاد مي: گروه اول

 باش . اين مستح ثات عبارتن  از:برداران از را  مي
 ايستگا  اصذ عوارض 
  اليه حريم آزادرا هاي منتهيديوار 

 رساني و مخابراترساني، برقمستح ثات مربوط به آب 

 هاي هوشمن  کنترل ترافيک و هواشناسيمستح ثات مربوط به سيستم 

 هاراه ارصانه 

  هاي پليس را پاسگا 

 هاپارکينگ 

بشرداران از را   ها شکل گرفته و جهت ارائه صش مات بشه بهشر    : مستح ثاتي که به صورت پراکن   در کنار را گروه دوم
هشاي  ها، جايگشا  ان . مانن : اورژانس، هالل احمر، تلفن را  دور، رستورانعم تًا توسط بخش صصوصي اح اث گردي  

ل، هشا، آپشاراتي، تعشويض روغنشي، باسشکو     ها، زائرسراها، فروششگا  هاي به اشتي، مساج  يا نمازصانهسوصت، سرويس

 ... تابلوهاي تبليغاتي و
 الذکر در قالب مجتمع صش مات رفشاهي و تيشر پشارک و يشا مجتمشع چنش        در حال حاضر واح هاي فوق ـ1تبصره  

شود و احش اث  هاي کشور اح اث ميمنظور  توسط بخش صصوصي با اصذ موافقت اصولي از سازمان حمل و نقل و پايانه
 ها به صورت پراکن   ممنوع است.آن

ها تابع ششرايط و  شود که تهيه و نصب آنتابلوهاي تبليغاتي نيز جزء تأسيسات جانبي را  محسوب مي ـ2بصره ت 
 شود.  ضوابطي است که توسط ادار  کل را  و ترابري ابالغ مي

هاي ترافيکي و زيست محيطي به صارج از شهرها آن دسته از مستح ثاتي است که به علت ايجاد مزاحمت: گروه سوم

هشاي  کارصانجشات بشزرو توليش ي، دامشي، کششاورزي، ششهرک       -هاي تولي ي و صنعتييابن . مانن  کارگا تقال ميان
 شون .که با اصذ مجوز از وزارت را  و ترابري در کنار را  اح اث مي -صنعتي و ... 

قشانون   16ک و سشه مشاد    نامه اجرايي تبصر  يها با رعايت مفاد آيينايجاد هرگونه تأسيسات جانبي در کنار را  - 
 پذير است.امکان 11/2/1369آهن مصوب ها و را اصالح قانون ايمني را 

 13 نشيني به ششرح جش ول  اخشار  ميزان عقبنامه قانون فوقدر مورد تأسيسات جانبي گرو  دوم براساس آيين - 
 است.

 ( از محور جاده2نشيني )گروه : چگونگي عقب17 جدول
 نشينيجمع مقدار عقب نشينيبنحوه عق نوع راه

 متر در صورت ارتقاء مشخصات را  در آين   91متر يا  43 متر 31حريم قانوني+  بزرگرا  يا آزادرا 
 متر در صورت ارتقاء مشخصات را  در آين   43متر يا  5/52 متر 31حريم قانوني+  را  اصلي
 ر صورت ارتقاء مشخصات را  در آين  متر د 5/52متر يا  5/46 متر 31حريم قانوني+  را  فرعي

 ريزي، سازمان م يريت و برنامه231مأصذ: مشخصات فني عمومي راه اري، نشريه شمار  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 پارس -مهندسين مشاور نقش جهان 
Naqsh,e Jahan-Pars Consultants  ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی صفحه 

 
 طرح جامع ـ تفصيلي شهر محمودآبادنمونه 144 

 

 حريم تأسيسات نظامي، امنيتي و انتظامي -3-3
 

 هاي آموزش نظامي و يشا هشر قسشمت از هشر گونشه      ها، مي اناح اث و توسعه تأسيسات نظامي از قبيل پادگان
ديگر متعل  به واح هاي نظامي که عملکرد شهري ن ارن ، در داصل مح ود  شهر و حشريم ششهرها    تأسيسات

هشاي  ممنوع است و تأسيسات مشابه موجود خزم است طي برنامه ت ريجي از حريم شهرها صارج ش   و زمين
ي از ششهرها بشه   هاي شهري به مصارف عمومي تب يل شود. در صورتي که در برصش مان   با رعايت اولويتباقي

عالي دفاع تشخي  ده ، صشروج تش ريجي تأسيسشات فشوق مسشتلزم      طور استثنايي بنا به مصالحي که شوراي
ربشط ابشالغ   هشاي ذي عالي شهرسازي و معماري ايران بشه دسشتگا   تري باش ، مراتب از طري  شورايزمان بيش
 صواه  ش .

 يشابي ششون  و   نقاط مستع  توسعه آتي ششهرها، مکشان  ها باي  در صارج از مناط  مسکوني، حريم شهر و زن ان
 باش . ترکمها تا حريم شهرها نباي  از پنج کيلومتر فاصله آن

 

 حريم خطوط لوله نفت   -3-8
 

توان  حفظ گردد. حريم لوله نفت بشه ششرح جش ول زيشر     اين حريم به صورت را  و چمن كاري و فضاي سبز سطحي مي
 است:

 

 عمل شركت ملي نفتحرايم مورد  :13 جدول
 حريم از محور )متر( قطرلوله )اينچ(

 5شمال 4
 3جنوب 

 5شمال  14
 13جنوب 
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 مقررات مشترك   -8  
 

 اشراف و نحوه استقرار بناها   -8-1
     رعايت ضوابط مربوط به حريم اشراف بناها ومسايل اشراف در مورد كليه بناهايي كه در مجشاورت يشك قطعشه

 لزامي است.  شون  امالكيت اح اث مي
    انش ازي در احش اث بنشا و قطعشات     با توجه به نحو  تابش آفتاب در شهر محمودآبادنمونه رعايشت حشريم سشايه

حش اقل فاصشله آن از    11/4مالكيت الزامي است. ب ين معني كه ارتفاع بناي واقع درجنوب يك قطعه مالكيت، 
 . بر مجاز ساصتمان واقع در شمال آن قطعه مالكيت تجاوز ننماي 

 هواكش تعبيه نمود مگشر ايشن کشه از    توان پنجر در هيچ يك از سطوح صارجي مشرف به مالكيت مجاور نمي ،
متشر از كشف مربشوط     5/1هشا  نشيني صورت گيرد و ارتفشاع كشف پنجشر    متر عقب 2ح  مالكيت مجاور ح اقل 

 باشن .  
 ها و فضاهاي عمومي بالمانع است. نورگيري از گذرها، پارك 
 متر و  24از  ترکمغربي با عرض  -هاي بناهاي همجوار گذرهاي شرقيها، بالكنكليه بازشوها، تراس خزم است

متر با استفاد  از مصالح نيمه شفاف ماننش  شيششه مشات تشا      21از  ترکمجنوبي با عرض  -در گذرهاي شمالي
 متر از كف مربوط پوشي   شون .  65/1ارتفاع 

 ان  بالمانع است.  در تراس يا بالكن واقع ش   نصب بازشوهاي ب ون كف پنجر  كه 

 

 هاي ارتباطيشبكه هاي واقع در تقاطعشرايط ساختمان در زمين -8-2
 

ششون  بنشابراين   عناصر اصلي فضشاي ششهري محسشوب مشي     ها جزءهاي ارتباطي به ويژ  مي انشبكه از آن جا كه تقاطع
هشاي  هاي معين در چارچوب تهيه طشرح هاي معيني باشن . اين ويژگييها باي  تابع ويژگسازي در پيرامون آنساصتمان

 هاي تفصيلي موضوعي و موضعي( ت قي  صواهن  ش . جزئيات شهرسازي و ت وين مفاهيم عام طراحي شهري )طرح
   هاي مذكور شرايط زير به عنوان ح اقل باي  اجرا شود:تا زمان تهيه طرح

 متر باي  به صورت هماهنگ و در پيونش    21هاي ارتباطي با ح اقل عرض هاي پيرامون تقاطع شبكهساصتمان
 با فضاي باز تقاطع طراحي شون .

 بيني شود كه در مجموع منجر به انسجام فضايي تقاطع شود. پخ بصورت متقارن يا متجانس به كيفيتي پيش 
 طاب  ضوابط برصوردار باش .  هاي هماهنگ و مها باي  از ويژگيها و فرم معماري آنمصالح نماي ساصتمان 
 هاي مذكور تأمين گردد. ها براساس ح اكثر تراكم پالکها و مي انهاي مشرف به تقاطعتراكم قطعات پالک 
 ها باي  به تايي  كميسيون ماد  پنج برس .و تقاطع هاطرح قطعات مجاور مي ان 
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هـاي عمـومي   سـاختمان ضوابط مربوط به پاركينگ انتظار و مسير سرويس در مورد  -8-8 
 پرتردد

هاي عمومي پرتردد مانن  مراكز آموزشي، مراكز درماني، مركز اداري، مراكز فرهنگشي، مراكشز تفريحشي، مراكشز     ساصتمان
جا نماينش  گششايش   بههاي ويژ ، كارمن ان صود را جاشون  تا به وسيله سرويسمذهبي و ... كه در زمان معين تخليه مي

 متر الزامي است.   5ر عم  معبر در مجاورت معب
ب يهي است اين فضا جزء فضاي باز صاحب كاربري محسوب ش   و تحت مالكيشت و جهشت اسشتفاد  اصتصاصشي      

 .است
 

 سطح درون شهري )عمومي(هاي همضوابط و مقررات مربوط به احداث پاركينگ -8-0
 

  گردد:يسطح درون شهري توجه به موارد زير توصيه مهاي همدر طراحي پاركينگ
 هشاي مشوازي   تري را نسبت به به پاركينگاي امكان مانور آسانبراي ورود و صروج وسايل نقليه، پاركينگ زوايه

 دارا است.  
 كن . ي را اشغال ميترکماي سطح پاركينگ موازي از لحاظ طراحي، نسبت به پاركينگ زاويه 
 وازي بشراي ترافيشك مسشتقيم از كيفيشت بهتشري      هشاي مش  اي نسبت به پاركينگهاي زاويهمي ان دي  پاركينگ

 برصوردار است.  
 

 ضوابط تشويقي مربوط به احداث پاركينگ عمومي  -8-1
 

دهش   نامه به شهرداري محمودآبادنمونه مجشوز مشي  به منظور تشوي  مالكين اراضي به اح اث پاركينگ عمومي، اين آيين
متر درارتفاع هماهنگ با ارتفشاع عمشومي    5اركينگ، ح اكثر به عم  هاي مورد نياز به پكه در بر معبر اصلي با حفظ را 

گا  زمين اين كشاربري از  ده  مشروط بر آن که هيچاداري مي -اح اث بنا با كاربري تجاري معبر اصلي، به مالكين اجاز 
 آن است. و تصويب 5اراضي پاركينگ افراز نگردد، براي موردي اين ضابطه موکول به طرح در کميسيون ماد  

 

 ضوابط مربوط به مسيرهاي عبور پياده   -8-3  
 

هاي طرح تفصيلي محمودآبادنمونه گذرهايي كه با عالمت داير  كوچك سبز رنگ توصشالي مششخ  شش   بشه     در نقشه
ابر هاي ام اد رساني در اين گونه معش اتومبيل عنوان معابر مخصوص عابر پياد  بود  و تردد وسايل نقليه موتوري باستثناء

 متر است.   4بيني ش   براي معابر مخصوص عابرپياد  ممنوع است. ح اقل عرض پيش
بشاز، كشه بشا    هاي پر تعش ادي از گشذرهاي بشن   هاي دسترسي درون بافتجهت رعايت سلسله مراتب شبكه :تبصره 

احش اث پشل جهشت     كوچك سبز رنگ توصالي مشخ  ش  ، تنها مخصوص عبور افراد پياد  بود  و هرگونه عالمت داير 
هشا ششهرداري   هشا ممنشوع اسشت. در اينگونشه ششبكه     پشل عبشور پيشاد  و معلشولين از ايشن ششبكه       عبور اتومبيل باسشتثناء 
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هشاي مشورد نظشر    توان  با ايجاد مانع نظير گل ان و يا نرد  از ورود مستقيم اتومبيشل بشه درون ششبكه   محمودآبادنمونه مي
 نماي .  جلوگيري مي

طراحشي   نامشه ها و مناط  تفريحي و گردشي مطاب  آيشين سازيهاي پياد  در محوطهطراحي را  ضوابط مربوط به 
 مسيرهاي پياد  صواه  بود. 11هاي شهري بخش را 

  

 ضوابط و مقررات عبور و مرور معلولين جسمي و حركتي -8-8
 

  مترسانتي 121رو ح اقل عرض مفي  پياد 
  رو ز ديوار بشراي هشر نشوع مشانعي كشه بشه هشر علشت نصشب آن در پيشاد           متر فاصله اسانتي 121رعايت ح اقل

 ريزي گردد، الزامي است.برنامه
  درص  است. 3درص  و شيب طولي  2ح اكثر شيب عرضي 
  درص  است. 3رو كه نسبت به هم اصتالف سطح دارن  ح اكثر شيب قسمت اتصال بين دو پياد 
  وار  الزامي است.رو و سايجاد ج ول يا اصتالف سطح بين پياد 
  رو باي  از مصالح سخت و غيرلغزن   باش .پوشش كف پياد 
 .هرگونه شيرفلكه و ساير اجزاي تاسيسات شهري در كف معابر باي  در محفظه مناسب قرار گيرد 
 رو الزامي است.سطح بودن هرگونه درپوش با سطح پياد هم 
  رو ممنوع است.استفاد  از هرگونه شبكه در سطح پياد   
  رو با سوار  رو باي  داراي عاليم حسي قابل تشخي  براي نابينايان باش .محل ارتباط پياد 
 ها الزامي است.  هاي صاص آنايجاد صط كشي عابر پياد  در محل تردد معلوخن و در مكان 
 ايشان در  بيني دستگا  تولي  ص اي صبركنن   به هنگام عبور آزاد بشراي عشابر پيشاد  جهشت اسشتفاد  نابين     پيش

 هاي پرتردد الزامي است.  تقاطع
 كشي عابر پياد  باي  از جنس قابل تشخي  براي ه ايت نابينايان باش . سازي محل صطكف 
 هاي اصشلي ششهر و نيشز    براي توقف وسيله نقليه به منظورپياد  و سوار ش ن معلوخن از وسيله نقليه در صيابان

متر و به طشول حش اقل    41/3رو( به عم  ح اقل رو در پياد سوار  رفتگيمراكز حضور آنان، ايجاد صليج )پيش
 رو الزامي است.  متر با ارتباط مناسب با پياد  12

معلوخن بشا نصشب عالمشت مخصشوص در كنشار       پاركينگ ويژ  2اصتصاص ح اقل دو جاي پارك اتومبيل  :تبصره 
 گردد. متر فاصله توصيه مي 511هاي اصلي و در هر صيابان
 درص  فضاي توقفگا  به معلوخن جسمي ش حركتي الزامي است.   3هاي عمومي اصتصاص ر توقفگا د 
تشرين فاصشله بشه درهشاي ورودي يشا صروجشي       : محل توقف اتومبيل معلوخن جسمي ش حركتي بايش  در نزديشك   1تبصره

 . ساصتمان باش 

 مشخ  شود.  هاي اصتصاصي معلوخن باي  به وسيله عالمت مخصوص توقفگا  :2تبصره
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متشر از كشف   سانتي 45بيني سرپنا ، حفاظ و نيمكت با ارتفاع هاي قابل استفاد  براي معلوخن پيشدر ايستگا  :8تبصره

 الزامي است.  
 هاي مسافربري برون شهري رعايت كليه شرايط خزم براي امكان تردد معلوخن الزامي است.  پايانه در محوطه 
 متشر از مشانع   سانتي 91عاليم حسي در كف به شعاع  رو، تعبيهز وجود موانع در پياد براي هش ار به نابينايان ا

 الزامي است.

  

 مقررات مربوط به ارتفاع حصارها و ديوارها   -8-7
 

عمشومي دارد. نشاگزير    گردد كه جنبهاز آن جا كه نماي هر ساصتمان به عنوان يكي از عناصر فضاي شهري محسوب مي
متر باي  تا ح  امكشان تجشانس و همشاهنگي     14فضاهاي عمومي شهري مجاور معبر با عرض ح اقل  براي هماهنگي در

 ها بوجود آورد.  بين آن
نمايش  كشه در حشوز  مسشكوني و سشاير      نامشه توصشيه مشي   به منظور ع م ايجاد مح وديت براي طراحان، اين آيشين  
هشاي  تشر ششامل سشاصتمان   ن . )اين معبر به طور كلي بيشنشيني نمايها از بر معبر عقبهاي ص ماتي، ساصتمانكاربري

اي از معبشر عمشومي جش ا    متر در عرض تمام پالك با ديوار نشرد   2نشيني ح اقل باش ( ميزان اين عقبجنوبي معبر مي
باش .اين فضا سرباز بود  و نباي  مسقف گردد، ضوابط اجرايي اين بنش  در تهيشه ي طشرح سشيماي ششهري      گردد، ميمي
 قي  صواه  ش . ت 

ها باي  در طول معبر از هماهنگي و تجانس در ارتفاع، نوع مصالح و رنگ نمشا  ديوارها و حصارهاي حياط ساصتمان 
 برصوردار باشن .  

 1اي، اين حصارها باي  سوگذران بود  و به صورت نرد  روي سكوهايي به ارتفاع حش اكثر  در مورد حصارهاي نرد  
 متر اح اث شود.

  

 هاي نيمه تمام و بناهاي مخروبه  ضوابط مربوط به نماسازي موقت جهت ساختمان -8-3
 

هشاي بشاير، بناهشاي مخروبشه و غيرمناسشب بشا وضشع محشل و يشا          نظر به اين که در مح ود  شهر محمودآبادنمونه، زمين
افي پاكي و زيبايي شهر هاست متوقف بود  و منها سالهاي نيمه تمامي وجود دارن  كه عمليات ساصتماني آنساصتمان

هشا، بناهشا و   قانون شهرداري، ضشمن الشزام مشالكين زمشين     111 باش ، لذا در اجراي ماد و برصالف موازين شهرسازي مي
هاي موصوف به كشي ن ديوار مجاور و مشرف به معابر عمومي يا مرمت ساصتمان، كشه اجشراي آن بايش  مشورد     ساصتمان

الشذكر،  ه قرار گيرد. از طرف شهرداري به مالكين، متص يان و يا متوليان مشوارد فشوق  تصويب شوراي شهر محمودآبادنمون
ما  نسبت به زيباسازي منظر نازيباي محل مورد نظر از طريش  ديواركششي مجشاور     1كتبًا اصطار صواه  ش  ظرف م ت 

ك و مقاوم در مقابل عوامل جشوي  معبر و يا مرمت بناي مخروبه و يا اجراي طرح نماسازي موقت با استفاد  از مصالح سب
و قابل نصب بر روي ب نه يا اسكلت ساصتمان اق ام نماين  در صورت مسامحه يا امتناع از اين امر، طرح نماسازي موقشت  

 ها وصول صواه  ش . قانون شهرداري 111آن طب  ماد   توسط شهرداري محمودآبادنمونه تهيه و اجرا گردي   و هزينه
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 ساختماني كه نياز به كسب مجوز ندارداقدامات  -8-11
قانوني شهر محمودآبادنمونه، احتياج به مراجعه به شهرداري و كسشب مجشوز    اق امات زير از طرف متقاضيان در مح ود 

  ن ارد:
 گل، نصب موزاييك(كاري )قيرگوني و يا ايزوگام، پوشش آسفالت، ان ود كا مرمت پشت بام از قبيل عاي  -الف

  پله.موزاييك ساصتمان و را  تعويض -ب
 سفي كاري و نقاشي و نصب كاشي.  -پ
 نماسازي، اعم از ساصتمان و يا ديوار حياط.   -ت
بنش ي  بنش ي، باغچشه  هاي مسكوني اعم از اح اث حوض يا استخر و هر نوع كشف سازي در منازل و مجتمعمحوطه -ث

 مشروط به ع م حذف پاركينگ. 
 هاي به اشتي.  ويسنصب، تعمير يا تعويض سر -ج
 تعويض در يا پنجر ، مشروط به ع م تغيير در نظام فني و معماري و كاربري ساصتمان.   -چ
 كشي آب، فاضالب، گاز، نصب شوفاژ و اح اث منبع گازوئيل زير حياط.  لوله -ح
 آن.  حفر چا  فاضالب و تخليه -خ
 مترمربع.   5احت ح اكثر اح اث سرويس )دستشويي و توالت( مجزا از ساصتمان به مس -د
 تعويض يا ترميم ديواري كه بر اصالحي ن اشته باش .   -ذ

 .رفع نواق  به اشتي ساصتماني، مشروط به ع م تغيير نظام فني، معماري و كاربري ساصتمان -ر
  

 ها و نحوه اقدام، به هنگام صدور پروانه و تفكيك  اضافه و كسر مساحت پالک -8-11
گشردد  فه شهرداري ص ور پروانه ساصتماني در مح ود  مالكيت كه محل آن توسط مالك ارائشه مشي  به لحاظ اين که وظي

جايي و اضافه طشول و عشرض و مسشاحت صشارج از محش ود  وظشايف ششهرداري        بهبود  و بررسي و اعالم نظر در مورد جا
در مح ود  ابعاد و مساحت سن  باش ، لذا در اينگونه موارد ضمن رعايت كاربري، عرض گذر و صطوط طرح تفصيلي مي

از ابعشاد سشن  باشش ،     تشر کشم چه ابعاد و مساحت موجود، مالكيت، پروانه ساصتماني صادر صواه  ش . در اين حالت چنان
چه كسري ابعاد و مساحت موجود مالك عمل صواهش   ابعاد و مساحت موجود مالك عمل صواه  بود. ب يهي است چنان

ري ابعاد و مساحت به دليل تعريض گذر باش  مقررات مربوطه در اين زمينه مشالك عمشل   چه كسبود. ب يهي است چنان
 است.در موقع تفكيك اراضي نيز رعايت كاربري، عرض گذر و صطوط طرح تفصيلي الزامي است.

  

 و تفكيك   بازديدهاي صدور پروانه -8-12
ما  از زمشان بازديش  بگشذرد،     4كه بيش از در صورتي كليه بازدي هاي شهرسازي تا اصذ مجوز فقط باي  يكبار انجام شود.

فقط اظهار نظر مج د طرح تفصيلي و بر و كف كافي بود  و نيازي به بازدي  محل نيسشت. در مشورد پايشان سشاصتمان و     
ع م صالف نيز فقط يكبار بازدي  تا ص ور مجوز كافي است و دركليه موارد بنا به تشخي  و دستور معاون شهرسشازي و  

 ماري، بازدي  مج د مجاز صواه  بود.مع
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 مقررات مربوط به پاركينگ -8-18  
  

اح اث يك واح  پاركينگ براي هر واح  مسكوني الزامي است. مگر به دخيلشی کشه در ايشن گشزارش بشه آن هشا        -الف
 ط بالمانع است.  ی مسكوني برابر ضواباشار  ش   است. تأمين پاركينگ در زيرزمين يا پيلوت و يا در فضاي باز قطعه

مترمربشع سشطح نيشز بشراي      11است. معادل  5×5و دو واح  پاركينگ  3×5فضاي خزم جهت يك واح  پاركينگ  -ب
 31و  45هشاي  متر و براي گشردش  5درجه  91مانور هر وسيله نقليه ضروري است. ح اقل عرض راهرو براي گردش 

 ح  پاركينگ در يك پالك نياز به فضاي مانور نيست. شود. براي تأمين ح اكثر يك وامتر تعيين مي 3/3درجه 
 5دستگا  بشه بشاخ    25متر و از  3دستگا  اتومبيل  25ح اقل عرض رامپ براي دسترسي پاركينگ جهت ح اكثر  -پ

 گردد. تعيين مي %15باش . ح اكثر شيب رامپ متر مي 3متر و يا يك ورودي و يك صروجي هر ك ام به عرض 
بينشي شش     هاي دسترسي سريع به همكف بايش  در آن پشيش  پاركينگ در زيرزمين اح اث شود پلهكه در صورتي -ت

 باش  و ارتفاع آن براساس ارتفاع مجاز زيرزمين تأمين گردد. 
 65هايي كه داراي يك واح  مسشكوني باششن  و سشطح صشال  )تشراكم مسشكوني( طبقشاتي آنشان از         در ساصتمان -ث

  ث پاركينگ با نظر شهرداري اق ام گردد.باش ، اح ا ترکممترمربع 
 

 ضوابط مربوط به حذف پاركينگ   -8-10
 

در موارد زير و به هنگام ص ور پروانه ساصتماني، پاركينگ حذف ش   و عوارض آن طب  قشوانين مربشوط بشه ششهرداري     
 شود.  پرداصت مي

  تر واقع ش   باش .متر و بيش 21هاي به عرض متري تقاطع صياباناز پنجا  ترکمساصتمان درفاصله  -الف
هشاي كهشن باشش  كشه ششهرداري      ساصتمان در محلي قرار گرفته باش  كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درصشت  -ب

 ها را ن اد  است.  قطع آن اجاز 

 .  هايي قرار گرفته باش  كه به علت عرض كم امكان عبور اتومبيل نباش ساصتمان دربر كوچه -پ
 . ر بر معبري قرار گرفته باش  كه به علت شيب زياد اح اث پاركينگ در آن از نظر فني مق ورنباش ساصتمان د -ت
كه وضع و فرم زمين زير ساصتمان به صورتي باش  كه از نظشر فنشي نتشوان در سشطح طبقشات احش اث       در صورتي -ث

 پاركينگ نمود. 
نگ در صالحيت كمتيه فني کميسيون مشاد   : تعيين ضوابط تشخي  شيب زياد زمين براي حذف پاركي1تبصره  

 است.   5

هاي اداري كه كليه سطوح آن اعم از سطح و طبقشات مربشوط بشه يشك واحش  اداري باشش        در ساصتمان :2تبصره  

 ميزان پاركينگ مورد نياز طب  نظر كميته فني تعيين صواه  ش . 
ينشگ را منحصشرًا جهشت احش اث     : ششهرداري موظشف اسشت وجشو  دريشافتي بابشت عشوارض حشذف پارك        8تبصره  

 مصوب ساليانه به مصرف برسان .  هاي عمومي در قالب بودجهپاركينگ
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هاي مسكوني، تجاري و ... كه طب  ضوابط شهرسازي مربوطه واح هاي پاركينگ گروهي با هزينه در مجموعه :0تبصره 

ششود، تشأمين پاركينشگ در ايشن     گشردد، عشوارض حشذف پاركينشگ اصشذ نمشي      مالكين ساصتمان پيش بيني و اح اث مي
 ها، طب  ضوابط مربوطه الزامي است.مجموعه

 

 هاي مختلف استفاده از اراضيپاركينگ مورد نياز در حوزه :21 جدول

 معيار برابر عملكرد حوزه
 تعداد پاركينگ

 مراجعان كاركنان
 2 2 مترمربع سطح زيربناي كل 111هر  اداري
 1 4 زيربناي كل مترمربع سطح 111هر  تجاري
 3 1 مترمربع سطح زيربناي كل 111هر  رستوران

 2 - مترمربع سطح زيربناي كل 111هر  مراكز اجتماعات و مساج 
 3 1 اتاق 5هر  هتل و مسافرصانه
 - 1 مربي 2هر  مراكز آموزشي
 1 1 تخت 11هر  بيمارستان

 5/1 5/1 مترمربع سطح زيربناي كل 51هر  مركز درماني و به اشتي
 1 - صن لي 11هر  سينما و تئاتر
 - 1 مترمربع سطح زيربناي كل 111هر كارصانه و انبار

 1 - مترمربع سطح كل 511هر  پارك و فضاي سبز
 1 - مترمربع سطح كل 251هر مراكز ورزشي

 1 - هر واح  مسكوني مسكوني

  ترمربع يك واح  پاركينگ محاسشبه گشردد.   م 25مترمربع به ازاء هر  111از ترکمدر اراضي تجاري با زيربناي
 مترمربع يك واح  پاركينگ الزامي است.   25از  ترکمبراي واح هاي تجاري با زيربناي 

 مترمربع زيربنا يك واح  پاركينشگ   25ها در فضاي صارج از محوطه بانك براي مراجعين به ازاء هر براي بانک
 الزامي است.  

 

 هاآمدگيساير پيش مقررات مربوط به بالكن و -8-11
  

ها صرفًا تا ح  مالکيت ب ون تجاوز به حريم شبکه معابر مجاور و بشه  اح اث پيش آم گي بسته يا باز در صيابان ـالف 
 متر باش . 12هاي برق بالمانع است مشروط به آن که عرض صيابان ح اقل شرط رعايت حريم سيم

 . شودمتر از كف گذر عمومي تعيين مي 5/3تجاري ح اقل ارتفاع پيش آم گي در حوز  مسكوني و  ب ـ
ـ  چنين جلوگيري از شش ت  به منظور جلوگيري از اتالف انرژي و تبادل حرارتي بين داصل و صارج ساصتمان و هم پ 

 گردد.متر توصيه ميسانتي 31تابش نور آفتاب، اح اث كف پنجر  به ميزان ح اقل 
  

 مقررات مربوط به پست برق   8-13
 

ها با محاسبه پاركينگ و زيرزمين از دو هزار مترمربع تجاوز نمود  و مصرف برق هايي كه مساحت كل آنساصتمان براي
كيلووات باش ، اح اث پست برق طب  مقشررات كشه محشل آن بشه تاييش  ادار  بشرق محمودآبادنمونشه         111ها بيش از آن

 نه الزامي است.  برق محمودآبادنمو رسي   باش ، در صورت اعالم نياز ادار 
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 مقررات مربوط به عدم احتساب تراكم در سرسراي انتظار و اطالعات ساختمان   8-18
 

هاي مسكوني آپارتماني و موارد مششابه،  هاي عمومي نظير مراكز درماني، ادارات دولتي، مجتمعبا توجه به نياز ساصتمان
همكشف   الشذكر را كشه در طبقشه   ربناي فضشاهاي فشوق  به ورودي مناسب و سرسراي انتظار و اطالعات ساصتمان، سطح زي

گردد. ب يهي اسشت مشوارد مشذكور    گردد، در تراكم منظور نگردي   و صرفًا جزء زيربناي ساصتمان محاسبه ميمنظور مي
 جزء مشاعات ساصتمان بود  و غير قابل تفكيك صواه  بود. 

 

 ضوابط ومقررات گذربندي   -7
 

هاي دسترسي با مشخصات كامل نظير تعش اد صطشوط عبشوري، نشوع     كليه تقاطع شبكهدرطرح تفصيلي محمودآبادنمونه 

 .تقاطع، صطوط عبور دوچرصه و عرض سوار  و پياد  مشخ  گردي   است
  

 تعريض گذرها نحوه -7-1
 

هشاي تفصشيلي و اجرايشي مصشوب     به هنگام ص ور پروانه ساصتماني و تفكيك اراضي، عرض معابر براساس طشرح  -الف
 عمل صواه  بود.   مالك

متشري   14موجود نيشز اششار  شش   باشش  )ماننش  صيابشان        در مواردي كه درطرح تفصيلي ضمن قي  عرض كلمه -ب
متشر( همشان   سشانتي  51از  تشر کشم موجود( ولي عرض قي  ش   با عرض موجود در محل ان ك تفاوتي داشته باشش  ) 

 عرض موجود در محل مالك عمل صواه  بود. 
تشر باشش ، عشرض قيش  شش   در طشرح       كه عرض قي  ش   در طرح تفصيلي از عرض موجود گذر بيش در مواردي -پ

 تعريض آن براساس طرح اجرايي از طرفين صواه  بود.  تفصيلي مالك عمل بود  و نحو 

تفصشيلي   -تعريض در گذر از يك طرف تعيين ش   باش ، مالك عمشل طشرح جشامع    در مواردي كه نحو  :تبصره 

 ود. صواه  ب
هرگا  در پالك مورد تفكيك، معبر ج ي ي اح اث گردد، عرض معبر ايجاد ش   طب  ضوابط مربشوط بشه عشرض     -ث

 .  متر عمل صواه  ش  4و ح اقل  21 گذرها مطاب  ج ول
هشاي يشك سشمت    كشه زمشين  هاي پيشنهادي نقشه تفصيلي از مرز مشترك قطعشات، در صشورتي  در تعريض كوچه -ج

درص  ساصته نش   باش ، عرض پيشنهادي از همان سمت منظور گشردد تشا    31ر بود  و يا بيش از ها تمامًا بايكوچه

 . ها نشودموجب تخريب ساصتمان
مسكوني و در طرفين كمربن ي پيراموني شهر قشرار دارنش ،    هايي كه در حوز در ضوابط تأمين دسترسي در پالک -چ

ي قرار داشته باش ، تأمين دسترسي از طري  آن صيابان يشا كوچشه   جانب چنان که ملك در جوار يك صيابان يا كوچه
 جانبي صواه  بود.

هشاي فشوق داد    چنآن که در بن  )چ( امكان تأمين دسترسي از طري  گذر ديگر نباش ، دسترسي سوار  به پشالک  -ح
 ش .  ساصتمان با رعايت بر عرض بزرگرا  و استفاد  از دسترسي پياد  صادر صواه  نش  و پروانه
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در مواردي كه اجراي بن هاي )چ( و )ح( با اشكال مواجه گردد موضشوع از مششاور تهيشه كننش   طشرح اسشتعالم        :تبصره

 . گردد
هاي بن بست معادل يك و نيم برابر عرض بيني ش   طرح تفصيلي جهت انتهاي كوچههاي پيشابعاد دوربرگردان -خ

 باش .پيشنهادي معبر مي
  

 معابر محلي عرض گذرها و -7-2
 

  گردد:تعيين مي 21 ح اقل عرض گذرها و معابر محلي در شهر محمودآبادنمونه به شرح ج ول
 

 عرض گذرهاي دسترسي با توجه به طول گذر :21 جدول

 توضيحات حداقل عرض )متر( طول گذر )متر( نوع گذر

 گذر بن باز 

  4*  ترکمو  51
51-111 3  
111-211 11  
  12 ترشو بي 211

 گذر بن بست 

  4 متر اصتصاصي با در مجزا 25
  4*  متر غيراصتصاصي 51تا

51-111 3  
 بيني دور برگردان الزامي استپيش 11 111-151

متر تعيين  3هاي موجود است و در صصوص اراضي در دست توسعه ح اقل عرض معبر در هر طولي هاي ياد ش   صرفًا متعل  به بافت* عرض
 گردد.يم

 

توانش  از  هشا مشي  هاي بهسازي و نوسازي تعيين ش   و عشرض آن هاي با ارزش، در طرحگذرهاي داصل بافت عرض 
 باش .  ترکممقادير ج ول 

ها از ابت اي بن بست )اولين تقاطع بشا كوچشه   : احتساب طول گذرهاي بن بست به منظورتعيين عرض آن1تبصره  
 گيرد. بست باش ، آن جام ميعرض ح اقل مشابه گذر بنيا صيابان( با گذري که داراي 

 12*12بينشي گشردد و انش از  آن نبايش  از     برابر عرض معبر پشيش  5/1عرض دوربرگردان معادل ح اقل  :2تبصره  

 .باش  ترکم
 4كننش  نيشز حش اقل    را تأمين مي ترکمبست كه دسترسي به چهار واح  مسكوني و عرض گذرهاي بن :8 تبصره 

 شود. ر تعيين ميمت

صورت گيرد و انتهاي ديگشر آن در محشل تقشاطع بشا      ترکمارتباط گذر دسترسي باي  از صيابان با عرض  :0تبصره  

 بست درآي . صيابان اصلي به صورت بن
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 ضوابط و مقررات پخ   -7-8
 

افت ج ي  به ششرح زيشر اسشت و از    ها با توجه به واقع بودن در بافت پر و موجود و يا بمقررات و ضوابط به پخ در تقاطع
 گردد. ها ميهاي قبلي مربوط به پخنامهگزين كليه ضوابط و بخشاين پس اين ضوابط و ج اول جاي

متشر( بشه    4از  ترکمها طب  ضوابط و مقررات شهرسازي ماشين رو نيست )عرض پخ دو كوچه كه هر دوي آن -7-8-1
 باش .  ترکمگردد، ب يهي است ح اقل طول پخ نباي  از يك متر يطول ثابت يك متر در طرفين تقاطع تعيين م

متر( و ديگري كشه ماششين    4تر از باش  )بيشرو ميها طب  ضوابط شهرسازي ماشينپخ دوگذركه يكي از آن -7-8-2
 گردد.  متر تعيين مي 5/1متر( به طول ثابت 4از  ترکمرو نيست )

مجمشوع عشرض    1/1تقاطع به صورت  احراز شرايط زير ب ون توجه به زاويهطول پخ تقاطع دو گذر در صورت  -7-8-8
 گردد. دو گذر تعيين مي

 ص مات شهري باش .  داصل مح ود  -الف
 باش   ترکممتر  21ح اقل عرض يكي از دو گذر از  -ب
پروانه در اجشرا(   هاي تقاطع براساس طرح تفصيلي و طرح اجرايي تعيين پخ نش   باش  )چه درهيچ يك از گوشه -پ

و با توجه به ديگر ضوابط اين دستورالعمل تعيشين   22 چه شرايط فوق احراز نگردد باي  پخ ج ولب يهي است چنان
 گردد. 

از بيست متر باشش ، نصشف    ترکمها بلوار )داراي رفوژ( و ديگري با عرض طول پخ در تقاطع دو گذر كه يكي از آن -ت
 عرض بلوار مالك عمل است.  

 متراست، طب  ج اول چهارگانشه  41و يا مساوي با  ترکمها رو و عرض آنپخ تقاطع دو گذر كه هر دو ماشين -7-8-0
 گردد. تقاطع تعيين مي و با توجه به زاويه 33-4تا  1-33
متشري توسشط واحش  فنشي ششهرداري )ضشمن رعايشت         45هاي تر با شبكهمتر و بيش 31پخ صيابان به عرض  -7-8-1

 ( تهيه و جهت تصويب به كميسيون ماد  پنج ارسال شود.  23طول پخ در ج ول ح اقل 
و يا بشا توجشه بشه     22متر طول پخ با توجه به عرض كن رو از روي ج ول  31از  ترکمهاي گذرهاي در تقاطع -7-8-3

 گردد.  همين دستورالعمل تعيين مي 3بن  
هاي گاز و نفت و...( مششروط بشر آن کشه داصشل آن     ها، لولهيلپخ يك گذر با حرايم )صطوط انتقال نيرو و مس -7-8-8

متشر كشه در    12صياباني در نظر گرفته نش   باش  )نسبت به طرح تفصيلي( براساس تقاطع صياباني مفروض بشه عشرض   
 3بنش   و بشا توجشه بشه     24تا  22شود با صيابان متقاطع با توجه به زاويه تقاطع از ج اول داصل حريم در نظر گرفته مي

 اين دستورالعمل عمل شود.   11همين دستورالعمل تعيين گردد، در غير اين صورت طب  بن  
شاصه باي  طرح اجرايي توسط شهرداري تهيه و پس از تصشويب در كميسشيون    4هاي بيش از در مورد تقاطع -7-8-7

 عمل گردد.  5 ماد 
س پخ ج اول پيوست تعيين ش   است از فضاي ثبتي الساقين كه براسادر صورتي كه مساحت مثلث متساوي -7-8-3

 باش ، ح ود ثبتي به جاي پخ مالك عمل قرار گيرد.  ترکممي ان يا تقاطع 
ها با اصتالف دو گذر يشا مشوراد اسشتثنايي ديگشر( مقش ور      چه تعيين پخ به هر شكل )به دليل ت اصل پخچنان -7-8-11
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 5 و طرح خزم براي آن تهيه گردد و جهت تصويب به كميسيون مشاد  نباش ، موضوع توسط واح  فني شهرداري بررسي 
   ارسال شود.

ها به علت آن که وجود دوربرگردان دليل ع م دسترسشي سشوار  بشه صيابشان اصشلي      در مورد پخ دور برگردان -7-8-11
 .  باش ، لذا گذرهاي مربوط به آن گذر عابر پياد  تلقي و نيازي به اح اث پخ ن اردمربوطه مي

تر و دارن ، طول پخ يك پنجم عرض معبر کوچک هايي توسط پله با معبر ديگري تقاطعدر مواردي كه كوچه -7-8-12
 مالك عمل صواه  بود.  

گشذرها كشه داراي    هاي واقعي در محل تقاطعپخ باش :هايي كه داراي طرح اجرايي ميپخ مالك عمل تقاطع -7-8-18
 درشهرداري مورد تايي  قرار گرفته باش  مالك عمل است.  طرح اجرايي بود  و طرح مذكور

متر در نظر گرفته  12متر، گذر اصلي  21متر با گذرهاي بيش از  11از  ترکمجهت تعيين پخ معابر با عرض  -7-8-10

 .  شودمي
ن اشته باشن ،  متر قطع ش   باش  و در واقع اتصال سوار  21در صورتي كه اتصال معابر با گذرهاي بيش از  -7-8-11

 گيرد.  رو گذر اصلي مالك عمل قرار ميعرض پياد 
صادر  از يك دهم مجمشوع عشرض    ثبتي يا پروانه ترين پخ بر مبناي نقشهچه بزروشاصه چنان 4در تقاطع  -7-8-13

هشايي  پروانشه هاي ديگر نيز قرار صواه  گرفت. ب يهي است تر باش ، طول پخ مزبور مالك تعيين پخ گوشهدو گذر بزرو
هاي مصشوب اجرايشي، از ايشن مصشوبه     چنين طرحكه قبل از ابالغ اين مصوبه با توجه به ضوابط قبلي صادر گردي   و هم

 .  استمستثني 
 

 درجه  81تر از تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد )پخ( برای زوايای تقاطع کم :22جدول 

 LA 3/11تا  1 3/18تا  12 3/20تا  17 3/23تا  21 3/80تا  81 3/83تا  81 01تا  01
LB 

5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 4 3/11-1 
11 11 9 5/3 3 4 5/4 3/18-12 
16 14 14 12 11 3 5/5 3/20-17 
21 19 16 13 12 5/3 5/5 3/23-21 
25 22 19 16 14 9 5/5 3/80-81 
29 25 22 19 14 11 5/5 3/83-81 
32 29 25 21 16 11 5/5 01-01 

 

 درجه  111تا  81تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد )پخ( برای زوايای تقاطع بين  :28ل جدو

 LA 3/11تا  1 3/18تا  12 3/20تا  17 3/23تا  21 3/80تا  81 3/83تا  81 01تا  01
LB 

5 5 5 5 5 4 5/3 3/11-1 
9 3 3 5/6 6 5 4 3/18-12 
14 14 12 11 9 6 5 3/20-17 
21 16 14 12 11 5/6 5 3/23-21 
24 21 16 14 12 3 5 3/80-81 
26 24 21 16 14 3 5 3/83-81 
31 26 24 21 14 9 5 01-01 
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 درجه  111تر از تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد )پخ( برای زوايای تقاطع بيش :20جدول 

 LA 3/11تا  1 3/18تا  12 3/20تا  17 3/23تا  21 3/80تا  81 3/83تا  81 01تا  01
LB 

5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/3 3 3/11-1 
3 6 6 4 5/5 4 5/3 3/18-12 
14 12 11 5/3 6 5/5 5/4 3/20-17 
14 14 12 11 5/3 4 5/4 3/23-21 
16 19 14 12 11 6 5/4 3/80-81 
22 19 14 14 12 3 5/4 3/83-81 
25 22 13 14 14 3 5/4 01-01 

 

   توجه
 از به طراحي هن سي دارن . متر ني 41ها بيش از تقاطع صيابان 
 متشر، پشخ    31از  تشر کشم هشاي  با صيابشان  ها داراي رفوژ مياني باشن ، در تقاطعدر صورتي كه هر يك از صيابان

 گردد. صيابان داراي رفوژ و صيابان مربوطه محاسبه مي تقاطع از ج ول فوق شامل تقاطع نيمه
  ( داراي مسير كن رو باشش  پشخ تقشاطع بايش  از مجمشوع      متر 31در صورتي كه صيابان اصلي )با عرض بيش از

 .  متر در ج ول مزبور استخراج شود 31از  ترکمرو با معبر عرض مسير كن رو + پياد 
 

 ها  ها و دسترسيبندي راهضوابط مربوط به طبقه -7-0
 

   بن ي ش   طرح تفصيلي توجه به موارد زير الزامي است:در طراحي و اجراي معابر طبقه
  درص  در نظر گرفته شود.  4رو ح اكثر شيب عرضي پياد 
    با توجه به موقعيت طبيعي شهر محمودآبادنمونه و قرارگيري آن در دامنه ارتفاعات، شيب طشولي معشابر داراي

هاي دسترسي طوري طراحي گردد كه شيب طشولي آن از  باش . با اين حال معابر و شبكهدرص  مي 11از ترکم
 نرود. درص  فراتر  3

  رو كه نسبت به هم اصتالف سطح دارن  در سرپيچ سه درص  باش . ح اكثر شيب قسمت اتصال بين دو پياد 
  رو و سوار  الزامي است.  ايجاد ج ول با اصتالف سطح بين پياد 
  رو الزامي است.  رو، باغچه يا جوي كنار پياد متر بين پياد سانتي 5ايجاد ج ول به ارتفاع ح اقل 
 رو باي  از مصالح سخت و غيرلغزن   باش . كف پياد  پوشش 
  .هرگونه شيرفلكه و ساير اجزاي تأسيسات شهري در كف معابر باي  در محفظه مناسب در نظر گرفته شود 
 رو الزامي است.  سطح بودن هرگونه درپوش با سطح پياد هم 

متشر مجشاز    11/2رو تشا ارتفشاع   ن مسشير پيشاد   نصب هرنوع پيشام گي مانن  تابلو و عاليشم تبليغشاتي درو   :تبصره 

 باش .  نمي
  رو ممنوع است.  استفاد  از هرگونه شبكه در سطح پياد 
 متر فاصله الزامي است.   511رو ح اكثر در هر رو و سوار هاي ارتباطي بين پياد بيني پلپيش 
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در صورت وجود اصتالف سطح، رعايشت ضشوابط    رو باي  ب ون اصتالف سطح باش .هاي ارتباطي و پياد اتصال پل :تبصره

 ذكر ش   در بن هاي اول، دوم و سوم الزامي است.  
 هشاي ارتبشاطي   رو و ح اقل عشرض پشل  رو برابر عرض پياد هاي ارتباطي در امت اد مسير پياد پل ح اقل عرض

 باش .  متر ميسانتي 151رو عمود بر مسير پياد 
 511ها و ح اكثر در هر متر در كليه تقاطعسانتي 151رو با عرض ح اقل ر كشي عابر پياد  در سواايجاد صط 

 متر الزامي است.  
 رو در امت اد صط كشي عابر پياد  الزامي است.  رو و سوار هاي ارتباطي بين پياد اح اث پل 

 گردد. هاي وسط صيابان توصيه ميكشي عابر پياد  حذف ج ول جزير در محل صط :تبصره 
 

 مقررات متفرقه -3
 

 مقررات مربوط به ايمني عمليات كارگاهي   -3-1
 

شهرداري باي  مالكين و سازن گان ساصتمان شهر را ملزم به رعايت مفاد اين بخش كه در ارتباط بشا ايمنشي عمشومي در    
 هنگام آن جام عمليات ساصتماني اعم از ايجاد، تغيير و يا تخريب يك ساصتمان است، بنماي . 

 هشاي مربوطشه، جريشان بشرق،     برداري با اطالع و همكاري مؤسسات و سازمانروع عمليات تخريب يا صاکقبل از ش
گاز، آب، بخار و ساير ص مات مشابه در ساصتمان مورد تخريب باي  قطع گردد. در مواردي كه استفاد  از صش مات  

و رعايشت مقشررات ايمنشي خزم آن     مذكور خزم باش ، برقراري مج د و موقت آن باي  با موافقت مؤسسات مربوطشه 
 جام پذيرد.  

      در حين اجراي عمليات ساصتماني، مهن سين ناظر ساصتمان باي  موارد مربوط به تشأمين ايمنشي عمشومي امشالك
هاي پيمانكاران و كارگران ديگر در قبشال  مجاور، كارگران و تجهيزات كارگا  را رعايت نماين . اين مسأله مسئوليت

 كن .  مهن س ناظر را نفي نميرعايت دستورات 
 ها و اسشتفاد  از آب و يشا ديگشر    روها و صيابانهاي خزم به منظور انبار كردن مصالح در پياد ها و اجاز گواهي كليه

داري مواد قابل اشتعال و انفجار، باي  قبل از آن جام توسشط مالشك   چنين انبار كردن و نگهتسهيالت عمومي و هم
 ربط اصذ گردي   باش . ذي ساصتمان از مراجع

     روهشا و معشابر عمشومي مجشاور آن در طشول مش ت عمليشات        قبل از شروع هرگونه عمليات سشاصتماني بايش  پيشاد
)درصورت بالمانع بودن( مح ود يا مس ود شود، در غير اين صورت طوري حفاظت شود كه به كسشي صش مه وارد   

 نياي . 
 ها در مسير معابر عمومي باش  يشك يشا   ي متوجه رفت و آم  اتومبيلهنگامي كه صطري ناشي از عمليات ساصتمان

  چن  مورد از موارد زيرين باي  به منظوركنترل ترافيك به کار گرفته شود:
 گماردن يك يا چن  نگهبان با پرچم يا عاليم اعالم صطر.   -
 نصب عالئم آگاهي دهن  .  -
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 ايجاد حصار.  -
 .  استفاد  از وسايل كنترل مسير راهنمايي -
 صطر.   زن يا عاليم درصشان در فاصله مناسبي از محوطههاي چشمكنصب چراغ -
بينشي شش   بشراي عبشور     هاي پيشها، محلهاي آسانسور، فضاهاي پلكانفضاهاي باز از قبيل چا  كليه -

هشاي  هاي برق و ... باي  تا زمان پوشي   ش ن يا نصب موانع اصلي بشا نشرد   هاي تأسيساتي و كابللوله
 ستحكم يا پاصورهاي چوبي به صوبي محافظت گردن .م

 كشه كشارگران   هاي تحت تخريب و يا در حال ايجشاد و تعميشر، هنگشامي   هاي ديگر ساصتمانها و قسمتپلهرا  كليه
 مشغول كار هستن  باي  به طور مناسبي روشن گردد. 

 ان ازد، رها شون . عمومي را به صطر مياي از آن نباي  در شرايطي كه ايمني هاي ساصته ش  ساصتمان يا قسمت 
 دهنش   بايش    باي  به طور مناسبي حصاركشي ش   و چراغهشا و عاليشم آگشاهي   ها حفاري در معابر عمومي و صيابان

 هايي باي  با رعايت اصول فني باش . برداريروي هر قسمت از چنين حصاري تعبيه گردد. پر كردن چنين صاک
 هشاي مجشاور محشل    روها، ديوارها و يا ساير سرويسدبرداري صطري پاي اري بناها، پياد در هنگامي كه به علت گو

هشا بشه طشور    كشوبي زيشر پايشه   هشا و ششمع  ها به وسيله شمع و مهاركردن ساصتمانگودبرداري بشود، باي  ايمني آن
صشالح بازديش    يمطمئن تأمين گردد و اين عوامل حفاظتي باي  تا رفع صطر به طور مرتب بشه وسشيله اششخاص ذ   

 گردد. 
 چه كارگر يا كارگراني در عم  زياد مشغول حفاري باشن ، باي  شرايط ايمني خزم از قبيل اق امات احتياطي چنان

 جهت جلوگيري از ريزش ب نه، هوادهي كافي و ايجاد روشنايي و ... جهت آنان فراهم گردد. 
 برابر بار مشورد نظشر را بش ون ايجشاد اششكال دارا       4قل داربست و اجزاء تشكيل دهن   آن باي  ظرفيت پذيرش ح ا

 باشن .  
 متر از زمين يا كف قرار دارن  بشه اسشتثناي قسشمتي كشه بشراي       4كه در ارتفاع بيش از هائياطراف جايگا  داربست

شود، باي  با حفاظ مناسب كه به طور محكم به جايگشا  مهشار شش      عبور كارگر يا حمل مصالح اصتصاص داد  مي
 تر باش . متر بيشو از يك متر و بيست سانتي ترکماش ، محصور شود. ارتفاع اين حفاظ نباي  از يك متر ب
 شود و يا هر نردبشاني كشه در عمليشات    وقتي كه براي رسي ن به طبقات، قبل از ايجاد را  پله از نردبان استفاد  مي

كفي كه جهت رسشي ن بشه آن مشورد اسشتفاد  قشرار       گيرد باي  ح اقل يك متر ازساصتماني مورد استفاد  قرار مي
 گيرد بلن تر باش . مي

 گزين گردن  تا ايجاد صطر براي عمشوم  مصالح و تجهيزات مورد لزوم در عمليات ساصتماني باي  طوري انبار و جاي
 هاي مجاور نكنن .  يا ساصتمان

  بستها باي  طوري قرار گيرن  كه در ها و چوب روها يا سرپوشي مصالح و يا تجهيزات انبار ش   در ساصتمان، پياد
ها تولي  باري اضافه بر براي كه در طرح براي آن در نظر گرفته ش   است ننمود  و به ايمنشي و  هيچ قسمت از آن

 عمليات ساصتماني لطمه نزنن .  
    ن و يشا بشه اطشراف    مصالح ساصتماني در جريان تخريب و يا به هنگام اح اث ساصتمان نباي  بشه صشورت آزاد پشايي

 ديوارهاي صارجي ساصتمان ريخته شون . 
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 انباشتن مصالح بايش    مصالح ساصتماني باي  در جايي انبار شون  كه موجب بروز حوادث ترافيك نگردي   و محوطه
 به وسيله چراغ قرمز يا احتياط مشخ  گردد. 

 ير معابر عمومي انبار شود مگر آن که قشبالً هيچگونه مصالح و يا تجهيزات ساصتماني نباي  روي سطح صيابان يا سا 
 چنين كاري اصذ گردي   باش .  اجاز 

 رود بايش  مجهشز بشه كشال  ايمنشي،      ها مشي كنن  و احتمال سقوط آنكارگراني كه در ارتفاع بيش از سه متر كار مي
 ها به كار رود.از سقوط آن كمربن  حفاظتي و طناب نجات باشن  و كليه اق امات احتياطي براي جلوگيري

  
 مقررات مربوط به زلزله   -3-2
 

سشاصتماني يشا نوسشازي     هاي شهر محمودآبادنمونه كه تقاضاي پروانشه ساصتمان رعايت ضوابط و مقررات زير براي كليه
ابشر  ها در برطرح ساصتمان نامههاي موجود به ويژ  آييننامهنماين  ضروري است. اين ضوابط و مقررات براساس آيينمي

   ايران( و ضوابط تعيين نيروهاي حاصل از زلزله پيشنهاد ش   است: 2311 )استان ارد شمار  1344زلزله 
 گردد، با توجه به اين امر كه نيروها يا ارتعاشات ناشي از زلزله از طري  صاك زير ساصتمان به ساصتمان منتقل مي

مقاومت صاك و تحمل زمين و اصشول فنشي و اجرايشي    ها، لذا ضروري است در محاسبات مربوط به ساز  ساصتمان
 ها رعايت گردد. ها و پوششها به ديوار چيني ها و كرسيها و چگونگي اتصال صحيح پيسازي و كرسي چينيپي

 ريزي كششور  ها باي  منطب  بر مشخصات عمومي فني ارائه ش   از سوي سازمان م يريت و برنامهاجراي ساصتمان
 هاي ايستايي و محاسبات فني صورت پذيرد. نامهات و استان ارد و آيينيا مؤسسه تحقيق

   يكپارچگي ساصتمان باي  در اجرا مورد دقت قرار گرفته و به طور كلي ديوارهاي ساصتماني آجري باي  به يكش يگر
 هاي افقي از هم ج ا نشون . اي اتصال يابن  كه در تكانبه گونه

 منطب  بر اصول فني باش .  ها به ديوارها باي اتصال سقف 
 هشا و ديوارهشا و مقاومشت    هاي موجود در صورتي كه ابعاد ستوناضافه نمودن يك يا چن  طبقه به باخي ساصتمان

 ها همرا  باش . ها در طبقات پايين كافي نباش  در مقابل زلزله ايمني ن اشته و باي  با تقويت كامل آنپي
 هشاي مختلشف،   هشا بشا ارتفشاع   و چسبي   به هم باي  پرهيز شود، زيشرا سشاصتمان   هاي با ارتفاع متفاوتاز ساصتمان

 شون .  هاي مشابه نسبت به ارتعاش زلزله ن اشته و موجب ضربه زدن به يك يگر ميواكنش
 اي انتخاب شون  كه در اثر ايجشاد نيروهشاي محشوري زيشاد در     هاي جانبي باي  به گونههاي بلن  ستوندر ساصتمان

 ها كمانه نكرد  و نشكنن .  و بروز لنگرهاي واژگوني در ساصتمانها آن
    صاك زير ساصتمان باي  به صورت يكنواصت و با مقاومت يكسان درآي  زيرا در صورتي كه قسشمتي از آن بشر روي

صاك سفت و مقاوم و بخش ديگر بر روي صاك نرم يا دستي قرار گيرد، ساصتمان در اثر ارتعاشات ناشي از زلزلشه  
 گردد. به صورت غير يكنواصت نشست كرد  و تنشهاي اضافي موجب فروريزي ساصتمان مي

 هشاي نامناسشب   هشا يشا قسشمت   ها در داصشل سشتون  ها و امثال آنهاي هواكش و دودكشاز قراردادن چ ني، يا لوله
رفتشه و در اثشر    هشا از بشين  شود كشه اتصشاخت و مقاومشت كشافي آن    ديوارها صودداري گردد، زير اين امر موجب مي

 متالشي گردن .  نيروهاي وارد 
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 هاي ساز  بشود  و بشه دقشت توسشط ششهرداري مشورد       هاي معماري ارائه ش   به شهرداري باي  همرا  با نقشهطرح
بررسي قرار گيرد. به عالو  شهرداري باي  از مهن سين ناظر معمار يا ساز  بخواه  كه نظشارت مسشتمر بشر حسشن     

مربوطه، به ويژ  در امر استفاد  از مصشالح چسشبن   )ماننش  سشيمان( و پيونش  دهنش   )مثشل         اجراي كليه عمليات
 جوش( و رعايت مرغوبيت مصالح و اجراي فني داشته باشن  تا ضريب ايمني ساصتمان در مقابل زلزله باخ رود. 

  هاي كوچك را زن گان ساصتمانها از نظر ايمني در مقابل زلزله، ساشهرداري باي  با توجه به سيستم كنترل پروژ
از اين نظر راهنمايي و كنترل نماي . به عالو  با آموزش مردم براي مقابله با صطرات زلزله در مراكز آموزش وسايل 

نماي ، سمينارهاي آموزشي با نمايش فيلم و چنين توصيه ميارتباط جمعي، پيام هاي آن را به ح اقل برسان . هم
پيمانكاران، معماران، مهن سين مشاور و ساير دست ان ركاران براي آششنايي مشردم در برابشر     با استفاد  از تجربيات

 مقابله با صطرات ناشي از زلزله برگزار كنن . 
 

 هاي مجاز در حريم شهر محمودآبادنمونهضوابط و مقررات تفكيك، احداث بنا و استفاده -11
 

 هشا و عمليشات  ر  قشرار گرفتشه اسشت، طشرح توسشعه ششهر فعاليشت       هاي قبل به تفصيل مورد اشاگونه كه در بخشهمان
الحاقي بشه قشانون ششهرداري، ضشروري      99و  2شهرسازي و ساصتماني را در حريم شهر ممنوع نساصته بلكه طب  مواد 

 . ها و عمليات ساصتماني در اين مح ود  اعمال نماي است كه شهرداري محمودآبادنمونه نظارت صود را بر كليه فعاليت
 «حريم ششهر »به اين دليل در اين بخش كيفيت استفاد  از اراضي، مقررات ساصتماني و ضوابط تفكيك اراضي در  

 گردد. ارائه مي
 

 استفاده از اراضي -11-1
 

 هاي عملكردي زير مجاز است.  در حريم شهر فقط حوز 
 اراضي باغات و اراضي كشاورزي حوز  -الفب

صش ماتي   تواننش  در محش ود   ع وابسته به كششاورزي و دامپشروري و صشنايعي كشه نمشي     صنايع )شامل صناي حوز  -پ
 شهراح اث شون (

 هاي تب يل فشار و...(تأسيسات و تجهيزات شهري )صرفًا گورستان، غسالخانه، كشتارگا ، پست حوز  -ت
 اي(آموزشي )صرفًا آموزش عالي يا مراكز آموزش فني و حرفه حوز  -ث
 ها  تحركات و حريم آن هشبك حوز  -ج

 هيچ وجه مجاز نيست.  استفاد  از اراضي در حريم شهر به غير از موارد فوق به :توجه
 

 مقررات ساختماني   -11-2
 

   ايجاد هرگونه تأسيسات مجاز در حريم شهر مستلزم رعايت موارد زير است:
ام عمرانشي يشا تفكيشك اراضشي و ششروع عمليشات       مالكين اراضي و امالك واقع در حريم شهرباي  قبل از هر اقش   -الف

 ساصتماني از شهرداري پروانه اصذ نماين .  
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هشا بشا ارائشه مجشوز     هرگونه اق امي جهت تغيير وضعيت موجود اراضي واقع در حريم شهر مستلزم احشراز مالكيشت   -ب
 هاي منابع ملي است.  قانوني براي زمين

سشارها،  هشا و چششمه  ها، نهرهاي عمومي، قنشوات، چشا   ها، تاخب، جنگلهاها، رودصانهرعايت حريم نسبت به جاد  -پ
هاي انتقال گاز و نفشت،  ها و تأسيسات مخابراتي، لولههاي انتقال نيروي برق، صطوط و شبكهها، صطوط و پايهمسيل

رساني، تأسيسات آب ههاي مربوط به شبكها و كانالها يا تأسيسات عمراني، لولههاي واقع در مسير جاد ها، تونلپل
گيرهشا و سشاير تأسيسشات عمشومي ابنيشه و آثشار       بن ها و سيلهاي آب و فاضالب، سيلصانهنظامي و انتظامي، تصفيه

   ربط.هاي ذيتاريخي براساس ضوابط مصوب سازمان
موضشوعه   اح اث هرگونه تأسيسات مجاز در داصل حريم شهر به هر صورت نباي  مغشايرتي بشا قشوانين و مقشررات     -ت

 مذكور داشته باش .   حوز 
رويه درصتان و يا تبش يل اراضشي كششاورزي بشه     رعايت به اشت عمومي، حفظ فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي -ث

 مصارف ديگر. 
سشوزي و  هشا و آتشش  رعايت قوانين و ضوابط ايمني مربوط به جلوگيري از صطرات ناشي از سيل و طغيان رودصانشه  -ج

 استحكام بنا. 
 تأمين آب و برق كافي و م اوم بنا، بنا به گواهي وزارت نيرو.   -چ
مشذكور و در   حريم شهر دقيقًا تابع ضشوابط سشاصتماني در حشوز     هاي مختلف در مح ود ضوابط ساصتماني حوز  -ح

 ص ماتي شهر است.   مح ود 
ن و سازمان حفاظت محيط زيسشت و  ها طب  مجوز ادار  كل صنايع استان قزوياح اث تأسيسات صنعتي و کارگا  -خ

 پذير است.  مذكور امكان ضوابط ساصتماني حوز 
 ها ضابطه تعيين ش   است(  در كليه موارد فوق و اح اث هرگونه تأسيسات )به استثناء مواردي كه براي آن -د
جشاز صواهش  بشود.    اح اث گورستان و غسالخانه و كشتارگا  در حريم شهر با توجه به محل تعيين ش   در طشرح م  -ذ

طبيعي است كه در اح اث اين تأسيسشات بايش  كليشه ضشوابط و معيارهشاي به اششتي رعايشت گشردد و تجهيشزات و          
 تأسيسات مورد نياز آن تأمين شون . 

 

 ضوابط تفكيك اراضي   -11-8
 

   ضوابط تفكيك اراضي در مح ود  حريم شهر به شرح زير است:
كنشوني روسشتاهاي واقشع درحشريم ششهر بشه منظشور ايجشاد          واقع در محش ود  تفكيك اراضي كشاورزي و باغات  -الف

هشاي مششابه   هاي غيرمسكوني مورد نياز روستا، اعم از تجاري، انباري، آموزشي، بهزيستي و ديگشر اسشتفاد   ساصتمان
  گردد.ربط تعيين ميها و ادارات ذيبالمانع است. ح ود مورد نياز و ح اقل مساحت زمين توسط سازمان

تفكيك اراضي كشاورزي و باغات در صارج از مح ود  روستا تابع قانون حفظ كشاربري اراضشي زراعشي و بشاغي در      -ب
 صارج از مح ود  شهرها است.  

در صورتي كه روستاي داصل حريم شهر داراي طرح هادي مصوب باشش ، اعمشال ضشوابط ومقشررات طشرح       تبصر : 
 مزبور الزامي است.  
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 5111هاي مرغ اري و دامش اري بشه ميشزان حش اقل     ركشاورزي واقع در حريم شهر براي فعاليتتفكيك اراضي غي -پ
 مترمربع بالمانع است. تشخي  غير كشاورزي بودن زمين با سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين است. 

ـ  هشا،  نهرهشا، مسشيل  هشا،  ها، آثار تشاريخي، رودصانشه  براي تفكيك اراضي و اح اث بنا در شهر، رعايت حريم جاد  ت 
هاي انتقال نفت و گاز و كليه تأسيساتي كه خزم است هاي مخابراتي، لولهقنوات، صطوط انتقال نيرو، صطوط و شبكه

 ها حفظ گردد، الزامي است.  حرايم آن
 

 ساير مقررات -11-0

موقشت از توليش ات بشه     داريدر اراضي كشاورزي واقع در حريم شهر، اح اث انبار براي حفظ وسشايل كشار و نگشه    -الف
 مترمربع بالمانع است.  211مساحت ح اكثر 

 ح اقل فاصله تأسيسات مرغ اري و دامپروري از مح ود  قانوني و مصوب طرح تفصيلي يک كيلومتر است.   -ب
ان ، تهيه طرح هادي روسشتايي الزامشي   باشن  و در حريم شهر قرار گرفتهبراي روستاهايي كه فاق  طرح هادي مي -پ

 است. 
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