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ارائه روشی برای تعیین حداکثر تراکم ساختماني در مقیاس قطعات مسکونی
محمد حسین حسینی* -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران.
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مهیار اردشیری -استادیار بخش شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ايران.
چکیده

تبیین روشی کاربردی جهت تعیین حداکثر تراکم ساختمانی
با اتکا به ویژگیهای قطعات و تاثیر این ویژگیها بر تراکم
ساختمانی از موضوعات جالب توجه و کاربردی است که بدان
کمتر پرداخته شده است .اعمال سليقه و دیدگاههای غیر علمی در
تعیین تراکم ساختمانی پيشنهادي وعدم تناسب این پیشنهادات
با ویژگیهای قطعات مسکونی را میتوان از دالیلی دانست که
سبب کاهش کیفیت سکونت در شهرهای ایران شده است .اين
پژوهش ميکوشد با بررسي و تعيين شاخصهاي اثرگذار بر تراکم
ساختمانی (در مقیاس قطعات مسکونی) در بافتهای ساخته
شهری ،روشي کاربردي در چگونگي تعيين تراکم ساختماني
بر اساس محدودیتهاي کالبدی قطعات شهري ارائه دهد .این
روش در محله ولیعصر قصرالدشت در شهر شیراز مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گردید -1 :ضوابط پیشنهادی
طرحهای توسعه شهری شهر شیراز در حوزه تراکم دارای پشتوانه
علمی کافی نمیباشد -2 .عامل اصلی در تعیین تراکمساختمانی،
طول سایهاندازی ابنیه و فضای باز به ازای هر واحد مسکونی
است و تراکم ساختمانی ،سطح اشغال و تعداد طبقات میتواند
مقادیر متفاوتی داشته باشند.
واژگان كليدي :تراکم ساختماني ،قطعات مسکونی ،برنامهریزی
شهری ،شیراز.

Presenting a Method for Determination of Maximum Building Density on Scale of Urban Residential
Blocks

P

roviding a description of a practical method in order
to determine maximum density of building in reliance on
blocks’ specifications and its influence on building density is one of the notable and practical themes in the field
of urban planning debates which is less discussed. Exertion of specific tendencies and unscientific approaches
in determination of proposed density, besides disproportionateness of the proposed density percentages to
specifications of residential blocks are from reasons that
can be discerned in decreasing of environmental quality of Iran cities residential blocks. This research makes
an effort by assessment and finding effective indexes on
building density on scale of residential blocks in urban
built texture to present a practical method to show how
building density percentages should be determined based
on physical limitations of urban blocks. This method was
assessed in Ghasr’O’Dasht neighborhood in city of Shiraz and follow issues was resulted. 1) Proposed criteria
of urban development plans have no sufficient scientific
basis at density subject. 2) Main agent in determination
of building density are the overcastting length of buildings and open space per every unit of residential block
and building density, occupation extent and numbers of
.floors could have different value
Keywords: Building Density, Residential Blocks, Urban
Planning, Shiraz
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 -1مقدمه
تراکم تعداد يا مساحت (هر عنصر مورد بررسي) در
يک فضا (يا سطح) تراکم آن عنصر در آن فضا يا
سطح ناميده ميشود (مشهودی ،13289 ،ص .)9
تراکم جمعیتی از حاصل تقسيم کل جمعيت ناحيه
مورد نظر بر سطح ساخته شده آن بدست میآید این
درحالی است که تراکم ساختمانی از حاصل تقسیم
سطح زیربنا به مساحت قطعه بدست میآید (عزیزی،
 ،1383ص  .)21تفاوت تعريف تراکم جمعيتي و
ساختماني در علم شهرسازي را ميتوان در تفاوت
حوزههای عملکردي آنها دانست .تراکم جمعيتي زبان
برنامهريزانه تراکم در شهرسازي است ،حال آنکه تراکم
ساختماني زبان عملي و اجرايي تراکم در شهرسازي
ميباشد .اعمال سليقه و دیدگاههای غیر علمی در
تعیین تراکم ساختمانی پيشنهادي و عدم تناسب این
پیشنهادات با ویژگیهای قطعات مسکونی را میتوان
از مشکالت طرحهای توسعه شهری در ایران دانست.
از اینرو ،ارائه روشی کاربردی در محاسبه حداکثر
تراکم ساختمانی در عین احترام به ویژگیهای
قطعات مسکونی از موضوعاتی است که میتواند در
حل این مسئله گرهگشا باشد.

 -2جایگاه تراکم در طرح های توسعه
شهری
هدف از تعريف تراکم را به طور کلي ميتوان
برقراري موازنه منطقي بين فعاليت توليد شده توسط
ساختمانها و فضاهاي خارجي اطراف آنها و نيز ايجاد
محيط زيست با کيفيت بهتر دانست .از همينروست
که تراکم را به عنوان يک ابزار کنترلي در برنامهريزي
و طراحيشهري که منعکس کننده بسياري از
مشخصات طرحها ميباشد معرفي ميکنند (عزیزی،
 ،1383ص  .)35بر اساس تحقيقات موجود تراکم
مطلوب و متغيرهاي کنترل کننده آن ميتواند تضمين
کننده موارد زير باشند)20:1984، De Chiara( :
 .1نور ،آفتاب ،هواي کافي و فضاهاي باز جهت
استفاده کليه واحدهاي مسکوني؛
 .2فضاي کافي براي کليه خدمات و تسهيالت الزم
شهري و محلهاي؛
 .3ايجاد احساس گشادگي و تامين عرصههاي
خصوصي براي ساکنان .در نتیجه تراکم ،به عنوان
یکی از بهترين و اثرگذارترين ابزارهای کنترل
کننده در اختيار طرح ريزان شهري قرار دارد
(.)patze،2002،22

ﺷﻜﻞ  .1ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻬﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮ
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻄﺌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻬﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ(
ﺗﺪﻭﺑﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺷﻬﺮﻱ)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ(
شکل  .1فرآیند تعیین تراکم جمعیتی و ساختمانی در طرح های توسعه شهری ،ماخذ :نگارندگان

ﻧﻚﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ  :ﺳﻠﻴﻘﻪﺍﻱ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻲﺯﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺍ
ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ

ﻫﻢﺧﻮﺍﻧﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﻋﺪﻡ 
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ )ﻃﻮﻝ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ( ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺲﻛﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ .

در طرحهای جامع و تفصیلی تراکم جمعيتي به
عنوان مبناي محاسباتي در تهيه نقشه کاربري
اراضي مورد استفاده قرار ميگيرد .1بر اساس
تراکمهاي پيشنهادي طرح جامع ،طرح تفصيلي با
حفظ متوسطها؛ تراکمهاي ساختمانی متنوعی را در
پهنههای شهری در غالب کم ،متوسط ،زياد و ويژه

ي مقام،
عزيزي-1380 ،منتظري -1383 ،مسعود 
 -1381آريانفر -1381 ،رمضاني -1388 ،مشهودي،
 -1389صادقيان -1387 ،شفيعي -1385 ،کريمي،
-2008 ,Chen -2009,Kusum Joshi-1388
)2008,sin Tang- 2005,Oh
همانطور که مالحظه میگردد عوامل متنوع و

جدول  .1عوامل اثر گذار بر تراکم ساختمانی در مطالعات مورد بررسي؛
ماخذ :جمعبندی نگارندگان از مطالعات مورد بررسی.
شماره

عامل

شماره

عامل

شماره

عامل

1

ظرفيت شبکه معابر

5

فاصله از مرکز شهر

9

فضاي باز به ازای هر واحد

2

قيمت زمين

6

نورگيري ابنیه (تابش زمستان)

10

نوع بافت شهری

3

کاربری های
خدماتی

7

مساحت قطعات

11

محصوریت فضایی

4

تاسيسات شهری

8

تعداد واحد مسکوني در سطح

12

مدیریت شهری

در نظر ميگيرد (شارمند ،1382 ،ص  )34و براي
هر يک از پهنهها به تعريف سطح اشغال ،ارتفاع و
تراکم ساختماني ميپردازد .به طور کلي تعيين تراکم
جمعيتي پيشنهادي در طرحهای توسعه شهری داراي
فرآيند شکل  1است.
نکات مورد تامل در فرآيند حاکم عبارتند از :سليقهاي
و تجربي بودن تعیین و میزان افزایش تراکم
جمعیتی و ساختمانی پیشنهادی در پهنههاي
شهري ،عدم همخوانی تراکم ساختمانی پیشنهادی
با ویژگیهای کالبدی قطعات (طول ،مساحت و
جهتگیری اقلیمی) ،در نظر نگرفتن تعداد واحدهاي
مسکوني در ضوابط و مقررات پيشنهادي که تعیین رابطه تراکم ساختماني و لزوم تابش
کننده نفر در هکتار است.
زمستاني
نحوه قرارگيري ساختمان در زواياي مختلف
-3بررسي عوامل تاثیرگذار بر تراکم سايهاندازيهاي متفاوتي را در فصول مختلف سال،
ساختمانی
و ساعات مختلف روز سبب ميگردد .اين درحالي
بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه تراکم است که جهت بهينه قرارگيري ساختمان در هر
ساختمانی بیانگر اثرگذاری عاملهای متعددی در اقليم و در هر عرض جغرافيايي نيز منحصر بفرد
این حوزه است .جدول زیر ماحصل این مطالعات را ميباشد .اين امر در مناطق شهري که شاهد افزايش
بیان میکند (ادبخواه -1381 ،کريمينيا -1381 ،ارتفاع ساختمانها در طبقات هستيم اهميت دوچندان
متفاوتی در تعیین تراکم ساختمانی موثرند ،اما آنچه
دارای اهمیت است زمان تاثیرگذاری آنها
یا بهعبارت دیگر مقیاس اثرگذاری عامل
در تعیین تراکم ساختمانی است .در جدول 2
مقیاس اثرگذاری این عوامل بررسی گردیده است؛
همانطور که مالحظه میشود آنچه که در مقیاس
قطعات مسکونی حائز اهمیت است عبارتند از:
حفظ تابش زمستانی ،فضای باز به ازای هر واحد،
تعداد واحد مسکوني در سطح ،مساحت قطعات و
محصوریت فضایی است.
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جدول  .2مقیاس اثرگذاری عاملهاي تاثيرگذار؛ ماخذ :نگارندگان.
عامل

مقیاس اثر گذاری

عامل

مقیاس اثر گذاری

عامل

کاربری های
خدماتی

محله و ناحیه

مساحت قطعات

قطعات مسکونی و
محله

محصوریت فضایی

قطعات مسکونی
و محله

مدیریت شهری

محله ،ناحیه و
شهر

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺎﺑﺶ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ
شهر  ،ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕفضاي باز به ازای
فاصلهﺭﺍازﺩﺭمرکز
ناحیه
شهر و
ظرفيت
شهر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ
ﻓﺼﻮﻝ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
معابر ﻟﻒ ﺳﺎﻳﻪ 
شبکهﻣﺨﺖ
ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ
ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ
هر واحد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﺯ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻋﺮﺽ
نوع بافت شهری
قطعات
نورگيري ابنیه(تابش
محله و ناحیه
قيمت
مسکونیﻃﺒﻘﺎﺕ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
زمينﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﻣﻲ 
زمستانی)
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
واحدﻣﺎﺧﺬ:
ﺷﻴﺮﺍﺯ ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
تاسيسات ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺷﻜﻞ  .2ﻧﺴﺒﺖ
قطعات مسکونی
مسکوني
ناحیهﺩﺭ ﺷﻬﺮتعداد
شهری ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪمحله و
در سطح

مقیاس اثر
گذاری
قطعات مسکونی
محله و ناحیه

حائز اهميت است ،نه طول قطعات واقع در دو سمت
يک معبر (همانند شکل زير) از اینرو در صورت
h=1
38
تجميع قطعات مجاورهم امکان افزايش
L=1.28
ارتفاع ميسر نميگردد؛ چرا که عمق قطعه
شکل  .2نسبت ارتفاع و فاصله ساختمان در شهر شیراز ،تغيير پيدا نميکند.
فضاي باز ،مساحت قطعه و
حداقلﻓﺎﺻﻠﻪ
رابطهﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ
نگارندگانﺑﻪ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ماخذ H:ﻭ L
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﺭﺍﺑﻄﻪ
دوفصلنامه مديريت شهري
مسکوني با تراکم ساختماني
تعداد
ﺍﺷﻌﻪ مي
واحدﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭ
 1.1ﺑﺮﺍﺑﺮ
يابد.ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺴﻄﺢ  1.88ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺭﺗﻒﺍﻉ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻱﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺎ
ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ
ﺷﻜﻞ  .3ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺤﻮﻩ ﺳﺎ ﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
Urban Management
ﻧﺴﺒﺖبرﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ  1.28ﺑﺮﺍﺑﺮ
1389وL ،ﺹبه.(22
ﻣﺸﻬﻮﺩﻱ،
توجهﻣﻲبه ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺑﺨﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥبا ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺟﻨﻮﺑﻲﺗﺮﻳﻦ

اقليمﺍﻳﻦمنطقه
رابطه H
شکل)باال
شماره  31بهار و تابستان 92
ﻣﻲ&ﺑﺎﺷﺪ.
 Summer
اساس زاویه تابش خورشید وابسته است .این فاصله
No.31 Spring
1.88ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ  ،ﺩﺭ
ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ
30
مسطح
ﻗﻄﻌﺎﺕدر زمين
زمستاني،
ﺗﺮﺍﻛﻢ اشعه
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮکسب
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ براي
ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
بخش ﺍﻳﻦ 
ترينﻣﺎﻧﺪ .ﺍﺯ
ي ﻣﻲ 
ﺛﺎﺑﺖ
ارتفاع در 
برابرﺩﺭ ﻧﻮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﺑﻨﻴﻪ
ﺟﻬﺖ برابر
ايرانﺭﻭتا 1.1
ﺳﺎﺯﻱﻫﺎشمال
نمايدﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺣﻔﻆ ﺍﺷﻌﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦمﺑﺎيﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
ترينﻗﺮﺍﺭ
ﺗﺤﺖيﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺭﺍ
ايران تغيير
بخش
در جنوب
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ارتفاع
شهر )ﺳﺎﻳﻪ ﻟﺒﻨﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻃﻮﻟﻲ
ﻋﺮﺽ ﺁﻥ
ﻗﻄﻌﻪاينﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺭﺍ
نسبتﻧﻪبراي
،1389ﻛﻨﺪصﻃﻮﻝ.)22
(مشهودي،
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻃﻮﻝ ﻗﻄﻌﺎﺕ
1.28ﺩﺳﺘﻪ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ
ﺑﻨﺪﻱيباشد.
برابر م
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ(؛ ﺩﺭشيراز
ﻣﻌﺒﺮ در)ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ( ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ
ﺳﻤﺖ ﻳﻚ
حداکثرﺩﺭ ﺩﻭ
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ
موضوعﺍﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ساختماني
تراکم
پژوهشﻃﻮﻝتعيين
شهری ﮔﺮﺩﺩ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ
ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉشده
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶساخته
بافتهای
ﻣﺠﺎﻭﺭﻫﻢ در
قطعات مسکونی
ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻲ
ها ثابت
ﺭﺍﺑﻄﻪنوسازي
ﻛﻨﺪ.در نتیجه جهت اقليمي ابنيه در
است،
ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺣﺪﺍﻗﻞ
شکل  .3دسته بندی قطعات بر اساس نحوه سایه
ﻣﺴﺎﺋﻞ اوليه
اقليميﺍﺯ طرح
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺯﺍﻥ
ميماند .از اينرو جهت ﻳﻜﻲ
اندازی بر یکدیگر ،ماخذ :نگارندگان.
تحت
ساختماني
ميزان افزايش تراکم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ  1371/2/14ﺷ
ﺁﻥ ﺑﺎراﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
توجهﻭ به
تاثير قرار ميدهد .همچنین با
لزومﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ
حفظ اشعه زمستاني آنچه که ميزان ارتفاع ابنيه را يکي از مسائل اساسي که رعايت 3آن ضرورت دارد
ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻳﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ .
مشخص ميکند طول قطعه ميباشد نه عرض آن تامين فضاي باز براي ساکنين ميباشد ،ميزان
ﻣﺼﻮﺑﻪ  71/2/14ﺷ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
آن ﻭباﺗﻌﺪﺍﺩ
رابطهﻃﺒﻘﻪ
ﺍﺳﺎﺱوﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺟﺪﻭﻝ  .3ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ
ﻣﺎﺧﺬ:منابع
ساختماني ،در
تراکم
اين ﺑﺮعامل
(سایه لبنیه در امتداد طولی قطعه قرار میگیرد)؛ در
ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ
ﺍﻳﺮﺍﻥ 1371/2/14
مصوبه
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭبر اساس
نتیجه در دستهبندي قطعات واقع در معابر محلي بر مختلف متفاوت است.
5
منظورﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ
معماري ايران بهﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺣﺪﺍﻗﻞ وﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
شهرسازي
ﻃﺒﻘﻪ شوراي ﻳﺎعالي
يکديگر
اساس سايهاندازي طول قطعات متصل به
F۳

ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 2ﻃﺒﻘﻪ
 3ﻭ  4ﻃﺒﻘﻪ

-

-

ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

 60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 55ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺤﻮﻩ ﺳﺎ ﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

(3) _ O = nq

+ nq

n×s
f

= (4) _ S

ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ) (Dﺑﻪ ﺟﺎﻱ ) Sﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،(5ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ) (nﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺬﻑ ﻭ
ﺗﺮﺍﻛﻢها يا
ساختمان
ﺑﺪﺳﺖ باز
تامين6فضاي
ﺩﺍﺩ و زیربنای
اشغال
واحد ،ﺑﺎسطح
ﺧﻮﺍﻫﺪتعداد
ساختمانی،
ﻓﺮﺽ ﺗﻊ
ﺑﻮﺩ ،ﺣﺎﻝ
تراکمﺷﻤﺎﺭﻩ 7
هايﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ
مجتمعﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
کافيﺩﺭدرﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
متناسب است
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ فضاي
مسکوني ،حداقل
محاسبه
ﺳﻄﺢقابل
تعدادﻭﺍﺣﺪ،کل
خواهدﻛﻞبود.ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ
ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،باﺗﻌﺪﺍﺩ
باز ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ؛
ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ
طبقات يا واحدهاي مسکوني.
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

جدول  .3حداقل فضاي باز بر اساس تعداد طبقه و تعداد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲمصوبه  71/2/14شوراي عالی
مسکوني ،ماخذ:
واحدﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ
ﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺯﺍﻥ
حداقل
حداقل فضاي باز به
تعداد واحد
تعداد
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ
طبقه 14يا1371/2/
ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺕ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ازاي هر واحد مسکوني
مسکوني
ﺎﺯ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  ،ﺣﺪﺍﻗﻞ

n× s
D

= (5) _ S

n×s n×s
=
+ nq
D
f

) s + (q × f
f ×s

_ )(6

= (7) _ D

ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
3
 60مترمربع
 2طبقه
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻳﻦ
n×s
 55متر مربع
 3و  4طبقه -
= (4) _ S
+ nq
تعيين تراکم
ﻋﺮﺽدر
فضایی
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ
ﻛﻪ71/2/
ﺩﻫﺪ 14
ﻣﺼﻮﺑﻪ
f
ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛
محصوریت ﺩﺭﺻﺪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪاثرﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ 50
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻣﺎﺧﺬ:ﻣﻲ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ،ﻧﺸﺎﻥ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻣﻮﺿﻮﻉ
مترمربع
50
24
يا
طبقه
6
و
5
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ) (nﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺬﻑ ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ،(5
ساختمانيﺟﺎﻱ S
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ) (Dﺑﻪ
ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ
ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱﺣﺪﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﻌﺪﺍﺩﺗﻮﺳﻠﻲ،
ﻧﻘﻞ ﺍﺯ
ﺭﺍﺑﻄﻪ 31
 ،)1389ﺹ
ﻣﺸﻬﻮﺩﻱ،
ﻣﻲﺷﻮﺩ )
ﺑﻴﻨﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  2ﺏﺭﺍﺑﺮ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﺒﺮﺑﺎ ﭘﻴﺶ 
مترمربع
45
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يا
طبقه
8
و
7
معبرﺑﻮﺩ ،ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺗﻊﺩﺍﺩ
عرضﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 7
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺑﺎ
ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺩﺭ
.
ﺁﻳﺪ

ﻣﻲ
ﺑﺪﺳﺖ
6
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻀﺎﻱ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ با
ارتفاع بنا
فضایی
ﺍﺳﺖ نظر
ﻗﺒﻞﺑﺎﺯﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ از
ﺁﻥ ﺩﺭ
محصوریتﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻧﻘﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ
ﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ (1371؛ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ
9ﺑﻪطبقه
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻭ
ﺍﺷﻐﺎﻝ
ﺳﻄﺢ
ﻭﺍﺣﺪ،
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ،
ﺗﺮﺍﻛﻢ
؛
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻭ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﺯﺍﻱو ﻫﺮ ياﻭﺍﺣﺪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
بررسي مباني
بايستي نسبتي
40ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﺩﺭ 40مترمربع
باشد.ﺷﻬﺮﻱ
داشتهﻫﺎﻱ
مطلوبﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻬﺮﻱ،
ﺍﻳﺠﺎﺩ
.
ﺍﺳﺖ
ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎ
بيشتر
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻣﺤﻠﻲکه ﺑﺎبراي ايجاد
ﻣﻌﺎﺑﺮيدهد
نظري اين
نشان م
موضوعﺍﺑﻨﻴﻪ ﺩﺭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﺑﺎ
n× s
= (5) _ S
رابطه زیر60ارتباط
D
برابر  50درصد
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊبین فضای باز به ازاي هر واحد ،حداقل محصوريت ،ارتفاع ابنيه بايستي
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺣﺎﺋﺰ
n×s n×s
تراکم  55ﻣﺘﺮ
_ )(6
=
برابر +
nq
ساختماني،
ﻣﺮﺑﻊ مساحت واحدهاي مسکوني و عرض معبر باشد؛ حد مناسب برابر و حداکثر 2
D
f
ﺍﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ  bﻭ .c
a
ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺍﻫﻤﻴﺖ
 50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
24
(3) _ O = nq

F۳

صs +
سطح اشغال را برقرار میکند .در رابطه شماره یک  Sعرض معبر پيشبينيميشود (مشهوديf ) ،
(q ×،1389
 45ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
32
Urban Management
زمين C،سطح اشغال و  Oفضاي باز  31نقل از توسلي)1371 ،؛ اما آنچه که قبل از f × s
مساحت قطعه
تعيين
شماره  31بهار و تابستان 92
ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
ﺷﻬﺮﻱ ،ﺩﺭﻣﺎﺧﺬ:
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﺷﻜﻞ  .4ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﺩﺭ
 40ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
40
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
توانﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
است .رابطه یک را با جایگزینی روابطﺍﺛﺮ 2و  3می
اهميت است نقش خيابان و
ﺗﺮﺍﻛﻢحائز
محصوريت ابنيه
No.31 Spring & Summer
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻳﻦ
بصورت رابطه شماره 4در نظر گرفت .که در آن  nجايگاه آن در ساختار محله ،ناحيه يا شهر است .ايجاد
31
ﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ aﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ  50ﺩﺭﺻﺪ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛
مسکونيq ،
واحد
ﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ C ،ﺳﻄﺢتعداد
فضایﻳﻚباز به ازای هر واحد ،محصوريت در محورهاي مجهز شهري ،محورهاي
ﺍﺳﺖ .ﺭﺍﺑﻄﻪ
 Oﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ
ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ
ﻣﻲﺷﻮﺩ )ﻣﺸﻬﻮﺩﻱ ،1389 ،ﺹ  31ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻠﻲ،
ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  2ﺏﺭﺍﺑﺮ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﺒﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  
مساحت هر
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭتوجه
ﻧﻘﺶمورد
مهم و
ﺗﻌﻴﻴﻦخيابان
پياده و
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ،
طبقات وs nﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ
fتعدادﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
نکته ﺍﺳﺖ
شهري ﺍﻫﻤﻴﺖ
هايﺍﺑﻨﻴﻪ ﺣﺎﺋﺰ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
است.ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
مسکونيﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ
واحد (1371؛
ﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ .
محصوريت با
ايجاد
است .اما
طراحان شهري
b
افزايش ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻬﺮﻱ،
ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﺩﺭ
ﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﺠﺎﺩ
(1) _ S = C + O
c
توجهﺑﺎ به
محلي با
ﺷﻬﺮﻱ در
ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ابنيه
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ارتفاع
اندازي
ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ
سايهﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ
معابرﺍﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺍﺳﺖ .
n× s
شکلﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺣﺎﺋﺰ
به ﻛﻪ ﺩﺭ
توجهﺁﻧﭽﻪ
ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
چندانﺗﻮﺟﻪ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ
باشد .با
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎنمي
موردﻧﻤﻲ توجه
 (2) _ C = fﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪابنيه
تعيين ﻭ .c
درﭼﻮﻥ b
ﻫﺎﻳﻲ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ  aﺍﺳﺖ،
ارتفاع ابنيه حائز اهميت است
ﻓﺎﺻﻠﻪکه
باال ﻧﻪآنچه

دوفصلنامه مديريت شهري

= (7) _ D

6

(3) _ O = nq

+ nq

n×s
f

= (4) _ S

) Sﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،(5ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ) (nﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﺬﻑ ﻭ
ﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺗﻊﺩﺍﺩ
( )Dبه
ساختماني
جايگزيني ﻭتراکم
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ با
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻛﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ

جاي ( Sرابطه
شماره  ،)5تعداد واحدهاي مسکوني ( )nاز طرفين
n× s
ي)(5
حذف و رابطه شماره  6بدست= م_ S
آيد .در نتیجه تراکم
D
رابطه n × s
ساختمانی برابر با n × s
شماره 7 (6خواهد بود ،حال
_)
=
+ nq
D
f
طبقهs +و مساحت واحدهای مسکونی؛
تعداد× (q
با فرض ) f
f ×s

فاصله  aاست ،نه فاصلههايي چون  bو .c

ﺷﻜﻞ  .4ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ  ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

= (7) _ D

ﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ  50ﺩﺭﺻﺪ ﻋﺮﺽ ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺒﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ )ﻣﺸﻬﻮﺩﻱ ،1389 ،ﺹ  31ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻠﻲ،

a

7

b
c

شکل  .4ایجاد محصوریت در فضاهای شهری ،ماخذ:
نگارندگان.نگارندگان.

7

 50و اوايل دهه 60بهشمار ميرود .الگوي سکونت
مدل مفهومی تحقیق
غالب مبتني بر سکونت تکخانواري بوده و تفکيک
 -4نمونه مورد مطالعه محله وليعصر قطعات بهگونهاي صورت گرفته که ميانگين پالکها
ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ قصرالدشت شهر شیراز
داراي مساحت برابر با  323مترمربع برخوردارند.
کيفيت ابنيه و دانهبندي با زمان توسعه اين محله
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻗﻄﻌﻪ
ﻗﻄﻌﻪ
رابطه مستقيمي دارد به نحوي که تفکيکيهاي دهه
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  50که در غرب خيابان وليعصر واقع شدهاند غالبا
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ
ﻧﻈﺮ
ﻣﺤﺼﻮﺭﻳﺖ ريزدانه بوده و داراي ميانگين  230مترمربع ميباشند،
 ﻓﺮﺽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺕﻓﻀﺎﻳﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻓﺮﺽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒاين در حالي است که توسعههاي شرقي خيابان که
متاخرتر ميباشند از دانهبندي درشتتر و ميانگين
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﺑﺮ
مساحتي باالتري برخوردارند .بهلحاظ شبکه معابر،
ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﺽ ﻫﺎﻱ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
اين محله داراي شبکهايي ارگانيک ميباشد که معابر
آن بر اساس الگوي مالکيت باغات بصورت آنتني از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ،
ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ
محور اصلي (خيابان وليعصر) جدا شدهاند .در بررسي
ﻣﺨﺘﻠﻒ
گرايشات کالبدي حاکم بر بافت بدليل ضابطه تراکمي
طرح تفصيلي ( )M2گرايش شديدي به تخريب بناها
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
و نوسازي آنها مطرح نميباشد .4هر چند در موارد
دوفصلنامه مديريت شهري
که نوسازي صورت گرفته ابنيه يک طبقه تخريب و
Urban Management
ساختمانهاي چند واحدي در دو یا سه طبقه 5احداث
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻫﻢ
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ
برخوردار است .بعد خانوار ساکنين در حدود  4بوده
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﻧﻮﺳﺎﺯﻱدرﺷﺪﻩ ( ﺍﺯ
استﺩﺭ کهﺍﺑﻨﻴﻪ
ﺷﺪﻩحالي )
ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ

خانوارهاي تازه
اين شاخص
ﻣﺴﺘﻘﺮن در
اي
ﻗﺼﺮﺍﻟﺪﺷﺖ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ
 -4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻟﻲﻋﺼﺮ
6
مستقر شده (در ابنيه نوسازي شده) از ميزان معمول
.
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻲ

ﭘﺎﻱﻳﻦﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 3.5
6
ﺳﺘﺎﺭﺧﺎﻥ
ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻠﻮﺍﺭ
ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﺑﺨﺶ
ﻭﺍﻗﻊ حدود  3.5ميباشد.
ﻗﺼﺮﺩﺷﺖو در
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ پايينتر
شهر ﻭشيراز
مرکزي
غربﺣﺪبخش
ﻣﺮﻛﺰﻱدرﺷﻬﺮشمال
اين محله
ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻏﺎﻟﺐ
ﺍﻟﮕﻮﻱ
واقعﺭﻭﺩ.
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ 
قصردشت ﻣﻲ
ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ
ﻫﻤﺮﺍﻩ 
خيابان60
ﺑﻪﺩﻫﻪ
ﺍﻭﺍﻳﻞ
ﻭﻟﻲ 50ﻭ
بلوارﺩﻫﻪ
ﺍﻭﺍﺧﺮ
حدﻫﺎﻱ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
هاي ﻭقطعات
اساس ويژگي
ساختماني بر
تعيين تراکم
ﻋﺼﺮو
ستارخان
فاصل
ﺯﻣﺮﻩ در
ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻃﺮﺡ
google
earth
ﻣﺎﺧﺬ:
1390؛
ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﺪﻭﺩﺭﻝ .5
ﺩﺍﺭﺍﻱ
اين ﭘﻼﻙ
دههﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ
زمره 
ﮔﻮﻧﻪ
واقعﻗﻄﻊدرﺍﺕ ﺑﻪ 
ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻱ
بندي متنوعي برخوردار است از اينرو
محله ازﻫﺎدانه
ﺻﻮﺭﺕ اواخر
ﺍﻱههاي
ﺑﻮﺩﻩ ﻭو در
گرديده
توسع
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ .
F۶

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ  323ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ  .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ
ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻱ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ  50ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺭﻳﺰ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻣﻴﺎﻧﮓﻳﻦ  230ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯ
ﺑﻪﻟﺤﺎﻅ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻳﻲ
ﺩﺍﻧﻪﺑﻨﺪﻱ ﺩﺭﺷﺖ ﺗﺮ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ  .

ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺁﻧﺘﻨﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ )ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻲﻋﺼﺮ(
ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ) (M2ﮔﺮﺍﻳﺶ
ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4 .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻳﻚ
ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪﻱ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ  5ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ  .ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  4ﺑﻮﺩﻩ
F۴

F۵

8

جدول  .5تصوير محدوده ولي عصر به همراه کاربري اراضي 1390؛ ماخذ google earth :و بازنگری طرح تفصیلی شیراز.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ

ﻛﺪ


ﺩﺳﺘﻪ

ﺟﺪﻭﻝ  .4ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻖ ﻗﻄﻌﻪ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ
ﻋﻤﻖ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺘﺮ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

استفاده از حال ميتوان از 58
محدوده25را براي درک بهتر با225
 1قطعات اين ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ
رابطه زیر در تعيين تراکم ساختمانی
 380در نرم در مرحله اول و 84
 2روش 30-26break
سپس محاسبه سطح اشغال ،تعداد
 naturalدر  5گروه همگن
(arcgisبر35اساس مساحت) دسته420
-31
بندي شده واحد مسکوني در50هر قطعه ،زیربنای کل و تعيين
 3افزار
بندي به عنوان راهنما در530
ﺑﻴﺶه ﺍﺯ 36
تشخيص اقتصاديترين حالت200افزايش تراکم ساختمانی بهره
 4است .اين دست
عمق قطعات در مراحل بعد مورد استفاده قرار گرفته جست .نمونهای از محاسبات صورت گرفته در جدول
ﺍﺷﻐﺎﻝ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ
ﺳﻄﺢ
اساس ﺳﭙﺲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ
ﺗﻌﻴﻴﻦهﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ
است.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪشده
زیر ارائه
قطعات بر
بندي نهايي
منظور دست
است .به
ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ
شهرﺗﺮﻳﻦ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻛﻞ ﻭ
ﻳﺮﺑﻨﺎﻱ
عمقﻗﻄﻌﻪ،
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ
(1.28
شيراز
سايه در
طول
نسبت
قطعهﺯ از
ﺷﺪﻩ از اي
ﺍﺳﺖ .نرو بافرض
است.
استفاده
ﺻﻮﺭﺕارتفاع)
ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕبرابر
شدهﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ارتفاع  3متر براي هر طبقه طول سايه برابر با 3.84
) s + (q × f
=D
متر بدست ميآيد .بنابراين دستهبندي قطعات بايستي
f ×s
حداقل بر اساس اختالف  4متر (با در نظر گرفتن
ارتفاع جانپناه)صورت گيرد .الزم بذکر است در
ﺟﺪﻭﻝ  .5ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ،ﺩﺳﺘﻪ 4؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.1391 ،
مواردي تغييرات عمقي قطعات در بافت مورد مطالعه بر اساس برداشت محلي مساحت واحدهاي مسکوني
 5متر بوده است که در اين موارد از اين نسبت استفاده در قطعات در حال نوسازي و نوسازي شده در محدوده
ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺎﺣﺖ
گيري طول قطعات در ولی عصر برابر با  125متر مربع ميباشد .8با اين
شده است .بر اساس اندازه
ﻓﻀﺎﻱ
ﻫﺎﻱ
زير حاصل گرديده است .وجود حالتهاي مختلف ،مساحتی برای واحدهاي
محله ولی عصر دستهبندي
الزم بذکر است که برایﺑﺎﺯ ﺑﻪ
ﻜﻮﻧﻲ
طی مراحل محاسباتی در مسکوني و تعداد طبقات در نظر گرفته شده است و
مساحتی هرﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺗﺮﺍﻛﻢاز ميانگينﺍﺯﺍﻱ
ﺽ
ﺳﻄﺢ اقتصاديترين حالت آن بر مبناي تعداد واحد بيشتر
ﻣﺴﺎﺣﺖپیشنهادی
مدل
دسته استفاده
7
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﻭﺍﺣﺪ
ﻫﺮ
ﺪﻩ
ﻗﻄﻌﻪاست.
شده
بيشتر مبناي محاسبات
ﺍﺷﻐﺎﻝ و همچنين سطح زيربناي

دوفصلنامه مديريت شهري
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شکل  .6تصوير ابینه نوسازي شده بر اساس دانهبندي متفاوت در محدوده وليعصر قصردشت ،ماخذ:

 1390نگارندگان.ﺟﺪﻭﻝ  .4ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻤﻖ ﻗﻄﻌﻪ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ.
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ
ﻋﻤﻖ ﻗﻄﻌﻪ
ﻛﺪ

ﺩﺳﺘﻪ

جدول  .4دستهبندي قطعات بر اساس عمق قطعه؛ ماخذ :یافته های تحقیق.

ﺑﻪ ﻣﺘﺮ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﻪ

کد دسته

عمق قطعه به متر

ميانگين مساحتي قطعات به مترمربع

انحراف معيار به مترمربع

1

حداکثر 25

225

58

1
2
3
3
2

4

4

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 25
30-26
30-26
35-31
35-31
بيش از 36
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 36

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

225
380
420
530

380
420
530

58
84
50
200

84
50
200

ﺣﺎﻝ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ،ﺯ ﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻛﻞ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴﺖ.
ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

جدول  .5بخشی از محاسبات تعيين تراکم در محله ولي عصر ،دسته 4؛ ماخذ :نگارندگان.1391 ،
مساحت
تعداد
واحد هاي
طبقات
مسکوني
فرض شده
فرض شده

دوفصلنامه مديريت شهري

مساحت
قطعه

حداقل
فضاي باز
تراکم
ساختماني به ازای هر
واحد

تعداد
واحد

سطح
اشغال

2

250

530

1.35

60

2.9

358.1

3

250

530

1.81

55

3.8

319.3

4

250

530

2.13

55

4.5

281.9

5

250

530

2.50

50

5.3

265.0

6

250

530

2.73

50

5.8

240.9

2

200

530

1.25

60

3.3

331.3

3

200

530

1.64

55

4.4

290.4

4

200

530

1.90

55

5.0

252.4

5

200

530

2.22

50

5.9

235.6

6

200

530

2.40

50

6.4

212.0
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2

150

530

1.11

60

3.9

294.4

3

150

530

1.43

55

5.0

252.4

4

150

530

1.62

55

5.7

214.9

5

150

530

1.88

50

6.6

198.8

6

150

530

2.00

50

7.1

176.7

توضيحات

امکان پذير نيست-سطح
اشغال کوچکتر از مساحت
واحد مسکونی در نظر
گرفته شده است

حداکثر تراکم در طرح
ريزي(اقتصادی ترین
حالت)

شکل  .7دانه بندي قطعات مسکوني و دستهبندي ارتفاعي قطعات در محله وليعصر ،ماخذ :نگارندگان.

قرار گرفته است .9در فرآيند تعيين بهينهترين حالت با
توجه به تعداد طبقات مشخص شده ،طول سايه ابنيه
محاسبه شده و با توجه به عرض قطعات امکان تامين
سطح اشغال و رسیدن به تراکم حاصل شده از مدل
نیز بررسي گرديده است.
 -5مقایسه نتایج حاصل از اجرای مدل و
ضوابط پیشنهادی طرحهای توسعه شهری

قطعهای  500متری با تراکم ساختمانی  100درصد و
یک واحد مسکونی در مقایسه با قطعهای  500متری
با تراکم ساختمانی  100درصد با  4واحد مسکونی،
دارای تراکم ساختمانی (شدت استفاده از زمین)
یکسانی است اما تعداد استفادهکنندگان از این قطعات
بسیار متفاوت میباشد .در نتیجه استفاده از ضابطه
یکسان (120درصد به عنوان مثال) در محیطهای

جدول  .6جمع بندي محاسبات تعيين تراکم در دسته هاي مختلف بر اساس
ﺟﺪﻭﻝ  .6ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ؛ ﻣﺎﺧﺬ:
اقتصادی ترین حالت؛ ماخذ :نگارندگان.1391 ،
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.1391 ،

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺳﺘﻪ

ﻭﺍﺣﺪ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﻪ

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ

ﻗﻄﻌﻪ

ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ

ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

2
4
5
6

0.91
1.62
1.88
2.40

ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

1
2
3
4

60
55
50
50

225
380
420
530

533
160
114
64

100
150
150
200

2.0
4.1
5.3
6.4

200
615
795
1280

102.3
154.1
157.5
212.0
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استﺷﻬﺮﻱ
ایﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎﻱ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ
مصوبﻧﺘﺎﻳﺞ
تفصیلی -ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
5
ﺣﺎﺻﻞوﺍﺯطرح
1373
ضابطه طرح
ناکارآمد .نتایج اجرای مدل
ضابطه
تفصیلیﺿﻮﺍﺑﻂشهری
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺼﻮﺏ  1373ﻭ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ )ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺏ ( ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﺩﺭ
شیراز
برای منطقه ولیعصر پیشنهادی بیانگر این نکته است که تراکم ساختمانی
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
شهرﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ
جدید (غیر مصوب) ﺟﺪﻭﻝ
در جدول زیر ارائه شده است.
عاملی وابسته به تعداد واحد مسکونی است بهعبارت
تراکم ساختمانی ضابطهایی است که شدت استفاده دیگر شدت استفاده از زمین با شدت تعداد افراد
از زمین را مشخص میکند .زمانی این کنترل معنادار استفاده کننده از زمین ارتباط
مستقیم دارد و میتوان
12
میگردد که رابطه مستقیمی بین تعداد استفادهکنندگان تراکمهای ساختمانی متنوعی را در محیطهای شهری
از فضا و این شدت برقرار گردد .به عنوان مثال بر اساس شدت استفاده از زمین متصور شد.

جدول  .7ضوابط طرح های تفصيلي براي منطقه ولي عصر؛ ماخذ :طرح تفصيلي
ﺽﺍﺑﻂ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯﻣﺼﻮﺏ  1373ﻭ ﻃﺮﺡ
ﺟﺪﻭﻝ  .7ﻭ
 1373و طرح تفصيلي جديد شيراز -غير مصوب.
شیرازمصوب
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺏ.
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ-

ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺍﻛﻢ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﻪ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﻪ

ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ

ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﺮﺍﺯ-
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻮﺏ
ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺷﻴﺮﺍﺯﻣﺼﻮﺏ
1373

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ
)(M2

180

60

13.2

3

8

20

120

60

10

2

8.5

---

ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺪﺕ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ

ﻗﻄﻌﻪﺍﻱ  500ﻣﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  100ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻱ  500ﻣﺘﺮﻱ ﺑﺎ
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ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺪﺕ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍ ﺭﺍﺋﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ( 
ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺼﻮﺏ ﻃﺮﺡ
ﻗﻄﻌﻪﺍﻱ  500ﻣﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  100ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻱ  500ﻣﺘﺮﻱ ﺑﺎ

 60ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺿﺎﺑﻄﻪﺍﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻥﻳﻜﺴﺎﻥﻱ
ﺷﺪﻩﺯﻣﻴﻦ (
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  100ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎ  4ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  ،ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ )ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  .10ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﺁﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻳﻜﺴﺎﻥ )120ﺩﺭﺻﺪ
ﻧﻜﺘﻪﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ( ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺿﻮﺍﺑﻂ
ﺷﺪﺕ ﻭﺍﻳﻦﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ( ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ )
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ
ﻃﺮﺡ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺏﺍ
ﺻﻮﺭﺕﺩﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ -ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻣﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﻳﻬﻲ .
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺷﺪﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎ ﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﺷﻐﺎﻝ
ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺭﺍ
F۱۰

جدول  .9مقایسه سطح اشغال حاصل از اجرای مدل و
پیشنهاد طرح تفصیلی ،ماخذ :محاسبات نگارندگان.

جدول  .8مقایسه تراکم ساختمانی حاصل از اجرای
ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺷﺪ .

مدل و پیشنهاد طرح تفصیلی؛ ماخذ :محاسبات
ﺟﺪﻭﻝ  .9ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
نگارندگان.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .
ﺟﺪﻭﻝ  .8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ
ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻃﺮﺡ
ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺳﺘﻪ
1
2
3
4

ﺍﺟﺮﺍﻱ

ﻣﺪﻝ

ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
0.91
1.62
1.88
2.40

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺳﺘﻪ
1
2
3
4

1.2
1.2
1.2
1.2

ﻣﺪﻝ

ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ

ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ
45
41
38
40

60
60
60
60
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ )ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ( ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
حداکثر
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪکه
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮاست
ﺿﺎﺑﻄﻪنکته
ضابطهﺕﻋﻴﻴﻦاين
به ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ارتفاعﺑﻨﺪﻱ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺍﻧﻪ 
ضابطه ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
تعیین ﺍﻱ ﺑﺪﻭﻥ
ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻬﻨﻪ
مقایسه سطح اشغال حاصل از اجرای مدل و ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍ ﺭﺍﺋﻪ
ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺼﻮﺏ ﻃﺮﺡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ )ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ( 
قطعاتﺍﺑﻨﻴﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻤﻲ 
ایﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺍﻱ ﻛﻪ
ﺳﻠﻴﻘﻪ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻱ
است
ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﺭاين
تفصیلی،ﻗﺎﻧﻮﻧﻲبيانگر
پیشنهادی
بندی
ﺑﺎﺷﺪ.دانه
گرفتن
بدونﻋﻠﻤﻲدر نظر
پهنه
صورت
ﺍﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
کهﺑﺪﻭﻥ
ﺷﻬﺮﻱ
نکته ﻫﺎﻱ
ﺍﻛﺜﺮ ﻃﺮﺡ
طرحﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺳﺖ
ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺿﺎﺑﻄﻪ 60
10
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ﺗﺮﺍﻛﻢﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺳﺎﻳﻪ 
ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻃﻮﻝ

ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺗﺮﺍﻛﻢ
ﺑﻪ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ
ﺍﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺍﺷﻐﺎﻝ
ﺳﻄﺢ
ﺁﻧﻜﻪ
ﺣﺎﻝ
.
ﺷﻮﺩ

ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﻣﻲ اشغال مصوب طرح بسیار بیشتر از حد متناسب
سطح
پشتوانه
ایﺷﻬﺮکهﺷﻴﺮﺍﺯدارای
استﺳﺎﻳﻪسلیق
مسکونی
ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺑﺮﺭﻭﻱ
ﺳﺒﺐ ﺳﺎﻳﻪ 
ه ﺩﺭ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ
برخوردیﻭ ﻃﻮﻝ
ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪﺕ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ( ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭﻋﻤﻞ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏﺑﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ
سطح
آن (نتایج اجرای مدل) میباشد .در حقیقت
ابنیهﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎﻱ
ارتفاعﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ
میزان  .ﺍﻳﻦ
کهﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
آنچهﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻧﻴﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻲیﺟﺪﻳﺪ
ﺍﻣﺮﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ
ﺳﻄﺢﺷﺪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ
باشد.
علمی
مناسبی نم
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺣﻔﻆ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ
ﺑﺪﻳﻬﻲ .ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮ ﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ
است
درصدی
ضابطه
ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭشده
ﮔﺮﻓﺘﻪارائه
اشغال
ﺍﺳﺖ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻣﺮﻱ
 60ﻗﻄﻌﺎﺕ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
همان ﻓﻀﺎﻳﻲ-
ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺻﻮﺭﺕ
کهﺣﺎﺻﻞرا مشخص میکند طول سایهاندازی بناها برروی
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
F۱۰

به صورت قانونی نانوشته در اکثر طرحهای شهری
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.یکدیگر میباشد ،به عبارت دیگر ضوابط ارتفاعی
ﺟﺪﻭﻝ  .9ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
شود .
بدون توجه به خواستگاه
آن تکرار می
ﻃﺮﺡحال آنکه طر ح تفصیلی مالک عمل با توجه به ضابطه سطح
ﺿﺎﺑﻄﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻱ
ﻣﺪﻝ وابسته بهﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺩﺳﺘﻪ عاملی است
اشغال
سطح
تراکم ساختمانی اشغال ارائه و طول سایه اندازی در شهر شیراز سبب
ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪ
دوفصلنامه مديريت شهري با تغییر تراکم (تغییر شدت و تعداد افراد
استفاده کننده سایهاندازی ابنیه برروی یکدیگر خواهد شد امری که
60
45
1
Urban Management
بود .از اینرو طرح تفصیلی جدید نیز آن را تشدید کرده است .این
متغیر خواهد 60
از زمین) 2میزان آن نیز 41
شماره  31بهار و تابستان 92
60
38
3
تاثیر نامطلوب ضوابط پیشنهادی طرح تفصیلی در در حالی است که سیمای ارتفاعی حاصل از اجرای
60
40
4
No.31 Spring & Summer
ابنیه نوسازی شده که اکثرا با افزایش تعداد واحدهای مدل پیشنهادی برای دستههای تعریف شده امکان
36
گرفته
اشغالﺿﺎﺑﻄﻪاولیه
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯسطح
ﻃﺒﻘﺎﺕ (حفظ
ﺗﻌﺪﺍﺩ با
مسکونی
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
صورتﺗﻔﺼﻴﻠﻲ،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻃﺮﺡ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﻭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ )
ایجاد تنوع ارتفاعی در عین توجه به سایه اندازی ابنیه
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺕﻋﻴﻴﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻬﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
است ،در کاهش کيفيت فضايي -محيطي قطعات
برروی یکدیگر را مورد توجه قرار داده است.
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﺳﻠﻴﻘﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ
مسکونيﺑﻨﺎﻫﺎامری
ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﻼﻙ

بدیهی.ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ
است ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ

ﺑﺮﺭﻭﻱنتیجه گیری و جمعبندي
ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ-6
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻤﺎﻱ
مقایسه حداکثر ارتفاع (تعداد طبقات) حاصل از اجرای
اساس نتایج حاصل از اجرای مدل ،فارغ از توجه
برﺗﻮﺟﻪ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮ ﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ
پیشنهادی ﺍﺳﺖ .
ضابطهﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﺮﺭﻭﻱ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ
مدل و
طرح تفصیلی ،بيانگر به تامین خدمات مورد نیاز میتوان گفت هر بافت
ﺷﻜﻞ  .8ﻣﺪﻝ ﺣﺠﻤﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ  3ﺑﺮﺍﺑﺮ ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.
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شکل  .8مدل حجمي پيشنهادي از محله ولی عصر با نسبت ارتفاعي  3برابر ،ماخذ :نگارندگان
 -6ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪﻱ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ،ﻓﺎ ﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ 
ﺷﺪﻩﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ

ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ

ﺳﺎﻳﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪﺑﻨﺪﻱ
ﻃﻮﻝ 

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﺷﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
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ساخته شدهای دارای حد حداکثری در افزایش تراکم
ساختمانی و جمعیتی است که این حد نهایی بر اساس
دانهبندی بافتهای شهری متفاوت میباشد .همچنین
تعداد طبقات مسکونی در یک قطعه رابطه مستقیمی
با طولسایهاندازی دارد بهنحوی که عمق قطعات
تعیین کننده حداکثر ارتفاع مجاز میباشد .بنابراین
با دستهبندی مناسب قطعات میتوان تنوع ارتفاعی
را درسطح محیطهای شهری متصور شد .این امر
میتواند جایگزین مناسبی برای ضوابط طرح تفصیلی
باشد که بصورت لکهای و سلیقهای محدودیت
ارتفاعی را در سطوح شهری را ایجاد میکند .تراکم
ساختمانی ضابطهای است که شدت استفاده از زمین
را مشخص میکند .زمانی این کنترل معنادار میگردد
که رابطه مستقیمی بین تعداد استفادهکنندگان از
فضا و این شدت برقرار گردد .در نتیجه استفاده از
ضابطهای یکسان در محیطهای شهری امری است
ناکارآمد .نتایج اجرای مدل پیشنهادی بیانگر این نکته
است که تراکم ساختمانی عاملی وابسته به تعداد واحد
مسکونی است بهعبارت دیگر شدت استفاده از زمین
به شدت تعداد افراد استفاده کننده از زمین ارتباط
مستقیم دارد .ازاینرو میتوان تراکمهای ساختمانی
متنوعی را در محیطهای شهری متصور شد .در نتیجه
میتوان گفت که بخش عمدهايي از آنچه در جداول
ضوابط ساخت و ساز همچون سطح اشغال ،تراکم
ساختمانی و حداکثر ارتفاع در مجلد ضوابط و مقررات
شهرسازي ارائه ميگردد از پشتوانه علمي محکمی
برخوردار نیستند و لزوم بازنگری درآن امری است
اجتنابناپذیر .به عبارت ديگر بر اساس حداقل فضاي
باز به ازای هر واحد و طول سايه اندازي -1 :تعداد
طبقات -2 ،مساحت واحدهاي مسکوني -3 ،تراکم
ساختماني -4 ،تعداد واحد در يک قطعه؛ و  -5سطح
اشغال متناظر با هر قطعه مسکونی مشخص ميگردد.
 -1اهميت تراکمهاي جمعيتي پيشنهادي ،در طرح
جامع به حدي است که بر اساس مصوبه 63/12/13
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هر گونه تغيير

در آنها توسط طرحهاي شهري مغايرت اساسي با طرح
جامع شناخته شده و نيازمند طي مراحل قانوني؛ و تاييد
و تصويب در شوراي برنامهريزي استان و شوراي عالي
شهرسازي دارد.
- 2تقسيمبندي فوق الذکر بر اساس مصوبه 1371/12/14
شوراي عالي معماري شهرسازي و معماري ايران تحت
عنوان «منطقه بندي مسکوني شهرها به تکخانواري،
چند خانواري و مجتمعهاي مسکوني »...شکل گرفته
است .که طرحهاي توسعه را ملزم به تقسيمبندي مناطق
مسکوني به تک خانواري ،چند خانواري و مجتمعهاي
آپارتماني ميکند.
- 3الزم بذکر است این مصوبه به منظور تامین فضای باز
کافی در مجتمعهای مسکونی تهیه شده است .ازاینرو با
توجه به نبود منبع قابل استناد دیگری از اعداد این مصوبه
در محاسبات استفاده شده است.
 - 4اکثر ابنيه موجود در اين منطقه دو طبقه با ضابطه
تراکمي 120درصد احداث گرديدهاند .از اينرو با توجه
به تثبيت تراکم فوق توسط طرح تفصيلي شاهد گرايشي
در نوسازيهاي ابنيه ،عليرقم قيمت باالي زمين آن
نميباشيم .الزمبذکر است که تقاضاهاي زيادي براي
افزايش تراکم در اين منطقه مطرح شده است که
خوشبختانه در سازمان مسکن و شهرسازي مورد موافقت
قرار نگرفته است.
ضابطه تراکمي طرح تفصيلي مالک عمل در محدوده
ضابطه  M2بوده که با کسب موافقت شهرداري منطقه
عمده متقاضيان اقدام به تأمين پارکينگ در زيرزمين
نموده و در طبقه همکف نيز به احداث واحد مسکوني
مبادرت ميورزند.
 - 5اين نرخ بر اساس مطالعات بازنگري طرح تفصيلي در
منطقه  1در سال پايه  1385برابر با  3.66نفر بوده است.
- 6در فرآیند دستهبندی قطعات برای حفظ پیوستگی
بافت ،قطعاتی که دارای عمق کمتر یا بیشتری نسبت
به عمق مبنا بودهاند نیز در یک دسته قرار گرفتهاند.
ازاینرودر محاسبه ميانگين ،قطعاتي که به این دلیل
در دستهایی خاص قرار گرفتهاند در محاسبه میانگین
مساحت قطعات حذف شدهاند.
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- 7الزم بذکر است که واحدهايي با مساحت  200و 250
مترمربع نيز مشاهده گرديد اما اکثريت مطلق واحدهاي
نوسازي شده داراي زيربناي  125متر مربع ميباشند.
همچنين مساحت کمتر از مقدار مزبور نيز در برداشت
محلي مشاهده نشد.
- 8در تعيين بهينهترين حالت ،تامين حداقل يک
پارکينگ به ازاي هر واحد مسکوني نيز مورد توجه بوده
است ،در حالتهايي که تامين پارکينگ در يک طبقه
امکانپذير نبوده به علت افزايش هزينه ساخت بنا بدلیل
تامين پارکينگ در دو طبقه از لیست گزينههای منتخب
حذف گرديدهاند فضاي مورد نياز به ازاي هر پارکينگ 15
مترمربع ميباشد که همراه با تامين فضاي گردش بطور
متوسط به ازاي هر پارکينگ  25مترمربع در محاسبات
درنظر گرفته شده است.
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 - 9سطح اشغال  60درصد ،در ابتدا توسط مشاور آلمانی
اولین طرح جامع اصفهان ارائه شده است .این مشاور با
محاسبه مساحت توده و فضا در بافت کهن اصفهان به
این نسبت رسیده ،و ضابطه سطح اشغال را برای توسعه
های جدید شهر اصفهان بر این مبنا ارائه کرده است.
بعدها از این نسبت در طرح جامع تهران استفاده شد و
از آن به بعد این نسبت بصورت قانونی نانوشته در تهیه
طرحهای توسعه شهری کشور استفاده میشود.
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