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 مقدمھ

ب ھ . اس تب ھ خ ود دی ده فرارش تھ ای از جملھ مسائلی است کھ ھمواره ماھی ت برنامھ ریزی کالبدی 

ب  ا مباح  ث کالب  دی و م  رتبط طرحھ  ای ب  ر کلی  ھ مطالع  ات دلی  ل تاثیرگ  ذاری ھم  ھ جانب  ھ ای  ن ن  وع 

از ی ک ط رف و ارتب اط آن ... معم اری ، شھرس ازی ، طراح ی ش ھری و  نظیر طرحھایتجسمی 

مس ائل اقتص ادی، اجتم اعی، فرھنگ ی، ش ھری و منطق ی با برنامھ ریزی بھ عنوان زیربنای فکری 

ارائھ این درس تحت عنوان مب انی برنام ھ ری زی کالب دی ب ھ . ھیت مذکور قابل درک استما ،...و 
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. دانشجویان معماری کوششی است در جھت ورود دانشجویان این رشتھ بھ عرص ھ برنام ھ ری زی 

ی مبن ای، چنانچھ پشتوانھ پ روژه ھ ای معم اری و در ک ل تم امی پ روژه ھ امنظور نظر این است کھ 

ان  ھ باش  د ، ماحص  ل نی  ز مبتن  ی ب  ر خروج  ی ھ  ای منطق  ی، اجرای  ی و فکرمت ق  ی واندیش  مندانھ، منط

ارائ  ھ ای ن درس ب  ھ دلی  ل ورود مباح ث برنام  ھ ای و واق  ع از ای  ن رو اص ل . قاب ل دف  اع خواھ د ب  ود

... جتم  اعی ، جامع ھ شناس  ی ، جمعیت  ی،  ش  ھری و مس  ائل اقتص  ادی، اب ا ت  وام ب  ا آش  نایی  ،گرایان ھ

ی ب ا مب انی برنام ھ ری زی در س طوح مختل ف مل ی منطق ھ ای ش ھری ناحی ھ ای بنابراین آشنای .است

ھ  ای  هو تاثیرگ  ذاری آنھ  ا در س  طوح پ  روژطرحھ  ای باالدس  ت ش  ناخت  ،... و معم  اری محل  ھ ای 

آش  نایي ب  ا  پ  روژه ھ  ای معم  اری و ش  ھری،مب  انی برنام  ھ ری  زی جمعیت  ی در آش  نایی ب  ا  ،معم  اری

مح یط  ھ وی نكیفی ت اب ،برنام ھ ری زي و ك اربري اراض ي در اتاطالع  روش تھیھ و تنظ یم ك اربرد

آش  نایي ب  ا برنام  ھ ری  زي مس  كن و برنام  ھ  ،ی  ھنكیفی  ت ابدر  ش  ھري و تعی  ین معیارھ  اي طبق  ھ بن  دي

روش تعی ین سلس لھ مرات ب خ دمات در ش ھر و نح وه اس تقرار آنھ ا  ،مس كوني ھ ای ریزي مجموع ھ

ت  راكم ش  ھري، اس  تانداردھا در  ،ھا س  رانھ وي داردھاي ش  ھرنآش  نایي ب  ا اس  تا ،درمراك  ز خ  دماتي

آش نایي ب ا نگ رش ، كالب د ش ھر و عناص ر معم اري درآن  ریثضوابط ش ھري و چگون ھ ت أ ،معماري

مطال  ب از جمل  ھ  آنروش ممی  زي در  اراض  ي و )ک  اربری( ك  اربردو  سیس  تمي دربرنام  ھ ری  زي

 گردی دهدآوری و ت دوین گ رب وده ک ھ مطالب مندرج در ش رح درس اھداف پیش رو با ھدف پوشش 

امید است کھ بتوان با تکمیل آن در سالھای بعد روند رو ب ھ رش دی را ب رای ای ن درس پ یش . است

  .بینی نمود

  

  "در کلیھ شئون علم و زندگیتان بھ امید پیشرفت وتعالی "   
  

 رضا خسروآبادی
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  : تاریخچه ي برنامه ریزي 

این مفهوم آشنا ناخود آگاه برنامه ریزي کرده و با , بشر همواره از زمانهاي اولیه به دنبال برآورده کردن نیازهاي خود و سایر مسائل 

  .بوده است 

  
  تاریخجه برنامه ریزي :1نمودار شماره 

  :اولین برنامه ریزي هاي بشر از زمانهاي دور

  استفاده از آب رودخانه و باران براي کشاورزي                            طبیعی           ائل نامساعد سمحفوظ ماندن انسان از م
  ي ها  و شهرها در مکانهاي امنایجاد آباد                                              ان خود      پیدا نمودن محلی براي اسک

  احداث راها و مسیرها براي تامین نیازهاي ارتباطی                                                  ش براي خود                شتن پوفیا
  نتهیه غذا و نیازهایی مانند آ

  .همگی این عوامل در قالب یک تفکر بوده و بشر به یک نوع انتخاب دست زده است

  .بر موانع داشته است توفقبشر از بین عوامل خوب وبد کوشش در گزینش بهترینها و  :تجسم مفهوم تاریخی برنامه ریزي 

, افزایش  کمبود منابع طبیعی  در زندگی بشر امروزي به دلیل مسائلی چون جمعیت رو به: تجسم امروزي برنامه ریزي

 مفهوم, رفاه و ارتقاء سطح زندگی بشر با هدف رسیدن به موقعیت هاي بهتر و وضعیت مطلوب. . . فیزیکی و - اقتصادي محدودیتهاي
  .برنامه ریزي قابل لمس بوده و خود را نشان می دهد

از  مسیریابیو  اجتماعی- فرهنگی ,اقتصادي  ,نابع انسانی شناسایی م، واقع بینانهو  وضعیت مطلوب , انگیزه ,هدف : برنامه ریزي

بهینه ترین  ,کوتاهترین مسیر  باشد باید واقع گرا مسیر. تا واقع بینانه حرکت کنیم جمله پارامترهاي عمده اي است که باعث می شود
زمان رسیدن به هدف را نیز باید  .ه باشد بین کوتاه وبلند ترسیم کنیم که انعطاف پذیر و در عین حال منظم بود مسیري مسیر در واقع

زمان هم در هدف و هم در برنامه ریزي اهمیت خاصی  .مشخص کنیم؛ زمان میتواند کوتاه مدت یا بلند مدت و یا میان مدت باشد 

  یزیر برنامھ
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  .دارد
  

  
  
  
  

   
  نقش برنامه ریزي در زندگی امروز بشر: 3نمودار شماره 

  :شرح زیر استرئوس مطالب داراي اهمیت به  بنابراین

  ):واقع گرایی اصل با در نظرداشتن( مسیرداراي برنامه ریزي  •

                   )  بینابین( بهینه ترین مسیر                      کوتاهترین مسیر                        بلندترین مسیر
  نقطه رسیدن به هدف                     زمان         برنامه ریزي                               : انعطاف پذیري مسیرو 

  )،منابع، توجه به  نظم، یابیمسیر، مشکالت، شناخت، تعریف ،شناسایی (:  برنامه ریزي مبتنی بر تحلیل •

شفاف و  )اختیار منابع دروت یجایگاه موقع از نظر شناسایی وضعیت موجود( داشتن نقطه شروع  :مشخص برنامه ریزي •
  )پویایی  تحرك انعطاف پذیري(ي بودن فرآیند ، بودن  مشخص

  تھایعیموق بھی ابی دست                       ی زیر برنامھ       
 ھدف بھ لین:  مطلوب تیوضع و                                        

  ھدف بھ لین

 تجسم برنامه ریزي در نگاه تاریخی :2نمودار شماره 
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  : تعریف کلی برنامه ریزي

  برنامه ریزي عبارتست از کوششی در خهت انتخاب بهترین راه و روش جهت رسیدن به اهداف مشخص و و ضعیت مطلوب -1
به یـک یـا چنـد هـدف تبیـین       ساختن سلسه مراحلی منظم از عمل است که منجر به نیل, برنامه ریزي به عنوان یک فعالیت کلی-2

  .شده میگردد
  .ایجاد ترقیتامین رفاه و منجر بههترین تصمیمات به اتخاذ بجهت نیل  افتن راههایی یِکوششی اندیشمندانه از جانب آدمی براي -3
 فرآیندي است اندیشمندانه و عقالنی و عقالیی براي رسیدن از وضعیت موجـود بـه وضـعیت مطلـوب بـا طـی روشـی مشـخص و        -4

  )فرآیندب مبتنی بر انیشه و عقل و منطق( هدفمند 
 می در جهـت رسـیدن بـه هـدف و پیشـبرد     بلکـه اقـدا  , ممکن است برنامه ها و برنامه ریزي تا مرحله نهایی هدف پیش نـرود  : نکته  

  .مراحلی تا نیل به هدف باشد

  :بیان برنامه ریزي 

طرحهاي تجسمی و , ارزیابی هاي کمی شده , بیانات ریاضی , هاي آماري بینی  بیان برنامه ریزي و تصویر آن اغلب به وسیله پیش
  .کالبدي و نمودارهاي روابط بین بخشهاي مختلف انجام می شود

  :مراحل برنامه ریزي 

حال و آینده باشد ؛ تا هدفمند ,که باید به شیوه اي نظام مند و با توجه به گرایشهاي کذشته ( جمع آوري اطالعات و آمار  .1
 .)و صرفه جویی در نیروي انسانی و اقتصادي داشته باشد بوده

 )جهت دهی به فکر و ایده(تجزیه و تحلیل اطالعات .2

 )استخراج نکات مثبت و منفی( ارزشیابی و ارزیابی  .3

  )زمانبندي و برآورد امکانات و وسایل اجرایی( اجراي برنامه  .4
  .صرف مراحل بعدي میگردد %)30(و مابقی%) 70در حدود ( نی را صرفهزینه و انرژي و نیروي انسا, مرحله اول کار  بیشترین زمان

  : بررسی کرد  زیر دیدگاه عمدهسه به طور کلی می توان  برنامه ریزي را از  :انواع برنامه ریزي 

  دیدگاه مسائل اجتماعی و  اقتصادي  -الف        
  دیدگاه سطوح فضایی و کالبدي  - ب
  دیدگاه  زمان بندي اجرا  -ج 
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  دیدگاه مسائل اجتماعی و اقتصادي  -الف 

 . این برنامه  بیشتر به منظور  هدفهاي کلی و عمومی اقتصادي و اجتماعی انجام می گیرد : ) کلی ( برنامه ریزي کالن - 1

مانند گیرد صورت می  ...این نوع برنامه ریزي بیشتر در بخشهاي   اقتصادي ، تولیدي و sectoial  planning یبرنامه ریزي بخش - 2
  ...برنامه ریزي در بهداشت ساختمان  کشاورزي ، مخابرات و 

 این برنامه ریزي در طرح ها  پروژه هاي داخل بخش صورت می گیرد مانند برنامه ریزي توزیع: برنامه ریزي در سطح  خرد- 3
  . طح تولید  در بخش کشاورزي کلینیک در داخل بخش بهداشت برنامه ریزي توسعه مدارس ابتدایی در بخش آموزش  ارتقاء س

  دیدگاه  زمان بندي اجرا : ب  

زمـان ثابـت و طـوالنی      بدلیل پویایی روابط حاکم بر جوامع و عوامل دخیل در اجراي برنامه ها، مقید بودن به برنامـه هـاي ثابـت بـا     
ازنگري   وقص نوا ،بنابراین بخاطر بررسی اقدامات انجام شده و جبران اشتباهات. دارد ی در پیمشکالت زوم ـب ، برنامـه   در برنامـه هـا   ـل
 :به چند دوره تقسیم می شودریزي 

ه    25سال است و گاهی به  20تا  10دوره اجراي این نوع برنامه ها بین :  برنامه ریزي بلند مدت  -1  سال نیز می رسد و علت نیـاز ـب
ر اسـاس ایـن چهـارچوب بتـوان نیازهـا و          آن معموالً ایجاد یک چهارچوب کلی و آینده نکرانه در زمینه مورد توجه برنامه اسـت کـه ـب

  . امکانات آینده را مشاهده کرد و تقسیمات هم آهنگی و توازن انها را برپایه اي گذارد که هدف هاي بلند مدت  ایجاب می کند 
 سال نیز برسـد و ان اجـراي برنامـه    7سال است و گاه می تواند به  7تا  3دوره اجراي نوع برنامه ها بین : برنامه ریزي میان مدت  -2

هایی است که در قالب همان برنامه ریزي بلند مدت و با هدف هاي کلی آن به مرحله اجرا در می آید در برنامـه میـان مـدت رئـوس     
اي میـان  برنامه  موثر و حتی از برنامه هاي بلند مدت است و اگر  در برنامه هاي بلند مدت هدفهاي کلی مورد بحث است در برنامه ه

  . مدت راههاي رسیدن به این هدفها تشریح می شود 
ه برنامـه هـاي میـان تعیـین مـی        2تا  1معموالً اجراي آنها بین :  برنامه ریزي کوتاه مدت  -3 سال است این نوع برنامه ها با توجه ـب

ا واقعیات قابلیت اجرایی بیشـتر و بهتـري دارنـد    شوند معموالً هر اندازه مدت اجراي برنامه کوتاهتر باشد اجراي آن برنامه ها در رابطه ب
  . از جهت دیگر هر یک از برنامه هاي کوتاه میان و بلند مدت در قالب یکدیگر  انجام می گیرند 

    دیدگاه سطوح فضایی و کالبدي  :ج

جتماعی یک کشور و نحوه در این برنامه ریزي برنامه و سیاستهاي توسعه اقتصادي و ا National planingبرنامه ریزي  ملی   - 1
براي کل کشور انجام گرفته و ) سال  5معموالً هر ( اجراي ان مشخص می گردد برنامه ریزي ملی یا کشوري هر چند سال یکبار 
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  . شامل  کلیه سطوح برنامه ریزي کلی برنامه ریزي بخشی و برنامه ریزي طرح ها می گردد 

جزئی ( در برنامه ریزي منطقه اي سیاستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعی یک منطقه  Regional planingبرنامه ریزي منطقه اي  - 2
  . یا چند منطقه و یا کل کشور در قالب چند منطقه انجام  می گیرد ) از یک کشور 

از اراضی   در این نوع برنامه ریزي با توجه به اقتصاد و عملکرد عوامل شهر نحوه استفاده Urbanl planningبرنامه ریزي شهري  - 3
  . در رابطه با جمعیت و ساختار شهر مورد بررسی قرار می گیرند .. شهر  محله  بندي ، مسکن ترافیک و فضاي سبز  و 

برنامه ریزي به شامل و مشکالت روستاها پرداخته شده و مسائلی از قبیل تولید و عرضه  Rular planningبرنامه ریزي روستایی - 4
مورد بررسی ... ) کلینیک ، مسجد ، مدرسه ، حمام ف مسکن و ( ی روستاها به سرویسهاي اجتماعی محصوالت کشاورزي و دسترس

  . بررسی قرار می گیرد 

) نظیر برنامه ریزي شهري ( در این برنامه ریزي با نگاه به سطوح فرادست آن  Architectural planningبرنامه  ریزي معماري  - 5
و به تنظیم و تعیین )  در مقیاس مجتمع ها یا تک بناها ( اي بهادران  یک طرح معماري به تحلیل مسائل خصوصیات و نیازه

... )  تعداد ساختمان ها ف تعداد دوم  که واحد ها و بنامه ریزي ان ها و ( معیارهاي  موثر در تهیه طرح نظیر خصوصیات  کمی طرح 
محیطی و طبیعی در طرح تاثیر و نایز تاسیسات و  )صوصیات نظیر نوع طراحی معماري کاربرد اقلیم و خ(خصوصیات کیفی طرح 

تجهیزات ، تاثیر روانی و عملکردي فضاها برآورد مقدماتی  مقادیر و هزینه اجراي طرح و زمان بندي اولیه اجراي طرح و زمان بندي 
  . اولیه اجراي طرح بر اساس مخشصات  طرح و ضروریات فنی می پردازد 

  واده برنامه ریزي اجزاي تشکیل دهنده خان

  
رشته هایی که در زمینه برنامه ریزي موثر بوده و از جنس برنامه ریزهاي معماري و شهري می باشند، می توانند شامل طراحی 

ي و برنامه ریزي ملی برنامه ریزي شهري، برنامه ریزي روستایی، برنامه ریزي منطقه اطراحی شهري، صنعتی، برنامه ریزي معماري، 

  طراحی
 صنعتی  

 معماري
 طراحی شهري

 برنامه ریزي شهري

 برنامه ریزي روستایی

 برنامه ریزي منطقه اي
 برنامه ریزي ملی

کنترل پذیري کامل عوامل ، ظرافت و دقت  ،محدودیت عوامل موثر
  ابل تعریف و تحقیق پذیر بودنسادگی روابط بین عوامل ، ق، اجرایی 

  
  
  

عت و گستردگی  و پیچیدگی ، میزان سعوامل موثر متعدد و متنوع ، و
دشوار ، عدم سهولت در  محدود و روابط پیچیده  نظام بخشیکنترل 
 تحقیق
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

خصوصیاتی نظیر . و ویژگی هاي هر کدام از این رشته ها به ترتیب مذکور از شکلی به شکلی دیگر تغییر می یابدخصوصیات  . شوند
سادگی روابط بین عوامل ، قابل تعریف و تحقیق پذیر ،کنترل پذیري کامل عوامل ، ظرافت و دقت اجرایی  ،محدودیت عوامل موثر

خصوصیاتی می باشد و طراحی صنعتی، برنامه ریزي معماري و طراحی شهري  وط به سطوح خرد و جزئی این رشته ها نظیرمرب بودن
دشوار ، عدم  محدود و روابط پیچیده  نظام بخشیعت و گستردگی  و پیچیدگی ، میزان کنترل سعوامل موثر متعدد و متنوع ، ونظیر 

  .نظیر برنامه ریزي منطقه اي و برنامه ریزي ملی می باشند لی این رشته هامربوط به سطوح کالن و کسهولت در تحقیق 

  :خصوصیات برنامه اي در سطوح برنامه ریزيبررسی 

میـزان کنتـرل پـذیري،     عمده خصوصیات برنامه اي نظیر ماهیت و اهداف برنامه ریزي، مقیاس، میزان پیچدگی، تعـدد عوامـل مـوثر،   
. در سطوح مختلف برنامـه ریـزي تفـاوت مـی یابنـد     گیران، عرصه فعالیت، هزینه ها و سایر عوامل  کارفرما و تصمیمگروههاي ذینفع، 

  .می دهدنمودار زیر تغییر ماهوي این عوامل را در سطوح مختلف نشان 
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  رنامھ ریزیب  
 ملی 

  برنامھ ریزی
 منطقھ ای 

  برنامھ ریزی
 شھری 

طراحی شھری و  
 برنامھ ریزی معماری

خصوصیات 
 برنامھ ای

 مدت کوتاهو  خرداھداف  ا محور بودن،راج سیاستگذاری، اھداف کالن و بلند مدت
 

 ماھیت و اھداف

 مدت کوتاهو  خرداھداف  ا محور بودن،راج )مقیاس کالن(کشور یا منطقھ ای از کشور
 

 مقیاس

 بسیار کم   بسیار زیاد
 

 میزان پیچیدگی

 اندک و محدود
 

 تعداد عوامل موثر

 زیاد، پیش بینی ھا محقق تر اندک، پیش بینی ھا محدود
 

 میزان کنترل پذیری

 ضوابط محلی سیاستھا و قوانین کالن
 

 روشھای اجراییابزارھا و 

 کوتاه مدت طوالنی مدت
 

 بعد زمانی تحقق و اجرا

 محدود و اندک بسیار زیاد و فراوان
 

 گروھھای ذینفع

 انفرادی، محدود و تخصص محدود کارگروھھا و تخصص ھای گوناگون
 

 برنامھ ریزان

 بخش ھای محلی، خرد و افراد دولت و نظامھای اداری بخشی
 

 کارفرما و تصمیم گیران

 عمومی، نیمھ عمومی و خصوصی کالن و عمومی، کشور
 

 تعرصھ فعالی

 بسیار زیاد و متنوع

 زیاد، باال و محدودکمتر 
 

 میزان اجرا

 کمتر بیشتر
 

 ھزینھ ھا
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

ه سـمت نیمـه     عرصه فعالیتهان به خرد ، فعالیت از کالبا تغییر سطوح به طور کلی مشخص می گردد که    نیز از شکل عمومی خود ـب
  . تغییر ماهیت می یابد و فعالیتها نیز شکل تخصصی می یابدعمومی و خصوصی 

  : برنامه ریزي منطقه اي 

ه مـورد سـوال   فلسفه وجودي شهرها و روسـتاها همـوار  . ها در مقیاس بزرگتر وظیفه خود را از سطح کشور یا منطقه آغاز می کنندشهر 
 اولین سوال این است که شهر یا روستا در محلی که ایجاد شده واقع شده است؟.بوده است

زوم مطالعـه     .به عنوان یک اصل بدیهی میتوان این نکته را که بین شهرها وابسته به محیط خود می باشند در هر برنامه ریزي شـهر ـل
 .در برنامه ریزي هاي منطقه اي و کشوري حس می شود

  :عریف منطقهت

آن را از محـیط   منطقه عبارت است فضا یا قسمتی از کره زمین یا قسمتی از یک  کشور که عوامـل طبیعـی اقتصـادي و اجتمـاعی     
 .اطراف خود متمایز نموده است

  :                        برنامه ریزي منطقه اي تعریف

و یـا تالشـی   . اسـت  ه منظور رسیدن به هدفهاي خاص در یک منطقهب کوششی متشکل و منظم براي انتخاب بهترین راهها و روشها
  جهت حداکثر استفاده از منابع کمیاب و به کارگیري استعدادهاي منطقه   جهت باال بردن سطح زندگی مردم یک منطقهاست متشکل 

  :مراحل برنامه ریزي منطقه اي

   دهـبررسی و ارزیابی طرح اجرا ش-3 اجراي برنامه تهیه شده -2شناخت منطقه و مشکالت آن و طرح و تنظیم برنامه توسعه آن  -1
لـی  ئمسـا  .ر کنار سیاست کلی کشور اجرا گـردد ل و مشکالتی وجود دارد که بایستی با هماهنگی و دئهمیشه مسا در سیستم منطقه اي

  :ملی و منطقه اي قابل مطالعه اند که در قالب برنامه ریزي هاي 

 قه اي توسعه متناسب و متوازن منط - 1

  ولین محلی و منطقه اي در برنامه ریزيئمشارکت مس - 2

ــین  - 3 ــهرها   تعیـــــ ــعه ش ــتراتژي توس و اس

ــاط  سکونتی نقــــــ

  و مادرصنایع سنگین مکان یـابی   - 4
اي یکی از سطوح برنامه ریـزي در قالـب    بر نامـه ریـزي منطقـه    
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  .توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعی یک کشور است

 
  
  
  
  
  
  

  :حوزه نفوذ 

خدمات رسانی باشـد چـه   این ارتباط چه از نوع . براي بقاي حیات و ادامه آن نیاز به ارتباط با منطقه اطراف خود دارد هر نقطه سکونتی 
هرچه ایـن   .این رابطه بسیار متنوع و متفاوت خواهد بودو جهت حجم . از نوع دریافت خدمات باعث ایجاد تبادالت منطقه اي می گردد

یـک نقطـه سـکونتی     .ت نیز بیشتر خواهد بود و هرچه این رابطه ضعیفتر، حجم مبـادالت نیـز کمتـر   رابطه قوي تر باشد ، حجم تبادال
به گونه اي که ارتباطات یک شهر . بزرگ مانند یک شهر بزرگ جذابیتهاي زیادي جهت ایجاد ارتباطات و جذب جمعیت خواهد داشت

و ادامه این ارتباطات نیز براي مردم این نقاط مطلوبیت زا و امکـان  امکان پذیر بوده بزرگ می تواند با شهرها و روستاهاي اطراف خود 
بـوده و مجهزتـر باشـد،    هرقدر یک نقطه سکونتی از نظر میزان جمعیت، امکانات موجود و خدمات ارائه شده قـوي تـر    .باشدپذیر می 

و نقـاط   شـهرها رشد  به منطقه و ث انتقال دستاوردهاباعارتباطات ،  نفوذرابطه و این . میزان ایجاد ارتباطات بینابین نیز بیشتر می باشد
  .سکونتی خواهد شد

  

  
  

  مه حیات شهرااد                                    ایجاد رابطه با منطقه         
  نوع آن و شد شهرر                                حجم رابطه متغیر 

   ندــسریع و یا ک - 
 متوازن و یا نا متوازن - 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  

  

  

  سطوح اداري و سیاسی برنامه ریزي

شناخت و آشنایی با آنها از حیث کاربرد مسـتقیم آنهـا در   . کشور ما از نظر سطوح مختلف اداري و سیاسی به چند سطح تقسیم می شود

با نگاهی دقیق تر به عنـاوین و متـون پروژهـا و طرحهـاي مختلـف و      . حائز اهمیت است شانتعریف پروژه ها و تعیین نقش و عملکرد
بنـابراین جهـت   . متفاوت در می یابیم که هر پروژه بسته به اهداف مورد نظر خود در یکی از این سطوح ، اجرایی و عملیاتی مـی شـود  

ایـن   .اخت سطح عملکردي آن نیـز اهمیتـی دو چنـدان مـی یابـد     نقد و درك پیشنهادات و اهداف مورد نظر هر کدام از پروژه ها ، شن
سطح بخـش  -4سطح شهرستان  -3) منطقه اي(سطح استانی  -2) ملی(سطح کشوري  -1: سطوح به ترتیب کالن به خرد عبارتند از

وسـتاها در قالـب برنامـه    نقش یابی شهرها و ر،  گیردیکی از عواملی که باید در طرحها مورد توجه قرار عنوان مثال ب .سطح دهستان-5
  .که بسته به جایگاه هر شهر می تواند متفاوت باشد مختلف است ریزي هاي

  مکان یابی شهر ها  تئوري ها و نظریات مختلف در زمینه

ه در رابطه با مکان یابی شهرها و موقعیت آنها در سطح منطقه و اصوالً کاربرد اراضی منطقه اي ، تئـوري هـا و نظریـات مختلفـی ارائـ     
   : بیشتر از عوامل زیر نشات می گرفتاین تئوري ها و بنیان فکري آنها . شده است

 فعالیتهاي اقتصادي - 1

 کاربرد اراضی منطقه اي - 2

 محدود بودن فضا - 3

 )اصطکاك فضا (رقابت براي استفاده از فضا  - 4

  کاربرد اراضی منطقه اي  - 5

  :معروفترین تئوري هاي مکانی 

تئـوري  -4 )برایان بري(تئوري سیستم شهر ها -3 )والتر کریستالر(تئوري مکان مرکزي -2 )شواگوست ل(ی تئوري مکان-1: عبارتد از
  )فرانسوا پرو(فضاي اقتصادي 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  
  :برنامه ریزي روستایی

  :شامل شناخت مسائل زیر است این نوع برنامه ریزي و هدف آن 
وضـع سـاختمانی   ) عوامل طبیعی(داده هاي طبیعی(کیشناخت و آگاهی کافی از وضع موجود روستاها از نقطه نظرهاي عوامل فیزی -1

  )روستا سیما و بافت آن  تاسیسات عمومی شبکه راهها 
دگی  (شناخت و آگاهی کافی از وضع موجود روستاها از نقطه نظر عوامل اجتمـاعی   -2 ، روابـط بـین مـردم جمعیـت موجـود      ،نحـوه زـن

  )آشنایی با فرهنگها و سنتها 
در برنامـه   ...)دامپـروري و  ،صنایع روستایی ،کشاورزي(وضع موجود روستاها از نقطه نظر عوامل اقتصادي شناخت و آگاهی کافی از  -3

ات  ، محـدودیت منـابع  : عمـده محـدودیتهاي پـیش رو عبارتنـد از    . موجـود حـداکثر اسـتفاده شـود     ریزي روستایی باید از حداقل امکاـن
  .  محدودیت زیر ساختها، محدودیت سرمایه
  :د در برنامه ریزي روستایی مورد مطالعه قرار گیرد عبارتند ازعواملی که بای

  بررسی قدمت و نوع مصالح ساختمانی در روستا و رابطه آنها با خطرات ناشی از سیل و زلزله .1
 نحوه استفاده از واحد هاي مسکونی در رابطه با سنت روستا نشینی  و روندهاي رو به تجدد .2

 کننوع معماري و تیپولوژي مس.3

 روشهاي نامساعد طبیعی .4

 نوع راهها و معابر روستاها.5

 نوع و تراکم واحدهاي مسکونی .6

 رابطه مبادله کاال بین منطقه و روستا .7

 نوع ارتباطات فرهنگی اجتماعی اقتصادي.8
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  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

 کیفیت و نوع بهره برداري از زمین .9

  مطالعات کشاورزي و دامپروري جهت ارتقاء تولیدات و محصوالت10
  :هم اهداف برنامه ریزي روستاییا

  یک جامعه روستایی با در امدي متناسب و سطح زندگی رضایت بخش.1
  یک جامعه روستایی داراي فعالیت هاي متنوع بر اساس اشتغال به کشاورزي و دامپروري. 2
  اموزش کشاورزان و دامداران.3
  اصالح نواقصی امور کشاورزي و دامداري.4
  ان به شهرکاهش مهاجرت روستایی.5
  توسعه امور دامپروري همسان با توسعه مراتع و چراهگاهها.6
  توسعه ي صنایع وابسته به کشاورزي و دامداري.7

  توسعه و بسط هرچه بهتر سواد و بهداشت مراکز رفاهی و تاسیسات عمومی و خدمات زیربنایی.8
  ایجاد محیط هاي مسکونی مناسب و هم اهنگ با نحوه زندگی روستاییان.9

  :طرح شهرك روستایی

ه   :شهرکهاي روسـتایی . یان جمعیتجرکنترل توسعه شهرها واحیاي بهتر عملکرد روستاها در سطح هر منطقه تثبیت و هدایت :هدف ـن
معموال روستاها در اطرافشان هستند و با افزایش جمعیت در حال شـهر شـدن    .حالت روستایی دارند نه هنوز به صورت شهر درامده اند

  .هستند

  :ح هادي روستاطر

  تجدید حیات و هدایت توسعه به لحاظ ابعاد اجتمائی اقتصادي فیزیکی :تعریف
  )امام 100حساب (بنیاد مسکن انقالب اسالمی: سازمان تهیه کننده

  :اهداف طرح هادي روستایی
  ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی اقتصادي و اجتمایی -

  نه امکانات از طریق ایجاد تسهیالت اجتماعی تولیدي و رفاهیتامین عادال -
  هدایت وضعیت فیزیکی و کالبدي روستا-

ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود مسکن روسـتائیان و خـدمات    -  عمومی و زیربنایی
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  :مراحل تهیه
  شناخت و ارزیابی وضع موجود.1 
  تعیین ظوابط و پیشنهادات و ارائه طرح.2
  گريتصویب و بازن.3

  برنامه ریزي شهري 

ریزي شهري عبارت است از فرآیندي پویا براي تأمین رفاه شهرنشـینان ، از طریـق ایجـاد محیطـی      ریزي، برنامه برمبناي تعریف برنامه
  تر براساس تأمین نیازهاي خدمات شهري  بهتر مساعدتر و سالم

  :  برنامه ریزي شهري مراحل

ات محیطی، اقلیمی ، تاریخی ، فرهنگی، اجتماعی ، جمعیتی، اقتصادي، کالبدي، مسـکن ،  شامل مطالع: شناخت و پژوهش محیط  -1
  اي ارتباطی  شناخت منطقه فراگیر ، تأسیسات و تجهیزات شهري و ترافیک شبکه

ه تـدوین اهـد       براساس شناخت نیازهاي مردم، امکانات موجود و خواسته: تعیین اهداف  -2 اف هاي آسان و بهبـود وضـعیت زنـدگی ـب
  . پردازیم  مناسب می

هاي پیشنهادي نیل به اهداف و قابل حصول کردن اهـداف از طریـق روشـهاي موجـود      حل هاي رسیدن به اهداف و راه تدوین راه -3
 . باشد  می

را بررسـی  هـا و نتـایج حاصـل از آنهـا      حـل  ها و منافع حاصل از اجراي اهـداف و راه  بررسی هزینه: ها و پیشنهادات  حل ارزیابی راه -4
  . کنیم  می

  . پردازیم با توجه به زمان بندي برنامه به اجراي آن می: ها و پیشنهادات  حل اجراي راه -5

  :طرح هادي شهر

همیشـگی  .(ودنفر جمعیت دارند تهیه مـی شـ   25000طرح هادي شهري بیشتر براي شهرهاي کوچک و خاصه شهرهایی که تا حدود 
آنچه که در یک جامع شهري مـورد  ) هدایت توسعه شهرها(عیین کننده اصول کلی توسعه شهرهاستدر حقیقت ت )نیست و استثناء دارد

  .مطالعه عمیق قرار می گیرددر این طرحها به صورت کلی تر مطرح می شود
  .را ندارندامکان اجراي طرح جامع هستند و یا  فاقد بودجه کافی براي تهیه طرح جامعشهرهایی که :دلیل تهیه 
  شهرداري ßاستانداري ßوزارت کشور ß) نهاد مسئول(ئول تهیهسازمان مس
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  ):Comprehensive plan)(Master plan(طرح جامع شهري 

بیشتر به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تامین نیازمندي هاي ان بر مبناي پیش بینـی هـا و اهـداف توسـعه      :هدف
  شهري

 .تهیه می شود نفر جمعیت 25000براي شهرهاي باالي 

منطقی جهـت   ,.سیستمی است که خط مشی اصولی و کلی سیاستهاي شهري را تعیین می کندر و برنامه راهنماي توسعه شه :ماهیت

گـرایش بـه نظـام برنامـه ریـزي و      ,کنتـرل توسـعه شـهرها   ,ترویج ضـوابط شهرسـازي  ,انتخاب الگوي صحیح استفاده از اراضی شهري
تصادي و اجتماعی با توجه به کیفیت محیط زیست و براساس شناخت حـوزه هـاي نفـوذ طبیعـی     هماهنگ سازي بخشهاي مختلف اق

  .اجتماعی و اقتصادي در شهرها
  ).است 2500/1بعضی موارد به ندرت و در ( .است 5000/1یا  10000/1مقیاس 

  )LDetailed planطرح هاي تفصیلی شهري

در حقیقت تنظیم برنامه هـاي مفصـل   .ب طرح جامع شهر تهیه و انجام می گیردبه منظور انجام برنامه هاي اجرایی تصویب شده متعاق
بسیاري از صاحب نظران بر این مدعا هستند که این نـوع   .و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محالت شهري و طراحی آنهاست

یلی صـورت مـی گیـرد تعیـین کـاربري هـر پـالك        از جمله معروفترین اقداماتی که در طرحهاي تفص .طرحها واژه معادل التین ندارند
   .شهري و تعیین بر و کف آن می باشد

  نتیجه طرح جامع و تفضیلی ←نقشه کاربري اراضی پیشنهادي 
  

  :مراحل طرح تفصیلی

  مرحله بازشناسی.1   
  مرحله تثبیت برنامه ها و طرحهاي اجرایی. 2   
  لویتهامرحله تشخیص و تعیین ا.3   
  مرحله انجام و اجراي محتواي طرح و کاربرد اراضی. 4   

  .است 500/1و در بعضی موارد  2000/1و 1000/1:مقیاس 
  . شهرداریها هستند: و سازمان مجري طرح تفصیلی  طرح هاي جامع و تفصیلی وزارت مسکن و شهرسازي:مسئول تهیه 

  )1347-1346: (سابقه تهیه طرح هاي جامع و تفصیلی در ایران
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

تغییـر  ßاین طرح ها و هدف و محتواي مطالعات جدیـد   1364پس در سال س. اولین طرح هاي جامع براي شهرهاي بزرگ تهیه شد
  .یافتند نام به طرح هاي توسعه و عمران و حوزه نفوذ

  :اصول و مبانی مورد نظر در طرح هاي جامع و تفضیلی

ران تصمیم گیري هـاي مربـوط بـه فعالیـت هـاي      بمانهاي محلی و شوراها در جنظر گرفتن نقش ساز و در هماهنگی با عدم تمرکز.1
  .شهرستان و استان عمرانی در سطح شهرٍ،

  ضرورت استقالل و خودکفایی شهرداري ها و نهادهاي محلی در زمینه ي برنامه ریزي و اجراي برنامه هاي عمرانی شهر.2
سعه شهري با سعی در ایجاد هماهنگی بین بخش هاي مختلف و در نظر گـرفتن  تاثیر نظام بخشی در تنظیم و تدوین برنامه هاي تو.3

  روابط متقابل بخش ها
  با درنظر گرفتن روابط متقابل شهر و ابادیهاي اطراف ،ضرورت بررسی و شناخت خصوصیات شهر و حوزه نفوذ آن بصورت یکپارچه.4
  )منطقه اي،ملی(زيضرورت ارتباط برنامه ریزي شهري با سطوح باال تر برنامه ری.5
  واقع گرائی طرح ها و در نظر گرفتن امکانات موجود شهرها.6

  ضرورت پویایی و قابلیت انعطاف طرح ها وبرنامه هاي عمرانی شهر.7
  قررات موجود در چگونگی برنامه ریزي هاي توسعه ي عمرانی شهرتأثیر قوانین و.8
  مؤثر واقع شود بر تحلیل ها و پیشنهادها انجام مطالعات در صورتیکه.9

  :12شرح خدمات قرارداد تیپ ابقمط )توسعه و عمران( مراحل تهیه طرح مهم

تهیـه طـرح هـا و    .5تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی هـا  .4بررسی و شناخت شهر .3  بررسی حوزه نفوذ.2بررسی کل منطقه اي  .1
  برنامه هاي عمرانی شهر و حوزه آن

                      
  بررسی مشروح و تفضیلی مناطق و محالت مختلف شهر  .1                    

  :طرح تفضیلی

  تهیه ي طرح هاي تفضیلی.2                    
  . تغییرات در طرح تفصیلی شهرهاست در نظام طرحهاي شهري ایران مسئول و مرجع تصویب کننده 5 کمیسیون ماده

  )اربريتقاضاي تغییر ک( هاي شهري امروزي کردن طرح
میزان و ابعاد  واندازه و حدود  زمین ها در معابر شهرها و : بر کف   طول و عرض و ارتفاع تراز یابی
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  

 

 

 

 

 

  
  

 

 

  Land Developing Plan):(طرح آماده سازي زمین

ه در طـرح هـاي   آنچـ  .بر می گردد به بعد 1364 سالاین نوع طرحها عمدتاً به  سابقه در حقیقت شهرسازي اجرایی است : آماده سازي
بلکـه آمیـزه    .برداري صرف از طرح هاي پیشین نیسـت  این اجرا الگو. اجرا می شود در اماده سازي زمینفضیلی اندشیده شده جامع و ت

   .اي از قوائد تدوین شده ي پیشین و اصول مهندسی نوین براي بهبود محیط مسکونی است

یـا   )ین شـهري سـابق  زمـ (سازمان هاي دولتی مثـل مسـکن و شهرسـازي    مجموعه فعالیتهاي هماهنگ در اراضی متعلق به :تعریف

خصوصی که به منظور ایجاد امکان بهره برداري از اراضی،جهت احـداث واحـدهاي مسـکونی و تاسیسـات وابسـته بـه آن هـا و رفـع         
شـبکه   سـانی، شـبکه هـاي آب ر   ایجـاد شـبکه هـاي عبـور و مـرور،      و شامل تسطیح زمـین،  اي عمومی صورت می گیردهنیازمندي 
  .می باشد... مخابرات و ارتباطات و  شبکه ي برق رسانی، فاضالب،

  :هداف اصلی
  تغییر نقاط ثقل شهري و ایجاد تعادل میان مراکز جمعیتی  .1      
  تولید زمین در مقیاس انبوه و گسترده براي پاسخ گویی به نیاز فزاینده مسکن.2       
شهرها،با یافتن زمین مناسب براي کاربري مسکونی و به اجرا درآوردن طرحهاي موجود                                                   توسعه سنجیده و قانونمند.3       

  )از لحاظ شهرسازي معماري و تاسیسات و خدمات شهري(بستر سالم و مناسب براي احداث واحدهاي مسکونی. 4        
  ي فعالیت بخش خصوصی در امر ساختمان و مسکن با حداقل هزینه براي دولتایجاد زمینه برا.5        

کمک به گروه هاي کم درآمد براي دستیابی بـه مسـکن   .6          مناسب با حداقل هزینه براي دولت
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  )مثل مسکن و شهرسازي(استفاده حداکثر از منابع مالی سازمان هاي دولتی.7        
  واحدهاي مسکونی در زمین هاي مناسب براي کشاورزي و توسعه ي صنعتیجلوگیري از احداث .8        
  جلوگیري از رکود اقتصادي در اثر کاهش فعالیت ساختمانی به دلیل عرضه اندك زمین .9        

  
  هندوستان.1                                                                                                              

  نیکاراگوئه.2       مکان یابی                                         آغازکنندگان              .1                   
  کره جنوبی.3      تهیه طرح                                         طرحهاي آماده سازي    .2مراحل           
  اندونزي.4      جراء                                              در کشورهاي              ا.3     آماده سازي

  زامبیا.5        واگذاري                                           در حال توسعه           .4                  
  بوتسوانا.6                                                                                                             

  وزارت مسکن و شهرسازي :آماده سازي زمین سازمان تهیه کننده ي طرح هاي

  )new town:(ایجاد شهرهاي جدید

  .انگلستان از جمله اولین کشورهاي ایجاد شهرهاي جدید است.سابقه ي طوالنی دارد
  :هدف

  .است)شهرهاي مادر(در نواحی شهرهاي بزرگکاهش تراکم جمعیت  

راي شـهرهایی کـه داراي نقشـهاي مختلـف اقتصـادي               انجام برنامه هاي تدوین شده و طـرح هـاي از پـیش برنامـه ریـزي شـده ـب
  ...) بازرگانی،کشاورزي،صنعتی و.(است

  .ها در نزدیکی شهرهاي بزرگ شکل می گیردنوع شهرمعموال این 
د  ،ن کینزمیلت ،رانکورن :انگلستان دیگار  :هنـد  / تـاپیوال :  فنالنـد    /لـچ ورث  ،کامبرنوـل  :سـوئد   /بیضـاء : لیبـی  /رادبـرن : امریکـا   /چاـن
  هاجرانم:اراك  /ارهگلب :مشهد /صدرا: شیراز   /علوي :بندرعباس /مجلسی بهارستان، :اصفهان  /پرند پردیس، :تهران/  شرهولمن

دسـت یـابی   .3 ث مطاله در امر سرمایه گذاريبح.2جمعیت پذیري نواحی کالن شهر  مطالعات جدید.1  :شهرهاي جدیدایجاد اهداف 
  افند غیر عاملدپ.4به نمونه اي از مدیریت شهري موفق  
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  
  

  )urbon design)(طرح ریزي شهري: (طراحی شهري

  .شهري است با کلی گرایی بیشترطراحی شهري هماهنگ با برنامه ریزي 
تحلیـل و کـاربرد بصـري فرمهـاي     کیفیت فیزیکی طرح هـا و   کی کالبدي با تاکید بر کیفیت فضاها،یایجاد مجموعه هاي فیز:  تعریف
    شهري

  : مراحل طراحی
عمومی،عوامـل   بررسی وضـع موجـود بـا توجـه بـه تغییـرات فیزیکـی شـهر،تجزیه و تحلیـل جمعیـت ،احتیاجـات           : مرحله شناسایی.1

  حتیاجات عمومی و خدمات مورد نیازفرهنگی،پیش بینی ا

 :طراحهاي ساماندهی 
، گره هاي فعالیت ، گره هاي ترافیک ، ساماندهی محالت ، ساماندهی مناطق به موضوع و مکان مثل ساماندهی بافت  قدیم 

 .)با این دو شاخصه ،شناسایی می شود . ( بستگی دارد
 :بصورت کلی 

طرحهاي ساماندهی به دنبال حل مشکالت شناسایی شده و یا پیش آمده در موضوعات خاص و مناطق متفاوت تهیه شده و براي 
  .ف جایگاه و عملکرد آن منطقه ارائه طرح و پیشنهاد می کند تعری

 
  :طرح ساماندهی بافت قدیم 

 
به ارائه ) عمدتاً حائز ارزش تاریخی ( طرحی است که پس از شناسایی و تحلیل مسائل ، مشکالت و خصوصیات یک بافت قدیمی 

فت قدیم در زمینه هاي اجتمایی ، اقتصادي ، فرهنگی ، راه حل هاي پیشنهادي به منظور حل این مشکالت وترسیم وضیت آینده با
 .می پردازد ... تاسیسات شهري و کالبدي و 

  
  :طرحهاي موضعی و موضوعی 

 
  .خصوصیات  و اساساً به عنوان  طرحهاي زیر مجموعهء طرحهاي فرا دست شکل می گیرد  - 1
  

                                                            
 
 .فرآیند تعریف وشکل گیري این  طرحها عموماً منطبق بر فرآیند نگاه سیستمی واجرایی باشد  - 2
  . در این بازنگري مطرح می شود  - 3
موضوعی هر دوي این  –باید در طرحهاي موصعی ، مکان طرح و در طرحهاي موضوعی ، موضوع طرح و در طرحهاي موضعی  - 4

 .شاخصه ها تعریف وتعین شده است 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

مرحلـه  .3بر مبناي اهداف مختلف و انتخاب آن ها براساس اولویت اصول طرح هاو اهداف کوتاه مدت و بلند مدت : مرحله تشخیص.2
 :شـیابی مرحلـه ارز .4شـهري   فیزیکی و کالبدي بر مبناي تحلیلهاي برنامه ریزانه ،راه حلهاي پیشنهادي براي فرم هاي بصري :پیشنهاد

 :مرحلـه تصـمیم گیـري   .5 بررسی متغیرها و ارزیابی راه حل هاي متغیرها از طریق الگوهاي ارزیابی و روشهاي ارزیابی کمـی و کیفـی  
اجرا و تحقق پیشنهادات در چهارچوب جـدول زمـانی در نظـر گرفتـه      :مرحله اجرا.6انتخاب یک راه حل و یا خالصه اي از راه حل ها 

   .شده

  ) کاربرد اراضی( اربري اراضی شهري ریزي ک برنامه

اي از فعالیتهاي هدفمند براي ساماندهی مکانی و فضـایی فعالیتهـا و عملکردهـاي شـهري براسـاس خواسـته هـا و         مجموعه: تعریف 
 . دهد  نیازهاي جامعه شهري که هسته اصلی برنامه ریزي شهري و به نوعی علم شهرسازي را تشکیل می

  : ریزي کاربري اراضی شهري  برنامه اهداف

  : اهداف کالن 
مکـان یـابی   توسـعه پایـدار،   پیشگیري از تخریب زمین، حفظ و توسعه منابع، حفظ پیوند طبیعت و شـهر ،  : اهداف زیست محیطی  -1

  و آلودهصنایع و خدمات مزاحم 

 تعدیل حقوق مالکیـت ، اسـتفاده از اضـافه ارزش زمـین در    گري زمین،  اودساستفاده بهینه از زمین، پیشگیري از : اهداف اقتصادي  -2
  جهت منافع عمومی 

کاهش نابرابري در استفاده از زمین، افزایش تسهیالت و خدمات عمـومی گسـترش فضـاهاي جمعـی ، تقویـت      : اهداف اجتماعی  -3
 ها  اي ، بهسازي بافتهاي قدیمی، اعتالي کیفیت کاربري هویت محله

ها، پیشگیري از تداخل کاربري هاي ناسازگار، حفـظ تناسـب در توسـعه عمـودي و      توزیع متعادل کاربري: یی فضا -اهداف کالبدي -4

 افقی، حفظ تناسب میان توده و فضا ، تدوین معیارها و استانداردهاي مناسب کاربري 

  : د اهداف خر
نتیجه توصـعه شـهر بـه صـورت     ) با کمترین هزینه بیشترین منافع( ترین نوع استفاده از یک قطعه زمین  تشخیص مناسب: کارآیی  -1

  منطقی و با درنظر گرفتن رفاه عمومی و تضمین سالمت جامعه 

دسترسی تمامی گروهها به تسهیالت موردنیاز و همچنین توزیع منافع حاصل از آنها بطور برابر و متوازن براي گروههـاي  : برابري  -2
  مختلف جمعیت شهري 

ز توان و امکانات هـر زمـین بـه صـورتیکه     استفاده ا: پایداري  -3  . هاي آتی باشد  قابل برگشت و استفاده مجدد براي نسل
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

را در ) شـامل تندرسـتی، ایمنـی، آسـایش ، امنیـت     (استفاده از زمین و امکانات آن بصورتیکه مالحظات رفاه عمومی : رفاه عمومی  -4
  . برگیرد

  : فرآیند برنامه ریزي کاربري اراضی شهري 

  آشنایی مسئله ت و شناخ - 1
 جمع آوري اطالعات  - 2

 تجزیه و تحلیل اطالعات  - 3

 تعیین اهداف  - 4

 ها براي طرح  حل ارائه راه - 5

 هاي طرح  حل مقایسه طراه - 6

 انتخاب طرح  - 7

 تبدیل طرح به برنامه ویژه  - 8

 ها  ها و پروژه اجراي برنامه - 9

  ارائه نتایج و تغییر شرایط  - 10

  : ریزي کاربري اراضی شهري اقدامات و مطالعات موردنیاز در برنامه 

  : شناخت وضع موجود 
  ..) اقلیم توپوگرافی هیدرولوژي و ( هاي طبیعی  مطالعه درباره ویژگی -
 هاي اجتماعی و جمعیتی  مطالعه درباره ویژگی -

 ..) اشتغال توزیع گروههاي درآمدي و ( هاي اقتصادي  مطالعه درباره ویژگی -

 ...) سکونت تجارت، صنعت و ( ی در وضع موجود هاي کاربري اراض مطالعه درباره ویژگی -

 هاي ارتباطات و شبکه حمل و نقل شهري  مطالعه درباره ویژگی -

  12کمیسیون ماده  - یتهاي ممیزي اراضی شهري و مشخص کردن زمینهاي مستعد براي توسعه آ مطالعه درباره ویژگی -

ی و ستفاده از زمین و عوامل موثر در مکان یابهاي الگوهاي رفتاري مردم درخصوص نحوه ا مطالعه درباره ویژگی -

 تاثیرگذاري در ارزش اقتصادي زمین 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  : ي مورد استفاده در  برنامه ریزي کاربري اراضی شهري ها انواع نقشه

  ) هاي گذشته گسترش فیزیکی در دهه - هیدرولوژي - شیب زمین - توپوگرافی: ( جغرافیایی نقشه عوامل طبیعی و  - 1
 ...) آب ، برق ، تلفن ، گاز و ( یربنایی هاي تأسیسات ز نقشه - 2

 ...) هاي ثبتی و مالیاتی و  نقشه( هاي تفکیک قطعات  نقشه - 3

 ... ) خصوصیات عرض معابر و پوشش و ( هاي شبکه معابر  نقشه - 4

 ..) پارك ورزشی و مدارس، ادارات و ( هاي تأسیسات عمومی شهر و مؤسسات رفاهی  نقشه - 5

 فت شهري ساختمانها و تیپ معماري و با - 6

 وضع موجود کاربري و تراکم ها و پیشنهادي  - 7

  انواع کاربري اراضی شهري و روش ممیزي آن

که توسط سازمان  12شماره تقسیم بندي قرارداد تیپ مطابق استانداردهاي ایران ممیزي و دسته بندي کاربري اراضی شهري مطابق 
تصاویر صفحه  .منتشر شده است صورت می گیرد) ي ریاست جمهوريمعاونت برنامه ریزي و نظارت راهبرد(برنامه و بودجه سابق 

  .بعد تقسیم بندي و دسته بندي انواع کاربري اراضی شهري را  نشان می دهد
N 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  :مختلف برنامه ریزي کاربري اراضی شهري و مقیاس سطوح 

  ) اي ملی یا منطقه( کاربریها درمقیاس فرا شهري  - 1
 اي یا حوزه شهري  هکاربریها درمقیاس ناحی - 2

 کاربریها در مقیاس شهري  - 3

  )هاي شهر محلهناحیه ها و یا (زیر مجموعه هاي شهري کاربریها درمقیاس  - 4

  :معیارهاي ارزیابی، برنامه ریزي کاربري زمین 

 برآوردسازي نیازهاي مخاطب یا ساکن - 1

  ها از نظر سطح خدماتی و نوع آنها همپوشانی کاربري - 2
  ها  ي توزیع و رابطه کاربريمطلوبیت الگو - 3
  ها و توزیع بهینه توازن سطوح کاربري - 4
  هاي مختلف شهر از فعالیتهاي اصلی وپایه بهره مندي کلیه بخش - 5
  قابلیت پاسخگویی عملکرد اصلی شهر به نیازهاي عمده ساکنین - 6
  دسترسی به تسهیالت زیربنایی - 7

  .ساله است 10و طرحهاي ) مطلوب یا پیش بینی  وضع(افق طرح داریم یک  )وضع موجود(داریم  مالیها یک سال  در طرح

  : تقسیمات کالبدي شهر 

توان متشکل از  ساختار کلی یک شهر را می. یک شهر می تواند به مثابه یک اجماع بزرگ از تقسیمات کوچکتري تشکیل شود 
بوده و داراي حس زندگی و پویایی در حیات شهري ساختارهاي کوچکتر شمرد که به عنوان عناصر سازنده آن شهر حائز اهمیت 

. اند  ها همچون اجماعاتی هستند که خود نیز از عناصر ریزتر و محدودتر سازنده تشکیل شده هریک از این مجموعه. باشد  می

جاد توان داراي تقسیمات مشخصی به نام منطقه دانست که این مناطق کالبدي نیز در ای درمجموع کالبد یک شهر را می
از این رو تاثیرات اجتماعی شهرها در . نهند  هاي شهري تاثیرگذار بوده و اجتماعات شهري را بنا می حسشهروندي ، تشخیص محدوده

خود از ) به مثابه یک عنصر کالبدي شهر( هر منطقه شهري . باشد  کالبد هر شهر از یک طرف تاثیرگذار و از طرف دیگر تاثیرپذیر می
تشکیل شده و هر ناحیه نیز از چند برزن شهري، هر برزن از چند محله و هر محله از چند کوي و هر کوي از  نواحی مختلف شهري

بدین ترتیب تقسیمات کالبدي شهرها داراي سلسله مراتب مشخص . شود  چند کوچه و هرکوچه از چندین واحد مسکونی تشکیل می

ي و معینی هستند که خصوصیات هریک از این تقسیمات کالبد : به شرح زیر است 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  : واحد مسکونی  - 1
کوچکترین عنصر کالبدي شهر است که داراي وجود مستقل بوده و به عنوان ریزترین سلول یک شهر داراي هویت و ساختار 

تواند به شدت در تشکیل ساختار شهر و هویت  نحوه چیدمان و شکل گیري این عنصر با جزئیات مربوط به آن می. باشد  مشخص می
 . از نظر استانداردهاي اجتماعی و کالبدي هر واحد مسکونی محل سکونت یک خانواده شهري است . ن موثر باشد آ

  : هاي مسکونی  کوچه یا مجتمع - 2
ها ، کوچکترین  کوچه. تواند یک کوچه یا مجتمع مسکونی تشکیل شود  واحد مسکونی می 200تا  90به طور متوسط از اجتماع 

 . هاي شهري قابل شناسایی هستند  ستند که به عنوان لکه حائز اهمیت در نقشههاي شهري ه محدوده

  ) : واحد همسایگی ( کوي  - 3
این میزان نیز به طور . می تواند یک واحد همسایگی تشکیل شود ) یا مجتمع مسکونی( کوچه  5تا  3به طور متوسط از اجتماع 

 . محدوده عمدتاً داراي خصوصیات اجتماعی و کالبدي یکسان و مشابهی است این . باشد  واحد مسکونی می 400- 600متوسط برابر 

  : محله - 4
واحد مسکونی  700-1250و یا ) کوچه(مجتمع مسکونی  10تا  8که معادل ( واحد همسایگی  3تا  2به طور میانگین از ترکیب 

بیشتر صدق کرده و در شهرهاي کوچکتر ارقام فوق  در شهرهاي بزرگتر این حدود و این ابعاد و کمیتها. شود  تشکیل می) باشد می
 . باشد  قابل تفکیک می

  : برزن - 5
) واحد همسایگی( کوي  5تا  4تواند شامل  این محدوده می. شود  محله شهري ایجاد می 2به طور میانگین از ترکیب و اجتماع حداقل 

این محدوده در اکثر تقسیمات کالبدي شهرها کمتر . باشد واحد مسکونی  3000تا  1800یا ) مجتمع مسکونی( کوچه  20تا  15یا 
  . شود  هاي شهري نام برده می و غالباً از سطوح باالتر یا پایین تر آن به عنوان محدوده. شود  استفاده می

  : ناحیه - 6

 30-40یا ) کوي(ی واحد همسایگ 9تا  8محله شهري یا  4برزن شهري یا  2این محدوده شهري به طور متوسط از اجتماع حداقل 
این ارقام نسبی بوده و در شهرهاي کوچکتر قابل . شود  واحد مسکونی تشکیل می 5000تا  3500و یا ) یا مجتمع مسکونی( کوچه 

باشند و بهترین حالت  هاي شهري در سازمانها و ادارات مرتبط با امور عمران شهري قابل بررسی و مشاهده می ناحیه. باشد  تقلیل می
  . باشد  هاي مشخص شده شهرداري می ها با ناحیه هاي بهینه، تطابق این ناحیه و هزینهتطابق 

  : منطقه  - 7
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

واحد  34تا  32محله یا  16برزن یا  8ناحیه معادل  4این . شود  ناحیه شهري ایجاد می 4هر منطقه شهري به طور متوسط از اجماع 
مناطق شهري مهمترین تقسیمات . باشد  واحد مسکونی می 18000تا  13500یا ) کوي(مجتمع مسکونی  160تا  120همسایگی یا 
  . کنند اداره می داشته و امورمربوطه خودراشهرداري مستقل داراي هویت مستقل بوده و)ها شهرداري(يدارااز نظر  و ها،کالبدي شهر

      محله  همسایگی کوي یا واحد  کوچه با مجتمع مسکونی  واحد مسکونی  کالبدي تقسیمات

            -   حد مسکونیوا

            90- 200  )مجتمع مسکونی(کوچه 

          3- 5  400- 600  کوي یا واحد همسایگی

        2- 3  8- 10  700- 1250  محله

      2  4- 5  15- 20  1800- 3000  برزن

    2  4  8- 9  30- 40  3500- 5000  ناحیه

  4  8  16  32- 34  120- 160  13500- 18000  منطقه
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  :اي طبقه بندي و نقشه کیفیت ابنیه یت ابنیه و محیط شهري و تعیین معیارهکیف

عمده دسته  4آن به ) پایداري یا ناپایداري ( ابنیه کالبدي و فیزیکی از لحاظ کیفیت ) و در نگاه کلی تر بافت شهري(شهري ابنیه 
  : شود  تقسیم می

  . باشد  یبناهایی که از نظر پایداري و یا نوع مصالح به کار رفته در آن مناسب م: ابنیه قابل قبول  - 1
  . باشند  بناهایی که از نظر پایداري و یا توع مصالح نیازمند مرمت در ساختار و یا نما می: ابنیه مرمتی  - 2
  نوسازي بافت شهريدر جریا ن  را توان آنهانوع مصالح مخروبه حساب شده و می  بناهایی که از نظر پایداري و یا: ابنیه تخریبی  - 3

  . بکار برد 
دیکته کردن مالکیت و حاکمیت در وهله اول اند که  تشکیل شدهدر مکانهایی این نوع بافتها اکثراً : اي و روستایی  یهبافت حاش - 4

ي ابنیه پایدارناباشند درمیان این بافت  فاقد ارزش بوده و از نظر پایداري نیازمند بازسازي میاین ابنیه عمدتاً . داراي اهمیت بوده است
  .  دور از ذهن نیست امري

  : توان به صورت زیر تقسیم بندي کرد  از نظر نوع مصالح می را نیز ابنیه شهري

  شاکل اسکلت فلزي یا بتونی آجر و آهن و سنگ آهن   بادوام  - 1

  شامل آجر و چوب ، سنگ و چوب و بلوك سمانی   نیمه بادوام  - 2

  شامل تمام آجر و تمام چوب خشت و چوب و خشت و گل   کم دوام  - 3

  ها  کپروآلونک و زاغه  بی دوام  - 4

  . هاست  یکی از ضروریات برنامه ریزي مسکن دانستن میزان و مکان این نوع بافت و ابنیه
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  
  : بافتهاي فرسوده شهري 

  شاخصهاي بافت فرسوده شهري 

   مرمتیتخریبی و یا ابنیه % 50    ناپایداري  - 1
  متر  6 رض کمتر از معابر ع  %50         نفوذ ناپذیري  - 2
  مترمربع  200زیر  در یک بلوك شهري مساحت قطعات% 50    ریزدانگی  - 3
  

  :در برنامه ریزي  )برنامه ریزي سیستمی( آشنایی با نگرش سیستمی

  )برگشت( feed backحرکت رو به جلو و بدون فیدبک  ←نگاه خطی 
  فرایندي ←نگاه چرخشی 

  1940-1960: ها  خصوصیات و ویژگی: رنامه ریزي خطی ب - 1
زینم و اجراي آنرا موکول  در این برنامه ریزي با توجه به امکانات و عواملی که در سال پایه برنامه وجود دارد دست به پیش بینی می

شهر سیستم پویا و پیش بینی (قات روز عدم بازنگري است و عدم هماهنگی با اتفا: در این نوع نگاه. کنیم به زمان و عوامل اجرایی می
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

شود در اجرا با نوعی مشکل روبرو شوند یا سیر  با کارایی پایین مواجه هستیم که خود باعث می). تمام اتفاقات در حیطه ما نیست
  .متفاوتی را طی کنند

→ o →  o →  o →ها  پیش بینی o  → o وضع موجود سال  
این نوع برنامه ریزي همواره . رواج یافت عدبه ب 1960- 1970نگاه سیستمی . ها نگرش خطی بوده و بعد عوض شده است در این سال

به بعد کاربرده شد و نگاه  1970از سال . شود و فرآیند آن به صورت چرخشی و بازگشتی تهیه می. در حال بازنگري و اصالح است
دارد و بنابراین چون پوسات شود که این نوع نگاه پویایی الزم را در اجرا  که طی یک فرایند انجام و تهیه می. برنامه ریزي را تغییر داد

این مسئله یم ردا feed Backباشد و یک  ارزیابی و بازنگري از خصوصیات این طرح می .شود در اجرا و تحقیق با موفقیت انجام می
یاز کاربري مسکونی وابسته به خدمات مورد ن: به عنوان مثال . و انطباق تغییرات سالهاي آتی است ها پیش بینیبه دلیل عدم تحقق 

  .خود بوده و بدون وجود آنها داراي عملکرد کاري ناقص است
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  
  ارزیابی کاربري اراضی شهري

ارزیابی ها به دو صورت کمی و کیفی . یکی از مراحل مهم در فرایند کاربري اراضی شهري ، ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه است
  )مهمترین روش(روشهاي کمی  -1 )مراجعه به جزوه تکمیلی .  (انجام می شود

استفاده از استانداردهاي کاربري در مقایسه کمبودها و نیازها با تحلیل نیازها و شناخت وضع مطلوب مورد نظر که یک نوع مقیاس 
  : دهیم با مقایسه وضع فعلی و نیازهاي موردنظر تا افق طرح، با استانداردهاي مطلوب نظر ارزیابی کمی انجام می(دهیم  انجام می

به ارزیابی ... ) براي افق طرح یا تغییر براي (ها مازاد نیازداریم  برخی از کاربري - 2ها نیاز داریم  به برخی از کاربري که ما - 1
  .کند هاي مورد نظر کمک می گزینه

  جمعیت  مازادها  کمبودها  شهر یزد  استانداردهاي ایران  ردیف
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  m2 62  * 12m2  مترمربع 30- 50  مسکونی
S1 

520000*12  

 m2 5/5 * m2 5/0 S2  مترمربع 3- 5  آموزشی

 m2 5/7  m2 5/0  * S3  مترمربع 2- 7  تجاري

  .ماتریس ظرفیت، ماتریس سازگاري ، ماتریس وابستگی، ماتریس مطلوبیت: ارزیابی ماتریسهاي 
ي ارزیابی شود به خصوص در طراحی شهري به گونه است که وجه کاربر ها و ارزیابی شان استفاده می تیپ کارهایی که در ماتریس

  .اش کمتر است
  :نمونه اي از ماتریس ظرفیت  

  بی تفاوت.5  کامالً نامتناسب.4 نسبتاً نامتناسب.3  نسبتاً متناسب.2 کامال متناسب.1

  مقیاس                   
  سطح فعالیت

  منطقه فرادس  شهر  بخشی از شهر  محله  همسایگی  واحد

  4  4  4  2  1  مهد کودك

  5  5  3  1  2  مدرسه ابتدایی

  5  5  1  2  3  دبیرستان

  1  1  5  5  5  دانشگاه

  
  .درمانی –مثل مسکونی با صنایع سنگین، فعالیت بهداشتی : تقابل دو نوع کاربري و معارض هستند: کاربري کامالً ناسازگار 

  :ماتریس مطلوبیت 
باشد بین نوع کاربري  مخاطبین می ها بین خود کاربري و محل استقرار آن نوعی مطلوبیت و درخواست ساکنین و در این نوع کاربري

  .بین نوع کاربري و محل استقرار با نیاز مخاطبین ارتباط برقرار باشد. و نیاز مخاطبین ارتباط وجود داشته باشد
  .مطلوبیت حداکثر و برآورد سازي آن، پاسخگویی به نیاز است: ماتریس کامالً مطلوب

  .کردن آن یک امتیاز استنیاز مطلق آن نیست اما برآورده : نسبتاً مطلوب
  .کامالً نامطلوب  . نسبتاً نامطلوب

هر فعالیت، کاربري شهري یک نوع مقیاس دارد استقرار یک کاربري باید متناسب با ظرفیت محل استقرار آن : ماتریس ظرفیت  - 3
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  )به نوعی تناسب بین خود کاربري و شعاع عملکرد( Siteباشد 
  کامالً نامتناسب –نسبتاً نامتناسب  –متناسب نسبتاً  –کامالً متناسب  –متناسب 

  .گاهی اوقات فعالیتها و عملکردهاي یک کاربري وابسته به یک فعالیت یا عملکرد کاربري دیگر است: ماتریس وابستگی  - 4
هایی  یم کاربريسنج بینیم و نسبت سازگاري را می ها را در ماتریس می که هر کدام یک روش ارزیابی اند که ارتباط دو طرفه کاربري

  .که تجانس دارند یا نیمه تجانس یا اصالً تجانس ندارند

  کاربري مسکونی و صنعتی، یا فرودگاه و پایانه باربري در اطراف مسکونی بدون فاصله و حصار: نامتجانس  - 1
  تا حدي مطلوب     و یا مطلوب  کامالً مطلوب  میزان مطلوبیت سنجیده شود  - 2
  .و متناسب با ظرفیت کاربري پیشنهاد دهیم... محله و  برحسب ظرفیت منطقه، - 3

  ...عدم تناسب و : ظرفیت پذیري مناسب 

سنجیدن دو به دو کاربري را تا یک شعاع . جزء الینفک آن کاربري نبینیم... خدمات و شبکات و  ←وابستگی اطراف مسکونی  - 4
  .بررسی کنیم

  :ماتریس سازگاري شامل 
منطقی ترین و عینی ترین کار این است که هر نوع کاربري را با همان نوع کاربري ببینیم، که خصوصیات : اربري کامالً سازگار ک

  .مانند کاربري مسکونی کم تراکم. مشترك یا همگونی وجود دارد
  .باشد ختالف در جزئیاتشان مییا با شباهت بسیار زیاد هستند و ا) از یک جنس(هر گونه کاربري از یک نوع : نسبتاً سازگار

  .میزان ناسازگاري از سازگاري بیشتر است: هاي نسبتاً سازگار کاربري
  .بصري دارند –صنایع سبک ایجاد سر و صدا و آلودگی سمعی 

  هاست با میزان سطوح استاندارد یا سطوح بهینه سطوح کاربري –مقایسه سرانه : کمی 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

 

 

  
  :شهر حریمتعاریف محدوده و 

محدودة قانونی، (محدوده شهر  1384مطابق قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، شهرکها و روستاها و نحوه تعیین آنها مصوب 

خطی فرضی که در آن به ارائه خدمات شهروندي و برنامه ریزي در کلیه  :محدوده شهر  .ه قانونی داردهوج) محدوده خدماتی شهر
  .یابد قانونی میه هر عمرانی شهر وجامو

  ) :حریم استحفاظی(حریم شهر 
ها  هاست و شهرداري اراضی و امالك متصل به حد خارجی محدوده شهر که حدود آن طبق قانون در حیطه اختیارات شهرداري

  .باشد موظف به اعمال نظارت در آن می
  )نفر( میزان جمعیت) ساکنین ( 

  تراکم خالص مسکونی :  
  به کاربري مسکونی اختصاص دارد سطحی که صرفاً)هکتار(

  میزان جمعیت
  تراکم ناخالص: 

  اختصاص دارد... ) تجاري،اداري و(که به مسکونی و سایرخدمات سطحی
  تراکم جمعیتی: جمعیت / سطح 

  نفر/ هکتار   نفر در هکتار  :واحد تراکم 
  )ساکنین(سرانه شهري، میزان سطح شهر به جمعیت 

  سرانه شهري: ح شهر میزان سط) / ساکن(جمیعت 
متر بقیه فضا محوطه است،  500 هر بلوك طبقه ساختمانی داریم مساحت زیربناي همکف 10متر دو بلوك  6000زمینی به مساحت 

  نفر 5خانوار  4هر طبقه  .سرانه مسکونی را حساب کنید

  سرانه فضاي بازو   تراکم ناخالصو  ؟ تراکم خالص  ؟ سرانه زمین مسکونی
  بلوك 2× ) متر( 500= 1000 متر مسکونی

متر 
252

400

1000 m/=
  مسکونی خالص زمین سرانه :  
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  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

          400 =10*2*5*4  

215متر 
400
6000 m=  : مسکونیزمین سرانه  

متر 
257

400

3000 m/: =
  سرانه فضاي باز 

1000
40

400
=

  تراکم ناخالص مسکونی:  /

4000
10

400
=

/
:

  تراکم خالص مسکونی 

  
  میزان اختصاص از هر چیز به هر نفر: سرانه 

  .یابد مقدار زمینی که به طور متوسط به هر کدام از ساکنین اختصاص می: سرانه زمین 
  .یابد مقدار زمینی از هر کاربري که به هر کدام از ساکنین اختصاص می: سرانه کاربري
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  :عوامل تأثیرگذار در سرانه 
  )وضعیت اقتصادي(نوع درآمد  - 3  نوع فرهنگ آداب و معیشت - 2  ت جمعی - 1
  وضعیت اقلیمی یا زیست محیط - 6    تکنولوژي - 5    مسائل اجتماعی - 4
  )جمعیت(میزان فشردگی : تراکم  - 

  تراکم خالص یا زیربناي مسکونی ؟؟ تراکم ساختمانی
  جمعیت

  تراکم مسکونی: 
  سطح مسکونی

  جمعیت
  تراکم تجاري: 

  تجاريسطح 

  

  نسبت جمعیت
  تراکم: 

  سطح
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  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  
  :نحوه دسترسی 

  کنترل شده و دسترسی آزاد براي ساکنین: ها  بن بست و کوچه
  دسترسی آزاد ساکنین با حداقل تقاطع با خیابان اصلی: معابر فرعی 
زیرگذر، (تقاطع زیاد، یا تقاطع غیر هم سطح  با امکان پارك مجزا و فاصله) محدوده شده (آرام سازي شده، کنترل شده : معابر اصلی 

  )روگذر و دوربرگردان
  و بزرگراهها 2و  1شریانی درجه : معابر اصلی 
  2و فرعی  2و  1جمع کننده درجه : معابر فرعی 

  .و بیشتر منظور زمین است) باغ و فضاي رفاهی  شامل طبقات،(مترمربع  ….سرانه در نفر 
  )هاشمی  زمان آقاي(مترمربع اعالم شد  22سرانه ) کوچک سازي –وه سازي انب –پس انداز (در سیاست پاك 

  متر 90فاصله از واحد همسایگی 

  ها در برنامه ریزي کالبدي ویژگی انواع دسترسی
  معابر اصلی    معابر فرعی    ها  بن بست و کوچه    انواع 

  :علت وجودي و عملکردي
  به واحد مسکونی و نقش اجتماعی به نوعی دسترسی آرام و کنترل شده  - 1: ها  بن بست و کوچه

  به سطح شهر، محالت مختلف و نقش اجتماعی کمتر... هدایت ترافیک از مناطق مسکونی و تجاري و: معابر فرعی

  )نقش ترافیکی(هدایت ترافیک از مراکز اصلی جمعیتی به یکدیگر : معابر اصلی 
  :نحوه ساخت 

  و حداکثر دسترسی با حداقل اتالف زمین: ها  بن بست و کوچه
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  نقش ترافیکی قوي تر و نقش اجتماعی ضعیف تر: معابر فرعی 
نقش اجتماعی بسیار . (نقش ترافیکی و عمده فضا به طراحی گذرهاي عبوري و فضاهاي مرتبط آن اختصاص دارد: معابر اصلی 

  ).ضعیف
  m2 100نفر  4رهاي متوسط براي در شه) به طور متوسط (به نسبه / دهند  نفر مجوز نمی 4متر براي  100باالي 

آوریم و خدمات را بر ایشان  را در می) غیرپوشش( onهاي شهري شعاع عملکرد و پوشش خدمات و بعد  براي مدرسه و دیگر کاربري

  .کنیم تکمیل می

  وسعت  زمین مورد نیاز براي هر نفر  فاصله از واحد مسکونی  )فضاي سبز(پارك 

  هکتار 1  مترمربع m 40  4  واحد همسایگی

  هکتار 6- 10  مترمربع m  800  8  محله

  هکتار 60- 30  مترمربع m 1600  16  ناحیه

  هکتار 200- 400  مترمربع m 3200  32  شهر

  هکتار 1000  مترمربع m 6500  65  منطقه شهري

  .که این مقادیر در شرایط مطلوب و ایده آل است
  موات  – بایر –دایر : ان و آبادي راز حیث سابقه عم طبقه بندي زمین

اراضی ( و کاربري ... فضاي سبز و  –تأسیسات تجهیزات  –فرهنگی  –مذهبی  –آموزشی  –تجاري  –مسکونی : اراضی بایر
  ).مسکونی چند تیپ در ایران است و در تمام دنیا متفاوت است

  m2 250آمستردام )کشور پیشرفته ( m2 116بریتانیا  )کشور پیشرفته( m2 271در آمریکا کاربري مسکونی سرانه آن 

   m250 -30ایران 

  )طراحی شهري(اساس کارهاي تیپ برنامه ریزي است :ضوابط برنامه ریزي کالبدي 

  ...)شهر، سایت، منطقه و (از نظر کالبدي محیط را به سلسله مراتب تقسیم  :تقسیمات کالبدي 
راحی شهري است و دیگري براساس کارها و تعاریف براساس استانداردها برنامه ریزي کنیم که براساس ضوابط و برنامه ریزي و ط

  .خودش
  )مجموع چند واحد همسایگی(برزن  - 2      واحد همسایگی - 1

مجموع (ناحیه  - 4    )مجموع چند برزن(محله  - 3  )چند محله
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  )مجموع و ترکیب چند منطقه(شهر  - 6    )مجموع چند ناحیه(منطقه  - 5
  :سطوح مختلف کاربري از لحاظ عملکرد 

  )نانوایی(هاي فرد  مقیاس عملکرد در سطح محله، تجاري ←هاي محله اي  ريکارب - 1

  دبیرستان، پارك متوسط، تجاري هفتگی، بانک : مقیاس عملکرد در سطح ناحیه  ←هاي ناحیه اي  کاربري - 2

  مدت زمان استفاده از خدمات افزایش ←آموزش عالی  –بزرگ میوه، تره بار  بازارهاي ←هاي شهري  کاربري - 3

  پارك آزادگان. باغ پرندگان  –گورستان و تجهیزات و تأسیسات  ←هاي فراشهري   کاربري - 4
  :ها  یادداشت
  :کاربري 

  .a  سازمان  12تیپ  الگوي قرارداد  زرد کمرنگ  : کم تراکم  
  برنامه سابق  زرد تیره  :تراکم متوسط  b.  کاربري - 
  .c  قهوه اي روشن  :تراکم زیاد    

  کاربري تجاري - 2
.a   قرمز روشن  :معماري    

.b  قرمز تیره  :شهري    

  :کاربري آموزشی  - 3

.a  مهدکودك و پیش دبستانی      
.b  تراکم متوسط      
.c طیف آبی  راهنمایی    
.d متوسط     

 

  آبی تیره    : آموزش عالی  - 4

  آبی –صورتی   : جهانگردي گردشگري  - 5
  قرمز –سبز       : ورزشی  - 6
  فیروزه اي تیره      : مذهبی  - 7
  فضاي سبز - 8
  فیروزه اي      : فرهنگی  - 9
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  مزارع و باغک  - 10
  تأسیسات شهري  - 11
  بهداشتی  –درمانی  - 12
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  
  : مبانی جمعیت و پیش بینی آن

دانستن این موضوع که . برنامه ریزان معتقدند که جمعیت به عنوان مهمترین شاخص تاثیرگذار در جریان برنامه ریزي مطرح می باشد
اساسا برنامه ریزیها براي جوامع انسانی صورت پذیرفته و مخاطبان اصلی برنامه ریزي انسانها هستند اهمیت موضوع را روشن می 

بنابراین اشنایی . مده و اصلی برنامه ریزي می باشدکیفی و کمی جمعیت به عنوان جزئی از زیرساختهاي  ع دانستن خصوصیات. نماید
نرخ بیکاري و اشتغال، ، میزان رشد جمعیت، میزان جوانی جمعیت، ) افق طرح(با پارامترهایی نظیر جمعیت موجود، جمعیت آتی 

نحوه پیش بینی جمعیت به عنوان اصلی ترین عامل موجود . محسوب می شود از مهمترین عوامل موثر در برنامه... جمعیت فعال و 
در آینده نگري طرهاي معماري و شهرسازي مطرح هست که نحوه محاسبه ساده جمعیت در سالهاي بعد را با توجه به رشد جمعیت 

   .مشاهده می کنید
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  :برنامھ ریزی فرایند 
  تعیین مسیر  - ١
  زمان دھینظم بخشیدن ، سا - ٢
  ھدف گذاری  - ٣
  طبقھ بندی - ۴

 
  )اصول ( ضوابط حاکم بر پروژه 

 
  کارفرما و تمایالت کارفرما   طراحی واحد مسکونی : مثال 

         
  تمایالت طیف مخاطب

         
  اقتصاد پروژه 

         
  ھزینھ فایده 

 
  شھری      طرحھای باال دست معماری 

  روستایی           
 

 صول و احکام برنامھ ریزی ملی تبعیت از ا –ی سطح ملی است کالنترین سطح برنامھ ریز
  

گسترده ترین سطح کالبدی است ، اصول کلی حاکم بر کالبد مجموعھ ھای پایین دست را تشریح می  –حوزه ملی 
  .در حوزه معماری و شھر سازی است ١۴٠٠یکی از این برنامھ ھا چشم انداز . کند 

       
  نظام کالبدی شھر

 
  نظام شبکھ بندی و دسترسی شھر    طرح جامع 

       
  نظام کاربری اراضی شھر

  
       نحوه و نوع استفاده از زمین : کاربری 

  
   

 
 
 
 

برای ھر نوع ساخت وسازی کھ تحت عنوان یک کاربری اتفاق می افتد وارد بحث کارکردی و عملکردی آن می 
  .آن تعلق می گیرد متناسب با آن کارکرد و عملکرد یک نوع کاربری بھ. شویم 

 
  .ھر پروژه معماری باید تحت چھار چوب کاربری مصوب مربوط بھ خود اتفاق بیافتد: نکتھ 

  .انتخاب سایت با توجھ بھ کاربری مصوب ھر زمینی است 
 .طرح جامع سعی می کند روی ساختارھای اصلی یک شھر طرح بگذارد: نکتھ 

 واحد مسکونی   مجتمع  سکونی   کاربری مسکونی
 
 یک باب مغازه                مجتمع تجاری              کاربری تجاری   
 

 دبستان                    دبیرستان                 کاربری آموزشی
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  آزاد اسالمی دانشگاه 
  تفتواحد  

 گروه معماري

 

  آشنایی با مبانی برنامه ریزي کالبدي
 رضا خسروآباديمهندس   :مدرس 

  طرح جامع 
 

  : طرح تفضیلی 
 .ی مورد نیاز یک طرح جامع را در دل خود داردتمامی جزئیات شھر

  
 )دقیق و کامل ( جزئیات شھری   -١
را در دل  ١مقدمات الزم برای صدور دستور نقشھ .مالک عمل و مورد بھره برداری شھرداری است  -٢

 .خود دارد
 صدور بر و کف -٣
 ) خدمات شھری(نظام محلھ بندی و تعیین خدمات مورد نیاز ھر محلھ و منطقھ  -٤

  بر و کفتعریف 

  )بر ۴حداقل یک بر و حداکثر .(بھ ضلعی از اضالع یک زمین کھ ھمجوار شبکھ دسترسی مصوب قرار می گیرد         
          

 

 

 :ضوابط طرح تفضیلی 

 میزان وجود سطح بھ کل زمین    تراکم  -١
 )متر مربع یا درصد. (محدوده ای از زمین کھ زیر ساخت و ساز می رود   سطح اشغال -٢
 مجموعھ سطوح ساختھ شده در یک بنا در کل طبقات  زیربنا میزان -٣
 ... )مثل بازشوھا ، تعداد پارکینگ ھا ، پاسیوھا و (   ضوابط معماری  -٤

طبقھ بھ صورتی کھ  ۴و در حداکثر % ٢۵ھکتار با سطح اشغال مجاز  ٣ستاره بھ مساحت  ۵یک عدد بیمارستان : مثال 

 .ت نیمی از مساحت طبقات زیرین خود باشدبھ طبقات زیر ملزم بھ رعای ۴و  ٣طبقات 

  

  
 

 

 

  سرانه ها
متر مربعی و در نظر گرفتھ شده و مابقی بھ عنوان  ۵٠٠٠متر مربعی و یک پارک  ٢۵٠٠زمینی از یک محلھ برای یک دبستان : مثال 

نفره باشد سرانھ زمین مسکونی و سرانھ فضای سبز و  ۴خانوار  ۴٠٠ھکتار باشد و کل خانوار ھا  ۵سطح مسکونی اگر کل زمین محلھ 

  .سرانھ آموزشی را حساب کنید

                                                   
 

خص برای ھر پروژه معماری: دستور نقشھ  ١  ضابطھ مش

فضای پر یا قابل ) زیربنا(
 ساخت واخد مسکونی

  فضای باز
 )محوطھ ، حیاط ، پارکینگ(

 تراکم

  سرانھ مسکونی
 

 سرانھ فضای سبز

 

 

 سرانھ آموزشی
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