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 چکیده

ند. شدهر جدیدد اهیابی و احددا  شددهای بزرگ مکانشهرهای جدید با هدف جذب سرریز جمعیتی شهربسیاری از 

عنوان یکدی از مرکدز شدهرهای جدیدد بدهباشدد. از تمام تسهیلات لازم برخوردار  مناسب طراحیریزی و برنامه یستی بابا

لدذا طراحدی مناسدب ، است مردمتعاملات میان و های شهری، حضور بستری برای فعالیتبخش، هویت ترین عناصرمهم

. تهیه استضروری  برای مرکز شهر تهیه اسناد هدایت طراحی شهری بنابراینو فضاهای شهری حائز اهمیت است. مراکز 

هددف  .اسدتنتیجه تمام شهر تاثیرگدذار بخشی به مرکز و دربا هدف کیفیتمرکز شهر  "چارچوب طراحی شهری"سند 

راهبردهدای . باشددها میبندی آنبهار و اولویتمقاله حاضر ارائه راهبردهای اساسی در تدوین چارچوب طراحی مرکز گل

بدا  AHPمراتبی شهری با استفاده از مدل سلسده، دسترسی، کاربری، کالبدی و منظربندیپیشنهادی در پنج نظام استخوان

اسدت. نتدایج حاصدش نشدان داد کده ارتقدای بنددی شددهذار در گلبهار اولویتمدیران و متخصصان تاثیرگز نظر استفاده ا

 یبصدر یدورهایکر تیتقو و دید یمحورها یطراحو  (1110/2) انقش عمومی کاروحمش ،(1118/2) های کالبدیفیتکی

با توجه به اهمیت  های چارچوب طراحی شهریها و نقشهباشد. در انتها نیز سیاستها میترین اولویتاصلی زا (1011/2)

 است.راهبردها پیشنهاد شده

 .، مرکز شهرAHP یمراتبهلسلس شیتحل ندیفرا ،گلبهار شهر جدیدحی شهری، چارچوب طرا :هاکلیدواژه
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  مقدمه .1

 لهأمس طرح .1. 1

شهرهای جدیدد بدا هددف اسدکان سدرریز رشدد 

سریع جمعیت شهرهای بزرگ شدکش گرفدت. هددف 

 یهاجنبده بده فاًرصد دیدنبا دیجد یشهرها دراسکان 

 شدهر، نیبهتدر. کندد دایدپ تندزل انسان یستیز یکیزیف

 آنجا در خواهندیم آن ساکنان و مردم که است یشهر

 بگذرانندد آنجدا در را خدود روز تمدام و کنندد یزندگ

 زمدان در کدهیدرحال( 10 ، ص.1981 ،یبهشدت یباقر)

 دارندد یخوابگداه نقش عمدتا دیجد یشهرها حاضر

 و شدهر هیدروح در و اسدت عمدده معضدش امر نیا و

 مسدائش جملده از. دارد میمستق ریتاث آن حیصح عمکرد

و طراحدی  تیدهو نبدودپیش روی شدهرهای جدیدد 

 یطدوربده باشدد.مینامناسب مراکز و فضاهای شهری 

 را سدکونت یبدرا ییفضدا تنها دیجد یشهرها در که

 و یرفداه امکاندات حداقش از یگاه که اندآورده فراهم

 تعاملدات جهدت یشدهر یفضاها و یعموم خدمات

 ، ص.1981 ،یقوثدو و یتخت) هستند محروم یاجتماع

ازجمله نداهمخوانی ازجمله دلایش بروز مسائلی  (.111

طراحی بافدت مرکدز شدهر بددون  ،هافضاها و فعالیت

هدای اجتمداعی، فرهنگدی و تداریخی توجه بده ارز 

 چندانلدذا ایدن امدر  . (91.، ص1981)کدوکبی،  است

 کده کنددیمد طلدب را یشدهر یطراحبرنامه ریزی و 

 در را ازهداین و هداحش راه ییفضا-یکالبد تبلور بتواند

. (32، ص1981فروز، )بده بخشدد تحقد  سطوح همه

بنابراین در طراحی شدهرهای جدیدد نکداتی از جملده 

 وهای او، ایجدداد مراکددز شددهری انسددان و نیازمندددی

هدایی بدرای ارتباطدات اجتمداعی بایسدتی مدورد مکان

بدیش  را نقش مراکز شهری ، که این امرتوجه قرارگیرد

زی و طراحی شدهری ریبرنامه کند.میرجسته از پیش ب

عناصدر  تدرینی از مهمیکد عنوانبهمراکز شهری  برای

معطددوف بدده در نظددر گددرفتن ابعدداد اجتمدداعی،  شددهر

بدر . اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و ... اسدتعملکردی، 

ریدزی یه اسناد راهنمای طراحی و برنامدهاین اساس ته

اسدت بدرای برای مراکز شدهری بده عندوان اسدناد فرد

. سدند حدائز اهمیدت اسدتمقیاس ی کوچکهاپروژه

یکی از اسنادی است کده  "چارچوب طراحی شهری"

ها و اصددول چگددونگی بدده اجددرا در آوردن سیاسددت

طراحددی در یددک ناحیدده خدداص را تشددریح و مصددور 

 سازد.می

 دردر استان خراسان رضدوی و  گلبهار دیجد شهر

اسدت. هد واقدع شددهمشد یغربد شمال یلومتریک 95

 یتدیمرکز جادیا گلبهار دیجد شهر جادیا یاصل اهداف

 یتدیجمع زیسدرر از یبخشد اسکان و جذب منظور به

 یعدال خددمات ارائه چنینهم و یشهر منطقه و مشهد

در طدرح . بدود منطقده در کننددهیبانیپشدت یتخصص و

 چهار مرحله توسدعه (،1910جامع شهر جدید گلبهار )

دارای  توسدعه راحدشه است. هریک از مپیش بینی شد

نون مرکدز تداک باشدد.مرکز شهر با خدمات مدرتب  می

 در مرکدز شدهرشده و  اجرا شهر در مرحله اول توسعه

 شدده اسدت.مرحله دوم با گذشت زمان، هنوز محق  ن

طدرح تفصدیلی مرکدز شدهر با توجه به  1981در سال 

با رویکدرد طراحدی )مرحله اول توسعه( جدید گلبهار 

یت بخشی به فضاها بازنگری شدد. با هدف کیف شهری

شهر جدیدد در اول  مرحلهبه منظور عدم تکرار تجربه 

هدای طراحدی گلبهار از جمله، بی تدوجهی بده کیفیت

شهری، تاکید صرف بر ابعاد کالبدی و عدم توجده بده 
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در  ایدن امدورتوجده بده گیری فضاهای شهری، شکش

مرکز شهر مرحله دوم توسعه حائز اهمیت اسدت. لدذا 

بیش از پیش مهدم شهری ه سند چارچوب طراحی تهی

در ایددن مقالدده تاکیددد بددر تهیدده سددند  گددردد.تلقددی می

چارچوب طراحی شدهری بدرای مرکدز شدهر جدیدد 

 راهبردهدای باشدد تدامدی )مرحله دوم توسعه( گلبهار

 هددف مقالده بندی شود.کلی توسعه پیشنهاد و اولویت

 ارائده راهبردهدای مدورد توجده در تهیده سدند حاضر

)اسدتخوان  چارچوب طراحی شهری در ابعاد مختلد 

، هدای همگانی، فرم کالبددی، کاربریهابندی و عرصه

بدرای مرکدز شدهر جدیدد  (هامنظر شهری و دسترسی

)با توجه به ادبیات جهانی و نظرات کارشناسدان  گلبهار

بدر ها بندی آنو اولویت اجرایی در شهر جدید گلبهار(

باشد تدا بدر می AHPتبی مرااساس مدل تحلیش سلسله

های پیشنهادی آتی در مرکز شدهر بدر این اساس پروژه

سوالات تحقید  بددین  ها تنظیم شوند.اولویت اساس 

 :باشدصورت می

هددای در نظام آن هددابندددی اولویت راهبردهددا و. 1

کاربری زمین، حرکت و دسترسی، فضاهای همگدانی، 

ترتیبدی فرم کالبدی و منظر شهری در گلبهدار بده چده 

 باشد؟ می

مرکدز شدهر جدیدد  چارچوب طراحی شدهری. 0

مدورد توجده در تهیده آن راهبردهای  گلبهار بر اساس

 چیست؟

 و مبانی نظریپیشینه تحقیق  .2. 1

هدای با توجه بده اهمیدت مراکدز شدهری، پ وهش

و طراحدی  ریزیبسیاری به ادبیدات مدرتب  بدا برنامده

مراکدز شدهری  کتاب آفرینش اند.مراکز شهری پرداخته

، 1پددامیرسددرزنده، اصددول طراحددی و بددازآفرینی )سددای

و کتاب خل  مکان، توسعه مرکز شهر، خیابدان ( 0221

( از جملده 0220، 2های اصلی و دهکده شهری )بوهش

ترین منابع هستند. اسناد راهنمای طراحدی شدهری مهم

کتداب اسدناد در  نیز به وی ه چارچوب طراحی شهری

کتداب بده ( و 0220، 9وانهدایت طراحی شدهری )کد

توس  وزارت محی  زیست، حمدش و  1کمک طراحی

 شدهنقش و مناط  و کمیسیون معماری و محی  ساخته

نکتدده حددائز اهمیددت  .سددتاشده بیددان( 0222) 5لندددن

هددای مددرتب  بددا شددهرجدید گلبهددار بررسددی پ وهش

. تحقیقات پیشین بده موضدوعات متفداوتی بدا باشدمی

زاده، اند. از جمله ابدراهیمختهدامرکز شهرهای جدید پر

( تحلیلدی بدر ضدرورت 1989)رهنما و نگهبان مروی 

گیری و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکززدایدی شکش

، عامددش و انددد. وارثددیاز مادرشددهر مشددهد ارائدده کرده

های لفددهؤ( بدده بررسددی و تحلیددش م1983) محمدددزاده

هویددت شددهری و رابطدده آن بددا میددزان تعلدد  مکددانی 

شددهرهای جدیددد و شددهر جدیددد گلبهددار  سدداکنینی

 پرسددت و عنابسددتانی، وطنعنابسددتانی انددد.پرداخته

( سه تحقی  در مدورد شدهر جدیدد گلبهدار بدا 1931)

پددذیری وامددش مددوثر بددر تحق موضددوعات، ارزیددابی ع

لیدی طرح جامع شدهر جدیدد گلبهدار، تداثیر اهداف ک

یدت زنددگی عملکرد مددیریت شدهری بدر ارتقدا کیف

مندی ساکنان شهر جدیدد تحلیش رضایتشهروندان و 

گلبهار از شرای  زندگی و تأثیر آن برجدذب جمعیدت 

اندد. ندوآوری و اهمیدت از مادرشهر مشهد ارائده کرده

                                                           
1. Cy Paumier 

2. Bohl 

3. Cowan 

4. By design 

5. DETR and CABE 
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عنوان مقاله حاضر تاکید بدر مراکزشدهرهای جدیدد بده

و تهیده سدند ترین عناصر ساختار شدهری یکی از مهم

طوری کدده باشددد بددهمیچددارچوب طراحددی شددهری 

ریزی و طراحی شهری توجده زمان به مسائش برنامههم

 شود.

 شهر جدید و مراکز شهری .1. 2. 1

در ایران، رشد سریع جمعیت شهری در شدهرهای 

هدای بزرگ و لزوم هدایت سرریز جمعیدت و فعالیت

شدهرهای جدیدد را ضدروری  اقتصادی در آینده ایجاد

. شدهر جدیدد اجتمداعی بدا جمعیدت و ساخته اسدت

ای معددین از مادرشددهر، ، فاصددلهمسدداحت مشددخ 

شددده، اهددداف معددین و ریزی از پددیش تعری برنامدده

چنین از تمدام تسدهیلات لدازم بدرای یدک محدی  هم

(. 1، ص. 1983باشدد )زیداری، مستقش برخدوردار می

 نقش و عملکرد به سه گونده اساس بر دیجد یشهرها

، زیداری) شدوندیم یبند طبقهمستقش، اقماری، پیوسته 

 نددهیآ یشدهر مراکز دیجد. شهرهای (15 .، ص1983

 و یشدهر یزندگ تیفیک و ریتصو خل  و بود خواهند

 یضدرور یامدر نددهیآ یبدرا یجمعد خاطرات جادیا

 و یعملکدرد ،یاجتمداع اهداف به دنیرس یبرا. است

عنوان مرکدز شدهر بده یطراح د،یجد یشهرها ییفضا

ترین عناصر ساختاری شدهری و طراحدی یکی از مهم

 حضدور جهدت تیدفیک بدا و مناسب یشهر یفضاها

 یشدهر مراکز امروزه .باشدیم تیاهم حائز مردم شتریب

 اکثدر تمرکز محش عنوانبه خود یاصل کارکرد بر علاوه

 بدروز یاصدل نمداد عنوانبده عملکردهدا و هداتیدفعال

 رابطدهی، جمع خاطرات گاهیتجل و یاجتماع تعاملات

 راغددت،ف اوقددات گددذران یهدداتیددفعال بددای میمسددتق

 یشدهر یهدااسیمق ،یعموم باز یفضاها ،یگردشگر

 (.121-125 ، صد .1989 رتیبصد) دندار یانسان و

 ها،شدهر  شدهر، مراکدز یبدرا رامرکز شدهر  اصطلاح

تعرید   هداآن ازهانددو ابعداد از نظدر صدرف هاحوزه

 از یریدکث حجدم حدال نیعد در مراکدز نیا شود ومی

 و سدازندیمد فدراهم خدود در را لاتیتسه و خدمات

 و سواره یدسترس شبکه یهاستمیس قشث نقطه عنوانبه

)کدوان،  نددینمایمد عمدش شدهرها یعموم ونقشحمش

 شبختیددهو یعددامل شددهر مرکددز (.938 ، ص.0225

ی و شدهر یهاتیفعال بر یبستر و بوده شهر کش یبرا

 یاجتمداع ،یاقتصاد اهداف به یابیدست جهت یلیپتانس

 .باشدیم یفرهنگ و

 طراحی فضاهای شهری مرکزی . 2. 2. 1

هددای مرکددز گیتددرین وی ( مهم0221پددامیر )سددای

ها، تمرکدز و شهر را قابلیت دسترسی، تنوع در کاربری

هدددا و سددداختارهای تدددراکم یدددا فشدددردگی کاربری

کند. وی هفت اصش کلدی بدرای دهنده ذکر میسازمان

کندد تبدیش شدن مرکز شهر به یک مکان موف  ذکر می

 کننددددهتیهددددا دیدددبا اصدددول نیدددا (.1)شدددکش

 مرکدز تیشخصد و فدرم به تا باشد ییهایریگمیتصم

 .دهند شکش بالا تیفیک با یمکان عنوانبه شهر،

 

 

 

 

 

 

 
 

 اصول طراحی مرکز شهر. 1شکل 

 (0221نگارندگان برگرفته از پامیر، )ماخذ: 
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هدای مرکدز شدهر طراحدی برای رسیدن به وی گی

باشدد. لدذا اهمیدت میفضاهای شهری با کیفیت حائز 

های کیفدی طراحدی فضداها از دیددگاه لفدهمؤدر ادامه 

کیفیت شامش مجموعده از شود. صاحب نظران بیان می

هدا دربردارندده تعامدش میدان هاست که تمامی آنمولفه

فاکتورهای اجتماعی، روان شناسدی و کالبددی اسدت. 

در تعرید  اهدداف کیفدی  کتاب بده کمدک طراحدی

جدذاب و سدرزنده را بدرای  ومیطراحی، فضاهای عم

ی اداند، بده گوندهکیفیت عرصه عمومی لازم می ءارتقا

سدنی قابدش اسدتفاده که برای تمام مردم در هدر گدروه 

وزارت محی  زیست، حمش و نقش و منداط  و )1باشد

، 0222شدده لنددن، کمیسیون معماری و محی  ساخته

های کیفیت فضدای شدهری شاخ  1 . جدول(5ص.

 کند.گاه نظریه پردازان مختل  بیان میرا از دید

 اسناد هدایت طراحی شهری .5. 2. 1

 در را یشدهر یطراح تیهدا اسناد( 0220) کوان 

 تیهددا بدا رابطده در( 1کندد: مدی زیمتما گروه چهار

 سده شدامش خدود که هیته "خاص یهامکان" یطراح

 دسدتور ،هاهیناح یشهر یطراح ارچوبچ یاصل گونه

 و هاتیسددا یبددرا سدداز و ختسددا و توسددعه کددار

 بدا رابطده در( 0ی اسدت، بعدد سده جدامع یهاطرح

 یراهنمدا"کده  شدوندیمد هیدته خاص "موضوعات"

 بدددا رابطددده در( 9شدددود، می دهیدددنام "یطراحددد

 بدا رابطده درو  شدوندمی هیدته خاص "یهااستیس"

 .شوندمی هیته "یشهردار منطقه کی کامش قلمرو"

                                                           
1. DETR (Department of the Environment, 

Transport and the Regions) and CABE 

(Commission for Architecture and the Built 

Environment) 

کده  سدندی اسدت "چارچوب طراحدی شدهری"

ها و اصددول چگددونگی بدده اجددرا در آوردن سیاسددت

طراحی در مقیاس یک ناحیه خاص را تشدریح نمدوده 

مأموریدت ایدن سدند از یدک سدو  سدازد.و مصور می

های کلددان و از سددوی دیگددر فددراهم تفسددیر سیاسددت

آوردن چارچوبی جهت هماهنگی تصمیمات تفصیلی 

، ص. 1981باشد )گلکدار، در مراحش بعدی توسعه می

های جغرافیدایی سیاسدت -نقشه انعکاس فضایی (.95

طراحی شهری است که بر اساس طرح مفهومی بهینده 

در قالددب یددک نقشدده دیاگراماتیددک عرضدده و در آن 

الگوی کلی توسعه پیشنهادی متشکش از پنج لایده فدرم 

شهری کاربری زمین، حرکدت و دسترسدی، فضداهای 

د شدوهمگانی، فرم کالبددی و منظدر شدهری ارائده می

 (.58 ، ص.1981 گلکار،)

 پژوهششناسی روش .2

تحلیلی ادبیدات -در این مقاله با رو  توصیفی

پ وهی شهر شود. با رو  موردموضوع بررسی می

شود. گدردآوری اطلاعدات جدید گلبهار تحلیش می

ای و استفاده از اسدناد به صورت مطالعات کتابخانه

های مصوب مهندسدین مشداور مهدرازان و و طرح

  یدعم مشداهده و یدانیدم یهداپ وهش چنینهم

پذیری جمعیت پیشنهادی و . درصد تحق باشدیم

درصد اجرایی شدن سطوح خدماتی پیشنهاد شدده 

هدای در مرکز شهر )مرحلده دوم توسدعه( در طرح

شود. سپس راهبردهایی بدا تفصیلی نیز بررسی می

ز شدهری برگرفتده از اصول طراحی مراکدتوجه به 

اسددناد فرادسددت و مصدداحبه بددا  ادبیددات موضددوع،

تهیده  برایکارشناسان و مدیران شهرداری گلبهار، 
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مرکز گلبهدار در  "چارچوب طراحی شهری"سند 

دسترسددی، فضدداهای نظددام کدداربری،  پددنج قالددب

شدود. کالبدی و منظر شهری پیشدنهاد میهمگانی، 

پس از آن راهبردهای طراحی بدا اسدتفاده از مددل 

د. جامعدده گددردی مددیارزیدداب AHPمراتبی سلسددله

نفدر از مددیران و متخصصدان در  02آماری شامش 

شهرداری و شرکت عمران شدهر جدیددگلبهار بدا 

های شهرسازی، معماری، عمران تاکید بر تخص 

تر های مرتب  به منظور تاثیرگذاری مطلوبو رشته

باشدد. بدا بر سدند چدارچوب طراحدی شدهری می

با توجده طراحی پرسشنامه متخصصان به راهبردها 

به ابعاد مورد توجده، بدر اسداس ارجحیدت امتیداز 

ها در انددد. بددا اعمددال میددانگین حسددابی پاسددخداده

گیری افزار تصدمیم)نرم Expert Choiceافزار نرم

چند معیاره(، وزن هریک از راهبردهدا و درنتیجده 

  شود.ها مشخ  میاولویت

 

 حبنظران های کیفیت فضاهای شهری از دیدگاه صا. شاخص1جدول

 های کیفیت فضای شهریشاخص صاحب نظر

 (1693) 1زجین جیکوب
های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محی / استفاده از کاربری مخدتل  ملحوظ داشتن فعالیت

 / توجه به عنصر خیابان/ نفوذ پذیری/ اختلاط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها

 و کنترل نظارتی/ دسترسی/ سازگار ای ناسبتی/ معنی/ سرزندگ (1691) 2کوین لینچ

 (1693) 5یان بنتلی و همکاران
/ رند  تعلد / غندای حسدی/ تناسدبات بصدری/ انعطاف پذیری/ خوانایی/ گوناگونی/ نفوذپذیری

  یمح یزکیپاک /هاستمیاکوس از حفاظت ی/انرژ ییکارا

 (1699) 4راجر ترانسیک
ها/ کنتدرل محورهدا و ریت فضاها/ پیوسدتگی لبدهها ) ایجاد ارتباط(/ محصوحفظ تسلسش حرکت

 پرسپکتیوها/ ممزوج نمودن فضاهای درون و بیرون

 (1697) 3آلن جیکوبز و دانلد اپلیارد
ها ،تخیدش و شدادی/ اصدالت و معندا/ زنددگی سرزندگی/ هویت و کنترل/ دسترسدی بده فرصدت

 اجتماعی و همگانی/ خود اتکایی شهری/ محیطی برای همه

 9تیبالدزفرانسیس 

(1699-1661) 

ها/ داشتن تواضع، آمدوختن از گذشدته/ ترکیدب کداربری/ مقیداس پیش بینی فضا قبش از ساختمان

انسانی/ تشوی  به آزادی حرکت/ مشارکت / محی  خوانا/ سداختن بدرای بقدا / اجتنداب از تغییدر 

 بسیار زیاد مقیاس در یک لحظه/ افزایش پیچیدگی، لذت و ایجاد خوشایند بصری

 هویت/ تداوم و محصوریت/ کیفیت عرصه همگانی/ سهولت حرکت/ خوانایی/ تطاب / تنوع (2111به کمک طراحی )

 (2115)7کرمونا 
دسترسی/ سخت فضا و نرم فضا/ فضای همگانی/ ایمنی و امنیت/ منظر شهری/ اختلاط و تدراکم/ 

 ت زمانی فضاهمه شمول بودن/ افزایش پیچیدگی، لذت و ایجاد خوشایند بصری/ مدیری
 

 (نگارندگان)مأخذ: 

 

                                                           
1. Jane Jacobs 

2. Kevin Lynch 

3. Ian Bentley 

4. Roger Trancik 

5. Allen Jacobs, Donald Appleyard 

6. Francis Tibbalds 

7. Matthew Carmona 
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 مورد مطالعه محدوده .1. 2

 یغربد شدمال یلومتریک 95 در گلبهار دیجد شهر

 و شدده واقدع قوچان-مشهد محور در( 0)شکش مشهد

 هکتدار 1522 حددود یشدهر محدوده یاراض وسعت

 جدادیا گلبهار دیجد شهر جادیا یاصل اهداف. باشدیم

 زیسدرر از یبخشد ناسدکا و جذب منظور به یتیمرکز

 ارائدده چنددینهم و یشددهر منطقدده و مشددهد یتددیجمع

 منطقده در کننددهیبانیپشدت یتخصصد و یعال خدمات

 هایپتانسیش و امکانات دلیش به شهر جدید گلبهار. بود

 در وید ه ای جایگداه و نقدش از کده است قادر بالقوه،

)مهندسدین مشداور  باشدد مشهد برخوردار ناحیه سطح

ی شددهر جدیددد گلبهددار هدداطرح .(1983مهددرازان، 

طدرح جدامع  ور مهدرازان( عبارتندد از:)مهندسین مشا

بددازنگری طددرح  ،(1911)طددرح تفصددیلی ، (1910)

با رویکدرد ( فاز اول)تفصیلی مرکز شهر جدید گلبهار 

بدازنگری در طدرح جدامع و ( 1981طراحی شدهری )

گلبهدار و توسددعه آن در چهددار  شدهر جدیددد .(1983)

 یلیطدرح تفصداسدت. بینی شدهیشپ( 9مرحله )شکش 

از  ییهاارائده و محلده مرحله اول و دوم توسدعه یبرا

 است.مرحله اول اجرا شده

 

 

 

 1/1/10 مصدوب گلبهدار دیدجد شهر جامع طرح

 یینهدا تیدظرف یبرا یشهرساز و یمعمار یعالیشورا

 در کده شدده یطراحد نفدر هدزار 192 حدود یتیجمع

 022 سدق  یشهرسداز و یمعمار یعالیشورا مصوبه

 اتیدعمل شدروع جهدت جامع، طرح عنوانبه نفر هزار

 هیددبق و دیددجد شدهر احدددا  و یلیتفصد طددرح هیدته

در  .گرفدتر قدرا بیتصو مورد توسعه یالگو عنوانبه

 در رانیدا یمعمدار و یشهرسداز یعدالیشورامصوبه 

 طدرح یبدازنگر خصدوص در 1/12/31 مورخ جلسه

 یفند تهیکم نظرات به توجه با گلبهار دیجد شهر جامع

افد  طدرح بدا حفدظ جمعیدت  مطرح شده است کده

 1123ل سدا و تداهدزار نفدر(  012پیشنهادی مشداور )

. جمعیت موجود بر اساس مطالعات آمدار افزایش یابد

 35نفددر و در سددال  1120معددادل  85ایددران در سددال 

نفر بوده است. این بددان معناسدت کده  91811معادل 

های برمبنددای سددناریوی محتمددش بدده ترتیددب در سددال

  
 موقعیت شهر گلبهار نسبت به شهر مشهد .2شکل 

 (1983مهندسین مشاور مهرازان، )مأخذ: 

 مرحله توسعه 4طرح جامع شهر جدید گلبهار،  .5شکل 

 (1983رازان، مهندسین مشاور مه)مأخذ: 
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از جمعیددت پیشددنهادی  درصددد 0/19و  0/1مددذکور 

طدرح  طالعاتم مطاب  با. (0)جدول  محق  شده است

عددم انطبداب بدا  دلدایلی از جملدهاین امر به  بازنگری

جمعیتددی -هددای اقتصددادیوی گی ار کالبدددی وسدداخت

 باشد.مینیازمند مسکن در مجموعه شهری مشهد 

 

 پذیری جمعیت در شهر جدید گلبهارضریب تحقق .2جدول 
 1563 1593 1573 سناریو

 132222 12222 11222 سناریو حداقش

 082222 30222 11222 محتمشسناریو 

 192222 192222 91222 سناریو حداکثر

 91811 1120 113 جمعیت موجود )مرکز آمار ایران(

 % 2/15 % 2/7 % 1/1 *پذیری )برمبنای سناریو محتمل(درصد تحقق

   (؛ نگارندگان1935، و مرکز آمار ایران 1983مهرازان،  مهندسین مشاور)مأخذ: 
 

 شدهر مرکدز در ایدن مقالده یرسدبر مورد محدوده

مسداحت  .اسدت( 1)شکش توسعه دوم مرحله در واقع

هکتار و محدوده مرکز شدهر  1222مرحله دوم توسعه 

هددای کاربری 5شددکش باشددد.هکتددار می 011در آن 

( را مرحله دوم توسدعه) شهر زمرک پیشنهادی در حوزه

در ایدن محددوده خددمات تجداری،  .دهددنشان مدی

آموزشدی، فضدای سدبز و مسدکونی فرهنگی، مذهبی، 

مطداب  بدا زیاد پیشدنهاد شدده اسدت. متوس  و تراکم 

-پیشنهاد طرح تفصیلی پار  شهر، کاربری توریسدتی

مصلی در ایدن  فرهنگی و-، مجموعه آموزشیتفریحی

سدطوح پیشدنهادی  9جدول حوزه قرارخواهدگرفت. 

 10/135 ارائده شدده اسددت. 0مشداور در مرکدز شددهر 

مرکدز شدهر بده سدطوح خددماتی هکتار از مسداحت 

 اختصاص داده شده است.
 

  
 طرح تفصیلی شهر جدید گلبهار .4شکل

 (1983مهندسین مشاور مهرازان، )خذ: مأ

  2های مرکز شهر جدید گلبهار، فاز کاربری .3شکل

 (1983مهندسین مشاور مهرازان، )خذ: مأ
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 گلبهار )مرحله دوم توسعه(های پیشنهادی در مرکز شهر جدید مساحت کاربری .5جدول 

  )مترمربع( مساحت پیشنهادی کاربری  )مترمربع( مساحت پیشنهادی کاربری

 10/111211 آموزشی 10/110191 مسکونی تراکم زیاد

 12/121820 فرهنگی 12/001132 مسکونی تراکم متوس 

 01/11112 مذهبی 22/00522 تجاری

 22/8122 ورزشی 30/11229 اداری

 11/55330 تفریحی-توریستی 82/011131 یتجار-اداری

 81/19321 درمانی-بهداشتی 12/018283 فضای سبز و زمین بازی

 11/188291 ذخیره خدمات شهری 15/10091 تاسیسات شهری

 مجموع

 کتاره 12/163 هامساحت کاربری

 هکتار 99/77 معابر

 هکتار 274 مساحت کل

( 1983مهندسین مشاور مهرازان،)مأخذ:   

 

( مشدخ  1همانطور که در تصویر هوایی )شکش

است، مرکز شهر مرحلده دوم توسدعه بده طدور کامدش 

اجرا نشده اسدت و تنهدا محورهدای اصدلی، دو پهنده 

( و مجموعده 0سکونتی )در قسمت جنوبی مرکز شهر

آموزشی و فرهنگدی جوادالائمده )در قسدمت شدمالی 

سداخته است. مساحت سطوح ( اجرا شده0مرکز شهر 

باشدد. ایدن امدر بددان هکتدار می 9/01تا کندون شده 

درصددد از مسدداحت  5/19معناسددت کدده تنهددا حدددود 

 1های خدماتی پیشنهادی محق  شده است. در شدکش

 0محش احدا  کاربری های اصلی در مرکدز شدهر  8و

 شود.نشان داده می

 

 
 تصویر هوایی گلبهار، مرکز شهر در مرحله دوم توسعه .9شکل 

 (گاننگارند)مأخذ: 
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 شهر و کاربری فرهنگیمحل احداث پارک  .7شکل 

 (نگارندگان)ماخذ:  

 محل احداث مجتمع تجاری مرکزی  .9شکل 

 (ندگانرنگا)ماخذ: 
 

بددا توجدده بدده مطالعددات مشدداور و اهددداف کلددی، 

 گیری ساختاری بدهبرای شکشآلترنانتیو برتر مرکز شهر 

لی صورت کریدور خدماتی با دو بخش یا هسدته اصد

 کنددهدا عبدور میباشد و محور خدماتی از میان آنمی

. از طرفین این کریددور خددماتی دو شدبکه (3)شکش 

   است.بینی شدهدسترسی سریع پیش

شبکه ارتباطی مصوب طدرح جدامع شدهر جدیدد 

 تبعیدت شدطرنجی ارتبداط سیسدتم از یدک نیز گلبهار

جندوبی  _شدمالی جهات در اصلی مسیرهای نماید.می

غربی هستند. در تمامی معابر، عرضدی بدرای -و شرقی

آمددهای ورفتتردد دوچرخه و عرض مناسبی جهت 

محورهای اصدلی (. 12است )شکشپیاده منظور گردیده

مرکدز بندی و دسترسدی اصدلی عبارتی استخوانو یا به

است )شدکش شکش گرفتهبه طور منسجم  (0شهر )فاز 

11). 

 یددجد شدهر طبیعدی سدیمای در عامدش ترینمهم

 در بیندالود هدایکوه ارتفاعات و خوسه سه کوه گلبهار

 قابدش بایدد شهر جای همه از که است آن غربی جنوب

 از جنوب که ییهامسیش آن از بماند. پس باقی مشاهده

یافتده و نقداط جداذب  امتدداد شدرقی شدمال به غربی

گردشگری در حریم شهر جدید گلبهار حدائز اهمیدت 

 است.

 

  
 تیو برتر مرکز شهر جدید گلبهارآلترنا .6شکل

 (1983مهندسین مشاور مهرازان، )خذ: مأ

 های اصلی مرکز شهر جدید گلبهارمقاطع خیابان .11شکل 

 (1983مهندسین مشاور مهرازان، )خذ: مأ
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  2تصاویر وضع موجود از محورهای اصلی مرکز شهر گلبهار، فاز  .11شکل 

 (نگارندگان)مأخذ: 
 

 هافتهیا .5

بدا تاکیدد تدوان میطرح مرکزشهر جدید گلبهار را 

بر طراحی شهری و ایجداد فضداهای شدهری سدرزنده 

توان چنین بیان نمود که در طرح تفصدیلی نقد کرد. می

مرحله اول و دوم توسعه و طراحی مرکز شدهر تاکیدد 

دی بیشتر به اهداف کلان اولیه از جملده اهدداف اقتصدا

گیدری فضداهای کشبوده است و توجه کمتری بده شد

تدا کندون  شهری به وی ه در ابعاد مختل  شده اسدت.

درصددد از جمعیددت تمددام شددهر گلبهددار و  0/19 تنهددا

درصدد از سدطوح پیشدنهادی مشداور در 5/19 حدود

ی هددادر طرح محقدد  شددده اسددت. 0مرکددز شددهر 

پیشنهادی بیشدترین توجده بده اسدتانداردها و ضدواب  

ی شدهری از حدی طراهداطراحی بوده بلکه بده کیفیت

پیوندی عناصر شهری، ترکیدب جمله تباین فضایی، هم

 .و ... کمتر توجه شده است

فضاهای شدهری  چارچوب طراحیبه منظور ارائه 

 یراسدتا در کلدان اهددافدر مرکز شهر جدید گلبهار 

ی تاثیرگدذار هدابا توجه به نظام هاتیفیک ارتقا و بهبود

ست. سدپس در تدوین سند مذکور در نظرگرفته شده ا

با توجه بده نیازهدای شدهر جدیدد  یطراح یراهبردها

نظدرات چندین گلبهار و بر اساس اسناد فرادست و هم

ی مختلد  هدادر حوزه از طری  مصداحبه متخصصین

معماری، شهرسدازی، عمدران، اقتصدادی، اجتمداعی و 

   .(1جدول) فضای سبز پیشنهاد شده است

 

 شهرجدید گلبهار  های طراحی مرکزاهداف و راهبرد .4جدول 
 

 راهبردها هدف کلان

 ییخوانا با سازمان فضا یتیمرکز جادیا -1

 منسجم

 نقش گرفتن تصویر ذهنی منسجم از کش فضا برای مردم -1-1

 گیری محورهای ارتباطی قویپیوستگی فضایی و شکش -1-0

 های کانونی جاذب جمعیت ی سرزنده و گرهشهر یفضاهاایجاد  -1-9

 دسترسیکیفیت حرکت و  تامین -2

 ایجاد شبکه سواره کارآمد -0-1

 در برابر سواره یو ایمنو دوچرخه طراحی مسیرهای پیاده  -0-0

 مرکزی در محدودهکارا عمومی  ونقشحمش -0-9

 تأمین پارکین  متناسب با جمعیت  -0-1

ارائه خدمات شهری و گردشگری در حوزه  -5

 مرکزی

 های متنوع در مرکز شهرنسجم کاربریپراکنش مناسب و م -9-1

 های متنوع در حوزه مرکزیایجاد فرصت بروز فعالیت -9-0
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 4ادامه جدول 
 راهبردها هدف کلان

 طراحی فرم کالبدی شاخص و با هویت -4
 تنوع در فرم کالبدی و هماهن  با هویت محلی  -1-1

 شهری مرکزیکالبدی فضاهای های کیفیتارتقاء  -1-0

 طراحی منظر شهری با کیفیت بالا -3

 تیهماهن  و باهو ینماها یطراح -5-1

 طراحی محورهای دید و تقویت کریدورهای بصری -5-0

 های شاخ  شهریطراحی نشانه -5-9

 (نگارندگان)مأخذ: 
 

فوب با استفاده ازمددل تحلیدش  در ادامه راهبردهای

ترسددیم درخددت  -1 ؛طددی سدده مرحلدده مراتبیسلسددله

 هدااصدش تددوین و تعیدین اولویت -0له مراتدب سلس

)مقایسه زوجی بدین معیارهدای مختلد  و ارجحیدت 

اصش سازگاری منطقدی  -9یک معیار بر معیار دیگر( و 

، ضددرابی و )صددابری صددورت گرفددت هاقضدداوت

جددول و نتایج حاصدش در  (11 ، ص.1931، محمدی

 5ارتبداط بدا اهداف اصدلی در  .مشخ  شده است 5

مقایسه دودویدی و هم چنین زیرمعیارها گذار نظام تاثیر

   .می شود

بدر اسداس مقیداس  هدادهدی بده معیارمبنای وزن 

پیشددنهاددهنده مدددل  –تومدداس ال سدداعتی کمیتددی 3

AHP  (15 ، ص.1982بود )زبردسدت،  1382در دهه 

افدزار میانگین حسابی نظرات پاسخ دهنددگان در نرم و

ncy Consiste) پایددداریضددریب وراد شددده اسددت. 

Ratio )  شددود. طبدد  دسددتور مددیهریددک مشددخ

در  باشدد. 1/2باید کمتدر از  پایداریضریب  "ساعتی"

رات کارشناسان و مددیران ی نتایج نظهااین مرحله داده

شده و وزن هر معیار و  Expert Choiceافزار وارد نرم

زیرمعیددار )اهددداف و راهبردهددا( و همچنددین ضددریب 

سدپس باشد. می 1/2کمتر از پایداری مشخ  شد که 

 هددابددا اعمددال ضددرایب اهددداف و راهبردهددا،  اولویت

کسدب  وزنراهبردهای پیشنهادی با توجه به بیشترین 

 (.5شده، مشخ  گردید )جدول

 

 AHPمرکز شهر جدید گلبهار با استفاده از  "چارچوب طراحی شهری"بندی راهبردهای سند . اولویت3جدول 

 هدف کلان

CR= 0.03 

وزن معیار 

 لیاص
 راهبردها

وزن 

 زیرمعیارها

وزن تلفیقی با 

 توجه به هدف

اولویت 

 ریزیبرنامه

G1 : ایجاد مرکزیتی

خوانا و ساختار 

 فضایی منسجم

(CR=0.04) 

289/2 

S1 : 11 2212/2 281/2 نقش گرفتن تصویر ذهنی منسجم از کش فضا 

S2: گیری محورهددای پیوسددتگی فضددایی و شددکش

 ارتباطی قوی
015/2 2002/2 19 

S3: های کدانونی ایجاد فضاهای شهری سرزنده و گره

 جاذب جمعیت
151/2 25112/2 3 

G2 : تامین کیفیت

 حرکت و دسترسی
(CR=0.04) 

991/2 

S4: 10 2992/2 238/2 ایجاد شبکه سواره کارآمد 

S5:  در  یو ایمندو دوچرخده طراحی مسیرهای پیداده

 برابر سواره
011/2 2309/2 1 
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 3 ادامه جدول

 هدف کلان

CR= 0.03 

وزن معیار 

 اصلی
 راهبردها

وزن 

 زیرمعیارها

وزن تلفیقی با 

 توجه به هدف

اولویت 

 ریزیبرنامه

  
S6: 0 1110/2 113/2 ونقش عمومی کارا در محدوده مرکزیحمش 

S7 : 1 2121/2 028/2 تأمین پارکین  متناسب با جمعیت 

G3 : ارائه خدمات

شهری و 

گردشگری در 

 مرکزیحوزه 
(CR=0.00) 

103/2 

S8 :هدای متندوع پراکنش مناسب و منسجم کاربری

 در مرکز شهر
111/2 2819/2 5 

S9 :های متنوع در حوزه ایجاد فرصت بروز فعالیت

 مرکزی
909/2 2111/2 12 

G4 : طراحی فرم

کالبدی شاخص 

 باهویت

(CR=0.00) 

113/2 

S10 :  تنوع در فرم کالبدی و هماهند  بدا هویدت

 یمحل
028/2 2910/2 11 

S11 :هدای کالبددی فضداهای شدهری ارتقاء کیفیت

 مرکزی
130/2 1118/2 1 

G5 : طراحی منظر

شهری با کیفیت 

 بالا
(CR=0.04) 

010/2 

S12 :8 2111/2 013/2 طراحی نماهای هماهن  و باهویت 

S13 : طراحی محورهای دید و تقویت کریدورهای

 بصری
111/2 1011/2 9 

S14 :1 2801/2 921/2 های شاخ  شهریراحی نشانهط 

 (نگارندگان)مأخذ: 
 

مشخ  شده اسدت، بدا  5که در جدول همانطور 

ی اهداف و راهبردها بده طدور همزمدان، هااعمال وزن

بنددی است کده مبندای اولویتوزن تلفیقی تعیین شده

 باشد. اولین اولویت مورد توجه مسدوولیناهبردها میر

بدا  شدهری مرکدزیکالبدی فضاهای  هایکیفیتارتقاء 

 یعمدوم ونقدشحمشو دومین موضدوع  1118/2وزن 

باشدد. احتمالدا ( می1110/2ی )مرکدز محدوده در کارا

رغم جدیدد با توجه مشکلات کالبددی در شدهر علدی

چنین فاصدله از شدهر مشدهد و عددم بودن بافت و هم

گلبهدار ایدن دو محدور در -اندازی خ  مترو مشهدراه

هدای مسدوولین و مددیران شدهری بدوده یتصدر اولو

 است.

 یدورهایددکر تیددتقو و دیددد یمحورهددا یطراحدد

به عنوان سومین راهبدرد مدورد  1011/2ی با وزن بصر

های است. با توجده بده وجدود پهندهتوجه مطرح شده

طبیعی در حوزه پیرامونی و نقاط جداذب گردشدگری، 

 این راهبرد با هدف ارتباط با محورهای حوزه بلافصدش

از طریدد  تقویددت کریدددورهای بصددری مهددم تلقددی 

 یو ایمند و دوچرخده شود. طراحی مسیرهای پیادهمی

( و پددراکنش مناسددب و 2309/2در برابددر سددواره )

( بده 2819/2های متنوع در مرکز شهر )منسجم کاربری

عنددوان چهددارمین و پنجمددین راهبددرد مددورد تاییددد 

 ه است.کارشناسان و مسوولین بود

 و پیشنهادها گیرینتیجه .4

برنامدده ریددزی و طراحددی فضدداهای شددهری در 

های زندگی بده شهرهای جدید به منظور بهبود کیفیت

های مددورد توجدده ترین هدددفعنددوان یکددی از اصددلی
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مدیران و مسوولین حدائز اهمیدت اسدت. دسدتیابی بده 

ای است کده ها پدیده پیچیدهها و تعری  پروژهکیفیت

هدای مختلد  از ساسناد متدداول شهرسدازی در مقیا

هددای تفصددیلی گدداه قددادر بدده انجددام آن جملدده طرح

باشددد و نیازمنددد اسددناد و ابددزار متفدداوتی اسددت. نمی

 "هددایت طراحدی شدهری"اسنادی که تحت عندوان 

برای سازندگان و طراحان بستر توسعه ساخت و سداز 

 "چدارچوب طراحدی شدهری"کند. سدند را فراهم می

بدده منظددور  تددرین ابددزاری اسددت کددهیکددی از مهم

هدا بده عندوان سازی اسدناد تفصدیلی و پروژههماهن 

 شدددود. درکنندددده تنظدددیم میهدایتهای سیاسدددت

از مرحلده اول توسدعه  هداییشهرجدید گلبهدار بخش

وسددازهایی صددورت اختو س اجددرا شددده اسددت

 5/19 حددودامدا در مرحلده دوم توسدعه است. گرفته

توجده یافته است. با تحق   درصد از سطوح پیشنهادی

 ی بده عندوانشدهر یفضداها و شدهر مرکزبه اهمیت 

و مکان حضور شدهروندان،  شهر ساخت اصلی عناصر

بدرای مرکدز  "چدارچوب طراحدی شدهری"تهیه سند 

این امر در تنداق   شود.شهر جدید گلبهار پیشنهاد می

بدا پیشدنهاد طدرح تفصدیلی نبدوده بلکده مکمددش آن و 

هددای هپددذیری پروژکنندده بسددتری جهدت تحق فراهم

بده منظدور تحقد  بخشدیدن بده  پیش رو خواهددبود.

اهداف مورد توجده مسدوولین و کیفیدت بخشدیدن بده 

طراحانده در ابعداد اصدلی  یراهبردهازندگی ساکنین، 

تاثیرگذار استخوان بندی و عرصه عمدومی، حرکدت و 

دسترسدی، کدداربری و فعالیددت، فددرم کالبدددی و منظددر 

و  شددهری در مرکددز شددهر جدیددد گلبهددار تدددوین

ارتقداء ها ترین این اولویتمهم است.شدهبندی اولویت

، کدارا یعمدوم ونقشحمش، موضوع کالبدیهای کیفیت

ی بصدر یدورهایدکر تیتقو و دید یمحورها یطراح

های پدد وهش حاضددر همراسددتا بددا باشددد. یافتددهمی

ونقش عمدومی باشد. توجه به حمشتحقیقات پیشین می

، حقیقات عنابسدتانیو زیباسازی کالبدی و بصری در ت

( نیدز پیشدنهاد شدده 1931)عنابسدتانی و  پرستوطن

ادبیات مطدرح جهدانی،  های فوب نیز دراست. اولویت

اسدت. تاکیدد شده ،0225سای پامیر در سدال پ وهش 

بر اسداس اولویدت راهبردهدا  (1)جدولهایی سیاست

اصول مورد تاییدد سدند  با توجه به تمام عوامش موثر و

هایی در چندین نقشدهو هم شدهری چارچوب طراحی

پیشدنهاد در ادامده  (11-10)اشدکال  مدذکورهای نظام

   شود.می

 

 راهبردها در مرکز شهری جدیدگلبهار بندیاولویتی پیشنهادی بر اساس هاسیاست .9جدول 
 هاسیاست راهبردها اولویت

1 

های ارتقاء کیفیت

کالبدی فضاهای 

 شهری مرکزی

o  فضاهای شکش گرفته در طول محورهای شهری و ایجاد تبداین کالبددیتوجه به ابعاد هندسی 

 هادر عین وحدت کلی و یکپارچه میان آن

o ها )تناسب ارتفاع به عرض معبر(تامین محصوریت مناسب و کنترل ارتفاع ساختمان 

o توجه به مقیاس انسانی در ایجاد احجام کالبدی 

2 
ونقش عمومی کارا حمش

 در محدوده مرکزی

o  های حمش نقش عمومی در سطح شهر و مرکز شهرمناسب زیرساختطراحی 

o رانیتحت پوشش قرارگرفتن کلیه مسیرهای مهم شهری با سیستم اتوبوس 
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 9ادامه جدول 

 هاسیاست راهبردها اولویت

5 

طراحی محورهای دید 

و تقویت کریدورهای 

 بصری

o اخش محدودههای دید هدفمند و جاذب در خارج و دایجاد کریدورها و سکانس 

o تقویت نقاط دید استرات یک منتهی به نقاط جاذب گردشگری در حوزه بلافصش مرکز شهر 

o اندازهای طبیعی )باغات و مسیش طراحی شده(ساماندهی محورهای دید به سمت چشم 

4 

طراحی مسیرهای پیاده 

و دوچرخه و ایمنی در 

 برابر سواره

o مرکدزی و عناصدر شداخ  شدهری و  طراحی شبکه پیاده و دوچرخه میان فضداهای شدهری

 حوزه گردشگری

o های کانونی و فعالیتی در طول مسیرهای پیاده طراحی شدهایجاد گره 

o های عبوریجداسازی مسیر عبور پیاده و دوچرخه از سواره و کنترل حرکت در محش 

3 

پراکنش مناسب و 

های منسجم کاربری

 متنوع در مرکز شهر

o اداری و خدماتی در حوزه مرکزییابی مناسب مراکز تجاری، مکان 

o های مورد نیاز در مقیاس شهر و منطقه در حوزه مرکزیتوزیع کاربری 

o های مرتب  با گردشگری در ارتباط با نقاط جاذب واقع در حوزه بلافصشپیش بینی کاربری 

9 
های طراحی نشانه

 شاخ  شهری

o ی هر سکانسهای متنوع و قرار دادن نشانه در ابتدا و انتهاایجاد سکانس 

o های طراحی شده های خاص و ایجاد توالی در نشانهای در موقعیتایجاد عناصر نشانه 

7 
تأمین پارکین  متناسب 

 با جمعیت

o پیش بینی پارکین  عمومی برای ساکنان در حوزه مرکز شهر 

o های جاذب جمعیت و فضاهای شهریهای عمومی و مکانتامین پارکین  برای کاربری 

9 
اهای طراحی نم

 هماهن  و باهویت

o ایجاد خ  آسمانی موزون و هماهن  با توجه به تفکیک حوزه عملکردی در مرکز شهر 

o های متنوع و فعال در محدوده گردشگری مرکزیایجاد جداره 

o ها در جداره محور ها وتزری  فعالیت به آنگیری از بالکنامکان ایجاد حرکت در نما با بهره 

6 

ایجاد فضاهای شهری 

های رزنده و گرهس

 کانونی جاذب جمعیت

o ایجاد میدان شهری در مرکز شهر و عرصه ای برای بروز تعاملات و رخدادهای اجتماعی 

o ها در محدوده مرکز شهرها و گرهگیری فضاهای مکث و تجمع در محش اتصال راهشکش 

o های فضایی جهت حضور فعال مردم و ایجاد تعاملات اجتماعیایجاد گشودگی 

11 

یجاد فرصت بروز ا

های متنوع در فعالیت

 حوزه مرکزی

o جاذب جمعیت در میدان مرکزی شهر فراغتی تفریحی، فضاهای و هاگیری فعالیتشکش 

o هاهای فرهنگی، هنری و نمایشگاهها و جشنوارهتدار  دیدن فستیوال 

o ماعیبرگزاری رویدادها و مراسم ملی، مذهبی در مرکز شهر به منظور تقویت همبستگی اجت 

11 

تنوع در فرم کالبدی و 

هماهن  با هویت 

 محلی

o های مرکز شهر با استفاده از عناصر کالبدی خاص مرتب  با هویتتعری  ورودی 

o های حوزه مرکزیکارگیری مصالح بومی و سازگار با اقلیم در کلیه بخشبه 

o شاخ  ساختن کالبد مذهبی، فرهنگی در میدان شهری مرکزی 

12 
ره ایجاد شبکه سوا

 کارآمد

o رعایت سلسله مراتب دسترسی در شبکه معابر حوزه مرکزی شهر 

o  تقویت نظام حرکت و دسترسی مرکزی به حوزه گردشگری 

o های شهری آرام سازی ترافیک در تقاطع 

15 

پیوستگی فضایی و 

گیری محورهای شکش

 ارتباطی قوی

o محلات طراحی محورهای ارتباطی مرکز شهر با سایر مراکز منطقه، ناحیه و 

o برقراری پیوند میان مرکز شهر با نقاط جاذب گردشگری حوزه بلافصش 

o پیوستگی میان میدان مرکزی شهری با فضاهای شهری در حوزه مرکزی 

o ارتباط میان نقاط کانونی و فضاهای شهری از طری  مسیرهای تعری  شده پیاده و دوچرخه 
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 9ادامه جدول 

 هاسیاست راهبردها اولویت

14 

رفتن تصویر نقش گ

ذهنی منسجم از کش 

 فضا برای مردم

o های عملکردی مرکزیتعری  مرز و محدوده مشخ  برای حوزه 

o های شاخ  در مرکز شهرهایی با وی گیایجاد راه 

o های قوی فعالیتی در حوزه مرکزی و استفاده از عنصر نشانه ای و خوانا طراحی کانون 

 مأخذ: نگارندگان

 

 یشدهر یفضدا جدادیا هددف در طرح پیشنهادی

 یهدداتیفعال انجددام یبددرا یشددهر دانیددم و یمرکددز

شدکش ) اسدت ینییآ و یمل مراسم رخدادها، ،یاجتماع

 شدهر پدار  مجاورت در یشهر یاصل دانیم لذا. (10

 و یمدذهب مجموعده کده ینحو به است، شده شنهادیپ

 پدار  یشدمال مدهین در گریکدی با ارتباط در یفرهنگ

 یحددیتفر یکدداربر آن یجنددوب ضددلع و شددده واقددع

 دارد قددرار آن بدده مددرتب  یهدداتیددفعال و یگردشددگر

 .(19شکش )

 
 

 
مرکز شهر جدید چارچوب طراحی شهری  .12شکل 

 فضاهای همگانی ،2فاز  ،گلبهار

 مأخذ: نگارندگان

 
مرکز شهر جدید  چارچوب طراحی شهری .15شکل 

 هاکاربری، 2فاز ، گلبهار

 مأخذ: نگارندگان 
 

ات حددوزه مرکددزی ماننددد درمددانی، سددایر خدددم 

بی در حددوزه مناسددآموزشددی، ورزشددی و ... بدده طددور 

ضدمن رعایدت سلسدله مرکزی توزیدع شدده اسدت. 

ی اصلی و فرعدی در حدوزه هامراتب دسترسی خیابان

 بدازار به سبز لبه با مرکزی یشهر یفضاها، مرکز شهر

. شددودمددی متصددش یخدددمات ،یتجددار یهددایکاربر و

 یفضدا عنوانبده زیدن یتجدار حدوزه مقابدش جلوخان

 ریمسد  یدطر از کده باشدمی یعملکرد گره و یشهر

. شدودمدی متصدش شدهر یاصدل دانیم به شده یطراح

 و یکدانون یهاگره انیم ارتباط گرید تیاهم حائز نکته

 از کده باشددمدی یمرکدز حدوزه در یشدهر یفضاها

شدکش ) شدودمدی برقدرار ادهیپ و سبز یرهایمس  یطر

11).   
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 هادسترسی ،2فاز  ،مرکز شهر جدید گلبهار چارچوب طراحی شهری .14شکل 

 نگارندگانمأخذ: 
 

 یسدتیتور مجموعده و دانیدم یتجدار بدنه ارتفاع

 شدهر مرکز یجنوب حوزه در. باشدمی طبقه دو یحیتفر

 از برگرفتده ادیدزو  متوسد  تراکم با یمسکون یکاربر

 شدنهادیپ گلبهدار دیشدهرجد جدامع طرح در یبازنگر

 یشدهر منظدر یالگدو ارائه در .(15شکش ) است شده

 هدا،نشانه مصنوع، و یعیطب یدهاید همچون یعناصر

 توجده مدورد تجمع یهامحش و ییفضا یهایگشودگ

 (.11شکش ) است شده
 

 
مرکز شهر جدید  چارچوب طراحی شهری .13 شکل

 فرم کالبدی و ارتفاعی ،2فاز ،گلبهار

 نگارندگانمأخذ: 

 
مرکز شهر  رچوب طراحی شهریچا .19شکل 

 منظر شهری ،2، فاز جدید گلبهار

 نگارندگانمأخذ: 
 

 قدردانی

از همکاری مدیران و کارشناسدان در شدهرداری و 

گویی بده سدوالات و اسدخپشرکت عمران گلبهدار در 

ها، به وی ه آقای مهندس علی نعمتی، رئدیس پرسشنامه

در  رانواحدد فندی و عمد ،اداره ارزیابی وکنترل پروژه

تسدهیش فرایندد فدوب  به منظور شرکت عمران گلبهار،

 نماییم.سپاسگزاری می
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