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  فاده از عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي شبكه معابر اسالمشهر با استمطالعه 

  )منطقه باغ فيض :مطالعه موردي(

  حجت مهرخواه

   يريزي شهر برنامه كارشناسي ارشد

  

  چكيده 

ل و نقـل آنهـا ميسـر    بررسي هاي متعدد در مورد شهر هاي ايران نشان مي دهد كه مطالعه شهر ها بدون بررسي شبكه معابر و نظام حمـ 

نمي باشد  و همواره  ويژگي ها و موانع رشد وتوسعه و روش هاي بهسـازي ايـن شـبكه بايسـتي مـدنظر قـرار گيـرد  چـرا چـون بـراي           

دسترسي و بهره مندي از هر يك از كاربري هاي شهري نيازمند وجود يك شبكه معابر مناسب و منظم و داراي ارتباط معنادار با ديگر 

شهر يك مجموعه پويا و در حال رشد است  و اين رشد ارتباط تنگاتنگي با جهات توسعه و موانعي است كه شـبكه  . است  اجزاء شهر

  .هاي دسترسي يك شهر با آن روبرو است 

و از شهر اسالمشهر نيز بدليل قرار گرفتن د رمنطقه تهران و نزديكي به شهر تهران شبكه معابر و حمل و نقل آن به تهران متصـل اسـت   

لذا يكي از ابزار هايي كه مي تواند مسير اين مطالعه را هموار نمايـد عكـس هـاي هـوايي و تصـاوير      . روابط معناداري برخوردار است 

ماهواره اي است كه مي تواند يك ديد كلي و گسترده از شهر اسالمشهر را بدست داده و بررسي شهر را بعد از پژوهش هـاي ميـداني   

 كامل نمايد 

  

  : ن كليديواژگا

  ، عكس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي شبكه معابر 

  

The study of the net work of Eslamshar via aerial 

photoghaphs and satellite pictures 

Hojat mehrkhah 

Master degree urban planning 

Abstract 

Varius studies on fifferent cities of Iran have shown  that it is imposible to  study 

the city without consid erring its road net work. And alnags its features and 

impediments and also different ways to improve this sysben should be taken in to 
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consideration . why? In order to get and  organized road network and its mwaning 

ful relation with other city sectors. Acity is an active and growing collection 

which this growth goes hand – in – hand with  progress and impediments that the 

city is encountered with . 

Es  lamshahr city / too/ its is connected to the road network of Tehran and has a 

meaningful relation with  it . therefore / one of the tools that paves the wayfor this 

study is through aerial photograph lights on a general out look and the 

investigation of Eslamshahr of der a key words: 

Road network / aerial photographs/ satellite picture. 

  مقدمه

 دجهان  نياز شبكه هاي حمل و نقل و راه هاي مناسب و تسهيل در آمـد و شـ  با افزايش جمعيت در نقاط مختلف     

مردم و خدمات رساني به يكي از نيازهاي مبرم بشر در شهر ها بدل شده است  چرا چون راه ها و مسـير هـاي حمـل    

. ساسي ترين نقش در حمل ونقل كاال و انسان  مي نمايـد  و نقل به عنوان شريان هاي حياتي سكونتگاههاي انساني ا

 –شهرستان اسالمشهر با قرار گرفتن  در حاششيه جنوبي تهران و نزديكي به پايتخت  و شهرهاي مهمي چـون كـرج   

قم  و رباط كريم و همچنين اتصال شبكه معابر و حمل و نقل آن اين شهر ها نقش حائز اهميتي در ترانزيسـت كـاال   

ن مي تواند داشته باشد لذا رعايت استاندارد هاي مناسب شهر ي و بـين شـهري در نـوع راه سـازي و سـاخت      و انسا

و تجهيزات و سـرمايه هـاي زيـادي    ابنيه  هاي دو طرف و پيرامون از خطرات  احتمالي انساني و هدر رفتن امكانات 

يي و تصـاوير مـاهواره  اي در مطالعـه    به همين منظور بهـره گيـري از عكـس هـاي هـوا     . مي تواند جلوگيري نمايد 

 .شبكه معابر اسالمشهر مي تواند كمك شاياني توجهي در اين تحقيقات به ما داشته باشد 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

  موقيعت جغرافيايي شهرستان اسالمشهر و پيرامون - 2شكل         فيايي شهرستان اسالمشهر و پيرامونموقيعت جغراعكس هوايي از   -1شكل      

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ٣

  

  :ر اين پژوهش از چند دسته اطالعات استفاده شده استد

ــه -1 ــابر  اي اطالعــات كتابخان و راههــاي اســالم شــهر از شــهرداري و وزارت مســكن و   در خصــوص شــبكه مع

ديگر اطالعاتي كه در مورد اسالم شهر و شناخت ايـن شـهر وجـود دارد اسـتفاده      نيز وگرفته شده است  شهرسازي

    .شده است

اي بـه منظـور شـناخت بيشـتر شـهر و رونـد توسـعه آن و        ه هاي توپـوگرافي و تصـاوير مـاهواره    استفاده از نقش -2

 .چگونگي ساخت و ساز و جهات آن

 G.I.S , autocadاستفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري خصوصاً  -3

و مطالعات ميداني در شهر خصوصاً منطقه باغ فيض و عكس بـرداري از وضـع معـابر و سـاختمان هـا و مراكـز        -4

 .مختلف آن نقاط 

  

  بحث 

  شبكه معابر اسالمشهر 

  اصلي اسالم شهر ) راههاي(معابر ) الف

-كيلومتر و نوع رويه آن آسفالت گـرم مـي   15ساوه در شمال شهر، كه طول آن  -خطر آزاد راه تهران 6محور      

جـاده  (شهر از طريق ميدان نماز اين محور به علت آزاد راه بودن و قرار گيري نه چندان دور آن از شهر اسالم. باشد

  .حمل و نقل ايفا كند –عبور و مرور  .تواند نقش مهميمي) احمد آبادمستوفي

متـر بـا رويـه     34و عرض  km 19محور راه فرعي درجه يك احمد آباد مستوفي در شمال شرق تهران به طول        

حاصلخيز و همچنـين دور بـودن از شـهر و     اين محور به علت عبور يك منطقه كشاورزي و .باشدآسفالت گرم مي

  :تواند ايفا كندنقش عمده مي 2ساخت و ساز 

 كرج       از اين محور تهران يا بهتر بوردن  حمل ونقل  -١

  علت كشاورزي بودن منطقه مكان مناسبي جهت  عبور و مرور از اين راه فرعي به -٢

 .مي باشد  كان موقت جميعت استقرار  و اس

كيلومتر  18به طول ) اسالمشهر -جاده تهران(پل سالور  –اصلي چهار خطه حد فاصل ميدان نعمت آباد  محور        

  :باشداين محور شامل دو قسمت مي. متر با رويه آسفالت گرم 76و عرض 
 ه در خارج شهر اسالمشـهر قـرار  ك km 5/12به طول ) اسالمشهر(ميدان نماز  -محور ميدان نعمت آباد: قسمت اول

د دار

  .گذردكه از داخل شهر اسالمشهر مي km 5/5به طول ) غدير(ميدان قائم  –محور ميدان نماز  :قسمت دوم
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شـود و همچنـين   اين محور به علت چهار خطه بودن و عرض مناسب و معبرهاي فرعي زيادي كه به آن بـاز مـي       

حـداقل رسـانده اسـت و راه مناسـبي جهـت      نبود ساختمان هاي بلند در دو طرف محور، امكان بسته شدن آن را بـه  

  .باشدمي) تهران و رباط كريم(جمعيت در داخل شهر و بيرون شهر حمل ونقل ، عبور و مرور 

كمربنـدي اسالمشـهر   (متر با رويه آسفالت گـرم   60كيلومتر و عرض متوسط  12محور راه اصلي واوان به طول       

و ميدان قائم در ابتدا انتهاي شهر و از طريق ميدان غدير شـهر   -ان نمازاين محور چهار نقطه ميد) يا بزرگ راه غدير

رفـت و آمـد   كند كه از جمله محورهاي بسـيار مناسـب جهـت    قم را به هم متصل مي –جديد واوان و اتوبان تهران 

  . استفاده نمود
 

  

  
 

  

  

  

                                   نقشه معابر اصلي شهر اسالمشهر -3شكل 

  

  نقشه كاربري اراضي اسالمشهر - 4شكل                                          نقشه معابر اصلي شهر اسالمشهر                   - 3شكل 

-متر مربع در جنوب شرقي شهر اسالمشهر يكي از مناطق پر تراكم شـهر مـي   565938منطقه باغ فيض با مساحت     

شود بيشترين كـاربري آن در منطقـه پـس از    كاربري اراضي شهر مشاهده مي 3-نقشه شماره باشد و همان طور كه در 

بنـام خيابـان بـاغ فـيض     (مسكوني به ترتيب به معابر و تجاري اختصاص داده شده است اين منطقه داراي يك خيابان 

 2متـر داراي   970و طول پيش از ) با احتساب پياده رو و بلوار وسط(متر  24به عرض متوسط   )ع(خيابان امام حسن 

حمل و نقل الين رفت و برگشت بوده به علت ارتفاع كم ساختمان هاي مجاور عرض مناسب آن بسيار مناسب جهت 

   :شودو اين خيابان از چهارجهت به معابر زير منفصل مي زياد  مي باشد 

متر راه دارد كـه ايـن مسـير بـه علـت       50كيلومتر و عرض بيش از  5/5ساوه به طول  –ال به جاده تهران از سمت شم

  .رساندعرض مناسب و ارتفاع كم ساختمان هاي دو طرف آن امكان مسدود شدن آن را حداقل مي

خيابان از چهـار  متر قرار دارد اين  50/16متر و عرض متوسط  470در سمت جنوب خيابان حافظ جعفري به طول -2

را به هم متصل نمـوده  ) طالقاني(زرافشان و خيابان انقالب  –خيابان ادارات  -كمربندي –جهت خيابان هاي باغ فيض 

باشـد كـه در   و يكي از اشكال هاي عمده آن باريك بودن در قسمت اتصال با خيابان باغ فيض و خيابـان انقـالب مـي   

طبقه بر روي پاركينگ و همچنين باز شدن اين قسـمت   2رتفاع مجاز و رعايت ا) 21عرض (صورت تعريض شدن آن 

حمل و اتصال خيابان باغ فيض به بلوار شهرك مصطفي خميني اين مشكل نيز مرتفع خواهد شد و معبر مناسبي جهت 

  .خواهد بود ونقل ، عبور و مرور در زمان هاي شلوغ 

 

 ميدان غدير 

  قائمميدان 
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بـه   را  رفـت و آمـد هـا   جميعـت و   عبور و مرور قرار دارد كه  )امام سجاد(در سمت غرب منطقه خيابان زرافشان -3

  .متر مي باشد 23متر و عرض آن حدوداً  1950كوچه هاي غربي باغ فيض نسبتاً مي تواند به عهده گيرد طول خيابان 

يابان از سه طرف به خيابان حـافظ، كمربنـدي و جـاده    در سمت شرق خيابان ادارات صياد شيرازي قرار دارد اين خ-4

ساوه متصل بوده و به علت وجود فضاهاي باز در اطراف آن و نزديكي ادارات خصوصـاً آتـش نشـاني در نزديكـي آن     

متـر   20متـر و عـرض آن حـدود     936تواند ايفا كند طول اين خيابان نقشه مهمي در اسكان موقت و استقرار مردم مي

  .باشدمي

 

  

  

  

  

  

  

  )فيض منطقه باغ(  تصوير كوچه موسوي  - 7شكل 

منطقه باغ فيض حائز اهميت است كوچه ها يا كوچه خيابان  شبكه معابر اسالمشهر در نكته بسيار مهم ديگري كه      

متـر و   217متر و حداكثر  172باشد اين كوچه ها در قسمت شرقي منطقه خيابان باغ فيض با طول حداقل هاي آن مي

باشد ارتفـاع سـاختمان   متر مي 10متر برخوردارند عرض تمامي آنها نيز  206ر قسمت غربي از طول متوسطي حدود د

در اين كوچه ها به علت تخلفات ساختماني و عدم نظارت كافي بر ساخت و سازها بلنـد  ها در اين كوچه ها به علت 

                   ارتفاع ساختمان ها و عرض معابر شده اسـت كـه در    كه اين موضوع باعث عدم تناسب بين) طبقه 6،7، 5، 4، 3(بوده 

 

 

 فيض و ميدان نماز عكس هوايي منطقه باغ - 5شكل 
  فيض نقشه توپوگرافي و ماهواره اي منطقه باغ - 6شكل 
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متأسفانه شاهد تخريـب گسـترده سـازختمان هـا و مسـدود       جميعت در رفت و آمد مشكالت ، ازدحام هنگام بروز 

  .شدن كوچه ها و خسارات جاني و مالي بسيار خواهيم بود

تـوان از  ب معابر خصوصـاً كوچـه هـا و خيابـان بـاغ فـيض مـي       برار رفع اين نقيصه و  بهره گيري از يك شبكه مناس

  :بهره گرفت باريروشي بنام روش گا

  

  روش پيشنهادي 

در اين روش ارتفاع ساختمان به وسيلة مثلثي كه يك گوشه آن منتهي اليه عرض خيابان مجـاور و   :روش گاباري

بلندي سـاختمان بايـد در داخـل رأس    . شودميگيرد، تعيين قرار مي) حياط خلوت(گوشه ديگر آن در انتهاي زمين 

رعايت اندازه زاويه به . شوددرجه تعيين مي 5/63-45مثلث واقع شود و از آن تجاوز نكند اندازه داخلي خيابان بين 

درجـه نسـبت ارتفـاع سـاختمان بـه پهنـاي        45منظور حفظ زيبايي شناختي و تأمين نور و روشنايي اسـت در زاويـه   

اسـت يـا بلنـدي سـاختمان دو برابـر عـرض        2:1درجه نسبت آن  5/63شود و در زاويه ظر گرفته ميدر ن 1:1خيابان 

  :شودخيابان لحاظ مي

هـا در  نامند، در واقع سـاده تـرين روش در تعيـين ارتفـاع سـاختمان     مي» زاويه روشنايي«كه آن را روش گاباري      

در فرانسه رايج بوده و تـاكنون تغييـرات و اصـالحاتي در     اين روش از قرن نوزدهم. برابر خيابان ها و كوچه هاست

آن رخ داده كه جابجايي محل زاويه تعيين كننده از بر خيابان مجاور به ارتفاع مشخصي از ساختمان هاي مقابـل، از  

  .جمله آن تغييرات است

 شود تا به بيست يك ارتفاع متري ساختمان مجاور محاسبه  3مثالً ممكن است محل زاويه گاباري از ارتفاع         

 مبنا، ميزان ارتفاع ساختمان ها بنابر قاعده مذكور افزايش يابد

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  روش گاباري در تعيين ارتفاع ساختمانها -8شكل شماره 

ان هـا كوتـاهتر از قسـمت ديگـر باشـد، در ايـن       كند كه يك قسمت از سـاختم گاهي شرايط محلي ايجاب مي       

درجـه و در   30بدين ترتيب كه در قسمت جلوي قطعه زمين، زاويه مـثالً  . شودصورت از روش ميانگين استفاده مي
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درجـه قـرار    60و ساختمان در قسمت جلو، داخل مثلثي با زاويـه   .شود درجه تعيين مي 60قسمت انتهاي قطعه زمين 

  .شودميانگين آن محاسبه ميگيرد و سرجمع، مي

  

  

�� � ���� 	
� ��� ��  

از جمله شهرستان هايي مي باشد كه سـرريز شـدن جميعـت را بـه     تهران  شهرستان اسالمشهر بعلت نزديكي به        

، شبكه معابر در اين مـورد مهـم تـرين     همراه دارد كه  افزايش جميعت در شكل گيري شبكه معابر بي تاثير نمي باشد 

در شـهر اسالمشـهر    نوع طراحي و شكل گيـري  در مواقع ) خيابان ها و كوچه ها(اربرد دارد كه در اينجا شبكه معابر ك

  :باشد كه بر اساس بررسي هاي انجام شده در مورد اين منطقه خصوصاً منطقه باغ فيض بسيار حائز اهميت مي

ن موضوع خـود لـزوم بـازنگري و طـرح تفصـيلي      كند كه ايعرض معابر از طرح و دستورالعمل خاصي تبعيت نمي-1

  .كنداسالمشهر را طلب مي

 اجراي دقيق اين طرح ها توسط شهرداري از طريق نيروهاي متخصص و متعهد وعلم برنامه ريزي شهري -2

 اصالح قوانين مربوط به تراكم و طبقات ساختمان هاي موجود در منطقه باغ فيض -3

 .باشدا به عرض معابر كه در اينجا بهترين شيوه روش گاباري ميرعايت تناسب ارتفاع ساختمان ه-4

، مي تواند از مشكالت ناهمـاهنگي هـاي شـبكه     ، عبور مرو ر آنها  جمعيت با افزايش كه رعايت موارد باال در نهايت 

  . معابر و ازدحام جميعت در شرايط هاي خاص كاهش داد 

  

  

  منابع 

  و اجرايي حقوق شهري و منطقه اي در ايران  مباني فني -1385 سيد علي، حسيني،-1

 طرح جامع شهر اسالمشهر  ،1364دسين مشاور هم سو، مهن-2

 طرح تفصيلي شهر اسالمشهر 1368مهندسين مشاور هم سو،-4

 برنامه ريزي كاربري اراضي شهري.  1382 ، محمد رضا،پور محمدي -5

  اسالمشهربررسي ترافيك شهر  ،1387 آفا، مهندسين مشاوره تامز،-6
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