


 آبادیس



1گام   
 

هَلؼیت ٍ 
 هـخصات پشٍطُ

 هَلؼیت ػایت پشٍطُ•
 هَجَد ػایتٍضغ •
 (ویفی-ووی)چـن اًذاص تَػؼِ پشٍطُ  •
 هصَبهمایؼِ تطثیمی طشح تا طشح ّای •

01 

 آبادیس



 موقعیت  سایت

02 

 آبادیس



 ػایتهَلؼیت 

 ٍ هٌطمِ  ؿْشًمـِ هَلؼیت پشٍطُ دسهمیاع 

03 

 .ٍالغ ؿذُ اػت 10هٌطمِ ػایت هَسد ًظش دس 

10 

 آبادیس



 هَلؼیت ػایت ّای پیـٌْادی دس همیاع هحلی

04 

 آبادیس



 ًمـِ هَلؼیت پشٍطُ دسطشح ّای تاالدػت هَلؼیت ػایت ّای پیـٌْادی دس همیاع هحلی

05 

 هَلؼیت ػایت

 ساّثشدی ؿیشاص-طشح ػاختاسی

 خصَصیات پٌِْ ؿوال غشتی

پٌْة حیات اوَلَطیىی ؿْش 

     ٍِیالئی -هؼىًَی تاؽهٌطم 

پٌْة هشاوض تفشجگاّی ؿْشی ٍ فشاؿْشی 

 اهىاى تَػؼِ تیشًٍیداسای 

    داسای لاتلیت تَػؼِ گشدؿگشی 

    ُپٌْة توشوض تَجْات ٍ هشالثت ّای ٍیظ 

 آبادیس



 ًمـِ هَلؼیت پشٍطُ دسطشح تفصیلی ٍ تفىیىی

06 

 وضع  موجود   سایت

 آبادیس



 ٍ جذاٍل تیاى ٍضغ هَجَد ًمـِ

 جذٍل هؼتحذثات دسٍى ػایت

07 

 ػاصهاًْا ٍ اسگاًْا

    
 هالىیت

 خصَصی

ٍلف 

 ؿْشداسی

 هشتغ هتش 61200
هؼاحت 

 ػشصِ

 هؼاحت ٍضؼیت ًیاص تِ تخشیة
ٍضؼیت تٌای 
 هَجَد دس ػایت

 تایش صهیي ــ ــ ًذاسد

 ػایت هَسد ًظش

 آبادیس



 وشٍوی ٍ هحذٍدُ ػایتًمـِ 

08 

 وشٍوی هَلؼیت ػایت، هٌْذػیي هـاٍس ًمؾ جْاى ؿْش ساص

 آبادیس



 تصاٍیش تیاى ٍضؼیت هَجَد ػایت ًمـِ وشٍوی ٍ هحذٍدُ ػایت

09 

 وَُ دسان هجتوغ لضات
تضسگشاُ حؼیٌی  

 وَُ چوشاى ػایت هَسد ًظش الْاؿوی

 اساضی صٌایغ الىتشًٍیه ؿیشاص وَُ دسان ػایت هَسد ًظش

 تضسگشاُ حؼیٌی الْاؿوی ػایت هَسد ًظش

 آبادیس



10 

ز توسعه رپوژه   ( کیفی-کمی)چشم اندا  

 آبادیس



11 

 ػولىشدیػایت دس ػطح فشصت ّای 

 ػایت دس ػطح والثذیفشصت ّای 

 خذهاتی سػتَساى  
 

 آب دسهاًی•
 اػپا •
 سػتَساى•

 ٍسصؿی

 
 ٍسصؽ ّای آتی  •
ٍسصؽ ّای  •

 غیشآتی
 

 تفشیحی
 
 پاسن آتی•
 تٌیغ•

ًَع 
 تافت

 واستشی جاًثی تأثیشات

 دسؿت داًِ

پاسن تاًَاى  )ػاخت فضاّای تفشیحی 
ػایت تِ هجوَػِ  ٍ تثذیل...( ٍ 

تفشیحی ٍسصؿی، تؼاهل تا ػایت ٍ 
 اسایِ ػولىشدّای هىول

اساضی رخیشُ تَػؼِ 
 پاسن چٌذهٌظَسُ

 ــ
هٌظش هتٌاػة تا   اسایِ دیذ ٍ

هجوَػِ؛ فشصت آتی تشای گؼتشؽ ٍ 
 تَػؼِ هجوَػِ

اساضی صٌایغ 
 الىتشًٍیه ؿیشاص

 دسؿت داًِ
هجتوغ ّای هؼىًَی ٍ   ػاخت

فشاّن وشدى جاهؼِ ّذف دس هجاٍست  
 ػایت

 اساضی تشف فشٍؿاى

 آبادیس



12 

 دػتشػیػایت دس ػطح ّای فشصت 

 آبادیس



13 

 دػتشػی ساحت اص ٍسٍدی ؿوالی ؿْش تِ ػایت 

 اص جٌَتی تشیي ًمطِ ؿْش تِ ػایتػاحلی ، وٌاسگزس ٍ ووشتٌذی فشصت دػتشػی ػشیغ اص طشیك خیاتاى ّای 

ػپیذاى -گَین اهىاى دػتشػی ػشیغ تِ لؼوت ّای هشوضی ؿْش 

 فريدگاٌ

 ػایت هَسد ًظش

 تافت تاسیخی

 تْشاى-اصفْاى 

 تٌذسػثاع

 وٌاس گزس ٍ ػاحلی

 دػتشػیػایت دس ػطح ّای فشصت 

 آبادیس



14 

 ػایت دس ػطح التصادیفشصت ّای

 اّذاف تَػؼِ ػایت

افضایؾ اسصؽ تافت ّای هجاٍس تِ دلیل تغییش تافت ٍ تثذیل تِ هىاى جوؼی ؿْشی 

تثذیل واستشی ّای ّوجَاس تِ واستشی گشدؿگشی ٍ الاهت هَلت ٍ واستشی ّای هتماتل هاًٌذ تجاسی 

هحشن تَػؼِ التصادی حَصُ تضسگشاُ حؼیٌی الْاؿوی 

فشاؿْشی( ؿْشی)تفشیحی دس حَصُ فشاهٌطمِ ای-ػاخت ٍ تَلیذ هجوَػِ ٍسصؿی ٍ 

 تأهیي فضای تفشیح خاًَادگی دس حَصُ ؿْشی 

  اسایِ خذهات هتٌاػة هٌطمِ ای ٍ ؿْشی دس صهیٌِ ّای هشتثط تا واستشی تفشیحی ٍ ٍسصؿی دس حَصُ ّای هؼتؼذ ؿْشی تا اهىاى

 دػتشػی ّای هـاتِ

تٌظین تَػؼِ والثذی هتٌاػة ٍ ّواٌّگ تا تؼتش هحیطی پیشاهَى ػایت 

ٍسصؿی-طشاحی هحیطی هٌاػة ٍ هتٌاػة تا اػتاًذاسد ّای فضایی پاسن ّای آتی ٍ هحیط ّای  تفشیحی 

ُپیؾ تیٌی ظشفیت ّای صیشػاختی هتٌاػة تا اهىاى تَػؼِ دس آیٌذ 

الگَػاصی پاسن آتی تِ هٌظَس ػاخت دس هٌاطك آتی 

تثذیل هجوَػِ تِ ًـاًِ ٍ ؿاخص ؿْشی ٍ هىاى جوؼی 

اسایِ تؼشیف جذیذ ٍ هٌاػة اص پاسن آتی 

 تا فضاّای ػَلِ ای پاسن  هتفاٍت ( گشدؿگشی-تجاسی)اسایِ الگَی هؼواسی جذیذ اص پاسن ّای آتی هختلط تا واستشی اًتفاػی

 هـاتِّای 

اسایِ خذهات هتٌاػة ٍ هىول ًؼثت تِ طشح ّای هـاتِ هَجَد 

 ویفی تَػؼِ پیـٌْادیاّذاف 

 آبادیس



15 

 تشًاهِ فیضیىی

 آبادیس تشًاهِ فیضیىی
(مترمربع)مساحت کل  (مترمربع)مساحت   ردی وام مجمًعٍ طبقٍ کاربری 

 ف

13600 13600 
َای ابی ي تاسیسات  يرزشمجمًعٍ 

 ي فضاَای متعلقٍ
 َمکف

1ساختمان شمارٌ   1 

7200 

2000 

1000 

مجمًعٍ رستًران ي کافی  
شاپ  يرزشی با دسترسی 

 صرفا از داخل مجمًعٍ  

 تجاری

 ايل

300 

فريشگاٌ يرزشی  يرزشی 
با دسترسی صرفا از داخل  

 مجمًعٍ

 فضای ارتباطی ي مشاعی 700

5200 

َای ابی،  يرزشمجمًعٍ 
تاسیسات، فضاَای متعلقٍ  

 ي مدیریت مجمًعٍ

يرزش
 ی

16000 

-1زیرزمیه  پارکیىگ مجمًعٍ 4000  

2ساختمان شمارٌ   َمکف پارکیىگ مجمًعٍ 4000 2 

 ايل پارکیىگ مجمًعٍ 4000

 ديم پارکیىگ مجمًعٍ 4000

300 

 رستًران در مجمًعٍ فضای باز 300

 4 مجمًعٍ فضای باز -

 مجمًعٍ بازی ريباز ي فضای سبس 12100



16 

 مقایسه تطبیقی طرح با طرح اهی مصوب 

 آبادیس



17 

تیاى خالصِ اًطثاق یا هغایشت تَػؼِ پیـٌْادی ٍل اجذ
 ػایتتشای 

 

واستشی  هصَب   5ووؼیَى هادُ  طشح پیـٌْادی ٍضؼیت هغایشت
 طشح تفصیلی

 ــ ــ ٍسصؿی-تفشیحی هطاتمت داسد

 آبادیس



18 

2گام   
 تحلیل فضایی

 تحلیل تافت•
 تحلیل ػایت•
 طشح هفَْهی  •
 ػایت پالى ٍ ًمـِ ّای طشح•
 ػایِ اًذاصی•
 تحلیل تشافیىی پشٍطُ•

 

 آبادیس



19 

تحلیل         
  بافت

 آبادیس



20 

 1دسجِ دػتشػی اصلی 

 حشوت ٍ دػتشػی

 2اصلی دسجِ دػتشػی 

 دػتشػی هحلی

 ػایت هَسد ًظش

 واستشیًظام 

 ػایت هَسد ًظش

ػایت هَسد 
 ًظش

 ػالي ّای ٍسصؿی صاایشاى

 هجتوغ لضات دادگؼتشی

ّوخَاًی پشٍطُ پیـٌْادی تا تافت  
اطشاف ّوچٌیي ًضدیىی سٍدخاًِ 

خـه اص فشصت ّای هٌاػة تشای 
 .  پشٍطُ پاسن آتی تِ ؿواس هی آیذ

 آبادیس



21 

تحلیل سایت          

 آبادیس



 ػٌاصش طثیؼی ٍ آلَدگی ّای هحیطی ػٌاصش طثیؼی 

 اساضی تشف فشٍؿاى

 سٍدخاًِ

 وَُ دسان

 اساضی رخیشُ تَػؼِ پاسن چٌذهٌظَسُ
 ػایت هَسد ًظش

 تاد غالة اص ؿوال غشب

 آبادیس

22 



23 

 ؿیة ٍ تَپَگشافی

B 

B 

A 

B 

 11.9: % ؿیة هتَػط صهیي 

 3.8: % ؿیة هتَػط صهیي 

A 

A 

 آبادیس



24 

 دیذ ٍ هٌظش

 تاغات لصشالذؿت

 وَُ ّای دسان

 آبادیس



 دػتشػی طشح پیـٌْادی ػایتجشم گزاسی ٍ 

 

 

25 

 آبادیس

 آوَادیغ

 آتادیغ



 حذ استفاػی تٌا

 تیاى گشافیىی ولی

 آبادیس

 آوَادیغ
 آتادیغ

26 



27 

 تیاى گشافیىی ولی

 آبادیس



28 

 تیاى گشافیىی ولی

 آبادیس



29 

 تیاى گشافیىی ولی

 آبادیس



30 

 پیـٌْادیطشح ػِ تؼذی ًوایؾ 

 آبادیس



31 

 تحلیل ػایِ اًذاصی

 آبادیس


