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-1  خالصه مدیریتی 
 و مهـم  عوامـل  از بسـیاري  کـه  شـده  تبدیل اساسی معضل یک به شهري جوامع امروزه پدیده ترافیک در

 را... و ، بافـت شـهري  زیسـت  محیط از حفاظت مسکن، اقتصادي، توسعه جمله از شهري مدیریت استراتژیک
این پدیده در ایران با ضعف سیستم حمل و نقل عمومی همراه شده که منجـر بـه    .است داده قرار تاثیر تحت
افیکی خودرومحور شده است و این امر همه ساله مدیران موثر در این حـوزه را بـه سـمت    دهی رفتار تر شکل

  دهد.   افزاري نظیر احداث راه و پارکینگ بیشتر سوق می هاي زیرساختی و سخت انتخاب گزینه
 و بهینـه  اسـتفاده  بـراي  اقـداماتی  و هـا  روش کـاربردن  بـه  ترافیـک  مـدیریت  اساسـی  هدفدر این راستا، 

بـه   رسـانی  آسـیب  بـدون  ایمنـی  افـزایش  و هـا  راه وضـع  بهبـود  موجـود،  تاسیسـات  و امکانـات  از حداکثري
 .گیرنـد  مـی  بـر  در را وسیعی عرصه که هاست آن نظیر راهکارهایی و تغییر رفتار ترافیکی مردم زیست، محیط

ـ  رویـارویی  در موفقیـت  عـدم  صورت درتجارب داخلی و خارجی در این زمینه نشان داده است که   مسـایل  اب
 ناشـی  هاي زیان و وقت اتالف زیستی، محیط مشکالت همچون جدي هاي آسیب دچار شهري جامعه ترافیکی،

  .شد خواهد... و موقع به رسانی خدمات در اخالل، خدمات برخی ناکارآمدي آن، از
راهبـردي  هـاي ترافیکـی    طرح وضعیت عبور و مرور، بهبود المللی براي اثرگذاري بر در الگوهاي موفق بین

هـاي ترافیکـی    ونقل عمـومی، اعمـال طـرح    روي، تقویت ناوگان حمل مانند تخصیص مسیرهاي مختص پیاده
ها جهـت   پارکینگ در حاشیه این طرح تامین شهري و متراکم مراکز عبور و مرور یا زوج و فرد در محدودیت

ري از تداخل مسیر حرکت پیـاده  در همه این راهبردها جلوگی گردد. تبدیل وضعیت سواره به پیاده توصیه می
گیرد؛ چرا که در این صـورت عـالوه بـر کـاهش مشـکالت ترافیکـی،        ریزي قرار می و سواره رکن اصلی برنامه

زیستی نیز با سهولت بیشتري تامین خواهـد شـد. ایـن     امنیت و ایمنی عابرین نیز ارتقا یافته و اهداف محیط
بیشتر مراجعین  اتالف وقت و انرژي از و بخشیده یتی سهولتجمع مراکز به را شهروندان دسترسی تمهیدات،
  .رسد می حداقل به آن از ناشی هاي آلودگی و شود می کاسته ترافیکی بار از نتیجه در و کند می جلوگیري

 بـه  نسـبت  خودرو تولید نرخ افزایش نتیجه در و خودرو خرید براي تقاضا افزایش از سالیان اخیر، پس در
 هـاي  زمـین  اختصـاص  و نیسـتند  افراد روزافزون نیاز پاسخگوي همسطح هاي پارکینگ معابر، توسعه ظرفیت

احـداث   .داشـت  نخواهـد  اقتصـادي  توجیـه  وجه هیچ به همسطح بزرگ هاي پارکینگ به شهرها مراکز باارزش
 ظرفیـت،  افـزایش  و محـدود  فضـاي  از بهینـه  استفاده همچون مزایایی داشتن علت به طبقاتی هاي پارکینگ

 .شـوند  مـی  محسـوب  شـهري  مهـم  مراکز در ترافیک و پارکینگ معضل حل مهم راهکارهاي از یکی عنوان به
هـاي   هـا بـر مبنـاي طـرح     یابی صحیح آن هاي طبقاتی، مکان مهم در احداث پارکینگبسیار نکته 

ها در صورت اسـتقرار   این نوع پارکینگهاي ترافیکی منطقه مورد نظر است.  راهبردي باالدستی و مدل
صحیح و منطبق با اصول شهرسازي، کارکردهاي مهمی در جهت بهبود وضعیت ترافیکی خواهند داشـت امـا   

هـاي   توانند، موجـب بـروز گـره    یابی ناصحیح می از آنجا که خود از مراکز جاذب سفر هستند، در صورت مکان
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  ترافیکی حاد در معابر منطقه شوند.
  :است زیر شرح به طبقاتی هاي پارکینگ ز اهداف کلی احداثبرخی ا

 هـاي  پارکینـگ  سـاخت  بـه  شهر مرکز مرغوب هاي زمین اختصاص عدم و استفاده حداکثري از زمین -
 همسطح بزرگ

 زیست تاثیر مثبت در کاهش ترافیک شهري و آلودگی محیط -

 توجه به توسعه پایدار و حفظ سالمت شهروندان -

 و شـهر  مرکـزي  هاي اصلی و منتهـی بـه پهنـه    خودروهاي شخصی به خیابان هدایت و انتقال حرکت -
 سرگردان و زاید سفرهاي کاهش منظور به فرعی هاي خیابان و ها کوچه در ها آن حرکت کردن محدود

 تاثیر مثبت در کاهش مصرف سوخت و انرژي -

 پـارك  حجـم  کـاهش  به توجه با مناسب و مطلوب شهري سیماي از طرح اطراف برخورداري محدوده -
  .خودروها اي حاشیه

 نیـز  مشهد شهر در رضوي مطهر بافت پیرامونی حرم 3باغ نعیم در قطاع  احداث طرح پارکینگ طبقاتی ره
 تعریـف  سـه  قطـاع  سواره مرور و عبور در تسهیل هدف در مطالعات پیشین با و بوده شده یاد اهداف قالب در

برانگیـز در ایـن پـروژه مکانیـابی صـحیح و منطبـق بـا         با این وجود یکی از موضـوعات چـالش  . است گردیده
هاي راهبردي در سطح منطقه و شهر مشهد است. تامین ایمنی از لحاظ مباحث فنی، برقـراري امنیـت    برنامه

، مسـائل  هـاي سـنگین تجـاري و اقـامتی     هاي امنیتی و پدافندي، مباحث ترافیکی و بارگذاري از لحاظ مقوله
محیطی و آلودگی هوا در این منطقه از دیگر موضوعات بحث برانگیـز در ایـن پـروژه اسـت کـه باعـث        زیست

 طبقـاتی  پارکینـگ  احـداث  پـروژه  کـه  است ذکر به الزماند.  تطویل فرآیند احداث این پارکینگ تاکنون شده
 مطهـر  حـرم  پیرامـونی  بافـت  سازيبه و نوسازي مصوب طرح قالب در که است هایی پروژه از یکی نعیم باغ ره

    .است گردیدهو تصویب  تدوین) 1387 سال مصوب( رضوي
باغ نعیم و مشکالت مختلفی که این طـرح   هاي موجود طرح احداث پارکینگ طبقاتی ره با توجه به چالش

هاي اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است، کارفرماي محترم طرح (شهرداري منطقه ثامن مشـهد)   در سال
ی راهبرد دانش پویـا  را به موسسه پژوهشی، مهندس "باغ نعیم پارکینگ طبقاتی ره"مطالعات مهندسی ارزش 

 اعمـال  بـا  طـرح،  عوامل و ربطان ذي خبره، واگذار نمود تا از طریق تشکیل تیمی از متخصصان و کارشناسان
 منـابع  از حداکثري و بهینه استفاده جهت شده ارایه پیشنهادات و ها فعالیت مجموعه به کارکردگرایانه نگاهی

 طرح، مسایل حل براي راهکارهایی رو، پیش هاي الشچ و ها فرصت شناسایی ضمن طرح، محدوده موجود در
  .نماید ارایه -ارزش شاخص بهبود -عمر دوره هاي هزینه در جویی صرفه و پروژه کارکردي و کیفی ارتقاي

خردادمـاه   8در روز  "بـاغ نعـیم   پارکینـگ طبقـاتی ره  "مطالعه مهندسـی ارزش   بدین منظور، جلسه پیش
در مشهد برگزار شد. هدف از برگزاري این جلسه، آشنایی بیشتر تیم مهندسی ارزش با ابعـاد مختلـف    1397
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طرح بوده که از طریق ارایه آخرین وضعیت پروژه و سـیماي طـرح از سـوي مشـاور مطالعـات مرحلـه دوم و       
  مدیریت طرح میسر گردید.

بـاغ   پارکینـگ طبقـاتی ره  "ي صورت گرفته، کارگاه مهندسی ارزش ها در همین راستا و مطابق هماهنگی
در مشهد برگزار شد. همچنـین، پـیش از برگـزاري کارگـاه اصـلی،       1397تیرماه  14و  13در روزهاي  "نعیم

منظور آشنایی هرچه بیشتر با ابعاد و زوایـاي مختلـف    به 1397تیرماه  12اعضاي تیم مهندسی ارزش در روز 
هاي انجام شده، کارگـاه اصـلی    ریزي بر اساس برنامه  مطالعاتی و سایت پروژه بازدید نمودند. طرح، از محدوده

و  13/04/97در روزهـاي چهارشـنبه مـورخ     "باغ نعـیم  پروژه پارکینگ طبقاتی ره"مطالعات مهندسی ارزش 
ردیـد. در  در محل سالن جلسات هتل والیت مشهد در استان خراسان رضـوي برگـزار گ   14/04/97شنبه  پنج

پـردازي)   طی برگزاري کارگاه اصلی، مراحل مختلف مطالعه شامل فاز اطالعات، تحلیل کارکرد، خالقیت (ایده
  به انجام رسید.   مورد توافقبندي  و ارزیابی مطابق با برنامه زمان

ایده مختلف در مورد کارکردهـاي منتخـب اسـتخراج و ثبـت گردیـد و       154در نتیجه انجام این مراحل، 
هاي منتخب براي شـرح و بسـط بیشـتر در فـاز توسـعه       عنوان ایده ایده به 32سپس در مرحله ارزیابی تعداد 

بـا حضـور   و  97آبـان مـاه    20در تاریخ که سناریو در جلسه فاز توسعه  5ها در قالب  برگزیده شدند. این ایده
و در نهایـت ایـن سـناریوها بـر     مورد بررسی و امتیازدهی کیفی قرار گرفتند  برگزار شد،تیم مهندسی ارزش 

همچنین جلسه ارائه نهایی این مطالعه مورخ بندي قرار گرفت.  مبناي معیارهاي مهم مورد امتیازدهی و طبقه
بنـدي و ارزیـابی    اري ثامن برگزار گردید و نتایج جمعدر محل سالن جلسات شهرد 1397بهمن ماه سال  29

  به سمع و نظر حاضرین در جلسه رسید. گیرند، که در ادامه مورد بررسی قرار می سناریوهاي مختلف

ریزي استراتژیک و  که در حوزه برنامه دار و متعددي الزم است، مطالعات دامنه ابتداگونه مطالعه در  ایندر 
راهبردهـاي مـوثر در   شده و ونقل و ترافیک شهر مشهد انجام شده است، مرور  هاي مرتبط با حوزه حمل طرح

. الزم به ذکر است که به علت تعدد، در ادامه تنها برخی از مطالعات کـه  دحوزه پروژه مورد نظر استخراج گرد
قرار گرفته است. فهرستی از مطالعـاتی کـه    اشارهاند، مورد  ه بنیادین داشتهو یا جنب یت بیشتري داشتهجامع

باغ نعیم انجام شده است به شـرح   هاي مرتبط به پروژه مطالعات مهندسی ارزش پارکینگ طبقاتی ره در حوزه
  زیر است:

o 1350(خازنی،   جامع طرح( 
o 1354تفصیلی (خازنی،  طرح( 
o 1367سازي،  خانهمطهر (شرکت  حرم فلکه توسعه طرح( 
o 1370جامع (مهرازان،  طرح( 
o 1373مشهد (ممتحن،  شهر نقل و حمل جامع طرح مطالعات( 
o 1374مرکزي (طاش،  محدوده تفصیلی طرح( 
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o حرم مطهـر   پیرامون بافت بهسازي و نوسازي طرح بازنگري طرح ترافیکی مطالعات
 )1378 مشهد،ترافیک  (سازمان

o 1378مطهر (طاش،  حرم پیرامون بافت بهسازي و نوسازي طرح بازنگري( 
o تـردد،   ترافیـک (مهندسـین مشـاور بهـین     و نقل و حمل جامع مطالعات بازنگري

1380( 
o 1382تردد،  خاص(بهین ایام ترافیک مطالعات( 
o مشاور مشهد (مهندسین شهر در پیاده عابرین تردد ایمنی محدوده تعیین طرح مطالعات 

 )1382 فرابین،
o 1382یکپارچه (ممتحن،  همگانی ونقل حمل مطالعات( 
o 1383  پیاده (فرابین، عابر هاي گذرگاه یابی مکان و معابر سازي ایمن مطالعاتی طرح( 
o 1384مشهد (ممتحن،  شهر ترافیکی هاي گره براي طراحی و مطالعه( 
o حرکت مشاور مشهد (مهندسین شهر سواري دوچرخه یکپارچه سامانه طراحی مطالعات 

 )1386پارس،  اندیشان  ره – پایدار
o 1386شریف،  نقل و حمل مشهد (پژوهشکده شهر رانی اتوبوس سیستم و خیابانی شبکه( 
o 1387هفتم،  ترافیک (طرح و نقل و حمل جامع مطالعات سازي بهنگام( 
o 1387مطهر (طاش،  حرم پیرامون بافت بازسازي و نوسازي طرح توسعه مطالعات( 
o روي  پیاده سیستم به اختصاص جهت پتانسیل داراي معابر تعیین تکمیلی مطالعات

 )1388مشهد،  (شهرداري
o 1389مشهد (طاش/ فجرتوسعه،  شهر زیرسطحی حیات گسترش مطالعات( 
o 1390مشهد (بهین تردد،  شهر زیرسطحی حیات گسترش ترافیک مطالعات( 
o ساز،  آتیه مشاور مشهد (مهندسین شهر تردد ممنوعه محدوده توسعه و بازنگري مطالعات

1390( 
o خراسان،  استان فناوري و علم مشهد (پارك شهر هوشمند نقل و حمل جامع مطالعات

1392( 
o اي مرحلـه  اجـراي  از پـس  رانـی  اتوبـوس  خطـوط  شـبکه  بـازطراحی  مطالعات BRT و LRT 

 )1392تبادل،  و راه مشاور (مهندسین

o مشهد (مهندسین شهر در سواري دوچرخه فرهنگ اشاعه و دوچرخه هاي ایستگاه یابی مکان 

 )1393تردد فردا،  راهبرد مشاور
o مقدس  مشهد شهر مرکزي ترافیک محدوده و ونقل حمل وضعیت بهبود مطالعات

 )1394اندیشه،  و طرح آوند مشاور (مهندسین
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 ،جـا این درایـن پـروژه خـاص،     گیري مدیران در با توجه به اهمیت مطالعات ترافیکی و تاثیر آن بر تصمیم
شـده   ارایه مرکزي هسته با مرتبط مشهد شهر نقل و حمل جامع مطالعات سازي بهنگام نتایج چکیده

خالصـه  اسـت.   شـده  انجام 1393 تا 1387 هاي سال بین هفتم طرح محترم مشاور توسط مطالعات این. است
  گردد: ها و نمودارهاي زیر ارائه می نتایج این مطالعه در قالب شکل

  

  
-1-1 شکل  مشهد ترافیکی شهر  گانه15مناطق  

  
گانه، ناحیه هاي اطراف و  15درصد سفرهاي زائرین شهروند و غیرشهروند از مناطق   -2-1 شکل

 مطهر محورهاي ارتباطی شهر مشهد به حرم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شهروند 22 9 8.2 11 5.5 3.6 3.5 7.7 9.4 5 1.3 1.8 6.8 2.9 0.2

غیرشهروند 78.3 3.1 1.2 1.7 1.3 1.2 3.7 2.5 1.3 0.9 0.2 0.7 1.5 0.4 0.1
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به حرم مطهر به تفکیک  1انحصاراً از منطقه سفرهاي زائرین شهروند و غیرشهروند  درصد  -3-1 شکل
  نوع وسیله دسترسی

 
-4-1 شکل  مطهر حرم به شهروند زائران سفرهاي در سفر وسایل انواع سهم 

 
-5-1 شکل مطهر حرم به غیرشهروند زائران سفرهاي در سفر وسایل انواع سهم 
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-6-1 شکل  مقدس مشهد شهر به غیرشهروند زائران سفرهاي در سفر وسایل انواع سهم 

-1-1  معیارهاي ارزیابی سناریوها 

 تعیـین  ضـمن  ،مطالعه تیمگیرند.  ها قرار می مالك ارزیابی پیشنهادها و گزینه در نهایت معیارهاي ارزیابی
 ارتبـاط  چـه  معیارها این که نماید مشخص باید ،)مطالعه مبانی از بخشی عنوان به( مطالعه ابتداي در معیارها
ـ  هبـود  یکـدیگر  از مسـتقل  باید معیارها. داشت خواهند مطالعه پایان پیشنهادي هاي گزینه با مهمی مین او ت

ربط پـروژه   زمان عوامل ذي منظر ه دهنده مطالعه باشد. معیارها با تبادل معناي حصول رضایت سفارش ها به آن
مطالعه، در کارگـاه اصـلی    . معیارهاي پیشنهادي در مرحله پیششود تعیین میویژه اعضاي تیم مطالعات  و به

گیرنـد.   ها مورد ارزیابی قـرار مـی   منظور تعیین وزن نهایی آن (فاز اطالعات) نیز مورد بازنگري قرار گرفته و به
ه شرح زیر تعیین گردیـده  ب "باغ نعیم پروژه پارکینگ طبقاتی ره"معیارهاي ارزیابی مطالعات مهندسی ارزش 

  ست:ا

  باغ نعیم معیارهاي ارزیابی پروژه پارکینگ طبقاتی ره -1-1 جدول
A سهولت اجرا و کاهش زمان اجرا 
B  بهبود ترافیک 

C  برداري و نگهداري سهولت بهره 

D  هاي انجام شده گذاري استفاده حداکثري از سرمایه 

E  (براساس کارکردهاي پروژه) افزایش رضایت اجتماعی 
F  افزایش ایمنی 
G   امنیتافزایش 
H  گذاري جهت تامین منابع مالی ایجاد جذابیت سرمایه 

I  (با تاکید بر حفظ فضاي سبز و کاهش آلودگی) بهبود کیفیت محیط زیست شهري 

J  ایجاد فضاي ارزشمند شهري 

K  پذیري طرح (قابلیت تغییر کاربري در آینده) افزایش انعطاف 
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 ، معیارهاي ارزیابی طرح"باغ نعیم پروژه پارکینگ طبقاتی ره"در این مرحله از مطالعات مهندسی ارزش  
دهی گردید که نتایج آن در جدول زیر  ي تیم مهندسی ارزش وزنتوسط اعضا ،AHPزوجی  مقایسهبا روش 

  ارائه شده است:

  نعیم باغ دهی معیارهاي ارزیابی پروژه پارکینگ طبقاتی ره نتایج وزن -2-1 جدول
  وزن نهایی (درصد)  وزن (درصد)  نام معیار  ردیف

 10,8 10,82 افزایش امنیت  1
 10,3 10,33 ایجاد فضاي ارزشمند شهري  2
 10,3 10,32 بهبود کیفیت محیط زیست شهري  3
 10,1 10,07 افزایش رضایت اجتماعی  4
 9,9 9,93 افزایش ایمنی  5
  9,9  9,86 بهبود ترافیک  6
  9,1  9,13 پذیري طرح انعطافافزایش   7
  8,0  7,95  گذاري ایجاد جذابیت سرمایه  8
  7,7  7,70  برداري و نگهداري سهولت بهره  9
  7,6  7,60  گذاري انجام شده استفاده حداکثري از سرمایه  10
  6,3  6,28  سهولت اجرا و کاهش زمان اجرا  11

  100  100  جمع

-2-1  ها طرح ایده 

 154، تعـداد  در مجموع "باغ نعیم پروژه پارکینگ طبقاتی ره"در طی فاز خالقیت مطالعه مهندسی ارزش 
 زیـر شـده بـراي هریـک از کارکردهـا در جـدول       هـاي ارایـه    ایده توسط اعضاي تیم مطرح گردید. تعداد ایده

  مشخص شده است.  
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-7-1 شکل  پردازي) فاز خالقیت (ایده -باغ نعیم  کارگاه مهندسی ارزش پارکینگ طبقاتی ره 

  هامربوط به هر یک از آن شده مطرحهاي  کارکردهاي منتخب و تعداد ایده -3-1 جدول
  ها تعداد ایده کارکرد عنوان کارکرد کد  ردیف

1 LU 91 تخصیص کاربري مناسب 
2 SF 23 تامین ایمنی 
3 SC 20  افزایش امنیت  
4 AV 14  تسهیل دسترسی  
5 SO  6  اي مرحلهبرداري  امکان بهره  

  154  ها مجموع ایده

-3-1  ها بندي و توسعه اولیه ایده  دسته 

پروژه پارکینگ "هاي برتر جهت بررسی در فاز توسعه مطالعات مهندسی ارزش  پس از انتخاب ایده
ها به دلیل مشابهت یا کارکرد یکسان با  ها، ابتدا برخی از ایده در مرحله توسعه اولیه ایده "باغ نعیم طبقاتی ره

ر قالب چند بسته (پکیج) به هاي منتخب جهت بررسی در فاز توسعه د یکدیگر ترکیب گردیده و سپس ایده
  بندي گردیدند. دسته زیرشرح جدول 



 
\ 
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هاي منتخب جهت بررسی در فاز توسعه مطالعات مهندسی ارزش پروژه  ایدهبندي  دسته -4-1 جدول
  باغ نعیم پارکینگ طبقاتی ره

  عنوان ایده  عنوان دسته

بهبود طرح مبنا 
(احداث 
  پارکینگ)

 هاي بیشتر براي مدیریت بحران پله هاي برقی و ساخت راه کاهش تعداد پله

 آسانسورهاي  هاي ورود و خروج و شفت افزایش رمپ
 استفاده از سازه ضدانفجار

 ایجاد آسانسور جنب رمپ ورودي

 برداري از نظریه شهرسازي چشم فضا گرته

  ها و وسط هاي تهویه در جداره ها و کانالvoidهاي فرار،  احداث پله
  ها با نورگیرvoidپوشش 

کاهش پارکینگ 
یا اجراي 

 اي مرحله

 تاسیسات با جدا خدماتی و فرهنگی ساختمان و تاسیسات حذف باز، طرف چهار و متر 100 در 50 احداث پارکینگ
  فردي

  صورت پارکینگ درصد کاربري طرح به 50ایجاد 
  ها و تسریع در ارتباط زائران با حرم صورت نواري) با هدف کاهش هزینه باغ نعیم (به اي ره اجراي مرحله

جابجایی یا حذف 
 پارکینگ

 نام هشت بهشت عی بههاي موضو ایجاد پارك
 اي کمتر البالغه تهران) با بارگذاري سازه باغچه (مشابه بوستان نهج ایجاد گودال

  فضاي عبوري یا گذرگاه پل (مشابه پل طبیعت)
 جاي پارکینگ خانه به احداث تصفیه

 هاي اماکن تاریخی و مذهبی حذف پارکینگ و استفاده از این فضا جهت ایجاد ماکت
 باغ و عدم ایجاد طبقات زیرسطحی صورت ره طبقه همکف به ایجاد

  ایجاد پایانه حمل و نقل عمومی
  بندي و ایجاد فضاي سبز براي شرایط موجود و حذف پارکینگ تراس

  باغ نعیم ایجاد پایانه خودروهاي برقی در محل سازه ره
از طبقه منفی یک جهت نمایش مشاغل حذف طبقات منفی دو تا منفی چهار و سرویس بهداشتی و استفاده 

  قدیمی
  خوانی و مراسم مذهبی ایجاد فضاهاي تعزیه

  ها به لبه بیرونی و تقویت حمل و نقل عمومی تغییر استراتژي طرح از طریق انتقال پارکینگ

سازي  بهینه
 - کاربري فرهنگی

  اجتماعی
(طبقه منفی 

 یک)

 ویژه کودکان طبقات سنی بهایجاد امکانات رفاهی و آموزشی براي همه 
 موزه مشاغل قدیمی در طبقه منفی یک - ایجاد بازار

  موزه رضوي (در طبقه منفی یک) احداث باغ
  ایجاد خط سبز جهت عبور و مرور در طبقه منفی یک با امکان دسترسی به بیمارستان جواداالئمه

  ایجاد آکواریوم
 ایجاد داروخانه و خدمات درمانی

 مراکز شهر غذا (در طبقه منفی یک) ایجاد
 کاهش عرض طبقات باال (همکف و منفی یک) و ایجاد فضاي سبز در اطراف

  ایجاد فضاي کارواش
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-4-1  ارزش) یهاي منتخب کارگاه مهندس دهیتوسعه ا(توسعه فاز  

  باغ نعیم با اصالحات فنی سناریوي احداث پارکینگ طبقاتی ره -1- 1-4

 قابـل مشـاهده اسـت. بـراین     زیـر ها به روز رسانی شده که نتایج حاصل از آن در جـدول   ریز برآورد هزینه
باغ نعیم با توجه به نرخ تورم اعالمی از طرف بانـک مرکـزي، حـدود     اساس هزینه احداث پارکینگ طبقاتی ره

میلیارد ریال برآورد شده است که همانطور که در بخش پیش نیز بدان اشاره شد ایـن مبلـغ بـدون در     1900
ص کشـور، امکـان بـرآورد ایـن     نظر گرفتن تاسیسات مورد نیاز است و با توجه به نوسانات ارزي و شرایط خـا 

برداري پارکینـگ بـه روش هزینـه     ساخت و بهرههمچنین ارزش خالص فعلی، ها مقدور نیست.  بخش از هزینه
  )  برآرود شده است که در جدول بعدي قابل مشاهده است.  LCCچرخه عمر (

  97روزرسانی شده طرح براساس فهارس بهاي  هبرآورد هزینه ب -5-1 جدول

فعالیت شرح ردیف  
یربناز سطح  

)مترمربع(  
 هزینه برآورد

)مترمربع/ریال(  
)ریال( کل هزینه برآورد  مالحظات 

وابسته فضاهاي و پارکینگ فضاهاي 1  اجراي هزینه برآورد 1،318،962،267،036 28،969،081 45،530 
 براساس طرح
 و کاال بهاي شاخص

 مصرفی خدمات
مرکزي بانک  

خدماتی و تجاري فرهنگی، فضاهاي 2  10،730 40،897،526 438،830،458،272 
پشتیبانی و تاسیسات فضاهاي 3  1،940 28،969،081 56،200،017،528 

باغ ره محوطه 4  14،000 6،248،233 87،475،264،800 

)ریال( جمع  1،901،468،007،636 
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  DTبرداري و درآمد سناریوي  هزینه ساخت، بهره برآورد ارزش خالص فعلی -6-1 جدول
   هزینه ساخت  

 مقدار هزینه واحد عنوان هزینه یا سود نوع جریان ه/س
هزینه یا سود متمرکز 

 ساالنه
ضریب 
 پیمان

هزینه یا سود متمرکز 
ساالنه با ضریب 

 پیمان

سال 
رخ 
 دادن

مدت 
 زمان

عالمت 
 جریان

 ارزش کنونی
ارزش کنونی (گرد به 

 میلیون)

 هزینه ه
احداث پارکینگ طبقاتی 

 ره باغ نعیم
633,822,669,212 1 633,822,669,212 1.0 633,822,669,212 0 3 -1 -1,664,233,813,867 -1,664,230,000,000 

                      -1,664,233,813,867 -1,664,230,000,000 

   برداري و نگهداري هزینه بهره  

 ه/س
نوع 
 جریان

 مقدار هزینه کل عنوان هزینه یا سود
هزینه یا سود متمرکز 

 ساالنه
ضریب 
 پیمان

 هزینه یا سود سالیانه
سال 
 شروع

مدت 
 زمان

عالمت 
 جریان

 ارزش کنونی
ارزش کنونی (گرد به 

 میلیون)

 هزینه ه
نگهداري برداري و  بهره

 پارکینگ طبقاتی ره باغ نعیم
1,901,468,007,636 3%     57,044,040,229 4 47 -1 -249,698,280,838 -249,698,000,000 

                      -249,698,280,838 -249,698,000,000 

   درآمد  

 ه/س
نوع 
 جریان

 مقدار هزینه واحد عنوان هزینه یا سود
هزینه یا سود متمرکز 

 ساالنه
ضریب 
 پیمان

 هزینه یا سود سالیانه
سال 
 شروع

مدت 
 زمان

عالمت 
 جریان

 ارزش کنونی
ارزش کنونی (گرد به 

 میلیون)

 445,761,000,000 445,761,280,706 1 47 4 101,835,000,000     1 101,835,000,000 درآمد حاصل از پارکینگ سود س

 445,761,000,000 445,761,280,706 درآمد دوره عمر        
 1,913,928,000,000- 1,913,932,094,705- هزینه دوره عمر        
 1,468,167,000,000- 1,468,170,813,999- هزینه) دوره عمر - بیالن (درآمد         
 0.233 0.233 درآمد به هزینه        
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  مزایا و معایب سناریو - 1-1- 1-4

تـوان   باغ نعیم به همراه اصالحات فنی را می سناریوي احداث پارکینگ طبقاتی رهترین مزایا و معایب  مهم
  صورت زیر بیان نمود: به

 مزایاي سناریو  
 اي پیرامون معابر اطراف و شارستان رضوي ساماندهی پارك حاشیه •

 افزایش جذابیت تجاري منطقه و ایجاد ارزش افزوده باالتر •

 تعیین تکلیف زمین رها شده •

 گذاري انجام شده جهت طراحی و اجراي گودبرداري سرمایه استفاده از •

 برداري زایی موقت در فاز ساختمانی و دائمی در فاز بهره افزایش اشتغال •

 درآمدزایی پایدار براي شهرداري منطقه •

 معایب  
 براساس طرح فعلی عدم امکان تامین ضوابط فنی و ایمنی 

    حـوادث  نظیـر زلزلـه و    بالیـاي طبیعـی   کننـدگان در زمـان   ریسک باالي ایمنـی بـراي اسـتفاده
 غیرطبیعی مانند آتش سوزي

 ریزي عملیات خرابکارانه و عدم امکان نظارت کامل بر عبور و مرورها امکان برنامه 

 رویه ازدحام و ترافیک در معابر اصلی و شعاعی مرتبط با پارکینگ افزایش بی 

 افزایش شدید آلودگی هوا براساس آمار موجود 

  ها در محدوده به علت سرعت پـایین بـاد در    مدت آلودگی حاصل از خروجی جت فنماند طوالنی
 هاي اطراف منطقه، توپوگرافی و ارتفاع زیاد ساختمان

 مصوب و در دست تصویب هاي راهبردي ها و برنامه عدم مطابقت با طرح 

 افزایش آلودگی منابع آب و خاك در منطقه با توجه به باال بودن تراز آب زیرزمینی 

 پذیري طرح و عدم انطباق طرح با نیازهاي آتی شهري عدم انعطاف 

  هـاي عمـومی مـورد نیـاز نظیـر       نیاز به تملک اراضی براي ارتقا سرانه فضاي سبز و سایر کـاربري
 ایستگاه حمل و نقل عمومی در منطقه

   تداخل مسیر سواره و پیاده در مبادي ورودي به پارکینگ در همه سناریوهاي طراحی 

 ها فن ریسک سالمتی براي عابران پیاده تراز سطحی به علت ماند آلودگی خروجی از جت افزایش 

 با توجه به تعبیه بازشوها و خروجی تاسیسات کاهش عرض معبر پیاده در تراز سطحی 

           نیاز به سطح اشغال بسیار زیاد بـراي جانمـایی تعـداد جایگـاه پارکینـگ مـوردنظر بـا توجـه بـه
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 زیرسطحی بودن سازه

 با توجه به زیرسطحی بودن سازه یش تصاعدي هزینه ساخت سازه و نصب تاسیساتافزا 

 هاي پارك توسط کسـبه محلـی، خـدام، مـراجعین تجـاري و       اشغال درصد قابل توجهی از جایگاه
 مجاوران

 کاهش سطح اشغال پارکینـگ طبقـاتی بـه همـراه کـاربري ترکیبـی زمـین       سناریوي  -2- 1-4

)DS  (  

غال پارکینگ و یا کاهش تعداد طبقات آن است به نحوي کـه بتـوان   سناریو حاضر شامل کاهش سطح اش
ها استفاده نمود. با توجه بـه محـل قرارگیـري زمـین      از مابقی عرصه زمین یا اعیان آن در قالب سایر کاربري

هاي اصلی مطروحه تخصیص فضایی در این محـدوده بـه فضـاي     مورد نظر، همواره یکی از پیشنهادات و ایده
اه حمل و نقل عمومی و یا فضاهاي همگانی مورد نیاز در محدوده حرم مطهـر بـوده اسـت. بـراي     سبز، ایستگ

ها الزم است بخشی از سطح اشغال پارکینگ طبقاتی در طرح مبنا و یا برخی از  پرداختن به این دسته از ایده
ذیل این سـناریو، سـه    توان هاي موردنیاز اختصاص یابد. در این صورت می طبقات سازه آن براي سایر کاربري

. هزینه برآوردي هریـک از ایـن زیرسـناریوها    در شکل زیر نیز نشان داده شده است زیربخش تعریف نمود که
  در جداول بعدي نیز ارائه شده است.

 ) کاهش سطح اشغال پارکینگ و اختصاص فضاي عرصه باقیمانده به فضاي سبزDS1( 

  عرصه باقیمانده به پارکینگ و ایستگاه حمل و نقل کاهش سطح اشغال پارکینگ و اختصاص فضاي
 )DS2عمومی (

 اقامتی مورد نیاز (-کاهش طبقات پارکینگ و اختصاص فضاي اعیان باقیمانده به فضاهاي ترکیبیDS3( 

 تواند به دو صورت فضاي سبز متمرکز و یا پیرامونی اجرا شود.  می DS1الزم به ذکر است که سناریوي 
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زیرسناریوهاي کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به همراه کاربري ترکیبی زمین (  DS  )-8-1 شکل

  در حالت احداث پارکینگ نواري با فضاي سبز پیرامونی DS11هاي زیرسناریو  برآورد هزینه -7-1 جدول

سطح زیربنا   شرح فعالیت  ردیف
  (مترمربع)

برآورد هزینه واحد 
  (ریال / مترمربع)

برآورد هزینه کل 
  (ریال)

  973,361,121,600 28,969,081 33600 کاربري پارکینگ و فضاهاي وابسته  1
  458,052,291,200 40,897,526 11200 کاربري فرهنگی، تجاري و خدماتی  2
  8,000,000,000 4,000,000 2000 فضاي سبز  3
  87,475,264,800 6,248,233 14000 باغ محوطه ره  4

  1,526,888,677,600  جمع کل (ریال)
  

 همراه فضاي سبز و در حالت احداث پارکینگ متمرکز به DS12هاي زیرسناریو  برآورد هزینه -8-1 جدول

  آبنما

سطح زیربنا   شرح فعالیت  ردیف
  (مترمربع)

برآورد هزینه واحد 
  (ریال / مترمربع)

برآورد هزینه کل 
  (ریال)

  391,082,593,500 28,969,081 12000 کاربري پارکینگ و فضاهاي وابسته  1
  184,038,967,000 40,897,526 4000 کاربري فرهنگی، تجاري و خدماتی  2
  16,657,221,575 28,969,081 575 فضاهاي تاسیسات و پشتیبانی  3
  28,117,048,500 6,248,233 4000 باغ محوطه ره  4
  24,000,000,000 4,000,000 6000  فضاي سبز و آبنما  5

  600,442,109,075  جمع کل (ریال)
 

 

  

 

کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی 
)DS(به همراه کاربري ترکیبی زمین 

کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی 
)DS1(به همراه فضاي سبز  

پارکینگ به صورت متمرکز در ضلع شرقی و 
)DS12(فضاي سبز در ضلع غربی 

پارکینگ به صورت نواري و 
)DS11(فضاي سبز پیرامونی

کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به 
)DS2(پارکینگ وسایل حمل و نقل عمومی 

کاهش طبقات پارکینگ و کاربري تلفیقی 
)DS3(از سایر طبقات  
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همراه کاربري پایانه و  در حالت احداث پارکینگ طبقاتی به DS2هاي زیرسناریو  برآورد هزینه -9-1 جدول
  ایستگاه حمل و نقل عمومی 

سطح زیربنا   شرح فعالیت  ردیف
  (مترمربع)

برآورد هزینه واحد 
  (ریال / مترمربع)

برآورد هزینه کل 
  (ریال)

  391,082,593,500 28,969,081 12000 کاربري پارکینگ و فضاهاي وابسته  1
  184,038,967,000 40,897,526 4500 کاربري فرهنگی، تجاري و خدماتی  2
  16,657,221,575 28,969,081 575 فضاهاي تاسیسات و پشتیبانی  3
  28,117,048,500 6,248,233 4000 باغ محوطه ره  4
  24,000,000,000  2,980,000  6000  پایانه حمل و نقل عمومی  5

  572,442,109,075  جمع کل (ریال)

کاهش تعداد طبقات پارکینگ و کاربري تلفیقی حالت  در DS3 هاي زیرسناریو برآورد هزینه -10-1 جدول
  سایر طبقات

  سطح زیربنا  شرح فعالیت  ردیف
  (مترمربع)

برآورد هزینه 
  (ریال/مترمربع)

برآورد هزینه کل 
  مالحظات  (ریال)

فضاهاي پارکینگ و فضاهاي   1
 489،948،330،000 21،522،000 22،765  وابسته

سازي و  سطح محوطه
فضاهاي اقامتی به 
صورت حدودي 

  برآورد گردیده است.

فضاهاي فرهنگی، تجاري و   2
 326،020،320،000 30،384،000 10،730  خدماتی

 17،217،600،000 21،522،000 800  فضاهاي تاسیسات و پشتیبانی  3
 51،062،000،000 4،642،000 11،000  سازي محوطه  4
 411،090،000،000 41،109،000 10،000  فضاهاي اقامتی  5

  1،295،338،250،000  جمع (ریال)

مصوب  يها نگی(با احداث پارک یاز سطح اول به سطوح خارج نگیانتقال پارک  1-5-
  )DSS( میباغ نع ره نیزم يکاربر ینیگزیدر خارج از سطح اول) و جا

و تغییـرات آتـی محـدوده پیرامـونی حـرم مطهـر رضـوي در طـرح مصـوب           مطالعات راهبرديبا توجه به 
سـناریو، کـه سـناریوي     ایـن  مطالعات بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک محدوده مرکزي شهر مشـهد، در 

گردد تا جانمـایی پارکینـگ بـه حلقـه بیرونـی محـدوده        ، پیشنهاد مینیز هست تیم مهندسی ارزشمنتخب 
با رنگ آبی و تحت عنوان محدوده سطح دو مشخص شده اسـت،  زیر که در شکل پیرامونی حرم مطهر رضوي 

  انتقال یابد.
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-9-1 شکل  محدوده پیرامونی حرم مطهر رضوي و مدهاي حمل ونقل در هر سطح 2و  1موقعیت سطوح  

که بخشی از اراضی  1-8و شکل چهار پارکینگ مصوب از مجموعه جدول بررسی احداث در این راستا 
)، پارکینگ 2هاي ضیافت و کوثر (قطاع  شود. پارکینگ اند، پیشنهاد می تاکنون تملک شده ها مورد نیاز آن

توانند در اولویت قرار  اند می ) که همگی در سطح دو واقع شده4) و پارکینگ صفا (قطاع 3صفین (قطاع 
  اند. ها در سطح دو در شکل زیر نشان داده شده گیرند. موقعیت قرارگیري این پارکینگ
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-10-1 شکل  مصوب در سطح دو و درصد تملک هر یک   چهار پارکینگموقعیت  

اینجا نکته حائز اند. در  پارکینگ نیز در قالب جداول زیر ارائه شده 4برآورد اقتصادي هزینه احداث این 
پارکینگ مورد  4توان هر  باغ نعیم می اهمیت این است که با هزینه برآوردي احداث پارکینگ طبقاتی ره

ها به صورت سطحی و  طبقه از این پارکینگ 6اشاره در این بخش را احداث نمود. همچنین با توجه به اینکه 
ها نیز کاهش  تاسیسات و تعمیر و نگهداري آن هاي نصب اند، بدیهی است که هزینه فراسطحی پیشنهاد شده

  چشمگیري خواهد داشت.
 هزینه  (ریال) هزینه واحد (ریال) مقدار پارکینگ عمومی ضیافت

 - - 2617,67 مساحت قابل ساخت (مترمربع)

 151،662،988،523 28،969،081 5235,34 مساحت زیرسطحی (مترمربع)

 272،993،379،341 17،381،449 15706,02 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 - - %14,2 زمین تملک شده (درصد)

 112،298،043،000 50،000،000 %85,8 زمین تملک نشده (درصد)

 - - 2قطاع  -  2سطح  موقعیت

 - - طبقه 8 تعداد طبقات

 - - 838 تعداد جایگاه پارك (خودرو)

 - - 20941,36 کل زیربنا (مترمربع)

 536،954،410،863 جمع هزینه
  

 پارکینگ ضیافت 
%14,2تملک شده:   

%85,8تملک نشده:   

 پارکینگ کوثر
 %5,3تملک شده: 

 %94,7تملک نشده: 

 پارکینگ صفین
%49,1تملک شده:   

%50,9تملک نشده:   

 پارکینگ صفا
%54,7تملک شده:   

%45,3تملک نشده:   
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 هزینه  (ریال) هزینه واحد (ریال) مقدار پارکینگ عمومی کوثر
 - - 1214,91 مساحت قابل ساخت (مترمربع)
 70،389،652،395 28،969،081 2429,82 مساحت زیرسطحی (مترمربع)

 126،701،374،312 17،381،449 7289,46 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 - - %5,3 (درصد)زمین تملک شده 
 57،525،988،500 50،000،000 %94,7 زمین تملک نشده (درصد)

 - - 2قطاع  -  2سطح  موقعیت
 - - طبقه 8 تعداد طبقات

 - - 388 تعداد جایگاه پارك (خودرو)

 - - 9719,28 کل زیربنا (مترمربع)
 254،617،015،207 جمع هزینه

  

 هزینه  (ریال) (ریال)هزینه واحد  مقدار پارکینگ عمومی صفین
 1692,1 مساحت قابل ساخت (مترمربع)

 98،037،163،920 28،969،081 3384,2 مساحت زیرسطحی (مترمربع)  
 176،466،895،056 17،381،449 10152,6 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 - - %49,1 زمین تملک شده (درصد)
 43،063،945،000 50،000،000 %50,9 زمین تملک نشده (درصد)

 - - 3قطاع  -  2سطح  موقعیت
 - - طبقه 8 تعداد طبقات

 - - 541 تعداد جایگاه پارك (خودرو)
 - - 13536,8 کل زیربنا (مترمربع)

 317،568،003،977 جمع هزینه
  
  

 هزینه  (ریال) هزینه واحد (ریال) مقدار پارکینگ عمومی صفا

 2195,79 مساحت قابل ساخت (مترمربع)
  

 127،220،036،738 28،969،081 4391,58 مساحت زیرسطحی (مترمربع)

 228،996،066،128 17،381،449 13174,74 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 - - %54,7 زمین تملک شده (درصد)

 49،734،643،500 50،000،000 %45,3 زمین تملک نشده (درصد)

 - - 4قطاع  -  2سطح  موقعیت

 - - طبقه 8 تعداد طبقات

 - - 703 تعداد جایگاه پارك (خودرو)

 - - 17566,32 کل زیربنا (مترمربع)

 405،950،746،366 جمع هزینه
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  پارکینگ مصوب در سطح دو با دو طبقه زیرسطحی 4تملک و احداث   هزینه بندي جمع -11-1 جدول
 مقدار عنوان

 7،720 مساحت قابل ساخت (مترمربع)

 15،441 مساحت زیرسطحی (مترمربع)

 46،323 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 2،470 تعداد جایگاه پارك

 61،764 کل زیربنا (مترمربع)

 1،515،090،176،413 ها (ریال) جمع هزینه

ها، تعداد طبقات زیرسطحی دو طبقه در نظر  در طرح مصوب همه پارکینگطور که اشاره شد،  همان
باغ نعیم چهارطبقه دیده شده  تعداد طبقات زیرسطحی در طرح ره گرفته شده است و این در حالیست که

هاي چهارگانه باال نیز تعداد طبقات زیرسطحی  ها، در اینجا براي پارکینگ ردیف شدن گزینه است. جهت هم
 ها و تعداد جایگاه خودرو مورد بررسی قرار گیرد. شود تا هزینه نیز چهارطبقه در نظر گرفته می

  

 هزینه  (ریال) هزینه واحد (ریال) مقدار ضیافتپارکینگ عمومی 

 - - 2617,67 مساحت قابل ساخت (مترمربع)

 303،326،556،426 28،969،081 10470,7 مساحت زیرسطحی (مترمربع)
 272،993،379،341 17،381،449 15706,02 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 - - %14,2 زمین تملک شده (درصد)
 112،298،043،000 50،000،000 %85,8 نشده (درصد)زمین تملک 

 - - 2قطاع  -  2سطح  موقعیت
 - - طبقه 10 تعداد طبقات

 - - 1048 تعداد جایگاه پارك (خودرو)
 - - 26،176,7 کل زیربنا (مترمربع)

 688،617،978،767 جمع هزینه
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 هزینه  (ریال) هزینه واحد (ریال) مقدار پارکینگ عمومی کوثر

 - - 1214,91 مساحت قابل ساخت (مترمربع)

 140،779،304،791 28،969،081 4859,64 مساحت زیرسطحی (مترمربع)

 126،701،374،312 17،381،449 7289,46 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 - - %5,3 زمین تملک شده (درصد)

 57،525،988،500 50،000،000 %94,7 زمین تملک نشده (درصد)

 - - 2قطاع  -  2سطح  موقعیت

 - - طبقه 10 تعداد طبقات

 - - 485 تعداد جایگاه پارك (خودرو)

 - - 12149,1 کل زیربنا (مترمربع)

 325،006،667،603 جمع هزینه
  

 هزینه  (ریال) هزینه واحد (ریال) مقدار پارکینگ عمومی صفین
 1692,1 مساحت قابل ساخت (مترمربع)

 122،545،006،446 28،969،081 4230,2 (مترمربع)مساحت زیرسطحی   
 176،466،895،056 17،381،449 10152,6 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 - - %49,1 زمین تملک شده (درصد)
 43،063،945،000 50،000،000 %50,9 زمین تملک نشده (درصد)

 - - 3قطاع  -  2سطح  موقعیت
 - - طبقه 10 تعداد طبقات

 - - 676 جایگاه پارك (خودرو) تعداد
 - - 14382,8 کل زیربنا (مترمربع)

 342،075،846،502 جمع هزینه
  
  

 هزینه  (ریال) هزینه واحد (ریال) مقدار پارکینگ عمومی صفا
 2195,79 مساحت قابل ساخت (مترمربع)

  
 254،440،073،476 28،969،081 8783,16 مساحت زیرسطحی (مترمربع)

 228،996،066،128 17،381،449 13174,74 و فراسطحی (مترمربع) مساحت سطحی

 - - %54,70 زمین تملک شده (درصد)
 49،734،643،500 50،000،000 %45,30 زمین تملک نشده (درصد)

 - - 4قطاع  -  2سطح  موقعیت
 - - طبقه 10 تعداد طبقات

 - - 879 تعداد جایگاه پارك (خودرو)
 - - 21957,9 کل زیربنا (مترمربع)

 533،170،783،104 جمع هزینه
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  طبقه زیرسطحی 4پارکینگ مصوب در سطح دو با  4تملک و احداث   برآورد هزینه -12-1 جدول
 مقدار عنوان

  7،720,5 مساحت قابل ساخت (مترمربع)
 28،343 مساحت زیرسطحی (مترمربع)

 46،323 مساحت سطحی و فراسطحی (مترمربع)

 3088 تعداد جایگاه پارك

 74،666 زیربنا (مترمربع) کل

  1،888،871،275،976 ها (ریال) جمع هزینه
 

پارکینگ مصوب  4میلیارد تومان، در صورتی که در این  189اي در حدود  قابل مشاهده است که با هزینه
جایگاه پارك خودرو قابل دسترسی است که تقریبا دو برابر  3088شود، تعداد طبقه زیرسطحی احداث  4

 مبناست.طرح 

  مزایا و معایب سناریو -1- 1-5

تـوان   ترین مزایا و معایب سناریوي انتقال پارکینگ و جایگزینی کاربري زمین با گودال باغچـه را مـی   مهم
  صورت زیر بیان نمود: به

  مزایا
 عدم تداخل حرکت سواره و پیاده 

 تامین کامل ضوابط فنی، ایمنی و پدافند غیرعامل 

  بـاغ در صـورت اجـراي طـرح ترافیـک و تجهیـز        شعاعی مرتبط بـا ره کاهش ترافیک در معابر اصلی و
 ناوگان حمل و نقل عمومی

 کاهش آلودگی هوا و تلطیف هواي محدوده طرح 

 برداري و نگهداري هاي بهره کاهش هزینه 

 انداز توسعه منطقه افزایش سرانه فضاي سبز در جهت تامین اهداف چشم 

 مصوب و در دست تصویبهاي راهبردي  ها و برنامه مطابقت با طرح 

 هاي سطحی و زیرزمینی در منطقه دهی آب امکان کنترل و سامان 

 پذیري طرح و قابلیت تغییر کاربري آن مطابق با نیازهاي آتی شهري انعطاف 

 ایجاد جذابیت براي سفرهاي پیاده و یا با استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی 

 پارکینگ در سطح دو با توجه به فضاي بازتر هاي مناسب براي امکان تعبیه ورودي و خروجی 
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         نیاز به سطح اشغال کمتر براي جانمایی تعداد جایگاه پارکینـگ مـوردنظر بـا توجـه بـه تلفیـق سـازه
 سطحی و زیرسطحی

 کاهش هزینه ساخت سازه و نصب تاسیسات با توجه به سطحی بودن سازه 

 زایی موقت در فاز ساختمانی افزایش اشتغال  
  معایب

 طـرح  نشـدن  اجـرا  صـورت  در رضـوي  شارسـتان  و اطراف معابر اي حاشیه پارك ماندن معضل پابرجا 
 ترافیک

 حـرم  بـه  تشـرف  بـراي  شخصـی  خـودرو  از محلی کسبه و خدام مجاوران، زائران، عدم امکان استفاده 
 مطهر

 برداري می در فاز بهرهئزایی دا عدم اشتغال 

  درآمد مستقیمهزینه نگهداري براي شهرداري منطقه و عدم ایجاد 

 نیاز به هزینه براي تملک زمین در سطح دو جهت احداث پارکینگ جدید 
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-2  بندي و ارائه نتایج نهایی جمع 
کـه در   باغ نعـیم  هاي پیشنهادي تیم مهندسی ارزش پارکینگ طبقاتی ره نتایج امتیازدهی کیفی گزینه
طـور کـه در جـدول مالحظـه      در جدول زیر ارایه گردیـده اسـت. همـان    جلسه فاز توسعه صورت پذیرفت،

) بـاالترین امتیـاز کیفـی    DSS» (انتقال پارکینگ به سطح دو و جایگزینی کاربري زمین«گردد، گزینه  می
) را به خود اختصاص داده است. این بدان معنی اسـت کـه از دیـدگاه اعضـاي تـیم، اجـراي       79/6(برابر با 

هـاي   ، گزینـه DSSباشد. پس از گزینـه   ترین پتانسیل را جهت بهبود کیفی طرح دارا میگزینه مذکور بیش
) و کـاهش سـطح اشـغال    DS3کاهش طبقات پارکینـگ طبقـاتی و کـاربري تلفیقـی از سـایر طبقـات (      «

  باشند. ) داراي باالترین امتیاز کیفی میDS1پارکینگ طبقاتی به همراه فضاي سبز (

هـاي زیـر نشـان     شنهادي به تفکیک هریک از معیارهاي ارزیابی نیز در شکلهاي پی امتیاز کیفی گزینه
  داده شده است.  
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  باغ نعیم منتخب فاز توسعه مطالعات مهندسی ارزش پارکینگ طبقاتی ره هاي  نتایج امتیازدهی کیفی گزینه -1-2 جدول

اولویت
ردیف  
 

 گزینه پیشنهادي

ش زمان اجرا
سهولت و کاه

 

ک
بهبود ترافی

 

سهولت بهره
 

برداري و نگهداري
 

استفاده حداکثري از سرمایه
 

گذاري
ها 

 

ش رضایت اجتماعی
افزای

 

ش ایمنی
افزای

ش امنیت 
افزای

ایجاد جذابیت و سرمایه 
 

گذاري
 

بهبود کیفیت محیط
 

زیست شهري
 

ایجاد فضاي ارزشمند شهري
 

ش انعطاف
افزای

 
پذیري طرح

 

 میانگین
بهبود 
  کیفی

 (درصد)

 - 5,00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ساخت پارکینگ طبقاتی ره باغ نعیم (طرح مبنا) 0  طرح مبنا

گزینه 
 DT( 6,0 4,9 5,3 5,4 5,3 5,1 5,1 5,5 5,2 5,1 5,3 5,29 6%طبقاتی ره باغ نعیم به همراه اصالحات (ساخت پارکینگ  1  چهارم

گزینه 
 DS1( 5,8 5,1 5,1 5,3 5,5 5,9 5,7 5,3 6,3 6,2 4,9 5,56 11%کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به همراه فضاي سبز ( 1-2  سوم

گزینه 
 DS2( 5,4 5,3 4,8 5,4 5,4 5,2 5,3 5,4 4,9 5,4 4,6 5,20 4%طبقاتی به همراه ایستگاه حمل و نقل عمومی (کاهش سطح اشغال پارکینگ  2-2  پنجم

 DS3( 6,1 5,5 5,4 6,2 6,2 5,9 5,9 6,4 5,9 5,9 5,3 5,89 18%کاهش طبقات پارکینگ طبقاتی و کاربري تلفیقی از سایر طبقات ( 3  گزینه دوم

گزینه 
 4  منتخب

مصوب در  يها نگی(با احداث پارک یاز سطح اول به سطوح خارج نگیانتقال پارک
 )DSS( میباغ نع ره نیزم يکاربر ینیگزیخارج از سطح اول) و جا

7,9 6,4 6,4 5,6 6,9 6,7 6,9 5,6 7,4 7,3 7,5 6,79 36% 
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  منتخب براساس امتیاز کیفی تیم مهندسی ارزش ها و معرفی گزینه بندي گزینه اولویت -2-2 جدول

کد   عنوان گزینه  اولویت
  گزینه

امتیاز 
  کیفی

بهبود نسبت به 
  طرح مبنا (%)

گزینه 
  منتخب

هاي  (با احداث پارکینگ از سطح اول به سطوح خارجیانتقال پارکینگ 
 باغ نعیم ره و جایگزینی کاربري زمینمصوب در خارج از سطح اول) 

DSS 6,79 36%  

  DS3 5,89 18% کاهش تعداد طبقات پارکینگ و کاربري تلفیقی از سایر طبقات  دوم
  DS1 5,56 11% سبز کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به همراه فضاي  سوم

  DT 5,29 6% باغ نعیم با اعمال اصالحات ساخت پارکینگ طبقاتی ره  چهارم
  DS2  5,20 4% ونقل عمومی کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به همراه ایستگاه حمل  پنجم

هـا   هاي پیشنهادي و آنالیز اقتصادي هریک از گزینـه  در نهایت و پس از محاسبه امتیازات کیفی گزینه
  هاي منتخب پیشنهادي برآورد گردید.   (برآورد هزینه و درآمد دوره عمر)، شاخص ارزش گزینه

  هاي دوره عمر پروژه:   عبارت است از نسبت کارکرد و کیفیت به هزینه 1. شاخص ارزش

푉퐼 =
یفیتک + کارایی

هاي هزینه دوره عمر مجموع 
 

هایی اسـت کـه بتوانـد عـالوه بـر       به عبارت دیگر، مفهوم ارزش مطلوب در یک پروژه، دستیابی به ایده
برداري و  هاي بهره هاي دوره عمر آن (هزینه اجرا + هزینه ارتقاي کیفیت و کارآیی طرح، از مجموعه هزینه

طور کلی هدف اصـلی مطالعـه ارزش،    بایستی عنوان نمود که به در تعریف شاخص ارزش نگهداري) بکاهد.
باشد و همواره در یک مطالعه ارزش، ما به دنبال آن هسـتیم کـه شـاخص     ارتقاي شاخص ارزش پروژه می

  ارزش پروژه را تا حد امکان افزایش دهیم.

  
-1-2 شکل  چهار حالت ارتقاي شاخص ارزش در یک پروژه  

                                                             
1 Value  Index 



 
\ 
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از اجـراي هـر گزینـه،    باغ نعیم مشهد، درآمدهاي حاصـل   با توجه به آنکه در طرح احداث پارکینگ ره
لـذا در   ،نماید و اثرگذاري محسوسی بر شاخص ارزش خواهـد داشـت   مهمی در اقتصاد طرح ایفا مینقش 

نسـبت   جاي بـرآورد هزینـه دوره عمـر در هـر گزینـه، از      به هاي پیشنهادي، محاسبه شاخص ارزش گزینه
هـا   تري از میزان اثرات اقتصادي هریک از گزینه درآمد به هزینه استفاده شده است تا سیماي بهتر و دقیق

هاي پیشنهادي، نسبت درآمد دوره عمر در هر گزینه به هزینـه دوره   بدین معنی که در گزینهدست آید.  به
  ي هر گزینه است. برداري و نگهداري) بیانگر میزان اثرات اقتصاد عمر (اجرا + بهره

هاي پیشنهادي، هر گزینـه کـه بـه لحـاظ کیفـی از امتیـاز بـاالتري         بدیهی است که در بررسی گزینه
برخوردار بوده، درآمد دوره عمر آن بیشـتر و هزینـه دوره عمـر کمتـري داشـته باشـد، از شـاخص ارزش        

  ها برخوردار خواهد بود.   باالتري در مقایسه با سایر گزینه

هاي پیشنهادي و محاسبه شاخص  هزینه گزینه -نتایج حاصل از محاسبه امتیازات کیفی، برآورد درآمد
  مبنا به شرح جدول زیر ارایه گردیده است.ها در مقایسه با طرح  ارزش براي هریک از گزینه

  

푉퐼 =

امتیاز کیفی سناریو
امتیاز کیفی طرح پایه

 
퐵

퐶 طرح پایه
퐵

퐶 سناریو

 

هاي مشابه پارکینگ که کاربري عمومی  نکته ضروري است که در پروژهذکر این 
به جاي هزینه استفاده  B/Cرابطه شاخص ارزش بهتر است از نسبت  مخرجدارند، در 

عدم " ، بهترین حالتدر این رابطهنمود چرا که در صورت استفاده از هزینه دور عمر
بنابراین رابطه باال به  هد بود. و کاهش هزینه به سمت صفر خوا "اجراي هرگونه پروژه

  شکل زیر در خواهد آمد:
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  منتخب براساس امتیاز کیفی تیم مهندسی ارزش ها و معرفی گزینه بندي گزینه اولویت -3-2 جدول

کد   عنوان گزینه  ردیف
  گزینه

امتیاز 
  کیفی

بهبود نسبت 
به طرح مبنا 

(%)  

برآورد هزینه 
دوره عمر 

  (میلیارد ریال)

نسبت درآمد به 
  )B/Cهزینه (

شاخص 
  ارزش 

باغ نعیم مطابق با طرح ارایه شده  ساخت پارکینگ طبقاتی ره  0
 مبنا)توسط مشاور (طرح 

BC 5,00 0  1901  0,23  1,00  

  باغ نعیم به همراه اصالحات  ساخت پارکینگ طبقاتی ره  1
 (بهبود طرح مبنا)

DT 5,29 6%  1914  0,23  1,05  

کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به همراه کاربري ترکیبی با   1- 2-1
 احداث پارکینگ نواري و فضاي سبز پیرامونی

DS11 5,56 11%  1527  0,22  1,02  

کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به همراه کاربري ترکیبی با   2- 2-1
 احداث پارکینگ متمرکز و فضاي سبز و آبنما

DS12 5,56 11%  600  0,20  0,95  

2-2  
کاهش سطح اشغال پارکینگ طبقاتی به همراه کاربري ترکیبی با 

نقل  احداث پارکینگ طبقاتی به همراه کاربري پایانه و ایستگاه حمل و
 عمومی

DS2  5,20 4%  572  0,31  1,39  

کاهش تعداد طبقات پارکینگ و کاربري تلفیقی سایر طبقات   3
 (فرهنگی، تجاري، خدماتی، تاسیسات و...)

DS3 5,89  18%  1295  0,17  0,87  

4  
انتقال پارکینگ از سطح اول به سطوح خارجی با احداث 

هاي مصوب در خارج از سطح اول با دو طبقه زیرسطحی و  پارکینگ
 باغ نعیم  جایگزینی کاربري زمین ره

DSS 6,79  36%  1515  0,47  2,71  

  



 
\ 
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انتقال پارکینگ از سـطح  « DSSگردد، گزینه پیشـنهادي   طور که در جدول فوق مالحظه می همان
هـاي مصـوب در خـارج از سـطح اول بـا دو طبقـه        اول به سطوح خارجی با احداث پارکینـگ 

و اخـذ   درصد 36یزان با ارتقاي کیفی پروژه به م» باغ نعیم زمین رهزیرسطحی و جایگزینی کاربري 
عنـوان گزینـه برتـر     هاي پیشنهادي تیم مطالعـه ارزش، بـه   ) در میان گزینه71/2باالترین شاخص ارزش (

  انتخاب گردیده است.
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