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 چکيده

  یو استفاده عموم   نهیکم هز  ،سهولت استفاده  ،مختلف  یهایبه علت وسعت کاربر  ینیزم  یهاراه  شبکه
از    ،مرزها   یسو آن به فرا  یگستردگ  نیطبقات متوسط و کم درآمد جامعه و همچن یبرا  ژهیبه و ،آن

-ی اساس از جمله    ینی زم  یسفرها   انیبرخوردار است. نقاط شروع و پا  یادیز  یو بهره ده  یخدمت رسان

جوامع    یو اجتماع  ی اقتصاد  یها برنامه  یو اجرا  ی ری گ  میتصم  یهانهیگز  نیتریو بحران  نیمهمتر ،نیتر

توسعه    میمق  یهایاز استراتژ  ،در هر شهر و منطقه  ییهامکان  نیچن  نییو تع  صیشوند. تشخیمحسوب م
توان گفت ترمینال به شکل امروزی مکانی است در شهر که  به صورت ساده می  است.  یاو منطقه  یشهر

مسافر را از شهری به شهر دیگر بر عهده داشته و هدف نهایی اش ارائه خدمات به  وظیفه حمل و نقل 

های حیاتی کشورها و چشم انداز توسعه نمادی بنیادین  باشد. حمل و نقل به منزله شریانمسافرین می

  رود. از نگاهی دیگر حجمها به شمار میهای سطح توسعه پایدار در جوامع وحکومتترین نشانهو بدیهی
ای  لزوم توسعه ارتباطات وسرعت و حجم عملکرد بخش حمل و نقل را به گونه فزاینده   ،مبادالت جهانی

های زیر بنایی و زیر ساختی در روند توسعه  فعالیت  ،سازد در این میان حمل و نقل کاال و مسافر هویدا می

-عقب افتادن سایر بخش   ،شود و بنا به اعتقاد کارشناسان در صورت عقب ماندگی در این بخشتلقی می
با طراحی پایانه با مطالعات انجام شده  ای اقتصادی و اجتماعی امری طبیعی و گریز ناپذیر خواهد بود.  ه

حاصل از نبود ترمینال مرکزی برای    ،ه طرح برای ساخت میتوان به منظر شهری نامطلوب و ترافیكئو ارا

می توان رونق زیادی به کسب و    قماز شهر    برای این قسمت  همچنیناین قسمت از استان کمك کرد.  

. در نهایت پایانه طراحی شده با وسعت  کار رانندگان اتوبوس و سواری ها و ساکنین این منطقه بخشید
 هکتار در جنوب غربی شهر قم مکانیابی گردید.  5حدود  

  .طراحی  ،سرانه  ،گردشگری ،ارتباطات ،حمل و نقل ،ترمینال  :يديکل واژگان
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 مقدمه
عموم نهیکم هز  ،سهولت استفاده ،مختلف  یهایبه علت وسعت کاربر  ینیزم  یهاراه شبکه  یبرا  ژهیبه و  ،آن یو استفاده 

بهره ده یاز خدمت رسان  ،مرزها  یسو  آن به فرا  یگستردگ نیطبقات متوسط و کم درآمد جامعه و همچن برخوردار  یادیز  یو 
-برنامه   یو اجرا یریگ میتصم  یهانهیگز  نیتریو بحران  نیمهمتر  ،نیتریاساساز جمله   ینیزم یسفرها  انیاست. نقاط شروع و پا

 یهایاز استراتژ  ،در هر شهر و منطقه  ییهامکان نیچن  نییو تع  صیشوند. تشخیمجوامع محسوب    یو اجتماع  یاقتصاد  یاه

  ،ی لیر ،یامسافر )جاده  ییمختلف حمل و نقل کشور در جابجا یهاگسترش شبکه  رغمی  عل  است.  یاو منطقه یتوسعه شهر میمق
ارائه  تیبه وضع یدگیاساس ضرورت توجه و رس  نی. بر همردیگیدرصد آن توسط جاده صورت م ۹0از   شی( بیو هوائ ییایدر

و کنار    بیاز ترک ،یبزرگ خدمات یهاساختمان  گریهمچون د  ،اهانهیپا گردد.یآشکار م  یابخش حمل ونقل جاده نیخدمات در ا

مجموعه داشته باشند( حاصل    ینسبت به عملکرد اصل یمتفاوت یهایکه ممکن است کاربری )مختلف یعناصر و اجزا یریگهم قرار

از   كیهر  یهاتیمتناسب از فعال و حینحوه استفاده صح  زنی ،هابخش نیاز ا  كیمطلوب هر  تیاز فعال یاند. بدون شك ناآگاهآمده
نها  ،هاآن نسبت به ظرف  طراحیبه حصول   ،امر تیدر  بهره  پ  یهاتینامناسب و کم  منجر    ،یشده و اهداف طراح نییتع  شیاز 

 یحداقل در طراح  یبه الگوها یابیدست  ،نیبر اعالوه ( ۹8 نیقم فرورد  یشهردار  یمسافربر  یهاانهیپا  یسند راهبرد).  شودیم

عملکرد ا زانیم نیهمچن ،هایبسته به شناخت همه اجزا و کاربر  ،هاانهیپا در قبال    انهیپا یاصل  تیه با فعالط اجزا در راب نیارتباط 
به مسافر بوده و هر گونه حذف انتخاب  یدهسیسرو بدون مطالعه از پ  یمناسب و مطلوب  تواند یم  تیدر نها  ،گرفتهصورت شیو 

انتظارات طراح توقع و  برانبرآورده    یادیز  زانیبه م  ،را  یسطح  در  یهاگاهیجا  ،گفته  نیا  یسازد. مثال مشهود  سوخت مستقر 

بدون سنجش   یحذف آنها در چرخه طراح  یول  ،ندارد  نیبا مسافر میارتباط مستق  ،بخش  نیدر ا  تینوع فعالها است. هر چند  انهیپا

نظم و زمان بندیم  ،طرح  ییبستر اجرا  رد ازهاین   دمانیمختلف و چ  یها  یها گردد. کاربر سیسرو یتواند منجر به اختالل در 
  ی سند راهبرد).  نخواهد کرد  دایمعنا و مفهوم پ  ،زا و نسبت روابط فیمابیناج  یاز ارتباط عملکرد  یبدون آگاه  ،گریکدیها در کنار  آن

بستر اجراه  و خواست ازهاین یبررس  در  (۹8 نیقم فرورد  یشهردار  یمسافربر یها  انهیپا پا  ،طرح  ییها در  به    ،با شهر  انهیارتباط 

لحاظ شده    یشهر یو طراح یزیبرنامه ر  ندآیدر فر یچشم پوش  رقابلیاز ارکان غ یکیو   شهری  تیهو  یهااز شناسه  یکیعنوان 
بستر كیهر  تیعملکرد و فعال  یبرا یبند تیو اولو ها در   انهیپا  ،یگذاراستیمطابق با س  ستکه قرار ا یاز بخش ها مترتب از 

با آن سرو از موارد  میو استفاده مستق  یبرداریهرگونه کپ  ،مهم نیخواهد شد. ا  نییتع ،مطلوب را به انجام رساند یدهسیارتباط 

-بخش و هماهنگ  نیا  یدر مطالعات صورت گرفته برا  یرو امکان سنج  نیسازد. از ایم  یرا منتف یخارج یمطروحه در نمونه ها

دهنده  شود و آنچه شکل یخلق م  دیآنچه جد انیارتباط م یبرقرار  یاست که توجه به آن برا یانکته ،کشور  طیآن با شرا یازس
برا نییتع  ی. استانداردهادینمایمی  ضرور (موجود  باطیارت  یهاها و راهیدسترس)مصنوع مطرح است   طیمح از  كیهر   یشده 

در کنار دو عامل    ،شوندیمحسوب م طیدر مح  یکار و زندگ یبرا شیآسا یهانهیآل با کمدهیا طیکننده شرا  فیکه تعر  هاتیفعال

فضاساز  یدر روند طراح  تیفیبه ک  دنیتواند ضامن رسیم  ،فوق قم   یشهردار  یمسافربر  یهاانهیپا  یسند راهبرد) .باشد  یو 
و همه ساله بیش از    (۹8  نیفرورد پایتخت مذهبی فرهنگی کشور را داراست    20با توجه به اینکه شهر مقدس قم جایگاه دوم 

بیت )س( و مساف عزیمت میمیلیون نفر از زائرین کریمه اهل  به این شهر  نمایند نیازمند طراحی و احداث یك  ران و توریست 

چنین   بری در ضلع جنوبی شهر قم و هم  پایانه مسافر  عنایت به فقدان  قم است ضمنا با  بری مناسب در شهر  ترمینال مسافر 

فعلی پایانه مسافر بری قم که به نظر اینجانب در مکان مناسب طراحی و  مکان نیاز به اوال جابه  یابی استقرار  نشده است  احداث 
تری همچون حوالی جنوب غربی که نقطه استراتژیك ورودی و خروجی ضلع شمالی شهر و جنوبی  جایی مکان به فضای مناسب

پایانه مسافرمی  ،است بری در جنوب شهر قم حتما نیاز به شناسایی و سپس جانمایی مناسب در باشد و ثانیا به دلیل نبود هیچ 

نماید. با بررسی میدانی وضعیت فعلی پایانه مسافربری موجود شهر قم که  محدو ده فوق الذکر را داشته تا نیاز مسافران را مرتفع 
مورد نیاز جهت بهره برداری و رفع نیاز مسافران   بینی عرصهواقع گردیده علی رغم پیش  در ضلع جنوب غربی شهر و در بلوار امارضا

باعث  ده و همچنین فرم و ساختار ترمینال موجود و ریز فضا های آن بسیار ساده پیشمتاسفانه فضاهای طراحی ش بینی شده و 

)که می ترمینال  و بصری فرم  کیفی  دانست(  کاهش ارتقاء  افزایش مسافران  جذب مسافر و همچنین  عوامل مهم  یکی از  توان 
 گردد. می
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 مواد و روش ها

های میدانی از وضعیت  است. ابتدا پس ازشناخت معضل موجود در شهر قم و بررسیکمی و کیفی   روش تحقیق به دو روش

پی به نیاز طراحی و بازسازی ترمینال مسافربری متناسب با جایگاه پایتخت دوم مذهبی  ترمینال مسافربری موجود در شهر قم 

نسبت به رفع کشور ایران رویت گردید و سپس به روش کسب اطالعات میدانی و کتابخانه ای از جمل قم  ه کتابخانه شهرداری 

نمود. در روش تحقیق موضوع اینجانب که به صورت علت و معلول از نوع متغیر وابستگی  معضل و طراحی مناسب اقدام خواهم 
)تبیینی( می تجربی(-)علی باشد که هر و هم همبستگی که در شرایط حال یا تحلیلی و بخشی از گذشته که تاریخی و توصیفی 

روش جمع آوری   .ر سطح کیفی و بصری ترمینال ارتقاءپیدا کند میزان جذب مسافر ترمینال افزایش خواهد یافت و برعکسچه قد

متشکل از   یااسناد کتابخانه های شهرداری قم و استانداری قمای و رجوع به اسناد و مدارک از جمله کتابخانهبه صورت کتابخانه
... م ،یریتصو  -  یو اسناد صوت سكید  ،شیف  کرویم  ،ملیکروفیم ،مقاالت و مجالت ،هاکتاب نامه ها و   ابتدا درجهت. باشدیآمار 

بررسی قرار   نظر پژوهش کیفی که از و   دادیمکمی از قبیل نمونه موردی و سنجش و ارزیابی و پژوهش مقطعی مورد  سپس از 

تبیینی   ،روش تحقیق بر حسب تحلیلی یمطالعات اسناد اطالعات گردآوری ابزارو   کنیمروش های تاریخی و توصیفی استفاده می

 می باشد.  AHPگری و ی و به صورت تصادفی و روش پرسشفیو توص یفیک  لیتحل اطالعات به صورت لیو تحل  هیروش تجز و
 

 گردشگري شهر قم
به ساکنین شهر قم است  ،که باید نیازهای تفریحی  گردشگری در شهر قم از دو جنبه قابل بررسی است. جنبه اول مربوط 

به جایگاه ویژه شهر قم در بخش  سرگرمی و گذران اوقات فراغت خود را در کاربری های مربوطه برطرف نمایند دو جنبه دوم 

پدیده  ،گردشگری کشور اما   ،ای است که با تمدن صنعتی پیوند داردبه ویژه گردشگری مذهبی اشاره دارد. گرچه اوقات فراغت 
های اند. اوقات فراغت نیز مانند سایر جنبهدو فیلسوف بزرگ یونان باستان نیز در آثار خود با این موضوع پرداخته ،افالطون و ارسطو

در طول قرون و اعصار ثابت نمانده و تغییرات عظیمی را در روند تاریخی خود شاهد بوده است. اما مهمترین برهه ای  ،زندگی بشر

در مفهوم  ،انقالب صنعتی بود. یا پدید آمدن انقالب صنعتی در قرن هجدهم  ،بنیادی در اوقات فراغت پدید آوردکه تغییر و تحولی  
خانه جدیدی که محصول جدایی کار از  به عنوان مفهوم  به وجود آمد. اوقات فراغت  پیشرفت های  ،اوقات فراغت تغییر ماهوی 

کار اجتماعی استاین فرصت را مهیا   اجبارها و محدودیتفناوری و تقسیم  های نظم اجتماعی مدرن رها شود.  کردکه انسان از 

فعالیت و حالتی از بودن(  ،  گرفته است که اوقات فراغت را از سه بُعد )زمانها و تعاریف متفاوتی از پیرامون آن شکلبنابراین دیدگاه

شخصیت   ،پسندد انجام دهدت همان چیزی را که میدهند. چون فرد معموال میتواند در اوقات فراغمورد تعریف و مطالعه قرار می
کند آن را ابراز  بازیابد و  را  غالبا در عرصهبنابراین فعالیت  ،نهایی خود  طرفی اوقات فراغت جلوههای فرد    ،دیگر گر میشود. از 

اگرچه انحای گذران    کنند.یهای اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به مثابه آیینه فرهنگ جامعه یاد مفعالیت

اما درمیان جوانان به دلیل خصایص ویژه دوره جوانی معموال با    ،اوقات فراغت بسته به شرایط اجتماعی و تاریخی متفاوت است
دوران جوانی را  ،دیررسی ورود انسان به بازار کار و افزایش سن ازدواج ،های تحصیلهای بیشتری همراه است. افزایش سالآسیب

ای در زندگی او وجود دارد که با فقدان بلکه دوره ،گذاردوالنی کرده است. انسان جدید از کودکی مستقیما به بزرگسالی قدم نمیط

بزرگی یافته است. در این دورانیا کمی مسئولیت همراه است. از این گاه رفتارهایی از فرد سر میزند  رو اوقات فراغت در آن سهم 

عواملی  د و تجویز نمیشود و گاه انحرافی تلقی میکه از سوی جامعه تایی شود. انتخاب چگونگی گذران اوقات فراغت تحت تاثیر 
طبقه ی اجتماعی و... قرار دارد و بر اساس این عوامل میتوان رویه هایی را در آن مشاهده کرد. این رویه ها ما   ،جنس ،مانند سن

به الگوهای فراغتی افراد هدایت می نامناسب به خصوص در قشر جوان میکند. الگورا  های تواند آنها را از چارچوبهای فراغتی 

نیاز به اوقات فراغت مربوط به یك قشر پذیرفته شده در جامعه دور ساخته و آسیب هایی را در این گروه اجتماعی موجب شود. 
فراغت و ایجاد امکانات برای گذراندن اوقات خاص نیست اما از آنجا که ایران در ردیف کشورهای جوان قرار دارد. توجه خاص به  

گیری شخصیت آنان و همینطور سازندگی جامعه داشته باشد. مطالعاتی که در حوزه تواند نقش موثری در شکلفراغت جوانان می

اجرای اوقات بعضی از انواع   ،مسئله آفرین نیست ،دهد که اساسا اوقات فراغتشناسی اوقات فراغت انجام شده است نشان میجامعه
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فردی و خصوصی   ،الگوی اوقات فراغت خانه محور ،فراغت مسئله آفرین است. یکی از الگوهای مسئله آفرین گذران اوقات فراغت

بسیاری از کشورها است که باعث بروز مسائل متعددی گردیده است. اوقات فراغت   ،شده است. این الگو از جمله الگوهای رایج در 

مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی تاثیر گذاشته و سرمایه اجتماعی    ،پر اعتماد بین شخصی  ،صوصی شدهفردی و خ ،خانه محور
نحوه گذران اوقات فراغت و شیوهرا کاهش می تحقیقات متعددی   ،ها و وسایل مورد استفاده در گذران اوقات فراغتدهد. درمورد 

نکته و روشن اسانجام شده است. اما  در تامین   ،به ویژه شهرها و کالنشهرها  ،های کشورضعف سکونتگاه  ،تای که کامال واضح 

فراغت به ویژه جوانان است.    ،گردشگری  ،امکانات گذران اوقات  و  ساکنین خود  و سرگرمی  -مطالعات توسعه اقتصادیتفریح 

نشان می است و صنعت گرد  ،دهد که مهمترین محور توسعه استاناجتماعی استان قم  به  زیارت و گردشگری  با توجه  شگری 
اجتماعی و -تواند نقش بسزایی در حیات اقتصادیهای بخش کشاورزی و صنعت میضعف منابع طبیعی و محدودیت ،کمبود آب

  ،های برجسته مزار شخصیت  ،های قدیمیقبرستان ،حتی سیاسی شهر قم داشته باشد. شهر قم به دلیل برخوردار از اماکن متبرکه

بعد از استان خراسان دومین قطب   ،علوم دینی و باالخص حرم حضرت معصومه)س( و مسجد جمکرانمدرسه های    ،مسجدها
باستانی و طبیعی نقش   ،های تاریخیزیارتی کشور محسوب میشود. همچنین تعدد حوزه های علمیه در ایران در کنار وجود جاذبه

 ،ردشگری شهر مبتنی بر سفرهای کمتر از یك روز استفرهنگی این شهر دارند. الگوی گ-ای در توسعه گردشگری مذهبیگستره

های عمده  یزد و ساوه به عنوان قطب  ،کاشان  ،اراک ،کرج  ،اصفهان  ،زیرا نزدیکی شهر قم با برخی از شهرهای کشور به ویژه تهران

مدت متوسط اقامت باعث کوتاه شدن    ،ریلی و هوایی( به این شهرها،  صنعتی کشور و بهبود مستمر شرایط سفر و تردد)جاده ای
محصول فعلی گردشگری)زیارتبه عنوان تنها جاذبه   ،های موقعیت مکانی و اقلیمی شهر قمدر شهر قم شده است. همچنین مولفه

بهبود زیر ساختضعف و محدودیت ،سفر( ها و خدمات حمل و نقل مسافرتی سبب  های امکانات اقامتی و باالخره تاثیر روز افزون 

در این شهر شده است که این موضوع در آینده نیازمند دگرگونی در بازار و تقاضای موجود از یکسو و تغییر   کوتاه شدن مدت سفر
 باشد.محصول گردشگری از سوی دیگر می

 

 جمعيت شهر قم

جمعیتی بالغ  13۹5با توجه به اطالعات سرشماری اداره آمار ایران در سال      باشد کهنفر می 12۹2283بر  استان قم دارای 

درصد جمعیت استان    ۹5ی این موضوع است که بیش از دهندهکنند که نشاننفر از آن در شهر قم سکونت می  122۹۹64تعداد 

 کنید.ل زیر مشاهده میوتر را در جددر شهر قم سکونت دارند. اطالعات دقیق
 

و دسترسی  حرکت 

 ها:ها و وروديتمامی دسترسی-

های شهر قم و معابر  های و وردیمربوط به تمامی دسترسی ،شود اولین نقشه موجودمشاهده میهمانطور که در صفحات بعد  

های متنوعی مشخص شده است که  باشد. که در نقشه تمامی معابر اصلی با رنگبندیاصلی منطقه چهار و محله مورد مطالعه می
 هایی همچون:  معابر

  ،خیابان پژوهش)ورودی شهرک مهدیه(   ،قدس(  ن آوینی شمالی و جنوبی)شهرکخیابا  ،بلوار الغدیر ،بلوارامین  ،متری صدوق45

  ،خیابان بیست متری امام حسین و قائم  ،خیابان جمهوری  ،بلوار فردوسی  ،بلوار شهید کریمی  ،خیابان عماد مغنیه ،خیابان صفاشهر

 خیابان بوعلی و.... ،عطاران
پنج ورودی می  ورودی ارک و ورودی اصفهان.  ،ورودی کاشان ،ورودی ساوه  ،ورودی تهرانباشد که شامل:  شهر قم دارای 

خیابان قدوسی)پشت دانشگاه قم و ورودی   ،خیابان پژوهش)ورودی شهرک مهدیه(  ،در نتیجه معابرهایی همچون: بلوار الغدیر

بسزایی در   ،اول شهرک قدس( اصفهان میتواند نقش  بلوار شهر آوینی)شهرک قدس( و ورودی  محله مورد مطالعه داشته ادامه 
 باشد.
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 مطالعات اقليمی و زیست محيطی-

 اقليم قم-

 یم خشك  یتابستانها و  معتدل  و سرد  نسبتا یزمستانها  یدارا ،گرم ییصحرا  و  یابانیب ینواح  جزو قم منطقه  یمیاقل نظر از

 .است کم  اریبس  منطقه نیا  در  یبارندگ  بزرگ  یها  ریکو  با  یهمجوار  علت  به که  باشد

 ویژگی اقليم گرم و خشک:-

یکی از اقلیم های ایران است  نظر سطح اشغال در کشور ما می باشد و این اقلیم وسیع  ،اقلیم گرم و خشك  ترین اقلیم از 

 دارای آب و هوای گرم و خشك است.

 بارندگی اندک سالیانه.-
 رطوبت بسیار نا چیز است.-

 نوسان درجه حرارت زیاد در ظول شبانه روز به دلیل عدم وجود رطوبت.-

 کم بودن پوشش گیاهی.-

 ویژگی ساختمان ها در اقليم گرم و خشک: -

در رابطه با شرایط زمستانی اقلیم گرم و خشك فرم ساختمان می تواند در طول محور شرقی غربی گسترش یاید اما شرایط 

با بریدن قسمتی از فشردگی ساختمان نموده و داشتن فرمی مکعبی شکل را ضروری میتابستانی حکم بر  نماید. در هر صورت 
با سایه )سایه دیوار نمودن حفره ایجاد شده  به وسیله تبخیر آب  ،درخت و...(  ،این مکعب و پر  خنك شده   ،برگ درخت  ،هوای 

 توان اقلیم نسبتا مطلوبی ایجاد نمود.حوض و فواره می

 احی مناطق نیمه محافظت شده در خارج بنا.طر-
 استفاده از پوشش گیاهی برای خنك کردن محوطه.-

 استفاده از گیاهان در کنار تهویه در داخل پوسته ساختمان.-

 ی دو جداره جهت جابجایی حرارت.استفاده از پوسته-

 باد-

 تان اغلب حاوی ریزگردها هستند.باد غالب شهر از سمت شرق می وزد و به علت وجود بیابان ها در شرق اس

از   بهشتیبهمن تا ارد  یماهها  یشمال غرب و سپس غرب که فاصله  یبادها  یهواشناس  یمناسب: براساس آمارها یبادها
  یها یدو بارندگ  قرار داشته  یفاصله زمان  نیاول ا  یحداقل در مرتبه    یوزند و با رطوبت نسب  یم  اهیس  یایو در  ترانهیمد  یایسمت در

 .هواست یهاجبهه نیقم متاثر از ا  یانجام شده در منطقه
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شرق و سپس شمال شرق در مراحل اول قرار داشته و  یبادها  ،وریخرداد تا شهر  یماهها یدر فاصله زمان  نامناسب: یبادها

پا ریکو  یبه علت عبور از اراض عبور از ارتفاع  بودن ،نییو  به جهت خشك  کاهش   یبرا  یگریعامل د ،خشك و گرم هستند و 

 باشند. یممنطقه در شبانه روز  ینوسان دما دیرطوبت و تشد
و حدود آن    یوزند باد غالب شهر قم شرق یبادها در طول سال از جهات مختلف م نکهیبا وجود ا  یهوانشاس  یطبق آمارها

   درصد است.  33

 تابش-

بررسی موقعیت خورشید و زوایای تابش آفتاب در ماه مختبه منظور  با عرض جغرافیایی شهر قم از های  لف سال با توجه 

توان جهت تابش  با استفاده از این دیاگرام می ،درجه شمالی استفاده شده است  37دیاگرام موقعیت خورشید در عرض جغرافیایی  

بدست آورد.  آفتاب و زاویه ای که اشعه تابش خورشید با سطع افق می سازد در هر روز از سال و هر ساعت روز 

 وبترط-

درصد در ماه فوریه نوسان می کند.معدل    73درصد در جوالی تا حداکثر    18دامنه ی تغییرات ساالنه رطوبت نسبی حداقل از 
درصد براورد می گردد با توجه به جدول بیوکلیماتیك ساختمانی حداقل رطوبت نسبی مورد نیاز    42رطوبت نسبی ساالنه حدود  

مرداد(رطوبت -تیر-باشد. بنابراین در سه ماه ژوین=جوالی و آگوست)خرداددرصد می  80  درصد و حداکثر  21برای شرایط راحتی 

نشاندهنده ی وضعیت   نسبی قم پایین تر از شرایط راحتی قرار دارد. ارقام مربوط به متوسط حداقل و متوسط حداکثر دمای هوا 

به   درجه سانتیگراد و حداقل آن    42.7طور متوسط  عمومی هوا هستند. طبق آمارهای موجود در شهر قم حداکثر درجه حرارت 
 درجه بالغ می شود.1۹.4درجه سانتیگراد و متوسط اختالف درجه حرارت شب و روز در سال به حدود 3.1-به حدود 

 بارش-

با کویرهای بزرگ بارندگی کمی   شهر قم به علت واقع شدن در پشت سلسله جبال البرز و کوههای مرکزی ایران و همجواری 

 میلیمتر بوده است.  0.2میلیمتر و حداقل آن درمرداد    72.1میزان   دارد. حداکثر میزان بارندگی در آبان ماه به

 منابع آبی-

ریزی منابع  شهر قم با محدودیت شدید منابع آبی مواجه است. از سوئی بحث کیفیت آب نیز مطرح است. لذا هدایت و برنامه

شود. شهر قم است. درحال حاضر آب شرب شهر قم از دو منبع زیرزمینی سطحی تأمین می تأثیر تأمین آب شربشدت تحتآب به

این  لیتردرثانیه ازطریق منابع آب  2200حاضر درمجموع حداکثر میزان تأمین آب درحال های سطحی و زیرزمینی است که از 
خرداد   15لیتردرثانیه ازطریق سد    600آباد و لیهای علیتردرثانیه توسط چاه  350 ،های شهرلیتر درثانیه توسط چاه1250میزان 

می بهبررسی وضعیت آب  شود.تأمین  بسیارچشمگیر  عنوان اصلیهای زیرزمینی شهر قم  نشانگر تغییرات  آب  ترین منبع تأمین 

 هاست.درخصوص کیفیت آب این چاه

 پوشش گياهی-

 .کرد یبند  دسته  مراتع و ها جنگل  دسته  دو  به توان یم  را قم  استان یاهیگ پوشش
 ها  جنگل(  الف

 قم استان یاهیگ پوشش  ۀنقش براساس  کنیل  ،ندارد وجود استان نیا  در یعیطب  جنگل  قم استان بر حاکم میاقل به توجه با

 :کرد یبند  دسته  توان یم گروه دو  به  را  استان  یها  جنگل

 یها جنگل مساحت. اندشده جادیا انسان دست به و نداشته یعیطب  منشأ که  اند ییها جنگل: کاشت دست  یها جنگل 1
  استان  یزارها تاغ و  کاشت دست  یجنگل  یهاپارک  شامل کاشت  دست  یها  جنگل.  است  هکتار  4136 قم  استان در  کاشت دست

 .باشندیم

 منظور  به و  مناسب  و متنوع  یاهیگ  یهاگونه یآور جمع  با  که  شود یم  گفته یمناطق  به:  کاشت  دست  یجنگل یها  پارک-الف
  یجنگل  یها  پارک نیترمهم. ردیگ  یم  قرار یتفرج  تیریمد  تحت یجنگل یها  طیمح جادیا  با و  شده  بیتخر  یهاطیمح  یبازساز

  پارک و(  زارین قم جاده  10  لومتریک)  ریغد  یجنگل  پارک( زارین قم جاده  5  لومتریک) یعلو  یجنگل  پارک 1:  از  اندعبارت قم استان

 (سلفچگان قم جاده  10  لومتریک) آباد  اسالم  یجنگل
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 تاغ یاهیگ  یها  گونه کاشت  به  اقدام قم استان شرق  ۀمنطق در روان  یها ماسه  حرکت  از یریجلوگ  منظور  به: زارها  تاغ(  ب

 .دارند  قرار مست شیم  آباد نیحس  یروستا اطراف در شتریب  که است شده

 گز  یعیطب گاه شیرو  شامل و اند پراکنده  استان  سطح در  هکتار  ۹125 وسعت  با مناطق نیا: زارها  درختچه و  زارها  شهیب 2
 .دارند قرار  شور رود و یچا قره  ۀرودخان  اطراف و  لهیمس  ۀمنطق در  شتریب گز  یها  درختچه. است

 چند گونه گیاهی مقاوم در اقلیم گرم و خشك: نگهداری چمن در این اقلیم مشکل است.

 کاج(. ،ای همیشه سبز )سرودرخته

 خاک-

 ،قم شهر و قمرود اطراف در .دارد وجود شنی و ای ماسه های خاک بیشتر ،جنوبی و غربی ارتفاعات در خاک نوع نظر از

 شور بسیار و شور های خاک بیشتر استان شرق در چنین هم .است قمرود رسوبات از ناشی که است ای ماسه نوع از بیشتر خاک

 .دارد وجود

 گسل -

نشان میبررسی لرزهدهد  ها   هاگسل  ،قم  در جمله  از  و  ایران  در(  …ها وکافت  ،هاگسل  ،هازا )آتشفشانتنها چشمه مطرح 

نسبی زمینساختی و پهنهحل مطالعات لرزه زمینمرا تریناساسی  از  یکی هاگسل بررسی رواین از ،هستند  لرزه است.بندی خطر 

ترین آن شامل گسل البرز و کوشك نصرت در حومه قرار دارد که مهمهای متعددی  در اطراف شهر قم و داخل شهر قم گسل

 گیرد.تری قرار میاین گسل مورد بررسی دقیق  ،و گسل قم در مجاورت شهر است که باتوجه به موقعیت گسل قم
ون گسل ای که شهر قم از جنوب در محل صفاشهر تا زگونهبه ،گذرداز جنوب شهر قم می N30Wگسل قم با روند تقریباً 

عبارت دیگر مرز به  ،استدارد و سبب پدیدآمدن ارتفاعات جنوب قم شدهکیلومتر طول 60است. این گسل حدود  گسترش یافته

یکی از شاخهجنوبی دشت قم را می بلوار قدیر میهای این گسل از جنوب پمپسازد.  گذرد. شمار زیادی از بنزین صفاشهر در 
جایی در برخی  اند که جابهرا قطع نموده ،هستند در جنوب گسل قم سازند قم  N45Eد تقریباً های گروه دوم که دارای رونگسل

 رسد.متر می2حدود  از آنها به

 توپوگرافی-

 : است تفکیك  قابل  مشخص  ناحیه  سه  به قم استان  ،مورفولوژیك  و  توپوگرافیك وضعیت نظر از

  غرب  و غربی جنوب  ،جنوب  در  میشود شامل  را دریا  سطح  از  متر  1500  از باالتر  ارتفاع  که  ناحیه  این: کوهستانی  ناحیه  -

 ،نواحی این  در بیشتر  بارندگی. میشود  محسوب کشور  مرکزی  کوههای  رشته جزو ناحیه این  در  واقع  کوههای. دارند  قرار استان
  جریانهای منشاء  و کرده متمایز  استان نواحی سایر  از  را  ناحیه این  اقلیم که هستند  عواملی  دریا  سطح  از  ارتفاع و  آب وفورمنابع

 .است  ناحیه این در  عمدتاً استان  روستائی جمعیت تمرکز.   باشدمی استان  فصلی

 کشته  خر  کوه  ،متر  31۹3  با سرحوض تخت  کوه  ،متر  310۹  با  الرها  کوه  ،متر  3330  با  ولیجاه  کوه  ناحیه این مهم کوههای از
 کمر نیز و غرب در نمك کوه و استان غرب شمال در  کفتارکوه و کوه  کفتر  کوههای.  باشندمی  دریا  سطح  از  ارتفاع متر  276۹ با

 دو  کوه  تا استان  مرکز  جنوب  کیلومتری  10 فاصله  در  ارتفاعات  این  دامنه. دارند  قرار  استان  مرکز  کیلومتری  20 فاصله به  کوه

 .یابدمی امتداد قم  شهر  جنوبی حاشیه در ،برادران

  آن  اراضی جنس و شده واقع کوهستانی ناحیه ادامه در و استان غربی جنوب و جنوب در نیز  ناحیه این: ایکوهپایه  ناحیه -
  زیرزمینی آب  هایسفره  ،رسوبات این  نفوذپذیری  دلیل  به.  باشدمی کوچك و  بزرگ هایافکنه  مخروط و  ریزدانه  رسوبات از بیشتر

  ناحیه این  در آب  نسبی  وفور  و مناسب  اقلیم. گیردمی  قرار  بردراری بهره  مورد  قنات و  چاه بوسیله که  است غنی ناحیه این  در

 . است شده  جمعیت پر  متعدد روستاهای گیری شکل موجب
  دریاچه  سمت  به  اطراف  از مالیم  شیب  با  و  دارد  گسترش استان  شرق شمال و  مرکز در عمدتاً ناحیه این: ایجلگه ناحیه -

 اقلیم بر زیادی  تاثیر و  است  منطقه خاص طبیعی عوارض نمك  دریاچه  و سلطان حوض.  اندشده کشیده سلطان  حوض و نمك

  شدن  شور  باعث نمکی و گچی  تشکیالت  وجود.  باشدمی نمك و  گچ  عمدتاً  و ریزدانه  ناحیه این رسوبات  جنس.  دارند ناحیه این

 از  کنیم حرکت  مسیله دشت  و نمك دریاچه  سمت به  استان وغرب  جنوب کوهستانی  نواحی  از  هرچه  و شده ناحیه این  آبهای
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 مذکورو  عوامل.  آیندمی در  علف  و آب بی و خشك  و  سکنه  از خالی  بیابانهای  شکل به دشتها  و شده  کاسته خاک  و آب کیفیت

  بیابانی و خشك و گرم اقلیم پیدایش موجب(    نمك دریاچه در  واقع  دریا  سطح از متر  750  ارتفاع حداقل)   نواحی این کم  ارتفاع

 .  است  شده  ناحیه این در
  با  و شده استان  وارد غرب جنوب سمت  از  قمرود.  است  جاری چای  قره و اناربار  یا  قمرود  مهم رودخانه دو  استان  سطح در

 سمت از  نیز چای قره  رودخانه.   ریزدمی  نمك دریاچه  به  سرانجام و کرده  عبور قم  شهر وسط از شرق  شمال  به  غرب جنوب جهت

  نمك دریاچه به و  شده یکی  قمرود با دالک پل محل  در مسیله  دشت  در  و شرق به غرب  جهت با  و شده  قم  استان  وارد غرب

 .میشوند وارد استان شمالی  مناطق  به نیز کرج و جاجرود  های  رودخانه و شور  رودخانه  آبریز  های حوزه ضمناً.  ریزدمی

 

و تحليل یافته  هاتجزیه 
 بخش اول تحلیل سایت    -1-6

 مکان یابی و تحلیل سایت: اصول کلی مکان یابی-1-1-6

باید حداقل یك پایانه داشته باشد1  .(هر شهر 
 ( فقط پایانه های نیمه متمرکز وغیر متمرکز را می توان در داخل شهر مکان یابی کرد.2

 الگوی تقاضای سفر برون شهری برآورده در سال افت طرح تعیین می گردد.  های یك شهر با توجه به( ظرفیت پایانه3

 .های فروش بلیط در خارج از پایانه( فراهم سازی بستری مناسب برای فعال سازی سیستم  4

 معيارها در مکان یابی پایانه هاي مسافربري

 پایانه به عنوان یك کاربری شهری دارای سه دسته خاص مسائل می باشد:
)به عنوان یك کاربری شهری(-1  مسائل شهری و محیطی 

)سرویس گیرنده(-2  مسائل مرتبط با مسافر 

 سرویس دهنده()مسائل مرتبط با وسیله نقلیه سفر  -3

 

 دالیل طراحی پایانه : 

به نبود ترمینال متمرکز برای   -1 پایانه می توان  بلوار امام رضا) نزداز دالیل اصلی طراحی  علی و  یکی خروجی بزرگراه امام 

بصورت   نام برد چرا که در وضع  اصفهان و یا حتی به سمت شمال تهران(  ،اراک و کاراج های   بین راهیکنونی ترمینال اتوبوس 

)تعاونی های سواری از هم پراکنده و هر کدام در یك خیابان مستقر هستند  .سواری 
نامطلوب    -2  های بین راهیو ترافیك حاصل از این نامنظمی و ایستگاه  از دالیل دیگر طراحی پایانه می توان به منظر شهری 

 باشد.و همچینین باعث کاهش اتالف زمان شهروندان برای خروج از شهر می  اتوبوس ها نام برد.

به کسب و کار رانندگان اتوبوس و سواری ها   قمبا طراحی یك ترمینال برای این قسمت از شهر   -3 می توان رونق زیادی 

 با این کار از فرصت طلبی رانندگان کرایه کش شخصی که بصورتبخشید چرا که 
 غیرقانونی که بدون پرداخت عوارض کار میکنند جلو گیری میشود.

 توجیه سایت پایانه  -3-1-6

 انتخاب محل پایانه )سایت ترمینال( شامل چند موارد می باشد که :
 .جلوگیری از تجمع سواری های شخصی و اتوبوس های خطی از داخل شهر ودو ربودن  -1

بر همدیگر و گسترش شهر در شاه جمالنزدیك بودن به امام زاده   -2  این جهت و   و تاثیر گذاری مثبت این دو کاربری 

 .تا ترمینال  امامزاده شاه جمال تا نهایت زیباسازی ورودی شهر و بهبود منظر شهری 

بافت  -3  .شهری پر ترافیك  کاهش سر و صدا از 
 ترمینال.وجود مساحت کافی در محل انتخابی برای تاسیس   -4
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 موقعيت سایت
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 موارد تحليل سایت

 دسترسی سواره و پیاده به پایانه
 طرح  خودروی  خروج و ورود

 جهت تابش خورشید

بنا در اقلیم  مقدار زاویه قرارگیری 

E30  استجهت های قابل قبول در رابطه با تابش آفتاب 
W20  وE65 .مناسب ترین جهت در رابطه با تابش آفتاب است 

E45د.مناسب ترین جهت در رابطه با وزش بادهای سر  

E70  وE20  .جهت های قابل قبول در رابطه با وزش بادهای سرد است 
 جنوبی( است. عالی ترین جهت در رابطه با تامین ساعات آفتابی در فضاهای داخلی در زمستان )شمالی

 ( است.W15و   E15جهت های مناسب در رابطه با تامین ساعات آفتابی در فضاهای داخلی در زمستان )

 است. (W45 و  E45جهت های قابل قبول در رابطه با تامین ساعات آفتابی در فضاهای داخلی در زمستان )
 مناسب ترین جهت ها در رابطه با کلیه عوامل است.E20  وE30در 

 

 پالنطراحی سایت ت در نمایش حرک تصویر:
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 مراحل کرکسيون طرح سایت پالن -

 

 کانسپت کلی طرح به صورت نمودار گرافيکی 
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 کانسپت کلی طرح به صورت نمودار گرافيکی  تصویر:

 

 طرح نهایی -

 سایت پالن رسم شده با کد -

 

 سایت پالن رسم شده با کد تصویر :
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 سایت پالن طرح سه بعدي-

 نماي شمالی و جنوبیطرح تصویر: 

 

 طرح نماي شمالیتصویر: 

 

 طرح نماي جنوبی :تصویر
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