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 گفتارپیش

آموزش شهروندی از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر 

 به آموزش و هدفمند های متنوعاز طریق برنامه ریزی سعی دارداست و 

 در حوزه های مختلف شهری و مسائل مرتبط با آن مهارتهای زندگی

و مشارکت مدنی  ساالریمردمدر جهت استحکام  مباحثاین  .پردازدب

 ،دانش یادگیری  این آموزه ها در برگیرنده. شهروندان نقش بارزی دارد

که با ماهیت و شیوه های اداری یک نظام است  ارزشهایی و مهارتها

مهمترین وجهه آن، این است مردم ساالر و مشارکتی همخوانی دارد و 

یان آدممشارکت با اجتماع و محیط پیرامون به از همان دوران کودکی که 

 کند.توجه می

ادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت ی

انجامد. در واقع نقش چنین اجتماعی می زندگی جمعی و تقویت سرمایه

های واقع زمینه در .آموزه هایی رابطه تنگاتنگی با رفتارهای اخالقی دارد

اصلی و شکل دهنده تربیت یا آموزش شهروندی شامل سنت، تاریخ، 

موقعیت جغرافیایی، ساختار اجتماعی و سیاسی، نظام اقتصادی و 

ی با ارتقاء فرهنگ آموزش شهروند است. شهریگرایشهای نوین 

شهروندی ارتباط مستقیم دارد، این مولفه در جهت دادن رفتار 

شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه به عنوان یکی از 

الزامات اساسی سرمایه اجتماعی و شاخصهای توسعه فرهنگی نقش 



 هایی چون احساس برادری،لفه آموزشی با مشوقؤاین م موثری دارد.

 .و مسئولیت پذیری همراه است تعهد همنوعی،

مدیریت آموزش، تشکیالت و بهبود روشهای در این راستا   

به تبعیت از ضرورت توسعه آموزش شهروندی در بین شهرداری تبریز 

یکایک شهروندان عزیز، اقدام به گردآوری و تهیه مجموعه مباحث 

و  آموزش شهروندی در هفت جلد کرده است که عبارتند از: کلیات

پیامهای شهروندی، حوزه فرهنگی و اجتماعی، حوزه فنی و شهرسازی، 

مالی، حراست و حقوقی، حوزه -ریزی، حوزه اداریحوزه برنامه

خدمات شهری، و حوزه حمل و نقل و ترافیک. در این ارتباط سعی بر 

آن بوده است که مهمترین و کلیدی ترین مسائل مربوط به هر یک از 

با یادگیری فرایند شهروندی در اختیار شهروندان و حوزه ها در ارتباط 

 مطالعه کنندگان عزیز قرار گیرد.  

مدیریت آموزش، تشکیالت و بهبود روشها نهایت سپاسگزاری   

خود را از حمایتهای بیدریغ و روشنگرانه جناب آقای دکتر سلیمانپور، 

ترم حریزی و توسعه و آقای مهندس ثابتی، مدیر ممعاون محترم برنامه

آقایان آموزش، تشکیالت و بهبود روشها و همکاری و مساعدت 

 قلیزاده، ترکمنلو،زاده، آذر، نصرتی، نظیری اسکویی، داداشجعفری 

و سرکار خانم علیمحمدی که در گردآوری و تنظیم این نهایی سعید

نماید و امیدوار اعالم میمجموعه تالش وافری از خود نشان داده اند، 



وعه، نکات کلیدی و مهم فرایندهای آموزش است با ارائه این مجم

شهروندی در اختیار شهروندان عزیز قرار گیرد و گام مهمی هر چند 

کوچک در توسعه فرهنگی شهر برداشته شود. همچنین پیشاپیش بابت 

های بجا مانده در این مجموعه، از شهروندان و ها و ضعفکاستی

نظران و حبخوانندگان محترم پوزش طلبیده، انتظار است صا

 ها و نظرات راهگشای خود را دریغ نفرمایند.فرهیختگان، دیدگاه
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 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 مقدمه

دستیابی به ارتقای زیست محیطی و بهبود رفاه شهروندی ه منظور ب

همراه با احترام به نسل های آینده ساکن در ساختار شهری و حفظ 

حقوق زندگی آیندگان می بایست شهرسازان به مسائل انرژی، گرمایش 

ریزی و سرمایش غیر فعال، تاسیسات و وسایل کم مصرف انرژی، برنامه

مندی اجتماعی، انتخاب مواد با انرژی رفاهسایت بر مبنای طرح ریزی 

نهادینه پایین، بهبود سیستم فاضالب شهری، منظر سازی طبیعی، تعیین 

اندازه ساختمان و کیفیت فضاهای شهری، تلفیق حمل و نقل عمومی 

وابط و مقررات ضدر طراحی توجه الزم را مبذول دارند. رعایت تمامی 

ارامترهای کیفی در معماری و ساخت و ساز شهری و تدوین و تبیین پ

چشم انداز استراتژیک در فرآیند توسعه شهری، از این لحاظ مهم 

نماید که عالوه بر امکان دهی توسعه پایدار شهری، می تواند با بهبود می

امکان دسترسی مطلوب و همگانی و کاهش  کیفیت فضاهای شهری و

ر ساختار آلودگی صوتی، بصری و هوایی، افزایش رفاه شهروندی د

. بر این اساس برای افزایش رفاه عمومی در موجب گرددشهری را 

سیستم شهری به مثابه یک کل واحد، می بایستی اصول اساسی طراحی 

طراحی انسانی، استفاده بهینه از مصالح و طراحی بر اساس  _پایدار 

کاربردی نهادینه یابد تا عالوه بر حفظ حقوق و میراث  _چرخه حیات 

  .، امکان مطلوبیت زیستی در ساختار شهری را نیز فراهم آوردآیندگان
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 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 شهر پایدار را می توان بستری برای رسیدن به اهداف پایداری دانست

که رفاه اجتماعی شهری، اعاده حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی 

شهروندی و توسعه انسانی شهری همراه با رضایت اجتماعی شهروندی 

انداز بر توسعه پایدار شهری تنها در چارچوب  را بهمراه می آورد. چشم

کالبدی و فضایی، انگاره سخت بدبینانه است که مفاهیم اجتماعی و 

انسانی را به کناری می نهد و بر این اساس توسعه پایدار شهری، باید 

 تمامی مالحظات را در خویش بپروراند. 

رایندهای ا فدر این ارتباط باید یکایک شهروندان عزیز، آشنایی نسبی ب

ای الزم در پروژه های فنی و عمرانی و شهرسازی را داشته باشند تا زمینه

برای برقراری ارتباط متقابل با سایر شهروندان در حوزه های مختلف 

فراهم آید. حوزه های فنی، عمرانی، شهرسازی و معماری مجموعه 

 هاچه ای برای دستیابی به این آموزهمباحث آموزش شهروندی دری

 باشد.می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوزه شهرسازی و معماری
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 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 اهمیت نما -الف

م در میان مفاهی« نما»موضوع چندان سخت نیست که پذیرفتن این      

تری برخوردار است. سازی از اهمیت بصری اجتماعیمختلف ساختمان

نمای یک ساختمان در حقیقت وجه اجتماعی آن ساختمان و زبان 

های یک معمار، در دیالوگ و تعامل آن با فضای اطرافش است. ایده

نمایاند و اگر خوب رخ می طراحی یک بنا تنها در نمای آن بناست که

کند. طراحی شده باشد، ما را با زبان بصری خود به درون دعوت می

چندانی دارد؛  این بعد از معماری البته در طراحی شهری نیز اهمیت دو

زیبا شدن جلوه ظاهری و بیرونی ساختمان و در نتیجه ایجاد دورنمای 

، یکی از این مناسب برای محلی که ساختمان در آن واقع شده است

 توان از نگاه مهندسی سازه هم دالیل قانعدالیل است. از طرفی می

 ای برای توجه به نمای یک ساختمان عنوان کرد:کننده

کاهش اتالف انرژی در تمام مدت سال، چرا که نما در ساختمان  -

کند که از هدر رفتن انرژی نقش یک عایق حرارتی و برودتی را ایفا می

نین کند، همچهای گرمایشی و سرمایشی جلوگیری میتمتولیدی سیس

تواند موجب دفع و انعکاس گرما در تابستان، خاصه در مناطق می

فصل زمستان برای جذب  درگرمسیری شود و عکس همین عملکرد را 

 ها در مناطق سردسیری ایفا کند.انرژی خورشیدی و گرم شدن ساختمان
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 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

آل و مناسب عمل صوتی ایدهعنوان یک عایق نمای ساختمان به -

واضح است که نمای ساختمان نقش بسیار مهمی در  کند. کامالًمی

دهنده محیط بیرون به  های صوتی و صداهای آزارکاهش ورود آلودگی

کند. این موضوع در ابرشهرهای با آلودگی فضای داخلی ساختمان می

 کنند.صوتی باال، بیشتر نمود پیدا می

کاری صوتی با استفاده  ی عصر حاضر، این عایقدر ساخت و سازها -

ر های چند الیه، به نتایج بهتای و با به کارگیری شیشهاز نماهای شیشه

گیری از نور بیرون برای با بازده بیشتری رسیده است. زیرا هم بهره

تر است و هم از ورود صداهای تامین روشنایی داخل ساختمان سهل

 شود.یناهنجار به داخل جلوگیری م

ها در برابر شرایط نامساعد کمک به افزایش دوام و پایداری ساختمان -

 جوی و محیطی و در نتیجه افزایش عمر مفید ساختمان.

دهی به مجموعه شهری که در آن نمای هر ساختمان در شکل     

حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن 

های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در نمای دیگر ساختمان

 رود.مجموع از بین می
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 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 نما عناصر پراهمیت در -ب

ورودی یکی از عناصر حایز اهمیت نما در ساختمان است که محل      

و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان 

فضای است. در ورودی نشانه گذر از فضای عمومی خارجی به 

عنوان توان بهترین عناصری است که میخصوصی داخلی و یکی از مهم

دلیل اهمیت اقتصادی که سطوح نشانه ساختمان از آن نام برد. لیکن به

ها به فضاهای ساخته شده داخلی برای سازندگان دارند، اغلب ورودی

گذاران ساختمانی هم فقط به رعایت اند. سرمایهکم اهمیتی تنزل یافته

 کنند. ضوابط ضروری طراحی ساختمان بسنده می

بیشترین مشکل زمانی است که ورودی وسایل نقلیه به حیاط      

پارکینگ با ورودی خود ساختمان یکی شود. در این حالت فرد وارد 

ماند. شونده به ساختمان فقط یک راه باریک کنار دیوار برایش باقی می

یش از حد پرتجمل است، گاه نیز ورودی یک ساختمان مسکونی ب

سازد. زمانی هم ورودی را دگرگون می نحوی که عملکرد ساختمانبه

شود. تناسب ورودی پذیر میای امکانبه یک بنای بزرگ تنها با روزنه

تواند نقش مهمی در توجیه عملکرد و شکل و حجم ساختمان می

 ساختمان داشته باشد.
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مت اتصال به زمین یا کف از آنجا که طبقه همکف ساختمان قس     

ه گیرد. طبقرو است، بصورت قابل توجهی در معرض دید قرار میپیاده

ای در زندگی شهری دارد، به این علت که عابران همکف اهمیت ویژه

 بینند. از این رو نمای این قسمتطور مستقیم میپیاده این قسمت را به

ه باید نسبت ب پر اهمیت است و مصالح مورد استفاده در این قسمت

تر باشد تا عابر در نگاه به نمای تر و مستحکمبقیه ساختمان بادوام

ها هایی که طبقه همکف آنساختمان احساس ثبات کند. ساختمان

 ماًئدلیل تغییر دکوراسیون واحدهای تجاری داعملکرد تجاری دارد، به

شود که شوند. همین موضوع موجب میدستخوش دگرگونی می

مذکور شخصیت ثابت خود را از دست داده و دارای نمای ساختمان 

 شناخته شده ثابتی نباشد.

ها چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای تراس      

ها نباید حالت موقت و ناپایداری که آورند. بالکنساختمان فراهم می

اشته د کند،القا را راحتی جدا شدن از بدنه ساختمان در بیننده تصور به

 باشند.

 ،لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است و از نظر بصری بام     

ای است که بر سر ساختمان قرار دارد. بنابراین انتهای نماست. بام پوسته

 ها در آسمان رها شود. تواند بدون تفاوت با دیگر قسمتلبه بام نمی
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وم قرار دارد، در صورت ظاهر ساختمان و آنچه که در برابر دید عم     

ترین قسمت ساختمان در برابر عابران و سایر افراد واقع پر اهمیت

طور که عنوان شد نمای غیراستفاده کننده از ساختمان است. همان

دلیل ضعف قوانین کند، اما بهها، نمای شهری را ایجاد میساختمان

ن متریموظف کننده طراح و سازنده در این ارتباط، نمای ساختمان در ک

اهمیت قرار گرفته است. در بسیاری از شهر های بزرگ جهان، ضوابط 

ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد و گروهی و مقررات ویژه

های مرتبط هنر زیباسازی و زیبایی ترین افراد با تخصصاز برجسته

های بزرگ و کوچک معماری و شهری از نقطه شناسی به کنترل طرح

ها و محیط شهری یعنی از اهنگی نمای بیرونی ساختماننظر هم

های رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضای پر و خالی نما، رعایت جنبه

 پردازند. اصول هماهنگی و تناسبات و... می

گویی مندان به این موضوع نگران کننده است، پاسخآنچه برای عالقه     

 ساخت و ساز پرشتاب محسوس است. در این با شتاب به نیازی کامالً

نظران و ه شده توسط جمعی از صاحبئاراهای نیاز به بررسی طرح

رسد. های ساختمانی ضروری به نظر میوالن در مراکز تایید پروانهئمس

ها با بناهای اطراف از لحاظ کیفیت طرح بررسی میدانی طرح ساختمان

های اطراف، معماری، نمای ساختمان، تناسب حجم آن با ساختمان
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زیبایی طرح و مصالح مورد استفاده و... نیز گامی موثر در باال بردن 

 یکیفیت نماهای شهری است. با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و القا

هرها و کیفیت ش یتوان شاهد ارتقاآن توسط شهرداری هر شهر، می

 زیباسازی نمای شهرها بود.
 

 نما، فضا و معماری شهر -پ

دهی به مجموعه شهری که در آن هر ساختمان در شکلنمای      

حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن 

های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در نمای دیگر ساختمان

رود. رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به مجموع از بین می

ه که مسکن به دنبال داشت ای را برای تهیهشهرنشینی، تقاضای فزاینده

ای در زمینه توسعه شهری این موضوع در پی خود مشکالت عدیده

گویی مطلوب و مناسب به این وجود آورده است. ناتوانی در پاسخبه

مسکنی، بد مسکنی و مسئله، وضعیت نامطلوبی را بصورت بی

مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است. در تنگ

های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و سال

 ،عمل ای یافته است. نما درارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره

را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا  درون ساختمان

موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است و  کند. نما حاکی ازمی

آرایی ان، امکانات و ذوق تزیین و خانهنشانگر میزان نظم طرح ساختم

طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان 
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در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی 

است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل 

چه یکن نماهایی که به سمت کوساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، ل

نمای هر ساختمان در  تر دارند.شوند، جنبه عمومیو بافت شهر باز می

دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به شکل

های شهر نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان

 رود.توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می

 چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟ 

های اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای در سال     

ای یافته است. نما در عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره

را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی  عمل درون ساختمان

رهنگی سازندگان ساختمان است و کند. نما حاکی از موقعیت فجدا می

آرایی نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و خانه

طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان 

در بین عموم است. نما در واقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی 

رون دارد. نماهای داخل است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بی

ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه 

 تر دارند.شوند، جنبه عمومیو بافت شهر باز می
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پشت و جلوی ساختمان از یک طرف دارای نمود  دبنابراین وجو     

بنابراین  .اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است

نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد و 

نمای هر ساختمان موثر  را بیان نماید. هم بتواند حجم داخلی ساختمان

در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد و این تاثیر را در بدنه 

ه نمای گذارد. اگر بها که در آن قرار گرفته است میناها یا میدخیابان

ها فکر ساختمان واحدی، بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان

 رود.شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین می

د از توانتناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی می     

ی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن ئبین رود که ساختمان جز

ه باشد. نمای رو به کوچه و خیابان باید تابع با محیط اطراف چند جانب

عوامل همبستگی بین نماهای اطراف باشد. اما در عین حال بر اساس 

ترکیبی از اجزا مختلف بر حسب عملکرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت 

  خاص خود را دارد.

نما در واقع یک سطح صاف و تخت نیست بلکه آن سطح انتقالی      

آمدگی، ارج است که با عقب نشستگی و پیشبین فضای داخل و خ

ه نمای برای اینک کند.تراس و غیره با فضای داخل مسکن ارتباط پیدا می

ساختمان حریم خصوصی ساکنان خود را حفظ کند باید نسبت به 



 

11 

 

 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 دنبال خلق یکنمای ساختمان باید به تر باشد.تر و محفوظخیابان بسته

ها، بازشوهای در، سایبان نجرهوسیله تناسب خوب پکلیت هماهنگ به

سازه عمودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزیینی  ها،و محدوده سقف

 ه،بست و باز سطوح دیوار، عناصر دیگر با همواره هاپنجره. باشد …و

آورند. به علت تکرار وجود میبه را ناهموار و صاف و روشن، تیره

طبقه، نظم کاملی به چشم های چند ها، در ساختمانای پنجرهدوره

علت افزایش نور در طبقات باالتر کاهش داده خورد. اما گاه بهمی

 دهد.شود و این نظم آهنگ خود را از دست میمی

جداسازی عناصر افقی و عمودی تاثیر کلی در نما دارد. تناسبات      

عناصر ساختمان الزم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد. 

های کوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهد ی مثال در ساختمانبرا

 دهند.نشان می های بلند عناصر باریک برتری خود رابود. در ساختمان

ها، ناگذارند. ناودها تاثیر خاصی در نما میدر و پنجره و نعل درگاه

های خاصی بر ها ایجاد سایههای سقف و بالکنآمدگیها، پیشنابسایه

ها باید در نما مشخص باشد. برای مثال تفاوت سطح کنند.ما میروی ن

بین طبقه همکف، سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یک تفاوت اساسی 

 ست.ها اوجود داشته باشد. ترکیب کلی نما در واقع نظم در این تفاوت
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عناصر اصلی نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پایانی سقف و      

، رنگ و مصالحشان با یکدیگر اختالف دارند. این عناصر غیره در شکل

توان باال و پایین پنجره و در را با هم معناهای متفاوتی دارند. مثالً نمی

توان از ضرایب ردیف کرد. اگر ارتفاع این بازشوها یکسان نباشد میهم

های هندسی نقش های یکسان استفاده نمود. نسبتمشترک و یا رنگ

ها را توان پنجرهسازی ظاهر نما دارند. میای در هماهنگتعیین کننده

نند کهای کوچکتر ترکیب شده که شکل مشخصی را ایجاد میدر گروه

توانند از نظر مصالح نیز با یکدیگر متفاوت بندی کرد. نماها میدسته

گذارد. مصالح نما در رنگ، شکل، زبری و خشنی نما تاثیر می باشند.

 ای است.دهد که نما مربوط به چه منطقهمی مصالح بومی نشان

طور کلی بازشوها، همچنین ها، درها و بهناها، ایوترکیب پنجره     

بافت و جنس نما و کمپوزسیون آن در هر عصر متفاوت است و در 

تواند نما را به کند. طراح میعین حال در یک تداوم شهری تغییر می

را تا حد یک سطح بدون ن آد و یا ترین حد ترکیب معماری برسانعالی

در اعصار مختلف بازشوها به شکل مشابهی در  طراحی و فکر رها کند.

ها تابع عوامل داخلی گیرند و تنوع در قرارگیری آنسطح نما قرار می

چون بزرگی ساختمان، عریض بودن آن و یا عوامل اقلیمی چون جهت 

ار نما تعبیه پنجره دو قرارگیری و محل قرارگیری است. در پهنای دیو
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 هوایی و آب شرایط کننده تنظیم نقش …شکن، سایبان و جداره، آفتاب

 .داشت خواهد را داخلی فضاهای

در دیوارهای باریک معاصر این عمل با جلو و عقب آمدن ساختمان      

هویت نما تعیین محدوده نما  شود. یکی از عوامل ضروری درانجام می

 ها پاسخدر طرح خود موفق باشد که به این سوال توانداست. نمایی می

گوید. محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست؟ خط پایانی افقی 

ساختمانی چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است؟ 

های ساختمان چه رسد؟ گوشهانتهای ساختمان چگونه به پایان می

باط نمای ساختمان فعلی ای دارد ارتوضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه

های ساختمان چه رسد؟ گوشهبا نمای همسایه چگونه به پایان می

ارتباط نمای همسایه  ،دارد نما وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه

 شود این ارتباط چگونه است.چگونه است و اگر در فضا قطع می

های افقی ساختمان عبارتند از نقطه اتصال به آسمان محدوده     

نقطه اتصال به زمین )محل نشستن ساختمان  ،محدوده پایانی ساختمان()

بر زمین( و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی. محدوده پایانی 

را با خود داشته باشد و طبقه  ساختمان باید معنای اتمام ساختمان

را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان باید  همکف ساختمان
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تمان بر زمین را برساند. طبقه همکف باید در مفهوم نشستن ساخ

 پیاده و بیننده ایجاد کند. محدوده قد افراد کشش الزم را بر عابر

کنج یا گوشه نما در واقع محل برخورد دو نمای عمود بر هم است.      

درجه، نیم دایره یا سه وجهی را داشته  31تواند حالت عمود کنج می

ثیرات متفاوتی را در نما بگذارد. در یک تواند تاباشد و هر کدام می

هایی که در چهار طرف های ساختمانمیدان یا چهارراه هماهنگی کنج

 تواند در نمای شهری تاثیر زیبایی داشته باشد.آن قرار گرفته است می

 ضوابط و مقررات نمای شهری -ت

های واقع در محدوده و حریم شهرها کلیه سطوح نمایان ساختمان -2

ها که از داخل معابر قابل مشاهده است، اعم از نمای اصلی یا شهرکو 

نماهای جانبی، نمای شهری محسوب شده، الزم است با مصالح مرغوب 

 به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود.

صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای  -1

 اصلی و جانبی است.

رهای دارای طرح جامع و تفصیلی و هادی و در کلیه شه -9

ماه از این تاریخ ضوابط و مشخصات  6سازی الزم است ظرف شهرک

ها نماسازی هماهنگ تهیه شده و به تصویب مراجع تصویب کننده طرح

سازی که بعد از های جامع تفصیلی و هادی و شهرکبرسد. همراه طرح
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ات ید، ضوابط و مشخصتاریخ این مصوبه تهیه و به تصویب خواهد رس

 نماسازی هماهنگ نیز باید به تصویب برسد.

اصوول کلی ضووابط و مقررات نمای شهری ظرف یک ماه مشترکاً    -4

رسووازی و کشووور تهیه و ابال  های مسووکن و شووهتوسووط وزارتخانه

 شد. خواهد

ها با شهرداری 9تا زمان تهیه ضووابط و مشوخصوات موضووع بند      -5

کار اقدام خواهند نحوه صدور گواهی پایان هماهنگی وزارت کشور در

 نمود.

مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی موظفند  -6

های ساختمانی نماسازی کامل کلیه در تهیه و اجرا و نظارت بر طرح

 کنند.را رعایت  ناسطوح نمای

 تسهیالت بافت فرسوده   

مین أوده شهری و تهای فرسبافتسازی و احیای منظور مقاومبه     

فضاهای مسکونی در مناطق مذکور، مالکین امالک و اراضی و سازندگان 

ها برابر نقشه مصوب شورای عالی حقیقی و حقوقی که امالک آن

عنوان بافت فرسوده به تصویب رسیده معماری و شهرسازی ایران )که به

محاسبه  ،یندنمااست( برای دریافت پروانه ساختمانی مراجعه می

 شرح موارد زیر صورت خواهد گرفت.ه عوارض ب
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های ساختمانی تا تراکم مجاز درصد از عوارض پروانه211معافیت  :الف

 26 و برای مازاد خارج تراکم تا حد جداول و طبقات قید شده در ماده

به شرط تامین پارکینگ و فضای باز مصوب جهت تک پالک مسکونی 

درصد  61متر مربع،  611پالک مسکونی تا حد درصد، تجمیع چند  91

دهی یک بلوک شهری واقع در طرح مصوب های مسکونی سامانو طرح

 گردد.  درصد معافیت عوارض منظور می 31بافت فرسوده 

های مصوب رعایت سایر ضوابط و مقررات موجود در طرح :ب

پذیری شهر در های مشمول این مصوبه از جمله سقف جمعیتبافت

ل تفکیک و سطح های مصوب، خط آسمان، عرض معابر، حداقحطر

 اشغال الزامی است.

 

 هویت در معماری -ث

 های فرهنگ هرها و ویژگیترین نشانهفن و هنر معماری از مهم     

قوم و هر دوره تاریخی و نشان دهنده فضای زیست انسان در هر زمان 

و ضوابط معین و  همیشه و در همه حال تابع اصول معماری. باشدمی

ناگسستنی با فرهنگ، الگوهای  ای است و پیوندی استوار وشناخته شده

معماری  های جامعه دارد و به همین دلیل است که سبکرفتاری و ارزش

شود، همچنان هر دوره، انعکاسی از فرهنگ و هنر آن دوره محسوب می

ندگی به های زدر معماری با تغییراتی که در سایر عرصه که تغییرات
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این تغییرات الزمه معماری پویا و زنده  پیوندد متناسب است ووقوع می

 .باشد را پاسخگو نااست تا بتواند نیازهای جدید انس

   معماری ایران در چالش میان سنت و مدرنیته 

در ابتدا . ایمما امروزه بدون شک در روند جهانی شدن قرار گرفته     

ها تحولی در مبلمان در فضاهای داخلی خانهآمدن وسایل مدرن مانند 

ها ایجاد کرد. آمدن فضاهای سرویس درون و سپس در ساماندهی خانه

دهنده در ساماندهی نوین در مجاورت فضاهای اصلی، عامل دیگری 

برای تغییر ساختار چیدمان فضاها بود. با آمدن مدرنیسم در ایران 

 شد که بدون شک گسست تحوالتی در الگوهای فرهنگی رفتاری ایجاد

ویژه در از معماری سنتی را بدنبال داشت. الگوهای معماری سنتی به

در  گوی نیازهای جدید و مسائل فرهنگی نو نبود.بخش مسکن پاسخ

ایم. اشتباه برخی ایران با گسست از سنت، به مدرنیته دست نیافته

مدرنیته  های ناصحیح از دو وجه اصلیمعماران معاصر ایران در برداشت

است که آن دو مدرنیته انتقادی و مدرنیته ابزاری است. این امر باعث 

گردیده تا معماری امروز ایران نیز همانند عصر ناصرالدین شاهی به 

های سوی معماری کارت پستالی به پیش رود. امروزه در ایران کافه

ی ژیکوعنوان ابزارهای تکنولاینترنتی داریم و کامپیوتر و ماشین به

دستاورد مدرنیته علمی، جایگاه خود را پیدا کرده است و ما بی چون و 
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بریم پس چون مدرنیته چرا از ابزارها و دستاوردهای غرب بهره می

عنوان وجه مهم و ایم باید مدرنیته انتقادی را نیز بهابزاری را پذیرفته

ن گرایی مدرن به مدراساسی دیگر مدرنیته بپذیریم و با تکیه بر عقل

را هضم و جزم کرده و به دستاوردهای ن آایرانی دست یابیم و مفاهیم 

فکری و زیبایی شناختی متعلق به خود برسیم. این اشتباه که معماری 

غرب نیز چون سایر دستاوردهای تکنولوژیکی همچون کامپیوتر باید 

همانگونه که هست در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد و اینکه از 

غرب نیز بسان یک ابزار دستاورد مدرنیته بهره جوییم؛ معماری  معماری

برگشت مواجه خواهد ساخت. معماری یک های بیبسترا با بن ناایر

های شخصی طراحی ست. معماران گاه بناهایی را با ایدههنر اجتماعی

ها با توجه به نیازهای سازند، ولی بیشتر ساختمانکنند و حتی میمی

رود که یک از معماران انتظار می شوند. معموالًحی میاجتماعی طرا

ساختمان مشخص را در یک مکان مشخص طراحی کنند. در روند 

شوند؛ به مقدار زیادی ساخت یک ساختمان افراد زیادی درگیر می

های دیگری به جز معمار نیاز است. سرمایه و منابع و به تخصص

های معمار را گیریی تصمیمهای ساختماننامهچنین قوانین و آیینهم

 کنند.محدود می
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 ولی ست؛نهایی اگیرنده در طراحی یک ساختمان معمار تصمیم     

 اثر او هایتصمیم بر کارفرما هایدرخواست و قوانین جامعه، خواست

افتد. ها میساختمان نمای و ظاهر مورد در نیز مشابه اتفاقی. گذارندمی

ود، شهای جدید و ناآشنای ظاهری استقبال میتجربهحتی امروزه که از 

در بسیاری از شهرها به ویژه شهرهای تاریخی مقرراتی وجود دارد تا 

های جدید در قالب شهری جا بیافتند و از یک زبان مشترک ساختمان

 ظاهری پیروی کنند.

 

 نواع مرمتا -ج

مورد استفاده میالدی  2391 که تا سال تاز تعاریف قدیمی در مرم     

 توان به موارد زیر اشاره کرد:در حفاظت معماری تاریخی بوده است می

مرمت علمی و آرکئولوژیک: )با مطالعه و تأمل انجام گرفته و بسیار  -2

های ناکردن الم کردن بناها، سوار محکمدر این شیوه با باشد. ساده می

نا عوض عملکرد ب، کالسیک جدا شده اثر، حفاری بناهای دوران

 (.شودمی

گر اجازه خلق و ابداع دارد. مرمت آرتیستیک و یا هنری: )مرمت -1

شود، گر ترمیم میهای از بین رفته با روحیات جدید مرمتقسمت

بناهای دوران گوتیک و رنسانس، بناها یا دارای عملکرد هستند و یا 

 (.ها عمکرد بدهیماینکه ما برای ادامه حیات بنا باید به آن
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 سازیزنده های مختلف بازروش ویرایش 

بیشتر  ؛کلیت بنا سازی حفاظتی: حفاظت و تعمیرزنده مرمت یا باز -2

 .گیرددر زمان مطالعه بنا انجام می

ر ها و عناصسازی سبکی، آناستیلوز: جایگذاری مجدد تکهزنده باز -1

ها بیشترین که آخرین ترکیب آن طوریپس از بررسی دقیق سبک، به

در این سبک مجاز به ساخت . شباهت را به اولین صورت داشته باشد

 فقط عنصر اتصال دهنده هستیم.

ا را که اصالت بن سازی سبکی: برداشتن الحاقات نامناسب بناپاک -9

میالدی( و منشور  2399) است. که با توجه به منشور آتن ال بردهوزیر س

هاست که در سال (9و1) هاروش استفاده از این میالدی(2364) نیز و

مرمت علمی منسوخ شده و تنها دست آویز برخی مرمت گرانی است 

 روش شروط منشور که قصد قصابی تاریخ را دارند. برای استفاده از این

 ونیز هنوز قابل اجراست.

منظور های از دست رفته بنا بهمرمت تکمیلی: بازسازی بخش -4

ه ط با نظریی و عمومی که مرتببازگرداندن آن به محیط و زندگی شهر

 ای خاص باشد.و فلسفه
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 هاحفر طبقات زیرزمین و پی کنی ساختمان -چ

در صورتیکه در عملیات گودبرداری و خاک برداری احتمال خطری  -2

های مجاور وجود داشته باشد، باید از برای پایداری دیوارها و ساختمان

رعایت فاصله مناسب و طریق نصب شمع، سپر و مهارهای مناسب، 

های نگهبان ایمن برای گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازه

 ها تامین شود.قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آن

متر که احتمال ریزش سانتی211های با عمق بیش از در خاکبرداری -1

 میا لغزش دیوارها وجود دارد، باید با نصب شمع، سپر و مهارهای محک

و مناسب برای حفاظت دیوارها اقدام شود، مگر آنکه شیب دیواره از 

 زاویه شیب طبیعی خاک کمتر باشد.

ها، خطوط در مواردی که عملیات گودبرداری در مجاورت بزرگراه -9

شود، باید برای راه آهن و مراکز یا تاسیسات دارای ارتعاش انجام می

 مات الزم صورت گیرد.ها اقداجلوگیری از لغزش یا ریزش دیواره

طور دقیق مورد های محل گودبرداری بهدر موارد زیر باید دیواره -4

بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش یا لغزش 

ها ایجاد شده، وجود مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع، دیواره

 سپر و غیره نصب و با مهارهای موجود تقویت شوند:
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  های شدیداز بارندگیبعد 

 های شدید، سیل و زلزلهنابعد از وقوع توف 

 های شدیدنابعد از یخبند 

 بعد از هر گونه عملیات انفجاری 

 های ناگهانیبعد از ریزش 

 بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهارها 

 بعد از هر گونه ایجاد وقفه در فعالیت ساختمانی 

نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، برای جلوگیری از بروز خطرهایی  -5

آالت و سرازیر شدن آب به داخل حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین

گود و نیز برخورد افراد و وسایط نقلیه با کارگران و وسایل و 

برداری، باید اطراف محل حفاری و خاک آالت حفاری و خاکماشین

و مناسب العمل گودبرداری به نحبرداری با رعایت ضوابط و دستور

حصارکشی و محافظت شود. در مجاورت معابر و فضاهای عمومی، 

دهنده که در شب و  برداری باید با عالیم هشدارمحل حفاری و خاک

 روز قابل رویت باشد، مجهز شود.

هایی که عملیات اجرایی به علت محدودیت ابعاد آن در گودبرداری -6

نسبت به تامین وسایل  شود، الزم استبا مشکل نور و تهویه مواجه می

 روشنایی و تهویه اقدام الزم به عمل آید.
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خاک و مصالح حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از نیم متر  -1

روها و معابر از لبه گود ریخته شود. همچنین این مصالح نباید در پیاده

عمومی به نحوی انباشته شود که مانع عبور و مرور شده یا به بروز 

 ه منجر شود.حادث

آالت و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل قبل از استقرار ماشین -9

های حاصل از مکانیکی، لودر، کامیون و غیره یا انباشتن خاک

گودبرداری یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود، ضمن رعایت فاصله 

های گود نیز باید مناسب از لبه گود، نسبت به تامین پایداری دیواره

 اقدام شود.

ها بیش از یک متر است، نباید کارگر به در گودهایی که عمق آن -3

 تنهایی در محل به کار گمارده شود.

های عمیق و وسیع، باید یک نفر نگهبان در محل گودبرداری -21

آالت ها و ماشینولیت نظارت بر ورود و خروج کامیونئدار مسعهده

 ان و سایر افراد، عالیم هشدارسنگین باشد و نیز برای آگاهی کارگر

آالت مذکور ها و ماشیندهنده در معبر و محل ورود و خروج کامیون

 نصب شود.
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 های مسکونیاستانداردهای طراحی ساختمان ضوابط و -ح

  تراکم کم 

کاهش سطح اشغال همکف  %5: هر 2511قطعه زمین  %211تراکم      

حداکثر  %11اشغال همکف شود. حداقل سطح به تراکم اضافه می 21%

مساحت راه پله قطعه زمین بیش  %11بدون  %45سطح اشغال خالص 

مساحت مختص معابر و سطح  %25و  %291از ده هزار مترمربع: تراکم 

شود. ناخالص مانده مساحت کل محاسبه میاشغال نسبت به میزان باقی

ص مترمربع و حداقل زیربنای ناخال 261زیربنای یک واحد مسکونی 

  .متر مربع 221

 تراکم متوسط 

کاهش سطح اشغال  %5قطعه زمین هزار متر مربع: هر  %295تراکم      

حداکثر  %15شود. حداقل سطح اشغال به تراکم اضافه می %21همکف 

مساحت راه پله قطعه زمین بیش  %11بدون  %45سطح اشغال خالص 

و سطح  مساحت مختص معابر %21و  %291از هفت هزار متر: تراکم 

مانده مساحت کل است. زیربنای اشغال همکف نسبت میزان باقی

 .متر مربع 15متر مربع و حداقل  221ناخالص هر واحد 
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  تراکم زیاد 

کاهش سطح اشغال  %5مترمربع: هر  51قطعه زمین  %141تراکم      

قطعه زمین بیش  %91افزایش تراکم. حداقل سطح اشغال  %21همکف

مساحت کل قطعه مختص معابر  %21تراکم و  %251مربع:  متر 5111از 

زیربنای متوسط ناخالص یک واحد  %51حداکثر سطح اشغال همکف 

 شود. مترمربع تعیین می 31مترمربع و حداقل  61مسکونی 

  حیاط 

مربع که جزء  متر 21متر است و مساحت  1عرض حیات خلوت      

ر از دو متر یا مساحت شود. چنانچه عرض آن کمتزیربنا محسوب نمی

ای که کف حیاط خلوت در آن است متر مربع باشد. در طبقه 21کمتر از 

واحد  5شود. در واحدهای آپارتمانی بیش از جزء زیربنا محسوب می

وسیله حداقل ها )آشپزخانه، نهارخوری، نشیمن و خواب: باید بهاتاق

های در ساختمان نورگیر داشته باشد. متر 1مربع با حداقل عرض  متر 21

ها بصورت مناسبی نور بگیرند. حداقل مساحت طبقه باید اتاق 5بیش از 

متر مربع و سطح آن  4سیساتی و نورگیر بایستی اهای تحیاط خلوت

های مشرف به همسایه در حیاط شود. پنجرهحیاط جزء بنا محسوب می

 نصف شود.  1/2ها از کف طبقه اول به بعد از خلوت

 



 

28 

 

 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

  پله فرار و آسانسور 

طبقه روی پیلوت به  های دارای پیلوت و چهاردر ساختمان     

طبقه چنانچه طبقه  5های آسانسور و پله فرار نیاز نیست. در ساختمان

بصورت دوبلکس باشد به آسانسور و پله فرار نیاز نیست. در  5و  4

 . پله فرار و آسانسور الزامی استطبقه  5های بیش از ساختمان

  پخی 

های اصلی برابر یک دهم مجموع دو عرض میزان پخی در گذرگاه     

های با های مجاور گذرگاهگذرگاه متقاطع است. میزان پخی در پالک

های بیش از ده متر، دو متر است. محل عرض ده متر و کمتر به گذرگاه

 تقاطع خیابان فرعی به اصلی میزان پخی دو دهم عرض خیابان فرعی. 

 آمدگی ساختمانی در گذرها پیش 

ها معین شد، حساب آمدگی از امتدادی که برای ساختمانپیش     

مدگی هر ادر این امتداد نباشد. طول پیش اینکه بنا خواهد شد ولو

بلوک  نماید. اگر تساختمان در هر طبقه از درصد زیربنای آن طبقه تبعی

نموده باشد بیشتر احداث  %61مجاور بصورت زمین یا ساخته شده 

ساختمان )زیربنا( دانست و اگر پالک مجاور  %61+1ی توان به اندازهمی

درجه تا دو متر اضافه  45با زاویه  %61توان بعد از بود می %61کمتر از 

گذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع  احداث نمود. کار
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ب ناودان در باز شدن از سطح نما تجاوز نماید، ممنوع است. ریزش آ

رو عبور نماید. نصب لوله رو ممنوع است و باید از زیر سطح پیادهپیاده

بخاری به دیوار خارجی مشرف به گذر یا خروج آن از دیوار ممنوع 

است. نصب پله جلوتر از امتداد ابنیه ممنوع است مگر در اثر تغییر تراز 

های بیش خیابان باشد و با موافقت شهرداری. در خیابان این عمل الزامی

متر است  11/2عرض پیاده و حداکثر  1/2آمدگی متر تعداد پیش 9از 

متر مانند پیلوت از  4/1متر نباشد. کنسول در ارتفاع  9و ارتفاع کمتر از 

متر بیشتر  61رو و حداکثر عرض پیاده 9/2کف پیاده نباید به میزان 

تواند در فقط می عرض خیابان است. کنسول راه پله 6/2رو شود. پیاده

آمدگی متر پیشسانتی 11از کف باشد و حداکثر  41/1یا  11/1ارتفاع 

های احداثی در خیابان جزو تراکم ساختمانی متر کنسول 9و عرض 

نیست. تراس اگر از طرفین باز باشد نصف مساحت جزو سطح طبقات 

مساحت آن جزء  9/1شود. تراس اگر از طرفین بسته باشد محسوب می

 وسیله دیوار یا شیشه مسدودسطح طبقات است. تراس از کلیه جهات به

 کالً جزء سطح زیربنا است.  ،باشد

  رعایت محدودیت ارتفاع 

متر ارتفاع  91متر یا بیشتر تا  91های با عرض ها در خیابانساختمان     

ها در خیابان با عرض به رعایت محدودیت نیاز ندارند. ارتفاع ساختمان
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متر نباید از عرض خیابان تجاوز کند. در صورت تجاوز به  91از کمتر 

ها با دو درجه ارتفاع ساختمان 45نشینی کند. دید همان میزان باید عقب

 الوهبعمتر، در گذرگاه به ارتفاع پیلوت  91یا چند بر با گذرهای کمتر از 

ه متر از گذرگا 5/9دو طبقه مجاز است و از طبقه سوم باید به اندازه 

نشینی کند. طبق ضوابط طول گذرگاهی که افزایش یافته ارتفاع را عقب

ازای بمتر باید  91افزایش دهد و در صورت تجاوز مجدد ارتفاع بیش از 

متر بود  91و  21نشینی کند. اگر عرض خیابان بین متر عقب 4هر طبقه 

متر بود بیش از  21و  1محدودیت ارتفاع ندارد. اگر عرض خیابان بین 

متر عقب نشینی  4فاع بایستی متر ارتفاع بازای هر طبقه اضافه ارت 91

 کند.

  پارکینگ 

درصد تعداد واحدهای مجاز  11تعداد پارکینگ مورد لزوم به تعداد      

شود و بینی میخواهد بود. رمپ پارکینگ در فضای باز ساختمان پیش

و حداقل ارتفاع  14/1سطح زیربنا نیست. حداکثر ارتفاع پارکینگ  وجز

متر است. پارکینگ در زیرزمین باید دارای دسترسی  91/2ورودی آن 

)حداکثر( جای پارک هر  %21مستقیم به طبقات باشد. شیب رمپ 

به انضمام فضای مناسب جهت مسیر حرکت به داخل  5*5/1اتومبیل 

عرض رمپ جهت دسترسی پارکینگ  و خارج )استاندارد: حداقل
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. در پارکینگ فاصله آکس تا (متر 5/9متر و در تجاری  5/1مسکونی 

متر. به ازای هر دو  5/5ها در همکف یا زیرزمین حداقل آکس ستون

واحد مسکونی یک پارکینگ مورد نیاز است. در صورت گاراژی بودن 

ای هر پالک مترمربع جهت پارکینگ و بر 26پارکینگ به میزان حداقل 

واحدی دو پارکینگ الزم است  4های نادو گاراژ الزم است. در آپارتم

)هر دو واحد یکی(. بازای هر واحد اضافی یک پارکینگ مورد نیاز 

 مترمربع.  15است و مساحت هر پارکینگ حداقل 
 

 های مسکونیضوابط ساختمانی مجتمع -خ

 %211 معادل حداکثر مسکونی واحدهای مجموع زیربنای کل سطح -2

 . باشدمی مجاز زمین سطح به نسبت

 211ی هر واحد مسکونی حداقل معادل ازا به ناخالص زمین سرانه -1

 باشد.مربع می متر

 مربع کمتر باشد. متر 91مساحت کوچکترین واحد مسکونی نباید از  -9

سطح کل زمین  %95حداکثر سطح اشغال مجاز در همکف معادل  -4

زیربنای نگهبانی، گلخانه، دوش و رختکن و باشد. سطوح می

های بهداشتی و استخر و فضای سرپوشیده تفریحی کودکان سرویس

 شود.مسئول محدوده فوق نمی
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نسبت به  %15احداث محل پارک اتومبیل به تعداد معادل حداقل  -5

 تعداد واحدهای مسکونی الزامی است.

مربع  متر 5/21یل حداقل سطح خالص پارکینگ به ازای هر اتومب -6 

 باشد.می

متر رعایت  5/5های پارک حداقل عرض معابر دسترسی به محل -1

 گردد.

های مسکونی در مجموع سطوح تحت اشغال زیربنای ساختمان -9

ها در رو و پارکینگهمکف به اضافه سطح اشغال مسیرهای اتومبیل

 61ید از شود نبابینی میها در محوطه روباز پیششرایطی که پارکینگ

 درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. 
 

 سازیمرتبه ضوابط و مقررات تراکم و بلند -د

 14/21/63شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ      

به اهداف استفاده بیشتر و بهتر از سطح زمین در شهرها  نیلمنظور به

در هماهنگی زیست بهتر برای امکان جمعیت تامین فضای باز و محیط

شورای اقتصاد در خصوص تقلیل سطح زیربنا  2/1/63با مصوبه مورخ 

 (تشویق بلندمرتبه سازی)های کلی مشیواحد مسکونی با تاکید بر خط

فاده از است)تطبیق الگوی تفکیک با مقتضیات بلندمرتبه سازی 

سازی و انبوه (های با افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانیظرفیت
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سازی تصویب نمود که های صنعتی در ساختمانوشبکارگیری ر

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  5های ماده کمیسیون

در کلیه را ها های تفضیلی و ضوابط و مقررات اجرایی آنموظفند طرح

هزار نفر جمعیت  111بیش از  2965شهرهایی که طبق سرشماری 

 یند.اند با رعایت مواد زیر اصالح نماداشته

نظام شبکه ارتباطی بر اساس طرح جامعه حفظ گردد و چنانچه  -2

ی شورای عالی شهرسازی تغییرات اساسی با شهر تصویب آن به عهده

 و معماری ایران خواهد بود.

تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی با تراکم باالی  -1

 نشدهطبقه غیر از زمین در اراضی ساخته  6سازی و حداقل بلندمرتبه

تعیین مناطق مسکونی و مختلط مسکونی برای بلندمرتبه سازی  -9

طبقه غیر از زمین( در مناطق نوسازی محالت  3تشویقی )حداقل 

فرسوده و قدیمی قطعات کوچک ساخته نشده برای استفاده از افزایش 

تراکم تشویقی الزم است قطعات کوچک در حد مساحت الزم برای 

 ند.بلندمرتبه سازی تجمیع شو

طبقه غیر  1خانواده( با حداکثر ارتفاع  1یا  2تعیین مناطق مسکونی ) -4

 از زیرزمین.

 .تعیین حداکثر سطح اشغال در مناطق بلندمرتبه سازی -5
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تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق بلندمرتبه سازی  -6

مربع مساحت و مقررات تشویقی افزایش  متر 2111با رعایت حداقل 

 .اکم در مقابل افزایش سطح قطعات و کاهش سطح اشغالتر

 .خانواری 1و2تعیین ضوابط تفکیک و تراکم ساختمانی در مناطق  -1

ها از معبر مجاور اضالع تعیین ضوابط مربوط به فاصله ساختمان -9

منظور تأمین تهویه، نور و آفتاب کافی بر حسب شرایط اقلیمی زمین به

 و جلوگیری از اشراف.

 .تعیین ضوابط حداقل عرض زمین و تناسب الزم بین عرض و عمق -3

 .هاتعیین ضوابط مربوط به پارکینگ -21

ی که طبق سرشماری یاجرای این ضوابط و مقررات در شهرها -22

باشد. اند اجباری نمیهزار نفر جمعیت داشته 111کمتر از 2965

پس از  پیشنهادات مربوطه به اجرای این مصوبه در شهرهای مزبور

 2911که الزم است تا آخر خرداد  5بررسی و پیشنهادات کمیسیون ماده 

عالی مورد  به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال گردد و در شورای

خواهد گرفت و تا آن زمان هرگونه تغییری در ضوابط  قرارتصمیم 

های مصوب ممنوع است مگر با تصویب تفکیک و تراکم سازی طرح

 ی و معماری.عالی شهرساز شورای
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اکم متوسط جمعیتی شهر ناشی از افزایش تراکم رافزایش ت -21

نسبت به طرح جامع تصویب شده  %15ساختمانی حداکثر تا میزان 

 بیشتر نباشد.

و مشتمل بر اثرات  21گزارش توجیهی افزایش تراکم موضوع بند  -29

 توزیع فضاهای خدماتی و شبکه عبور و مرور و ،هاآن بر روی سرانه

با دعوت از نماینده  5تاسیسات آب و برق که قبالً در کمیسیون ماده 

زیست مورد بررسی های برنامه و بودجه و محیطوزارت نیرو و سازمان

عالی و شهرسازی و معماری  قرار گرفته است برای تصویب به شورای

 ارسال گردد.

هرگونه تغییرات دیگری در ضوابط و مقررات تفکیک و تراکم  -24

ساختمانی که منجر به افزایش تراکم جمعیتی شهر شود بدون تصویب 

 شورای عالی شهرسازی ممنوع است. 
 

 هاضوابط بالکن -ذ

 91متر به عمق  11متر تا  21های آمدگی در خیاباناحداث پیش -2

متر مجاز سانتی211به باال به عرض  متر 11متر و برای خیابان سانتی

 باشد.می

متر کمتر باشد  9/5رو، نباید از آمدگی نسبت به کف پیادهارتفاع پیش -1

 تراکم محسوب خواهد شد. وو سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جز
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طول  %61آمدگی ساختمان در همکف و طبقات، در خارج از پیش -9

متر بالمانع است  1ثر به میزان درجه، حداک 45مجاز و در داخل زاویه 

 مساحت الزامی است(. %61)رعایت 

آمدگی روی پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت، به میزان پیش -4

متر ارتفاع از کف  9/5متر عمود بر پخ و به شرط رعایت  2/5حداکثر 

 رو بالمانع است.پیاده

ای باز به ها در داخل فضآمدگیطریقه محاسبه زیربنا و تراکم پیش -5

 قرار زیر است:

زیربنا  وگیر، جزعنوان بارانآمدگی آخرین سقف ساختمان، بهپیش :الف

 گردد.محسوب نمی

متر، چنانچه سه طرف آن  9های مسقف، تا عمق ها و تراسبالکن :ب

گردد، بدیهی زیربنا محسوب می وباز باشد، یک دوم مساحت آن جز

 گردد.بنا محسوب میزیر متر تماماً 9است مازاد بر عمق 

آمدگی سه طرف بسته باشد، دو سوم مساحت آن در صورتیکه پیش :ج

 گردد.زیر بنا محاسبه می وجز

 نصاب ارتفاع و طبقات جهت نصب آسانسور 

هایی که ارتفاع های بیشتر از چهار طبقه و ساختمانمالکین ساختمان     

این  باشند، درآسانسور میمتر باشد، ملزم به احداث  25ها بیشتر از آن
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زمینه کف ورودی ساختمان مالک عمل بوده و کف طبقه همکف 

متر باالتر از  2/11تواند با حفظ مشخصات طبقه زیرزمین، حداکثر می

 کف ورودی منظور گردد.

  تقاضای افزایش تراکم و مواقعی که تعبیه آسانسور میسر

 باشد نمی

ساخته شده و یا در حال احداث های که مالکین پالک در مواردی     

نمایند و امکان منظور احداث یک طبقه میکه تقاضای افزایش تراکم، به

تعبیه آسانسور در بنای احداثی با تشخیص معاون شهرسازی و معماری 

های منتخب باشد، در صورت توافق کمیسیونشهرداری منطقه میسر نمی

ه ساختمانی تا چهار طبق با افزایش تراکم مورد درخواست، صدور پروانه

روی پیلوت و یا پنج طبقه روی زیرزمین، بدون تعبیه آسانسور بالمانع 

 خواهد بود.

 بینی پله فرارلزوم پیش 

های ورودی، های شش طبقه و بیشتر عالوه بر پلهدر کلیه ساختمان     

اشد به فضای باز ساختمان ارتباط داشته ب بینی پله فرار که مستقیماًپیش

 الزامی است.
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 محل استقرار ساختمان در زمین -ر

محل استقرار ساختمان در شرایط متعارف باید در قسمت شمالی      

زمین باشد، در موارد استثنائی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی 

استقرار غربی بودن زمین و نظایر موضوع با توجه به وضعیت 

های مجاور در شورای معماری مطرح و تصمیم الزم اتخاذ ساختمان

 گردد.می

 نحوه احداث بنا در شرق، غرب و یا جنوب ملک 

چنانچه تراکم مجاز در ساختمانی به عللی به مقدار صد در صد پر      

نشود یا مالک نخواهد تمام تراکم مجاز را در قسمت شمالی زمین بنا 

د مابقی تراکم را در ضلع جنوبی، شرقی یا غربی و تواننماید، می

بصورت یک یا چند واحد مستقل یک طبقه احداث نماید، مشروط به 

 اینکه:

 درصد کل زمین نباشد. 41مانده کمتر از فضای حیاط باقی -2

انداز بام به هیچ وجه از ارتفاع واحد مذکور از پای کار تا لبه دست -1

 .نباشد(11/1تفاع از کف تا زیر سقف بیشتر از متر تجاوز ننماید )ار 5/9

چنانچه واحد مورد نظر در بر گذر قرار گیرد باعث جلوگیری از  -9

 ورود ماشین به حیاط یا پارکینگ مربوطه نگردد.
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یر مواردی نظ یاز واحد مورد نظر هر گونه استفاده تجاری به استثنا -4

ذکر نموده است  حاًدفتر مهندسی و مطب و ... که قانون شهرداری صری

 باشد.ممنوع می

های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین امالک کمتر بینی سرویسپیش -5

  .متر مربع211از 

های بهداشتی و آشپزخانه در زیرزمین، در بینی سرویسپیش -6

متر مربع مساحت، به شرطی که حالت تفکیکی  211های کمتر از زمین

 نداشته باشد بالمانع است.

 امالک دارای اصالحی نحوه احداث بنا در-ز

های تعریضی برخورد دارند احداث ساختمان در امالکی که با طرح     

مانده زمین باقی طول و مساحت سند قبل از اصالحی در %61با رعایت 

طول  %61آمدگی بیش از باشد و پیشو در حد تراکم مجاز بالمانع می

مساحت سند )قبل از اصالحی(  %61درجه، با رعایت  45تحت زاویه 

 شهرداری بالمانع است.ه به شرط واگذاری رایگان مقدار جزء گذر ب
 

 آمدگی ارتفاع معابرنحوه پیش 

هایی که در تقاطع آمدگی مجاز در قسمت پخ ساختمانحداکثر پیش     

 باشد.متر عمود بر پخ میسانتی 251اند، به میزان معابر قرار گرفته

 45درصد به عالوه دو متر و چگونگی اجرای پخ  61احداث بنا در حد 
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طول  %61آمدگی های معماری ساختمان که با پیشدرجه ارائه نقشه

درجه به شرط ارائه  45متر و بدون رعایت زاویه  1زمین به عالوه 

 باشد.های مجاور نمینامه محضری از مالکین پالکرضایت

  متر و عدم رعایت  1به عالوه  11۶نحوه احداث بنا در حد

 درجه در مجاورت گذر 15پخ 

های تعریضی و یا احداثی احداث ساختمان در امالکی که با طرح     

طول و مساحت سند، قبل از  %61معابر شبکه برخورد دارند، با رعایت 

مانده زمین و در حد تراکم مجاز بالمانع بوده و اصالحی در باقی

 %61درجه با رعایت 45طول تحت زاویه  % 61آمدگی بیش از پیش

باشد. بدیهی است مالکین امالکی مساحت )قبل از اصالحی( مجاز می

اند، مساحت اصالحی از شهرداری غرامت دریافت نموده یکه بازا

  با رعایت ابعاد سند جدید عمل نمایند. بایست پس از اصالح سند،می

  گذر واقع  ردرجه در امالکی که مجاو 15رعایت پخ

 شوند الزامی نیست می

بدیهی است محدوده تعریف شده فوق محدوده احداث بنا بوده و      

های ابتکاری باید بدون پخ و یا ارائه راه حل طراحی ساختمان ترجیحاً

 انجام گیرد.
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 نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع 

ها و همچنین ساختمانمنظور ایجاد تسهیالت بیشتر در طراحی به     

های ساختمانی مجاز تر از تراکمایجاد فضای باز بیشتر و استفاده مطلوب

های در صورت کاهش سطح اشغال، استفاده از تراکم مجاز طرح

تفصیلی در ارتفاع، بدون پرداخت عوارض ناشی از ازدیاد ارتفاع بر 

 زمین با احداث زیر متر و بیشتر بالمانع است. ضمناً 21های خیابان

منظور تامین پارکینگ حداکثر سطح مجاز )مالک عمل فعلی( به

 اعمال تاسیسات انباری و فضاهای مشاع و عمومی بالمانع خواهد بود.

تسهیالت فوق در مورد امالکی که در معرض تعریض معابر با عرض 

ها کمتر از مانده آنگیرند، چنانچه مساحت باقیمتر قرار می 21بیشتر از 

 مساحت کل ملک باشد نیز بالمانع است. 61%

  درصد 111ارتفاع مجاز در تراکم 

احداث سه طبقه بنای مسکونی روی  %211در اراضی با تراکم      

زیرزمین و یا دو طبقه روی پیلوت و زیر زمین ضمن رعایت سایر 

 باشد.ضوابط و مقررات بالمانع می

 سازی مقاوم در برابر زلزله ساختمان - ژ

های جدیدی نیازها و خواسته ،امروزه با پیشرفت علوم و فناوری     

در زمینه مهندسی سازه مطرح شده است. از جمله عامل زمان در ساخت 
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ساخته های پیشها اهمیت دو چندان یافته و این امر گرایش به سازهسازه

را افزایش داده است. از طرفی همچنین با افزایش جمعیت بشری، عالقه 

های میانی هم خواهان ن فضاهای بزرگ بدون حضور ستونبه داشت

ساخته سبک را حدود های پیشبسیاری پیدا کرده است. فناوری سازه

 6تا  5سال پیش یک آمریکایی ابداع کرد. مرحله صنعتی شدن آن  94

های سال به طول انجامید. توجه زیاد صنایع اروپایی به فناوری سازه

های پیش شکالتی بود که در سایر فناوریپیش ساخته سبک، به خاطر م

( با Large Panelطور مثال فناوری الرژ پانل )ساخته وجود داشت. به

ای بودن آن، با مشکل ضعف اتصاالت روبه وجود سرعت باال و کارخانه

روست و همچنین وزن سنگین ساختمان یک معضل جدی در این 

ن بتونی، این فرآیندها رود. حمل و نقل قطعات سنگیفناوری به شمار می

ای که چند سال پیش در ترکیه اتفاق افتاد، کند. در زلزلهرا دشوار می

ها از فناوری الرژ پانل استفاده شده بود های زیادی که در آنساختمان

 به دلیل ضعف اتصاالت تخریب شدند.

 ساخته سبکهای پیشبررسی سازه 

اتصاالت بصورت یکپارچه ساخته سبک، های پیشدر فناوری سازه     

است )دیوار به دیوار، سقف به دیوار و دیوار به پی(. بر خالف روش 

های الرژ پانل که اتصاالت بصورت کام و زبانه است، در روش سازه
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ای است و به جای ساخته سبک، اتصاالت بصورت جوش نقطهپیش

م ه این که ابتدا قطعات سنگین بتن در کارخانه ساخته شده و بعد به

ها های میلگردی که بین آنشوند، ابتدا سازه بصورت شبکهمیمتصل 

گیرد ساخته یک الیه فوم پلی استایرن قرار می ،)بین دو شبکه میلگرد

های سبک در محل احداث ساختمان به فونداسیون )پی( شود و پانلمی

دیوارها و سقف به هم جوش داده  نینشود و همچجوش داده می

شود. سپس در همان محل های سبک برپا میساختمان با پانلشوند و می

شوند. پاشی میدیوارها و سقف و محل، اتصاالت بصورت همزمان بتن

شود. این روش ها پاشیده میبتن از طریق پمپ، با فشار هوا به پانل

را در  باعث یکپارچگی در اتصاالت شده، استحکام و پایداری ساختمان

دهد. امیکی حاصل از زلزله یا طوفان افزایش میمقابل نیروهای دین

های پیش ساخته سبک، استفاده از بنابراین دلیل انتخاب روش سازه

های پیش ساخته موجود است امتیازات برتر آن نسبت به سایر فناوری

که هنوز هم از این مزایا برخوردار است. البته همانند صنایع دیگر، در 

 هایی در دنیا دیده شود.ریاین صنعت هم ممکن است نوآو

 پانل 

ساخته است متشکل از یک هسته عایق پانل سه بعدی یک پانل پیش     

ها و اعضای پلی استایرن، قرار گرفته بین دو شبکه ساخته شده از مفتول
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طور مناسبی به هم متصل کرده خرپایی قطری که دو شبکه فلزی را به

د. این شبکه و الیه آن شوو باعث ایجاد مقاومتی خاص در آن می

شود و جایگزین بسیار مناسب بر دیوارها و مجموعاً پانل نامیده می

 های آجری و سفالی است. سازه حاصله، دارای مزایای زیر است:تیغه

 کاهش وزن آهن و بتن مصرفی -

 حذف اجرای گچ و خاک -

 افزایش سطح زیربنای مفید -

 درصد 51تقلیل زمان اجرا به میزان  -

کیلوگرم در هر  211کاهش وزن دیوارهای جانبی و سقف به میزان  -

 متر مربع

 مقاومت در برابر باد و زلزله -

 جویی انرژی گرمایی و سرماییصرفه -

 عایق رطوبت و صوت -

 غیرقابل نفوذ و زندگی برای حشرات موذی -

 نصب آسان -

 غیرقابل اشتعال بودن -
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 هابرخی نکات مهم در خصوص پانل 

روند. مدول عنوان المان دیوار و سقف ساختمان به کار میپانل ها به     

متر است و بسته به کاربردهای متفاوت، طول سانتی 211ها عرضی پانل

 های دیواری عالوه بر این که جداپانل های متفاوت دارند.و ضخامت

 رکننده فضاهای معماری هستند، نقش دیوار باربر قائم و دیوار برشی د

بنابراین عموماً در این گونه  کنند.برابر بارهای جانبی را هم ایفا می

متر  25طبقه یا  4ها، اسکلت فلزی یا بتن آرمه وجود ندارد. )تا سازه

های سقفی، ای قابل طراحی و اجرا است.( پانلارتفاع بصورت سازه

 ها در کنار یکدیگر مستقردهند. این پانلدیافراگم کف را تشکیل می

گردند. الیه پلی استایرن نقش های دیوار نصب میشده و روی پانل

کند. قالب برای بتن پاشی و همچنین عایق حرارتی و صوتی را ایفا می

ها پس از استقرار، بتن پاشی شده و تشکیل یک سازه سه بعدی با پانل

 عنوان اعضای باربرها عالوه بر استفاده بهدهند. پانلای میعملکرد جعبه

های ساختمان، به دلیل عایق حرارتی، صوتی و مزایای دیگر برای تیغه

 روند.های مختلف به کار میغیر باربر ساختمان

ساخته مجهز به مولد انرژی خورشیدی و انرژی های پیشسازه     

ساخته، های پیشهای سازهالکتریکی و سیستم تصفیه آب برخی از نمونه

رژی الکتریکی و سیستم تصفیه آب مجهز به مولد انرژی خورشید و ان
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منظور بوده و قابلیت نصب در هر مکانی از کره خاکی را دارند. به

دسترسی آسان به تسهیالت حیاتی در مناطق دور افتاده و کمک به 

ای که های پیش ساختهکنند، سازهافرادی که در این مناطق زندگی می

ند، تمامی نقاط کره زمین هست قادر به تولید انرژی پاک و بازیافت آب در

های فوالدی ها دارای صفحهاند. سقف این سازهطراحی و ارائه شده

الی  2/5های خورشیدی است که انرژی الکتریکی برابر مجهز به سلول

هایی برای استفاده در تاریکی را در باترین آکیلو وات تولید کرده و  4

سازی آب م داخلی پاککند. این سیستم همچنین به سیستذخیره می

آوری و برای استفاده های موجود در منطقه را جمعمجهز بوده تا آب

هایی که برای حفظ سالمت، سازی کند. از سویی تمامی گزینهمجدد پاک

امنیت و بهبود شرایط کلی زندگی مورد نیاز است، در این سازه گنجانده 

 شده است.

 ساخته سبکهای پیشمزایای سازه -

 مقاومت در برابر زلزله -

 پذیری در تولیدانعطاف -

 ایمنی در ساختمان -

 های ملیجوییصرفه -

 های تمام شده ساختمانکاهش استفاده از سیمان در هزینه -
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 ی تمام شده ساختمانده درصد کاهش در هزینه -

 کاهش وزن ساختمان -

 5ه سال در شیوه سنتی ب 1کاهش زمان برگشت سرمایه از حدود  - 

 ساخته سبکهای پیشماه در روش سازه 6الی 

 کاهش ضایعات مواد اولیه و استفاده بهتر از منابع ملی -

 جویی در مصرف انرژیصرفه -

 افزایش عمر ساختمان و افزایش استحکام آن -

 ایمنی بیشتر ساختمان در برابر زلزله -

 های صوتی محیطکاهش میزان آلودگی -

 ساخته سبکسیستم پیش -

اصل استوار است: استحکام در بنا،  4ساخته سبک بر سیستم پیش     

سیستم  جویی در مصرف انرژی، سهولت اجرا.سرعت در ساخت، صرفه

دو الیه پلی و  (Panel single)یک الیه پلی استایرین به دو صورت 

ترین سیستم رایج ناشود. در ایراجرا می (Double Panel)استایرن 

 ، سینگل پانل است.پیش ساخته سبک

ها دارای یک هسته پلی استایرن منبسط به از آنجا که تمامی پانل     

متر هستند، تبادل حرارتی بین فضای داخل و خارج سانتی 21تا  4قطر 
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کاهش یافته، از اتالف انرژی ساختمان جلوگیری کرده و موجب کاهش 

 هزینه انرژی می شود.

 نتیجه گیری 

های جدید مهندسی را در ارتباط با ساخته، خواستههای پیشسازه     

محدودیت دهنه، با کمترین زمان )به دلیل پیش ساخته بودن( فراهم 

کند. همچنین با افزایش جمعیت، عالقه به داشتن فضاهای بزرگ می

های میانی خواهان بسیاری پیدا کرده است که بدون حضور ستون

 دهد.اختیار کاربران قرار می را در ناهای پیش ساخته این امکسازه
 

 

 تخلفات ساختمانی -س

 شوند:تخلفات ساختمانی به دو دسته تقسیم می

 هک کسانی شهرسازی مقررات : مطابقتخلفات مطابق ضوابط :الف 

بایستی از شهرداری پروانه ساختمان احداث نمایند می خواهندمی

انه را بدون پروساختمان اخذ نمایند. در صورتیکه مالکی ساختمان خود 

و یا با پروانه و بیشتر از مشخصات پروانه احداث نماید، لیکن با ضوابط 

های مصوب و سایر مقررات شهرداری مغایرت نداشته باشد مقدار طرح

زیربنای بدون پروانه مطابق ضوابط محسوب شده و ساختمان موجود 

 پس از رسیدگی و اخذ جرایم متعلقه قانونی خواهد بود.
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ه اگر بدون بود واقع مشخصی کاربری در ملکش که شخصی :2مثال  

اخذ پروانه و یا برخالف پروانه صادره اقدام به احداث ساختمان در حد 

ها خالف داخل ضوابط محسوب ضوابط نماید، این قبیل ساختمان

 گردد.می

 به را خود ملک تفکیک مجوز با اخذ توانستمی که شخصی :1مثال  

ر لکین هما و داد انجام کار این مجوز اخذ بدون نماید تفکیک قطعه سه

 اند. قطعه درحد ضوابط اقدام به احداث ساختمان نموده

 مازاد ای پروانه بدون احداثی زیربنای هرگاه :تخلفات خالف ضوابط :ب 

 و مصوب هایطرح مقررات و ضوابط با مغایر پروانه بر

ساختمان  از استفاده نوع که این یا و باشد موجود هایدستورالعمل

نسبت به پروانه تغییر یافته باشد کالً تخلفات خارج از ضوابط تلقی 

های مناطق به گردیده و با تشکیل پرونده تخلف توسط شهرداری

 های ماده صد شهرداری ارجاع خواهد شد. کمیسیون
 

  کمیسیون ماده صد قانون شهردارى 

ماده صد: مالکین اراضى و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن 

باید قبل از هر اقدام عمرانى یا تفکیک اراضى و شروع ساختمان از 

 خذ نمایند. اشهردارى پروانه 



 

51 

 

 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

هاى بدون پروانه یا تواند از عملیات ساختمانى ساختمانشهردارى مى 

از آن که ساختمان در مورین خود اعم امخالف مفاد پروانه به وسیله م

اده بر اساس م زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیرى نماید.

شهردارى، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى  211

 هاى تملکىى معابر و طرحاست. هر گونه تعمیر امالک واقع در توسعه

 با هماهنگى و مجوز شهردارى باید انجام پذیرد. 

ى فوق که از لحاظ اصول شهرسازى یا فنى : در موارد ذکر شده2بصره ت

سیسات و بناهاى خالف مشخصات مندرج در پروانه ایا بهداشتى، قلع ت

ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث یا 

شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در 

ده وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور و ى مرکب از نماینیهاکمیسیون

یکى از قضات دادگسترى با انتخاب وزیر دادگسترى و یکى از اعضاى 

 شود. انجمن شهر )شوراى  شهر( با انتخاب انجمن مطرح مى

نماید که ظرف نفع اعالم مىکمیسیون پس از وصول پرونده به ذی     

ر، مدت مذکو یز انقضاده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس ا

کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهردارى که بدون 

کند ظرف مدت یک ماه تصمیم ى براى اداى توضیح شرکت مىاحق ر

که شهردارى از ادامه مقتضى برحسب مورد اتخاذ کند؛ در مواردى
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کند عملیات ساختمانى بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیرى مى

مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیرى، موضوع را در 

کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضاى 

 نفع به موضوع رسیدگى خواهد کرد. ذی

تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتى از بنا باشد،  تیکهدر صور      

ارى نماید. شهردکند، تعیین مىمهلت مناسب را که نباید از دو ماه تجاوز 

مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابال  کند. هر گاه مالک در مهلت 

را ن آساً اقدام کرده و هزینه امقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهردارى ر

نامه اجراى وصول عوارض، از مالک دریافت خواهد ینیطبق مقررات آ

 نمود. 

: در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربناى مندرج در پروانه 1تبصره  

تواند ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسکونى، کمیسیون مى

در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر 

هاى هاى فرعى و یا کوچهناهاى اصلى یا خیابنامکانى )در بر خیاب

اى که متناسب با نوع استفاده از خذ جریمهاى به ابست( رباز یا بنبن

فضاى ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد، تعیین 

اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام  کند و شهردارى مکلف است بر
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برابر ارزش  9نماید. )جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از 

 مربع بناى اضافى بیشتر باشد.(  ن براى هر مترمعامالتى ساختما

نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى ذی یکهدر صورت     

مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور 

ى اى تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رار

  .تخریب اقدام خواهد نمود

: در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانى 9تبصره 

واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى، کمیسیون 

تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت مى

هاى اصلى یا خیابان فرعى و یا کوچه ناملک از نظر مکانى )در بر خیاب

اى که متناسب با نوع استفاده از ى به اخذ جریمهابست( رنباز یا ببن

فضاى ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد، تعیین 

کند و شهردارى مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام 

برابر ارزش معامالتى  4برابر کمتر و از  1از حداقل  نماید )جریمه نباید

در  ،مربع بناى اضافى ایجاد شده بیشتر باشد متر ساختمان براى هر

نفع از پرداخت جریمه خوددارى نمود شهردارى مکلف ذی تیکهصور

 ىااست مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضاى صدور ر



 

51 

 

 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

خریب ى تاتخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور ر

 اقدام خواهد نمود. 

ورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى : در م4تبصره 

اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعایت شده  تیکهمربوطه در صور

 رهر مت یازاه ى بر اخذ جریمه باتواند با صدور رباشد، کمیسیون مى

مربع بناى بدون مجوز یک دهم ارزش معامالتى ساختمان یا یک پنجم 

ساختمان ارزش دریافت  تیکهصورارزش سرقفلى ساختمان، در 

نفع، بالمانع سرقفلى داشته باشد، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی

را به شهردارى اعالم نماید. اضافه بنا  بودن صدور برگ پایان ساختمان

 عمل خواهد شد.  9و  1هاى اساس مفاد تبصره زائد بر تراکم مجاز بر

نگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن : در مورد عدم احداث پارکی5تبصره 

تواند با توجه به موقعیت محلى و عدم امکان اصالح آن، کمیسیون مى

 اى که حداقل یکخذ جریمهاى به او نوع استفاده از فضاى پارکینگ، ر

ربع م برابر و حداکثر دو برابر ارزش معامالتى ساختمان براى هر متر

گ با نماید. )مساحت هر پارکینفضاى از بین رفته پارکینگ باشد، صادر 

خذ جریمه اشهردارى مکلف به  باشد.(مربع مى متر 15احداث گردش 

 باشد. تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان مى
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: در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام 6تبصره 

هاى مصوب رعایت برهاى اساس پروانه ساختمان و طرح نوسازى بر

 حى را بنمایند. اصال

برخالف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزى در این مورد  تیکهدر صور     

انجام گیرد؛ شهردارى مکلف است از ادامه عملیات جلوگیرى و پرونده 

امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم 

در  استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى

هاى ماده صد ساختمان، رسیدگى به موضوع در صالحیت کمیسیون

 است. 

ى ی: مهندسین ناظر ساختمانى مکلفند نسبت به عملیات اجرا 1تبصره 

شود، از لحاظ انطباق ها احداث مىساختمانى که به مسئولیت آن

ها و محاسبات فنى ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

ر مستمر نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان طوضمیمه آن به

 با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمایند.   

هرگاه مهندس ناظر برخالف واقع گواهى نماید و یا تخلف را به      

موقع به شهردارى اعالم نکند و موضوع منتهى به طرح در کمیسیون 

ى بر جریمه ادارى و صدور رمندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهر
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یا تخریب ساختمان گردد، شهردارى مکلف است مراتب را به نظام 

 معمارى و ساختمانى منعکس نماید. 

شوراى انتظامى نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در      

صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد 

ماه تا سه سال محرومیت از کار و در  6با توجه به اهمیت موضوع به 

 ى تخریبامجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور ر یکهصورت

وسیله کمیسیون ماده صد گردد، به حداکثر مجازات محکوم کند. به

مراتب محکومیت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى 

ود. شتشار اعالم مىد کثیراالنیدر پروانه اشتغال درج و در یکى از جرا

ى محکومیت به محض وقوف از اشهردارى مکلف است تا صدور ر

تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 

مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت  یخذ گواهى امضااماه از  6

 پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نماید. 

ها نظارت نمایند و مکلفند در مورد ساختمانموران شهردارى نیز ام     

هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیرى نکنند و یا در مورد 

صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیرى شوند، طبق 

مل ع تیکهشود و در صورمقررات قانونى به تخلف آنان رسیدگى مى

 ى هم باشدیشهردارى واجد جنبه جزاموران اارتکابى مهندسین ناظر و م
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که شهردارى  در مواردى از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

مکلف به جلوگیرى از عملیات ساختمانى است و دستور شهردارى اجرا 

موران اجرائیات خود و در صورت لزوم اتواند با استفاده از منشود، مى

 ساختمانى اقدام نماید.  موران انتظامى براى متوقف ساختن عملیاتام

: دفاتر اسناد رسمى مکلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد  9تبصره 

هاى ناتمام ها گواهى پایان ساختمان و در مورد ساختمانساختمان

گواهى عدم خالف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهردارى صادر 

 . شده باشد مالحظه و مراتب را در سند قید نمایند

ى که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر یهادر مورد ساختمان     

اضافه بنا جدیدى حادث نشده باشد و مدارک  تیکهایجاد شده در صور

دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد،  و اسناد نشان

با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت، انجام معامله بالمانع 

 اشد.بمى

ها قبل از تاریخ تصویب هایى که پروانه ساختمان آن: ساختمان3تبصره 

ماده صد قانون  2نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 

 باشند. شهردارى معاف مى

صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهردارى،  ی:  در مورد آرا21تبصره 

ى ظرف مدت اتاریخ ابال  رهرگاه شهردارى یا مالک یا قائم مقام او از 
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راى اعتراض نماید، مرجع رسیدگى به این اعتراض  ده روز نسبت به آن

کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاى آن غیر از افرادى 

ن ى این کمیسیوااند، رى قبلى شرکت داشتهاباشند که در صدور رمى

 قطعى است. 

ساختمان پس از تهیه توسط نامه ارزش معامالتى ینی: آ22تبصره 

شهردارى و تصویب انجمن شهر )شوراى اسالمى شهر( در مورد أخذ 

بار قابل تجدیدنظر م قابل اجراست و این ارزش معامالتى سالى یکیجرا

 خواهد بود. 

تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت      

سوی مالک، یکی دیگر از انواع زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از 

قانون شهرداری  211 ادهتخلفات داخل در صالحیت کمسیون م

در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده   باشد.می

ها بعد از تاریخ هایی که پروانه ساختمان آنشهر نسبت به ساختمان

وع موضتصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری 

هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور در کمسیون

یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای 

 شود.مطرح می« شورای اسالمی شهر»انجمن شهر به انتخاب انجمن 
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 های مربوط به نظام مهندسی استاننامهای از موارد آیینپاره -ش

سازمان نظام مهندسی استان  19/1/15استناد صورتجلسه مورخ به  -2

 و شهرداری مقرر گردیده است:

ها های به شرح زیر طرح معماری و تاسیساتی آندر ساختمان -2-2

صالح بایستی توسط مهندس معمار و تاسیسات برقی و مکانیکی ذی

 انجام شود:

 اشد.ای بهایی که دارای بیش از سه طبقه سازهساختمان -

 های مسکونیساختمان استثنای به عمومی کاربری دارای بناهای -

 های دارای چهار واحد مسکونی و بیشتر از آنساختمان -

 های دارای زیربنای ششصد مترمربع و بیشتر از آنساختمان -

 مربع متر 211های تجاری دارای زیربنای بیش از ساختمان -

متر به باال و یا  29های اصلی و ناهایی که در بر خیابساختمان -1-2

متری و محور تاریخی و فرهنگی قرار داشته  26و  21های در تقاطع

 ید گردد.یها بایستی توسط مهندسین معمار تاباشند طرح معماری آن

ید شده توسط یها زیربنای تاجهت مساعدت مالکین این گونه ساختمان

 شد.ور نخواهد ظمهندس معمار در سهمیه ساالنه من
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ها در برابر رعایت دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان -1

دفتر تحقیقات و معیارهای فنی توسط  221سوزی و نشریه شماره آتش

 باشد.مهندسین ناظر و مهندسین تاسیسات الزامی می

طبقه عالوه بر  4های بیش از هنگام صدور پایانکار جهت ساختمان -9

عملیات توسط مهندسین ناظر سازه صدور گواهی حسن انجام و اجرای 

بایستی مهندسین ناظر تاسیسات برق و مکانیک نیز گواهی حسن انجام 

 به اجرای عملیات توسط کارفرما تهیه و به شهرداری ارائه گردد. ضمناً

کار الزامی الذکر در هنگام صدور پایانهای فوقاجرای مفاد در ساختمان

 است.
 

 بندیقوانین و ضوابط مربوط به گذر 

  متر و بیش از آن: 21گذرهای با عرض  -2

های طرح تفصیلی عنوان شبکه اصلی ارتباطی شهر در نقشهاین گذرها به

گردد و امالک واقع در مسیر این گذرها یکی از دو حالت مشخص می

 زیر را خواهند داشت:

 حالت اول 

اخذ گردد. اگر مالک قصد قسمتی از ملک در مسیر خیابان واقع می     

در صورتیکه  ،پروانه ساختمان و تجدید بنای ملک را داشته باشد

مانده ملک قابل صدور پروانه باشد )تشخیص آن با شهرداری باقی
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تواند پس از کسر مقدار واقع در مسیر نسبت به مالک می ؛باشدمی

 احداث بنا در بقیه ملک اقدام نماید.

 حالت دوم 

گیرند، در مورد این گونه امالک به می امالکی که کالً در مسیر قرار     

 شود:یکی از دو راه حل زیر اقدام می

 .دارند اجرایی اولویت که مسیرهایی در واقع امالک -

ت واقع در مسیرهایی که اولویت سکون غیرقابل و شکست امالک -

 اجرایی ندارند.

  :متر 21گذرهای با عرض کمتر از  -1

در این گذرها شهرداری مستقیما برنامه تملک نداشته بلکه مالکین      

در موقع احداث یا تجدید بنا و یا هر اقدام دیگر در ملک خود اعم از 

ند هستکشی و پخ مرمت و دیوارکشی و ... موظف به رعایت مقدار عقب

 استکه ضوابط آن در ذیل اشاره گردیده 

متر به شرح ذیل اقدام خواهد  51های با طول کمتر از در کوچه -2-1

 شد:

کشی در نحوه عقب 19/21/2995صورتجلسه مورخ ه با استناد ب

 متر به ترتیب زیر تعیین گردیده است: 51های با طول کمتر از کوچه

ای بوده و دارای شیب بیش از هایی که بصورت پلهدر کوچه -2-1-2

ودرو باشند و در صورت تعریض هم تردد خ)بیست درصد می 11%
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متر بصورت تعریض از  5/1پذیر نخواهد بود، عرض کوچه امکان

 طرفین انجام گردد.

ها به اندازه یک پالک در طرفین هایی که طول آندر کوچه -2-1-1

متر و یا  4های مجاور نیز دارای دسترسی دوم به کوچه بوده و پالک

متر بصورت تعریض از  5/1باشند، عرض کوچه تعریضی بیشتر می

 رفین انجام گیرد.ط

هایی که دسترسی تنها یک پالک، از کوچه مورد نظر در کوچه -2-1-9

متر و یا  4وم به کوچه با عرض دها دارای دسترسی بوده و سایر پالک

متر بصورت تعریض از طرفین خواهد  5/1باشند، عرض کوچه بیشتر می

 بود.

ها دارای های موجود در آنهایی که تمامی پالکدر کوچه -2-1-4

باشند، عرض کوچه متر و یا بیشتر می 4دسترسی دوم به کوچه با عرض 

 متر بصورت تعریض از طرفین خواهد بود. 5/1

باشند، عرض متر می 11هایی که دارای طول کمتر از کوچه -2-1-5

متر بصورت تعریض از طرفین تامین گردد )بدون در نظر  5/1کوچه 

 در گذر(.های موجود گرفتن تعداد پالک

هایی که دارای قطعات بزرگ بوده و طبق ضوابط حداقل کوچه -2-1-6

تفکیک طرح مصوب امکان تفکیک قطعه به قطعات بیشتر وجود داشته 
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باشد و در نتیجه تراکم واحد مسکونی افزایش یابد از موارد فوق مستثنی 

 بوده و طبق ضوابط مصوب طرح تفصیلی اقدام خواهد شد.

ها بیشتر از موارد آن عرض موجود وضع در که هاییکوچه -2تبصره 

متر( باشد، مالک عمل در تعیین عرض  5/1پیشنهادی فوق )بیشتر از 

 کوچه، وضع موجود خواهد بود.

ام براساس ضوابط طرح تفصیلی خواهد اقد موارد بقیه در –1تبصره 

 بود.

 لکم از تفکیکی قطعات برای ضوابط طبق مناسب معبر –9تبصره 

 .گردد تامین بایدمی شده کتفکی

باشد متر می 11متر و تا  51ها بیش از هایی که طول آنکوچه -1-1

 متر عمل خواهد شد. 6یا  4گیری کوچه عرض کوچه با توجه به شکل

باشد، متر می 251متر و تا  11ها بیش از هایی که طول آنکوچه -9-1

 متر 6عرض کوچه 

 ،باشدمتر می 151متر و تا  251بیش از ها هایی که طول آنکوچه -4-1

 متر 9عرض کوچه 

عرض کوچه  ،باشدمتر می 151ها بیش از هایی که طول آنکوچه -5-1

 متر 21
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 حاشیه نشینی-ص

 
اقتصادی و  یل و معضالت اجتماعی ،حاشیه نشینی از پیچیده ترین مسا

ه یافتزیست محیطی شهری است که در کشورهای جهان اعم از توسعه 

با این تفاوت که  ،و درحال توسعه به اشکال مختلف وجود دارد

وضعیت حاشیه نشینی در کشورهای در حال توسعه دامنه گسترده تری 

 زارشاتگ اساس بر دارد و در سطح وسیعتری گسترش پیدا کرده است .

نی و آلونک نشینی به رغم برنامه های نشی حاشیه متحد ملل سازمان

ین ا و تأمریزان شهری برای تولید مسکن شهرنشینهگسترده برنامه

 .لش اصلی جامعه شهری در هزاره سوم معرفی شده استاشتغال آنان چا

عنوان نمادی از فقر شهری و اسکان غیر متعارف از هحاشیه نشینی ب

ابتدای هجوم مهاجران به شهرها در نتیجه اجرای برنامه های اصالحی 

در سالهای ابتدائی جریان  .گرفته استدر ایران شکلی ملموس به خود 

جمله تهران، تبریز، اصفهان  ازاین بحث مختص چند شهر بزرگ کشور 

ت در تمام شهرهای می توان گف اما در حال حاضر تقریباً ،مشهد بودو 

ای را در هر شهر هده است و می توان قشرهای حاشیهایران مورد مشا
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 مسؤالن، توجه اخیر دهه سه در دلیل همین به .یافت به وضوح

 ست.ا داشته معطوف خود به را شهری مسایل پژوهشگران و ریزانبرنامه

 حاشیه نشینی چیست؟ 

( از پیامدهای رشد سریع و ناهماهنگ Marginalizationنشینی)حاشیه

 اقتصادی –برنامه های اقتصادی و افزایش دوگانگی های اجتماعی

 بدون که شودمی اطالق شهری هایتوسعه به نشینی حاشیه .است

 ی توسطشهرساز مقررات رعایت بدون و کنترل هدایت، ریزی،برنامه

 و ناهمگون ای پیچیده،حاشیه نشینی پدیده .توده مردم ایجاد می شود

 ماا پدیده یک هرچند که است اجتماعی حقایق دسته آن از و گسترده

 آن شناخت برای که است گوناگون ابعاد دارای خویش درون در خود

ی اقتصاد ،اجتماعی بعد از هم و پرداخت آن به فضایی بعد از هم باید

ابراین بن .را می توان یک نوع محرومیت خواندحاشیه نشینی ؛ سیاسی و

زادگاه  تحت تأثیر عوامل منفی حاشیه نشینان کسانی هستند که بیشتر

 ،خود و کمتر در اثر جنبه های مثبت شهر، به شهرها روی آورده اند

ذب اند جسرمایه و تحصیالت نتوانسته ولی به علت نداشتن مهارت،

 نهاآ و شده آنها مالی تمکن عدم  این امر باعث .اقتصاد و بازارکار شوند

 .است کرده ارزان های محله در سکونت به  مجبور و رانده حاشیه به را

 انزب حتی و اجتماعی – فرهنگی ویژگیهای و رفتار نظر از افراد این

هم حاشیه نشینان خود را  که ای گونه به هستند شهر مردم از متفاوت

جدای از مردم شهر می دانند و هم مردم ساکن در متن شهر به دیده 

 .نگرندن میتحقیر به حاشیه نشینا
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 انواع حاشیه نشینی  

حاشیه نشینی بر اساس معیارهای مختلف انواع متفاوتی دارد که به آنها 

 :اشاره می شود 

سکونت حاشیه نشینان دو  محل نظر از:  سکونت محل اساس بر    -

 غیر بومی داخلی -1حاشیه نشینان بومی -2 :دسته هستند

 : حاشیه نشینی بومی 

یا به  این نوع حاشیه نشینی شامل آن گروهی است که غیر مهاجرند

عبارتی مدت خیلی زیادی از مهاجرت آنها گذشته است و به نوعی 

  .قه محسوب می شوندجزء ساکنان منط

 :حاشیه نشینی غیربومی داخلی 

 هب روستاها یا کوچکتر شهرهای از که است گروهی آن شامل نوع این 

 هخاستگا بیشتر مهاجران از دسته این و کنند می مهاجرت مناطق این

 ینا سوم و دوم نسلهای موارد از بسیاری در. دارند مشترکی جغرافیایی

 .ندگیرصله میفا ای حاشیه زندگی از و شده شهری فرهنگ جذب گروه

  حاشیه نشینی از نظر ابعاد 

 سیاسی  ابعاد حاشیه نشینی سه دسته اند: اجتماعی، اقتصادی و

  حاشیه نشینی اجتماعی 

ویژگی اجتماعی مثل رفتار و  در حاشیه نشینی اجتماعی افراد از نظر

این امر بیشتر در بین مهاجرانی  .سلوک و زبان احساس حاشیه ای دارند

قومیت، مذهب و حتی طبقه با ساکنان اصلی )متن( شهر  که از نظر نژاد،

 اندهآمد زیرا مهاجران از جهان سنتی خود بیرون .متفاوتند دیده می شود



 

66 

 

 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 اجتماعی جریان طی درگیر و اند نگرفته انس جدید جهان با هنوز اما

شود تا  می باعث اجتماعی بعد از ای حاشیه احساس .هستند نشد

 موقعیت این در .کنند هویتی بی احساس جوانان مهاجران مخصوصاً

 یژگیو داشتن نگه مخفی در سعی گروهها و باندها تشکیل با که است

 دنیای به پا و بریده خود اجتماع از مهاجر فرد .دارند خود ای حاشیه

 نگی گابی  این تا دارد نیاز پناهگاهی به کند می احساس و گذاشته جدید

 دست از ن بحرا در که رود می افرادی سوی به  پس ،درخود حل کند را

 فرهنگ خرده صورت بدین و همدردند وی با بومی ارزشهای دادن

 افرادی از ایزاغه فرهنگ خرده این .گیرد می شکل ایزاغه

 آنان  ارتباط و دارند مشابهی  مشکالت بیش و کم که شودمی  تشکیل

جدیدی به وجود می آورند که در خیلی  گرایشهای و ارزشها ،یکدیگر با

( شیارز ضد) کجروانه و  از موارد نسبت به فرهنگ برترحالت انحرافی

 .شود می تلقی عادی محالت این در چند هر ،دارند

 حاشیه نشینی سیاسی 

 ظامن خارج افراد که است مواردی شامل سیاسی بعد از نشینی حاشیه  

فقدان شرکت آنها در ساخت  از بگیرند و این امر ناشی لطه قرارس

وقتی که فرد نه تنها خود قادر به شرکت  .نهادهای نظام سیاسی است

مشکالت و  س کند مسایل ور نهادهای سیاسی نباشد بلکه احساد

خواسته های ایشان مورد توجه سیاستمداران جامعه نیست از نظر 

 .کند میسیاسی احساس حاشیه ای بودن 
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  حاشیه نشینی اقتصادی 

 دارند وجهت بعد این به  نشینی حاشیه بررسی در اندیشمندان همه تقریباً

 مطرح نشینان حاشیه خصوصیات به نسبت که مواردی جمله از و

 ی،شهر اقتصاد در جذب عدم متعارف، غیر مسکن :از عبارتند ،کنندمی

 مشاغل کاذب،گسترش  یع،وس پنهان بیکاری ساکنان، پایین درآمد

 تحصیالت پایین و .... مهارت کم،

 

 روند شکل گیری حاشیه نشینی 

بر اساس نظریه رشد قطاعی شهرها در نظریه ارنست برجس و 

به این صورت که  ،حاشیه نشینی مولود رشد شهرهاست ،پارکرابرت

در مراحل اولیه رشد، مرکز شهرها محل سکونت افراد متمول و طبقه 

با گسترش مراکز تجاری و صنعتی در این محل  باالست ولی کم کم

آنهایی که وضع بهتری دارند از مرکز شهر به سمت خارج و مناطق کم 

ر د .تراکم جمعیت حرکت کرده و دور از مرکز شهر سکنی می گزینند

این جابجایی کارگران و افراد فقیر که در آمد پایینی دارند در این مناطق 

 و با توجه به اینکه این افراد معموالً کنندمتروکه مسکن اختیار می

 مجرائ بروز مرکز و شده شلو  مناطق این ،دارند پرجمعیت های خانواده

 .شود می مسلط فرهنگ متعارض فرهنگهای خرده و یافته سازمان
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  )ویژگیهای مناطق حاشیه نشینی و ساکنان آنها )حاشیه نشینان 

 تو عرض، کم نامنظم، های کوچه دارای ناطق حاشیه نشین معموالًم

 برق، عمناب از آنها ساکنان مناسب، نا یا و سطحی فاضالب سیستم درتو،

 نایزیرب کنند، می استفاده مجاز غیر صورت به معموالً  فاضالب و آب

 استفاده آنها ساخت در سه و دو درجه مصالح از و کم آنها ساختمانی

گروههای  .زیاد استانحرافات و بزهکاری در این مناطق  ت،اس شده

م مرد نرخ بیکاری باالست، ،منحرف در این مناطق به چشم می خورند

انسجام اجتماعی بر پایه سنتها  به مشاغل کاذب می پردازند، معموالً

وادی نرخ بی س مردم ساکن، خاستگاه جغرافیایی مشترک دارند، ،باالست

 وببه طور کلی افراد ساکن از طبقه پایین شهری محس ،باالست

 .شوندمی
  

  علل رشد و پیدایش حاشیه نشینی 

اقتصاد شهر و  2911همانطورکه در بخشهای قبل مطرح شد تا سال 

بنابراین تا این زمان مهاجرت  ،روستا تا حدودی در توازن با هم بودند

 بعد به 2991 سال از اما ،بود نگرفته  به شهر شکل مسأله سازی به خود

 هتوسع روند اقتصادی توسعه و نوسازی طرحهای و ها برنامه اجرای با

 بعمن مهمترین عنوانهب)  نفت آمد در اتکای به و گرفت نضج شهرها

 رااج به صنعتی توسعه و شهری زیربنایی طرحهای( اقتصادی مازاد

 ورزیکشا بخش گرفتنر حاشیه قرار د روند زمان این از بنابراین .درآمد

 شروع را شهرها به  خود گروهی مهاجرت روستاییان و شود می آغاز
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 با و ایران اقتصاد در کشاورزی نقش کاهش با 41 دهه در. کنند می

 جهنتی در کشاورز میلیونها شدن زمینبی و روستائی اقتصاد رکود

اجتماعی و  اقتصادی، زندگی جانبه همه رشد و ارضی اصالحات

روند مهاجرت نیروی مازاد کار از روستا به شهرهای  ،فرهنگی شهر

با تشدید این روند عرضه نیروی کار در شهرها از  .بزرگ شدت گرفت

لذا مهاجران تهی دست در محدوده شهرها در  .تقاضای آن پیشی گرفت

 از دست، در مصالح و مواد با(  دولتی اراضی بایر و غصبی )عمدتاً

خشت و گل و با همیاری  فرسوده،حصیر، الستیک  : حلبی،جمله

 بنایی یرز تسهیالت هرگونه همدیگر سکونتگاههای غیر بهداشتی و فاقد

 با.  دندگزی سکنی سالم نا و کثیف آلونکهای در و کردند پا بر رفاهی و

 ازیرسر مناطق این به روستاها از تازگی به جماعت این اینکه به توجه

 حرفه و مهارت و بودند بهره بی سواد نعمت از الباًغ و بودند شده

 حیطم فرهنگی و مالی شدید فقر علت به بنابراین  ،نداشتند خاصی

 .نمودند ایجاد اجتماعی انحرافات و آسیبها انواع برای مناسبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 حوزه فنی و عمرانی
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 تجهیز وآماده سازی پروژه های عمرانی -الف

فنی و مشخصات اجرایی پروژه ها  استفاده از این مجموعه برای امور

در مواردی با توجه به شرایط خاص ضمن چنانچه . مفید می باشد

اجرای کار مشخصات فنی منطقی تری وجود داشته باشد مهندسان 

 مشاور باید در مشخصات فنی خصوصی این موارد را صراحتا ذکر

 .نمایند

 آماده کردن کارگاه-ب

پس از تحویل کارگاه ، پیمانکار باید براساس ضوابط و مندرجات 

 .ی کارگاه اقدام نمایدقرارداد نسبت به آماده ساز

آماده سازی اولیه به منظور استقرار عوامل ارجایی و شروع کار به شرح 

 :زیر است

 تخریب ساختمان های موجود مانع از اجرا پروژه 

ساختمانهای موجود و قدیمی که در محدوده عملیاتی پروژه و در محل 

 ریبشاناجرا و استقرار بناهای جدید بوده و به منظور انجام کار، تخ

ضروری است باید با نظر کارفرما طبق دستورات دستگاه نظارت 

وارد باید در مصورت مجلس و تخریب شوند، این  گیری،اندازه

 .مشخصات فنی خصوصی ذکر گردند
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قبل از تخریب ساختمانها باید مسائل ایمنی و اصول فنی در مورد قطع 

هماهنگی سازمانهای تلفن و... با  برق، و کنترل انشعابات خطوط آب،

ساختمانهای مربوط به آثار باستانی از شمول این  .مسئول مراعات گردد

 .قسمت خارج است

 ،گودبرداری ها و زهکشی مسطح نمودن محوطه 

چنانچه محوطه کارگاه دارای پستی و بلندی های زیاد باشد به نحوی 

ه اکه مانع از شروع اجرای عملیات گردد پیمانکار باید با نظر دستگ

ن اقدام آنظارت نسبت به تسطیح محوطه تا تراز مورد نظر و پاک کردن 

 .نماید

ظ حف گودبرداری محل سازه ها باید با توجه به رعایت نکات ایمنی و

ی ادستورالعمله و رعایت مقررات و ساختمانهای موجود همجوار

شهرداریها و وزرات کار صورت گیرد و تدابیر الزم هنگام گودبرداریها 

ین عملیات ساختمانی در مورد حفاظت ساختمانهای همجوار اتخاذ و ح

پیمانکار مسئول جبران خسارت وارده به شخص ثالث در اثر عدم  گردد.

 .رعایت نکات ایمنی خواهد بود

 أنقاط نشانه و مبد 

برای پیاده کردن قسمتهای مختلف پروژه و تعیین حدود قانونی کار 

شه های اجرایی مقدار کافی نقاط و مرز عملیات قرارداد بر اساس نق
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نشانه و مبدا از طرف کارفرما و دستگاه نظارت طی صورت جلسه ای 

ا این نشانه ه.هنگام تحویل زمین در اختیار پیمانکار قرارداده خواهد شد

سانتیمتر ساخته شود و  11وارتفاع 15*25باید توسط پایه های بتنی 

یح شده اجرای عملیات سانتیمتر از آن از سطح زمین تسط 11حداقل 

 .باالتر باشد

 ،قنوات و اشجار پرکردن چاه ها 

فاضالب و قنوات متروکه که در محوطه عملیاتی پروژه  چاه های آب و

پرکردن آنها ضروری است باید با نظر دستگاه نظارت  واقع شده اند و

مه الزححق نحوه اجرای عملیات و چگونگی پرداخت پرو ساخته شوند،

آنها با نظر دستگاه نظارت و توافق پیمانکار صورت خواهد مربوط به 

بطور کلی لزوم قطع اشجار باید قبال به تصویب کارفرما رسیده  گرفت.

 .باشد

 عملیات خاکی -پ

بطورکلی عملیات خاکی مشتمل است بر تمیز کردن بستر و حریم منطقه 

 ب،غوموردنظر از درختان و ریشه گیاهان برداشت خاکهای نباتی و نامر

خره کارهای باال کوبیدن خاک و خاکریزی و گوبرداری، خاکبرداری،

 .حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق

 



 

76 
 

 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 خاکبرداری وگودبرداری-ت

منظور از خاکبرداری و گودبرداری عبارتست از برداشت خاک های 

رداشت ب گودبرداری پی ساختمان و محل ابنیه فنی تاسیسات، محوطه،

تجهیزات و ماشین آالت مورد تایید تا  با وسائل، خاک از منابع قرضه

تراز و رقوم های خواسته شده در نقشه ی اجرایی و دستورالعمل های 

 .دستگاه نظارت

قبل از انجام هرگونه عملیات خاکی پیمانکار موظف است کروکی محل 

اجرای عملیات را دقیقاً با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما 

رت مجلس نماید و قبل از شروع عملیات و با توجه به برداشت و صو

نوع و تعداد ماشین آالت  برنامه زمان بندی پروژه و نحوه اجرای کار،

 .را به تایید دستگاه نظارت برساند

شروع و تداوم عملیات خاکی باید طبق برنامه زمان بندی و پیش بینی 

 ودبرداری وشده بطور پیوسته ادامه یابد. تمامی مصالح حاصل از گ

خاکبرداری ها باید پس از تایید دستگاه نظارت وعنداللزوم پس از تایید 

 .آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما به مصرف خاکریزی ها برسد

مصالح نامناسب باید از محل کارگاه خارج و با نظر دستگاه نظارت در 

 .محل های مناسب تخلیه و به فرم مورد قبول پخش و رگالژ شود
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 حفاظت و حراست تاسیسات موجود 

هنگام عملیات اجرایی پیمانکار موظف است از تاسیسات و ابنیه فنی 

به جز آنچه که تخریب آن در شرایط خصوصی  موجود در محل پروژه،

اسیسات ت نظیر ساختمانها، پیمان یا نقشه های اجرایی پیش بینی شده،

 تاسیسات، تلفن، کابل های برق، نفت، لوله های آب وگاز و جدید،

قطع درختان  ابنیه تاریخی و نظامی مجاور حفاظت و حراست نماید.

موجود در محل اجرای پروژه به غیراز درختانی که قطع آنها در پروژه 

پیش بینی شده مجاز نمی باشد. مسئولیت صدمه دیدن اشجار و سایر 

ده هتاسیسات و ابنیه در اثر اجرای عملیات بدون مجوز قبلی کال به ع

پیمانکار بوده و عالوه بر مسئولیت رفع این صدمات باید جوابگوی 

 مسائل حقوقی مرتبط با آن نیز باشد 

 برداشت خاک های فرسوده و یا نباتی سطحی 

خاک های نباتی و یا فرسوده سطحی به خاک هایی اطالق می شود که 

 برای تحمل بارهای وارده از طرف سازه مناسب نباشند. الیه های خاک

حاوی مواد آلی شامل ریشه های پوسیده گیاهان و درختان و نظایر آن 

 .جزو خاک های نباتی محسوب می شوند

خاکهای نباتی اضافی و بدون مصرف باید زیر نظر گروه نظارت به 

 .تخلیه و فرم داده شوند محلهای تعیین شده حمل،
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اک سانتیمتر خ25ازک علفی برداشت تا ندر زمین های چمنی با پوشش 

نباتی توصیه می شود ولی در زمینهای جنگلی عملیات تا برداشت کامل 

 .کنده درختان و رسیدن به بستر مناسب ادامه می یابد ریشه و

 خاکبرداری  

وه مصالح قل منظور از خاکبرداری برداشت هرگونه مصالح و مواد خاکی،

شن و ماسه و مصالح سنگی ریزشی و لغزشی از بستر  سنگی،

بندی یبش صرفنظر از جنس و کیفیت آنها به منظور تسطیح، ،هارودخانه

راه های ارتباطی و  سازه های فنی، و آماده نمودن محل پی ساختمانها،

تمامی عملیات خاکبرداری باید  تامین خاک از منابع قرضه می باشد.

مطابق با خطوط و تراز موجود در نقشه های اجرایی ودستورالعمل های 

رت پذیرد. عملیات خاکبرداری و رگالژ سطوح دستگاه نظارت صو

بدون پوشش باید به طور همزمان صورت گیرد. کارهای بعدی باید 

بالفاصله پس از خاکبرداری صورت پذیرد. در هر حالت نباید سطوح 

ساعت در معرض عوامل جوی و باران  11خاکبرداری شده بیش از 

 .قرار گیرند

ط پیمانکار باید محل تا تراز و در صورت انجام خاکبرداری اضافی توس

رقوم نهایی خواسته شده با مصالح مناسب و یا بتن سازگار با خورندگی 

 .به هزینه پیمانکار ترمیم و رگالژ شود 15cخاک و حداقل با بتن
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نحوه بکارگیری و محل استقرار ماشین آالت و یا روشهای انجام 

ه اید با توجه بعملیات بسته به نوع و طبیعت خاک محل اجرای کار ب

 .برنامه زمان بندی اجرای عملیات به تایید دستگاه نظارت برسد

نال ها برای کارگذاری لوله و کابل چنانچه ادر خاکبرداری محل ک

سانتیمتری عمق  25کارکندن با ماشین صورت گیرد باید عملیات تا 

نهائی انجام و بقیه عملیات برای تسطیح و رگالژ کف کانال با دست 

 .گیرد صورت

 

 پی کنی و گودبرداری-ث

منظور از پی کنی و گودبرداری انجام عملیات خاکی برای کندن محل 

پایه پلها در محوطه  لوله ها، حایل، یدیوارها پی ساختمان ها و

نظایر آن با دست یا ماشین آالت مناسب طبق رقوم های  ساختمانها و

 .رت استخواسته شده در نقشه ها ودستورالعملهای دستگاه نظا

پیمانکار مبادرت به انجام گودبرداری بیش از ابعاد تعیین  چنانچه اشتباهاً

شده نماید باید فضای اضافی با بتن یا مصالح مناسب دیگر و طبق نظر 

 .دستگاه نظارت به هزینه پیمانکار پر و برای ادامه کار آماده شود
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گر پذیرد مبطورکلی عملیات گودبرداری باید با دیواره قائم صورت 

حفاری جدار گود به صورت شیب دار اجتناب ناپذیر  آنکه نوع خاک،

 .سازد

پی کنی و گودبرداری در محلهایی که در آن پی سازی پیش بینی شده 

در صورت تایید دستگاه نظارت می تواند طوری صورت گیرد که تا 

 احد امکان به قالب بندی نیاز نبوده و بتوان از جبهه خاکبرداری شده ب

استفاده از پالستیک یا روش های مشابه تایید شده استفاده نمود. در 

صورتیکه نتوان از جبهه خاکبرداری شده برای اجرای کارهای بتنی 

استفاده نمود و بستن قالب اجتناب ناپذیر باشد می توان با تایید دستگاه 

ه طسانتیمتر در پایین ترین نق11نظارت به میزان مورد نیاز و حداکثر تا 

 .به ابعاد پی کنی اضافه نمود

پی کنی و گودبرداری باید تا رسیدن به بستر مناسب ادامه یابد . چنانچه 

 25عملیات گودبرداری با ماشین انجام شود گودبرداری باید تا 

سانتیمتری اخیر با دست برداشته و 25سانتیمتری رقوم نهایی انجام و 

ی اجرایی تنظیم و رگالژ هاطبق رقوم و شیب های داده شده در نقشه

شود. به منظور جلوگیری از نفوذ آب بسته به مورد باید از روش های 

سی انحراف م سپرکوبی، متداول نظیر احداث دیوار آب بندپالستیک،
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پمپاژ و غیره استفاده نمود. ترتیب و روش اجرای کار باید  آب زهکشی،

 .قبل از اجرا به تایید دستگاه نظارت رسیده باشد

 کبرداری در زمین های لجنیخا 

زمین های لجنی و آبدار، خاک های اشباع شده از آب و حاوی موادآلی 

بوده که تحمل وزن ساختمان را نداشته و در اثر بارگذاری گسیخته 

 .شوندمی

ا سبک و ب در زمینهای لجنی باید حتی االمکان از ماشین آالت کوچک،

ه و سهولت بیشتر انجام شد سطح اتکا زیاد استفاده شود تا عملیات با

نظر به اینکه حفاری در لجن و حمل مواد کاری  .اشکالی پیش نیاید

مشکل و غیراقتصادی است در مواردی که عمق و حجم لجن زیاد باشد 

پیمانکار باید بر اساس دستورات دستگاه نظارت ایتدا با روشهای مورد 

ل محل عمتایید نسبت به پایدار ساختن لجن از طریق خشک کردن 

لجنها  .نموده و پس از آن اقدام به عملیات خاکبرداری نماید

 .االمکان به مصارف زراعی برسدحتی

 خاکبرداری در زمین های سنگی 

چنانچه در حاالت خاص عملیات سنگ برداری اضافی اجتناب ناپذیر 

باشد، کارهای اضافی باید جداگانه صورت مجلس شده و به تایید 

کارفرما برسد. عملیات در مناطق سنگی باید به نحوی انجام شود که 
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سنگی در زیر خطوط تراز تعیین شده برای ادامه عملیات  بافت های

اقی مانده و در بهترین و مناسب ترین حالت ساختمانی دست نخورده ب

ممکن حفظ شود . یکی از روشهای تخریب سنگها استفاده از مواد 

منبسط شونده است. استفاده از مواد ناریه در حفاری مناطق سنگی باید 

با تایید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد. تخریب با استفاده از مواد 

متر از ساختمانهای ساخته شده یا منفجره در فاصله ای کمتر از یکصد 

 اماکن مسکونی به هیچ وجه مجاز نیست. پیمانکار باید نیمه تمام و

حداقل یک ساعت قبل از اجرای عملیات دستگاه نظارت را از محل و 

  .وسعت انفجار مطلع نماید

موافقت دستگاه نظارت با روش اجرای کار رافع مسئولیت پیمانکار 

انفجاری باعث تخریب اضافی یا احتماالً سست  چنانچه عملیات نبوده و

شدن بستر گردد پیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقوم های 

  .خواسته شده مطابق دستور دستگاه نظارت بازسازی و ترمیم نماید

چنانچه روی بسترهای سنگی پی سازی انجام می شود این بستر باید 

جداشونده بوده وسطح کار قبال صاف عاری از هرگونه مصالح سست و 

شده باشد. شکافها و ناهمواریها باید قبل از عملیات پی سازی مطابق 

 .دستور دستگاه نظارت با بتن و مالت پر و تسطیح شوند
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 حفاظت بدنه پی ها وگودها 

حفاظت بدنه پی ساختمان، زیرزمینها و ترانشه ها عبارتست از قرار دادن 

به منظور جلوگیری از ریزش های احتمالی  و بستن حائل های موقت

و تامین ایمنی کامل به هنگام عملیات ساختمانی. جزئیات اجرایی 

حفاظت بدنه پی ها و گودها باید قبل از اجرا به تایید دستگاه نظارت 

 .برسد

 شکل و نوع حفاظت بدنه به عوامل مختلفی نظیر جنس خاک، عمق

حل گود در اثر شرایط ترافیکی رتعاشات ایجاد شده در ما گودبرداری،

وجود آبهای زیرزمینی و غیره خواهد  اطراف، مدت زمان تداوم عملیات،

 .داشت

حائل های نگهدارنده و پشت  با توجه به عوامل یادشده استفاده از سپر،

بند توصیه می شود. در صورت وجود آب زیرزمینی پایه ها باید بطور 

ولت ای کنترل آب زیرزمینی و سهبر کامل به یکدیگر قفل و بست شده و

اجرای عملیات پمپاژ آب با مراقبت و دقت صورت گیرد. در صورت 

وجود آب زیاد برای پایین انداختن سطح آب زیرزمینی باید از روشهای 

 .دیواره آب بند، سیستم پمپاژ و دیگر روشهای مورد تایید استفاده نمود

یا گود کار کنند باید  در مواردی که قرار است کارگران درون ترانشه

 :بازرسی های زیر انجام شود
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 رانشهت درون مرتب بطور پرسنل که صورتی در بار یک روزی حداقل –

 .کنند می کار

 .پس از هر ریزش غیرمنتظره مصالح به درون ترانشه -

 پی و پی سازی 

این قسمت شامل مقررات مربوط به اجرای پی ساختمانها بوده و شامل 

 :باشدموارد زیر می 

کلیه ساختمانهای دولتی شامل ساختمانهایی که توسط دستگاههای  -2

اجرایی، شرکتها و سازمانهای دولتی و سازمانها و موسسات و شرکتهایی 

که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا توسط 

 .بخش خصوصی برای واگذاری به دولت ساخته می شوند

 .دولتی عمومیکلیه ساختمانهای غیر -1

کلیه ساختمانهای غیردولتی مخاطره آمیز که در آنها مواد اشتعال زا  -9

 .یا قابل انفجار یا تشعشع زا نگهداری می شود

در طراحی و اجرای سایر ساختمانهای واقع در محدوده شهرهایی که 

اصالحی  6از طرف وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس تبصره ماده 

ساختمانی اعالم شده یا می شوند صرفا رعایت  قانون نظام معماری و

الزامی است و متناسب  قسمت دوم مقررات مربوط به پی و پی سازی

با توسعه امکانات فنی در سطح کشور با اعالم مشترک وزارتخانه های 
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مسکن و شهرسازی کشور رعایت قسمت اول در شهرهای موضوع 

 .نیز الزامی می گردد 6تبصره 

ن، که انتقال بار بین آمجموعه بخشهایی از سازه و خاک در تماس با 

به طور کلی  .پی نام دارد، پذیردسازه و زمین، از طریق آن صورت می

 :گروه عمده تقسیم کرد 4پی ها را می توان به 

 پی های سطحی یا شالوده -

 پی های عمیق، مانند پی های شمعی -

 های چاهیمانند پی  پی های نیمه عمیق، -

 مانند پی های با صندوقه و مهار پی های ویژه، -

 پی های سطحی یا شالوده 

شالوده ها پی هایی هستند که در عمق کم و نزدیک یک سطح 

 .زمین اجرا می شوند و بارهای سازه را به زمین منتقل می کنند

 .گسترده نواری، منفرد، شالوده ها بر سه نوع هستند:

موال رمه باشد.آنچه معآیا بتن  بتنی، شالوده ممکن است سنگی،

در زیر ساختمان و بر روی پی های عمیق اجرا می شود و 

 .کند نیز شالوده است بارهای سازه را به پی عمیق منتقل می
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 پی های عمیق 

آن دسته از پی ها را که نسبت عمق آنها به کوچکترین بعد 

های واع پیان پی های عمیق می نامند. تجاوز کند، 6افقیشان از 

ای جداکننده از جمله پی های ودیواره دیوارکها شمعی،

 .اندعمیق

 خاکریزی-چ

 مصالح خاکریزی 

بطورکلی مصالح مناسب برای خاکریزی باید از مصالح حاصل از 

گودبرداری ها و خاکبرداری های پروژه تامین شود. تمامی خاکهایی که 

اشتو قرار گیرند جز  m-245 استاندارد  a-1الی a-2 در گروه هفتگانه

خاکهای قابل قبول برای خاکریزی محسوب می شوند. خاکهای یاد شده 

 :شوندبه دو طبقه به شرح زیر تقسیم می

 a1, a2,a1 گروهخاکهای درشت دانه  -

 a1,a5,a6,a7 گروهخاکهای ریزدانه  -

استفاده از خاکهای فوق الذکر با توجه به شرایط اجرای کار، نوع 

و بارگذاری بر روی خاکریز و همچنین میزان مصالح برداری بهره

توسط دستگاه نظارت و در صورت  (111)گذرنده از الک نمره ریزدانه



 

87 
 

 شهرسازی  و  فنی حوزه                                         آموزش شهروندی

 ما تعیین و به پیمانکار ابال لزوم تایید آزمایشگاه مورد تایید کارفر

 .شودمی

زراعی قابل تورم، قابل  لجنی، نباتی، نمکی، تمامی خاهای گچی،

دارای مواد آلی و رستنی ها در شمار خاکهای انقباض، خاکهای 

نامرغوب و نامناسب قرار می گیرند که باید از مصرف آنها خودداری 

شود. در موارد استثنایی و در کارهای کوچک می توان پشت دیوارها و 

سازه های فنی را با مصالح مناسب دیگر نظیر بتن الغر و شفته آهکی 

 .نیز پر و اصالح نمود

که خاک حاصل از عملیات گودبرداری یا خاکبرداری پروژه  در مواردی

برای خاکریزی کفایت ننماید و یا خاک مناسب در فاصله حمل 

اقتصادی قرار نداشته باشد، با توجه به مشخصات فنی خصوصی و با 

 .اجازه قبلی دستگاه نظارت می توان از مصالح رودخانه ای استفاده نمود

 اصالح مصالح 

ک رس با درصد تورم باال به منظور خاکریزی زیر پی یا استفاده از خا

چنانچه به علت نبودن  .کف ساختمان ها به هیچ وجه مجاز نمی باشد

خاک مناسب از خاک رس قابل تورم استفاده شود می توان رطوبت را 

درصد بیشتر از رطوبت بهینه در نظر گرفت. برای کم  1-2به میزان 

 .می توان از آهک استفاده نمودکردن خاصیت خمیری این خاکها 
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اضافه نمودن آهک عالوه بر کنترل پالستیسیته خاک رس باعث باال 

بردن کارآیی سیلت و رس با درصد رطوبت بیشتر از میزان رطوبت 

 .بهینه خواهد شد

عث بهبود مقاومت خاک اهک بآکاهش آب آزاد خاک ضمن آبگیری 

از خاک مورد نظر خواهد شد. در صورتی که ظرفیت باربری زیادی 

هبود ب باشد، به کاربردن سیمان پرتلند و یا اضافه نمودن آهک نیز به

 .ظرفیت باربری خاک کمک می نماید

 انواع خاکریزی -ح 

بسته به نوع استفاده و عملکرد، خاکریزی به دو بخش خاکریز باربر و 

 .خاکریز پرکننده تقسیم می شود

 خاکریزهای باربر 

خاکریزی اطالق می شود که بارهای استاتیکی وارده از خاکریز باربر به 

شالوده و کف ساختمان و نیز بارهای دینامیکی حاصل از ماشین آالت 

و تاسیسات را تحمل نمایند. نکات مهمی را که باید در اجرای 

 :خاکریزیهای باربر رعایت شوند به شرح زیر است

ب تراکم خاک ضمن توجه به نوع خاک و انتخاب ماشین آالت مناس -

 .به نحو مطلوب انجام شود
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بستر آماده شده خاکریزی باید دارای ظرفیت باربری کافی برای تحمل  -

 .بارهای وارده باشد

 .خاکریز بدون نشست و یا حتی االمکان نشست آن در حد مجاز باشد -

اجرای خاکریزی بر روی بسترهایی که دارای خاکهای قابل انقباض  -

 .و باید این خاکها با مصالح مناسب جایگزین شوندهستند مجاز نیست 

به کار بردن رس هایی با خاصیت خمیری و قابلیت تورم زیاد در  -

 .خاکریزی مجاز نیست

 خاکریزیهای پرکننده 

ترانشه لوله ها و  برای پرکردن اطراف پی ساختمانها ، دیوارهای حائل،

ر صورت عدم مشابه آن از خاکریزیهای پرکننده استفاده می شود. د

دسترسی به خاک مناسب با تایید قبلی دستگاه نظارت می توان از 

 .مصالحی نظیر بتن سبک و شفته آهکی استفاده نمود

  خاکریزها رطوبتکنترل 

 خاکریزها با مصالح ریزدانه 

قبل از اجرای عملیات تراکم در خاکریزها ، مصالح ریزدانه باید دارای 

 .رطوبت بهینه باشد

رطوبت بهینه بایسوتی بر اسواس روش پروکتور اسوتاندارد کنترل شود.    

بهتر اسوت رطوبت در محل قرضه به خاک اضافه شده و پس از حمل  
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و پخش، رطوبوت در محول کنترل شوووود. باید برای اندازه گیری وزن   

                 مخصوووص خاک در محل از روش مخروط ماسووه مطابق اسووتاندارد  

(t-232)  شود. عملیات تراکم باید تا حصول وزن مخصوص  سوتفاده ا

 .مورد نظر ادامه یابد

 خاکریزها با مصالح درشت دانه 

گردد. مشخص می (astmd2119) میزان تراکم با توجه به استاندارد

میزان تراکم و رطوبت بهینه خاکریزی یا مصالح درشت دانه نظیر مصالح 

ید ئأرد تآزمایشگاه موماسه ای، شنی و مخلوط شن و ماسه باید توسط 

  .شود کارفرما مشخص

 خاکریزها با مصالح رودخانه ای 

میزان تراکم و رطوبت بهینه این نوع خاکریزها باید با توجه به نوع 

مصالح و درصد مواد ریزدانه توسط آزمایشگاه مشخص شود. روش 

 .آزمایش روش پروکتور استاندارد می باشد

 

 تسطیح و کوبیدن ،پخش 

موظف است بر اساس برنامه زمان بندی منضم به قرارداد تمامی پیمانکار 

ماشین آالت اعم از ماشین آالت پخش و تسطیح، آب پاشی و کوبیدن 

 .را با توجه به نوع مصالح آماده نماید
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پیش بینی تعداد ماشین آالت باید چنان صورت گیرد که انجام یک کار 

 .ممتد و بدون وقفه را امکان پذیر نماید

چه در حین اجرای کار نتایج رضایت بخشی از کار ماشین ها چنان

حاصل نشود پیمانکار باید با نظر دستگاه نظارت در مورد جایگزین 

 .نمودن ماشین آالت اقدام نماید

 آماده سازی بستر خاکریزی 

 :قبل از اجرای عملیات خاکریزی رعایت نکات زیر الزامی است

خاکهای ریزدانه سیلیسی یا رسی اگر زمین بستر خاکریزی از جنس  - 

سانتیمتر بستر شخم زده و سپس با تراکم  25باشد ابتدا باید به عمق 

 .خواسته شده کوبیده شود

چنانچه زمین بستر خاکریزی از مصالح شن و ماسه باشد، باید سطح  -

 .کار با تراکم مورد نظر رگالژ و کوبیده شود

ی انجام شود، قبل از چنانچه الزم باشد خاکریزی روی سطوح شن -

 .اجرای عملیات باید سطح بتن کامال تمیز و مرطوب گردد

چنانچه الزم باشد خاکریزی روی سطوح سنگی انجام شود قبل از  -

خاکریزی باید مواد خارجی، سنگهای سست و مواد دیگر از محل کار 

 .حذف و پس از مرطوب نمودن سطح آن خاکریزی شروع شود
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 خاکریزهای باربر 

 پخش الیه ها 

عملیات خاکریزی باید به صوورت الیه های افقی صورت گیرد. نحوه  

توزیع و پخش مصووالح در الیه های خاکریزی باید چنان باشوود که در 

هیچ قسمت از کار حفره و سوراخ به وجود نیامده و مصالح به صورت 

یکنواخت پخش شوود. الیه های افقی باید به صورتی ریخته شوند که  

بعد از خاتمه عمل کوبیدن الیه قبلی ریخته شود. ضخامت این هر الیه 

الیه باید به نحوی انتخاب شوووود که پس از عمل کوبیدن و تحصووویل 

انتیمتر تجاوز س 25تراکم مورد نظر هیچگاه ضخامت الیه تمام شده از 

 41هیچگواه نبواید ضوووخامت الیه خاک نکوبیده ریزدانه از   . ننموایود  

 .سانتیمتر تجاوز نماید

چنانچه دسووتگاه نظارت تشووخیص دهد که بعد از اتمام عمل کوبیدن  

سوطح کار بسیار صاف و آیینه ای بوده و در نتیجه اتصال با الیه بعدی  

دچار اشوکال خواهد شود، دسوتور شخم زدن سطح کار قبل از ریختن    

 .الیه بعدی را صادر خواهد نمود

 روش و میزان کوبیدن 

با گریدر یا ماشین آالت مشابه به پس از ریختن مصالح پخش آن باید 

در صورتیکه میزان تراکم الیه ها در .جام شود نروش های مورد تایید ا
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نقشه مشخص نشده باشد مصالح باید حداقل با تراکمی معادل 

درصد آشتو اصالح شده 45درصد روش پروکتور استاندارد و یا 211

الح نوع مصکوبیده شود. بسته به نوع خاکریزی وضعیت اجرای کار و 

اف، استوانه ای ص می توان از غلتکهای مکانیکی نظیر چرخ الستیکی،

 .فیلی یا ویبراتورهای کششی استفاده نمودریزی، پاچپاچ

 .سانتیمتر اختیار شود 91روی هم افتادگی گذرهای متوالی نباید کمتر از 

 مقاطع طولی و عرضی باید دقیقا بر اساس قراردادهای الزم اجرا و تنظیم

متری 5شده و ناهمواریهای خاکریز در محور طولی در طول شمشه 

 .سانتیمتر تجاوز نماید 9نباید از 

 خاکریزهای پرکننده 

 پخش مصالح 

پخش الیه ها و کوبیدن با توجه به وضعیت سازه باید با روشهای سبک 

 .دستی به نحوی انجام شود که هیچگونه صدمه ای به سازه وارد نیاید

 بیدنروش و میزان کو 

میزان تراکم خاکریزهای پرکننده چنانچه در نقشه مشخص نشده باشد 

اندارد می باشد. پیمانکار برای تدرصد بر اساس روش پروکتور اس 35

متراکم ساختن مجاز به غرقاب کردن نبوده و باید با روش های مورد 

 .تایید دستگاه نظارت اقدام به تراکم خاکریز نماید
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 گرم آسفالت تولید  -خ

 گردد،ازجمله خرابی های که در روسازی های آسفالتی مشاهده می

خرابی هایی است که ناشی از رطوبت بوده و یا توسط رطوبت تشدید 

یکی از انواع این خرابی ها که مستقیما از رطوبت ناشی  اند. شده

عریان شدگی مصالح سنگی است که در آن غشاء نازک قیر از  شود،می

شده و در نتیجه سنگدانه ها در جای خود سست پیرامون مصالح جدا 

شده و خرابی های دیگری مانند شن زدگی و ایجاد چاله را موجب 

 شود.می

 آب بین الیه به طور کلی فقط یک علت برای عریان شدن وجود دارد:

سنگی راه یافته و جانشین قیر به عنوان پوشش  نازک قیر و سطح مصالح

اتصال قیر و سنگدانه بر اساس جاذبه مصالح می شود و از آنجاییکه 

آب  لذا وقتی مولکولی است که مبنای آن نزدیکی این دو ماده می باشد،

ی البته این جایگزین رود.این اتصال از بین می بین آنها حایل می شود،

به ماهیت مصالح بستگی دارد چرا که برخی از مصالح در مقایسه  آب،

ی به چسبیدن به ذرات آب دارند تا عالقه بیشتر با سایر انواع دیگر،

 آبدوست می گویند. ذرات قیر که در اصطالح به این مصالح،

آب به چند طریق ممکن است به سازه روسازی برسد.از میان آنها 

 توان به آب درون یا روی مصالح سنگی که کامال خشک نشده اند،می
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 ب زیر سطحیآ ترکها یا روسازی متخلخل، زه آب باران از میان شانه ها،

 و آب موئینه از بستر اشاره کرد.

در مناطقی که بارندگی زیاد بوده و یا سطح  با عنایت به نکات فوق،

آبهای زیر زمینی باال می باشد و یا اینکه به هر طریقی دیگر آب در 

پدیده عریان شدگی  مجاورت مصالح روسازی آسفالتی قرار می گیرد،

 باشد.رابیهای روسازی آسفالتی میمصالح از قیر یکی از رایجترین خ

پدیده چسبندگی قیر به مصالح سنگی عامل اصلی پایداری و دوام 

آسفالت بوده و به عبارت دیگر چسبندگی قیر به مصالح سنگی است 

چنانچه به هر دلیلی این پدیده  که باعث پایداری آسفالت می شود.

شرفت آن عریان شدگی مصالح ایجاد می شود که پی خدشه دار شود،

 کاهش راحتی از بین رفتن بافت سطحی روسازی، باعث شن زدگی،

 افزایش سر و صدا و در صورت باقیماندن رطوبت و ادامه فرآیند، سیر،

تبدیل به کندگی و چاله در سطح روسازی شده و عملکرد آن را به 

با عنایت به تاثیر شدید پدیده عریان شدگی بر  شدت کاهش می دهد.

 توصیه های مختلفی ت جهت مقابله با این نوع خرابی،عملکرد آسفال

 قابل ارائه هستند:

حتی االمکان از آسفالت های با  و برای آسفالت رویه های جدید،2

رایط البته گاهی ش بندی پیوسته و خوب متراکم شده استفاده شود.دانه
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پروژه به گونه ای است که استفاده از آسفالت های متخلخل مناسب تر 

صورت جهت رفع مشکل عریان شدگی باید از راه حل که در آناست 

 دیگری استفاده شود.

و طراحی و ساخت سیستم زهکشی اصولی برای ساختمان روسازی 1

 چرا که از سازه روسازی زهکشی و دفع شود، را به طوریکه آب سریعاً

 رود.علت ایجاد این پدیده از بین می اگر آب از سازه روسازی دفع شود،

طوریکه ب استفاده از مصالح سنگی گرم وخشک هنگام تولید آسفالت، و9

 هیچ گونه رطوبتی بین مصالح سنگی و الیه قیر نباشد.

 چرا که تمیز نبودن مصالح سنگی و ،و استفاده از مصالح سنگی تمیز4

 مانع چسبیدن قیر چسبیدن گرد و غبار و ذرات رس به سطح مصالح،

 به سطح آنها می شود.

 استفاده از مصالح سنگی با درصد جذب آب باال.و عدم 5

و گاهی اوقات شرایط فوق به طور کامل تامین نمی شوند و یا اینکه 6

شرایط پروژه به گونه ای است که احتمال قرار گیری رویه در معرض 

صورت استفاده از مواد ضد عریان شدگی  آب باال می باشد که در آن

الزم به ذکر است که رعایت موارد فوق  البته تنها راه حل موثر می باشد.

ریسک عریان شدگی را کاهش می دهند اما گاهی معادن یک منطقه و 
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شرایط آب و هوایی آن به گونه ای است که بهترین و اقتصادی ترین 

 استفاده از مواد ضد عریان شدگی می باشد. گزینه،

 امروزه انواع مختلفی از افزودنی ها جهت حل مشکل عریان شدگی

آسفالت ساخته شده و به بازار عرضه شده اند. دسته ای از این 

محصوالت به صورت مایع هستند که در مقادیر خیلی کم به قیر اضافه 

یا اینکه مستقیما می توان آنها را وارد بخش مخلوط کن کارخانه  شده و

با عنایت به اینکه شمال ایران منطقه ای مرطوب می باشد  آسفالت نمود.

لذا توصیه می شود جهت افزایش  ن بارندگی در آن زیاد است،که میزا

از مواد  عمر و دوام مخلوط های آسفالتی و بهبود عملکرد آنها،

 ضدعریان شدگی در طرح مخلوط های آسفالتی استفاده شود.

Wetfix  یکی از محصوالت به عنوان ماده ای جهت افزایش چسبندگی

ی کرد آن در باال بردن چسبندگنحوه عمل قیر به مصالح سنگی می باشد.

به این صورت است که کشش بین سطح قیر و سنگدانه را اصالح کرده 

درجه تقلیل داده و به این ترتیب  3و زاویه تماس را به کمتر از 

چسبندگی فعال بین قیر و سنگدانه ایجاد می کند و از سوی دیگر 

گی مصالح سنمقاومت قیر را در برابر جابجایی در اثر رطوبت بر روی 

 )چسبندگی غیر فعال(.افزایش می دهد
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افزدونی های معمول که به عنوان مواد ضد عریان شدگی مورد استفاده 

این موضوع  معموال در دماهای باال تجزیه می شوند. قرار می گیرند،

باعث کاهش کارایی این نوع مواد در مخلوط های آسفالتی گرم و کاهش 

 Wetfix مقابل ساختار شیمیایی اما در اثر آن در آسفالت می گردد،

طوریست که در دماهای باال تجزیه نشده و کارایی مورد نظر را ارائه 

از دیگر مزایای این مخلوط قابلیت باالی حل شدن آن در قیر  می کند.

که باعث می شود استفاده از آن به راحتی صورت گرفته و نیاز  می باشد

یا تنظیمات و مشکالت اجرایی زمان عمل آوری و  به پلنت مخصوص،

را می توان به فالکس قیر اضافه  wetfix افزودنی خاص نخواهد بود.

 نمود که در آنصورت می بایست جهت جلوگیری از اکسیده شدن،

قیر مورد نظر مصرف شود در غیر اینصورت فاقد  روز،5ظرف مدت 

و  دبرای جلوگیری از بروز چنین اتفاقی در حین تولی اثر خواهد شد.

به  )با عنایت همچنین امکان کنترل میزان اختالط مواد به صورت دقیق

 پیشنهاد می شود که از یک مصرف بسیار پایین آن در هر تن آسفالت(

ر با عنایت به اینکه قیمت ه استفاده شود. پمپ مخصوص در مسیر قیر

هزار ریال می باشد و میزان  55تا45 حدود کیلوگرم از این افزودنی

 لذا قیمت یلوگرم در هر تن قیر می باشد،ک 9توسط ممصرف آن به طور 

با  ریال افزایش می دهد که در مقایسه111/3هر تن آسفالت را به میزان 
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ر رقمی بسیار ناچیز است و با توجه به تاثی قیمت فعلی هر تن آسفالت،

بهبود  آسفالت و آن در حل مشکالت عریان شدگی و افزایش عمر

 این عدد را می توان تقریبا معادل صفر در نظر گرفت. عملکرد آن،

البته جهت اختالط دقیق تر و توزین بهتر و همچنین امکان استفاده بهتر 

از افزودنی پیشنهاد می شود که از پمپ مخصوص این کار جهت 

 و قیر استفاده شود.  wetfix اختالط

رسد استفاده از این ماده ضد ظر میبا عنایت به موارد فوق به ن

 شدگی از نظر فنی و اقتصادی توجیه داشته باشد.عریان
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