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پیشگفتار
سببال هببا کببار در عرصببه شهرسببازی و تهیببه بببیش از پنجبباه طببرح
شهری و توجه به نتایج آن ،من را به این نتیجه رسانید ،که یکی از
دالیل اغتشاش سیمای شهری ایبران و بسبیاری از مشبکالت دیگبر،
همچبببون عبببدم رعایبببت حقبببوق همسبببایگی و شبببهروندی ،ناشبببی از
"ضوابط احداث بنای پیشنهادی" در طرحهای شهری اسبت ،کبه از
حببدود  44سببال تکببرار "ضببوابط طببرح جببامع تهببران" حاصببل شببده
است.
در طرحهای مختلف با کمک همکارانم (در مهندسین مشاور زیستا
و سپس پارسوماش پایدار) سالهاست ،کوشش نمودیم برخبی از ایبن
نارساییها را رفع نماییم و باالخره به ایبن نتیجبه رسبیدم ،نشبر ایبن
تجارب و همین طور تجارب دیگران در ایران و تجارب جهانی شاید
بتواند ،برونرفت از این بحران را تسبهیل نمایبد ،کبه کتباب حاضبر
پاسخی است به این امر.

در این مسیر همکاران زیادی هر یک ،در یک یا چند طرح همراه
مببن بببودهانببد ،کببه ضببمن تشببکر از آنهببا ،برحسببب حببروف الفبببا (و
پوزش از قلم افتادهها) ،عبارتند از:
سرکار خانم مهندس زهره بزرگنیا
سرکار خانم دکتر مهرناز بیگدلی
سرکار خانم مهندس ربابه جاللی
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آقای مهندس نادر عاصمیفاخر
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آقای دکتر شاهین کینوش
خانم مهندس منصوره مرآتنیا

در ترجمه بخشهای ضروری کتباب Grand urban rules
و تهیببه و ترسببیم اشببکال ،سببرکار خببانم مهنببدس آیببدا حسببینزاده
کمببک شببایانی نمببوده انببد و البتببه زحمببت نهببایی شببدن تمببام ایببن
مطالب را سرکار خانم مینا تمجید برعهده داشتهاند.
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 -1طرح مسئله و گشایش مباحث عمده
مقدمه
با وجود آنکه ضوابط احداث بنا در طرحهای مختلف شهرسازی از پر
اهمیتترین و عین حال رهاشدهترین بخبش هبای شهرسبازی در کشورمحسبوب
می گردد  ،اما بدون شک یکبی از مبؤثرترین و تأثیرگبذارترین بخبشهبا نیبز ببه
شمار آمده وتاثیر به سزایی بر سیمای شهر و در نهایت شکلگیری کالببدی آن،
دارد.
ضببوابط احببداث بنببا نببه فقببط در محورهببای مببرتبط بببا طرحهببای شببهری  ،بلکببه
بطور غیرمستقیم ،اثرات فراوانی بر دیگبر عناصبر شبهری نیبز وارد مبینمایبد.
به عنوان مثال ،حتی اینکبه برحسبب ضبوابط ،ببرای هبر قطعبه یبک ورودی ببه
پارکینببگ در نظببر گرفتببه باشببد و یببا بیشببتر ،نقشببی عمببدهای در پارکینببگهببای
کناری و ترافیک معبر خواهد داشت.
یا اینکبه ،برحسبب اینکبه ضبوابط ببه گونبهای باشبد کبه سباختمانهبا در زمسبتان
اشعهگیر باشند و یا نه ،اثراتی عمده ببر سبالمتی شبهروندان بخصبوص سبالمتی
کودکان و سالمندان ایفا میکنبد .مباحبث عمبدهتبری نیبز همچبون تبراکم سباختمان
می باید به مجموعه عوامل فوق اضافه نمود.
در ایبران طبی دوره متبأخر شهرسببازی یعنبی از  1349ببه بعبد ،تقریبببا
تمامی ضوابط احبداث بنبای تبدوین شبده ،در طبرحهبای مختلبف ،بنبوعی تکبرار
ضوابط طرح جامع تهران ( )1349بوده است ،که نه از ضبوابط عرفبی احبداث
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بنای ایران نشأت گرفته و نه (همانطور کبه در بخبشهبای بعبد تشبریح مبیشبود)
از ضوابط کشورهای غربی گرفتبه شبده و نبه حتبی شبباهتی ببا ضبوابط مترقبی
انجمببن شببهر تهببران سببال  1321دارد .1و شبباید "سببیمای نازیبببای " شببهرهای
ایران ناشی از تکرار همین ضوابط در تقریبا تمامی شهرها و طرحهاست.
همانطور که گفتبه شبد ،ضبابطه طبرح جبامع تهبران ببدون هبیل تحلیلبی و تقریببا
هیل تغییری در بالغ چهار دهه در حدود پانصد طرح شهری تکرار شده است.
در رونببد تهیببه طببرحهببای توسببعه شببهری معمببوال تببدوین ضببوابط یکببی از آخببرین
بخشهای تهیه برنامهها و طرحهای شهری اسبت و ببه قبدری از خبود طبرح بیگانبه
است ،که با وجود اینکه در مرحله تصویب (با نظرات بررسبیکننبدگان) "طرحهبا"
تغییراتبی مبییابنبد ،از تهیبهکننبده خواسبته نمبیشبود کبه طبرح را هبم ببا آن هماهنببگ
کرده و تغییر دهند.
سختجانی ضبوابط احبداث بنبای "طبرح جبامع اول" تهبران ببه قبدری اسبت کبه حتبی ببا
تهیبه آخبرین طببرح کبه خببود را دیگبر جبامع ندانسببته و "سباختاری -راهبببردی" مبینامبد،
ضوابط احداث بنا تحول عمبدهای نمبییاببد و ایبن ضبابطه ببا عمبدهتبرین شاخصبه آن
(یعنی احداث بنا در  %60شمال زمین) همچنان بر این طرح نیز حاکم است.
البته الزم به ذکر است کهدر این میان کوشبشهبای انبدکی نیبز ببرای تغییبر
این ضوابط صورت گرفته ،که از آن جمله میتوان به طبرح جبامع همبدان ()1363
--------------------------------------------------------------------------------- . 1محورهای عمده این ضوابط  1321انجمن شهر تهران عبارتند از :همباهنگی ارتفباع بنبا ببا عبرض
معبر ،قرارگیری بنا در بر معبر (بدنهسازی همسبان جبدارههبای معببر در شبمال و جنبوب) و چنبد
عامل قابل توجه دیگر.
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اشبباره نمببود ،1کببه در آن ارتفبباع بنببا نسبببتی بببا عببرض معبببر دارد .و یببا بببه عنببوان
نمونه ایی دیگر ،در طبرح جبامع بنبدرعباس ( ، 2 )1361کبه ببا بهبرهگیبری از
مباحببث اقلیمببی ،نوآوریهببایی در ضببوابط بببه عمببل آمببده اسببت .یببا در ضببوابط
احداث بنای شوشتر ( ، 3)1365که به الگوی سکونت محلی ،توجبه کبرده اسبت
و همچنین در برخی از طرحهای دیگر نیز چنین تالشهبایی مشباهده مبیگبردد.
امبا بعللبی کبه خواهبد آمبد ایبن نوآوریهبا ببا مقاومبت هبایی مواجبه شبد و همچنببان
اصول و مبانی ضوابط طرح جامع اول تهران بر کلیه ضوابط حاکم است.

• نقش و مأموریت ضوابط احداث بنا
همانطور که در تعریف آزادی گفته میشود" :آزادی محدود میشود به
آزادی دیگببران" و یببا بعبببارت دیگببر عببدم خدشببه بببه آزادی دیگببران ،ضببوابط
احداث بنا نیز در حبالی کبه حبداکثر مطلوبیبت ک ّمبی و کیفبی ببرای هبر قطعبه را
فببراهم مببیآورد ،نبایببد حقببوق همسببایگان ،دیگببر شببهروندان ،کببل شببهر و حتببی
ساکنان و بهرهوران آتی همان ساختمان به مخاطره اندازد.

--------------------------------------------------------------------------------- . 1طرح آقای مهندس فرهاد دفتری و همکاران
 . 2مهندسین مشاور شارستان
. 3مهندسین مشاور زیستا
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 -1-1محورهای عمده در تدوین ضوابط احداث بنا
اصوالً ضوابط احداث بنا به سه دلیل اساسی تنظیم میشوند:
 .1پاسخ به مباحث برنامهریزی شده در طرحهای شهری
 .2حفظ حقوق شهروندان و حق شهر با احداث ابنیه
 .3حفظ حقوق بهرهوران و ساکنان در ساخت و سازها
البته هر سه اصبل فبوق مبیبایبد ببا حفاظبت محبیط زیسبت و توسبعه پایبدار
همببراه باشببد.بببا توجببه بببه ایببن اصببول و معیارهببای حاصببل از آنهببا و همچنببین کلیببه
عواملی(محورهایی) موثر بر آن ،ضوابط احبداث بنبا بایبد شبکل گیبرد.ببرای تبدوین
معیارهببای ضببروری و محورهببای مهببم مببوثر در ضببوابط احببداث بنببا ،نخسببت
نگاهی خواهیم داشت به مطالعات بینالمللی در این زمینه.
یک -تجربهی انگلستان

در پژوهشی که "جبانپبانتر "1و "متیبو کرمونبا "2از سبال  1991در مبورد
محتوای طراحانهی برنامههای توسعه شبهری در انگلسبتان ببه عمبل آوردنبد؛ ببا
اسبببتفاده از روش "تحلیبببل محتبببوا" ،هفتببباد و سبببه مبببورد از عبببواملی را کبببه در
مقیاسهای گوناگون در تدوین ضوابط احداث بنا مورد توجه واقع شده بودنبد ببه
شرح زیر جمعبندی نمود.
 -1کیفیت پایداری زیستمحیطیی :شامل کیفیت سروصدا ،انرژی ،جهتگیبری ]بنبا و
معابر[ ،بوم شناسی ،حفاظت طبیعت ،مصالح ،فرم شهری و غیره.
 -2کیفییتهییای منظیر شییهری :شبامل کیفیببت کبباراکتر ،بافبت ،منظببر شببهری ،نشببانه،
ریختشناسی ،عناصر چشمآزار و غیره.
---------------------------------------------------------------------------------1

. John Ponter
2 . Mito ceremonia

فصل اول  :طرح مسئله و گشایش مباحث عمده

5

 -3کیفیت دییدها :شامل کیفیت کریدورهای دیبد ،خبط آسبمان ،چشبمانبدازها ،کنتبرل
احداث بناهای مرتفع.
 -4کیفییییت فیییرم شیییهر :شبببامل کیفیبببت تبببراکم ،تبببودهی احجبببام ،عرصبببهی زنبببدگی
خصوصببی ،نببور و آفتببابگیببری ،انببدازهی قطعببه ،خببط سبباختمان ،سببایه-
انببدازی ،فاصببلهی سبباختمانهببا ،نسبببت پوشببش سببایت/قطعه ،محصببوریت
فضا.
 -5کیفیت فرم ساختمانها :شامل کیفیت مقیاس ،ارتفاع ،فرم حجم.
دو -تجارب جهانی دیگر

در کتاب( ، ) Grund urban Rules,2009ضوابط اغلب شهرهای دنیبا مبورد
بررسبببی قبببرار گرفتبببه و نکبببات برجسبببته آنهبببا اسبببتخراج شبببده و از طریبببق آن
موضوعات ضبروری ببرای تبدوین ضبوابط مشبخص شبده اسبت .1در ایبن کتباب
معیارها ،دستهبندی انواع مقررات و محورهای اصلی تدوین ضبوابط و مقبررات ببه
شرح زیر میباشد(Lehnerer Alex/2009) .
ا -معیارهای موثردر تدوین ضیوابط  :شاخصبههبای مرببوط ببه زیببایی ،سبیمای
ظاهری و زیباییهای مربوط به عموم
-

شاخصببههببای بهداشببتی :جببداییگزینببی کبباربری ،مصببارف و نحببوههببای
استفاده از اراضی ناسازگار

--------------------------------------------------------------------------------- . 1این کتاب که پایاننامه دانشگاهی آقای  Alex Lehnererاست .مطالعات جهانی به شکل جالبی جمعآوری
شدهاند و سپس کوشش شده براساس آنها برای یبک شبهر خیبالی ضبوابط تبدوین شبود .در عنبوان کتباب ببا
انتخاب کلمه ( Grundعمده و بزرگ) از طریق تلفظ ،کلمه ( Groundزمین) نیز تداعی میگردد.
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-

شاخصببههببای زمینببه ای یبببا عرفببی کببه حفببظ ،احیبببا و توجببه بببه آنهبببا
ضرورت دارد .مثل مباحث اقتصادی ،اجتماعی و غیره.

-

حقوق همسایگی (بخصوص در اخذ اشعه و نور کافی)

-

مدیریت مناظر و مرایای با ارزش برای عموم

-

مدیریت احجام یا فضای ساخته شد.

 -2دستهبندی انواع مقررات
مقررات و ضوابط را نیز در سه دسته طبقهبندی کرده است:
-

مقررات قطعی و یا مشروط

-

مقررات مربوط به منطقهبندی )(Zone

-

مقررات تعیین کننده سقف (حداکثرها) یا کف (حداقلها)

 -3محورهای اصلی ضوابط و مقررات
-

مقررات مربوط به تراکم و پراکندگی

-

ضببوابط مببرتبط بببه برنامببهریببزی شببهری (ضببوابط شهرسببازی کببه در
ضوابط احداث بنا تأثیرگذارست)

-

مقررات مربوط به فرم

-

مقررات مربوط به ارتفاع

-

مقررات مربوط به سبک

د -مقررات خاص
که برای هر اقلیم و جغرافیای خاص بطور ویژه تدوین میگردد و میتوانبد ببه نقباط
دیگر تسری نیابد.
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 -1-2معیارهای نهگانه اصلی ضوابط احداث بنا:
از نتبایج مطالعبات جهبانی ضبوابط احبداث بنبا در ایبران و برخبی دیگبر از
شهرهای دنیا میتوان دو موضوع مهم را مستفاد نمود:
اول :مجموعهای از معیارها که برای تدوین ضوابط مورد نیازست.
دوم :محورهببای عمببده ضببوابط کببه بایببد مشببخص شببده و بببه تببدوین ضببوابط بنببا
منجر گردد.
-

سالمت و بهداشت

-

معیارهای زیبایی و بصری

-

معیارهای مربوط به مناظر و مرایا و مدیریت احجام

-

معیارهای مرتبط به وضعیت پستی و بلندی (توپوگرافی) شهر

-

معیارهای مرتبط به آب و هوا و اقلیم

-

معیارهای مرتبط به عرف ،سنن و حقوق مکتسبه

-

معیارهای مربوط به دید و اشراف مزاحم

-

معیارهایی که به خالقیت و تنوع بصری میانجامد.

-

معیارهببببای ناشبببببی از ضبببببرورتهببببای برنامبببببهریبببببزی شبببببهری
(بخصوص با ویژگیهای هر شهر)
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 -1-3عوامل موثر در ضوابط احداث بنا
محورهای دوازده گانه ضوابط احداث بنا که با معیارهای فبوق سبنجیده و
منجر به تدوین مقررات می گردد ( و عالئم اختصاری آنها) ،عبارتند از:
-

بلندی و ارتفاع بنا

-

مکان ساخت بنا ،سطح اشغال و فضای باز

-

فاصله بدنههای اصلی و جانبی از لبههای زمین و معبر

-

ارتفاع و عقبنشینی از بر معبر

-

پنجرهها و نورگیرها

-

دسترسی به بنا

-

دیوارهای جداکننده

-

بام و مباحث مربوط به آن

-

پارکینگ

(پ)

-

زیرزمین

(ز)

-

نورگیر ،هواکشها و تأسیسات

-

تراکم (ت)

(ب)

(معبر)

(پن)

(د)
(ج)
(با)

(ن)

(مکا)
(فا)
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 -1-4روش تدوین کتاب
کتاب حاضر در بر دارنده  5فصل به شرح زیر می باشد:

 فصل اول :به طرح مسئله و روش انجام کار میپردازد. فصل دوم :تمام عاملهای موثر در تدوین ضوابط احداث بنا (دوازده محور)با معیارهای نه گانه انتخاب شده ،مورد سنجش و بررسی قرار میگیرد.
 فصل سوم :با توجه به اهمیت تراکم ،جداگانه به ایبن امبر کبه البتبه خبود ادغبامیاست از تعدادی از عامل فوق ،پرداخته میشود.
 فصل چهیارم :ببه اسبتنتاج از دادههبای فبوق پرداختبه و تضبادهای حاصبل ازرعایت معیارها در تدوین ضوابط را مورد توجه قرار میدهد.
 فصل پنجم :نمونههایی از ضوابط احداث بنا که هر یک بخشی (یا بخشهایی) ازمفاد فوق را مورد توجه قرار دادهاند ،ارائه میشود.
 و باالخره در فصل ششم یک الگو برای تدوین ضوابط احداث بنا ارائه می-گردد.

 -1-5روش فصلبندی ،شمارهگذاری و عالئم اختصاری
توضیییی  :روش شبببمارهگبببذاری ببببدینترتیبببب اسبببت کبببه بعبببداز شبببماره اصبببلی،
"حروف" که نشانه معیارهاست نوشته میشود و بعد شبماره فرعبی و
در انتهبببا مخفبببف محورهبببای ضبببوابط درج مبببیشبببود .بعبببالوه عالئبببم
اختصاری دیگر ویژگیهای مباحبث و معیارهبای مبوردنظر را نشبان
میدهد.

 -1-6عالئم اختصاری

1
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برای کوتاه شدن مطلب و عطف توجبه ضبروری ببه موضبوع مطبرح شبده
عالئمی در گزارش مورد استفاده واقع شده است ،که به شرح زیر میباشد:
حروف داخل دایره ،مثلت و مربع معیارهای مرتبط را نمایش میدهد ،مثال،
ز

کببه نمایببانگر "زیبببایی و بصببری" اسببت .حببروف داخببل

است ،که باید تبعیت گردد و حروف داخل

عببواملی

عوامل بازدارنده است.

بعالوه عالئم زیر جایگاه و اهمیت مطالب را نمایش میدهند.

• نکته

o

عنوان اصلی

م

مبانی

نکاتی از ضوابط

عنوان دوم

ط -م طرح مسئله

 بنابراین در این رابطه

عنوان سوم

 نکات مثبت

= نتیجه میگیریم

ض ضابطه

× نکات منفی
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عالئم اختصاری معیارها
 -سیمای بصری و زیبایی

.1

11

عالئم اختصاری محورهای ضوابط
ب
 -بلندی و ارتفاع

 -آب و هوا اقلیم

 -مکان ساخت

مکا

 -سالمت بهداشت

 -فاصله اصلی بدنه

فا

 منبببباظر و مرایببببا و مببببدیریتاحجام
 -پستی و بلندی

 ارتفاع و عقبنشبینی از ببر معبرمعبر
پن
 -پنجره و نورگیری

 -دید و اشراف مزاحم

 -دسترسی

د

 عببببببرف و سببببببنن و حقببببببوقمکتسبه
 برنامببببببه ریببببببزی شببببببهری وضرورتهای آن
 -خالفیت و تنوع بصری

 -دیوارهها و جداکنندهها

ج

 -نورگیر و هواکش

ن

 -بام

با

 پارکینگ زیرزمین -تراکم

پ
ز
ت

عواملی که باید تبعیت شوند

عوامل هدایتگر

عوامببببببببببببببببببببببببل
بازدارنده
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فصل دوم :بررسی محورهای تشکیلدهنده ضوابط و معیارها

 -2بررسی محورهای تشکیلدهنده ضوابط و معیارها
-2ب -ارتفاع و بلندی ابنیه
بُعد سوم شهر از طریق ارتفاع و بلندی ساخت و سازهای داخل آن شبکل
مببیگیببرد و تعیببین کننببده آن عوامببل برنامببهریزانببه ایببی همچببون سببقف جمعیببت-
پذیری بخش های مختلف ،سبرانه زیربنبای مسبکونی و دیگبر عملکردهبا ،طبقبه-
بندی تراکمی شهر میباشد.
به معنای دیگر ارتفاع و بلنبدی سباخت و سبازهای شبهری ،عباملی تبعبی
ببوده و خبود ببه عنبوان یببک اصبل مبورد توجبه واقببع نمبیشبود .شباید نابسببامانی
بصببری شببهرها ،ناشببی از همببین ثانویببه بببودن مبحببث ارتفبباع و بلنببدی سبباخت و
سازهای شهری باشد.
-2ب -1-ارتفاع و بلندی ساخت و سازها در ضوابط ایران و جهان

 oنیویورک :توافق اخالقی

ع

ز

م

1

در نیویورک موافقتی وجود دارد مبنی ببهاینکبه هبیلگونبه سباختمان بلنبدتری
از "دبیرخانه سازمان ملل" در فاصله مشخصی از آن ساخته نگبردد .ببدین-
ترتیب احداث ساختمان بیش از  38طبقه تبا محبدوده معینبی از سبازمان ملبل
مجاز نیست(Lehnerer, Alex/2001/21) .
تصویر شماره  :1توافقنامه نیویورک مبنی بر نسبت قرارگیری ساختمانها

---------------------------------------------------------------------------------این عالئم و حروف به معنای این است ،که در این ضوابط (ع) عبرف و سبنن( ،ز) زیببایی
.1
بببه عنببوان بازدارنببده و دوتببای
و ( )2منبباظر و مرایببا مببورد توجببه بببوده اسببت ،کببه اولببی در
قرار دارند ،عوامل هدایتگرند.
بعدی که در
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Source: lehnerer,Alex,2009,21

همانطور که عالئم اختصاری نیز نشان مبیدهبد ،ایبن ضبابطه ببا عبرف،
زیباییهای بصری ،مدیریت احجام و مناظر مرتبط است.

 oعارضه (سند ُرم) تشکیل دیوارهای در خط آسمان سانفرانسیسکو

ز

ساختمانهای بلندمرتبه ای که در زمانی مشبخص ببا انگیبزه احتکبار (زمبین-
خبببواری) سببباخته مبببیشبببوند و اغلبببب از نظبببر ظببباهر و ارتفببباع هبببم شببببیه
یکدیگرند .لذا با در کنار هبم قبرار گبرفتن ایبن ابنیبه ،دیبوارهای ناخوشبایندی
شکل میگیرد ،که به برنامهریزی وظیفه میدهد ،که با تبدوین ضبوابطی ببه
خنثی کردن این مناظر ناخوشایند بپردازند(Ibid/22) .

تصویر شماره  :2تشکیل دیوارهای در خط آسمان سانفرانسیسکو

م
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Source: Ibid,22

همانطور که عالئم اختصاری نیز نشان میدهد ،این ضابطه با عناصر
بصری و زیبایی ،مدیریت احجام و مناظر و مرایا مرتبط است.

 oونکوور و زوریخ

ز

م

مناسب است که ساختمانهای بلنبد در جوارهبا معبابر عبریض سباخته شبوند.
) (Ibid,19این ضابطه به مبحث مدیریت احجام و زیبایی بصری توجه دارد.
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تصویر شماره  :3نحوه قرارگیری ساختمانهای بلند در جوار معابر عریض

Source: Ibid,19
م

 oنیویورک ،مقابله با ساختمانهای بلند

در آخرین مراحل یک یورش اقتصادی ،بلندترین ساختمانها ساخته می-
شوند (که نشانه اشباع فضاهای اداری در سالهای متبوالی اسبت) شبهر مبیبایبد،
که اقدامات ضروری را برای مقابله به این اشباع اتخاذ نمایدSource: Ibid,22 .

 oلندن ،ارتفاع ساختمانهای عمومی

ز

م

سبباختمانهببای عمببومی مجبباز هسببتند از دیگببر ابنیببه ،تببا ارتفبباع مشخصببی
(حداکثر  30متر بلند باشند) .
 oضوابط معمول ایران

)( Source: Ibid,22

ز

 در ضوابط ایران معمبوال مسبتقیما مقرراتبی ببرای ارتفباع مبرتبط ببا زیباییهبایبصری مشاهده نمیشود .فقط در ضوابط بلند مرتبهسازی تهران ،احبداث ابنیبه
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1

بلند ،در نقاطی که بتوانند نشانهساز شبوند ،ببا اعمبال یبک ضبریب ارتقبایی در
تراکم ،تشویق شده است( .ساختمانهای بلند تهران ،ضوابط مکانیابی)37 ،1383 ،

 بعالوه ساختمان های بلند نباید در انتهای معابر ،یا پیل معابر و یا هر نقطبهدیگری باشند ،که مناظر طبیعی مناسب را مسدود سازند(.همان)31 ،
 oحد ارتفاعی سیاتل
ب

در مببورد سبباختمانهای بلنببد بببا ارتفبباع  25متببر و بیشببتر و برحسببب بلنببدی
بطور تصاعدی باید مالیات آنها اضافه شود(Source: Ibid,23) .

-2ب -2-استنتاج از بررسی ضوابط ارتفاع و بلندی (در شهرهای مختلف)

یک" -ساختمانهای مهم" باید در منظر شهری دیده شوند ،لذا حریمی دارنبد کبه
در آن حریم دیگر ابنیه باید از آن کوتاهتر باشند( .نیویورک)

دو" -ساختمانهای عمومی" می توانند تا سی متر از سباختمانهبای دیگبر بلنبدتر
ساخته شوند ،که در منظر شهری قابل رویت باشند( .لندن)
سه -ساختمانهای بلند نباید مناظر طبیعی مسدود سازند( .تهران)

چهییار – بایببد از ایجبباد دیببوارههببای طببوالنی بببا سبباختمانهببای بلنببد در جببوار هببم
جلوگیری نمود( .نیویورک – سانفرانسیسکو)

پنج -در قطعات زمینی کبه احبداث بنبای بلنبد در آنهبا ،مبیتوانبد ببه نشبانهسبازی
شهر کمک نماید ،باید احداث بنای بلند تشویق شود( .ضوابط بلندمرتبهسازی
تهران)

شش -ارتفاع ساختمانها با معابر باید تناسب داشته باشد.
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-2ب -3-احکام حاصله

 سبباختمانهببای بلنببد نبایببد ،دیببد بببه منبباظر طبیعببی و سبباختمانهببای مهببم رامسدود سازند.
 ساختمانهای بلند باید ،به نشانهسازی شهری کمک نمایند. ساختمانهای بلند نباید ،دیوارههای مسدودکننده بلند ایجاد نمایند. ساختمانهای بلند باید ،با عرض معبر همجوارشان تناسب داشته باشند.-2ب -4-مبانی ضوابط احداث بنا در مورد ارتفاع و بلندی ابنیه
- 2ب - 4-ز  -شاخصه های بصری و زیبایی عمومی با توجه به بلندی ابنیه در ضوابط:

یک -بهدلیل اهمیت ابینه ارزشمند ،سباختمانهبای دیگبر تبا فاصبله معینبی بایبد
ارتفببباعی کوتببباهتبببر از آن ابنیبببه داشبببته باشبببند .بعبببالوه برحسبببب ویژگبببی
توپوگرافی ،معابر اطراف ،عناصر طبیعی و مصنوع نیز محبدوده تعیبین
میشوند که ،ساخت ساختمان بلند (تا حد ارتفاعی معبین) در آنهبا ممنبوع
میشود.
دو -ساختمانهای بلند نباید منظر و مرایای ارزشمند طبیعبی را مسبدود سبازد.
لببذا در طببرحهببای شهرسببازی ،اراضببی کببه در آنهببا سبباختمان بلنببد نبایببد
ساخته شود ،باید مشخص گردند .در غیر اینصورت طرح سباختمان بایبد
گزارش توجیهی برای این امر ارائه نماید.
سبه -در برخبی از مکبان هببا ،احبداث مناسبب سباختمانهببای بلنبد ببرای نشببانه-
سببازی شببهری مفیببد ا سببت .لببذا ضببوابط تشببویقی بببرای ایببن اراضببی بایببد
تدوین شود.
س

ه
ـ
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- 2ب - 4-س  -بلندی ساختمان و ارتفاع در رابطه با بهداشت و سالمت

 سایهاندازیهای نامناسب عمدهترین معضبل سباختمانهبای بلندسبت ،کبه درمبحث فاصله ضروری ابنیه به آن پرداخته می گردد.
 عامل دیگر ،ایجاد تونلهای باد در بین این ساختمانهااسبت کبه بخصبوصدر شببهرهای سردسببیر و یببا در فصببول سببرد ،از نظببر بهداشببت و سببالمتی
مسئلهساز است .لذا در ضوابط  ،برای این امر باید تمهیداتی اندیشبیده شبود
که حداقل آن ارائه یک گزارش توجیهی مقابله با این امر در طرح است.
 بببرعکس تعببداد وسببیعی سبباختمان بلنببد در جببوار هببم ،یببک دیببواره ایسببتاییمقابل هوا ایجاد میکند و شهرهایی کبه دارای معضبل آلبودگی هبوا هسبتند،
در این مورد دچار مشکل می شوند .بنابراین ساختمانی بلنبد بایبد ببا فاصبله
مناسبی از هم احداث شوند که ،موجب ایستایی هوا نگردند.

- 2ب - 4-د  -ارتفاع و بلندی بنا و دید و اشراف مزاحم

د

م

 از آنجاییکبببه سببباختمانها در روز از فاصبببله  21/5متبببر ببببه داخبببل هبببماشراف ندارند (مگر اینکه چراغی بسیار قبوی داخبل سباختمان و پشبت ببه
بیببرون روشببن باشببد) ،لببذا سبباختمانهببا بایببد حببداقل  21/5متببر از هببم فاصببله
داشببته باشببند ،بعبببارت دیگببر نماهببای اصببلی (و دارای پنجببره) هببیل سبباختمان
بلندی نمیتواند در فاصلهای کمتبر از  21/5متبر از سباختمانهبای دیگبر قبرار
گیرد.
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 از مزایای مهم ساختمان های بلند ایجاد دید و منظر وسیع و کبافی از داخبلبنا به خبارج اسبت ،لبذا سباختمانهبای بلنبد بایبد در فواصبلی از هبم احبداث
شوند و یا دارای چرخشی نسبت به یکدیگر باشند ،که حداکثر فاصبله دیبد
از داخل به خارج را فراهم آورند.
 در این صورت (برخالف نیویورک و بسبیاری از شبهرهای غرببی) تعیبینمناطق فشردهای در شهر برای احبداث ابنیبه بلنبد (از نظبر دیبد ببه بیبرون)
کامال نامناسب است.
 دید و اشراف به مکانهایی کبه ضبرورت پوشبش دیبد دارنبد ،مثبل مبدارسدخترانه ،استخرهای بانوان و پبارکهبای ویبژه ببانوان ،نبایبد از سباختمان-
های بلند ممکن باشد.
لذا سباختمان هبای بلنبد در مجباورت اینگونبه فضباها یبا نبایبد اجبازه سباخت
داشته باشند و یا باید ببه گونبه ای احبداث شبوند کبه اشبرافی ببه آنهبا نداشبته
باشببند .در گبببزارش تببوجیهی طبببرح بایببد مقببباطع الزم بببرای نمبببایش عبببدم
اشراف طراحی گردد.
 عدم اشراف فقط از طریق حبذف پنجبره صبورت نمبیپبذیرد و مبیتبوان بباوجود پنجره به عبدم اشبراف دسبت یافبت .ببرای مثبال یبک عقببنشبینی ببه
عمق  70سانتیمتر و ارتفباع حبدود  110مبیتوانبد اشبراف را تبا ببه عمبق
حدود  8تا  10متر در یک طبقه پایینتبر و عمبق حبدود  24تبا  40متبر در
 4طبقه پایینتر حذف نماید.
تصویر شماره  :4الگوی واحدهای مسکونی آپارتمان تراسه در طرح آمادهسازی اراضی پردیس

فصل دوم :بررسی محورهای تشکیلدهنده ضوابط و معیارها

23

مأخذ :طرح ،آمادهسازی پردیس 1381 ،2

شکل فوق ایجاد جعبههای گل با ویژگبیهبای بباال در لببه تبراسهبای شبهر جدیبد
پردیس را نشان می دهد ،که منجبر ببه قطبع دیبد ببه تبراسهبای (پلبهای) پبایینتبر
میگردد و فقط جعبههای گل تا پایین رویت میشوند.
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تصویر شماره  :5الگوی واحدهای مسکونی آپارتمان تراسه در طرح آمادهسازی پردیس 2

مأخذ :طرح ،آمادهسازی پردیس 1381 ،2

 تعبیه پنجرهها مات و ثابت در نقاط دارای اشراف مبزاحم ،تبا ارتفباع 180سانتیمتر از روشهای دیگر در این زمینه به شمار میآید.
- 2ب  - 4-ح  -ارتفاع و بلندی در رابطه با معیارهای مدیریت احجام

یک -احجام حاصل از احداث هر بنا باید تناسیب معینیی را بیا احجیام سیاخته شیده قبلیی
ایجاد نماید.

مببانی فاصببله احجببام بببا هبم ،بایببد عببالوه بببر اینکبه از فاصببله معینببی نسبببت بببه
ارتفاع از هم تبعیت نماید ،بلکبه ضبرورت دارد تناسبب ویبژهای نیبز ببا
هم داشته باشد.
ض ارتفاع هر ساخت و ساز جدید ،در اولین بخش نمیتواند از نسبت معینی
با ساختمان قبلی بلندتر باشبد (در برخبی از ضبوابط ایبن نسببت  1/5براببر
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ارتفاع قبلی ا ست) و بخش مرتفع تر بنا با یک شکستگی (به عمق متناسب
با اضافه ارتفاع) ساخته خواهد شد( .ضوابط طرح بدنبهسبازی خیاببان  55متبری
امیرکبیر)1390 ،
تصویر شماره  :6نمونهای از ضوابط بدنهسازی

مأخذ :طرح بدنهسازی خیابان  55متری امیرکبیر1390 ،

دو -لفاف حجمی یک بلوک شهر ،بخشی از شهر یا کل شهر

26
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در برخی از طرحها ببرای کبل شبهر ،یبا بخشبی از آن و یبا بلبوکهبای
متفاوت لفافی ترسیم میشود که ساختمانها نمیتوانند از آن بلندتر ساخته شوند.
تصویر شماره  :7لفاف فضایی بلوکهای شهری

مأخذ :ساختمانهای بلند تهران ،ضوابط و مکانیابی1383 ،

 - 2ب  - 4-م  -ارتفاع ساختمان و معیارهای بهره وری از مناظر و م ر ایا و عدم انسداد
آنها

م

2
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مبانی بلندی ساختمان نباید مانع دیبد منباظر و مرایبای ارزشبمند از دیبد گبروه
قابل تبوجهی از شبهروندان شبود ،کبه بهتبر اسبت در طبرح شهرسبازی ایبن
نقاط مشخص شوند.
ض در صببورت عببدم تعیببین اراضببی مسببدودکننده منظببر ،گببزارش تببوجیهی
طرح بنا باید بتواند این امر را ثابت نماید.
ض طراحی ساختمانی بایبد ببه نحبوی باشبد کبه سباکنان و بهبرهوران آتبی از
حداکثر دید و منظر مناسب استفاده نمایند.
- 2ب  - 4-پ  -ارتفاع و بلندی ابنیه و معیارهای توپوگرافی و پستی و بلندی

پ

یک :تبعیت از توپوگرافی
مبانی احداث ساختمانها نبایبد توپبوگرافی طبیعبی شبهر را تحبت تبأثیر قبرار دهبد.
برای مثال احبداث ابنیبه بلنبد در گودیهبا کبه موجبب همسبطح ببه نظبر آمبدن
شهر شبود ،نامناسبب اسبت .ایبن امبر بهتبر اسبت در طبرحهبای شهرسبازی
ساماندهی شود .در غیر اینصبورت ضبوابط بایبد بتوانبد ببه ایبن امبر کمبک
نماید.
ض

در اراضی گودتر از اراضی اطراف خود ،یک ساختمان نمیتوانبد بلنبدتر
از ارتفبباع سببباختمانهبببای مجببباور خبببود سبباخته شبببود (ارتفببباع بنبببا ،ببببدون
احتساب ارتفاع زمین بلندتر).
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دو -شیب منفی (بیش از زاویه تابش زمستانی)
اصل در این شکل از اراضی دریافت اشعه زمستانی از بدنه جنوبی ممکن نیست.
ض

بنببابراین بهترسببت (در شببیب منفببی بببیش از زاویببه تببابش زمسببتانی) یببا
سبباختمانهببا در جهببت شببمالی -جنببوبی سبباخته شببود (بدنببه اصببلی روبببه
شبرق یببا غببرب) و یببا حبداقل از بدنببههببای شببرقی یبا غربببی اشببعهگیببری
زمستانی صورت پذیرد.

سه -منظر رودخانیههیا ،دریاچیههیا ،آبگیرهیا (و دیگیر عناصیر طبیعیی واقی در
اراضی پست)
مبانی منطقی این است ،که گروه بیشتری از شهروندان بتوانند از این مواهبب
بهرهمند گردند.
 oدر ضببوابط ونک بور آمببده کببه ،ضببرورت دارد ارتفبباع سبباختمان بببه تببدریج و بببا
نزدیکی به لبه آب کاهش یابد.1
تصویر شماره  :8ضوابط کاهش ارتفاع ساختمان با نزدیکی به لبه آب

Source: Ienherer,Alex,2009,21
--------------------------------------------------------------------------------- . 1منظور از شیب منفی ،شیب شمالی با زاویه بیش از زاویه تابش خورشید در زمستان است.
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اصل در اطراف رودخانهها ،دریاچبههبا و آبگیرهبا  ،بالفاصبله سباختمانهبای
بلند نمی توانند مستقر گردنبد و بهترسبت ببه تبدریج ببر ارتفباع ابنیبه افبزوده
شود.
ض در جببوار رودهببا ،دریاچببههببا و آبگیرهببا هببیل سبباختمانی نمببیتوانببد از
سبباختمان پشببت سببر خببود بلنببدتر احببداث شببود .مگببر اینکببه بببه گونببهای
طراحی شود که مقابل ساختمان یاد شده نباشد.
به هرحال احداث بنا باید حتی االمکان مقابل ساختمان یاد شده نبوده و دیبد آن را
به عناصر یاد شده مسدود نسازد.
-2ب -4-هـ -بلندی ساختمان در رابطه با آب و هوا و اقلیم در ضوابط

ه
ـ

س

ع

همببانطور کببه در بخببش شاخصببههببای اقلیمببی مشببخص گردیببد ،بلنببدی
ساختمان با سایهسازی بهخصوص در فصول سرد و در اقلبیمهبای سبرد مسبئله-
ساز اسبت .البتبه لبزوم سبایه دار ببودن هبر چبه بیشبتر معبابر در فصبول گبرم در
نقاط گرمسیر ،و توجه به مبحث بباد در سباختمانهبای بلنبد هبم از مباحبث دیگبر
این محور به شمار میآید.
یک -سایهاندازی
ض ساختمانهبا ببا توجبه ببه بلندیشبان بایبد ببا فاصبلهای مناسبب ببا سباختمان
شمالی خود احداث شوند (که معادل طول سایه زمسبتانی اسبت) یبا بایبد
از شرق و غرب به لبه زمین متصل نباشبند ،کبه اشبعه خورشبید بتوانبد
از میان آن عبور نماید.
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ض محل استقرار سباختمانهبای بلنبد در جبوار هبم بایبد ببه گونبهای طراحبی
شبوند کبه از ایجباد کبوران ببباد (بخصبوص در فصبول سبرد) جلببوگیری
شود.
مبببانی معببابر دسترسببی بببه واحببدهای مسببکونی مناسبببتراسببت ،کببه در جهببت
شمالی -جنوبی طراحی شوند که بیشترین سایه تابستانی و آفتباب زمسبتانی
را دارند( .برخالف عرف رایج در ایران)
- 2ب  - 4-ع  -ارتفاع (بلندی) ساختمان و عرف ،سنن و حقوق مکتسبه

ع

مبانی در محالتی که عمدتا ساختمانهبای کوتباه ببه شبکل عرفبی و یبا ضبوابط
سابق (حقوق مکتسبه ناشبی از ضبوابط گذشبته) مسبتقر هسبتند ،احبداث
ساختمانهای بلند حتیاالمکان نباید انجبام شبود .امبا در شبرایط ویبژه و
بببا رعایببت حقببوق سبباکنان قبلببی و بببا تأییببد آنهببا ،ایببن سبباختمانهببا در
چهارچوب طراحی ویژه قابل احداث است.
ض احداث ساختمانهای بلند در محالت با ساختمانهای کوتاه ممنوع اسبت،
مگر در شرایط ویژه و طی مراحل حقوقی ،عرفی و قانونی خاص.
ض در جوار سباختمانی کبه بعلبل ویبژه اشبراف ببه آنهبا خبالف عبرف اسبت
(مثل مدارس دخترانه و یا ورزشگاههای بانوان و امثالهم) احداث ابنیبه
بلنبد ،ممنببوع اسببت .مگببر در شببرایط ویببژه و بببا طرحببی کببه اشببراف را
ناممکن سازد.
مبببانی سبباختمانهببای بلنببد در جببوار سبباختمانهببای بلنببد دیگببر ،بایببد بببه گونببه
اسببتقرار یابنببد و در فاصببلهای قببرار گیرنببد کببه منظببر مناسببب آنهببا را
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مسببدود نسببازند .بببرای ایببن امببر مناسببب اسببت کببه در تمببام بلببوکهببای
شهری لفاف ویژهای طراحی شود.
ض در هببر بلببوک شببهری سبباختمانهببای هببر قطعببه نبایببد از لفبباف فضببایی
عرفی موجود بلوک بیرون بزند و یا بلندتر و حجیمتر ،ساخته شود.
مگر در شرایطی که اغلب ساختمانهبا کهنبه ببوده و در شبرایط نوسبازی
قرار داشته باشند.
- 2ب  - 4-بر  -ساختمانهای بلند و برنامهریزی شهری

ب

م

برنامببهریببزی و طببرح شهرسببازی ممکببن اسببت بعلببل مختلببف از جملببه،
نزدیکی به ابنیه تاریخی و یا ضبرورت محبدودسبازی جمعیتبی و غیبره احبداث
ساختمان های بلند را در نقاطی از شهر ممنوع سازد ،که بایبد مبورد توجبه واقبع
شود.
-2مکا -1-مکان ساخت بنا و فضای باز

مکان ساخت بنا از عناصر اصلی شبکلدهنبده سبیمای شبهر و بدنبههبای آن
هستند ،که نقشی اساسی در تحقق بسیاری از اهداف دیگر طبرح شهرسبازی خواهبد
داشت.
-2مکا -1-1-مکانگزینیی بنیا فضیای بیاز در جهیان و اییران1در نیویبورک ظباهرا بنبا در
برخی از پهنه های سکونتی باید در وسط زمین ساخته شود ،چون از حیاط جلبو
و حیاط پشت و حداقل عمق آن نام برده شده است:

م

س

--------------------------------------------------------------------------------- . 1مأخذ :تصاویر این بند در کتابLehnerer, Alex, 2009, p.36-40:
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 oنیویورک :در پهنه سکونتی R1-1
حیببباط جلبببویی بایبببد حبببداقل 6
متر عمق داشته باشد.

م

 oنیویورک :در پهنه سکونتی R2

س

حیاط عقبی باید حبداقل  6متبر
عمق داشته باشد.

 oنیویورک :نسبت فضای باز در پهنه سکونتی R6

س

در بخش های ساخته نشده ،فضبای بباز بایبد حبداقل معبادل  %20سبطح
اشغال باشد)Ibid,38( .
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م

 oنیویورک :در پهنه سکونتی B3-1
در این پهنه سطح اشغال بنا حداکثر  %25قطعه است که البته در پهنههبای
دیگر متفاوت است(Ibid,39( .

 oابنزر هاوارد در طرح باغ شهرها میگوید:

س

 oحیاط باید در حبدی ببزرگ باشبد کبه محصبوالت موردنیباز سباکنان را،
بتوان در آن کاشت.
 oحیاطهای جانبی در پهنه سکونت  R3-1نیویورک

س

م
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جمع عبرض حیباطهبای جبانبی حبداقل  4مترسبت کبه هبر کبدام از 1/5
متر نباید کمتر باشند.

 oحفاظت از حیاط کانموربوفالو

س

گیاهان حیاطهای شخصبی نبه تنهبا در تضباد ببا همسبایگان نیسبت ،بلکبه
این فضاهای سبز بهترست مداومت داشته باشند.
س

 oدسترسی به خورشید نیومکزیکو
عناصری که از نور خورشید بهرهمند می شوند باید حق دسترسبی ببه آن را
داشته باشند(Ibid,33( .

 oنیویورک :سطح اشغال

س

م
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سطح اشغال بنا برحسبب موقعیبت و کبارکرد بنبا در مکبانهبای مختلبف
متفاوت است.

 -2مکا -2-مکان فضای باز و سط اشغال در ایران و جهان و استنتاج

•

مكانگزیني بنا در ساختمانهاي ایراني

قبل از تصویب طرح جام تهران

فضبباي ببباز یببا حیبباط در ایببران ،همببواره بببه عنببوان ی ب از فضبباهاي
اصل زندگ  ،انگاشته م شده است و اغلب در مر ز زمین و در جبای

به در

اطراف آن و (الاقل دو طرف) بنا ساخته شده بود مستقر م گشت.
نمونببههببای

ببه در پ ب م ب آیببد تعببدادي از ایببن نببوع الگببوي جببایگزین

(فضاي باز در زمین) را در آن دوران نمایش م دهند.

تصویر شماره  :9نمونهای از الگوی جایگزینی فضای باز در طرحهای جامع
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مأخذ :مهندسین مشاور زیستا1365 ،

•

انعکاس مبانی احداث بنا در ضوابط و مقررات

قبل از شکلگیری شهرسازی معاصر
مبانی احداث بنا ،حتی در ضبوابط تبدوین شبده قببل از شهرسبازی معاصبر نیبز
منعکس است.در آیین نامه ساختمانی شبهر تهبران مصبوب  1321/4/31انجمبن
شهر ،این امر به نحوی مشهود است.
نکاتی از آیین نامه :1321
ماده  -23حداکثر ارتفاع ساختمان در بر گذرها عبارت است از:
-

برای گذرهای کمتر از  8متر ،حداکثر ارتفاع ساختمان  10متر؛

-

برای گذرهای  8تا  15متر ،برابر عرض معبر بعالوه یک چهارم آن؛

-

برای گذرهای بیش از  15متر ،آزاد لکن حداقل ارتفاع دو طبقه؛
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-

در گذرهای تبا  15متبر ،ببرای ارتفباع بیشبتر از حبد یادشبده ،بایبد ببه انبدازه اضبافه
ارتفاع عقب نشینی شود.

ضوابط طرح جام شوشتر نو
در ضوابط شوشتر نو نیز به جایگاه حیاط مشابه طرحهبای سبنتی توجبه شبده اسبت.
(شکل پایین)
تصویر شماره  :10نمونهای از الگوی جایگزینی حیاط

مأخذ :دیبا و همکاران1355 ،

•

مكان ساخت بنا طي سه دهه اخیر در ایران
با تصبویب طبرح جبامع تهبران ( ،)1349الگبوي جدیبدي از جبایگزین بنبا

در زمببین ارائببه شببد ،ببه بببر خببالف ابنیببه گذشببته ،فضبباي ببباز را در مر ببز (و یببا
غیرهمجوار معبر) قرار نداده و آنبرا در تمبام قطعبات در  60درصبد شبمال زمبین
الزام ساخت و بدین ترتیب مدع نظم جدید براي سیماي شهري گشت.
با وجود گذشت  40سال از تصویب و اجرای طرح جبامع اول تهبران و احبداث
بنا در  %60شمال زمین ،این امر به سه دلیل عمده به نظم

ه مبورد نظبر آن

طرح بود منجر نشد:
یك -ابعاد قطعبات ببا هبم براببر نیسبتند ،بنبابراین لببههباي بنبا نیبز در  60درصبد
شمال زمین در راستاي هم قرار نم گیرند.
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دو -گبباه معببابر نسبببت بببه قطعببات زاویببهدار م ب باشببند و ایببن امببر موجببب پلببهاي شببدن
نماهاي مجاور هم م شود.
سه -در ضابطه ،براي رعایبت حبد  60درصبد ،اجبباري تعیبین نشبده اسبت .لبذا
بعضب سببطح اشببغال متببري را احببراز مب ننببد و برخب بببا بهببرهوری از
مصوبه  60درصد بهعالوه دو متر ،آن را افزایش م دهند.1
در ادامه نمونههبایی از الگبوی مکبانگزینبی سباختمان و بنبا در ایبران و جهبان
ارائه میگردد .همانگونه که مالحظه میگردد ،در اغلب قریبب ببه اتفباق نمونبههبای
جهانی فضای باز در وسط بلوک و بنا در جوار معبر احداث میشوند.

--------------------------------------------------------------------------------- . 1ن.ک به صفحات  82و  81این کتاب.
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مأخبذ :آرشببیو شخصبی نگارنببده عکبسهببای شببهرهای
جهان

3
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مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده

-2مکا -3-اثرات شاخصهای متفاوت در مکانگزینی بنا و فضای باز

در ایببن بخببش اثببرات شبباخصهببای  9گانببه را در مکببانگزینببی بنببا و
فضای باز مورد بررسی قرار میگیرد.
- 2مکا - 3-ز  -مکانگزینی فضای باز و بنا و شاخصه بصری و زیبایی

ز

م

مبانی مشخص شد که مکان استقرار بنبا و فضبای بباز نقشبی مهبم در سبیمای
بصری شهر و زیبایی آن دارد .برای مثال احداث بنا در  %60شبمال زمبین در
ایران موجب ،بیتعبادلی در معبابر شبده اسبت .کبه دلیبل آن داشبتن یبک بدنبه در
جنوب و در سمت مقابل (شمال معبر) وجود حیاط میباشد.
ض مکبببان احبببداث بنبببا در طبببرفین معببببر بایبببد یکسبببان برنامبببهریبببزی شبببوند
(استقرار بنا در کنار معبر یا با فاصله از آن)
مبانی تعداد بدنههای نماسازی شده نقشی اساسی در سیمای بصری شبهرها و
زیبایی آنها دارد .برای مثال ضابطه ایران کبه بنبا را دارای حبداکثر دو نمبامی-
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سازد و بدنه های جانبی با تصور اینکه ببه یکبدیگر متصبل مبیشبوند ،ببدون نمبا
میماند ،موجب نازیبایی شدن سیمای شبهری در طبول زمبان شبده ،تبا حبدی کبه
شهرداریها مجبور به نقاشی روی آنها میشود.
ض ساختمانها میبایبد حبداقل از ارتفباع (یبا تعبداد طبقبات) عرفبی ببه بباال،
ساختمانها با فاصله از تمام اطراف احداث شده و چهار نما تولید نماید.
 - 2مکا  - 3-س  -سالمت و بهداشت در ارتباط با مکانگزینی بنا و فضای باز

س

بخبش عمببده سببالمت و بهداشببت بببه مباحببث اقلیمببی و آب و هببوا مببرتبط
میشود ،که بعدا به آن پرداخته می گردد .به جز آن موارد ،میتوان ببه مباحبث
زیر در مورد سالمت و بهداشت و مکانگزینی بنا و فضای باز توجه نمود.
مبانی فضای باز باید نسببتی ببا زیربنبا (بخصبوص در ابنیبه مسبکونی) داشبته
باشد ،که فضای سبز و باز متناسبی را فراهم آورد.
مبانی فضای سبز و باز کمتر از حد معینی حتی برای یک نفر ببیمعناسبت .عمبال
فضای کمتر از یکصدمترمربع ،نمی تواند به عنوان فضای بباز و سببز محسبوب
شود ،که بیشتر به عنوان نورگیر و یا هواکش تلقی میشوند.
مبانی اجتماع فضاهای باز به تعداد هر چه بیشتر (بعلبت تعبدد نفبرات بهبرهور) ببه
کیفیت فضای باز میافزاید و میتواند موجب کباهش سبرانه آن ببرای هبر نفبر شبود.
این امر حتی با در جوار هم قرارگرفتن فضاهای باز فضبای همسبایه نیبز دسبت
یافتنی است.
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مبانی بعلت بهبرهوری ببه عنبوان فضبای سببز (از فضباهای بباز) آفتبابگیبری ایبن
فضاها ضرورت دارد .اما چون ببا اشبعهگیبری ابنیبه در تضباد واقبع مبیشبود ،مبی-
تببوان اشببعهگیببری ایببن فضبباها را از شببرق و غببرب فببراهم نمببود و نببور جنببوب را
برای ابنیه باقی گذاشت.
ض یک سرانه فضای بباز و سببز ببه ازای هبر نفبر و یبا (شبکل غیرمسبتقیم)
به ازای زیربنا بایبد در ضبوابط مبدنظر باشبد ،کبه مبیتوانبد ببا افبزایش مقبدار از
سرانه کاسته شود.
ض حیبباط و فضببای سبببز بایببد بتوانببد حببداقل چنببد سبباعت در روز از اشببعه
خورشید (از هر جهت که ممکن باشد) بهرهمند شود.
- 2مکا - 3-هـ -آب و هوا و اقلیم

ه
ـ

س

یکببی از مباحببث مهببم و چببالش برانگیببز آب و هببوا در تببدوین ضببوابط
احداث بنا برای اجتناب از سایه اندازی زمستانی ،فاصله بین ابنیبه اسبت ،کبه از
دو عامل پیروی مینمایند.
یببک -فاصببله ،جهببت اجتنبباب از سببایهانببدازی بخصببوص در زمسببتان بببر بنببای
شمالی
دو -عامل دوم گرچه مستقیم به آب و هوا وابسته نیست ،ولبی ببه آن مبرتبط مبیشبود ،کبه
فاصله نسبت به ارتفاع در هر دو سمت (معموال شمال و جنوب) میباشد.
ض فاصله نماهای اصلی دو بنا از هم در دیگر شهرهای جهبان ،از یبک چهبارم
مجموع دو ارتفاع تا برابر دو ارتفاع متغیراست ،که البتبه در بخشبهای مختلبف یبک

فصل دوم :بررسی محورهای تشکیلدهنده ضوابط و معیارها

3

شهر هم میتواند اعداد متفاوتی برحسب ویژگیهای آن بخبش شبهر داشبته باشبد.
یعنی هر ساختمان باید به اندازه یاد شده ،تا لبه قطعه و اگر قطعبه مجباور معببر
است تا محور خیابان فاصله داشته باشد.
مبانی چنانچه ابنیه ،پیوسبته ببه شبرق و غبرب قطعبه احبداث شبوند الزم اسبت
که ،ساختمان همسایه به اندازه طول سایه زمستانی فاصله داشته باشد.
در این زمینه ،ببدترین حالبت اینسبت کبه فبرض شبود کبه سباختمان همسبایه
یک طبقه استقرار مییابد .در نتیجه با فاصله اندکی از جنوب قطعه ساخته مبیشبود
و درنتیجه فاصله لبه شبمالی بنبا (یبا لببه شبمالی بزرگتبرین ارتفباع بنبا) هبر کبدام کبه
سایه طویلتری داشته باشد ،تا لبه شمالی قطعه میباید بانبدازه طبول سبایه باشبد .در
اینصورت این فاصله نسبتا زیاد شده و قطعات میباید خیلی طویل باشند.

در حالت معموال میتوان فرض نمود کبه قطعبات ،تقریببا در جبوار هبم
به یک اندازه اند .بنابراین چبون قطعبه شبمالی بایبد تبا لببه جنبوبی ملبک خبود ببه
انببدازه نسبببتی از ارتفبباع (بطببور متوسببط نصببف ارتفبباع) فاصببله داشببته باشببد،
بنابراین فاصله ساختمان تا لبه شمالی ملک برابر میشود با طول سایه زمسبتان
منهای عمق حیاط شبمالی .یعنبی حبدودا دو سبوم طبول سبایه زمسبتانی بنبا .البتبه
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معموال اشعه برای اتاقها الزم است .یعنی اگر اشعه ببه حبدود  2متبر بباالتر از
ساختمان شمالی هم برسد ،وارد اتاق میشود.
در صورتی که ابنیه به شبکل منفصبل از هبم احبداث شبوند .چبون اشبعه از
بین آنها به شمال میرود نیاز به رعایت فاصله به اندازه طبول سبایه تبا شبمال قطعبه
نبوده و رعایت همان فاصله مناسب بین دو بنا کافی خواهد بود.
ض ابنیببه پیوسببته (سبباخته شببده بببه شببرق و غببرب) بایببد تببا لبببه شببمالی خببود
باندازه طول سایه زمستانی فاصبله داشبته باشبند کبه ببه بهتبرین شبکل ،اشبعه ببه
همسبایه شببمالی برسببند .در شببرایط متوسببط ایبن فاصببله ،بایببد معببادل طببول سببایه
زمستانی منهای نصف فاصله الزم بین دو بنا رعایت گردد.
برای مثال اگر طول سبایه زمسبتانی (مشبابه تهبران) حبدودا  1/5براببر
ارتفاع است .لذا با توجه ببه فاصبله مناسبب دو بنبا کبه نصبف مجمبوع دوارتفباع
است ،فاصله لبههای بنای جنوبی تا شمال ،برابر ارتفاع بنا خواهد بود.

( = Lطول قطعه است) 1/5 L-0/5 L= L
در زمین شیبدار خط سایه مشابه صبفحه افبق ترسبیم و نقطبه تقباطع آن ببا زمبین
اصلی مشخص میشود.

ض روش دیگر می تواند ایبن باشبد کبه فاصبله ببین دو بنبا براببر طبول سبایه
اخذ شود .درنتیجه هر بنا اگر از شمال و جنوب خبود معبادل نصبف طبول سبایه
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زمستانی فاصله داشته باشد .با فرض تقریبا برابر ببودن قطعبات همجبوار ،عبدم
قطع اشعه زمستانی به ساختمان شمالی حاصل میشود.
زاویه تابش÷ ارتفاع بنا = طول سایه

مثال برای مثال اگر طول سایه زمستانی  1/5برابر ارتفاع باشد ،فاصله لببه
شمالی بنای جنوبی تا لبه شمالی زمبین  0/75ارتفباع و فاصبله لببه جنبوبی بنبای
شمالی تا جنوب قطعه نیز  0/75ارتفاع میشود و فاصله الزم حاصل میگردد،
که با کمی اغماض راهحل قابل حصولتری است.

ض فاصببله دو بنبببا از یکبببدیگر (در تهببران و شبببهرهای میبببانی ایبببران) 1/5
برابر مجموع دو ارتفاع بطور کلی خواهد بود ،یعنی فاصله هر بنا تا لببه قطعبه
یببا محببور خیابببان  %75ارتفبباع بایببد باشببد .بببدینترتیببب فاصببله ضببروری بببرای
اجتناب از سایهاندازی نیز به خودی خود حاصل میگردد.
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روش بعبدی ایببن اسببت کبه اصببوال از ارتفبباعی بیشبتر از سبباختمانهببای
متعارف هر بخش (یا معبر) از شهر ،ساختمان به شکل منفصل احداث شبود.در
این صورت ایجاد فاصله تا لبه شمالی قطعه معادل نصف فاصله مناسب بین دو
بنا کافی خواهد بود و نیاز به فاصله بیشتری نیست.
-2مکا -4-احکام حاصله

 سطح اشغال بایبد ببه نسببتی از زیربنبا و یبا مسباحت قطعبه ،برحسبب پهنبه وعملکرد هر ساختمان تعیین شود.
 مکان ساخت ،باید پاسخگوی دیگر اهداف ضوابط باشد. فایدهمند بودن فضای باز میباید مدنظر واقع شود. سبطح اشببغال بایبد بببه گونبهای باشببد کبه فضببای بباز مناسبببی ببرای سبباکنان وبهرهوران فراهم نماید.
- 2مکا - 4-ح -مکانگزینی بنا و فضای باز در رابطه با شاخص مدیریت احجام

تمببام مببوارد منببدرج در فصببل بلنببدی و ارتفبباع بنببا در ایببن مببورد نیببز
صادق است و عمل میکند.
- 2مکا - 4-م  -مناظر و مرایا

در این محور نیز مفاد مندرج در فصل بلندی ساختمان صادق میباشد.
- 2مکا - 4 -پ  -توپوگرافی و پستی و بلندی

پ

م

در این محور نیز مفاد فصل ارتفاع بنا حاکم است.
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- 2مکا - 4-د  -دید و اشراف

مشابه فصل ارتفاع بنا خواهد بود.
- 2مکا - 4-ع  -عرف و سنن

ب

م

مشابه فصل ارتفاع بنا می باشد ،ضمن آنکبه ممکبن اسبت در شبهرهای
تاریخی ،سنت احداث بنا در اطراف حیاط مدنظر باشد و بخواهد باقی بماند.
- 2مکا - 4 -بر -برنامهریزی

در ایببن رابطببه ممکببن اسببت برنامببهریببزی شببهری ،نظببرات ویببژهای را
مدنظر داشته باشد ،مثال بخواهد در بخشی از شهر ابنیه در جوار معابر احبداث
نشوند و یا برعکس .یبا در بخبشهبایی از شبهر احبداث ابنیبه در وسبط قطعبه را
مناسب بداند یا کامال برعکس .براسباس مباحبث عرفبی ،احبداث فضبای بباز را
در میان زمین و محصبور در بخبشهبای سباخته شبده مبدنظر داشبته باشبد یبا در
جبوار رودخانبه هببا و آبگیرهبا حببداکثر فاصبله بنببا از لببه مجبباور ایبن عناصببر را
مطلوب تشخیص دهد.
 -2معبر -ارتفاع بنا در بر معبر و عقبنشینی از آن
این ضابطه کامال در شکلگیری شهر موثر است و میتواند ایفای نقش
نماید.

 -2معبر  -1-ارتفاع بنا در بر معبر و عقبنشینی از آن در ضوابط جهان و ایران
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 oتفاوت اشکال ابنیه

م

بببه نقببل از جببینجیکببوبز :در هببر خیابببان سبباختمانهببا برحسببب عمببر
موقعیت و کاربری باید با هم متفاوت باشند(Lehnerer,Alex,2009,25) .1

Source: Lehnerer,Alex,2009,25

 oنیویورک :تناسب عقبنشینی از معبر

ز

م

هر ساختمان بعداز ارت فاع خاصی (بسته به پهنه یا منطقهایی کبه در آن
واقع است) مثال دو برابر 1/5 ،برابر و یا یک براببر عبرض معببر عقببنشبینی
داشته باشد.

Source: Ibid,29

---------------------------------------------------------------------------------1 . Jean Jacobs
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از ایببن طریببق (در صببورت انتخبباب نسبببت مناسببب) در ضببمن حسببن
محصوریت ،احساس تنگی حادث نمیگرددSource: Ibid,29 .

 oضوابط بلندمرتبهسازی تهران

ز

س

م

ابنیه در جوار معببر مبی تواننبد احبداث شبوند ،الکبن ارتفباع آنهبا در ببر
معبر ،حداکثر معادل عرض معبر خواهد بود .برای ارتفباع بیشبتر (در صبورت
مجاز بودن) باید نصف اضافه ارتفاع (ببه شبکل پلبهای ،یکپارچبه یبا شبیب دار)
عقبنشینی گردد( .مهندسین مشاور زیستا 14 ،1383 ،و )13

البته این عقبنشینی میتواند از همان پایین و از بر معبر نیز صورت پذیرد.
-

برای معابر دارای کندرو ،ارتفاع بر معبر معادل عرض کندرو خواهبد
بود.

-

عقبنشینی معادل یک چهارم ارتفاع کل بنا از محبور معببر ضبرورت
دارد.

-

البته در معابر با عبرض کمتبر از  18متبر حبداکثر ارتفباعی نیبز ببرای
بنا معادل دو برابر عرض معبر در نظر گرفته شده است.

-

بنا باید در یک خط و صفحه ،با صفحهای کبه از محبور معببر ببا شبیب
 200%ترسیم می شود ،مماس گبردد کبه خبط آسبمان یکسبانی (حتبی ببا
ارتفاعهای متفاوت) از دید ناظر حاصل آید.
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 -2معبر -2-استنتاج از تناسب ارتفاع بنا در بر معبر و عقبنشینی

-

در تمببام ضببوابط بببین ارتفبباع بنببا در بببر معبببر و عببرض معبببر تناسبببی
مدنظر بوده است.

-

عقبنشینی از بر معبر در ضوابط همه گیر نیست و عمومیت ندارد.

-

بعبداز ارتفباع متناسبب بببا عبرض معببر ،ارتفباع بیشببتر مجباز ببا عقببب-
نشبینی کبه معمبوال متناسبب اسبت ببا نسببت ارتفباع بنبا ببه عبرض معببر
صورت میپذیرد.

 -2معبر -3-خواستهای اساسی

-

ارتفاع در بر معابر حتما باید با عرض معبر تناسب داشته باشد.

-

ارتفبباع بیشببتر ،ضببرورتا بایببد بببا عقبببنشببینی مناسببب مببیبایببد صببورت
پذیرد.

 -2معبییر -4-ضییوابط مییرتبط بییه ارتفییاع بنییا در برمعبییر و عقییبنشییینی در ارتبییاط بییا
معیارهای  9گانه

-2معبر -4-ز -ارتفاع در بر معببر و عقببنشبینی در رابطبه ببا عناصبر بصبری و
زیبایی با بدنهسازی مناسب و ارتفاع متناسب با آن ،کمبک عمبده-
ای به شکل دهی بهینه سیمای بصری شهر و زیبایی آن مینماید.
ض ارتفاع بنا در بر معبر به نسبتی از عرض معابر تعیبین مبیشبود و مبیتوانبد
در بخبشهببای مختلببف شببهر برحسبب برنامببهریببزی شببهری ببرای تببراکم و یببا تنظببیم
فضاهای شهری ،متفاوت باشد.

فصل دوم :بررسی محورهای تشکیلدهنده ضوابط و معیارها

51

بدیهی است که برای بخشهایی از شهر که گشودگی بیشتر الزم است،
این نسبت کمتر و در دیگر نقاط بیشتر در نظر گرفته میشود.
ض با توجه به حدمناسب بدنه برای فضاهای شهری یکی از بهترین اندازه-
های تناسب و برابری ارتفاع با عرض معبر است.
میزان عقبنشینی (بیشبتر از نسببت مناسبب ببا عبرض معببر) مبیتوانبد
براساس ترسیم لفاف حاصل از این نسبت از محور معببر نصبف اضبافه ارتفباع
باشد و یا اگر از پیادهرو مقابل ،ترسبیم صبورت پبذیرد براببر اضبافه ارتفباع در
نظر گرفته شود.
ض سبباختمان بایببد حتمببا بببا صببفحه لفبباف بنببا در یببک خببط یببا صببفحه ممبباس
باشد ،که از دید ناظر ،خط آسمان یکسان حاصل آید.

مبانی بههرحال درجوار معابر کم عرضتر از حد معینی ،بنا حتی با حصبول
دیگر شرایط ،نباید از ارتفاع معینی بیشتر شود.
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مثال در ضوابط شهر گلستان (در جوار تهران) درجبوار معببر کمتبر از 18
متر حداکثر ارتفاع بنا حتی (درصورت حصول دیگر شرایط) حداکثر دو برابر
عرض معبر تعیین شده است( .پارسوماش پایدار)1392 ،
 - 2معبر - 4-س -ضوابط ارتفاع و عقبنشینی بنا در بر معبر در رابطه با معیارهای بهداشت
و سالمت

بجبز مباحببث مربببوط ببه بهداشببت و سببالمت کببه در بخبش اقلببیم بببه آنهببا
پرداخته میشود ،موضوعات دیگری نیز به شرح زیر در این رابطه باید مبورد
توجه واقع شود.
ض در احداث ابنیه ،مقررات ملی ساختمان باید مدنظر واقع شود.
از جملببه رعایببت درز انبسبباط دو بنببای مجبباور (کببه چببون میببزان آن کببم اسببت)
اغلب به محل زباله و حیوانات بدل می شود و باید یا به نبوعی پبر شبود و آنقبدر
زیاد شبود کبه نمبای شبهری تولیبد کنبد ،کبه در سباختمانهبای بلنبدتر از متعبارف
میتواند فاصله از طرفین مدنظر قرار گیرد.
- 2معبر - 4-هـ -ضوابط مرتبط به آب وهوا و ارتفاع و عقبنشینی بنا در بر معبر

مبببانی ایجبباد سببایههببای طببوالنی در معبببر در زمسببتان (و بخصببوص در نقبباط
سردسیر) میتواند به یخ زدن معابر ،آب نشدن برف و جریانهای شدید کبوران
در اثر تفاوت درجه این بخش با سایر قسمتها که آفتابگیر نیز هستند بشود.
ض سباختمانهبای واقبع در جنببوب هبر خیاببان یبا بایببد ببه انبدازه طبول سببایه
زمستانی تا محور خیابان با فاصله ساخته شوند و یبا حتمبا ببه شبکل منفصبل بنبا
شده و عریضتر از حد معینی نباشند.
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مثبال در طببرح بلنببد مرتبببهسببازی تهبران ،عببرض ابنیببه نبایببد بببیش از  40متببر
باشد.
مبانی عامل اصلی که موجب محدودکردن تراکم در بخبشهبایی از شبهر مبی-
شببود .رسببیدن بببه حببد اشببباع در مببوارد مختلببف اسببت .یکببی از ایببن عوامببل بببه
آلودگی هوا مرتبط است و اگر هر چه هوا آلودهتر باشد ،باید ببا افبزایش فضبای
باز و سبز آن را جبران نمود.
ض ضریب آلودگی هوا میباید در نسبت فضای باز ضروری اعمال گردد.
مثبال در ضببوابط بلندمرتبببهسبازی تهببران ضببریبی بببین  1تبا  2بببرای ایببن امببر
اعمال شبده اسبت کبه نسببت فضبای بباز را در آلبودهتبرین نقباط ببه دو براببر کبم
آلودهترین نقاط میگردد.
مبانی جریان باد مزاحم در زمستان و در نقباط سردسبیر ببا ایجباد دیبواره ابنیبه بلنبد
تشبدید مببیشببود ،لبذا در اطببراف معببابری کبه کببامال در جهببت ایبن بادهببا قببرار دارنببد
احداث ساختمانهای بلند به تشدید امر میانجامد.
ض در اطبراف خیابببانهبایی کببه کبامال در جهببت بباد مببزاحم زمسبتانی قببرار
دارند (بجز مناطق گرمسیر) احد اث بنای بلند باید محدود شود و یا با بررسی با
ابنیه اطراف ببا جلبو و عقبب ببردن ابنیبه جدیبد ،از ایجباد ایبن کبوران جلبوگیری
گردد .ارائه یک گزارش توجیهی همراه طرح ابنیه ضرورت تام دارد.
مبانی در شهرهایی که تشدید باد مناسب ،مفید است ،در جوار خیابانهایی کبه
در امتببداد ایببن بادهببا ،قببرار دارنببد ،ایجبباد دیببوارههببای تشببدیدکننده جریببان هببوا
ضروری بوده و باید توصیه شود.
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ض در جوار معابر هم جهت بادهای مناسب ،احداث بنا باید حتمبا در جبوار
معبر و بدون عقبنشینی صورت پذیرد.
-2-4ح-مناظر و مرایا ،مدیریت احجام در ضیوابط در رابطیه بیا ارتفیاع و عقیبنشینیی
از بر معبر

مبببانی گبباهی در بهببرهوری از منبباظر و مرایببا ضببرورت دارد ،بنببا بببا فاصببله
خاص از معبر احداث شود و یا از ارتفاع معینی مرتفعتر نگردد.
ض شهرداری برای احداث ابنیه بلند به مطالعه پس زمینه بنا ،توجه مینماید
که اگر منظبر مناسببی مسبدود مبیگبردد  ،ببا محبدودکردن ارتفباع و تعیبین جبای
ساخت از انسداد این مناظر جلوگیری به عمل آورد.
مبانی احداث یک بنای جدید در بین دو بنای ساخته شده  ،چنانچه با توجه
به آنها طراحی شود می توانبد منجبر ببه ایجباد سبیمای بصبری مناسبب گبردد و
برعکس میتواند مناظر نامطلوبی را تولید نماید.
ض به هنگام صدور جواز برای احبداث یبک بنبا ببین دو بنبای سباخته شبده،
بایدتوجه نمود که میزان عقب نشینی یا ارتفباع بنبا در ببر معببر هماهنبگ ببا آنهبا
صورت پذیرد و این مباحث در جواز ذکر شود.
- 2معبر - 4-پ  -پستی و بلنیدی (توپیوگرافی) و اثیر آن در ضیوابط ارتفیاع در بیر معبیر و ییا بیا
فاصله از آن

احبداث بنبا نبایبد ببه طبیعبت زمببین لطمبه اساسبی بزنبد و یبا در آن تغییببرات
زیادی را ایجاد نماید ،لذا:
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ض در معابری که پستی و بلندیهبای زیبادی در اراضبی اطبراف آن وجبود
دارد ،ضببرورت دارد ،گزارش بی تببوجیهی از چگببونگی توجببه بببه ایببن امببر ،بببه
گونه ای که حداقل تغییر در طبیعت زمین و حداکثر هماهنگی با آن فراهم آید.
- 2معبر - 4-د  -دیید و اشیراف و اثیرات آن در ضیوابط ارتفیاع بنیا در بیر معبیر و فاصیله از لبیه
معبر

فاصببله بنببا از بببر معبببر و ارتفبباع آن در جببوار معبببر نبایببد منجببر بببه
اشببراف و دیببد مببزاحم گببردد .بخصببوص در جببوار یببا مقابببل کبباربریهببای ویببژه
مرتبط با بانوان لذا:
ض در صورت حضور کاربریهای ویژه در جوار یا مقابل سباختمان جدیبد
در طرح و گزارش توجیهی این ابنیه باید ،چگبونگی مواجبه ببا ایبن امبر روشبن
گردد.
مبانی در معابر کم عرضتر با قطعبات طویبل و ببزرگ ،مناسببتبر آن اسبت،
که با فاصله گزینی از معبر ،فاصله دو ساختمان مقابل را افزایش داده تا به حبد
بهینه فاصله عدم اشراف ( 24متر) برسد .لذا:
ض در معابر با عرض کمتر از  24متر حبداقل معبادل تفباوت عبرض معببر
تا  24متر عقبنشینی از بر معبر ضرورت دارد ،تبا فاصبله دو بنبا ببه  24متبر
برسد.
مثال در معابر با عرض کمتر از  18متر بایبد آنقبدر عقببنشبینی از ببر معببر
صورت پذیرد تا بهحداقل  24متر (فاصله لبه دو بنای طرفین معبر) برسد.
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- 2معبر  - 4-عرف و سنن و حقوق مکتسبه در رابطه با عقبنشینی از بر معبیر و ارتفیاع بنیا
در بر معبر

در شرایطی که در معبری ارتفاع معین و یا فاصله گزینی معبین سباختمانهبا از
بر معبر شبکل غالبب باشبد ضبرورت دارد از آن تبعیبت شبود.مگر اینکبه اغلبب
ساختمانها در وضعیتی باشند که بازسازی در آنها محتمل باشد ،لذا:

ض در معببابری کببه شببکل غالببب ابنیببه از نظببر فاصببله گزینببی از معبببر و
ارتفاع بنا در ببر معببر ببه میبزان معینبی اسبت ،در صبورتی کبه اغلبب ابنیبه در
شرف بازسازی نباشند ،باید از میزان عقبنشینی غالب و ارتفا بنا در ببر معببر
تبعیت نمود.
- 2معبر - 4-بر :برنامهریزی در رابطه با ضوابط عقبنشینی از بیر معبیر و ارتفیاع بنیا در بیر
معبر

باید توجه شود که اگر برنامبهریبزی و طبرح شبهری مباحبث معینبی را
بببرای ایببن دو امببر مببورد توجببه قببر ار دادهانببد ،از آنهببا تبعیببت گببردد و ضببوابط
احداث بنا نمیتواند خالف آن باشد.
-2پن :پنجرهها و نورگیرها
پنجرهها و نورگیرهبا در بسبیاری از ضبوابط اصبوال مبورد توجبه واقبع
نمی شوند و در برخی بعلل دیگر به آنها توجه میشود.
-2پن :1-در ضوابط جهان و ایران

• لندن :حقوق مکتسبه اشعهگیری
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اگر پنجره خاصی به مدت بیست سال و بیشبتر اشبعه را ببه داخبل اتباق
هدایت میکبرد .سباکنان حبق دارنبد ،دریافبت ایبن اشبعه را در آینبده هبم
تقاضا نماید(Lehnerer,Alex,2009,33) .

Source: Lehnerer,Alex,2009,33

• ایران :ضوابط برخی از شهرها
پنجرههای شمالی واقع در بر حیاط خلوتها کم عمق کبه دیبد ببه حیباط
همسایه دارند باید حدود  180سانتیمتر از کف تعبیه شوند.

• ایران :ضوابط بلندمرتبهسازی تهران
پنجرههای جانبی چنانچه فاصله آنها تا لبه زمبین کمتبر از  5متبر عمبق
داشته باشند و یا رو به فضاهای ویژه بانوان باشند ،باید تا ارتفاع 165
سانتیمتری ثابت (غیر بازشو) و مات باشند.
-2پن -2-استنتاج از ضوابط دیگر
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• در اغلببب ضببوابط مقببررات مربوطببه ،پنجببرههببا بصببورت مببانع مطببرح
شده و برای عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان است.
• نمونببه لنببدن در زمببره تنهببا مقرراتببی اسببت ،کببه حقببوق سبباکنان بنببا را
مدنظر قرار میدهد.
-2پن :3-خواستهای اساسی

-

پنجرهها و نورگیر نباید مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نماید.

-

پنجببرههببا در ابنیببه بایببد در بخببشهببایی و جهبباتی تعبیببه شببوند کببه
بهترین نور و دید را برای ساکنان فراهم آورد.

- 2پن - 4-ز :مقررات مربوط به پنجرهها در رابطه با شاخصههای بصری و زیبایی

پنجببرههببا و نورگیرهببا در سبباختمانهببای بلنببد مببیتوانببد در زیباسببازی
بصری نقش داشته باشند ،ولی عمبال در هیچیبک از ضبوابط احبداث بنبا در ایبن
مورد محدودیت یا توصیههایی به چشم نمیخورد.

- 2پن - 4-هـ :پنجره ها و نورگیرها در رابطه با شاخص آب و هوا و اقلیم

تعبیببه پنجببرههببا در جهببات مناسببب از نظببر نببورگیری و جریببان هببوا و
اجتنببباب از قرارگیبببری آنهبببا در جهبببات نامناسبببب (مبببثال نبببور غبببرب در اغلبببب
شهرهای ایران) را میتوان توصیه نمود ،ولی عمال در ضوابط مختلبف آنهبا ببه
شکل مقررات خشک پیشنهاد نمی شوند .چون حتی در جبهبه رو ببه غبرب مبی-
توان با تغییر جهت پنجره نسبت به بدنه از مشکالت آن کاست.
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- 2پن - 4-س :سالمت و بهداشت و پنجرهها

تعداد ،سطح پنجره و جهت آن از نظر بهداشت بسیار مهم است.
الکن ایبن ضبوابط معمبوال در مقبررات سباختمان گنجانیبده شبده اسبت و
در مقررات و ضوابط احداث بنا چندان با احکام دستوری قرار نمیگیرند.
ض اتاقهای اصلی میباید نور مستقیم بگیرند.
ض آشپزخانه میباید به هواکش کامال موثر متصل باشد و یبا پنجبره مسبتقیم
به خارج داشته باشد.
- 2پن - 4-ح :پنجره ،مناظر و مرایا و مدیریت احجام

ط-م پنجره برای رویت مناظر و مرایا نقش عمدهای دارد .بدیهی است که یکبی از
مزیتهای ساختمانهای بلند و یبا مسبتقر در منباطق مرتفبعتبر ،امکبانی اسبت کبه در
رویت مناظر شهری فراهم میآید .لذا پنجرهها باید بتواند حبداکثر امکبان دیبد ببه ایبن
مرایای طبیعی یا مصنوع زیبا را ،فراهم آورند.
در شهرک صدف کیش ،مهندس مشاور طبراح طبرح ببرای اینکبه یبک
مجموعه ساختمانهای ردیفی بلند که در جوار هم ساخته شده بودند بتوانند دریبا
را مشاهده نمایند ،در طراحی خود هر یک ساختمانهبا را پبنج درجبه نسببت ببه
دیگبری چرخانبده بببود (هبر چنبد کببه در عمبل کارفرمبا و پیمانکببار تصبور کببرده
بودند که این کار برای شکیل شبدن پبالن طبرح صبورت پذیرفتبه و ببا تغییبر در
پالن ساختمانها را به صورت پشت سر هم ساخته و به این ترتیبب و تنهبا ببرای
سباکنان اولببین ببرج ،دریببا قاببل مشبباهده بببود .مبابقی پنجببرههبا ،یکببدیگر را مببی-
دیدند).
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ض در ساختمانهای بلند و یا احداث شده در مناطق مرتفع ،استقرار پنجرهها در
بدنببههببا و در جهبباتی صببورت گیببرد کببه بهببرهوری از حببداکثر منبباظر و مرایببا بببرای
ساکنان و بهرهوران ساختمان فراهم آید.
• طرح جام سرعین

در طرح جامع سبرعین ببا ترسبیم خطبوطی از تمبام شبهر ببه سببالن ضبوابط ببه
گونهای تنظیم شده که احداث بنا موجب انسداد این دید نگردد.
تصویر شماره  :11ضوابط مرتبط با بهترین نقطه دید از شهر به سبالن

مأخذ :مهندسین مشاور طرح و کاووش1383 ،

ض مببدیریت احجببام مجبباور هببم بایببد امکببان حببداکثر دیببد بببه منبباظر و مرایببا
ممکن سازد.
ط-م ساکن یک واحد مسکونی کم ارتفاع ،وقتی از پنجره به حیباط یبا حتبی ببه
کوچه نگاه میکند نمیتواند حس نمایبد ،کبه در یبک شبهر ده هزارنفبری زنبدگی
میکند ،دویست هزار نفری یا میلیونی؟ در حالی که پنجرهای کبه دیبد ببه کبل یبا
بخش اعظم شهر را ممکن می سبازد حبس سبکونت در فضبای واقعبی شبهری را
که در آن زندگی مینماید زنده میکند .بنابراین:
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ض در ساختمانهای بلند و یا احداث شده در نقاط مرتفع پنجرهها باید منظر
هر چبه بزرگتبری از شبهر را نمایبان سبازند و در طبرح و گبزارش تبوجیهی آن
این امر باید روشن باشد.
- 2پن - 4-پ :پستی و بلندی (توپوگرافی) و پنجرهها

ط-م بدون شک پستی و بلندی در نقش و عملکرد پنجره اثر ببهسبزایی دارنبد.
پنجببره یببک سبباختمان واقببع در بلنببدی ،بببا دیببد بببه تمببام اطببراف ،بببا پنجببره یببک
ساختمان واقع در گودی و با دید به یک دامنبه پرشبیب (کبه دیبد را ببه چنبد متبر
کاهش میدهد) عملکردی کامال متفاوت دارند.
ض در طراحی ابنیه و بخصوص در رابطه با محل اسبتقرار و جهبات پنجبرههبا
باید توپوگرافی کامال مدنظر باشد و براساس آن طراحی شود و طرح سباختمان بایبد
دارای گزارش توجیهی در این رابطه باشد.
ض در اراضببی بببا شببیب منفببی (و بخصببوص بببا شببیب بیشببتر از زاویببه اشببعه
زمسبببتانی) بایبببد شبببکل اشبببعهگیبببری در سببباختمان در طبببرح موردتوجبببه ببببوده و در
گزارش توجیهی درج شود .همینطبور در اراضبی ببا شبیب ببه غبرب ببه خصبوص
در شببهرهایی کببه تابسببتانهببای بلنببد و گببرم دارنبد نیببز توجببه بببه اشببعهگیببری مناسببب
ضرورت دارد (گزارش توجیهی) .لذا محل احداث پنجرههبا کبامال بایبد مبورد توجبه
باشد.
- 2پن - 4-د :دید و اشراف مزاحم و پنجرهها

ط-م اغلب برای صرفهجوییهای ساخت ،در مجموعههای سباختمانی ،یبک طبرح
واحد تکرار میشود .فارغ از اینکه اشراف ساختمانهبای کنباری ،کبامال ببا اشبراف
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سباختمانهبایی کبه اطرافشبان ابنیببه دیگبر اسبت ،متفباوت اسببت (کبه برخبی ببه یببک،
برخی به دو یا چند ساختمان دید دارند و یا با آنها محصور میشوند).
عببالوه بببر فاصببله گزینببی حببداقل  24متببری کببه اشببراف بببه داخببل
ساختمان در روز را صفر می سازد ،در طراحی ضرورت دارد کبه ببا کمبی
چببرخش نماهببا نسبببت بهببم اشببراف مسببتقیم آن حببل گببردد .در احببداث یببک
ساختمان جدید هم این امر باید مورد توجه باشد.
ض در طرح مجتمع های سباختمانی و یبا هبر سباختمان جدیبد کبه اطبراف آن
سبباختمانهببای دیگببر قببرار دارنببد ،بایببد بببه کبباهش اشببراف توجببه کببرد (گببزارش
توجیهی).
ط-م در ساختمانهایی کبه چنبد واحبد در هبر طبقبه ایجباد مبیشبوند ،برخبی از
نورگیرها از حیاطهای مرکزی و یا کناری و یا حدفاصبل دو طبرف پلبههبای دو
بخش هر بلوک صورت می پبذیرد و درنتیجبه اغلبب ببه هبم نزدیبک و مقاببل هبم
هستند .در این موارد بدون شبک ببی تبوجهی موجبب مشبکالت اساسبی در زمبان
بهرهبرداری میشود.
برای مثبال در مقاببل هبم ببودن (یبا مجباورت) فضباهای عمبومی واحبدهای
مسکونی (فضای روز) با فضاهای خواب همسایه میتواند بسیار مشکلآفرین باشبد،
لذا ضرورت دارد که در طراحی به این مباحث توجه شود.
ض در اشراف پنجرهها و نورگیرهبای واحبدهای متفباوت یبک بنبا در جبوار
یک نورگیر و یا حیاط مرکزی باید توجه شود که فضباهایی ببا عملکبرد متضباد
در جوار هم طراحی نشوند( .ضرورت گزارش توجیهی)
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ض در جبوار فضبباهای خبباص (مببدارس دخترانببه و غیبره) پنجببرههببا بایببد بببا
توجه به این امر طراحی شوند.
ط-ح ساختمانهای بلند و ساخته شده در مناطق مرتفع (خبود) در معبرض دیبد
بخش وسیعی از شهر (یا حتی تمام آن) هستند .لذا با توجه به این امبر ،فبرم هبر
پنجره و مجموعه آنها نباید چهرهای آزاردهنده برای شهر بهوجود آورند.
ض در نورگیرهای داخلی ببه شبکل پاسبیو یبا حیباط مرکبزی چنانچبه فاصبله
دو پنجره مقابل هم کمتر از  6/5متر (حداقل اشراف) باشبد ،ضبرورت دارد کبه
از طریبق نببورگیر بوسبیله صببفحاتی کببه جریبان هببوا از آن ممکبن و جریببان دیببد
ناممکن باشد ،دید دو طرف را قطع نمود.

- 2پن - 4-ع :عرف و سنن و حقوق مکتسبه بر شکلگیری پنجرهها

بببدیهی اسببت در شببهرهایی کببه عببرف و سببنن و حقببوق مکتسبببه ،ضببوابط
خاصی را در این رابطه طلب میکند ،این مباحث در ضوابط مدنظر گیرد.
- 2پن - 4-بر :برنامهریزی شهری و پنجرهها

احتمال دارد برنامه ریزی شبهری نیبز مباحبث ببرای ایبن امبر داشبته
باشد ،مثال استفاده از شیشه های رفلکس را ممنوع نماید یا پنجرههای بزرگ
را ببه عللببی در جهببت برنامببه خببود ندانببد و یببا ببه علببت مسببائلی مثببل زلزلببه
استفاده از نماهای شیشه ای (پنجره  -نما) را ممنوع بداند ،که باید این مباحث
مدنظر واقع گردند.
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-2د : 4-دسترسی به بنا و اثرات معیارهای ضوابط احداث بنا بر آن

از شاخصهای هشت گانبه ضبوابط احبداث بنبا احتمباال عوامبل برنامبه-
ریزانه مثل تعدد دسترسیهبا از معببر و فاصبله آنهبا در قطعبات ببزرگ ،اثبر درجبه
معبر همجوار در دسترسی و یا فاصله آن با تقباطعهبا اثرگبذارترین اسبت.ببه عبالوه
دسترسببی بببه هببر واحببد ،راهروهببا و مباحببث مشببابه ایببن نیببز مببیتوانببد در ایببن
ضوابط گنجانیده شود.
-2ج :4-جداکنندهها و دیوارها و اثرات معیارهای هشت گانه بر ضوابط احداث بنا:

عوامل زیر از معیارهای هشت گانه در این امر موثرند.
• زیبایی :جداکننده ها نباید به زیببایی و عناصبر بصبری لطمبه بزننبد،
لبذا اخبذ ارتفبباعی ببرای آنهببا معمبوال در ضبوابط مشببخص مبی شببود.
بعببالوه نبایببد ارتفبباع ،احسبباس خفگببی در همسببایه حاصببل نمایببد بببه
گونهای که :یکی از دستورات دیبن اسبالم اینسبت ،کبه "دیبوار خبود را
از همسایه بلندتر نسازید".
-

جلببببوگیری از احببببداث دیوارهببببای طببببوالنی یببببک شببببکل و بببببدون
عناصری در تقسیمات آن و یا بهرهوری از مصبالح نامتناسبب نیبز
میتواند در ضوابط آورده شود.

• آب و هوا و اقلیم
در مناطقی که ضرورت حرکت هوا وجود دارد جداکنندههبا و دیوارهبا
بایببد شببکافهای در خببود بببرای جریببان هببوا ایجبباد نماینببد و یببا از ج بنس
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غیرصبلب مثببل نببرده ،شمشبباد ،بببا رونببدههببای سبببز روی فببنس و غیببره
باشند.
• مناظر و مرایا و جداکنندهها و پستی و بلندیها
در اراضی شیبدار ،احداث یک دیوار در لببه یبک زمبین ببا شبیب تنبد ببه
طرف پایین میتواند مانع دید عناصر طبیعی مثل رودخانههبا یبا دریاچبههبا
در قعر شیب گردد .لذا احداث دیبوار در ایبن مبوارد بایبد ببه جداکننبدههبای
شفاف و قابل عبور دید ،محدود گردد.
• دید و اشراف و جداکنندهها
در مورد خانبه هبای تبک واحبدی (و یبا ببا تعبداد بسبیار کبم) فضبای بباز
می باید بتواند در مورد مصرف کنندگان که مایل نیستند ،ببه آن اشبراف
وجود داشته باشبد ،ببا جداکننبدههبا از معبرض دیبد خبارج شبود .در ایبن
صورت مصرف کننده مجازا سبت کبه تبا ارتفباع معینبی اطبراف فضبای
باز خود را از پوشش دید خارج نماید ،الکبن در مبواردی کبه در مبورد
مببباحثی مثببل آب و هببوا و غیببره ذکببر شببد ،بایببد تمهیببدات الزم ،بببرای
جریان هوا یا عدم قطع دید کامل به پایین دست ،اندیشیده شود.
• عرف و سنن و حقوق مکتسبه و جداکنندهها
در بسیاری از شهرها و آبادیها عرف و سنن خاصبی در ایبن مبورد
جبباری ا سببت در اغلببب آبادیهببای شببمال ایببران ب به علببل گونبباگون (و
احتمبباال آب و هببوا) جداکننببده هببا بایببد کوتبباه بببوده و حتببی االمکببان از
عناصر سبز و طبیعی باشند در بخشی از شهرها که فضباهای سببز
و باز در میان بلوکها قرار می گیرنبد .جداکننبده ببین آنهبا مبی توانبد
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وجبود داشبته باشبد ،ولبی بایبد شبفاف باشبد (فبنس یبا نبرده) و مبوارد
مشابه این که باید در تدوین ضوابط آن شه رها مدنظر واقع گردد.
• برنامهریزی شهری نیز ممکن است عوامل خاصی را در این مورد دیکتبه
نماید ،که باید مدنظر باشد .برای مثبال ضبرورت ایجباد روزنبههبایی ببرای
عبور آبهای سطحی ،نهرها و غیره و عناصر دیگر برنامهریزانه.
-2ن-ع :نورگیرها و هواکشها و شاخصهای تدوین ضوابط

• آب و هوا و اقلیم
در اقلیمهای مختلبف هبواکشهبا ابعباد و انبدازههبای مختلفبی بایبد داشبته
باشند در اغلب آنها دو طرف آنها باید باز باشد که جریبان هبوا در آنهبا
ممکببن شببود (مببثال از سببمت پیلببوت و پشببت بببام) در مببواردی کببه ایببن
ارتباط دو جانبه ممکن نیست ،گشوده بودن بیشتر هبواکش و یبا مکنبده-
هایی در بخش نهایی باید به این امر کمک نماید.
شکل انتهایی هواکشها می تواند موجببات د فبع بهتبر را فبراهم نمایبد
برای مثال اگر سمت حرکت باد در باال مسدود شبود ببا ایجباد خبال
در پشت آن قدرت مکندگی طبیعی مبی توانبد ،کمبک خبوبی ببه دفبع
هوای نامطلوب باشد.
-

در مببواردی کببه هبببواکش نقببش نببورگیر هبببم دارد ،مقببدار مناسبببب
نورگیری آن باید مدنظر قرار گیرد.

ض ببه ابعباد نبورگیر و هبواکش ببا توجببه ببه طبول آنهبا (تعبداد طبقبات) بایببد
افزوده شود ،برای مثال اگبر ابعباد آن ببرای سباختمان یبک و دو طبقبه  xاسبت،
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افببزودن درصببدی بببه آنهببا (مببثال ده درصببد) بببرای هببر طبقببه اضببافی ضببرورت
دارد.
-2بام -ع :بام و اثرات شاخصهای ضوابط بر آن

ط-م بببامهببا ،نمببای پببنجم سبباختمانهببا هسببتند و بخصببوص در شببهرهای دارای
پستی و بلندی زیاد و یا دارای ساختمانهایی ببا ارتفباع متفباوت (و بهرحبال دیبد
از هوا) ،اصلیترین سازنده سیمای شهری شهرها میباشند.
زیبایی بسیاری از شهرها مثل رشت و شهرهای اروپایی به نمای پبنجم
آنهاست بخصوص اگر با مصالح زیبا مثل سفال و یا رنبگهبای مناسبب پوشبیده
شده باشند.
البته نازیبایی بسیاری از شهرها ،همچون تهران ببهدلیبل شبکل ببامهبای
آنهاست که به محل استقرار تأسیسباتی هماننبد کبولر ،آنبتن ،هبواکشهبا ببدل شبده
یا به عنوان انباری مورد استفاده قرار میگیرند.

سقف شیبدار یا گنبدی و قوسی ،یکبی از بهتبرین عناصبر زیباسباز نمبای پبنجم
هستند ،زیرا:
اوالً :تا حدودی در نماهای چهارگانه دیگر هم قابل رویت است.
ثانیاً :انباشت عناصبر نازیببایی یباد شبده روی آنهبا ببه سبختی ممکبن اسبت و
باید در زیر آن استقرار یابند.
لذا باید احداث آنها تشویق و حتی در صورت امکان اجباری گردد.
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ض چنانچه بام با سقف شیبدار (گنبدی یبا قوسبی) پوشبش داده شبود ،فضبای
زیر آن اگر مورد نیاز تأسیسات نباشد ،بدون احتسباب تبراکم مبیتوانبد ببه ایجباد
دوبلکس در طبقه آخر بدل شود.
ض در شببهرهای پرببباران احببداث سببقفهببای شببیبدار بایببد اجببباری اعببالم
شود.
ض تأسیسببات و تجهیببزات روی بببامهببا بایببد بببه شببکل مناسببب از دیببد پنهببان
شوند.
ض برای ایجاد فضای سبز روی بام ،بخشهایی در عوارض و تبراکم مبی-
تواند بوسیله شهرداری صورت پذیرد.
-2پ-ع :پارکینگ و معیارهای هشت گانه تدوین ضوابط

ط-م در ایببران در ازای  21/5میلیببون خببانوار  14/5کببارت سببوخت ()1391
وجود دارد( .ستاد بهینهسازی مصرف سوخت) که به معنای  2اتومبیل به ازای
سببه خببانواده اسببت بببا کبباهش خانوارهببای روسببتایی ،ایببن نسبببت بببه حببدود یببک
اتومبیل به هر خانوار شهری میرسد .در شهرهای بزرگتبر ببهتبدریج نسببت دو
اتومبیل برای هر خانوار و یک اتومبیل برای هر نفر نزدیک مبیشبویم .ببه ایبن
ترتیب تأمین هر چه بیشتر پارکینگ ببرای ابنیبه ،ببه خصبوص ابنیبه مرببوط ببه
کار از یک سو از فشار به معابر برای پارک اتومبیل میکاهد و از سوی دیگبر
با تشویق و تسهیل استفاده از اتومبیل به فشار جریان آمد و شد میافزاید.
• پارکینگ و زیبایی
پارکینببگ هببای طبقبباتی بایببد سببیمای مناسبببی بببرای شببهر ایجبباد نماینببد،
بخصببوص کببه مببیتواننببد از انببواع فببرمهببا و اشببکال بببرای نمببای خببود
بهرهمند گردند.
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• آب و هوا ،سالمت بهداشت و فضای سبز در ارتباط با پارکینگ
-

پارکینگهبای ببدون کبوران هبوا از نظبر سبالمتی نامناسببند ،الکبن
کبوران هببوا در نقبباط سردسببیر و در فصبول سببرد مشببکلسازسببت،
بنبابراین بببا تمهیببداتی بایببد جریببان هببوا را بتببوان تولیببد و در ضببمن
کنترل نمود.

-

در اقلببیمهببای گببرم و ببه خصببوص در فصببول گببرم ،پارکینببگهببای
سرباز و کنار معابر به ایجاد گرمای فوقالعادهای در اتومبیل مبی-
انجامد ،لذا ضرورت سایهسازی برای این نوع پارکینبگهبا بسبیار
مفید میباشد.
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توأم نمودن پارکینگ با فضای سبز (درختکاری) امری است که عالوه ببر
ایجباد سبایه ،مبی توانببد ببه افبزایش فضبای سبببز و زیببایی محبیط نیبز کمببک
نماید.

-

درخت کاری در حدفاصل محلهای پارک در کنار معبر
ض کاشت درخت در حدفاصل پارکینگهبا و محبلهبای پبارک جبوار معبابر

عبالوه ببر سبایهسبازی ،ایجباد فضبای سبببز ببه کباهش آلبودگی موتبور اتومبیبلهببا
کمک مینماید.
• پارکینببگهببای واقببع در زیببرزمینهببا بببرای صببرفهجببویی در مصببالح و
کوتبباه کببردن طببول رامببپهببا ،سببقفهببای کوتبباهی دارنببد ،ایببن امببر بببه
آلودگی هوا میافزاید با سیاه شدن کف و جبدارههبا محبیط نازیببایی نیبز
ایجاد مینمایند.
ض ایجاد هواکش در پارکینگها برای پاکسازی هوا ضرورت دارد.
ض کوتاه قراردادن سقف پارکینگهای پیلوتی ( 2/20متر) برای جلبوگیری
از تبدیل آنها به بخش مسکونی و غیره بباب اسبت ،کبه فضباهای نامناسببی خلبق
مینماید .لذا در ساختمانهای عمومی ،مجتمعهبا و مبوارد مشبابه کبه ایبن امکبان
وجود ندارد ،سقف پارکینگها هر چه بلندتر باشد از نظر هوا و منظر مناسبب-
تر است.

فصل سوم
تراکم ساختمانی در ارتباط با شاخصههای اصلی و
ضوابط احداث بنا
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 -3تییراکم سییاختمانی در ارتبییاط بییا شاخصییههییای اصییلی و ضییوابط
احداث بنا
تراکم ساختمانی گرچه خود حاصبل ضبوابطی مثبل ارتفباع ،سبطح اشبغال،
عقبنشینی ،تبعیت از عرض معبر اسبت ،الکبن از عناصبر دیگبری هبم متبأثر مبی-
شود .این عناصر عبارتند از:
-

برنامهریزی شهری

-

مباحث مربوط به آستانهها و ظرفیتهای آمد و شد

-

عناصر زیباییشناسی شهری و جلوگیری از آشفتگی فضا

-

اقتصاد زمین

گرچه به برخی از آنها فصبلهبای قبلبی ببه آن پرداختبه شبده ،الکبن ببه
علت اهمیت دوباره و یکپارچه به آن نگاه میشود.

 -3-1انعکاس معیارهای بصری و زیبایی در تراکم و ضوابط احداث بنا
در واقع "ضوابط" اصبلیتبرین عامبل سبازنده احجبام شبهر اسبت و ایبن
احجام از نظر بصری ،خالق زیباییها (و یا زشتیهای) سبیمای شبهری هسبتند.
به گونهای که دیوان عالی ایاالت متحده ،مصوبه خاص در این زمینه دارد.
• قانون زیبایی ،مصوب دیوان عالی ایالت متحده:
شهر (حکومت) محق است که منبافع عمبومی (دلسبوز ببرای عمبوم) را
تعریف کرده و آن را به نیروی پلیس (برای تحقق) ارجباع دهبد .منبافع
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در ایبببببببببن مبببببببببورد شبببببببببامل مطلوبیبببببببببت زیببببببببببایی مبببببببببیشبببببببببود
)(Lehnerer,Alex,2009,S1,03

قبل از ورود به موضبوع ،ببه عنبوان مقدمبه روش مبنعکس در ضبوابط
ایران برای دستیابی به زیبایی بصری شهری و نتایج آن مورد بررسی
قرار میگیرد.

 -3-1-1همسانی برای دست یافتن به زیبایی در ضوابط ایران و اثرات آن

در طبببرح جبببامع گذشبببته تهبببران ( )1349کبببه الگبببوی چنبببد دهبببه بعبببد
شهرسازی گردید ،با تبراکمهبای ثاببت در بخبشهبای مختلبف شبهر و همبینطبور
ضوابط غیرقابل انعطاف (احداث بنبا در شبمال زمبین) کوشبش گردیبد کبه ایجباد
زیبایی بصری از طریق همسانی صورت پذیرد.
سئوال این است که :آیا با رعایت ضوابط جدید به تراکمهای یکسیانی مییتیوان دسیت
یافت:
-

اگر قطعات یک اندازه و معبابر نیبز یبک انبدازه باشبند ،بلبی .کبه البتبه
این دو امر عمال نمیتواند محقق شوند.

-

لذا در بخشهایی از شهر که قطعبات بعلبل مختلبف مثبل تفکیبکهبای بعبدی در
قطعات یکسان ،تفکیکهای متفاوت بعلل مختلف از جمله اشکال طبیعبی زمبین
و یا تفاوت ،تفاوت مساحت و غیره (و یا تجمیع که مورد تشویق هم واقبع مبی-
شود) قطعات ناهمسان هستند ،تراکمهای مختلف حاصل میشود.

آ -نکات منفی تراکمهای ناهمسان در یک محدوده مشخص
-

ناهمسانی ارتفاعات و اشکال بنا
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عدم امکان کنترل سقف جمعیتی و درنتیجه احتمال کمبود خدمات

ب -ناهمسانی ارتفاعات و مباحث آن
-

در تمببام طببرحهببای گذشببته کببه تببراکمهببا یکسببان اسببت ،بنببدرت تببراکمهببا و
ارتفاعات یکسان مشاهده میگردد( .مشابه تصاویر زیر)

مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده -شهرهای ایران

علببل مختلفببی بببرای ناهمسببانی سبباختمانهببا
حتی با ضوابط یکسان وجود دارد ،که اهبم
آنها عبارتند از:
• نمونههایي از عدم همیاهنگي لبیه ابنییه
در قطعات شمالي در تهران
•

مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده
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همببانطور ببه در ع ببس مشبباهده مب شببود ،اولببین قطعببه متببر از  60درصببد ،قطعببه
دوم  60درصد به عالوه دو متر و قطعه سوم  60درصد بدون دو متر را مبورد
استفاده قرار داده اند .در نتیجه در لبه ابنیه ،با وجود رعایبت حبد  60درصبد در
قطعه چهارم (چون طول تف ی

بیشتر است) عدم هماهنگ

* به علت مایل ببودن معببر نسببت ببه
قطعات تف ی  ،عبدم همباهنگ ایجباد
شببده و سبباختمانهببا اجبببارا بببا وجببود
رعایت  60درصد طبول ،پلبهاي شبده
اند.
مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده

امل م شود.
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مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده

 -3-1-2زیبایی همسانی و غیرهمسانی قانونمند در دنیا

کروکیهای زیر انواع قرارگیری ابنیه در جوار هبم را نشبان مبیدهبد ،کبه
در سه گروه دستهبندی شدهاند(Lehnerer,Alex,2009,110) .
گروه اول -ساختمانهای بهبم پیوسبته کبه پبنج شبکل از آن نمایبان اسبت .در اولبی
(شکل )1 -ساختمانها کامال یکسان و یبک ارتفباع هسبتند ،کبه کبامال
سببیمای دلگیببر و خشببکی را بببرای شببهر ایجبباد مببیکنببد .در دومببی
(شکل  ) 2-بهمان شکل اسبت ،ولبی چبون خبود هبر بنبا تغییراتبی در
شببکل دارنببد ،کمتببر آزار دهنببده اسببت ،در سببومی (شببکل  )3-ابنیببه
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تقریبا یک ارتفاع دارند ،ولی به اشکال متفاوتی طراحبی شبده اسبت
که به شدت از دو نمونه دیگر دلچسبترست.
در چهارمی (شکل  )5-که هم ارتفاع و هم فرم متفاوت است و فقبط
معیارهایی برای هماهنگی بین ابنیه ایجاد شده است.
گروه دوم -به ساختمانهای منفصبل از هبم اختصباص دارد ،کبه در اولبی (شبکل
 )6ساختمانها کامال مشابه اند ،ولی از هم فاصله دارند که اگر آنرا
نسببت ببه شببکل یبک کببه کبامال مشببابه و بهبم پیوسببته بودنبد ،برتببر
میسازد و قابل تحملتر.
در دومببی (شببکل  )7-سبباختمانهببا هبببم ارتفبباع ولببی از نظببر شبببکل
متفاوتند از سه فرم تبعیت مینمایند ،که کامال سبیمای مطلبوبتبری را
میسازد و در سومی (شکل  )8-سباختمانهبا کبامال متفاوتنبد و نسببت
ببه هبر دوی قبلبی مناسببترسبت .بعبالوه چبون ابنیبه ببا فاصبله از هببم
ساخته شدهاند ،هماهنگی کمتری نیاز دارند.
گروه سوم -ساختمانها نیمه پیوسته هستند ،یعنبی طبقبه اول پیوسبته و طبقبات بباالی
منفصل هستند ،که در اولی (شکل  )9-اشکال بنا تقریبا هم شکل هستند
و در دومببی متفببباوت و مالحظبببه مبببیشبببود کبببه از تمبببام اشبببکال دیگبببر
مطلوبترست و سیمای شهری مناسبتری را میسازد.
گروه چهارم -ابنیه بهم پیوسته اسبت ،ولبی فبرم و ارتفباع از ویژگبی بنبا تبعیبت مبی-
نماید (شکل )4-
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(شکل )1-

(شکل )2-

(شکل )3-

(شکل )4-

(شکل )5-
Source: Lehnerer,Alex,2009,110

(شکل )6-

(شکل )7-

(شکل )8-
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(شکل )9-

Source: Ibid,110

مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده  -شهر تبریز
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Source: Lehnerer/Alex/2009/110

ماخذ :آرشیو شخصی نگارنده

 -3-2سالمت و بهداشت و اثرات تراکم و ضوابط در آن
سالمت شهروندان دیگر به خصوص همسایگان در رأس حقبوقی اسبت
کبه بایببد در تببراکم ابنیببه رعایبت شببود .از جملببهی ایببن حقبوق مببیتببوان بببه اشببعه
زمسببتانی و همچنببین حببق سبباکنان و بهببرهبببرداران بببرای اسببتفاده از فضببای ببباز
مناسب در بنا اشاره نمود.
 -3-2-1تراکم و عدم انسداد اشعه زمستانی همسایه در ضوابط مختلف
 -3-2-1-1در ضوابط جهان و ایران

•

ضوابط رایج ایران در این مورد ساکت است و حتی در جهت عکبس آن عمبل
میکند .زیبرا ببا احبداث بنبا در شبمال زمبین عمبال حبق اخبذ اشبعه خورشبید در
زمستان از همسایه شمالی گرفته میشود.

2

•
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در ضوابط بلندمرتبهسبازی تهبران :ایبن امبر در سباختمانهبای ردیفبی (پیوسبته از
طببرفین) کببامال موردتوجببه بببوده و فاصببله سبباختمانهببا براسبباس آن تنظببیم شببده
است .به گونهای کبه از زاویبه شبیب صبفحه شبمالی لفباف بنبا در امتبداد زاویبه
تابش زمستانی قبرار دارد .الکبن در مبورد سباختمانهبای منفصبل بعلبت عببور
اشعه از بین ابنیه رعایت آنرا ضروری ندانسته است.

•

ضوابط بلندمرتبهسازی مشهد
در ایبن ضبوابط تبراکم بطببور مسبتقیم مبورد اشباره واقببع نشبده اسبت ،الکببن
فواصل از اطراف ،محدودکردن تعداد طبقه در بخشهای مختلف و همبین-
طور ضرورت بهرهوری از  40متر زمبین ببرای هبر واحبد در سباختمان-
های بلند بطور غیرمستقیم تراکم را هدف قرار داده اسبت( .مهندسبین مشباور
پارت  83و  13و  25و  23و)21

• ضوابط اصفهان
در ضوابط اصفهان نیز پلهای شدن از شمال ساختمانها به علبت ضبرورت
امکان تابش به واحدهای شمالیترست( .مهندسین مشاور پارت  83و  13و 25
و  23و)21

• ضوابط زوریخ
ساختمانهای بلند نباید ساختمانهای همسایه خود را بیش از دو سباعت در
سایه بگذارند.
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Source: Lehnerer,Alex,2009,32

•

ضوابط لندن
اگبر اشبعه خورشبید بببیش از بیسبت سبال از پنجببرهای ببداخل بتاببد .در ایببن

صورت مالک آن بنا حق دارد ،این مسئله در آینده نیز حق خود بداند.

Source: Ibid,33

• نیومکزیکو
ضببرورت تببابش اشببعه خورشببید بببه مکببانهببای سببرد و ببباز از حقببوق
بنیادین است.

Source: Ibid,33

 -3-2-1-2مبانی قابل اخذ از ضوابط ایران و جهان
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• اصل ضرورت بهرهوری از اشعه خورشبید از نظبر بهداشبتی محبوری
اساسی به شمار میرود.
• در ضوابط زوریخ این امر ،حتی ببیش از دو سباعت در روز غیرقاببل
قبول تلقی میگردد.
• بخصوص اخذ اشعه مکتسبه را به هبیل عنبوان نبایبد سبلب نمبود .یعنبی
ساختمانی که دارای اشعه طی زمانهبای طبوالنی اسبت را نبایبد بوسبیله
احداث ساختمان جدید در مقابل آن اشعه محروم نمود( .ضوابط لندن)

 -3-2-2تییراکم و سییالمت و بهداشییت بییا بهییرهوری از فضییای بییاز و سییبز مناسییب در
ضوابط جهان و ایران

دومین زیر شاخص در شاخص اصلی سبالمت و بهداشبت حبق سباکنان
و بهرهوران برای استفاده از فضای باز مناسب در بناست ،که معمبوال ببا تبراکم
در تضاد کامل قرار میگیرد.
در ایران  %40فضای باز که در مراحل اول برای ساختمانهای یبک ،دو طبقبه
در نظبر گرفتبه شببده ببود ،بببا افبزایش طبقببات ببه  4و ( 5وحتببی  6و بیشبتر) هببم
ثابت باقیمانده است ،به این معنا که نسبت فضای باز به زیربنبا را ببه یبک دوم،
یک سوم و گاهی بیشتر کاهش یافته است.

 -3-3فضای سبز و باز
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 -3-3-1فضای سبز و باز در ضوابط جهان و ایران

* ضوابط نیویورک برای پهنه مسکونی R6
اندازه فضای باز در مناطق هنوز توسعه نیافتبه ،بایبد نسببتی از زیربنبا
باشد ،این نسبت باید حداقل  %20زیربنا باشد.
* ضوابط نیویورک برای پهنه مسکونی R3-1
سببطح اشببغال یببک سبباختمان مببیتوانببد حببداکثر  %35سببطح یببک قطعببه
مسکونی را به خود اختصاص دهد .که میتواند برحسب زونهای مختلف تغییبر
نماید(Lehnerer,Alex,2009,38) .
* ضوابط بلندمرتبهسازی تهران
در این ضوابط فضای بباز نسببتی از زیربناسبت کبه ببا افبزایش طبقبات
(کببه بببه معنببای افببزایش کمببی فضببای بازسببت) بببه طببور نسبببی کبباهش مببییابببد.
(مهندسین مشاور زیستا .1383 ،ص)24
زیربنا ×
42
تعداد طبقه

= فضای باز

100

که برحسب ضریب بدی هوا و یا کمتر مناسبب ببودن مکبان از نظبر شهرسبازی
کاهش مییابد (که ضریب شهرسازی از آنها حاصل میشود).

ضریب آلودگی هوا × ضریب شهرسازی × زیربنا × 42
تعداد طبقه

100

= فضای باز

6
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* ضوابط آلمان (در یکی از شهرهای آلمان)
فضای باز نسبتی با نفبر بهبرهور و تعبداد طبقبه (کبه ببه معنبای افبزایش
بهرهور و افبزایش کمبی فضبای بباز اسبت) دارد .ببا افبزایش طبقبات از  17متبر
برای هر نفر در یک طبقه به  5متر برای هر نفبر در  16طبقبه کباهش مبییاببد
(همان ،ص .)23
* ضوابط بلندمرتبهسازی شهر مشهد
فضای باز در مشهد نتیجبه رعایبت عقببنشبینیهبا و فواصبل مناسبب و
همینطببور عببرض معبرسببت و در دو بنببد از ضببوابط ،حببدودی هببم بببرای آن در
نظر گرفته شده است( .مهندسین مشاور پارت)1382 ،
یک -حداکثر سبطح اشبغال در سباختمانهبای بلنبد نبایسبتی از  %40سبطح
زمین بیشتر باشد.
دو -حداقل  40متر زمین برای هر واحد باید در نظر گرفته شود.
* دسییتورالعمل شییورایعالی شهرسییازی ایییران در مییورد فضییای بییاز واحییدهای
مسکونی

* رابطه فضای سبز و باز و تراکم و اخذ نکات اساسی
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تراکم در یک زمین بدون در نظر گرفتن سرانه یا نسبتی از فضای بباز ببه
زیربنا ،میتواند به هر اندازهای افزایش یابد (البته بدون توجه به شاخصههای دیگر)
یعنی با افزایش طبقات تراکم برابر خواهد بود با:
تراکم ساختمانی= (مساحت زمین)÷ (تعداد طبقات × سطح اشغال)
اما تراکم ،با در نظر گرفتن سرانه برای فضای باز و با نسبت زیربنا به فضای
باز نیز دارای حد میشد  .گرچه ممکنست ایبن نسببت ببا افبزایش زیربنبا بتبدریج
کاهش یابد و به احتمال افزایش تراکم اضافه شود.
* رابطه بین فضای باز با تراکم از رابطه پیچیدهتری هم میتواند حاصبل شبود،
کببه عبارتسببت از نسبببت فضببای ببباز بببه زیربنببا باتوجببه بببه ایببن امببر کببه ،بببا
تجمیع فضای باز بتدریج از این نسبت میتواند کاسته شود.
بببرای مثببال اگببر ب بهازای تببا پانصببدمتر زمببین ،نسبببت زیربنببا بببه فضببای ببباز
 40%باشد و برای هر پانصد متر اضافی  %10از آن کاسبته شبود ،رابطبه
زیر حاصل میشود.
درصببد فضببای ببباز در قطعببه هببزار متببری  %40 × %90 = %36و در
قطعبببه  1500متبببری ( )36% × 90% =% 32/4و همبببین طبببور ببببا هبببر
پانصدمتر اضافی به شرح زیر کاهش می یابد.
×90% = 29/16 × 90% = 26/2 × 90% = 23/6 × 90% = 21/2
32/4
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بدینترتیب با هر پانصدمتر افزایش ،این مقدار گرچه مرتبا کاهش مییابد ،ولبی
هیچگباه بببه صببفر نمببی رسبد .یعنببی در ایببن شببکل محبدودیتی بببرای تببراکم وجببود
ندارد ،گرچه از افزایش آن به شدت کاسته میشود.
 -3-3-2تجزیه و تحلیل و اخذ نکات اساسی

 در اغلب ضوابط ،به فضبای بباز نسببت ببه تبراکم توجبه شبده اسبت( .گباهی
مسببتقیم و گبباهی غیرمسببتقیم) .در ضببوابطی کببه بببه ایببن امببر مسببتقیم اشبباره شببده
است ،آنرا به زیربنا متصل کردهاند:
* مثل "ضوابط پهنه  R6نیویورک" کبه ببه نظبر تبوجهی کامبل ببه ایبن امبر شبده
است ،ولی منجر به تعیین سقف تراکمبی هبم ببرای ایبن امبر مبیشبود .ببدین-
ترتیب کبه حتبی اگبر  %80زمبین هبم ببه فضبای بباز اختصباص یاببد .تبراکم
حبببداکثر ببببه  %400مبببیرسبببد ( )80% ÷ 20%و حتبببی اگبببر  %90زمبببین
فضای باز باشد ،حداکثر تراکم  )90% ÷120( %450خواهد شد.
 +بعالوه با توجه به این امر که با تجمیع فضای باز و سبز به کیفیت آن افبزوده
میشود:
برای مثال اگر ده متر فضای باز ببرای هبر نفبر ببرای یبک خبانوار (4
نفره)  40متبر فضبای بباز ایجباد مبیکنبد کبه اصبوال فضبای بباز تلقبی نمبیشبود.
همین سرانه برای  10خانوار  400متر و  100خانوار  4000مترمرببع فضبای
سبز و باز ایجاد میکند که حتی ممکنست زیاد هم باشد.
= بببدینترتیببب ضببریبی مببی توانببد بببا افببزایش و تجمیببع فضببای ببباز از سببرانه آن
بکاهد و یا برعکس برای واحدهای کوچک به سرانه آن بیفزاید.
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ضببوابط بلندمرتبببهسببازی تهببران ب به جببای  %20نسبببت فضببای ببباز بببه
زیربنای که در نیویورک مدنظر بوده ،ایبن نسببت را  %42گرفتبه اسبت ،الکبن
بببا افببزایش طبقببه (کببه ب به افببزایش سببطح زیربنببا مببیانجامببد) .بببا ضببریبی کببه از
معکوس رادیکال ،تعداد طبقه حاصل میشود ،آن را کاهش داده است.

تعداد طبقه

( :زیربنا ×  = )42فضای باز

 oدر ضوابط آلمان مستقیم آنرا با تعداد طبقه کاهش داده و از  17متر در یبک
طبقه به  5متر در  16طبقه رسانیده است.
 oدر ضوابط بلندمرتبهسازی مشبهد  40متبر ببرای هبر واحبد مسبکونی فضبای
باز مورد نظراست که سرانهایی حدود 10متر را تداعی میکند (ببا احتسباب
خانوار  4نفره).
= این ضابطه نیز به محدودکردن تراکم می انجامد ،یعنی تراکم خبالص جمعیتبی
مسکونی حتی با میل کردن سطح اشغال بنا به  %20به  800نفر میرسبد ]
[)10000 × 80%( ÷10
کببه بببا فببرض اختصبباص  %40سببطح شببهر بببه مسببکونی (× %40 =320
 )800در  320نفر در هکتار ،تراکم شهر محدود میشود.
 +در ضوابطی نیز سطح اشغال و تعداد طبقات مالک عمل واقع میشوند.
 oدر ضو ابط شهر گلستان سطح اشغال تا چهار طبقبه  % 60اسبت و سبپس
بببا افبببزایش طبقبببات ،سبببطح اشببغال اول ببببا کببباهش  5درصبببدی و بعبببد 2
درصدی کاهش می یاببد تبا نهایتبا در  22طبقبه و بیشبتر ببه  %20کباهش
می یابد.
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میتوان این امبر را مسبتقیم ببه مسباحت فضبای بباز مبرتبط نمبود ،مبثال
نسبت فضای باز به زیربنا را از مقدار متعارف اغلب شهرهای ایبران یعنبی
 40%حیاط برای ساختمان دو طبقه یعنی  %120بنبا کبه بیبانگر %30
است.
( ) 40% ÷ 120%آغببباز نمبببود و مبببثال از فضبببای  400متبببر و بیشبببتر
برای هر  400متر اضافی ضریب کاهش ده درصد را اعمال نمود.
ض فضببای ببباز  %30زیربنببا تببا حصببول بببه  400مترمربببع اسببت و بببرای
 400متر بعدی تا سطح  800متر با ده درصد کاهش به  %27میرسد و سبپس
تا  1200متر با ده درصد کباهش ببه  %24/3و بعبد ببه  %22تبا حبداقل معینبی
مثال  %5و یا حتی بدون محدودیت حداقل.
مشکل این روش شکل اعمال است و محاسبه آن کبه مبیتوانبد پبذیرش آن
را برای شهرداریها با مقاومت توأم نماید.
مبانی سادهترین روش متصل نمودن فضای باز و طبقات به یکدیگر اسبت کبه ببه
نسبت فضبای بباز را افبزایش مبیدهبد و رابطبهای ببین ارتفباع (کبه بنبوعی نمایبانگر
زیربناست) با فضای باز ایجباد مبیگبردد .البتبه نبوع پیچیبدهتبر ایبن شبکل رابطبه در
ضوابط بلندمرتبهسازی تهران ارائه گردید ،که نسبت سرانه به رادیکبال تعبداد طبقبه
تقسیم میشود.
ض-پ ساختمانهای با تعداد معینی طبقه (با توجه به شهر مورد نظبر و پهنبه
مورد نظر در شهر) با فضای باز معین دیگری تعیین و سپس با افزایش طبقبات
برای هر طبقه اضافی درصد معینی به آن اضافه مبیشبود تبا حبداکثر ببه %80
برسد.
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ض -مثال برای شهرهای صدهزارنفر به باالی ایران این مقبادیر مبیتوانبد ببه
شرح زیر باشبد فضبای بباز  %40ببا سباختمان  4طبقبه و  2/5درصبد افبزایش
فضای باز برای هر طبقه اضافی ،تا در  20طبقه که به  %80خواهبد برسبد و
دیگر کاهش نیابد (حتی برای طبقات بیشتر).
ض -مثال برای شهرهای زیر صبدهزارنفر و یبا بخبشهبای کوتباه مرتببه تمبام
شهرها این اعداد میتواند به شرح زیر باشد.
فضببای ببباز بببا درصببد معینببی در یببک طبقببه و بببرای هببر طبقببه بیشببتر بببا %5
افزایش تا اینکه به حداقل  %80برسد .مثال  %40در یبک و دو طبقبه و %80
از ده طبقه و بیشتر
 -3-3-3تراکم و مسئله سالمت بهداشت با فاصله گزینی مناسب از همسایه

فاصله مناسب از همسایهها ،بخصوص از بدنهها و نماهای اصبلی آنهبا
به عنوان یکی از مهمترین حقوق همسایگی در بسیاری از ضوابط مدنظر واقبع
شده اند و هر یک به نوعی به این موضوع پرداخته است.
* خواستهای اساسی
فاصبله از همسبایه بایبد در حبدی باشبد کبه حبس تنگبی مکبان و یبا حبس
امکان فروریختن خانه همسایه روی ساختمان در ساکنان حاصل نشود.
 -3-3-3-1فاصله گزینی ابنیه در ضوابط جهان و ایران

فاصببله گزینببی سبباختمانهببا در دو بخببش در ضببوابط موردتوجببه قببرار
گرفتببه .فاصببله نماهببای اصببلی ابنیببه و فاصببله جببانبی (بدنببه بنببای غیراصببلی و
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معموال عرضبی بنبا) کبه ابتبدا فاصبله نماهبای اصبلی مبورد توجبه بررسبی واقبع
میشوند:
* ضوابط بلندمرتبهسازی شهر مشهد
"تنهببا بببا ایجبباد فاصببله  21/5متببر بببین پنجببرههببای دو واحببد مسببکونی،
میتوان به محرمیت و خصوصیت مطلوب دست یافت".
"در قرارگیری دو ساختمان بلند در یک ردیبف بایبد فاصبله ببین دو سباختمان 2
تا  3برابر ارتفاع ساختمان باشد( ".مهندسین مشاور پارت ،1382 ،ص)43

* در ضوابط بلندمرتبهسازی تهران
" فاصببله نماهببای اصببلی دو بنببا در مطالعببات مختلببف دنیببا بببین نصببف
ارتفاع ساختمان مرتفع تر تا حاصل جمع مجموع دو ارتفاع تعریف شده است".
"در ضببوابط بلندمرتبببه سببازی تهببران حببد میانببه ایببن دو یعنببی نصببف
مجموع دو ارتفاع مدنظر واقع شده است".
بدین ترتیب هر ساختمان باید تا لبه شمالی یا جنوبی غیرمجاور معبر به
اندازه نصف ارتفاع خود با فاصله ساختمان شبود (در همبان سبمت) و از محبور
خیابان هم نصف ارتفاع خبود فاصبله داشبته باشبد .ببدینترتیبب هبم ابنیبه طبرفین
خیابان نصف مجموع دو ارتفاع فاصله دارند و هم ابنیه دو ردیبف سباختمان در
یک بلوک.

* ضوابط منتهتن (آمریکا)
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در این ضوابط ارتفاع بنا در جوار معابر ،در بخبشهبای مختلبف شبهر
بببه ترتیببب برابببر معببادل عببرض معبببر 1/5،براب بر عببرض معبببر و دو برابببر آن
اعالم شده است.
که در واقع در اولی فاصله دو بنا معادل نصف مجموع دو ارتفباع ،در
دومی فاصله دو بنا یک سوم و در سومی یک چهارم مجمبوع دو ارتفباع اسبت.
البته در مورد فاصله دو بنا در سمت مقابل (در یک بلوک) ایبن امبر را تسبری
نداده است(lehnerer,Alex,2009,22) .

* عارضه دیواره خط آسمان سانفرانسیسکو
ساختمانهای بلند در زمان هایی که تنهبا ببا انگیبزه سبود هبر چبه بیشبتر
(ناشی از احتکار ،زمین بازی و غیره) ساخته میشبوند ،عمبال ببه نتیجبهای رسبیده
است ،که به ایجاد ابنیه هم شکل ،همسان و هم ارتفباع کبه تنگاتنبگ هبم سباخته مبی-
شوند ،منجر شده است و عارضه یک دیواره ممتد و پوشباننده آسبمان را ایجباد مبی-
نمایند(Ibid,22).

این وظیفه برنامبهریبزان شهریسبت ،کبه ببا ارائبه انبدازههبا و فواصبل
مناسبی ،این شکلگیری آزاردهنده را خنثی نمایند.
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Source: lehnerer,Alex,2009,22

* ضوابط بلندمرتبهسازی تهران
در این ضوابط فاصله از طرفین ،یبک هفبتم ارتفباع (تقریببا نبیم متبر ببرای
هر طبقبه) معبین شبده اسبت .ببه
معنبببببای دیگبببببر شبببببیب لفببببباف
سببباختمان از طبببرفین ببببا شبببیب
 700%ترسیم میگردد.

مأخذ :مهندسین مشاور زیستا،1383 ،
ص 15
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* ضوابط بلندمرتبهسازی مشهد
حبببداقل فواصبببل جبببانبی سببباختمان (از لببببه زمبببین یبببا زمبببین همسبببایه) در
صورتی که در بدنههای جبانبی از نبورگیر و پنجبره اسبتفاده شبود  3متبر و در غیبر
اینصورت یک مترست( .مهندسین مشاور پارت ،1382 ،ص)10

* ضوابط دیگر کشورهای دنیا
مقررات منطقهبندی آمریکا :ارتفباع سباختمان مبیتوانبد از  90پبا ( 27متبر) تجباوز
کند .مگر اینکه از لبه زمبین مسبافتی براببر مبازاد ارتفباع (ببا احتسباب شبیب زمبین)
فاصببله بگیببرد ،کببه ایببن مقببدار برابببر هببر فببوت ( 30/48سببانتیمتر)  3ایببنل (7/6
سانتیمتر) فاصله جانبی ضروری میداند .این فاصله باید حداقل  2/5متر باشد.
(مهندسین مشاور پارت ،1382 ،ص)10

 -3-3-3-2استنتاج فاصله گزینی از همسایه و تراکم

-

فاصله گزینی دو بنا اگر مشابه اغلب ضوابط کشبورهای جهبان باشبد ،نسببتی
است از ارتفاع .لذا قطعاً در محدودکردن تراکم موثر واقع میشود.
بببدینترتیببب کببه اگببر بببرای مثببال فاصببله از دو نمببای اصببلی برابببر نصببف

ارتفاع باشد (حتی ببا عمبق بسبیار کبم سباختمان) ارتفباع کبل بنبا نمبیتوانبد در طبول
زمین منهای عمق بنا بیشتر باشد.
در شکلی که حداقل فاصله (براسباس ضبوابط مبورد بررسبی) معبادل یبک
چهارم ارتفاع باشد ارتفاع بنا حداکثر معادل دو برابر طول زمین شمال عمق است.
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تنها در اشکالی که فضای باز معادل درصدی از زمین اسبت (ببدون توجبه
به تعداد طبقات است) فاصله گزینی میتواند به تراکم مرتبط نباشد ،که آنهم اغلب با
محدودکردن تعداد طبقات این عمل صورت میپذیرد.
-

فاصله گزینی در اغلب ضوابط دنیا در مورد دو نما (یا حتی یبک نمبای
اصببلی) مدنظرسببت و فاصببله از طببرفین یببا اصببوال وج بود نببدارد (اغلببب
ضبببوابط شبببهرهای ایبببران) و یبببا از طبقبببه خاصبببی ببببه بببباال و یبببا ببببرای
ساختمانهایی با طبقات معینی به باال مدنظر واقع میشود.

بعالوه این فاصله در ضوابطی کبه وجبود دارد نیبز بسبیار کمتبر از فاصبله دو نمبای
اصلی است:
 در ضوابط بلندمرتبهسازی تهران یک هفتم ارتفاع در ضوابط بلندمرتبهسازی مشهد یک متر بدون پنجره و سبه متبر در صبورتتعبیببه پنجببره در بدنببه در ضببوابط دیگببر کشببورهای دنیببا (فاصببله از طببرفین)،
بسیار اندک (به شرحی که گفته شد) میباشد.

فصل سوم :تراکم ساختمانی

97

 -3-4ارتباط معیارهای اقلیمی و سالمت و بهداشت با تراکم
اقلیمهای متفاوت اثرات مختلفی از نظر سبالمت و بهداشبت طلبب مبیکننبد.
میزان گرمایش یا سرمای هوا ،باد ،جهات آن و مزاحم یا مناسبببودن آن ،نبم هبوا و
ضرورتها ،کوران و جریبان آن از عوامبل مهمبی هسبتند کبه در ضبوابط هبر شبهر
باید بطور ویژه برای همان شهر مدنظر باشد.
پیچیببدگی ایببن مباحببث در مببورد ا قلببیمهببایی کببه زمسببتان و تابسببتان کببامال
متفاوتی دارند ،مثال سرد و نمناک ،یا گرم و خشبک و یبا سبرد و خشبک ،یبا گبرم و
نمناک کار را دشوارتر مبینمایبد و اغلبب اجببارا یکبی را کبه کمتبر مهبم اسبت فبدای
دیگبری مببینماینبد و یببا یبک امببر و مبرتبط بببه سبالمت را نادیببده مبیگیرنببد .مببثال در
جنبببوب ایبببران شببباید بایبببد از ورود اشبببعه (بخصبببوص اشبببعه زمسبببتانی) ببببه داخبببل
ساختمانها که بسیار برای بهداشت مهم است ،بخاطر ضرورت سایهانبدازی هبر چبه
بیشتر ساختمانها برروی هم صرف نظر نمود ،که از نظر سالمت نامناسب است.
* خواستهای اساسی و بنیادی
بهرهوری از اشعه خورشید (حداقل در زمسبتان) ،بهبرهوری از کبوران در
اقلببیمهببای خبباص ،کوشببش اجتنبباب از وزش بادهببای مببزاحم و بهببرهوری از بادهببای
مناسب ،بهرهوری از سایه هر چه بیشتر در تابستان و هر چبه کمتبر در زمسبتان از
خواستهای اساسی این سرفصل است.
 -3-4-1اقلیم ،سالمتی و تراکم در ضوابط ایران و جهان

* ضوابط بلندمرتبهسازی تهران
در این ضوابط زاویه تابش خورشید در زمستان مبالک فاصبله ابنیبهای کبه
ببه شببکل پیوسببته بببه طببرفین سبباخته مبیشببوند ،از شببمال قطعببه قببرار گرفتببه اسببت و
چون این فاصبله ببین  1/1تبا  1/88براببر ارتفباع اسبت ،در حبالی کبه در سباختمان-
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هببای منفصببل (از طببرفین) براب بر  %50ارتفبباع اسببت ،موجببب کبباهش ارتفبباع بنببا و
درنتیجه کاهش تراکم به کمتر از نصف تا یک سوم شده است.
* ضوابط بلندمرتبهسازی مشهد
" حبداکثر ارتفباع سبباختمان براسباس میبانگین وزنببی زاویبه تبابش (کببه
معادل  30درجه است) محاسبه خواهد شد".
بدینترتیب با تحدید ارتفاع با تبعیت از زاویه تبابش ،عمبال مقبدار تبراکم را
کاهش داده است.
* طرح جام بندرعباس
در این طرح به علت ویژگیهای اقلیمی منطقه و جریان هوای بسبیار مفیبد
دریا به خشکی و برعکس .مقبرر شبده اسبت کبه ابنیبه حتبی از طبرفین ببا فاصبله از
هبم سبباخته شبوند(کاله فرنگببی) ،تبا هبوا بتوانببد ببه راحتببی جریببان یاببد ،و بببه کبباهش
تراکم بیانجامد( .مهندسین مشاور شارستان)1361 ،
* جریان مناسب اقلیمی بنا
در اغلببب طببرحهببای ایببران مطالعببات اقلیمببی و شببناخت بهتببرین جهببت
احداث بنا مدنظر واقع میشود ،بخصوص در طرحهای آمادهسازی .به عالوه به
طور عرضی هم برای بهرهوری از نبور مناسبب ،جنبوب سباختمانهبا در جهبت
شرقی – غربی عریض هستند و نمای اصلی روبه جنوب است .این امر هم می-
تواند به کاهش تراکم منجر گردد.

* جریان باد مناسب و نامناسب
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در برخببی از ضببوابط احببداث بنببا بببه امببر بهببرهوری از ببباد مناسببب و یببا
اجتناب از باد نامناسب توجه شده است ،ببه خصبوص در اقلبیمهبایی کبه جریبان هبوا
برای کاهش رطوبت و یا عوامل دیگر ضرورت دارد ،ببه ایبن امبر توجبه مبیشبود،
که حتما تراکم را با ضرورت دو نما بودن واحدها کاهش خواهد داد.
* اثرات اقلیم در افزایش تراکم
در اقلیم های بسیار سبرد یبا بسبیار گبرم فشبرده ببودن ابنیبه ببرای تمباس
کمتر با بیرون توصیه میشود .بخصوص در اقلیمهای بسیار گرم بدون باد (یا با
بادهای مزاحم) بهره وری از اشعه هم خیلی مطلوب نیست ،این فشبردگی بیشبتر
توصیه میشود.
 -3-4-2استنتاج از ضوابط دیگر در رابطه اقلیم و تراکم

شاخصببههببای اقلیمببی بخصببوص وقتببی بببه سببالمت مببرتبط اسببت ،بببه
ضرورت اشعهگیری ساختمانهای واقع در شمال دیگبر ابنیبه مبرتبط مبیشبود از
مهمتببرین عوامببل اثرگببذار بببر ضببوابط مببرتبط ب بر تببراکمپببذیری اسببت ،کببه البتببه در
سطوح بعدی به مباحث مربوط به جریان هوا و باد نیز پرداخته میگردد.
 -3-4-3اثرات شاخصه اقلیمی و سالمت در ضوابط احداث بنا

فاصله ابنیه در راستای شمالی – جنبوبی یبا بایبد ببه حبدی باشبد کبه موجبب
سایهاندازی با ساختمان شمالی در زمستان نشود و یا بایبد ابنیبه از شبرق و غبرب ببا
فاصببله از هببم سبباخته شببده و در ایببن جهببت عببریض نباشببند ،کببه اشببعه از بببین ابنیببه
عبور مینماید.

1

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان

 -3-5دیگر معیارهای مرتبط به تراکم
معیارهای مهم دیگر در این رابطه مرتبط است به:
-

منبباظر و مرایببا از دو منظببر مختلببف ،اول عببدم انسببداد منبباظر و مرایببا
بوسیله ساختمانهای متراکم و دوم بهرهوری مناسب ساکنان این ابنیه از
مناظر و مرایای اطراف که در واقع احداث ساختمانهای متراکم مجاور
را همبیمعنا میسازد.

-

اثرات پستی و بلندی اراضی در استقرار ساختمانهای با تراکم زیاد

-

دیببد و اشببراف بخصببوص دیببد و اشببراف مببزاحم سبباختمانهببای بلنببد بببه
کاربریهایی که نباید دید و اشراف به آنها وجود داشته باشد.

-

عرف و سنن و حقوق مکتسبه ساکنان بخشهبایی از شبهر کبه سبکونت در
مناطق کم ارتفاع را براساس طرحهای قبلی ،انتخاب کردهاید.

تمام ایبن مطالبب در فصبول بخبش  2تشبریح شبدهانبد و از تکبرار آنهبا اجتنباب
شده است.
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مقایسه تطبیقی معیارهای مختلف با هم و یافتن نقاط
تضاد آنها با یکدیگر
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 -4مقایسییه تطبیقییی معیارهییای مختلییف بییا هییم و یییافتن نقییاط تضییاد
آنها با یکدیگر
شاخصه یاد شده گاهی در تضاد با هبم قبرار مبیگیبرد و بهبرهوری از تمبام
آنهبا ببه شبکل  %100نباممکن مببیشبود ،کبه بایبد ایبن تضببادهبا مبورد بررسبی قببرار
گرفته و ارجحیتهای آنها نسبت به هم روشن گردد.

 -4-1تضاد رعایت حقوق همسایگی با مناف اقتصادی هر زمین
برای دسترسی ساختمانها به اشبعه زمسبتانی ،بخصبوص در شبهرهای
سردسیر که ضرورت ورود اشعه به الاقل بخشی از معببر هبم ضبروری اسبت،
هر بنا نباید به قطعات دیگر و همینطور معبر ،سایهاندازی داشته باشد.
• ببدینترتیبب بهتبرین و کبباملترین ضبابطه ببرای عبدم سببایهانبدازی ببر دیگببر
قطعببات و معبببر ،ایببن اسببت کببه هببر بنببا بببا فاصببلهای معببادل طببول سببایه
زمستانی ( 1/1در بندرعباس تا  1/88در شمالیترین نقاط کشبور و بطبور
متوسط  1/5برابر ارتفاع بنا) از لبه شمالی خود احداث گردد.
کنترل ضابطه فوق در عمل:
برای یبک سباختمان  6طبقبه ببا ارتفباع حبداقل  20متبر در بخبش میبانی ایبران 30
متببر فاصببله تببا لبببه شببمالی الزم اسببت .اگببر فببرض نمبباییم عمببق بنببا فقببط ده متببر و
فاصبله تببا لبببه جنببوبی هبم نصببف ارتفبباع (ده متببر باشبد) درنتیجببه طببول زمببین (در
جهت شمالی -جنوبی) حداقل  50متر خواهد شد و اگر طول هبر قطعبه  2/5براببر
عببرض آن باشببد کببه در ایببن مببورد عببرض را  )50 ÷ 2/5 =20( 20متببر نشببان
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میدهد ،یعنی قطعه برای ساختمان  6طبقه حداقل باید هزارمتبری باشبد و یبا حتبی
اگر عرض به  15متر هم کاهش یابد مساحت قطعه  750مترمرببع خواهبد شبد .ببا
همین محاسبات طول قطعه ببرای بنبای نبه طبقبه (ارتفباع  20متبر) براببر  60متبر
]( [ )30×1/5(+10+)30÷2برای  12طبقبه (ببا ارتفباع 40متبر) براببر  90متبر
]( [)40×1/5(+10+)40÷2بببرای  24طبقببه (بببا ارتفبباع  80متببر) برابببر 160
متر ]( [)80×1/5(+10+)80÷2میباشد.
تمام اینها در حالی است که عمق بنا را تنها ده متبر فبرض نمبوده وگرنبه ببه نسببت
عمق بیشتر باید به این اعداد اضافه گردد.
= با این ضابطه عمال قطعات معمول شهری برای احداث ساختمانهبای بلنبدتر از
معمبول متناسببب نخواهببد ببود ،بنببابراین ضببرورت دارد تمهیبداتی بببرای کبباهش
اثرات آن در نظر گرفته شود .از جملبه مبیتبوان ببا توجبه ببه اینکبه احبداث بنبا
در جنوب زمین عمال صورت نمیپذیرد فاصبله تبا لببه جنبوبی بنبای شبمالیتبر
را از این فاصله کاست .یا با توجه به اینکه حداقل تا ارتفباع  2/20لببه بباالیی
پنجره امتداد مییابد و یا ا ینکه کف طبقبه همکبف ببین  30تبا  120سبانتیمتر و
در صببورت احببداث پیلببوت تببا  250سببانتیمتر از کببف زمببین باالترسببت ،ایببن
مقببدار را نیببز در فاصببله تببأثیر داد .بببدینترتیببب تاحببدود  %50از طببول سببایه
زمستانی برای فاصله بنا تا لبه شمالی زمین کاهش مییابد.
ولی ببه هرحبال ایبن فاصبله بباز هبم نسببتا زیباد اسبت .عمبق حیباط شبمالی را معبادل
ارتفاع بنا و طول زمین را برابر ارتفاع بنا بعالوه عمق بنا میسازد.
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یعنی برای احداث یک ساختمان  4طبقه ( 15متر ارتفباع) ببا عمبق حبداقل  12متبر،
حداقل طول زمین میباید  27متر باشد (که البتبه تبااین ارتفباع قاببل دسبتیابی اسبت).
اما با روش معمول احداث بنا در شمال زمین مغایرت خواهد داشت.
= احداث ساختمانهای منفصل
روش مناسبتر اینست که حداقل از ارتفاعی ببیش از ارتفباع رایبج در هبر
بخش شهری ساختمانها از طرفین با فاصله ساخته شوند که نبور از ببین آنهبا عببور
نماید.
در این صورت عبرض قطعبات بایبد مقبدار مناسببی باشبد .یعنبی حتبی اگبر
 10%عببرض قطعببه از هببر طببرف را بببرای ایببن فاصببله در نظببر بگیببریم %80
باقیمانده باید مقدار قابل قببولی ببرای احبداث بنبا باشبد کبه عمبال نمبیتوانبد از ده متبر
کمتر باشد ،یعنی عرض نمیتوانداز  12/5متر ( )10÷80%کمتر باشد.

مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده -شهر تهران ،ساختمان جامجم

• تضاد ضروری عریض بودن قطعات برای بهرهوری از اشیعه بیشیتر بیا فواصیل
تقاط های معابر
عریض بودن قطعات فرصت بهرهوری از نور جنبوب را افبزایش مبیدهبد
که بسیار مطلوب است ،الکن ببا مسباحت ثاببت قطعبه طبول قطعبه را کباهش خواهبد
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داد .درنتیجه فاصله (دو معبر طرفین قطعات) کوتاهتر مبیشبود کبه موجبب افبزایش
سطح معابر نسبت به کبل مسباحت خواهبد شبد .بعبالوه تقباطعهبای معبابر نیبز ببه هبم

نزدیکتر میگردند.
جهات معابر دسترسی به واحدهای مسکونی و اثرات آن
ببه علبل یبباد شبده (یعنبی کبباهش سبطح معبابر بببه سبطح کبل و فاصببله هبر چببه
بیشببتر تقبباطعهببای معببابر از هببم) و البتببه ضببرورت طویببل بببودن قطعببات (در جهببت
شبمالی -جنببوبی) بببرای سببایهانببدازی کمتببر و نببورگیری بیشببتر ،در شببهرها ببه طببور
معمببول قطعببات در جهببت شببمال -جنببوب طویببلانببد و معببابر دسترسببی بببه واحببدهای
مسکونی در جهت شرقی – غربی امتداد مییابند.
تضاد وضعیت تهیه نورگیر ابنیه با معابر دسترسی شمالی -جنیوبی بیا تعیداد
تقاط ها
معابر شرقی – غربی که در جنوب خود لبههایی دارند که از طریق احداث
بنببا در شببمال قطعببه ایجبباد مببیشببود .از نظببر اشببعهگیببری تابسببتانی و سببایهدار بببودن
زمستانی بدترین وضعیت را دارا هستند .در تابستان با زاویه تابش باالی  80درجبه
اندکی از پیادهرو جنبوبی سبایهدارسبت و در زمسبتان ببا زاویبه تبابش بسبیار خوابیبده
تقریبا تماما در سایه فرو میرود و اگر در مناطق سرد و برفدار باشد ،با مشکالت
فراوانی روبروست .همانطور که در تابستان و در مناطق گبرم خیاببانهبای ببیسبایه
بسیار طاقتفرسا هستند.
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ببببر عکبببس معبببابر شبببمالی – جنبببوبی در تابسبببتانهبببا بیشبببترین سبببایه و در
زمسببتانهببا بیشببترین آفتبباب را دریافببت مببینماینببد و مطلببوبتببرین معابرانببد( .دقیقببا
برخالف طرحهای شهری ایران)
اما چنانچه قطعات نیز بخاطر دریافت اشعه مطلبوبتبر در جهبت شبمالی-
جنببوبی طویببل باشببند ،همببان موضببوع نزدیکببی معببابر و تقبباطعهببا و افببزایش نسبببت
معابر به کل سطح پیش میآید.

 میتوان قطعات را در جهبت شبرقی – غرببی طویبل نمبود ،کبه معبابر ببا فاصبله
مناسب از هم مستقر گردند.
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در این صورت دو مشکل پیش میآید:
یک -نورگیری جنوب باید جای خود را ببه جنبوب غرببی و جنبوب شبرقی بدهبد کبه
شاید خیلی هم غیرقابل تحمل نباشد.
دو -ابنیه به جای دو بدنه متصل بهم دارای یبک بدنبه متصبل مبیشبوند ،کبه از نظبر
مصرف انرژی مطلوب نیست و البته اشعه شبرقی و غرببی (ببه خصبوص در
غرب) هم اشعههای مناسبی نمیباشد.
گرچه هر واحد میتواند از دو یا حتی سه جهت نورگیری مستقیم داشته باشد.

بعببالوه از ایجبباد نماهببای نببا زیبببا شببرق و غببرب متصببل نشببده (یببا غیببر هببم
ارتفاع) با قطعات جبانبی اجتنباب مبیگبردد و تنهبا یبک نمبا مبیتوانبد ایبن مباحبث را
ایجاد کند که کمترین دید را بخود جذب میکند .که البته برای طرح بخشهبای جدیبد
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شهر حتی اگر مورد تأیید واقع شود قابل اجراسبت ،البتبه بهترسبت از کشبیدگی ببیش
از حد قطعات اجتناب شده و قطعات به شکل مربع سوق یابند.

 oیک روش دیگر مایل بودن معابر و قطعات اسبت کبه در آن قطعبات نماهبا روببه
جنوب احداث شوند.
 از جمله مزایای آن اشعهگیری مناسبتر بنا و معبرست.
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 از جمله معایب آن نیز فضاهای باز مثلثبی شبکل بدنبههبای نسببتا غیرمتصبل (یبا
کمتر متصل) و شکل پالن غیرمنظم را میتوان نام برد.

 -4-2تضییاد بییین شییکل پهنییه پییراکنش سییاختمانهییای بلنیید بییا پهنییهبنییدی
ارتفاعی شهر
 از نظر نشانهسازی برای شهر از نظر عدم انسداد دیوارهای بلند (ایجاد دیواره آسمان) از نظببر بهببرهوری از حببداکثر منبباظر اطببراف بببرای سبباکنان و بهببرهوران ازساختمانها
 از نظببر کنتببرل حجببم ترافیکببی شببدید بببه یببک منطقببه بببا احببداث تعببداد کثیببریساختمان پر تراکم
 از نظر عدم ایجاد دیواره با هوا کبه ببا سباکن شبدن هبوای آلبوده در بخبش-هایی از شهر میانجامبد (ضبوابط بلندمرتببهسبازی تهبران) ضبرورت دارد کبه
ساختمانهای بلند با فاصله از هم ایجاد شده و در شهر پراکنده باشبند ،الکبن از
نظر:
 دید و اشراف مزاحم (یا با حسن مزاحمت) به ساختمانهای کوتاه تقاضای گروهی از شهروندان برای سبکونت در محبالت ببا ارتفباع سباختمان-های کوتاه (یا معین)
 تضادهای بین بهبرهوری از سباختمانهبای کوتباه و بلنبد و یباحتی بهبرهوران ازآنها منطقی است که ساختمانهای بلند در شهر پراکنده نباشند.
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= در مقیبباس ایببن تضببادها عمببال قطعببی شببده اسببت کببه بجببز پاسببخ بببه قیمببت ببباالی
اراضی در بخشهایی از شهر و اقتصاد زمبین و بنبا کبه احبداث سباختمانهبا هبم
تراکم را با هم در شهرها توجیه مینماید ،بعلل دیگر مثل حجبم ترافیبک و آمبد و
شببد شببدید ،انسببداد آسببمان ،عببدم امکببان بهببرهوری از منبباظر بجببز سبباختمانهببای
کنباری از منظبر شبهر ،انسببداد جریبان هبوا بطبور قطببع دیگبر در جهبات احببداث
ساختمانهای بلند در یبک بخبش از شبهر (معمبوال بخبش مرکبزی) توصبیه مبی-
شود .از طرف دیگر توزیع ساختمانهبای بلنبد در شبهر نیبز ببه دالیلبی کبه ذکبر
شد برای گروههایی از شهروندان و بهرهوران ممکن است ،آزاردهنده باشد.
راهحل:
یک -بخشهایی از شهر که بخصوص از نظبر حقبوق مکتسببه و عبرف ،سباختمان-
های کوتاه در آنها ساخته شده است معین شده واحداث سباختمانهبای بلنبد در
آنها ممنوع گردد.
دو -در بخشهای دیگر ساختمانهای بلند آنقدر از لبههای زمبین خبود ببا فاصبله
احداث شوند که حداقل مزاحمت را برای همسبایگان کوتباه مرتببه خبود و
معابر ایجاد نمایند و اگر در جوار هم نیز ساخته میشوند فواصلشبان از
هم به اندازهای باشد که موجب انسداد آسمان ،عدم بهبرهوری از منظبر و
دیوارههای نامناسب برای دستیابی منظر مناسب نشوند.

 -4-3تضاد بین تمایل به سط اشغال بیشتر و فضای سبز و باز
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از تضادهای مهم دیگر با تراکم ،تمایل ببه سبطح اشبغال بیشبتر ببه خصبوص
در طبقات همکف است به گونهای که:
-

اغلبب سباختمانهبای بلنبد ،یبک پایبه (در یبک یبا چنبد طبقبه) دارنبد کبه سبطح
اشغال بیشتری دارد.

-

اغلب ساختمانهای تجاری سطح اشغال بیشتری نسبت به دیگر اماکن دارند.
در اغلب ضوابط ایران این نسبت  %80و حتی گاهی صددرصدست.

-

زیرزمین این نوع اماکن حتی از این نسبتهبا هبم پیشبی مبیگیبرد و اغلبب تبا
صددرصد قابل احداث است.

 در حالی که:
-

مرتبا نسبت سطح باز و سبز شهر به سطح اشغال کاهش مییابد.

-

رابطه خاک با هوا تقریبا بطور کامل قطع میشود (که خود بعلت عبدم تبنفس
خاک و کاهش جذب مستقیم آب به زمین بسیار زیانبار است)

-

بعالوه فضاهای باز بسیار کوچک این ابنیه معموال به رامپ اتومبیل ،انباری
واحدهای تجاری و غیره تبدیل شده عمال به صفر میرسند.

راهحل یکی از راهحلهای نسبتا کارآمد ،اتصال افزایش تراکم به نسبت فضای باز
و سبزست (که کامال با تنش و تخلف همراه است)
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راهحل اساسی این است ،که ببرای بخبشهبای تفکیبک نشبده شبهر فضبای
ببباز هببم بلببوک جببدا شببده (بهتببرین شببکل وسببط بلببوک اسببت) و در زمببره
قطعات تفکیکی قرار نگیرد.

-

گرچببه در عمببل چببون فقببط سبباکنان و قطعببات اطببراف ایببن فضببا بببه آن
دسترسی دارند و فضای مشاعی آنهاست ،الکن ببا عبدم تفکیبک آنهبا ببین
قطعات و سلب مالکیت این فضاها از خطبر تعبدی ببه آن جلبوگیری مبی-
شببود ،کببه طببرح اراضببی گببردوی اراک ایببن طببرح اعمببال شببده اسببت و
همینطور در طرح شهر جدید امیرکبیر.
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تصویر شماره  :12مجموعههای ویالیی با فضای باز مشترک (نمونه یک)

مأخذ :مهندسین مشاور طرح و کاووش1385 ،
تصویر شماره  :13مجموعههای ویالیی با فضای باز مشترک (نمونه دو)
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مأخذ :همان

-

روش دیگر اینست که در بخشهای ساخته شده در جبوار معببر بعبداز پیباده-
رو ،یبک عقببنشبینی دیگبر ببرای فضبای سببز نبواری در طبرحهبای لحبباظ
شببود ،یعنببی خیابببان شببامل بخببش سببواره ،دو پیببادهرو در طببرفین و در نببوار
فضبای سببز بعبداز آن باشببد و در عبرض ایبن عقببنشببینی احبداث بنبا ببا هببر
مقدار سطح اشغالی که احداث کننده بخواهد مجاز باشد.
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این امر اخذ اشبعه قطعبات شبمالی و همبینطبور نبورگیری دو طرفبه بنبا را
دچار مخاطره مینماید ،کبه البتبه در بخبشهبایی از شبهر کبه تمایبل ببه سبطح اشبغال
زیادست در حال حاضر نیز چنین میشود.
• تضاد بین تمایل به سط اشغال بیشتر با حقوق همسایگی

معموال با افزایش سطح اشغال ،ابنیبه چنبان بهبم نزدیبک شبده ،کبه از اشبع
نور و منظر نامطلوب برخوردار میشود .تصاویر صبفحه بعبد ،عبدم نهایبت فاصبله
نسبت به ارتفاع بین ابنیه را نشان میدهد.
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مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده -شهر تهران
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 -4-4تضادهای بین بامهای مسط و منظر شهری
ببببامهبببای مسبببطح از نظبببر هزینبببه کمتبببر و بهبببرهوری ببببرای اسبببتقرار
تأسیسببات و تجهیببزات سبباختمانهببا از مطلوبیببت بیشببتری برخببوردار اسببت ،بببه
گونهای که بهتدریج حتی در نقاط پرباران نیز در حال رایجشدن است.
تضاد این امر با زیباییهای بصری شهری ،بخصوص در شبهرهایی کبه دارای
پستی و بلندی هستند و یا ساختمانها با یک ارتفاع ساخته نمیشوند ،از مباحبث
مشکل سازست .مقررات بامها و زیبایی آنها قابل کنترل نیست:
 لذا مناسبب اسبت ببا تمهیبداتی مثبل معباف ببودن تبراکم فضبای باقیمانبده زیبر
بخ ب ش شببیبدار (پببس از تببأمین محببل تأسیسببات) از تببراکم دوببباره شببهرها را بببه
داشتن سقف شیبدار یعنی نمای پنجم سوق داد.
 روشهای دیگری هبم قاببل انجبام اسبت ،مبثال کباهش فضبای بباز و سببز در
ازای سبببزکردن پشببت بببام ،بببا روشهببایی کببه تغییببر آنهببا ممکببن نباشببد و یببا بببا
عوارض دائمی شدید مواجه گردد.

 -4-5تضیییاد پارکینیییگ بیییرای سیییاختمان ییییا بیییرای اتومبییییل بیییا تشیییویق
شهروندان به عدم استفاده از اتومبیل
هببر پارکینببگ حببداقل  25متببر فضببا نیبباز دارد و درنتیجببه بببا مقببررات،
ضرورت تأمین پارکینگ افرادی که در سطوح بسیار کم زندگی نمایند ناچارند،
درصببد زیببادی از امکببان سبباخت خببود را صببرف پارکینببگ نماینببد ،کببه عمببال
بالاستفاده مینماید ،که خود این امر با تشویق دائمی شهروندان به عدم استفاده از
اتومبیل شخصی در تضادست.
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در حببالی کببه مببیشببود اتومبیببلهببا را بببه داشببتن پارکینببگ و یببا پرداخببت
عببوارض نداشببتن پارکینببگ وادار کببرد .بببدینترتیببب کببه اتومبیببلهببا بایببد برچسببب
پارکینببگ داشببته باشببند ،کببه بببه کسببانی ارائببه مببیشببود کببه در واحببد مسببکونی خببود
پارکینگ دارند و یا عوارض آن را پرداختهاند و شهروندان بدون اتومبیبل را از قیبد
ضرورت پارکینگ در واحدهای مسکونی آزاد نمود.

 -4-6تضاد ضرورت افزایش فضای باز با تیراکم (تعیداد طبقیات) و سیط
اشغال عرفی
همانطور که در مطالب قبلی گفته شد ،اگر مقرر گردد ،بهازای هبر
سبباکن میببزان معینببی فضببای ببباز وجببود داشببته باش بد (کببه حتببی بببا تجمیببع بببا
ضریبی کاهش یابند) با افبزایش طبقبات نسببت فضبای بباز نیبز بایبد افبزایش
یابد .ولی در ایران  % 60سطح اشغال به عنبوان حقبوق مکتسببه شبهروندان
تلقی می شود و بخش اعظم تخلفات حتی در افبزایش آنهبا مبی باشبد .بنبابراین
شاید راه حل تأمین بخشی از فضای سبز به شکل طبقاتی باشد.
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فصل پنجم
نمونههایی از ضوابط احداث بنا
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 -5نمونههایی از ضوابط احداث بنا
 -5-1مبانی تدوین ضوابط احداث بنای پیشنهادی
براسبباس آنچببه در فصببول قبببل مطببرح گردیببد ،ضببوابط بببه دو گببروه کلببی
تقسیم میگردد:
یک -ضوابطی که به علت ویژگیهای هر شهر ،یا هبر بخبش از شبهر و یبا هبر
قطعببه بطببور خبباص مطببرح مببیگببردد ،کببه مببی بایببد بببه شببکل ویببژه بببه آنهببا
پرداخت .برای مثال در زمینبی کبه احبداث بنبا در آن باعبث انسبداد منباظر
و مرایببای زیببادی مببیشببود ،احببداث بنببا را بایببد ممنببوع سبباخت یببا محببدود
نمود.
دو -ضوابط عام احداث بنا ،که در آن چند اصل عمده میباید ،رعایت گردد.
دو -1-همانطور که آزادی هر کس تا حدی ممکن است کبه ببه آزادی دیگبران لطمبه
نزند ،در ضوابط احداث بنا نیز مزایای احداث بنبا در هبر زمبین نبایبد حقبوق
همسایگی را خدشهدار نماید .بعبالوه ببه حقبوق دیگبر شبهروندان و شبهر نیبز
نباید لطمه بزند.
دو -2-از آنجا که مالبک یبا سبازنده هبر سباختمان اجببارا تنهبا مصبرفکننبده آن و یبا
حتببی از مصببرفکننببدگان آن نیسببت ،نبایببد منببافع او در احببداث بنببا ،منببافع
ساکنان و بهرهوران آتی را نادیده بگیرد.
دو -3-رابطه ارتفاع بنا با معابر اطبراف اهمیتبی فبوقالعباده دارد ،بنبابراین مبدیریت
حجم بنا در این رابطبه در تبدوین ضبوابط نقبش اساسبی خواهبد داشبت .ایبن
امر بخصوص ارتباط مستقیمی با عرض معبر همجوار دارد.
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دو -4-مکببانگزینببی فضببای ببباز در هببر قطعببه و جمعببا در هببر بلببوک شببهری ،نقببش
مهمی در میزان اثربخشی فضای باز در شهر دارد.
دو -5-اثر حجم و کالبد بنا در سیمای بصری شهر یکی از مهمتبرین عبواملی اسبت،
که در دو محور میباید مورد توجه قرار گیرد:
اول -تببدوین ضببوابط بببه گونببهای کببه در حببین همبباهنگی ابنیببه مجبباور ،بببه هببم
شببکلی کامببل منجببر نگببردد و طببراح بتوانببد در محببدودهای از ضببوابط
منعطف به خالقیت بپردازد.
دوم -بجای یکسانی برای هماهنگی ابنیه مجاور هم ،ضبرورت دارد همباهنگی
غیریکسان جایگزین گردد.
دو -6-مببرتبط نمببودن تببراکم بببه عوامببل دیگببری کببه موجببب تعببادل امببر شببود ،مثببل
نسبت تراکم به فضای باز یا تراکم به ویژگی قطعه و عبرض و نقبش معببر
مجاور.
ذیال بکارگیری تمام یا بخشی از مبانی فوق را در چند طرح نمونه ،ارائه میگردد.

 -5-2ضوابط احداث بنا در شهر سلطانآباد (گلستان)
(شهر در حال گذار از شهری حاشیهای به شهری معمولی)
شهر گلستان متشکل از شهرکهای سلطانآباد ،قلعهمیر و آمادهسازی اراضی
گلستان در تهران و در جنوب اسالمشهر قرار دارد با جمعیتی حدود  350هزارنفر.
هسببتههببای اولیببه شببهر دارای بببافتی هماننببد شببهرهای حاشببیهای اسببت و بببا افببزایش
جمعیت و رسیدن جمعیبت آن ببه جمعیبت شبهرهای متوسبط ایبران و تغییبر سباختار
بافت اجتماعی و سکنه از مهاجران اولیه به ساکنان جدیبد و همبینطبور افبزایش
قیمبت اراضببی کببه دیگبر بازسببازی در قطعببات زیببر صبدمتر بببا تببراکم  %80تببا
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 100%را غیراقتصادی میسازد .وجود کوچههای کم عرض ( 4تا  6متبری) کبه
ب به علببت کوچببک بببودن قطعببات تعببریض آنهببا نیببز بببا اصببالحی و عقبببنشببینی در
امالک امکانپذیر نمیباشد .ضوابط ویژهای را طلب میکرد ،که ببه عنبوان یکبی از
نمونهها به آن پرداخته میگردد( .مهندسین مشاور پارسوماش پایدار)1392 ،
 -5-2-1ضوابط احداث بنا در بافت بسیار ریزدانه سلطانآباد (گلستان)

در ایببن محببدوده کببه اغلببب قطعببات زیببر یکصببدمترمربع مسبباحت دارنببد و
بخشی از آنها هم به دو قطعه تبدیل شدهانبد و دارای سباختمانهبای یبک طبقبهانبد ،و
از سببطح اشببغال زیببادی برخببوردار مببیباشببند .در ایببن بخببشهببا بببا تغییببر عملکببرد
شهر از یک شهر حاشیهنشینی به یک شهر متعارف و افبزایش قیمبت زمبین ،تقاضبای
افزایش طبقات و تراکم به شدت شکل گرفته است و به شهرداری فشار وارد مینماید.
معابر بسیار کم عرض و نزدیک ببه یکبدیگر از ویژگبیهبای دیگبر ایبن بخبش
اسببت ،کببه تعببریض معببابر ،بببرای امکببانپببذیری تببراکم بیشببتر را (نیببز ب به همببین علببت)
ناممکن میسازد .که البته کوچک بودن قطعات نیز تعریض را ناممکن مبینمایبد .چبون
بخش باقیمانده دیگر قابلیت تراکمپذیری نخواهد داشت.

• تجمی  ،تنها روش ممکن برای پاسخ به تراکم بیشتر و تعریضهای ضروری
در این روش پیشنهاد گردید که با تجمیع دو تا چهار واحبد مجباور یکبدیگر
(مجبباور و کلببهبببهکلببه) هببم ،امکببان افببزایش طبقببات و تببراکم فببراهم آیببد و هببم امکببان
تعریض معابر بدون کاستن از مساحت قطعات.
سبپس بببا توجبه بببه تجمیبع کلببهببهکلببه (کبه منجببر ببه دو دسترسببی ببرای هببر
قطعه میشود) از هر دو معبر یکی مورد نیباز نخواهبد ببود و بجبای مقبدار تعبریض
شده از هر قطعه تجمیع شده در سمت مقاببل ببه واحبد اعطبا مبیشبود (روش تببدیل
هببر دو معبببر مجبباور هببم بببه یببک معبببر بببا عببرض دو برابببر بببدون اخببذ زمببین از
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قطعات) .البته تعریض معبر بعداز شکلگیبری تعبدادی مناسبب از قطعبات ببا تجمیبع
صورت میپذیرد
پیشبببنهاد گردیبببد اوال ،اگبببر تعبببریضهبببا از ابتبببدای معببببر اسبببت ببببه تبببدریج
تعریض صبورت پبذیرد و در غیبر اینصبورت هبر گباه مقبدار تعبریض شبامل %70
قطعات معبر شد ،باقی از طرفین تملک نهایی شود.
نقشهها و جدول ذیل به نمایانگر این امر میپردازد.

مرحله اول :وض موجود
معابر کم عرض و قطعات کمتر از یکصدمتر که عریض شدن معابر آنها را کامال غیرقابل استفاده میکند.
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جدول شماره  :1ضوابط احداث بنا در پهنههای مسکونی ویژه
ویژگیها
نام پهنه
اصلی

مسکونی ویژه

16×6
احداث
وسط
بلوک
عمر
متوسط
 %70یک
طبقه

221

تجمی دو
قطعه به
حداقل
180

3
طبق
ه

21

بافت با قطعات شمالی  -جنوبی

 6×20و
6×10
معابر  6و
 8متری

213

3
طبق
ه

22

بافت با قطعات شرقی-
غربی

212

تجمی دو
قطعه
حداقل
 250متر

23

بافت با قطعات مایل

 9×6و
6×11
 اغلبفرسوده
%50یک
طبقه

دو طبقه و
حداقل
 180متر
و دو بر

3طب
قه

%60

-

170
%

24

بافت مختلط
غیرارگانیک

 16×7شمالی
جنوبی %50یک
طبقه
%50
تفکیک به دو

211

قطعات
موجود

 1طبقه
 2طبقه

%80
%62

-

%80
120
%

الاقل در
یک
سمت
مجاور
معبر

الاقل در
یک
سمت
مجاور
معبر

25

بافت ارگانیک

دارای
بافت
منظم

کد پهنه

نام پهنه

ویژگیهای
بافت
موجود

نام پهنه

ضوابط در قطعات موجود -تراکم مجاز
حداقل
تعداد
شروط یا
سطح
عرض
طبقه
مساحت
اشغال
معبر
مجاز
قطعات

تراکم

محل
ساخت
بنا

ضوابط در صورت تجمی دو قطعه یا حدی از مساحت
محل
حداقل
شروط یا
تراکم ساخت
طبقه اشغال عرض
مساحت
بنا
معبر

ضوابط در صورت تجمی بیش از دو قطعه یا حدی از مساحت
حداقل
محل
سطح
عرض تراکم
شروط طبقه
ساخت بنا
اشغال
معبر
تجمی
4
الاقل در
قطعه
 280یک سمت
60
 5طبقه
یا
مجاور
%
%
حداقل
معبر
300
متر

%80

-

%80

آزاد

26

گلستان
قطعات
 200متر
و بیشتر

منظم

گلستان
 4طبقه

حداقل
 200متر

4

%60

12

240
%

آزاد

در صورت انطباق و یا تجمی با ضوابط عام قابل ساخت

27

بنفشه و
ارغوان

منظم

بنفشه
و
ارغوا
ن

 120متر

2

60+2
%

10

120
%

%60
شمال
زمین

در صورت انطباق و یا تجمی با ضوابط عام قابل ساخت

28

سبز
دشت

منظم

سبزدش
ت

 160تا
 180متر

3

60+2
%

12

180
%

آزاد

در صورت انطباق و یا تجمی با ضوابط عام

6×12/5
و تعدادی
تفکیک به
6×6

قطعات
موجود یا
150متر
کوچکتر
از  70متر
 70تا 90
متر
 90تا
120

متوسط
231

1طبقه
2طبقه

%80
%65

-

%80
120
%

مجاور
معبر
مجاور
معبر

 1طبقه

%80

-

%80

-

 2طبقه

%65

6

120
%

مجاور
معبر

 3طبقه

%65

8

170
%

مجاور
معبر

%60

%60

قطعات
موجود

 1طبقه
 2طبقه

%80
%62

-

%80
120
%

غیرمجا
دو طبقه و
ور
3طب
حداقل
معبر
غیرمجا  180متر قه
و دو بر
ور
معبر

%60

 70تا 80
متری

 1طبقه

%85

-

%85

غیرمجا
ور
معبر

زیر 50
متر

 1طبقه

%85

-

%85

آزاد

تجمی دو
به حداقل
 75متری

2
طبق
ه

%65

تجمعی
طولی (دو
کله)

3

یک طبقه
9×5
معبر 8
متری

232

 45متر

زیر 50
مترمرب یک
طبقه

 241و
تمام
قطعات با
چنین
ویژگی-
هایی در
کل شهر

موجود

 50تا 100متری
 %90یک طبقه
 معبربطور
متوسط 3
تا 4متری

251

قطعات
موجود و
زیر 70
متر

1

 1طبقه

 1طبقه

%90

%85

-

-

%90

%85

آزاد

آزاد

1

تجمی دو
قطعه یا
 96متر

1

2
طبق
ه

%65

1

%65

حداقل
 4متر
فاصله
از بر
معبر

4
قطعه
که
دوکله
شود

 5طبقه

مجاور
معبر

تا 4
قطعه
و
یاحص
ول به
240
متر

 4طبقه

-

170
%

 4متر
عقب-
نشینی
از بر
معابر

6

-

-

6

1

-

170
%

170
%

60
%

60
%

حداقل
10متر

8

230
%

230
%

 4متر
فاصله از
بر معابر

حداقل 4
متر فاصله
از بر معبر

تجمی
4
قطعه
یا
حداقل
300
متر

 5طبقه

60
%

 10متر

280
%

 4متر
فاصله از
لبه معابر

120
%

غیرمجا
ور
معبر

تجمی 4
دوکله
حداقل
220متر

 4طبقه

60
%

 8یا دو
6

220
%

غیرمجاور
معبر یا
معابر

170
%

غیرمجاو
ر

 4تجمی
یا دو
تجمی
کله به
کله در
طول

 3طبقه

1

120
%

1

بر الاقل
یک
معبر

1

1

تجمی
4
قطعه
حداقل
190

 3طبقه

 -1با افزایش مساحت قطعه به گروههای دیگر اضافه میشود و خودبهخود امتیاز تجمیع دریافت میکند.

65
%

1

60
%

6

1

-

185
%

1

170
%

غیرمجاور
معبر

1

احداث در
بر الاقل
یک معبر

13

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان

مأخذ :مهندسین مشاور پارسوماش پایدار1392 ،

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا

131

 -5-2-2ضوابط احداث بنا در بافتهای جدید و توسعه شهر سلطانآباد (گلستان)

در ضببوابط ایببن شببهر در ابتببدا کوشببش شببد کببه تمببامی مبببانی ذکببر شببده
همچون حقبوق همسبایگی ،شبهروندی ،شبهر و نسببت فضبای بباز ببه تبراکم ،سبیمای
شهری و دیگبر مبوارد یباد شبده مبدنظر قبرار گیبرد ،امبا بنبا ببه تقاضبای شبهرداری
شببهر گلسببتان مبنببی بببر عببدم برخببورداری از نیروهببای متخصببص مقببرر گردیببد،
ضوابط به شکل سادهتری ارائه گردد.
از جمله مشکالت این امر ،آن که در تدوین ضوابط با معیارهای ذکر شده،
تراکم بعداز تهیه طرح حاصل میشود ،ولی شهرداری بر این امر تأکید داشت که به
هنگام صدور مجوز تهیه نقشه ،حداقل حدودی از این تراکم را دردست داشته باشبد.
در نتیجه فرمولی تهیه گردید که به طور حدودی تراکم را بدون تهیه نقشبه مشبخص
نماید و مقرر گردید ،که پس از تهیه نقشه تراکم نهایی مدنظر واقع گردد ،کبه %80
تراکمی است ،که از لفاف خاص از ضوابط حاصل میگردد و اگر این تراکم بیشتر
از تراکم اولیه بود ،مالک عمل قرار گیرد.
علت عدم اخذ تمام تبراکم رسبیدگی ببه یبک فبرم خشبک و یکسبان ببود ،در
حالی که با اخذ تراکم  %80مالک و طراح میتواننبد ببا حبذف بخبشهبایی کبه مبی-
خواهند ،به نیازهای طراحی خود پاسخ گفته و به خالقیت ضروری دست یابد.
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گ -ضیییییوابط احیییییداث بنیییییا در شیییییهر
گلستان
گ -1-ارتفاع بنا
ارتفاع بنا در سه بخش ضبابطهمنبد مبی-
شود.
یک -ارتفاع کل بنا
حداکثر ارتفاع مجباز کبل بنبا ،معبادل
طول قطعه خواهد بود .اگبر طبول قطعبه
عبدد ثبابتی نباشبد ،متوسبط طبول مببالک-
عمل میباشد.
تبصییییره :بببببههرحببببال در قطعببببات و بببببا
عرض کمتر از  12متبر (ببا هبر طبول)
احببببداث بنببببای بببببیش از  4طبقببببه روی
پیلببوت ممنببوع اسببت و در جببوار معببابر
 12متببری حببداکثر طبقببه مجبباز  5طبقببه
است.
دو -ارتفاع بنا در بر معابر
ارتفببباع بنبببا در ببببر معبببابر ،حبببداکثر
براببببر عبببرض معببببر اسبببت (شبببکل 1-
.)11
برای ارتفاع بیشتر (تبا ارتفباع مجباز
کببل) ،بایببد معببادل اضببافه ارتفبباع عقببب-
نشببببینی انجببببام شببببود( )1کببببه مببببیتوانببببد
یکپارچه یا پلهای باشد( .شکل .)11-2
تبصره  :1-در جوار معابر زیبر  8متبر
(بببا هببر طببول) ،احببداث بنببا بببیش از دو
طبقه مجاز نمیباشد.
تبصره :2-در جبوار میبادین ،ارتفباع بنبا
در بببر میببدان براببببر عببرض عبببریض-
ترین معببر منتهبی ببه میبدان اسبت و در
جبببببوار دوربرگبببببردان براببببببر عبببببرض
دوربرگردان.

شکل  :10-ارتفاع بنا در بر معبر حداکثر
معادل عرض معبر (مقطع)

شکل  :11-1عقبنشینی پلهای ارتفاع بیشتر از
عرض معبر عقبنشینی به همان مقدار (مقطع)

شکل ( :11-2عقبنشینی یکپارچه) برای
ارتفاع بیشتر از عرض معبر

--------------------------------------------------------------------------------- .1عقبنشینی میتواند یکپارچه ،پلهای و یا با شیب  45درجه باشد.
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سه -فاصله بنا از طرفین
در تمام قطعات بنا از ششبمین طبقبه (5
طبقه روی زمین یا زیرزمین و یا چهبار
طبقه روی پیلوت) ( )1با فاصلهای معبین
از شرق و غرب غیرمجاور قطعبه ،بایبد
ساخته شود.
این فاصله معادل  25سانتیمتر
برای هر طبقه و حداقل دو و نیم متر در
همان سمت میباشد(( )2شکل .)12
بببدینترتیببب چببون حببداقل فاصببله
از طرفین دو و نیم مترسبت ،از ششبمین
طبقه تا دهمین طبقه حداقل رعایبت دو و
نبببیم متبببر فاصبببله از طبببرفین ضبببرورت
دارد.
بببرای مثببال :در سبباختمان  12طبقببه ایببن
فاصببله  3متببر و در سبباختمان  20طبقببه
 5متر میشود.
تبصره  -1در ساختمانهای مرتفعتبر از
 19طبقه فاصله از طبرفین مبیتوانبد در
یببک یببا چنببد شکسببتگی ایجبباد شببود ،بببه
شرط اینکه هر یبک از آنهبا حبداقل دو و
نیم متر عمق داشته باشد.
تبصره  -2اگر ساختمان مجاور در شرق یا
غرب متصل به لبه زمین ساخته شده باشد،
اتصبال بببه آن سباختمان در همببان ارتفبباع و
سطح بالمانع است( .شکل  )13ولبی بباقی
بنا با فاصله یاد شده باید احداث گردد.
تبصییره -3در قطعببات شببرقی یببا غربببی
رعایبببت ایبببن فاصبببله ضبببرورت نبببدارد،
ولببببی نماسببببازی همگببببون بببببا ببببباقی بنببببا
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شکل  =e :12فاصله از شرق و غرب در
تعداد طبقه

قطعات شمالی و جنوبی از ششمین طبقه بازای
هر طبقه  25سانت و حداقل دو و نیم متر
(پیلوت طبقه محسوب میشود)

شکل  :13اتصال به بدنه شرقی یا غربی

--------------------------------------------------------------------------------- .1پیلوت ،طبقه محسوب میشود ،ولی زیرزمین با ارتفاع حداکثر  120سانتیمتر از زمین نیز ،طبقه محسبوب
نمیگردد.
 اگر عرض قطعه ثابت نباشد متوسط آن مالکعمل خواهد بود. . 2مثال سباختمان  12طبقبه سبه متبر بایبد از شبرق و غبرب (غیرمجباور معببر) فاصبله داشبته باشبد .متبر =3
 12 ×0/25طبقه
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ضروریست.
تبصییره  -4دو بنببای مجبباور کببه توأمببان
احداث شوند نیز میتوانند متصل بهم بنبا
شوند ،ببه شبرط اینکبه جمبع عبرض آنهبا
از  40متر 1بیشتر نشود( .شکل )14

همسایه که قبال احداث نموده باشد .به همان
سطح و ارتفاع مجازست.

حداقل

قطعیییییه
مجاور

قطعه مجاور

شکل  :14عرض بنا (یا دو بنای متصل بهم) از
ششمین طبقه به باال نمیتواند بیش از  40متر
باشد.

گ -2-عمق و یا مساحت فضیای بیاز ییا
ارتفاع بنا در جوار (حیاط)

قطعه
مجاور

یییک -عمییق حیییاط در قطعییات شییمالی و
جنوبی
حببببداقل عمببببق حیبببباط شببببمالی در
قطعبببببات شبببببمالی و حیببببباط جنبببببوبی در
قطعببببات جنببببوبی (یعنببببی فضببببای ببببباز
غیرمجاور معبر) حبداقل براببر 50%
ارتفاع بنا در همین لببه مبیبایبد باشبد ،یبا
بببه بیببان دیگببر بنببا در بببر حیبباط تنهببا دو
برابر عمق حیاط میتوانبد ارتفباع داشبته
باشد.
تبصیییره :عمببببق حیبببباط از  25%ابعبببباد
قطعه( )2در همان جهت نبایبد کمتبر باشبد
(شکل.)15
البتببببه ممکببببن اسببببت کببببه ،عقبببببنشببببینی
یکپارچببه نباشببد ،در ایببن صببورت بببرای

دیوار

شکل  :15عمق حیاط در قطعات شمالی،
جنوبی ،شرقی و غربی (مقطع)

--------------------------------------------------------------------------------- . 1بعالوه هر ساختمان به تنهایی هم نمیتوانبد ببیش از چهبل متبر عبرض داشبته باشبد و ببرای قطعبات
عریض باید بنا در دو یا چند قسمت با فاصله یاد شده احداث گردد.
 . 2مثال اگر طول زمین  30مترست ،حداقل عمق حیاط نباید از  7/5متر کمتر گردد.
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ارتفاع اضافی (تا حد مجباز) بایبد معبادل
نصببف اضببافه ارتفبباع عقبببنشببینی کببرد.
(شکل )16
مثال :اگر ارتفاع بنایی  16متبر باشبد ،بایبد
عمبق حیبباط حببداقل  8متبر شببود .ولببی اگببر
عمبببق حیببباط  6متبببر ببببود ،در ببببر حیببباط
ساختمان حداکثر  12متبر مبیتوانبد ارتفباع
داشبببته باشبببد و ببببرای  4متبببر اضبببافه ،دو
متببببببر عقبببببببنشببببببینی بعببببببداز  12متببببببر
ضروریست.

دو -ضیوابط اسیتقرار فضیای بیاز در قطعیات
شرقی و یا غربی
 فاصله بنا از لبه جنوبی قطعه ،نیممتبربهازای هر طبقه و حداقل  3متر
 فاصببله بنبببا از لبببه شبببمالی قطعبببه 25سانتیمتر بهازای هر طبقه و حداقل دو
و نیم متر (شکل.)17
تبصییره  -1در قطعبباتی کببه طببول آنهببا در
جهت شبرق و غبرب اسبت و عبرض آنهبا
( )1
در بر معبر قبرار داشبته و ایبن عبرض
کمتر از  15متر است (و طول آنها یعنبی
عمبببق آنهبببا از معببببر بیشبببتر از  15متبببر)
رعایت فاصبله از شبمال و جنبوب الزامبی
نیسبببت و بجبببای آن حیببباط در شبببرق (یبببا
غرب) احداث میگردد.
عمببق حیبباط شببرقی یببا غربببی غیرمجبباور
معبر در این نوع ساخت نصف ارتفاع بنا
در همبببان سبببمت اسبببت( .مشبببابه قطعبببات
شمالی و جنوبی)
توضیییی  :ببببه معنبببای دیگبببر در قطعبببات
شببرقی و غربببی بببا عببرض کمتببر از 15
متر بنا در بر معبر و عمبق بیشبتر از 15
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شکل  :16احداث بنا با عقبنشینی از سمت
معبر و حیاط بعلت ارتفاع بیشتر بنا از عرض
معبر و عمق حیاط

شببکل :17فضببای ببباز (حیبباط) در قطعببات شببرقی و
غربی که طول قطعه شمالی – جنوبی است (مقطع)
 =Lحیاط جنوبی نیم متر بازای هر طبقه و حداقل 3
متر
 =Eحیاط شمالی  25سانت بازای هر طبقه و حبداقل
دو و نیم متر

--------------------------------------------------------------------------------- .1اگر عرض قطعه ثابت نباشد متوسط آن مالکعمل خواهد بود.

136

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان

متر بر بنا بدون فاصله به شبمال و جنبوب
مببیتوانببد احببداث گببردد و فضببای ببباز در
جوار قطعه مجاور در شرق (و یا غبرب)
احداث میشود.
تبصییییره  -2-در ایببببن صببببورت اگببببر ابنیببببه
مجبباور متصببل بببه بدنببه احببداث نشببده باشببند،
نماسببازی مشببابه دیگببر نماهببای بنببا الزامببی
بوده و ایجاد نبورگیر غیراصبلی و پنجبره ببه
گونهای که تا ارتفباع  1/65متبر شیشبههبای
ثابت و مات باشد در این بدنبههبا مجباز مبی-
باشد (اشکال.)18
سه -مساحت حیاط در انواع دیگر قطعات
در دیگبر قطعببات (در بببر ،سبه بببر ،چهببار
بببر) فضببای ببباز برحسببب مببوارد فببوق و
دیگبببر ضبببوابط (از جملبببه سبببطح اشبببغال
مجاز مندرج در بند بعد) مبیتوانبد در هبر
بخش زمین مستقر گردد.
 فضببای ببباز بببا رعایببت فواصببل یببادشببده ،حتببی مببیتوانببد در چنببد بخببش
مستقر گردد.

شکل :1-18پبالن فضبای بباز در قطعبات شبرقی و غرببی

که طول آنها در جهت شرقی – غربی است (پالن)

شکل  :18- 2مقطع فضبای بباز و بنبا در قطعبات شبرقی و
غربی که طول آنها نیز شرقی -غربی است.

گ -3-سط اشغال
سطح اشبغال برحسبب طبقبه محاسببه مبیشبود ،ببدینترتیبب کبه در سباختمان تبا پبنج طبقبه ،%60
شش طبقه  %55و هر طبقه بیشتر با کاهش  %2تا حداقل به  .%30برسد ،به شرح زیر:
( 7ط  8 ،%53ط  9 ،%51ط 10 ،%49ط  11 ،%47ط  12 ،%45ط
 13 ،43%ط  14 ،%41ط  15 ،%39ط  16 ،%37ط  17 ،%35ط و بیشتر )%33
تبصره  :1با رسیدن به سبطح اشبغال ببه ( %33یبا کمتبر از آن) بهبرهوری از فرمبول فبوق
برای حدتراکم ضروری نبوده و براساس رعایت باقی ضبوابط تبراکم حاصبله
مجازست.
تبصره  :2منظور از سطح اشغال ،محل احداث بنا در همکف (یا بزرگتبرین طبقبه اسبت) و
ضرورت ندارد در تمام طبقات همان اندازه باشد و با توجبه ببه تبراکم و تعبداد
طبقه و دیگر بندهای ضوابط مساحت دیگر طبقات حاصل میشود.

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا

137

تبصره  :3در قطعات ریزدانه فضای باز طبق جدول  3-محاسبه میشود.
گ -4-تراکم
تراکم برحسب ویژگبیهبای قطعبه و معببر مجباور آن ،حاصبل مبیشبود .ولبی تبراکم
مقدماتی از فرمول زیر حاصل میشود.
 =[67% )L+W(-5] ÷3/2محاسبه طبقات برای فرمول ،که  Lطول قطعه و W
عرض معبرست.

ضریب مساحت× سط اشغال × طبقات فرمول = تراکم

 -5-3ضوابط احداث بنا در شهری با منظر بدی طبیعی و عملکرد خاص
شبهر سببرعین در اسبتان اردبیببل ببا جمعیببت انبدک و حببدود هبزار برابببر آن
گردشببگر ،کببه بببرای هببوای خنببک و پبباک تابسببتانی و بهببرهوری از چشببمههببای آب
معدنی به آن مراجعه مینمایند و از همه مهمتر قرارگیری در دامنه سببالن و ببا دیبد
بسیار مناسب به آن ،شهری است ویژه ،به گونهای که کاربری هتبل و مهمبانپبذیرها
ببباالترین نسبببت کببباربری را در شببهر دارا مببیباشبببند( .مهندسببین مشبباور طبببرح و
کاووش)1383 ،
لذا تدوین ضوابط بنای خباص ببرای آن ضبرورتی تبام یافبت ،ببر ایبن اسباس اصبول
کلی ویژهای نیز برای آن تدوین گردید که به شرح زیر است:
یک -حفظ مرایا و نمادهای تاریخی و مناظر طبیعی
-

اصل استفاده حداکثری از منظر سبالن در تدوین ضوابط احداث بنا،

-

ضرورت رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی به هنگام
انجام فعالیت های عمرانی در حرایم درجه یک و دو آثبار تباریخی (تپبه
آناهیتا)،

13

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان

-

حفظ حبریم مسبیل کنبزق ،فضاسبازی در حبریم آن و اسبتفاده ببه عنبوان
مسیر پیاده،

-

حفببظ باغببات درون شببهر و دره کنببزق و رعایببت ضببوابط و مقببررات
سازمان حفاظت محیط زیست،

دو – کلیات معماری سیمای شهری ،بافیت و سیاختمان بیا توجیه بیه سینن فرهنگیی
و ویژگیهای اقلیمی
-

حفظ چشبمانبدازهای زیببا همچبون قلبه سببالن ،مبزارع ،باغبات ،رودخانبه ،تپبه
آناهیتبا و هبر عنصبر ارزشبمند کبه منظبر کبالن بخبشهبای وسبیعی از شببهر را
تأمین نماید ،به منظور ارتقبا کیفبی منظبر شبهری و افبزایش مطلوبیبت سبیمای
آن امری ضروری است.
-

یکی از توصیههای معماری در نحوه چیدمان فضاهای پر و خبالی ،اسبتفاد
از الگوهبببای سبببنتی موجبببود معمببباری اسبببت کبببه نمونبببه آن را ،در ویبببال-
مهمانپذیرها میتوان مشاهده نمود.

-

با توجه به اهمیت سیمای معابر اصلی اوال :نمای اصلی سباختمانهبا روببه
معابر اصلی و پر ترددتبر قبرار گیرنبد ،ثانیبا :نماسبازی در جهبات مختلبف
بناهای بلندمرتبه اجباری گردد.

-

استفاده از مصالح ببومی ماننبد سبنگهبای طبیعبی و شکسبته در دیوارهبای
حایل ،خارجی و دستاندازها توصیه میشود.

سه -حفاظت محیط زیست
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تدوین و ارائه خطمشی زیست محیطی برای منطقه سبرعین -سببالن بایبد در
بر گیرنده سه موضوع اصلی و اساسی زیر باشد:
•

توسعه و عمران پایدار شهری

•

توسعه پایدار گردشگری
حفظ محیط زیست منطقه

•

ضوابط احداث بنا و شهرسازی سرعین
س -1-ساخت بنا در اراضي محدوده توسعه شهر

ضبوابط احببداث بنببا ،باتوجبه بببه دو امببر مهبم یعنببی ضببرورت حفبظ دیببد بببه
سبالن و همچنین بهرهوری از منظر بدیع ببه دره سبالمت 1تبدوین شبده اسبت .ببرای
مثال در اراضی توسعه شمال دره سالمت که سبالن در شبمالغرببی آن قبرار دارد،
ضوابط به شکل زیر تدوین شده است.
یك -نماي شمال بنا م باید در حد  19و  35درجه نسببت ببه افبق قبرار گیبرد به دیبد ببه
سبببالن بببراي سببا نین فببراهم شببود و نمبباي جنببوب م بایببد در حببد  0تببا  70درجببه
نسبت به افق قرار گیرد تا دید به دره سالمت براي سا نین مم ن شود.

--------------------------------------------------------------------------------- . 1درهای است که مرکز شهر به شرق ک شیده شده وآبهبای معبدنی پبس از مصبرف گردشبگران ببه آن ریختبه مبی-
شود .درنتیجه به علت گرمای آب این دره ،در اغلب اوقات سال (حتی در اغلب روزهبای سبرد) نیبز سببز مبی-
باشد.
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مأخذ :مهندسین مشاور طرح و کاووش1383 ،

دو -فاصله لبه شمال (یا شمال غرب ) بنا از لبه یا لببههاي زمبین در ایبن سبمت
و یا محور خیابان نصف ارتفاع بنا خواهد بود.

مأخذ :مهندسین مشاور طرح و کاووش1383 ،

سه -فاصله بنا تا لببه جنبوب زمبین (و در صبورت کبه خیاببان باشبد ،تبا محبور
خیابان) نصف ارتفاع است.
تبصیره :در صبورت

ببه لببه بنببا ببا لبببه زمبین یببا محبور خیابببان مبوازي نباشببد،

متوسط فاصله مدنظر قبرار م گیبرد ،ببه شبرط این به در هبیل نقطبهاي
از  5متر متر نشود.
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چهار -فاصله میان نماهاي اصل دو ساختمان در یك زمین ،براببر ارتفباع بنباي
جنوب (جنوب شرق  -جنبوب غربب و جنبوب ) و حبداقل نصبف ارتفباع
بناي شمال هر کدام که بیشتر است.
پنج -فاصله ببین نماهباي غیبر اصبل ابنیبه (کبه معمبوال در شبرق و غبرب واقبع
هستند) نیم متر به ازاي هر طبقه ساختمانها و حداقل پنج متر است.
شییش -حببدا ثر طببول یببا عببرض بنببا از طبقببه  5بببه ببباال  40متببر اسببت .بناهببا بببا
عرض بیشتر باید در دو یا چند بلوك احداث شوند.
هفت -پارکینگها در زیرزمین با شرایط زیر م توانند احداث شوند:
بایببد سببطح اشببغال زیرزمینهببا و محوطهسببازي در احببداث بنببا بببه ش ب ل
باشبد ببه حبداقل در %20زمببین ام ببان اشبت درخببت وجبود داشببته باشببد
(خاك تامین شود) حداکثر مساحت زیرزمینها در هر قطعه عبارت اسبت
از مساحت سطح اشبغال ببه اضبافي بیسبت درصبد مسباحت زمبین به ایبن
عدد نباید از  75درصد سطح زمین ،بیشتر شبود .در ضبمن ،روي سبقف
قسمت از زیرزمین ه خارج از سطح اشغال قرار دارد ،به عمبق حبداقل
یك متر ،باید پوشیده از خاك باشد.
هشت -در صورت که چند بنا با تعداد طبقات متفاوت در اراض ساخته شوند،
متوسط طبقات (برحسب نسبت زیربنا در هر یبک) ،مبالک عمبل در تعیبین
نسبت فضاي باز خواهد بود.
نه -مقررات مربوط به کاهش درصد فضاي بباز ببه دلیبل وجبود معببر یبا معبابر
اضافه یا احداث بنا به شکل منفصل در اینگونه اراض صادق نیست.
ده -در شرایط که پنجرههاي اصل دو واحد مقابل هم قبرار مب گیرنبد ،نبایبد کمتبر
از  6متر فاصله داشته باشند.
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یییازده -رعایببت فاصببله حببداقل  3متببر از طببرفین بببراي سبباختمانهاي تببا  6طبقببه و
رعایببببت فاصببببله  0/5متببببر بببببه ازاي هببببر طبقببببه و حببببداقل  5متببببر بببببراي
ساختمانهاي  6طبقه و بیشتر الزام است.
س -2-ضوابط احداث بنا در دیگر نقاط شهر سرعین
همانطور که قبال تشریح شد ،ببا توجبه ببه اهمیبت دیبد ببه سببالن در تبدوین ضبوابط،
شهر به مناطق مختلف تقسبیم شبده و زاویبه دیبد هبر کبدام مشبخص و بعبد ببرای هبر
یک ضوابط ویژهای وضع شده است .یعنی شهر ببا وجبود کوچبک ببودن دارای 25
گونهضوابطاحداثبناست،کهنمونههاییازتفاوتهایآنهاذیالذکرمیشود.
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مأخذ :مهندسین مشاور طرح و کاووش1383 ،
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س -3-ضوابط احداث بنا در بخشهای مختلف شهر

مأخذ :همان
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س -1-3-مباني عام ضوابط احداث بنا در دو معبر اصلی شهردر سرعین

با توجه به گودبودن میان دو معبر اصلی شهر ،فشار سبنگین ترافی ب ،
قرارگیبببري بخبببش اعظبببم فعالیتهببباي گردشبببگري و آبگرمهبببا در آنهبببا و شببب ل
متعارف ساخت بنا در شرایط حاضر ،این نتیجه حاصل م شود ه تغییر تبرا م
و ش ل ساخت متفاوت با وضعیت موجود پیش نیاید.

مأخذ :همان

16
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س -2-3-ضیوابط احییداث بنییا در پهنییه چهییار (طییرفین خیابییان طالقیاني ،حدفاصییل ولیعصییر تییا خیابییان
شریعتي)

باتوجببه بببه مرتفببع بببودن بخببش غرب ب ایببن معبببر و ضببرورت عببدم انسببداد
منظر وه سبالن ،در بخش غربب و شبمال غربب ایبن معببر سباختمانها م بایبد ببه
ش ل منفصبل احبداث شبوند و اجببارا ببراي هماهنبگ ببودن نمبا دو سبوي معببر ،لببه
مخببالف نیببز بایببد از همببین قببانون پیببروي نمایببد .الزم بببه توضببیح اسببت کببه ،حببداقل
تف یك قطعات در این پهنه  400مترمربع م باشد.
س -3-3-تعداد طبقه و ارتفاع در بر معبر

بنببا م توانببد تببا  12متببر در بببر معبببر ارتفبباع داشببته باشببد و بعببد از آن
ضرورت دارد معادل اضافه ارتفاع عقبنشین نماید.
س -4-3-فاصله از طرفین ابنیه

ابنیه فقط در طبقه هم ف م تواند به لبههاي طبرفین (عمبود ببر معببر)
متصبل بببه لبببه زمبین باشببند و پببس از آن حبداقل  2متببر از هببر طبرف بببا فاصببله
ساخته م شوند و این فاصله در طبقات بعد به اندازه یك متر به ازاي هبر طبقبه
اضافه م شود.

مأخببببذ :آرشببببیو شخصببببی
نگارنبببده -شبببهر
سرعین
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(محیدوده بیین خیابانهییاي ولیعصیر ،شییریعتي

جنوبي و امام خمیني)

ی بب از ویژگ هبباي ایببن پهنببه ،عبببور مسببیل نزقچبباي از شببمال آن
م باشبد .ضببوابط مربببوط بببه ایببن پهنببه ،مشببابه ضببوابط پهنببه شببش م باشببد ،بببه
عالوه این ه در احداث بنا در اطراف مسیل نزقچاي ،رعایت حبریم  18متبر
از محور مسیل ضروري م باشد.
س -6-3-ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه 9

(اراضي غرب تپه آناهیتا)

وجبببود اراضببب بببباارزش شببباورزي و درختبببان هنسبببال در عرصبببه
اراضی غرب تپه آناهیتبا از ویژگ هباي خباص آن م باشبد .در ایبن پهنبه هنبوز
ساختوسازهاي گسترده اتفاق نیفتاده است و در طرح جامع و تفصبیلی سبرعین
سبع بببر حفببظ ایببن اراضب ب ببر خواهببد بببود .لببذا ضببوابط زیببر بببراي ایببن پهنببه
پیشنهاد م شود.
 هرگونه ساخت و ساز در این پهنه (با هر اربري) ممنوع م باشد. پیشبنهاد م شبود زمینهباي ایبن قسببمت توسبط شبهرداري خریبداري شبده و بببهمنظور زراعت و باغداري به سا نین اجاره داده شود.
 بببا آمادهسببازي قسببمت از اراض ب ایببن قسببمت م تببوان قسببمت را بببه فضببايمپینببگ در میببان درختببان و فضبباي سبببز اختصبباص داد .بببه ایببن منظببور
م توان از سازههاي موقت (نظیر ان س) نیز استفاده رد.
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س -7-3-ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه 15

(محیدود بیین بلیوار سیبالن ،كمربنیدي شیرقي

و محدود قانوني شهر)

وجود اربريهاي عموم درشبتدانه و وجبود اراضب وسبیع شباورزي
و بببایر ،از ویژگ هبباي ایببن پهنببه م باشببد .ایببن مشبباور ،در جهببت حفببظ اراضب بببا
ارزش شاورزي ،احبداث بنبا ببا سبطح اشبغال پبائین را ببراي ایبن محبدوده پیشبنهاد
م نمایببد .باتوجببه بببه این ببه در اراض ب بببا مسبباحت ببم ،مم ببن اسببت احببداث بنببا بببا
ضببوابط پیشببنهادي ایببن مشبباور ،اقتصببادي نباشببد ،و در جهببت احتببرام بببه حقببوق
م تسبه مردم ،در این پهنه 2 ،نوع ضابطه احداث بنا ارائبه م گبردد .ضبابطي اول،
براساس ضوابط احداث بناي طبرح هبادي شبهر و ضبابطي دوم ،ضبابطي پیشبنهادي
ایببن مشبباور م باشببد ببه مببال ین و متقاضببیان،مختارند هر ببدام از ضببوابط را بببراي
احداث ،انتخاب نمایند.
س -8-3-ضیوابط و مقیررات احییداث بنیا در پهنییه 18

(محیدود بیین پهنیی ،ییك ،كمربنیدي شییمالي،

پهنه دو و خیابان عارف)

این پهنه به علت قرارگرفتن در حد فاصل بین بخبش پبر تبرا م توسبعه
 ببه سبباختمانهاي بلندمرتبببه ،در آن احببداث م شببوند و بافببت هببن مس ب ونشبببهر سبببرعین بببه بببم تبببرا م و حبببدا ثر دو طبقبببه م باشبببد -و قرارگبببرفتن در
ناحیهاي با شیب نسبتا زیاد (بیشاز  9درصبد) شبمال جنبوب  ،برخبورداري از
دیببد مناسببب نسبببت بببه سبببالن ،قرارگببرفتن در بلنببدترین پهنببه شببهر سببرعین ببه
قابلیببت بسببیار ببباالی بببراي نشانهسببازي دارد ،از موقعیببت خاص ب برخببوردار
م باشبد .باتوجببه بببه مجمبوع ویژگ هبباي پهنببه مبذ ور ،ضببوابط زیببر جهبت ایببن پهنببه
پیشنهاد م شوند.
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س -9-3-ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه 23

این پهنه ه در شمال شهر سرعین واقع شده است به علت مجاورت با
توسببعههاي جدیببد پرتبببرا م و همینطببور مجبباورت ببببا اراضبب

شببباورزي در

غرب ،همجواري با بافت مس ون شهر سرعین ،دیبد بسبیار مطلبوب ببه سببالن
و همچنین دیبد مطلبوب بهسبازي دره ،از ویژگب خاصب برخبوردار اسبت .لبذا
در تدوین ضوابط آن باید تالش گبردد حبدا ثر اسبتفاده از پتانسبیلهاي ایبن پهنبه
صورت پذیرد و سع شود از آسیبهاي احتمال ساختوساز در آن جلبوگیري
شود .باتوجه به جمیع مطالب باال ،ضوابط احداث بنبا در ایبن پهنبه ببه صبورت
زیر پیشنهاد م گردد:
 حداقل تف یك قطعات در این پهنه  1000مترمربع م باشد. احداث بنا در این پهنه م باید به صورت ناپیوسته صورت پذیرد. رعایت فاصله  0/5متر به ازاي هر طبقه و حداقل  3متر از طرفین قطعبهالزام است.
 حدا ثر ترا م ساختمان در این پهنه  180درصد م باشد. حدا ثر سطح اشغال قطعات در این پهنه  50درصد م باشد. حداقل  60درصد از فضاي باز قطعات م باید ببه فضباي سببز اختصباصیابد.
 ارتفاع بنا در ببر معبابر  6متبر و بیشبتر ،معبادل عبرض معببر و ببراي ارتفباعبیشتر ،عقبنشین به میزان نصف اضافه ارتفاع ،ضروري م باشد.
 ضببوابط احببداث پار ینببگ در ایببن پهنببه مطببابق بببا ضببوابط عببام احببداثپار ینگ م باشد.
 اربريهببباي مجببباز :مسببب ون  ،تجببباري ،اقبببامت  ،گردشبببگري ،پبببذیرای ،مپینگ ،خدمات شهري ،اداري میباشند.
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س -10-3-ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه 25

این پهنبه به شبرق ترین اراضب محبدودق قبانون شبهر سبرعین در آن
قبببرار گرفتهانبببد ،از ویژگ هببباي خاصببب برخبببوردار م باشبببد .درق نزقچببباي و
چشمانداز زیباي آن در شبمال ایبن پهنبه قبرار گرفتهانبد و اراضب سببز و زمینهباي
شاورزي مطلوب در قسمت شرق این پهنه واقع شدهاند .در واقع فقبط اراضب

به

در غرب این پهنه واقع شدهاند ،به زیر ساختوساز رفتهانبد و بقیبه اراضب مجباور
این پهنه ،زمینهاي شاورزي (آب و دیم) م باشند.
 حفاظت از اراض باارزش این قسمت در اولویت طبرح جبامع شبهر قبراردارد .براي حفاظت از دره و اراض سبز موجود ،زمین واقبع در شبمال
ایببن پهنببه در انتهبباي مربنببدي شببرق شببهر بببه مپینببگ اختصبباص پیببدا
خواهد رد.

مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده -دره سالمت در سرعین
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 -5-4ضوابط احداث بنا در یک شهر با ویژگی طبیعی و کارکردی خاص
شببهر قصببران کببه متشببکل اسببت از نقبباط شببهری اوشببان ،فشببم و
میگبون در شببمال شبهر تهببران دو ویژگببی عمبده دارد( .مهندسببین مشبباور
پارسوماش پایدار) 1392 ،
اول :در امتداد یک دره و رودخانه میبان آن ببا دامنبه هبای پرشبیب قبرار
گرفته است.
دوم :مورد ا سبتقب ال شبدید شبهروندان تهرانبی ببرای خانبه دوم اسبت و البتبه
محبببل گردشببببگری " یببببک روزه" در روزهببببای تعطیببببل بخصببببوص در
تابستان میباشد.
شیب تنبد دامنبههبا و منباظر ببدیع طبیعبی ضبوابط احبداث بنبای ویبژهای
برای شبهر طلبب مبی کنبد ،کبه اسباس آن ویژگبیهبای طبیعبی هبر زمبین
اسببت .درنتیجببه اراضببی برحس ب ب خصببلت خببود بببه  9گببروه دسببته بنببدی
شده اند و برای هر یک ضابطه خاصی تدوین شده است.
برای مثال در جوار جاده و بین جاده و رودخانه احداث بنا نباید
از سطح جاده بلندتر باشد تا منظر طبیعی رود مسدود نگردد (و به شکل
تراسه از سطح صفر  -صفر جاده به پایین احداث می شود) یا در دامنه های
" کوهپایه" بنا نمی تواند بیش از  7متر از زمین مرتفع تر باشد و با شیبی
حداکثر معادل شیب طبیعی می تواند به احداث بنا بپردازد .یعنی به شکل
پله ای از جاده به باال ساخته شود ،به شرحی که بدنبال می آید .
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ق -ضوابط و مقررات احداث بنا

1

ضببوابط در سببه گببروه اصببلی بافببت فشببرده ،کنببار جبباده در غیببر بافببت
فشرده و دیگر نقاط تدوین شده است و جمعا در  9زیرگروه دستهبندی شدهاند.
آ -بافت فشرده
 -1بباف فشبرده مجباور جبباده (بافبت فشبرده هسببته-
هببای شبببهری کبببه درجببوار جببباده اصبببلی قبببرار
دارنبببد( .بافبببت کنبببار جببباده هسبببتههبببای شبببهری
اوشان ،فشم ،میگون)
 -2بافببت فشببرده غیببر مجبباور جبباده (درون بافبببت
فشرده هستههای شهری که مجاور جباده اصبلی
نباشند)
 -3بافت فشرده در باغبات غیرمجباور جباده (بافبت
فشببرده ریببز دانببهای کببه در باغببات نفببوذ نمببوده
است).

 -4بافت فشرده در باغات کنار جاده (شامل باغاتی
که در بافت فشرده و مجاور جاده قرار دارند).
ب -کنار جاده (بهجز بخش فشرده کنار جاده)

---------------------------------------------------------------------------------" . 1ق" مخفف نام شهر قصران است.
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 –5کنبببار جببباده درکوهپایبببه (قطعبببات واقبببع در
جوار جاده که در اراضبی شبیب دار کوهپایبه
واقع شده است).

 -6بافت غیرفشرده کنار جاده ،غیبر کوهپایبه و
غیبببر مجببباور رودخانبببه (قطعبببات واقبببع در
سطوح سطح مجاور معبر)
این شامل قطعاتی است که کنبار جباده قبرار
دارنبببد ،ولبببی ویژگبببی کوهپایبببهای و یبببا جبببوار
رودخانهای ندارد.

 -7کوهپایه غیرمجاور جاده (اراضی کوهپایبه-
ای که در سایر نقباط پراکنبده اسبت ببه غیبر
از جاده اصلی)
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 -8کنبار جبباده غیببر کوهپایببه و غیرمجبباور
رودخانببببه ،الکببببن مببببیتواننببببد منظببببر
رودخانه را سد نمایند.
لببببذا در ایببببن مببببوارد نیببببز مببببیبایببببد،
ضبوابط ببه گونببهای باشبد کببه ایبن منبباظر
را از انظار عمومی نبندند.

ج -دیگر نقاط
 -9ابنیه مجاور رودخانه غیرمجاور جاده
اصلی
این قطعات نیز که اغلب در اراضی
مسطح قرار دارند ،دارای ویژگی خاصی
هستند که در انسداد دسترسی به رودخانه
و منظر آن موثر خواهند بود ،لبذا بایبد ببا
ضوابط ویژهای احداث شوند.
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ق -1-ضوابط و مقررات عام احداث بنا در بخش کوهپایهای قصران
ایبببن ضبببوابط ببببرای احبببداث بنبببا در اراضبببی ببببا ویژگبببیهبببای مختلبببف
(کوهپایه ،رودخانه ،جوار جاده و غیبره .در تعباریف و جبدول ذکبر شبده اسبت)
تدوین می گردد و راهنمای احداث بنا با هر کاربری در این قطعبات اسبت ،بجبز
مواردی که یک کاربری شرایط ویژهای را نیز به آن اضافه نماید.
ق -1-1-بافت فشرده مجاور جاده ( گروه یک )

 تفکیک  :حداقل  500مترمربع حداکثر ارتفاع بنا در بر معبر اصلی :حداکثر ارتفباع بنبا در ببر معببر اصبلیبرابر با نصف عرض معبر
 حیداکثر ارتفییاع کییل بنییا در بنیای منفصییل :حببداکثر ارتفبباع بنبا برابببر بببا عمببققطعه به عالوه نصف عرض معبر است.
 حییداکثر ارتفییاع کییل بنییا در بنییای پیوسییته :نصببف عمببق قطعببه بعببالوه یببکچهارم عرض معبر
 سط اشغال در طبقه همکف  60 :درصد سط اشغال در طبقات  60 :درصد تراکم حداکثر  :با تحقق کلیه ضوابط یاد شده تراکم حاصل مجازست ()Tتبصره :رعایت مباحث مربوط به سیمای شهری در این ابنیه ضرورت دارد.
ق -2-1-بافت فشرده غیرمجاور جاده ( گروه دو )

 تفکیک  :حداقل  200مترمربع حداکثر ارتفاع بنیا در برمعبیر اصیلی:حبداکثر ارتفباع بنبا در ببر معببر اصبلیبرابر با عرض معبر است.
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 حداکثر ارتفاع کل بنا دربنای منفصل:حداکثر ارتفاع بنا برابر ببا عمبق قطعبهبه عالوه نصف عرض معبر است.
 حیداکثر ارتفیاع کیل بنییا در بنیای پیوسیته:نصبف عمببق قطعبه ببه عبالوه یببکچهارم عرض معبر
 سط اشغال حداکثر در طبقه همکف  60:درصد در صورت امکان رعایبتدیگر ضوابط
 سط اشغال در طبقات  60:درصد در صورت امکان رعایت دیگر ضوابط تراکم حداکثر  240 :درصد در صورت امکان رعایت دیگر ضوابطق -3-1-بافت فشرده در باغات (گروه سه)

 تفکیک :حداقل  2000مترمربع حییداکثر ارتفییاع بنییادر بییر معبییر اصییلی :تببرا م و ارتفبباع بنببا باغببات پرا نببده ومنفرد با رعایت مفاد ضابطه به شرح زیر حاصل م گردد:
 حدا ثر ارتفاع بنا ،معادل عمق قطعبه بعبالوه نصبف عبرض معببر (یبا معبابر)مجاور آن معبر
 سطح اشبغال  %30و داخبل لفبافشمال و جنوب

به از صبفحات تشب یل م شبود به از لببه

غیرمجاور معبر و یبا محبور تمبام معبابر ببا شبیب %200

ترسببیم م شببود و از لبببههاي شببرق و غرب ب غیببر مجبباور معببابر بببا شببیب
 %700و بنا بیرون بزند.
 در نار جاده اصل حداقل فاصله بنا از شبمال و جنبوب نبایبد متبر از %25عرض قطعه نیز بشود .اگر قطعه با ببیش از یبك معببر همجبوار باشبد معبابر
زیر ده متر مشابه قطعه تلق م شوند.
 -حداکثر ارتفاع در بنای منفصل :معادل عمق قطعه بعالوه نصف عرض معبر
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 مکیان احیداث بنیا ،فاصیله بنیا تیا لبیههیای قطعیه :رعایبت مفباد بنبد  2-2مبادهقانون زمین شهری تهران و رعایت ضوابط فاصله لبه بنا تا بر معبر اصبلی
که در سطور باال ذکر شده است.
 سط اشغال در طبقه همکف 30 :درصد سط اشغال در طبقات 30 :درصد تراکم حداکثر :حاصل از تحقق دیگر ضوابط توضیحات :سطح اشغال خدماتی ببه  %40افبزایش مبییاببد ببه شبرط حبداقلتخریب درختان
ق -4-1-بافت فشرده در باغات مجاور جاده ( گروه چهار )

 تفکیک :حداقل  2000مترمربع حییداکثر ارتفییاع بنییا در بییر معبییر اصییلی :تببرا م و ارتفبباع بنببا باغببات پرا نببده ومنفرد با رعایت مفاد ضابطه به شرح زیر حاصل م شود:
 حدا ثر ارتفاع بنبا معبادل عمبق قطعبه بعبالوه نصبف عبرض معببر (یبا معبابر)مجاور آن معبر،
 سطح اشبغال  %30و داخبل لفبافشببمال و جنببوب

به از صبفحات تشب یل م شبود به از لببه

غیرمجبباور معبببر و یببا محببور تمببام معببابر بببا شببیب %200

ترسبببیم م شبببود و از لببببههاي شبببرق و غربببب غیرمجببباور معبببابر ببببا شبببیب
 %700و بنا بیرون بزند.
 در نار جاده اصل حداقل فاصله بنا از شبمال و جنبوب نبایبد متبر از %25عرض قطعه نیز بشود.
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 اگر قطعه با بیش از یبك معببر همجبوار باشبد معبابر زیبر ده متبر مشبابه قطعبهتلق م شوند.
 حداکثر ارتفاع در بنای منفصل :معادل عمق قطعه بعالوه نصف عرض معبر مکان احداث بنا ،فاصله بنا تا لبههای قطعه :رعایت مفاد بند  2-2مباده قبانونزمین شهری تهران و رعایت ضوابط فاصله لبه بنا تا ببر معببر اصبلی کبه در
سطور باال ذکر شده است ببه عبالوه فاصبله بنبا از شبمال و جنبوب نیبز حبداقل
 25%عرض قطعه در هر سمت است.
 حداکثر سط اشغال در طبقه همکف 30:درصد سط اشغال در طبقات 30:درصد تراکم حداکثر :حاصل از تحقق دیگر ضوابط توضیحات :سطح اشغال خدماتی  %40به شرط حداقل تخریب درختانق -5-1-بافت مجاور جاده در کوهپایه (گروه )5

 تفکیک :حداقل  2000مترمربع حداکثر ارتفاع بنا در بر معبر اصلی :بنا در بر جباده نبایبد از صبفحهای کبه ازارتفاع  7متري با زاویه ( %200یا شیب طبیعب ) زمبین هبر بدام بیشبتر ببود
ترسیم م شود ،بیرون بزند( .یعن احداث بنا تبا  7متبر از بف جباده مجباز و
بعد از آن تحت زاویه یاد شده واقع شود)( .ضوابط الف)
 فاصله از لبه غیرمجاور معبر در بنیای منفصیل کوهپاییه :رعایبت مبوارد فبوقبه عالوه آن که بنا از صبفحهاي به ببا شبیب  %100از لببه غیرمجباور معببر
(مقابل) زمین ترسیم م شود و نباید بیرون بزند( .ضوابط ب)
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جاده اصلی

مکان احداث بنا ،فاصله بنا تا لبههای قطعه
فاصله تا لبههای غیرمجاور معبر
 فاصله تا لبه شمالی %25:عرض قطعه که حداقل نباید از  3متر کمتر باشد. فاصله تا لبه جنوبی %25 :عرض قطعه که حداقل نباید از  3متر کمتر باشد. سط اشغال در طبقه همکف 60:درصد سط اشغال در طبقات 55 :درصد (متوسط طبقات) تراکم حداکثر :تراکم حاصل از تحقق دیگر بندهای ضوابط مجازست.توضیحات :اصوال ضوابط (ب) در لبه بلندتر زمین و ضوابط (الف) در لبه کوتاهتر
زمین باید اعمال شود.

مأخذ :مهندسین مشاور زیستا1381 ،
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ق -6-1-بافت غیر فشرده مجاور جیاده غییر کوهپاییه و غییر مجیاور رودخانیه (گیروه
شش)

 تفکیک :حداقل  1500مترمربع حداکثر ارتفاع بنا در بر معبر اصلی :حداکثر ارتفباع بنبا در ببر معببر اصبلیبرابر با برابر نصف عرض معبر است.
 حییداکثر ارتفییاع در بنییای منفصییل :حببداکثر ارتفبباع بنببا برابببر بببا نصببف عمببققطعه به عالوه یک چهارم عرض معبر است.
 حداکثر ارتفاع در بنای پیوسیته :یعنبی  %25عمبق قطعبه بعبالوه یبک هشبتمعرض معبر
 سط اشغال در طبقه همکف 60 :درصد سط اشغال در طبقات 60 :درصد تراکم حداکثر :تراکم بنا حاصل از تحقق دیگر ضوابط حاصل میشود. توضیحات :رعایت حداقل قطع درختان در استقرار بنا ضرورت دارد.ق -7-1-بافت مجاور جاده بین جاده و رودخانه یا با منظر رودخانه (گروه هفت)

 تفکیک :حداقل  2000مترمربع حیداکثر ارتفییاع بنییا در بیر معبییر اصییلی :صببفر (کبه منظببر رودخانببه از معبببرمسدود نگردد)
 حداکثر ارتفاع در بنای منفصل :ارتفاع بنا در نار جاده در قطعات واقبع درسمت رودخانه ،نباید بلندتر از سطح جاده باشد.
همچنببین در اراضبب سببمت رودخانببه در بببر غیرمجبباور جبباده بنببا بببا
عقبنشین معبادل ارتفباع
جاده
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آخرین بخبش سباختمان احبداث شبده و در محبدوده صبفحهاي به از آن نقطبه ببه
موازات زمین طبیع (شیب طبیع زمین) ترسیم م شود ،بیرون نزند.
 فاصله تا لبههای غیر مجاور معبر: فاصله تا لبه شمالی %25:عرض قطعه فاصله تا لبه جنوبی %25 :عرض قطعه فاصبله تبا لببه شبرقی :چنانچبه لبببه شبرقی سبمت رودخانبه باشبد ،در اراضبسببمت رودخانببه در بببر غیرمجبباور جبباده بنببا ب به عقبنشببین  ،معببادل ارتفبباع
آخرین بخش ساختمان احداث شده و در محدوده صفحهاي ه از آن نقطه ببه
موازات زمین طبیع (شیب طبیع زمین) ترسیم م شود ،بیرون نزند.
 فاصله تا لبه غربی :چنانچه لبه غربی سمت رودخانه باشد مشابه مورد فوقاعمال شود.
 سط اشغال در طبقه همکف 60 :درصد سط اشغال در طبقات 55 :درصد تراکم حداکثر :تراکم بنا حاصل از تحقق دیگر ضوابط است. توضیحات :ضرورت عدم انسداد منظر رودخانهق -8-1-بافت واق در کوهپایه غیر مجاور جاده (گروه )8

 تفکیک  :حداقل 1000مترمربع حداکثر ارتفاع بنا در بر معبر اصلی :نصف عرض معبر حداکثر ارتفاع در بنا :بنا از صفحهاي به ببا شبیب  %100از لببه غیرمجباورمعبر زمین ترسیم م شود و نباید بیرون بزند.

162

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان

همچنین ترسیم ش ل بنا در بر جاده از ارتفاع  7متري از صفحهاي به
با زاویه ( % 200یا شیب طبیعب ) زمبین هبر بدام بیشبتر ببود) ترسبیم م شبود،
نباید بیرون بزند( .یعن احداث بنا تا
 7متببر از ببف جبباده مجبباز و بعببد از
آن تحت زاویه یاد شده واقع شود).

 مکان احداث بنا ،فاصله بنا تا لببه-های قطعه
فاصله تا لبههای غیر مجاور معبر
 فاصله تا لبه شمالی %25:عرض قطعه حداقل  3متر فاصله تا لبه جنوبی %25 :عرض قطعه حداقل  3متر سط اشغال در طبقه همکف 60:درصد سط اشغال در طبقات 55 :درصد متوسط طبقات تراکم حداکثر :حاصل از تحقق دیگر ضوابطتوضیحات :ضوابط (ب) در لبه بلندتر بنا و ضوابط (الف) در لبه کوتاهتر بنا

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا

163

مأخببذ:
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ق -9-1-ابنیه مجاور رودخانه غیر مجاور جاده اصلی (گروه )9

 تفکیک :حداقل 1000مترمربع حداکثر ارتفاع بنا در بر معبر اصلی :نصف عرض معبر حداکثر ارتفاع در بنای منفصیل :یبک چهبارم عمبق قطعبه بعبالوه یبک هشبتمعرض معبر
مکان احداث بنا ،فاصله بنا تا لبههای قطعه
فاصله تا لبههای غیرمجاور معبر
 فاصله تا لبه شمالی %25 :عرض قطعه فاصله تا لبه جنوبی %25 :عرض قطعه سط اشغال در طبقه همکف 45 :درصد -سط اشغال در طبقات 40 :درصد متوسط طبقات
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 تراکم حداکثر%80 :توضیحات :عدم انسداد منظر رودخانه
کلیبه مبوارد ذکبر شبده درخصبوص ضبوابط احبداث بنبا در جبدول مربوطبه بیبان
شده است.
ق -2-ضوابط و مقررات تفکیک اراضی در شهر کوهپایهای
ضببوابط و مقببررات تفکیببک اراضببی ،بببرای انببواع قطعببات ،بعببالوه دیگببر
ضوابط احداث بنا در جدول مربوطه آمده است.
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جدول شماره  :2ضوابط احداث بنا عمومی
حدا ثر ارتفاع بنا

( )1و ()18

م ان احداث بنا :فاصله لبه بنا از
()4
لبههاي قطعه

مشخصات ل

فاصله تا لبههاي
غیرمجاور معبر

شماره

نام ،م ان و
دیگر
ویژگ هاي
بنا

حداقل
مساحت
تف ی
()4
جدید

1

بافت فشرده
مجاور جاده

500

معادل
نصف
عرض
معبر

2

بافت فشرده
(غیر مجاور
جاده)

200

معادل
عرض
معبر

حدا ثر
ارتفاع
در بر
معبر
اصل
()2

حداکثر
ارتفاع
در ل
بناي
منفصل
()16

بافت فشرده

معادل
عمق
قطعه
بعالوه
نصف
عرض
معبر
معادل
 2برابر
عمق
قطعه

حدا ثر
ارتفاع ل
بناي
()17
پیوسته

فاصله
تا بر
معبر
()10

فاصله
تا لبه
شمال

فاصله
تا لبه
جنوب

حدا ثر سطح اشغال در صورت
تحقق و رعایت دیگر ضوابط

سطح
اشغال
در
هم ف

سطح اشغال در
طبقات

ترا م
حدا ثر
در
صورت
()3
تحقق
دیگر
مفاد
ضوابط

دیگر
توضیحات یا
شرایط و
ضوابط و
مقررات

نار جاده (بجز بخش بافت فشرده)

معادل
نصف
عمق
قطعه







60%

60%

=
ترا م
حاصل
از تحقق
دیگر
مفاد
ضوابط

رعایت مباحث
مربوط به
سیماي شهري
هماهنگ با
ابنیه مجاور

معادل
عمق
قطعه







60%

60%

240%

هماهنگ با
ابنیه مجاور

3

بافت فشرده
در باغات
(غیر مجاور
جاده)

2000

()7

()7

ممنوع
است

رعایت مفاد بند  2-2ماده 14
()8
قانون زمین شهري تهران و

30%

30%



4

بافت فشرده
در باغات
نار جاده

2000

()7

()7

ممنوع
است

رعایت مفاد بند  2-2ماده 14
قانون زمین شهري تهران و
بعالوه فاصله بنا از شمال و
جنوب نیز حداقل  25%عرض
قطعه در هر سمت است.

30%

5

احداث بنا
نار جاده
در وهپایه

2000

 7متر

25%
عرض
قطعه
حداقل
 3متر

60%

6

بافت
غیرفشرده
نار جاده
غیر وهپایه
و
غیرمجاور
رودخانه

1500

نصف
عرض
معبر

7

وهپایه
غیرمجاور
جاده

1000

نصف
عرض
معبر

ارتفاع
حاصل
از
رعایت
()12
مفاد

ممنوع
است



و ()13

دیگر نقاط

8

9

نار جاده
غیر وهپایه
و غیر
مجاور
رودخانه (یا
مسدود ن ننده
منظر
رودخانه)
ابنیه مجاور
رودخانه

نصف
عمق
قطعه و
یك
چهارم
عرض
معبر



سطح اشغال
خدمات %40
با حداقل قطع
درختان

ترا م
حاصل
از دیگر
مفاد
ضوابط

بند ( )12براي بر
()13
بلندتر و
براي بر
وتاهتر زمین
است

()8

25%
عرض
قطعه
حداقل
 3متر

30%

 55%متوسط طبقات

معادل یك
چهارم
عمق
قطعه







60%

60%



()12

معادل یك
چهارم
عمق
قطعه



25%
عرض

25%
عرض

60%

 55%متوسط



500

معادل
عرض
معبر

1000

نصف
عرض

ارتفاع
حاصل
از
و ()13

سطح اشغال
خدمات %40
با حداقل قطع
درختان

با حداقل قطع
درختان

بخش بلندتر
زمین ( )12و
بخش پستتر
()13

نصف
عمق
قطعه و
یك
چهارم
عرض
معبر

معادل یك
چهارم
عمق
قطعه



10%
عرض
قطعه

10%
عرض
قطعه

60%

60%

100%

با حداقل قطع
درختان

معادل
یك

ممنوع
است



25%
عرض

25%
عرض

45%

40%

80%

نبستن منظر
رودخانه و با
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حدا ثر ارتفاع بنا

مشخصات ل

شماره

نام ،م ان و
دیگر
ویژگ هاي
بنا

حداقل
مساحت
تف ی
()4
جدید

فاصله تا لبههاي
غیرمجاور معبر
حدا ثر
ارتفاع
در بر
معبر
اصل

حداکثر
ارتفاع
در ل
بناي
منفصل

معبر

چهارم
عمق
قطعه

()2

غیرمجاور
جاده اصل

( )1و ()18

م ان احداث بنا :فاصله لبه بنا از
()4
لبههاي قطعه

()16

حدا ثر
ارتفاع ل
بناي
()17
پیوسته

فاصله
تا بر
معبر
()10

فاصله
تا لبه
شمال

فاصله
تا لبه
جنوب

قطعه

قطعه

حدا ثر سطح اشغال در صورت
تحقق و رعایت دیگر ضوابط

سطح
اشغال
در
هم ف

سطح اشغال در
طبقات

ترا م
حدا ثر
در
صورت
()3
تحقق
دیگر
مفاد
ضوابط

مأخذ :مهندسین مشاور پارسوماش پایدار1392 ،
 = بدون محدودیت
 =Tیعنی تراکم حاصل از رعایت دیگر مفاد ضوابط

* توضی اعداد مندرج در جدول احداث بنا
( )1ارتفاع بنا در بر معابر فرع (غیر معبر اصل مجاور زمین) براساس
مندرجات ضوابط احداث بنا
( )2در صبورت عقبنشبین از ببر معبببر در شب ل

به ارتفبباع مجباز نسببت از عببرض

معبر است ،به همان نسبت به ارتفاع افزوده م شود.
( )3اگر ترا م اعالم نشده باشد ،ترا م حاصل از رعایت دیگر مفاد ترا م مجاز است.
( )4عمل ردهاي خدمات و یا تأسیسبات براسباس ضبوابط سبازمان و یبا ارگبان مربوطبه
نیاز به تف یك متر داشته باشند ،این امر بالمانع است .بعالوه مساحت و تأسیسات
این ببه آیببا م توانببد بخش ب از دیگببر عمل ردهببا باشببد (مثببل پسببت بببرق) از طریببق
سازمان مربوطه تعیین م شود.
( )5احداث بنا در هر پهنه براساس ضوابط ردیف مربوطه انجام م شود.
( )6دسترس نباید مزاحم آمد و شد شود و یا براي خود عمل رد مش لساز باشد.
( )7ارتفاع بنا در نار جاده در قطعات واقع در سمت رودخانه بنا نباید بلنبدتر از سبطح
جاده باشد.

دیگر
توضیحات یا
شرایط و
ضوابط و
مقررات

حداقل قطع
درختان و
دیوار
غیرصلب

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا

167

( )8در اراض سمت رودخانه در بر غیر مجاور جاده بنا ببا عقبنشبین معبادل ارتفباع
آخببرین بخببش سبباختمان احببداث شببده و در محببدوده صببفحهاي ببه از آن نقطببه بببه
موازات زمین طبیع (شیب طبیع زمین) ترسیم م شود ،بیرون نزند.
( )9ضرورت م انگزین با حداقل تخریب درختان
( ) 10فاصله تا بر معبر شامل تمام معابر است به جز معابري به در مبتن ضبوابط
مستثن شوند.
( )11از طریببق سببازمان مربوطببه تعیببین م شببود ول ب نبایببد حقببوق همسببایگ را
مخدوش نماید.
( )12بنببا از صببفحهاي ببه بببا شببیب  %100از لبببه غیرمجبباور معبببر زمببین ترسببیم
م شود و نباید بیرون بزند.
( )13ترسببیم ش ب ل بنببا در بببر جبباده از ارتفبباع  7متببري از صببفحهاي ببه بببا زاویببه
( %200یببا شببیب طبیعب ) زمببین هببر ببدام بیشببتر بببود) ترسببیم م شببود ،نبایببد
بیرون بزند( .یعن احداث بنا تا  7متر از بف جباده مجباز و بعبد از آن تحبت
زاویه یاد شده واقع شود.
( )15ضرورت مکانگزینی به گونهای که حبداقل آسبیب ببه درختبان وارد شبود در
جوار جاده این فاصله معادل این فاصبله معبادل  %25عبرض قطعبه از شبمال
و جنوب است (براي پهنه سبز و باز).
( )16بنبباي منفصببل بببه سبباختمان گفتببه م شببود ببه بببهجز طبقببه هم ببف در طبقببات
دیگببر از شببرق و غببرب (غیببر مجبباور معبببر) بببه لبببه زمببین متصببل نباشببد و
حداقل  25سانتیمتر براي هر طبقه فاصله داشته باشد ه نباید از  2متبر متبر
شود .در جوار جاده به جز در بافتهاي فشبرده سبه بخبش شبهري ایبن فاصبله
معادل  %25عرض قطعه از هر سمت است.

16
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( )17بنای

ه در یك سمت به بناي ساخته شده قبل

ه در لبه قطعبه سباخته شبده باشبد،

اگر با همان سطح و ارتفاع متصل شود نیز منفصل تلق م شود.
( )18در صورت احراز بند  2-2آییننامه مباده  14زمبین شبهري تهبران ،سبطح اشبغال
 %30م شود و ترا م حاصل از رعایت لفاف فضای با مشخصات آت .
تببرا م و ارتفبباع بنببا باغببات پرا نببده و منفببرد (بنببد )2-2بببا رعایببت مفبباد ضببابطه بببه
شرح زیر حاصل م شود:
 حببدا ثر ارتفبباع بنببا معببادل عمببق قطعببه بعببالوه نصببف عببرض معبببر (یببا معببابر)مجبباور آن معبببر ،سببطح اشببغال  %30و داخببل لفبباف
م شود ه از لبه شمال و جنوب

ببه از صببفحات تش ب یل

غیرمجاور معببر و یبا محبور تمبام معبابر

بببا شببیب  %200ترسببیم م شببود و از لبببههاي شببرق و غرب ب غیببر مجبباور
معابر با شیب  %700و بنا بیرون بزند .در نبار جباده اصبل حبداقل فاصبله
بنا از شمال و جنوب نباید متر از  %25عرض قطعه نیز بشبود .اگبر قطعبه
بببا بببیش از یببك معبببر همجببوار باشببد معببابر زیببر ده متببر مشببابه قطعببه تلقبب
م شوند.
ماده  -14براساس ماده  14قانون زمین شهري تهران
 = Tتبرا م ببا رعایبت دیگببر مفباد ضبوابط تبا حببد مم بن مجباز اسبت و داراي حببدي
ندارد.
 =Xممنوع است.
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 -5-5ضوابط احداث بنا در شهری با شیبهای تند
شهر جدید در شرق تهران و پردیس در دامنههای کبوه ببا اراضبی پرشبیب
بین  30تا  60درجه قبرار دارد .در راسبتای عبدم تغییبر در محبیط طبیعبی و توسبعه
پایدار ،شکل معمول احداث بنا موجب مبیشبد کبه شبهر تبراسبنبدی شبود (ببا خباک-
برداری و خاکریزیهای زیاد) .لبذا ببا توجبه ببه "اصبل عبدم تغییبر در شبیب طبیعبی
زمببین" ضببوابط خاصببی بببرای شببهر پببیشبینببی گردیببد( .مهندسببین مشبباور زیسببتا،
)1381
یبک -احبداث بنببا در سبطوح طبیعببی زمبین و بببا حفبظ شببیب طبیعبی صببورت
میگیرد.
دو -سطح اشغال تا  %80کل زمین خواهد بود.
سه %10 -از طرفین به فضبای بباز اختصباص مبییاببد ،درنتیجبه ببین ابنیبه
فاصله وجود دارد.
چهار -مقدار لغزش طبقات برروی هم باید به گونهای باشد که حبداقل خباک-
برداری صورت گیرد.
پنج -برقراردادن جعبه گلهایی در لبههای تبراسهبا ببا ارتفباع  90سبانتیمتر و
عمق الزم (حدود  70سانتیمتر) دید به تراس پایین قطع میشود.

1
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مأخذ :مهندسین مشاور زیستا1381 ،

مأخذ :مهندسین مشاور زیستا1381 ،

قطع دید به تراسهای پایین با جعبه گل با ارتفاع و عمق مناسب
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 -5-6ضییوابط احییداث بنییا مشییاعی دو واحییدی حیییاطدار بییا نییور شییمالی و
جنوب
 -5-6-1ضوابط آمادهسازی خمین

1

در طببرح آمببادهسببازی اراضببی بببا عنببوان "پشببت بببرج" در شببهر خمببین
تقاضای ساکنان برای احداث خانههایی بود کبه داشبتن حیباط و نبور شبمال و جنبوب
را بببه طببور توأمببان داشببته باشببد .الکببن مباحببث اقتصببادی و محببدودیت زمببین اجببازه
احداث خانههای تک واحدی را نمیداد ،مگبر اینکبه تفکیبکهبا بسبیار کوچبک مبی-
شببد ،کببه در ایببن صببورت نیببز بببا افببزایش سببطح معببابر ،طببرح از توجیببه اقتصببادی
برخوردار نمیگردید.
لببذا ضببوابط بببه گونببهای نوشببته شببد کببه هببر بنببا (در جببوار معببابر شببمالی-
جنوبی که بیشترین اشعه زمستانی و کمترین تابستانی را دارد) ببه ایبن شبکل سباخته
شببود کببه حیبباط جنببوبی و قیمببت جنببوبی طبقببه همکببف متعلببق بببه یببک واحببد باشببد و
قسمت شمالی طبقه اول ببا پلبه ببه آن متصبل گبردد و حیباط شبمالی و قسبمت جنبوبی
طبقه همکف با قسمت جنوبی طبقه اول به واحبد بعبدی (طبرح مشباعی ضبربدری).
(مهندسین مشاور زیستا)1363 ،

واحد  Aو واحد  Bهر دو دارای نور شمال و جنوب و هر دو دارای حیاط.
--------------------------------------------------------------------------------- . 1مأخذ :طرح آمادهسازی خمین ،زیستا ،1363 ،وزارت مسکن وشهرسازی

12
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 -5-6-2ضوابط شهرک محالتی تهران

شهرک محالتبی در شبمالشبرقی تهبران کبه از شبیب تنبد زمبین برخبوردار
است ،ضوابط احداث بنا بدینترتیب بود کبه طبقبه همکبف پبایین و حیباط آن ببه یبک
واحد و طبقه اول (همکف از معبر شمالی) و حیاط آن به واحد دیگر.

مهندسین مشاور بُعد چهارم1366 ،

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا
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 -5-7ضوابط بلندمرتبهسازی تهران
آ -این ضوابط برای احداث بناهای بلنبد تهبران تبدوین گردیبد و اغلبب مبوارد منبدرج
در مبببانی آن همچببون حقببوق همسببایگی ،شببهروندی و سببایر حقببوق شببهری را
مدنظر قرار داده است و با چند تغییر در ضوابط آن بههنگبام تصبویب منجبر ببه
سبباخت اشببکال مشببابهی در شببهر شببد کببه ،مببورد نقببد بسببیاری از معمبباران و
شهرسازان قرار گرفت .در این ضابطه با رعایت حقوق همسبایگی در اخبذ نبور
و اشعه زمستانی و فاصله نسبت به ارتفاع شکل گرفته اسبت( .مهندسبین مشباور
زیستا)1383،
چگونگي تشكیل لفافی به شکل ،هرم فضایي كه ساختمانهاي منفصل در آن قرار
ميگیرند
-

در ساختمانهای منفصل اشعه از بین ابنیه میتواند عبور نماید .لذا فاصله با
همسایه شمالی نصف ارتفاع است.

-

توجه به سیمای شهری در رعایت ارتفاع بنا نسبت به عرض معبر

-

رعایت حقوق ساکنان آتی و شهری با احتساب فضای باز نسبت به زیربنا
و توجه به آلودگی هوا و منظرهای شهری ،ضوابطی تدوین گشت و برای

انعطافپذیری برای هر بنا ،لفافی تعریف شد که با قرارگیری بنا در داخل (با هر شکلی
که ساخته شود) مباحث فوق رعایت میگردد به این ترتیب که:
-

شیب صفحات هرم از محور خیابان و لبههاي شمال و جنوب زمین در
غیرمجاور معبر  200درصد (ارتفاع  2به یك افق )

-

شیب صفحات هرم از شرق و غرب ه همجوار معبر نباشد  700درصد
(ارتفاع  7به یك افق )

1
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تبصره :در طبقه اول رعایت این شیب ضرورت ندارد و بنا م تواند همباد لبه زمین
باشد.
ش ل زیر هرم فضای و شیب صفحات هرم را در قطعات منفصل نمایش م دهد.

مأخذ :مهندسین مشاور زیستا1383 ،

اش ال زیر ام انات مختلف احداث بنا در یك هرم فضای را با رعایت
سرانه فضاي باز مورد نیاز نشان م دهند.
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مأخذ :همان

هرم فضایي ساختمانهاي ردیفي (پیوسته) در قطعات شمالي
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شیب صفحه هرم از محور خیابان  200درصد (ارتفاع  2افق )1
شیب از لبه شمال

زمین  60درصد (افق  1/65به ارتفاع  )2که

معادل شیب اشعه خورشید در زمستان است.
چنانچه قطعه تف ی

نسببت ببه شبمال انحبراف داشبته باشبد شبیب از لببه شبمال

برابر( 60% ÷ cos :افق  1/65 × cosبه ارتفاع )1
-

از طرفین ،صفحات عمود بر لبه زمین
ش ل زیر چگونگ

ترسیم صفحات هرم فضای

براي قطعات شمال نمایش م دهد.

مأخذ :همان

و هرم یاد شده را

1
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هرم فضایي ساختمانهاي ردیفي (پیوسته) در قطعات جنوبي
-

شیب صفحه هرم از محور خیابان ( %60ارتفاع  1افق )1/65

اگر زمین نسبت به محور شمال جنوب زاویه داشته باشد برابر:
60% ÷ cos
-

شیب از لبه جنوب زمین ( %20ارتفاع  2افق )1

-

از طرفین ،صفحات عمود بر لبه زمین

ش ل زیر نمایش هرم فضای قطعات جنوب را نمایش م دهد.

مأخذ :همان
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ش ل زیر براي مثال هرم فضای قطعات جنوب با  150درجه انحراف به
غرب نمایش داده م شود.

مأخذ :همان

1
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تعیین تراكم ساختماني
در حجم یاد شده از طریق برآورد سطح زیر بنا ،تعداد سا نین مشخص و با
توجه به سرانه فضاي باز مورد نیاز ،با شرط تأمین این فضا ،ترا م ساختمان
به دست آمده قابل ساخت است و گرنه از ترا م ساختمان آنقدر استه م شود تا
سرانه فضاي باز تأمین گردد.
-

اش ال مربوط به انواع ام انات احداث بنا در زمین چهار هزار متري
را با رعایت سرانه فضاي باز نمایش م دهد (مراجعه شود به اشکال
امکانات مختلف احداث بنا در یک لفاف فضایی با رعایت سرانه
فضای باز).

-

ترا م ساختمان پایه هر زمین ،برابر ترا م ساختمان طرح تفصیل
بوده و در صورت

ه با رعایت اصول مندرج در این فصل ام ان

احداث بنا با ترا م بیشتر مم ن باشد با توافق شهرداري و اخذ بخش
از اضافه ارزش حاصله ،احداث بنا با ترا م یاد شده (با رعایت سقف
ساختمان هر یك از تقسیمات شهري) مجاز خواهد بود.
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 -5-8ضوابط در شهر با برنامهریزی پهنهبندی
در طبببرحهبببای سببباختاری -راهببببردی (کبببه طبببرح جبببامع تهبببران نیبببز
براساس آن تهیه شده است) ببه جبای کباربری اراضبی پهنبهبنبدی ببرای اراضبی
مطرح میشود ،کبه ضبوابط نیبز ببههمبان اسباس بایبد تنظبیم شبود ،ضبوابط زیبر
گونه ای از این برخوردست با تکیه با معیارها و شباخصهبای ذکبر شبده در ایبن
گزارش.
 كلیات ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پهنههادر ضوابط پهنه بندي حد ارتفاع مجاز و نسببت فضباي بباز ببه زیربنبا
تعیین شده است .ببر اسباس آن دیگبر ضبوابط احبداث بنبا ببه شبرح زیبر پیشبنهاد
م شود:
ضوابط احداث بنا در پهنه  R11و R14
در ایببن پهنببهها ببه احببداث سبباختمانهاي وتبباه  7تببا  10متببر مببد نظببر
است ،ضوابط زیر م باید رعایت شود:
یك) ارتفاع بنا در ِبر معبر (براي كلیه قطعات)
در ِبر معبر ،ارتفاع بنا ،نصف عرض معبر است به در  R11م توانبد از
حداقل  8متر وتاهتر نشود.
بر معبر ،ببراي ارتفباع بلنبدتر از نصبف عبرض معببر ،عقبنشبین
در ِ
به اندازه اضافه ارتفاع تا رسیدن به حد ارتفاع پهنه مم ن م شود.
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دو) ارتفاع بنا در لبیه جنیوبي ییا شیمالي غییر مجیاور معبیر ،در قطعیات شیمالي
یا جنوبي
ارتفاع بنا در این بخش براببر فاصبله تبا لببه قطعبه اسبت .ببراي ارتفباع
بیشببتر تببا حببد ارتفبباع مجبباز پهنببه ،م بایببد بببراي اضببافه ارتفبباع عقبنشببین
صورت پذیرد (ضابطه برای کلیه انواع قطعات).
تبصییره :اگببر فاصببله تببا لبببه قطعببه در بخشهبباي مختلببف متفبباوت باشببد ،در هببر
قسمت ضوابط رعایت ارتفاع به فاصله تبا لببه قطعبه جداگانبه م بایبد
رعایت گردد.
سییه) فاصییله از شییرق و غییرب غیییر مجییاور معبییر در كلیییه قطعییات و مقییررات
نماسازي
رعایت فاصله از شرق و غرب ضرورت نبدارد ،ولب ببراي بدنبههای
ببه بببه سبباختمان مجبباور متصببل نم شببود ،نماسببازي مشببابه ببباق نمببا اجببباري
است.
چهار) فاصله از شمال در قطعات شرقي ،غربیي ،شیمال شیرقي و شیمال غربیي
و نماسازي
فاصله از لبه شبمال ببراي ایبن قطعبات ضبرورت نبدارد ،ولب توصبیه
مبیشبود ،در صبورت عبدم ایجباد فاصبله ،نماسبازي مشبابه بباق نمبا ،ضبروري
است.
پنج) فاصله از جنوب در قطعات شمالي ،غربي ،جنوب شرقي و جنوب غربي
رعایببببت فاصببببله معببببادل حببببداقل  5متببببر از جنببببوب در ایببببن قطعببببات
ضرورت دارد.
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شش) دستورات کلی ضوابط احداث در دیگر قطعات
-

بر تمام معابر ،رعایت مقررات بند «یك» ضروري است.
در ِ

-

در قطعببات چنببد بببر (عببالوه بببر آن) در لبببههاي جنببوب غیرمجبباور معبببر،
رعایت مقررات بند «پنج» ضرورت دارد.

ضوابط احداث بنا در پهنه  R12و R13

در پهنههای

ه احداث ساختمانهاي ببا ارتفباع متوسبط  14تبا  25متبر

مدنظر است ،ضوابط به شرح زیر م باشد:
یك) ارتفاع بنا در جوار معابر (براي كلیه قطعات)
ارتفاع بنا در جوار معابر ،برابر عبرض معببر و ببراي ارتفباع بیشبتر،
تا حد مجاز پهنه ،ضرورت دارد نصف اضافه ارتفاع ،عقبنشین شود.
دو) ارتفاع بنا در لبیه جنیوبي (غیرمجیاور معبیر) قطعیات جنیوبي و لبیه شیمالي
(غیرمجاور معبر) قطعات شمالي
این ارتفاع برابر فاصله لبه بنا تا لبه قطعه م باشد .براي ارتفاع بیشتر ،باید
برابر اضافه ارتفاع عقبنشین شود.
در بناهاي منفصل (یعن غیر متصبل از شبرق و غبرب از سبومین طبقبه
به باال) فاصله از شمال م تواند تا رسیدن به ارتفاع مجاز ،تا  3متر اهش
یابد.

سه) فاصله از شرق و غرب در قطعات شمالي یا جنوبي (غیرمجاور معبر)

1
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در صورت وجود بنا در شرق یا غرب ،اتصال ببه بنباي یباد شبده تبا همبان
ارتفاع و سطح بالمانع است ،در غیر این صورت از سومین طبقه بایبد ببا فاصبلهای
که در ضوابط مشخص میشود احداث گردد.
چهار) فاصله از شمال در قطعات شرقي ،غربیي ،شیمال شیرقي و شیمال غربیي
(غیر مجاور معبر) و نماسازي
فاصببله از شببمال ضببرورت نببدارد ول ب توصببیه م شببود .بببه هببر حببال
نماسببازي در نمبباي شببمال مشببابه ببباق نماهببا اجببباري اسببت و در ایببن صببورت
احداث نورگیرهاي غیر اصل

ه تا ارتفباع  175سبانتیمتر بازشبوهاي آن ثاببت

و مات باشد بالمانع است.
پنج) فاصله از جنوب در قطعات شرقي ،غربي ،جنوب شرقي و جنوب غربي
 -حداقل  5متر فاصله تا لبه جنوب قطعه ضروري است.

 در قطعات چند بر ،رعایت فاصله جنوبی غیرمجاور معببر و شبرقییا غربی غیرمجاور معبر نیبز طببق بنبد «پبنج» و «سبه» ضبرورت
دارد.

جدول شماره  :3ضوابط احداث بنا در پهنههای مختلف
نامپهنه و یا
پهنهها

حدارتفاع پهنه و
رعایت درصد
فضای باز به
زیربنا

ارتفاع در بر
معبر نسبت به
عرض معبر

مقدار عقب-
نشینی برای
ارتفاع
اضافی

R11

10

نصف
عرض معبر

برابر اضافه برابر ارتفاع برای اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع

عمق حیاط در قطعات
شمالی

عمق حیاط در قطعات
جنوبی

فاصله از شرق یا
غرب در قطعات
شرقی یا غربی

فاصله از
شمال در
قطعات
شرقی یا
غربی

برابر ارتفاع و عقب-
نشینی معادل اضافه

-

-

فاصله از
جنوب در
قطعات
شرقی یا
غربی

فاصله از شرق
یا غرب در
قطعات چندبر

فاصله از
جنوب در
قطعات چندبر

5

-

5
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تا  8متر
R14

7

R12

14

R13

 17تا 25

R21,22,23
R24

9

نصف
عرض معبر

برابر اضافه برابر ارتفاع برای اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع

185
ارتفاع
برابر ارتفاع و عقب-
نشینی معادل اضافه
ارتفاع

-

از طبقه سوم با
برابر ارتفاع و عقب-
فاصله مگر در
معادل عرض نصف اضافه برابر ارتفاع برای اضافه
نشینی معادل اضافه
جوار بنای
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
معبر
ارتفاع
موجود
از طبقه سوم با
برابر ارتفاع و عقب-
فاصله مگر در
معادل عرض نصف اضافه برابر ارتفاع برای اضافه
نشینی معادل اضافه
جوار بنای
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
معبر
ارتفاع
موجود
مشابه الگوی موجود در هر زیرپهنه
-

-

-

-

از طبقه سوم با
فاصله مگر در
جوار بنای
موجود

R25

14

معادل عرض نصف اضافه برابر ارتفاع برای اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
معبر

برابر ارتفاع و عقب-
نشینی معادل اضافه
ارتفاع

R26

 25به باال

معادل عرض نصف اضافه برابر ارتفاع برای اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
معبر

برابر ارتفاع و عقب-
نشینی معادل اضافه
ارتفاع

حداقل  3متر و
نیم متر بهازای
هر طبقه

S12,21

 13تا 40

معادل عرض نصف اضافه برابر ارتفاع برای اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
معبر

برابر ارتفاع و عقب-
نشینی معادل اضافه
ارتفاع

حداقل  3متر و
نیم متر بهازای
هر طبقه

S32,33

14

نصف
عرض معبر

برابر اضافه
ارتفاع

M11

 13تا 40

نصف
عرض معبر

برابر اضافه
ارتفاع

M12

 9و 16

نصف
عرض معبر

برابر اضافه
ارتفاع

M21

 13و 9

نصف
عرض معبر
تا  18متر

برابر اضافه
ارتفاع

M22
S125,S22
S111

-

5

-

5

-

5

مشابه شرقی یا
غربی

5

-

5

مشابه شرقی یا
غربی

5

-

-

-

-

-

حداقل  3متر حداقل  5متر
و یک متر
و یک متر
بهازای هر
بهازای هر
طبقه
طبقه
حداقل  3متر حداقل  5متر
حداقل  3متر و حداقل  5متر و
و یک متر
و یک متر
نیم متر بهازای یک متر به-
بهازای هر
بهازای هر
ازای هر طبقه
هر طبقه
طبقه
طبقه
حداقل  3متر و حداقل  5متر و
نیم متر بهازای یک متر به-
ازای هر طبقه
هر طبقه

برابر ارتفاع و عقب-
برابر ارتفاع برای اضافه
نشینی معادل اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
برابر ارتفاع و عقب-
برابر ارتفاع برای اضافه
نشینی معادل اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
برابر ارتفاع و عقب-
یک دهم عرض
برابر ارتفاع برای اضافه
حداقل  3متر
نشینی معادل اضافه
زمین
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
برابر ارتفاع و عقب-
برابر ارتفاع برای اضافه
نشینی معادل اضافه
ارتفاع معادل آن
ارتفاع
تصویب طرح ویژه
با طرحهای موضعی
تثبیت وضع موجود تا تهیه طرح منظر و طراحی شهری

مأخذ :مهندسین مشاور بومسازگان1386 ،

یک دهم عرض
زمین

5

مشابه شرقی یا
غربی

5

حداقل  3متر

حداقل  5متر

حداقل  3متر

حداقل  5متر

5

-

5

حداقل  5متر

حداقل  3متر

حداقل  5متر

5

-

5
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 -5-9ضوابط احداث بنا در طرح تفصیلی حوزه میانی غربی مشهد
-5-9-1ضوابط احداث بنا عمومی

() 1

باتوجببه بببه عوامببل مببوثر در شببکل گیببری بنببا ،یعنببی رعایببت حقببوق
همسبایگی (در اخبذ نببور ،اشبعه و فاصبله مناسببب) ،سیماسبازی مناسبب شببهری،
حقببوق بهببرهوران و سبباکنان آتببی و ببباتوجببه بببه مببواردی کببه در ضببوابط رایببج
شهرهای کشور به شکل عرف درآمبده اسبت ،ضبوابط احبداث بنبا ببه قبرار زیبر
است:
ضوابط
 -1مبانی (ویژگیهای عمده حجم بنا)
 - 1-1بنا از دو بخش پایه و بدنه تشکیل میشود.
• بخش پایه :میتواند ببه لببههبای قطعبه متصبل
احداث شود.
• بخش بدنه :میباید ببا فواصبل معینبی از لببه -
های قطعه احداث گردد.
 - 1-2ارتفاع پایه و کل بنا
• ارتفبباع پایببه بنببا :بببا عببرض معبببر مجبباور
متناسب است.
• ارتفاع کل بنا :با طول قطعه تناسب دارد.
 - 1-3تراکم :تراکم هر بنا حاصبل مسباحت حاصبل از
ارتفاع پایه و کل بنا (با رعایبت دیگبر مفباد
ضببوابط) اسببت ،کببه البتببه در هببر یببک از
تقسبببیمات شبببهری براسببباس مباحبببث دیگبببر
شهرسازی ممکنست به حد خاصبی محبدود
شود.
 - 1-4ضرورت هماهنگی سباختمانهبای مجباور ببا
یکدیگر
بعلببت اهمیببت همبباهنگی بببین سبباختمانهببا،
مقرراتببی بببرای ایببن همبباهنگی وضببع شببده
است.
 - 1-5فضای باز و فضای سبز
• سطح اشغال بنا :برحسب عبرف حباکم در
هر تقسیم شهری تعیین میشود (کبه عمبال
----------------------------------------------------------------------------------
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فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا

•

•

ضوابط
در اغلبب شببهرهای ایببران  %60مسبباحت
زمین است) و مکان اشبغال در بخبشهبای
نوساز یا شرف بازسازی شهر مجاور معببر
و گرنه مشابه محبل اشبغال غالبب هبر تقسبیم
شهریست.
فضای سبز :نسبتی از سطح زیربناست ،کبه
روی زمین و در صورت عدم کفایت فضای
باز روی بخش پایه و یبا طبقبات تبأمین مبی-
گردد.
بعببالوه جهببت تببنفس زمببین  %20مسبباحت
قطعه باید روی خباک ببوده و روی آن حتبی
کفسازی هم نشود.

 -2کلیات ضوابط احداث بنا
 - 2-1ارتفاع بخش پایبه در رابطبه مسبتقیم اسبت ببا
عببرض معبببر اصببلی مجبباور قطعببه اسببت.
(یعنی نسبتی از عرض معبرست)

• ایببن نسبببت (بببرای تعیببین ارتفبباع پایببه بنببا) در
تراکمهای مختلف تغییر مینماید.
• در این ضوابط ارتفاع پایه بنا در جبوار معبابر
با عرض کمتر از  8متر برابر حداکثر  8متبر
و برای معابر  8تا کمتر از دوازده متبر براببر
 14متر و برای معبابر  12تبا عبرض  32متبر
 16متر و ببرای معبابر ببا عبرض ببیش از 32
متر نصف عرض معبر خواهد بود.
تبصره :اگر قطعه دو یا چند بر باشد ،ارتفاع پایبه،
باتوجبه بببه عبرض معبببر اصبلی مجبباور بخبش پایببه
محاسبه میگردد.
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ارتفاع پایه نسبت به عرض معبر
 -2-2سطح اشغال بنا و محل اشغال
 -2-2-1سطح اشغال
سطح اشغال پایبه بنبا در تمبام قطعبات  %60مسباحت
قطعبه اسبت کبه بببرای انعطباف در طراحبی ده درصببد
بیببرونزدگببی و تببورفتگی در آن مجازسببت (بببه شببرط
عدم عدول از مساحت مجاز پایه)
• بهرحببال جمببع فضبباهای ببباز نمببیتوانببد از %40
مساحت زمین (بعداز اصالحی) کمتر شود.
تبصره  :1-با هر معبر اضبافی (ببا عبرض ده متبر و
بیشببتر)  %5بببه سببطح اشببغال (و محببل
ساخت) افزوده میشود و بهمین نسبت از
جمع فضاهای باز کاسته میگردد.
 -2-2-2محل اشغال بنا
در بخشهبای نوسباز و یبا در شبرف بازسبازی (یعنبی
دارای سباختمانهببای کهنبه) محببل اشبغال بنببا در جببوار
معابرست.
در بخشهایی از شهر که نوسازست و محل احداث بنا
در شمال زمین و یا محل دیگریست ،محل اشغال بنا به
شرط رعایت دیگر مفاد ضبوابط (کبه خواهبد آمبد) در
همان مکانهای تعیین میگردد.
تبصره  :2-بهازای کسبر هبر  %5از سبطح اشبغال ببا
خواست خود متقاضی  %5به تراکم مجاز افزوده می-
شود (تراکم تشویقی)

* نمایش بند ( )2-2در قطعات مختلف
محل احداث بدنه بنا در گونههای مختلف قطعبات
از نظببر محببل اسببتقرار نسبببت بببه معبببر و تعببداد
معابر اطراف قطعه

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا
ضوابط
 - 2-3ارتفاع کل بنا
 ارتفاع کل بنا (پایه و بدنه) در تراکمهایمختلف معبادل درصبدی از طبول قطعبه
اسبببت .کبببه در ایبببن ضبببوابط در تبببراکم
متوسط  %75عمق قطعه است.
 ارتفاع در تبراکم کبم  %50و در تبراکم -های زیاد بین  100تا  200درصد طبول
قطعه است.
تبصره  :1-اگر طول قطعه متغییر باشد ،متوسط آن
مدنظر خواهد بود.
تبصره  :2-عالوه بر مباحث فبوق ،در معبابر زیبر
 18متر حداکثر ارتفاع بنا حداکثر به
دو برابببر عببرض معبببر محببدود مببی -
شود.
تبصییره  :3در قطعبباتی کببه عببرض قطعببه کمتببر از
 12مترست ،نیبز احبداث بنبا ببیش از
 5طبقه (یبا  4طبقبه و پیلبوت) مجباز
نمیباشد.

 - 2-4محل ساخت بنا
• بنببا در محببدوده لفبباف بنببا (در بخببشهببای
پایه و بدنه) و با رعایت کل مساحتی کبه
محاسبه میشود ،میتواند احداث شود.
تبصیییره :ببببه شبببرط اینکبببه از تبببراکم مجببباز بخبببش
شهری که قطعه در آن قرار دارد بیشتر نشود.
 - 2-4-1فاصله "بدنه بنا" از لبیههیای غیرمجیاور
معبر
 ضبرورت دارد" ،بدنبه بنبا" ببا فاصببلهایاز لبههای زمین غیرمجاور معبر ساخته
شود.
 ایببن فاصببله معببادل  %6طببول قطعببه وحداقل  1/5متر و برای تبراکمهبای زیباد
 3مترست.
 در مببواردی کببه بنببا از حببداکثر ارتفببباعاسببتفاده نمببیکنببد .فاصببله از طببرفین بببه -
ازای هببببر طبقببببه  0/25متببببر و حببببداقل
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ضوابط
فاصله  1/5متر میباشد.
 - 2-4-2فاصله لفباف طبقبات بدنبه بنبا از لببه معببر
نباید کمتر از  %10عمق قطعه باشد.
تبصره :در مواردی که از کل ارتفاع مجاز استفاده
نمببیشبببود ایبببن فاصببله معبببادل  0/4متبببر
برای هر طبقه و حداقل  1/5متر خواهبد
بود.
شیب لفاف در تراکم متوسط
 - 2-4-3محل ساخت پایه بنا
پایه بنا می تواند به طرفین و لبه معبر متصبل باشبد
(احببداث شببود) و سببطح اشببغال متوسببط طبقببات آن
( 60%شصت درصد) است.
 - 2-5انعطالف در شکلگیری بنا
جهت تحقق انعطاف در طراحبی بنبا ببرای
گریببز از شببکلگیببری بناهببای یببک شببکل و امکببان
دادن بببه خالقیببت طببراح بنببا مقببررات زیببر اعمببال • اشببکال زیبببر نمایببانگر انعطبببافی اسببت کبببه در
میگردد.
بخش پایه میتواند شکل بگیرد.
یک  -دربخش پایبه کبه سبطح اشبغال متوسبط %60
اسببت ،بببرای انعطبباف در طراحببی بیبببرون -
زدگی تا ده درصد از این حبدود بالمانعسبت،
به شرط اینکه جمع بیرون زدگی و تورفتگی
باعث نشود که مساحت کل پایه (که از تعبداد
طبقه مجاز پایه ضبربدر  %60حاصبل مبی -
گردد) بیشتر شود.
دو  -در بدنه طبقبات مبیتواننبد تبا  %20از حبد یباد
شبده بیبرون زده یبا فرورفتگبی داشبته باشبند،
به شرطی که جمعا مساحت کبل طبقبات بدنبه
(که از مساحت متوسط طبقات ضربدر تعداد
طبقه حاصل مبیگبردد) ،بیشبتر نشبود و ثانیبا
فاصبببله از طبببرفین و معببببر هیچگببباه از 1/5
متر کمتر نگردد.
 - 2-6تعداد طبقات
• تعداد طبقات از تقسیم ارتفاع مجاز تقسیم
بر ارتفاع طبقات حاصل میشود.
تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا
ضوابط
• توضی اشکال مقابل
این اشبکال نمایبانگر انعطبافی اسبت ،کبه ببا
بهرهوری از مقرراتی که اجازه میدهبد طبقبات
بدنه بتوانند  %20از لفباف بیبرونزدگبی داشبته
باشند (و آنرا با کاهش در دیگبر طبقبات جببران
نمایند) حاصل میشود.
کببه البتببه در دههببا شببکل دیگببر هببم قابببل تحقببق
است.
 ایببن امببر بببا ده درصببد انعطبباف در بخببشپایببه باعببث مببیشببود کببه جلببوی خالقیببت
معماران و طراحان گرفته شود.
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 - 2-7نحوه مساحت زیر بنا و تراکم مجاز
• مثال :نحوهی محاسبه تراکم در یک زمین:
مساحت زیربنا ،حاصل از مساحت پایبه و مسباحت  - 1فببروض قطعببه زمینببی بببه عببرض  15و طببول
بدنه است.
 32متر به مساحت  480مترمربع و در جوار
معبر  12متری قرار دارد.
• مساحت زیربنای پایه:
از سببطح اشببغال مجبباز ضببربدر تعببداد طبقببه  - 2چببون ارتفبباع مجبباز پایببه  16مترسببت ،طبقببات
پایه  4طبقه روی پیلوت خواهد بود.
پایه حاصل میشود.
 - 3طبقببات بدنببه بببا فاصببله  2متببر از طببرفین کببه
• مساحت زیربنا بدنه بنا
معادل  %6طول قطعه است.
 زیربنای بدنه برابرست با مسباحت طبقبه - 4فاصله از بر معبر  3/2متر برابر  %10طول
متوسط بدنه ضربدر تعداد طبقات بدنه
قطعه
 - 5مساحت طبقات پایه
متر  =1152طبقه ( 288×4مساحت
زمین×)%60
 - 6مساحت طبقات بدنه
)19/3-2/2( =176طول × ( )4-15عرض
متر  2 =352طبقه× 176
 - 7جمع مساحت بنا 1152+352=1504
 - 8تراکم 1504÷480 = %313

 -2-8تراکم مجاز:
برابر حجم حاصل بنا با رعایت ضوابط است.
تبصییره :چنانچببه از تببراکم تعیببین شببده بببرای هببر یببک از
تقسبببیمات شبببهری بیشبببتر شبببود ،احبببداث ،همبببان
تببراکم ممکنسببت ،مگببر اینکببه در قطعببات دیگببر
اضافه تراکم باقی مانده باشبد ،کبه مبیتوانبد ببرای
رعایت سقف جمعیتپذیری تقسبیمات شبهری ببه
این قطعه واگذار شود
 -3مساحت فضای باز و محل استقرار آن

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا
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ضوابط
 - 3-1مسباحت فضببای ببباز (در قطعببات بببا یببک بببر
مجاور معببر)  %40مسباحت قطعبه بعبداز
اصالحی است.
• از فضببای ببباز الاقببل بایببد معببادل %20
مسببباحت زمبببین ببببه شبببکل سببببز و روی
خاک باشد ،یعنی زیر آن زیرزمین قرار
نگیرد( .تا خاک بتواند تنفس نماید)
• با افزایش هر معببر اضبافی (ببا عبرض
 10متببر و بیشبببتر)  %5از فضببای بببباز
میتواند کاسته شود (تبا حبداقل ببه %25
برسبببد) .الکبببن از مسببباحت %20زمبببین
روی خاک به این علت کسر نمیشود.
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 -3-2مکان اسبتقرار فضبای بباز (حیباط) در قطعبات
معمولی (قطعات شمالی و جنوبی و یبا شبرقی
و غربببببی کببببه عمببببق قطعببببه بببببیش از "بببببر"
آنهاسبت) ،در سبمت غیرمجبباور معببر خواهببد •
بببود و عمببق متوسببط آن حببداقل  %30عمببق
قطعببه اسببت .الکببن مسبباحت آن حببداقل %40
مساحت قطعه میباشد.
تبصببره :در نقبباط خبباص شببهری محببل فضببای ببباز و
استقرار بنا به شکل مناسب تعیین میگردد.

محل احداث فضبای بباز در قطعبات شبرقی یبا
غربی با عمق بیشتر از بر

 - 3-3فضای بباز در انبواع دیگبر قطعبات دیگبر
مببی توانببد در هببر مکببان باشببد بببا دو شببرط
زیر:
 مسبباحت فضببای ببباز (در قطعببات یببکبر) حبداقل  % 40مسباحت زمبین باشبد
و لبببه هبببای غیرمجببباور معببببر معبببادل
 6%طول قطعه از لبه های قطعه می -
باشد فاصله داشبته باشبند ،کبه نبایبد از
 1/5متر هم کمتر شود.
•

مکبببانهبببای احبببداث فضبببای بببباز در قطعبببات
شرقی یا غربی با بر پیش از عمق
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 - 3-4فضای سبز:
تببأمین فضببای سببببز معببادل حببداقل  %5کبببل
زیربنا در حیاط و یا طبقات ضرورت دارد.
• اگبر فضبای سببز ببیش از مقبداری باشبد
که بشود در فضای باز تأمین کرد ،مبی -
توانبببد در سبببقف بدنبببه و یبببا در طبقبببات
(طراحی شده به شکل باز و سبز) تعبیبه
شود.
• در ابنیببه بلنببدتر از  40متببر ایجبباد یببک
فضای باز سبز طبقباتی در هبر  25متبر
یکبببار بببا ارتفبباع حببداقل  5متببر و عببدم
انسببببببببداد حببببببببداقل سببببببببه طببببببببرف آن،
ضروریست.
• اشببکالی از احببداث بنببا بببا ضببوابط فببوق
بببدنبال تعببدادی از اشببکال احببداث بنببا در
قطعبببببات مختلبببببف و در جبببببوار معبببببابر
مختلف آورده شده است.
 - 3-5فاصله بنا از طرفین در اشکال ویژه
 - 3-5-1گرچبببه در تمبببام قطعبببات بنبببا در بدنبببه ببببا
فاصلهای معین از لببههبای غیرمجباور
معبر ،باید ساخته شبود .کبه  %6طبول
قطعه و حداقل  1/5متر است ( 3متبر
بببببرای تببببراکم زیبببباد) ولببببی چنانچبببببه
سبباختمان مجبباور در شبببرق یببا غبببرب
متصل به لببه زمبین سباخته شبده باشبد،
اتصال به آن ساختمان در همان ارتفاع
و سببطح بالمانعسببت .ولببی ببباقی بنببا بببا
فاصله یاد شده باید احداث گردد
 - 3-5-2دو بنببای مجبباور کببه توأمببان احببداث شببوند
نیببز مببیتواننببد متصببل بهببم بنببا شببوند ،بببه
شرط اینکه جمع عرض آنها از  40متبر
بیشتر نشود.
بعالوه هر بنا نیز نمیتواند بیش از  40متر عرض
یا عمق داشبته باشبد .در صبورت ببزرگ ببودن بنبا
ضرورت دارد ،در دو یا چنبد بلبوک ببا هبم سباخته
شببوند ،کببه بلببوکهببا بببه ازای هببر طبقببه از هببم بببا
فاصله باید ساخته شوند.

اتصببال بببه بدنببه شببرقی یببا غربببی همسببایه کببه قبببال
احببداث نمببوده باشببد .بببه همببان سببطح و
ارتفاع مجازست
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ضوابط
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قطعه مجاور

قطعه مجاور

عرض بنا (یا دو بنای متصل بهم) از ششمین طبقه
به باال نمیتواند بیش از  40متر باشد

نمونههایی از اشکال بنا در قطعات و بلوکهای شهری
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 -5-9-2چگونگی تحقق ضوابط در بلوکهای شهری
همانطور کبه گفتبه شبد ،ببرای محقبق شبدن خالقیبت معمباران و اجتنباب از فبرمهبای
یکسان در ساختمانها  %80حجم حاصبل ببا
ضوابط امکان احداث دارند و طراح بنا می -
توانببد بببا خواسببت خببود یببا کارفرمببا  %20از
حجم را بکاهد.
در اشکال بعد نمونههایی از این امر در چند
بلوک شهری آورده شده است.
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نمونههایی از بهرهوری از انعطاف ضوابط در تهیه طرحها
یک) در بخش پایه که  %60سطح اشغال در  %65زمین قابل استقرارست.
دو) در بخببش بدنببه کببه هببر طبقببه مببیتوانببد بببا دو شببرط زیببر تببا  %20از لفبباف
بیرون بزند (بزرگتر باشد).
اول  :کل مسباحت طبقبات بدنبه از حبد مجباز بیشبتر نشبود (یعنبی ببازای
افببزایش سببطح در طبقبباتی از طبقببات دیگببر همببان قببدر کاسببته
شود).
دوم :حداقل فاصله از طرفین معبر از  1/5متر کمتر نباشد.
اشکال بعد نمونههایی از این انعطاف را نمایش میدهند.
•

تعدادی از امکانات احداث  %60سط اشغال در  %65عمق مجاز
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 -5-10ضوابط احدث بنا در طرح جام شهرضا
 -5-10-1ضوابط احداث بنای عمومی (توصیهای به طرح تفصیلی)

بببا توجببه بببه عوامببل مببوثر در شببکل گیببری بنببا ،یعنببی رعایببت حقببوق
همسببایگی ،سببیمای شببهری و حقببوق بهببرهوران و سبباکنان آتببی و ببباتوجببه ببببه
مببواردی کببه در ضببوابط رایببج شببهرهای کشببور بببه شببکل عببرف درآمببده اسببت،
ضوابط احداث بنا به قرار زیر است:
ضوابط
بطور عام بنا از دو بخش پایه که
ارتفبباع آن متببأثر از عببرض معبرسببت و بدنببه
کببه ارتفبباع آن متببأثر از ع برض قطعببه اسببت
تشکیل میگردد.
 - 1-1ویژگیهای عمده حجم بنا
هر بنا از دو بخش پایه و بدنه تشکیل میشود
و برای خلق نمای پنجم به شرحی کبه خواهبد
آمببد ،مببیتوانببد یببک تبباج هببم در بخببش نهببایی
خود داشته باشد.

تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال
یک  -تعاریف:
یک " - 1-عمق" به ضبلع متقباطع ببا معببر و "ببر"
به ضلع مجاور معبر اتالق میشود.
یک  - 2-قطعات یک بر شمالی ،جنوبی ،یبا شبرقی
و غربی با "عمق" ببیش از "ببر" قطعبات
معمولی نامیده میشوند( .یعنی طبول آنهبا
در جهت عمقشان میباشد)

یک  - 3-قطعات معمولی
(در قطعببات معمببولی ،یعنببی قطعبباتی کببه
عمق آنها بیشتر از بر آنهاست)

 - 2کلیات ضوابط احداث بنا
 - 2-1ارتفببباع بخبببش پایبببه معبببادل نسببببتی از
عرض معبر اصلی مجباور قطعبه در
تراکم هبای مختلبف اسبت .کبه نبایبد از
 5طبقببه (یببا  4طبقببه روی پیلببوت کببه
عمببببال شببببکل غالببببب سبببباختمانی در
شببهرهای کشبببور شبببده اسبببت) بیشبببتر دو  - 1-توضبیح :بعلبت اینکببه احبداث ابنیبه  4طبقببه
روی پیلببوت در جببوار معببابر  12متببری بنبببوعی
شود.

فصل پنجم :نمونههای از ضوابط احداث بنا
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ضوابط
تبصیییره :ایبببن نسببببت (ارتفببباع پایبببه بنبببا) در شکل رایج احداث بنا شبده اسبت در تبراکم متوسبط
تببراکمهبببای مختلبببف تغییبببر مبببینمایبببد از همین روال میتواند ادامه یابد.
(توصببیه طببرح جببامع برابببر  8متببر
برای معبابر کمتبر از  8متبر و ببرای
معابر  8تا کمتر از دوازده متر برابر
 14متر و برای معابر  12تبا عبرض
 30متببر  16متببر و بببرای معببابر بببا
عبببببرض ببببببیش از  30متبببببر نصبببببف
ارتفاع پایه نسبت به عرض معبر
عرض معبر خواهد بود.
دو  - 2-توضبببیح 5 :درصببببد عمببببق بیشببببتر محببببل
 -2-2سطح اشغال بنا و محل اشغال
اشبببغال نسببببت ببببه درصبببد اشبببغال جهبببت
سببطح اشببغال پایببه بنببا در تمببام قطعببات %60
انعطاف در طراحی است.
مسببباحت قطعبببه اسبببت کبببه ببببرای انعطببباف در
طراحی در  %65سطح زمین قابل استقرارست 60 • .درصببد سببطح اشببغال دیگببر عمببال در زمببره
حقببوق مکتسبببه شببهروندان ایرانببی شببده و قابببل
تبصره  :1-ببا هبر معببر اضبافی (ببا عبرض ده
کاهش نیسبت وگرنبه منطقبی ببود کبه ببا افبزایش
متر و بیشتر)  %5به سطح اشغال (و
تراکم کاهش یابد.
محل ساخت) افزوده میشود.
تبصره  :2-با کسر هبر  %5از سبطح اشبغال ببا
خواسببت خببود متقاضببی  %5بببه تببراکم
مجاز افزوده میشود (تشویقی)
محبببل اشبببغال بنبببا در معابرسبببت ،در قطعبببات
غیرمعمببولی محببل اشببغال بنببا بببه شببرط رعایببت
دیگر مفاد ضوابط (که خواهد آمد) در هبر جبای
زمین مجازست.
 - 2-3ارتفاع کل بنا
 ارتفببباع کبببل بنبببا (پایبببه و بدنبببه) درتراکمهای مختلف معبادل درصبدی
از طول قطعه است.
تبصره :اگر طول یک عدد نباشد ،متوسبط آن
مدنظر خواهد بود.
 - 2-4محل ساخت بدنه بنا
• بدنببه بنببا در محببدوده لفبباف بدنببه بنببا و بببا
رعایت کل مساحتی که محاسبه مبیشبود،
میتواند احداث شود.
• لفاف بدنه بنا از معبر اصلی
 بدنببه در تببراکمهببای مختلببف نبایببد از خببطلفاف بنا در بر معبر اصبلی کبه ببا زاویبه
معینی از لبه مقابل معببر ترسبیم مبیشبود
بیرون بزند( .کبه شبامل بخبش پایبه نمبی -
شود)
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ضوابط
 توصببیه مببیشببود در تببراکم متوسببط ایببنشیب  %150باشد.
• بعببالوه متوسببط فاصببله طبقببات بدنببه بنببا
نبایببببد از لبببببه معبببببر کمتببببر از متببببراژی
ضببربدر تعببداد طبقببات بنببا کمت بر فاصببله
داشببته باشببد .توصببیه مببیشببود ایببن مقببدار
 10%عمق قطعه باشد.
تبصره :در مواردی کبه از کبل ارتفباع مجباز
استفاده نمیشود  0/4متر برای هر
طبقه و حداقل  1/5متر
 - 2-5فاصیییله بدنیییه از لبیییههیییای غیرمجیییاور
معبر
 ضبرورت دارد ،بدنبه بنببا ببا فاصببلهای ازلبببههببای زمببین غیرمجبباور معبببر سبباخته
شود.
 ایببن فاصببله معببادل  %6عمببق یببا طببولقطعه است و حداقل  1/5مترست.
 در مبببواردی کبببه بنبببا از حبببداکثر ارتفببباعاستفاده نمیکند .توصیه میشود هر طبقه
 0/25متببببر و حببببداقل فاصببببله  1/5متببببر
باشد.
 - 2-6تعداد طبقات
• تعداد طبقات از تقسیم ارتفاع مجاز تقسیم
بر ارتفاع طبقات حاصل میشود.
• عببالوه ببببر مباحببث فبببوق ،بببه نسببببتی در
معببابر زیببر  18متببر حببداکثر ارتفبباع بنببا
حداکثر به نسبتی در عرض معبر محدود
اسبببت( .کبببه پیشبببنهاد مبببیشبببود دو براببببر
باشد)
• در قطعبباتی کببه عببرض قطعببه کمتببر از
 12مترسببت ،نیببز احببداث بنببا بببیش از 5
طبقبه (یببا  4طبقببه و پیلبوت) مجبباز نمببی -
باشد.

تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال
شیب
لفاف در
تراکم
متوسط
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توضیح :بعلت ضرورت فاصله جبانبی اصبوال در
قطعبببات ببببا عبببرض کمتبببر از  12متبببر
ایجاد بدنبه ممکبن نیسبت و بهمبین علبت
ممنوع شده است.

 - 2-7نحوه مساحت زیر بنا و تراکم مجاز
مسبباحت زیربنببا ،حاصببل از مسبباحت پایببه و فواصل طبقه متوسبط بدنبه در قطعبات غرببی (کبه
عمببق بببیشاز برسببت) کببه حیبباط درغببرب قطعببه
مساحت بدنه است.
طراحی شده است.
• مساحت زیربنای پایه:
از سببطح اشببغال مجبباز ضببربدر تعببداد
طبقه پایه حاصل میشود.
• مساحت زیربنا بدنه بنا
 زیربنای بدنه برابرست ببا مسباحتطبقببه متوسببط بدنببه ضببربدر تعببداد
طبقات بدنه
• مسبباحت طبقببات متوسببط برابرسببت عمببق
× عرض فوقالذکرست.
• تعببداد طبقببات بدنببه برابرسببت بببا ،تعببداد
طبقات مجاز منهای تعداد طبقات پایه
 -2-8تراکم مجاز:
براببببر  %80حجبببم حاصببببل بنبببا بببببا
رعایت ضوابط است (جهت امکانپذیرسازی)
خالقیت معماران و گریز از ساختمانهای یک
شکل)
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مثببال :فواصببل طبقببه متوسببط بدنببه (از طببرفین و
معبر و حیاط) در قطعات معمول
 - 3فضای باز و سبز
 - 3-1مساحت فضای باز (در قطعات ببا یبک هشببت  - 1-توضببیح :بببه معنببای دیگببر در قطعببات
معمول که مسباحت حیباط  %40قطعبه
بببببر مجبببباور معبببببر)  %40مسبببباحت
اسببت الاقببل بایببد نصببف آن بببه فضببای
قطعه بعداز اصالحی است.
سبز روی خاک اختصاص یابد.
• از فضبببای بببباز الاقبببل بایبببد معبببادل %20
مساحت زمین ببه شبکل سببز و روی خباک
باشد ،یعنی زیر آن زیرزمین قرار نگیرد.
• با افزایش هر معبر اضافی (با عرض 10
متر و بیشتر)  %5از فضای بباز مبیتوانبد
کاسببته شببود (تببا حببداقل بببه  %25برسببد).
الکببن از  %20روی خببباک ببببه ایبببن علبببت
کسر نمیشود.
 -3-2مکان استقرار فضای باز (حیاط) در قطعات هشت - 2-توضیح 5 :درصبد کمتبر ببودن عمبق از
معمببولی (قطعببات شببمالی و جنببوبی و یببا
عمبببق الزم ببببرای فضبببای بببباز ببببرای
شببرقی و غربببی کببه عمببق قطعببه بببیش از
انعطاف در طراحی است.
"بر" آنهاست) ،در سمت غیرمجاور معبر
خواهبببد ببببود و عمبببق متوسبببط آن حبببداقل
 35%عمق قطعه است .الکن مساحت آن
حداقل  %40مساحت قطعه است.
 -3-3فضای باز در انواع دیگر قطعات دیگر می-
تواند در هر مکان باشد با دو شرط زیر:
 مسببباحت فضبببای بببباز (در قطعبببات یبببک ببببر)حداقل  %40مسباحت زمبین باشبد و لببه هبای
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غیرمجاور معبر الاقل  25سبانت ببهازای هبر
طبقه بدنه از لبه قطعه فاصله داشبته باشبد ،کبه
نباید از  1/5متر کمتر باشد.
 -3-4فضای سبز:
تبببأمین فضبببای سببببز معبببادل حبببداقل %5
زیربنا در حیاط و یا طبقات ضرورت دارد.
• فضای سبز ببیش از  %20مسباحت قطعبه
باشبببد ،مبببیتوانبببد در سبببقف بدنبببه و یبببا در
طبقبات (طببرای شببده بببه شببکل ببباز و سبببز)
تعبیه شود.
• سببطح اضببافی فضببای سبببز (بجببز مقببداری
کببه طبببق بنببد قبببل و در حیبباط مسببتقر مببی-
شبود) مببیتوانببد در روی سبقف پایببه بنببا یببا
طبقات تأمین گردد.
• در ابنیبببه بلنبببدتر از  40متبببر ایجببباد یببببک
فضببای ببباز سبببز طبقبباتی در هببر  25متببر
یکبار با ارتفاع حداقل  5متر و عدم انسداد
حداقل سه طرف آن ،ضروریست.
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 -5-10-2چگونگی تحقق  %80حجم در قطعات و بلوکهای شهری
همانطور کبه گفتبه شبد ،ببرای محقبق شبدن خالقیبت معمباران و اجتنباب از فبرمهبای
یکسان در ساختمانها  %80حجم حاصل با ضوابط امکان احداث دارند و طراح بنبا مبیتوانبد
با خواست خود یا کارفرما  %20از حجم را بکاهد.
در اشکال بعد نمونههایی از این امر در چند بلوک شهری آورده شده است.
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 -6ارائه چهارچوبهایی برای تیدوین ضیوابط احیداث بنیای جیام -
نگر
در این بخش نخسبت معیارهبای ده گانبهای کبه ضبوابط بایبد ببه آن پاسبخ گویبد،
مشببخص شببده و سببپس بببرای هببر یببک از محورهببا ضببروری بببرای تببدوین "ضببوابط" ،
اصولی وضع و با عالئم خاصی مشخص میشبود ،کبه از کبدامیک از معیارهبا بهبرهور
شده و یا آنرا مورد رعایت قرار دادهاند.
ردیف

محورهای ضوابط احداث بنا

معیارهایی که ضوابط میباید به آنها پاسخ گوید

1

سیمای بصری و زیبایی=

ز

ارتفاع بنا

2

آب و هوا و اقلیم =

هـ

فاصله بنا از طرفین

3

سالمت و بهداشت=

س

مکان استقرار بنا و فضای باز

4

مناظر و مرایا و مدیریت احجام =

م

فاصله بنا از لبه معبر

5

پستی و بلندی=

پ

فضای سبز و باز

6

دید و اشراف مزاحم=

د

تراکم ساختمانی

7

عرف و سنن و حقوق مکتسبه=

ع

نورگیرها

8

برنامهریزی شهری و الزامات آن =

ب

سیمای جانبی

9

خالفیت و تنوع بصری=

خ

بام

10

معیارهای ویژه شهرهای خاص=

و

پیلوت و پارکینگ

* توضیح :حروف داخل اشکال هندسی توجه ضابطه به محورهای اساسی ضبوابط احبداث بنبا را نشبان
میدهد.
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 -6-1بلندی و ارتفاع بنا
ارتفاع ساختمان الاقل در سه محور باید مورد توجه باشد.
 -6-1-1ارتفاع در بر معبر

در جببوار معبببر ارتفببباع بنببا بایبببد ،نسبببتی ببببا عببرض معببببر داشببته باشبببد.
مطالعات زیباییشناسی بصری شهری نشان مبیدهبد کبه وقتبی ایبن نسببت از %50
عرض معبر کمتر باشبد ،معببر فاقبد بدنبه بنظبر مبیرسبد و چنانچبه از دو براببر نیبز
م

بیشتر باشد در فضا احساس تنگی را ایجاد مینماید.

ز

لذا رعایت تناسبی بین این دو عدد میتواند ،ویژگیهای مناسبب بصبری و
زیببایی را بببرای شببهر و معببابر آن فببراهم آورد .ایبن نسبببت ضببرورتی نببدارد کببه در
کل هر شهر ،ثابت باشد و برحسبب برنامبهریبزی شبهری مبیتوانبد در نقباط مختلبف
ع

شهر نوسان داشته باشد.

ز

البته در بخشهایی از شهر که ضبرورتهای برنامبهریبزی شبهری ،عبرف،
سببنن و یببا حقببوق مکتسبببه ،بببر اصببل محصببوریت مناسببب بنببا ،پیشببی مببیگیببرد و یببا
محصبوریت بببا ردیبف درختببان و عناصبر دیگببر تبأمین مببیشبود ،مببیتبوان بببا دالیببل
توجیهی قوی از آن سرباز زد.

ع

ب

ارتفاع بنا در بر دو معبر
بنببا ممکبببن اسبببت در جبببوار دو یبببا چنبببد معببببر باشبببد ،لبببذا ضبببرورت دارد کبببه
معیارهای دیگری مدنظر قرار گیرد.
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ارتفاع بنا در بر دو معبر متقاط (قطعات نبشی)
بدیهی است در جوار هر معبر ارتفاع بنا ،برابر نسببتی کبه ببرای هبر یبک
در نظر گرفته شده خواهد بود ،اما تا فاصله معینی در مجاورت معبر کبم عبرضتبر
ارتفاع بنا میتواند از معبر عریضتر تبعیت کند.
این عمبق مبیتوانبد از معبادل عبرض معببر کبم عبرضتبر تبا عبرض معببر
عریضتر تغییر نماید و یا حتی معادل نصف حاصل جمع آنهبا (متوسبط دو عبرض)
باشد .البته میتواند در نقاط مختلف شهر نیز ،این نسبت تغییر نماید.
ارتفاع بنا در مجاورت دو معبر غیرمتقاط عرضی (قطعات دوکله)

ب

ه
ـ

ارتفاع بنا در بر هر یبک از دو معببر معبادل نسببتی از همبان معببر خواهبد
بود .امبا اینکبه هبر کبدام تبا چبه عمقبی بهمبان ارتفباع خواهبد ببود از زاویبهای کبه ببه
همان نسبتها از بر بنا ترسیم میشود ،تبعیبت خواهبد کبرد .ببرای مثبال اگبر ارتفباع
بنا برابر عرض معبر و در دیگری  1/5برابر عرض باشد شبیب صبفحات یباد شبده
 100%و  %150خواهد بود.

م
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 -6-1-2ارتفاع بنا در جوار فضای باز (حیاط)

ارتفاع بنا در جوار فضای باز (غیرمجاور معببر) مبیتوانبد از عمبق حیباط
(مشابه عرض معبر) تبعیت نماید یا ببرعکس مبیتبوان گفبت ،عمبق حیباط نسببتی از
ارتفباع بنبا باشببد .الکبن معمبوال از نسبببت مناسبب ببا ارتفبباع دو سباختمان مجباور هببم
تبعیت مینماید.
ارتفییاع بنییا در جییوار حیییاط شییمالی قطعییات شییمالی و حیییاط جنییوبی قطعییات
جنوبی
براساس همان نظریه تبعیبت ارتفباع از فضبای مجباور آن و همبینطبور فاصبله
مناسب بین دو بنا که در دنیا آنرا ،حبداقل معبادل نصبف مجمبوع دو ارتفباع و حبدمطلوب
آنرا حداقل برابر مجموع دو ارتفاع میدانند ،مبیبایبد تبعیبت نمایبد .لبذا اگبر در هبر زمبین
فاصله ساختمان تا لبه قطعه ،معادل یکی از این دو نسبت (و یا در حبد فاصبل آنهبا باشبد)
فاصله مناسب بین دو بنا رعایت خواهد شد.

ح

ز

این فاصله میتواند در نقاط مختلف شهر و اینکه برنامهریزی تا چبه حبدی
پراکنش یاتراکم ساختمانها را طلب میکند متفاوت باشد.
مثال در بخبشهبایی از شبهر کبه مقبرر اسبت پبراکنش سباختمانهبا زیباد
باشببد ایببن فاصببله مببیتوانببد معببادل ارتفبباع دو بنببا (و حتببی بیشببتر) بشببود و در
متراکم ترین نقاط شهر معادل نصف دو ارتفاع (یعنی حداقل فاصله مناسب)
ع

ز

ارتفاع بنا در جوار فضای باز قطعات شرقی یا غربی دارای عمق مناسب
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قطعببات شببرقی یببا غربببی کببه دارای عمببق (بعببد متقبباطع بببا معبببر) مناسبببی
هسبتند و یببا عمبق آنهببا بیشبتر از بببر آنهاسببت (یعنبی طببول قطعبه در جهببت شببرقی –
غربببی اسببت) فضببای ببباز در سببمت مقابببل معبببر شببکل مببیگیببرد .حیبباط شببرقی در
قطعات شرقی و حیاط غربی در قطعات غربی با فواصلی معبادل حیباطهبای شبمالی
و جنوبی جایگزین میشود.
فضای باز در قطعات شرقی یا غربی با بر طوالنی و عمق کم
در این قطعات فضای باز میتواند در جنبوب (مناسبب ببرای نبور) و حتبی
شمال برای نورگیری مناسب و تهویبه مناسبب واقبع شبود و برحسبب حدمناسبب ببین
دو نمای شمالی و جنوبی فاصله تا لبه زمین در جنبوب و شبمال برحسبب ارتفباع بنبا
تعیببین گببردد .چببون در قطعببات شببرقی و غربببی نمببای اصببلی نیببز رو بببه معبرسببت،
گرچبه حدمناسبب  %50ارتفباع در هبر سبمت اسبت ،ایبن فاصبله مبیتوانبد تبا %25
ارتفاع بنا نیز کاهش یابد.

ب

ه
ـ

در صببورت اسببتقرار حیبباط در شببمال و جنببوب (و یببا فقببط جنببوب) بنببا از
شرق یا غرب میتواند به بنای همسایه متصل شود ( یا اگر زمین سباخته نشبده ببود)
به لبه متصل شود و ساختمانهای بعدی این امر را رعایت نماید.
در چنین مواردی ضبرورت دارد کبه بدنبه شبرقی یبا غرببی متصبل ببه لببه
زمببین دارای نماسببازی مشبببابه یببا همگببون ببببا نماهببای دیگببر باشبببد .بببرای تشبببویق
نماسازی میتوان اجبازه داد ،کبه از ارتفباع معینبی ببه بباال نبورگیر احبداث شبود .ببه
شرطی که در صورت انسداد آن درآینده مشکلی برای نورگیری ایجاد نشود.
فضای باز در قطعات دو بر ،سه بر و چهار بر
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در این قطعات بعلت چند بربودن زمبین در چنبد سبمت رعایبت ارتفباع بنبا
نسبت به عرض معابر ضرورت دارد ،بعالوه ببه علبت نبورگیری مناسبب ،اسبتقرار
فضای باز در هر بخش از قطعه مبیتوانبد مجباز شبمرده شبود ،کبه البتبه بهتبر اسبت
هماهنگی با ابنیه ساخته شده مجاور نیز توصیه گردد.

س

ـ

 -6-1-3ارتفاع کل بنا

ارتفاع کل بنا بهخبودی خبود از رعایبت ارتفاعبات دیگبر حاصبل مبیشبود.
ببرای مثبال در یببک قطعبه شبمالی ،صببفحهای کبه از لبببه بنبا در ببر معبببر و ببا شببیب
متناسب با نسبت ارتفباع ببه معببر ترسبیم مبیشبود و صبفحهای کبه از لببه بنبا در ببر
فضای باز شمالی با شیب نسبت ارتفاع بنا و به عمق فضبای بباز حاصبل مبیگبردد،
ارتفاع کل بنا (یا حدی که بنا نمیتواند از آن بلندتر باشد) را مشخص میسازد.
م

ه
ـ

س

ـ
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در بخشهایی از شهر میتوان حبد ارتفباعی معینبی را نیبز ببه مبحبث فبوق
افزود و یا نسبتی از طول یا مساحت قطعه را مالک حبد ارتفباعی قبرار داد .در ایبن
صورت آن حد به مباحث فوق افزوده میشود.

 -6-2فاصله از طرفین
بناهای ردیفی (متصل به هم از طرفین) کبه در ضبوابط ایبران رواج دارد،
چنببد حسببن دارد ،از جملببه آنکببه از تمببام عببرض قطعببات اسببتفاده مببیشببود ،بنببابراین
قطعات میتوانند کمعرض باشند .بعبالوه ببا اتصبال بدنبههبا از نظبر انبرژی صبرفه-
جویی حاصل میشود .اما در مقابل دارای چند مشبکل اساسبی نیبز هبم مبیباشبد ،ببه
این ترتیب که ،دیوارههای سراسری ببه وجبود مبیآورد ،کبه منباظر و مرایبای پشبت
خود را به کل مسدود میسازد و اگر ابنیبه در یبک ارتفباع و مسبطح سباخته نشبوند،
بدنببههببای نامناسبببی را شببکل مببیدهببد( .کببه در حببال حاضببر در تهببران و برخببی از
شهرها به ناچار و برای زیببایی آنهبا ،نقاشبیهبای دیبواری ببرروی ایبن بدنبههبا بباب
شده است).
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مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده -شهر تهران

از نظببر سببایهانببدازی سببطحی طببوالنی و بببدون انقطبباع از پشببت خببود را در سببایه
زمستانی قرار میدهند .که میتواند خیابان و یا فضای سبز و باز همسایه باشد.
بدینترتیب مناسب است که ضوابط به گونهای تدوین گردند که از ارتفباع معینبی ببه
باال ،ساختمانها منفصل از هم ساخته شوند.
ایبن ارتفبباع مببیبایببد شببامل سباختمانهببای بلنببدتر از سبباختمانهببای متعبارف
اطراف خود باشد و همینطبور از ارتفباعی کبه سبایهافکنبی آنهبا ،موجبب سبلب اشبعه
همسایه شمالیتر نشبود .یعنبی سباختمانهبای بلنبدتر از ایبن حبد ببا فاصبله از هبم سباخته
شوند که اشعه از بین آنها عبور نماید .ببدینترتیبب دیبواره انسبداد بصبری هبم ایجباد نشبده
و از بین ابنیه دید به مناظر پشت (و آسمان) حاصل میگردد.
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در غیبر اینصببورت بایببد هببر سبباختمان از سباختمان شببمالی خببود ببه انببدازه
طببول سببایه زمسببتانی فاصببله داشببته باشببد (کببه بطببور متوسببط در ایببران  1/5برابببر
ارتفاع است).
در عین حال ،سباختمانهبای جنبوبی در صبورتی کبه ارتفباع آنهبا ببه حبدی باشبد کبه
طول سایه زمستانی آنهبا از عبرض معببر بیشبتر شبود ،بایبد حبداقل از آن ارتفباع ببه
م

باال با فاصله از هم ساخته شوند.

ه
ـ

ساختمانها در قطعات شمالی نیز در صورتی که طول سایه آنها ببه گونبه-
ای باشببد کببه بببه سبباختمان شببمالی ،خببود سببایه بیاندازنببد بایببد بببا فاصببله از هببم (از
طرفین) ساخته شوند.
فاصله مناسب ابنیه از طرفین در دنیا تقریبا به هم نزدیک و حدود یک پنجم تبا یبک
هفتم ارتفاع بناست و در برخی از ضوابط ،نیم متبر ببهازای هبر طبقبه مبیباشبد ،کبه
البتبه نبایببد از مقببدار معینبی نیببز کمتببر باشبد .کببه ایببن فاصبله نیببز  2و  2/5و  3متببر
است و یا درصبدی از عبرض قطعبه  %10تبا  %25کبه در شبهرهای مختلبف و یبا
بخشهای مختلف یک شهر برحسب شرایط آنها میتواند ،تغییر نماید.
سدر قطعات کبم عبرض ببرای تحقبقپبذیری ایبن ضبابطه ،اتصبال از یبک سبمت
ـ

مجاز شمرده میشود( .ساختمانهای .)Semi detached

در مبواردی کبه سبباختمان مجباور بببه بدنبه متصبل شببده باشبد و فاقبد نماسبازی باشببد،
میتوان به ساختمان جدید اجازه داد ،که در همبان سبطح ،انبدازه و ارتفباع ببه آن بنبا
متصل ساخته شود.

م

ـ

 -6-3مکان استقرار فضای باز و سط اشغال
 -6-3-1انواع مکان استقرار فضای باز و سط اشغال بنا
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پببنج گونببه نحببوه اسببتقرار فضببای ببباز در قطعببه (و در بلببوکهببای شببهری)
قابل تصور است:
روش اول :اسییتقرار فضییای بییاز در جنییوب قطعییات (مشببابه شببکل رایببج در ایببران،
بعداز طرح جامع اول تهران) که از اشکال منحصر به فرد در جهان است.
از مزایای آن آزاد بودن جنوب ساختمانها است که برای اخبذ نبور جنبوب مفیبد
میباشد و از معایب آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 تقسیم فضای باز هر بلوک به دو بخش موازی و درنتیجه باریک بودن آنها سبببایهگیبببر ببببودن فضبببای بببباز ببببین دو ردیبببف سببباختمان واقبببع در بلبببوک(ساختمانهای شمالی و جنوبی)
 استفاده نامناسب از حیاطهای کنار معبر (در قطعبات شبمالی) ببرای رامبپپارکینگ و یا حتی خود پارکینگ
 ایجبباد حببس عببدم تعببادل در معببابر ،بعلببت وجببود حجببم سبباختمان در جنببوبمعابر و فضای باز در شمال آن
روش دوم :اسیتقرار فضییای بییاز در سییمت غیرمجییاور معبییر (میییان بلییوک)  :مشببابه
آنچه بخصوص در شهرهای اروپایی باب است ،که ساختمانها در ببر معببر احبداث
میشوند و فضاهای سبز در میان بلوک در جبوار هبم واقبع مبیشبود .از معایبب ایبن
روش این است که اگر خیابانها عریض نباشند و ساختمانها بلندتر از حبدی باشبند،
کببه طببول سببایه آنهببا بببیش از عببرض معبببر باشببد ،کببل معبببر و بخشببی از سبباختمان
شمالی خیابان از اشعه زمستانی محروم میمانند.
و از مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

-

تجمیع فضاهای سبز در جوار هم و موثربودن آنها از نظر منظر
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 متعادل بودن معابر ببا داشبتن دو بدنبه هبموزن (سباختمان در هبر دو طبرفمعبر)
 عببدم امکببان تبببدیل فضبباهای ببباز بببه پارکینببگ و رامببپ (بخصبببوص درقطعات شمالی)
روش سییوم :قرارگیییری فضییای بییاز در هییر دو سییمت بنییا :روش مببورد اسببتفاده در
شببهرهای حومببهای آمریکببا بببا یببک پببیش حیبباط در جببوار معبببر و یببک حیبباط پشببتی
مرسوم است.
در این روش قطعات نمیتواننبد کوچبک باشبند ،کبه مبیتبوان آنبرا از معایبب آن
برشمرد و محاسن آن نیز عبارتند از:
 متعادل بودن معبر ببا دو فضبای بباز در طبرفین کبه ببه گشبوده ببودن معببرهم کمک میکند.

-

داشتن فضای باز در وسبط بلبوک مشبابه روش دوم ،البتبه ببا عبرض کمتبر
که البته گاهی بوسیله یک معبر پیاده و یا پشتی بدو بخش تقسیم میشوند.

روش چهیارم :قرارگییری سییاختمان در اطیراف فضییای بیاز :مشبابه ایببران تبا قبببل از
طرح جامع تهران ،که در آن ساختمان از چهار طبرف ،سبه طبرف (و یبا حبداقل دو
طببرف) فضببای ببباز را احاطببه مببیکنببد و در بسببیاری مواقببع مثببل یکببی از فضبباهای
بسته خانه عمل میکند.
در این روش ساختمانها این شانس را دارنبد ،کبه از تمبام نورهبای شبمالی ،جنبوب،
شرق و غرب و یا حداقل تعدادی از آنها استفاده نمایند.
از معایب این روش اینست که:
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ساختمان بایبد کوتباه باشبد ،کبه فضبای بباز بتوانبد نوررسبانی الزم را انجبام
دهد.

 زمین و ساختمان نمیتواند خیلی کوچک باشند.روش پنجم :قرارگیری ساختمان در وسط قطعه:
مشبهور بببه روش "کباله فرنگببی" کببه اغلبب در ویالسببازیهببا مبورد اسببتفاده اسببت و
شهرک غرب تهران از نمونههای شهری آنست.
روش ششم :آزاد بودن محل استقرار فضای باز برحسب هر طیرح :از مزایبای ایبن
روش ،آزاد بودن طراحی و بهرهوری مناسب برای هر قطعه است.
الکن از بهرهوری از مرایا تجمیع فضای باز و یا فاصلهگزینبی مناسبب ببرای بهبره-
وری از اشعه میتواند محروم گردد و احتماال حقوق همسبایگی و شبهری نیبز نمبی-
تواند رعایت گردد.
توضییی یییک :ممکببن اسببت در یببک شببهر ،در هببر یببک از بخببشهببای آن یکببی از
روشهای فوق را برحسب وضعیت آن اعمال کرد.
توضی دو :البته مکان ساخت ،فضای بباز و اسبتقرار بنبا تحبت تبأثیر شبروط تحقبق
ارتفاع و فاصله طرفین قرار دارد.
 -6-3-2مقایسه گونههای مختلف استقرار فضای باز

بببرای ایببن مقایسببه ،بایببد آنهببا را در سببه گونببه مختلببف ارتفبباعی ابنیببه مببورد
مقایسه قرار داد و قطعات تفکیکی کوچک ،متوسط و بزرگ
 ابنیه یک تا دو طبقه (کوچک) -ابنیه عمدتا  3تا  6طبقه (متوسط)
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 و ابنیه بلندتر از  6طبقه (بزرگ)مقایسه فضای باز در گونههای ارتفاعی ابنیه و مساحتی قطعات
• شیوه حیاط مرکزی (سنت ایران) ،اغلب برای سباختمانهبای کوتباه تبک واحبدی
میتواند مفید واقع شود و تک واحدی ببرای ایبن ابنیبه شباید ایبن روش کبارآترین
باشد ،چون فضای باز ببه عنبوان بخشبی از فضباهای داخلبی هبم عمبل مبینمایبد.
البتببه در اروپببا حتببی مجموعببههببای مسببکونی تببا  6طبقببه نیببز از ایببن روش ،بببا
فضای باز مشترک و نسبتا بزرگ استفاده میگردد.
• شیییوه کییالهفرنگییی :بببرای انببواع گونببههببای ارتفبباعی مناسببب اسببت ،البتببه بببرای
واحدهای ویالیی و ساختمانهای بلند مناسبترست و در گونههای ارتفاعی میانه
نیاز به قطعات عریضتر خواهد شد.
• شیوه حیاط در طیرفین :ببرای گونبههبای متوسبط ارتفباعی کبامال مناسبب اسبت و
البته واحدهای ویالیی نیز از آن به خصوص در حومبههبای شبهرهای امریکبایی
بسیار استفاده میشود ،اما اندازه قطعات نمیتواند در این روش کوچک باشد.
• شیوه حیاط جنوبی (سبک طرح جام تهران)
عمبببال در هبببیل مبببوردی ،مناسبببب نیسبببت و شببباید فقبببط بتبببوان گفبببت ،در مبببورد
واحدهای کم ارتفاع ،در جوار معابر کم عرض ،بتواند ،مفید واقع شود.
چون تنگی معابر را از طریق حیاط قطعات شمالی ،تا حدی جبران میکند.
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• شیوه فضای باز آزاد :در خالقیت معماری مفید است و برای قطعبات دو یبا چنبد
بببر چنببدان مشببکلسبباز نیسببت ،ولببی مببیتوانببد حقببوق همسببایگی و شببهری دیگببر
قطعات را مخدوش نماید.
• شیوه حیاط در بخش غیرمجاور معبر
یعنببی شببمال زمببین در قطعببات شببمالی و جنببوب زمببین در قطعببات جنببوبی از
مناسبترین شیوه در تشکیل فضای باز یکپارچه بلبوک ،فاصبله مناسبب ابنیبه از
هم ،بدنهسازی مناسب معابر است.
این شیوه تنها در مبورد سباختمانهبای بلنبد و بسبیار بلنبد ،فضبای معبابر را تنبگ
جلوه میدهد .در مورد این ابنیه ساختمان مرکزی (کاله فرنگی) بهترین مرایا را
دارد.

 -6-4فاصله لبه بنا از بر معبر
در ضوابط مرسوم ایران در قطعات شمالی بنبا بعبداز حیباط احبداث
می شود و در قطعات جنوبی در بر معببر .در بیشبتر کشبورهای اروپبایی
بنا در بر معبر احداث می شود و برای آن دیواره می سازد .در ایران نیز
تمایل مردم به احداث بنا در بر معبرست ،بخصوص اگبر ببرای کباربری
تجاری مورد بهره برداری واقع گردد.
الکن با رعایت ضوابط مرتبط به ارتفاع که در بنبدهای  1- 6و 2- 6
ببه آنهببا اشباره شببد ،محببل احبداث بنببا مببی توانبد دارای محببدودیت نباشببد و
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حسب عرض معبر و عمق قطعه و ارتفاع موردنظر عقب نشینی می تواند
صورت پذیرد یا انجام نشود.
الکن با تمایل مردم ،مرسبوم ببودن احبداث بنبا در قطعبات جنبوبی و
اغلب موارد قطعات شبرقی و غرببی در ببر معببر و همینطبور ضبرورت
رعایت طول سایه در قطعات شمالی به نظر مبیرسبد ،کبه در صبورت رعایبت
مبوارد یباد شبده ،احبداث بنبا ببا مببانی منبدرج در ایبن مبحبث ،احتمباال احبداث بنبا
اغلب به بر معبر میل میکند.

س

ـ

ز

ز

ه
ـ

 -6-5فضای سبز و باز
 -6-5-1مقدمه و وض موجود

به ایبن امبر در ایبران عمبال غیرمسبتقیم و از طریبق سبطح اشبغال پرداختبه
میشود .بدینترتیب که با اعالم درصد اشغال بنبا ،درصبد فضبای بباز نیبز مشبخص
میگردد .در طرح جامع اول تهران ببا اعبالم سبطح اشبغال  %60عمبال فضبای بباز
معادل  %40سطح زمین مشخص گردید ،که در واقع ببرای سباختمانهبای دو طبقبه
وضبع شببده ببود ،ولببی بعبدها بببه سباختمان بببا هبر تعببداد طبقبه تسببری یافبت .یعنببی بببا
مرتفببع شببدن بنببا ،سببرانه فضببای ببباز مرتبببا کبباهش مببییافببت .در نتیجببه شببورایعالی
معمبباری و شهرسببازی ایببران در مصببوبهای کوشببید ایببن نقصببه را رفببع نمایببد ،لببذا
نسبت فضای باز به هر واحد (آپارتمان) را عدد معینبی تعیبین نمبود ،کبه از  60متبر
برای ابنیه یک طبقه شروع و به  40متبر ببرای هبر واحبد در ابنیبه هشبت طبقبه ببه
باال کاهش یافت ،این ضابطه به دو علت مورد توجه و عمل واقع نشد:
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دلیل اول ،اینکه چون فضای باز نسبت به واحد بود ،ببا بزرگتبر ببودن واحبدها سبرانه
فضای باز کاهش مییافت (و با کوچک شبدن افبزایش) یعنبی هبر چبه مصبرفکننبده
از گروههای پایینتر درآمدی بود ،باید نسبت بزرگتری فضای بباز نسببت ببه زیربنبا
تأمین میکردند.
برای مثال در ابنیه یک و دو طبقه که فضای بباز  40متبر ببرای هبر واحبد اسبت،
اگر واحد  240متری ببود فضبای بباز یبک ششبم زیربنبا ،اگبر  120متبری ببود یبک
سوم و اگر  40متری بود برابر زیربنا میگردد.
دلیل دوم ،ببیعالقبه ببودن بهبرهوران (شبهرداریهبا وغیبره) ببه ایبن ضبابطه و عبدم
پیگیری وزارت مسکن و شهرسازی برای اعمال آن ببود ،کبه ایبن ببی-
عالقهگی را تشویق مینمود.
• ضوابط بلندمرتبهسازی تهران
در ضبوابط بلندمرتبببهسببازی تهببران نسبببت فضبای ببباز را بببه زیربنببا تعیببین
شبده و آنبرا در پایبه معببادل  %42قبرار داده و سبپس ضببریب آلبودگی هبوا را بببه آن
افزوده و با ضرایب شهرسازی آن را تدقیق نموده است.
ایببن ضببابطه بببه افببزایش عملکببرد فضبباهای سبببز وقتببی بزرگتببر
هستند (یعنی فضای باز برای تعداد بیشتری واحد که با هم تأمین شبو ن د)
توجه نمود ه ایبن امبر را مبی تبوان ببا اعمبال ضبریبی مبثال ضبریب عکبس
ه
ـ

تعداد طبقه باشد .

م

س

ـ

( تعداد طبقه × ( : )100زیربنا ×  = )42فضای باز

 -6-5-2روش تأمین فضای باز
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روش تأمین فضای باز روی زمین
قطعبی اسبت کبه رابطبه مسبتقیمی ببین فضبای بباز و شبهروندان بایبد وجببود
داشته باشد ،که به ترتیب بهترین عناصر آن به شرح زیرست:
ییک -سببرانه بببرای هببر سبباکن یببا شبباغل در هببر سبباختمان ،کببه بببا افببزایش تعببداد
بهرهوران و درنتیجه مساحت فضای باز باید ضریب کاهشی داشته باشد.
دو -از آنجبا کبه معمبوال طبرح سبوال بطبور مسبتقیم در طبرحهبا ممکبن نیسببت و
افبزایش سببرانه زیربنببا بطببور غیرمسببتقیم صببورت مببیپببذیرد .لببذا مببیتببوان
نسبت فضای باز به زیربنا را مالک عمل قرار داد ،که ضریب کباهش یباد
شببده را هببم در آن مببیتببوان اعمببال کببرد .از ایببن طریببق بببرعکس ضببوابط
مسکن و شهرسبازی گروههبای کبم درآمبدتر نسببت بیشبتری را در رعایبت
فضای باز ،نباید تحمل نمایند.
سه -روش سادهتبر اینسبت کبه سبطح فضبای بباز نسببت ببه مسباحت زمبین باشبد
(همبببان امبببری کبببه در حبببال حاضبببر رایبببج اسبببت و قاببببل قببببول و پبببذیرش
شهرداریها نیز میباشد) و با افزایش طبقه به آن نیز افزایش یابد.
بببرای مثببال از  % 40تببا چهببار طبقببه (وضببع رایببج) آغبباز کببرد و بببا
هببر طبقببه اضببافی درصببدی بببه آن افببزود (کببه محاسبببات بطببور غیرمسببقیم
نسبت زیربنا به فضای باز ببا ضبریب کباهش افبزایش سبطح را بایبد مبدنظر
داشته باشد) .در نسبت معینی نیز مثال  %70یا  %80مبی توانبد فضبای بباز
را متوقف کرد .این نسبت به خبودی خبود ببا درصبد کباهش ببرای هبر طبقبه
حاصل مبی شبود .ببرای مثبال اگبر ببه ازای هبر طبقبه اضبافی  % 2ببه فضبای
باز افزوده شود .در سطح  %66فضای باز به شرح ذیل متوقف میشود.
ض
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جدول شماره  : 4محاسبه تراکم با روش فضای باز افزاینده دو درصد بهازای هر طبقه

تعداد طبقه
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

درصد باز
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%
66%
68%

درصد اشغال
60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
32%

تراکم
240%
290%
336%
370%
416%
450%
480%
504%
528%
546%
560%
570%
576%
578%
576%

مشاهده میشود که در صورت کاهش  %2برای هر طبقه تراکم  18طبقبه
کمتر از  17طبقه میشود ،بنابراین میتوان بطبور ثاببت گفبت کبه در سباختمانهبای
 17طبقه و بیشتر درصد فضای باز  %66باشد.
چنانچه ضریب کاهش برای هبر طبقبه  2/5درصبد باشبد ،حبداکثر فضبای
باز به شرح جدول  %60خواهد بود.
جدول شماره  : 5محاسبه تراکم با روش فضای باز افزاینده بهازای  50تا  60درصد و  2/5درصد
برای طبقات بیشتر

تعداد طبقه
4
6
10
16
17

درصد باز
40%
45%
55%
60%
62%/5

درصد اشغال
60%
55%
45%
40%
37%/5

تراکم
240%
330%
450%
640%
637%/5
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18

35%

65%

630%

مشاهده میشود ببا  2/5درصبد کباهش از  16و بیشبتر سبطح اشبغال ببه ببه
 40%و فضای باز در  %60ثابت میماند.
در صورتی که برای  5طبقه فضبای بباز  %45و  6طبقبه  %50و بعبداز
هر طبقه دو درصد کاهش داشته باشد ،حداکثر سطح فضای باز ببه  %70مبیرسبد.
ببببهایبببن ترتیبببب حبببداکثر سبببطح اشبببغال  %30اسبببت ،کبببه مناسببببتبببر از روشهبببای
دیگرست.

جدول شماره  : 6محاسبه تراکم با روش فضای باز فزاینده بهازای  50درصد برای  6طبقه و کاهش 2
درصد بهازای هر طبقه و بیشتر

تعداد طبقه
6
10
14
16
17

درصد باز
50%
58%
66%
70%
72%

درصد اشغال
50%
42%
34%
30%
28%

تراکم
300%
420%
476%
480%
476%

روش تأمین فضای سبز و باز بهطور توامان در زمین و طبقات
از آنجبا کببه سبطح اشببغال بیشبتر ،بسببیار مطلبوب شببهروندان اسبت و سببطح
اشغال  %60عمال به حقوق مکتسبه مردم بدل شده است ،میشود بخشبی از فضبای
باز را در طبقات تأمین نمود .برخی از آخرین نمونههای ضبوابط احبداث بنبا از ایبن
طریق عمل نمودهاند .یعنی همان  %60سبطح اشبغال ثاببت اسبت و نسببتی ببرای فضبای
سبببز و ببباز بببه زیربنببا تعیببین مببیشببود کببه چنانچببه  %40حیبباط پاسببخگوی آن نباشببد در
طبقات و یا روی بخش پایه بنبا فضبای سببز تبأمین مبیشبود (ضبوابط بلنبد مرتببهسبازی
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همببدان ،بببرج مشببهور شببهر فرانکفببورت و تعببدادی از بببرجهببای جدیببد دنیببا از ایببن
طریق فضای سبز مناسب را تأمین مینمایند).

 -6-6روشهای تعیین تراکم
 -6-6-1مقدمه

یکببی از عمببدهتببرین وظببایف تببراکمهببای سبباختمانی ،تحقببق تببراکمهببای
جمعیتی است که برای هر یک از تقسیمات شهری از طریق سقف جمعیتپذیری
آنها تعیین میشود.
سقف جمعیبت پبذیری هبر یبک از تقسبیمات شبهری ،از طریبق امکانبات
پذیرش جمعیت هر تقسیم شهری با توجه به خدمات ضروری ،اراضبی توسبعه،
کشش معابر ،کشش تأسیسات شبهری و دیگبر شاخصبههبای برنامبهریبزی تعیبین
میگردد.
در طبرحهببای گذشبته از طریببق ضبرب جمعیببت بدسبت آمببده در سببرانه
زیربنا مقدار کل زیربنا تعیین می شد و با تقسیم آن به اراضی مسکونی "تبراکم"
حاصل میگشت.
مطالعات حاضر نشان میدهد که این امر بعلت اینکه تراکم هر قطعه زمین به موارد
دیگری مثل حقوق همسایگی ،سیمای شبهری ،حقبوق سباکنان و ویژگبیهبای کالببدی
قطعه مرتبط است ،لذا تمام قطعات نمیتوانند قطعا تراکم تعیین شده را پاسخ گویند.
در حالی که قطعات دیگری بهسبادگی مبیتواننبد ،کمبودهبای آنهبا را ببا
رعایت تمام حقوق و ضوابط یاد شده جبران نمایند ،لذا روش منطقی تراکمپذیری
میباید به شکل زیر تغییر نماید.
 -6-6-2روش تراکمپذیری مسکونی قطعات در تقسیمات مختلف شهری
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یک -از طریق مباحث مختلف سبقف جمعیبتپبذیری هبر تقسبیم شبهری معبین
میشود.
دو -مطالعات اقتصادی ،سرانه زیربنای سباکنان هبر تقسبیم شبهری را تعیبین
مینمایند.
سه -حاصلضرب سرانه و جمعیت کل زیربنای قابل احداث را روشن میکند.
چهییار -از ضببرب مسبباحت اراضببی سببکونتی هببر تقسببیم شببهری بببر سببقف
جمعیتپذیری آن ،مساحت زیربنای قابل ساخت تعیین میشود.
پنج -تراکم پایه (که کوچکترین اراضی میتوانند بپذیرند) ،مساحت زیربنای
پایه را تعیین مینماید.
شش -در هر زمین براساس پتانسیلهبای همبان زمبین تبراکم مجباز مشبخص
می شود و تا پرشدن تفاوت مساحت سبقف تراکمبی و تبراکم پایبه مبی-
توانند از تراکم مجاز استفاده نمایند.
هفت -پس از پرشدن مساحت (حدفاصل تراکم پایه و مجاز) باقی اراضی تبا
پایان دوره فقط از تراکم پایه میتوانند سود ببرند.
 -6-6-3تراکم دیگر کاربریها

در دیگر کاربریها نیز پس از محاسبه مساحت زیربنای مجباز ببا بهبرهوری از
روش فوق ،اعطای تراکم صبورت مبی پبذیرد و پبس از پرشبدن سبقف مسباحتی،
دیگر آن کاربریها مجاز به استقرار نخواهند بود.
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 -6-7نورگیرها و مقررات مرتبط
 -6-7-1مقدمه

برخی از فضاهای ساختمان ببهاجببار از نورگیرهبای غیرمبرتبط ببه بدنبه-
های اصلی بنا نور میگیرند (مثال پاسبیوها و غیبره) مشخصبات ایبن نورگیرهبا بایبد
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بببه شببکلی باشببند ،کببه بببه امببر نببورگیری پاسببخی صببحیح بدهببد ،در حببالی کببه حقببوق
دیگران و بهرهوران حفظ شود.
 -6-7-2مبانی نورگیری اصلی

ضرورت دارد ،اشعهرسانی به اتاقهای اصلی یبا حبداقل یبک اتباق اصبلی
از سبباختمان صببورت پببذیرد ،در غیببر اینصببورت بهداشببت سبباکنان دچببار مخبباطره
میشود .بنابراین اگر دیگر نورگیرهبا ،فاقبد ویژگبی اشبعه گیبری هسبتند و تنهبا اتباق
مجاور نورگیر این ویژگی را دارد ،فاصله پنجره تا دیوار مقابل باید مشابه

دو ساختمان روبروی یکدیگر باشد .یعنبی بانبدازه طبول سبایه دیبوار مقاببل
بایبد نببورگیر عمببق داشببته باشببد .یعنببی عمببق نببورگیر معببادل ارتفبباع بنببای جنببوبی از
تراز پنجره به باال ضربدر طول سایه باشد.
کبه البتببه معمببوال فاصبله زیببادی اسببت ( 1/1تبا  1/8برابببر ارتفبباع از شبمالیتببرین تببا
جنوبیترین بخش ایران) ،بنابراین یا بخش جنوبی ساختمان بایبد کوتباهتر باشبد و یبا
نورگیر از شرق یا غرب بتواند اشعه را اخذ نماید.
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یعنی در صورت بازبودن طرفین نورگیر تا محدودهای که با زاویبه  45درجبه رسبم
میشود .بخش شمالی میتواند بدون رعایت فاصله یاد شده اشعهگیبری نمایبد .یعنبی
به حداقل یعنی  %25ارتفاع بخش جنبوبی مبیتوانبد کباهش یاببد و یبا یکبی از اتباق-
های اصلی بتواند از هر طریق دیگر اشعهگیبری داشبته باشبد و درنتیجبه نبورگیر از
اشعهگیری معاف شده و فقط خاصیت نورگیری را داشته باشد.
در این صورت میزان نبورگیری مبالک انبدازه نبورگیر خواهبد ببود و البتبه مباحبث
مربوط ببه اشبراف مبزاحم و آلبودگیهبای صبوتی یعنبی توجبه باینکبه پنجبره درسبت
مقابببل هببم نباشببد ،فضبباهای روز شببب حتببیاالمکببان از یببک نببورگیر ،نببور نگیببرد و
مباحث مرتبط دیگر
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 -6-7-3هواکشها

هببواکشهببا نیببز برحسببب تعببداد فضبباهای بهببرهور از آنهببا مببیبایببد وسببعت
مناسببب داشببته باشببند .بببرای مثببال اگببر یببک هببواکش  40×40سببانتیمتر بببرای یببک
سبباختمان چهببار طبقببه بببا حببداکثر  8فضببای بهببرهگیببر از آنهببا مناسببب باشببد ،بببرای
طبقات بیشتر و فضاهای بیشتر باید به ابعاد آنها با ضرایبی اضافه گردد.
برای مثال اگر همین فضا کافی باشد ببه معنبای  200سبانتیمتر مرببع ببرای
هر هواکش است.

)40×40( ÷8 =200
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بنبابراین اگببر یببک دو طبقبه (بببا دو هببواکش) اضبافه شببود ،مسبباحت هبواکش بایببد بببه
 1600 +)200×2( = 2000سبببببانتیمتر مرببببببع برسبببببد ،یعنبببببی هبببببواکش 40×50
سانتیمتر شود.
ببببدینترتیبببب هبببواکش یبببک سببباختمان ببببا  32هبببواکش ( ،)32×200 =6400یعنبببی
 80×80سانتیمتر خواهد شد.

د

 -6-8سیمای جانبی ساختمانها
 -6-8-1سابقه و مقدمه

با ضوابط طرح جامع تهران ( ،)1349که تصور میکبرد ،تمبام سباختمان-
ها همانبدازه و هبم ارتفباع در کنبار هبم سباخته مبیشبوند و درنتیجبه بدنبههبای جبانبی
ابنیه میتوانند به لبه زمین متصل شوند و نیاز به نماسبازی ندارنبد ،عمبال سباختمان-
های شهری ،تنها دارای دو نمبا شبدند (اغلبب در سبمت حیباط خلبوت نیبز ،نماسبازی
اندکی انجام میشود و تنها یک نما باقی میماند).

امببا بببهدالیببل مختلفببی ایببن امببر محقببق نشببد و سببیمای شببهر بببا تعببدادی زیبباد
نماهای جانبی آجرگبری و یبا حبداکثر سبیمان
سیاه مواجبه شبد ،کبه حتبی بیشبتر از نماهبای
اصلی در معرض دید قبرار دارنبد ،زیبرا در
حرکببت از معبببر بیشببتر ب بهچشببم مببیخورنببد.
عوامل این امر عبارتند از:
مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده-شهر تهران
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-

یببک انببدازه نبببودن عمببق قطعببات کببه  %60طببول آنهببا و درنتیجببه بدنببه
ساختمانها اندازه متفاوتی دارند و یا ساخت کمتبر از  %60بوسبیله برخبی
از ابنیه و برعکس تجاوز به حد  %60در تعدادی دیگر

 یک ارتفاع نببودن دو بنبابعلببت تغییببر طبقببات و یببا
هم ارتفاع نبودن ابنیبه ببا
تعداد طبقه برابر

مأخبذ :آرشببیو شخصبی نگارنببده-
شهر تهران

 در برخببببببی از معببببببابر،غیرمجبباز بببودن بدنببههببا
حتی با طول و عمق برابر بعلت مایل بودن معبر نسبت به قطعات
درنتیجه ببرای نجبات سبیمای شبهر ضبرورت دارد ،بدنبهسبازی جبانبی نیبز در
دستورکار ضوابط شهرسازی قرار گیرد.
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مأخذ :آرشیو شخصی نگارنده-شهر تهران

 -6-8-2مبانی ضابطه بدنهسازی

در هر یک از تقسیمات شبهری همگبون (از نظبر طبقبات و شبکل سباخت)
و یا حتی هر یبک از معبابر همگبون ،بنبا تنهبا تبا ارتفباع معبادل ارتفباع غالبب همبان
بخببش مببیتوانببد ،بببه لبببههببای جببانبی قطعببه متصببل سبباخته شببود و بعببداز آن ارتفبباع
ضرورت دارد با فاصله مناسبی از شرق و غرب احداث گردد.
این فاصله میباید نسبت به تعداد طبقات تعیبین شبود (کبه یبک هفبتم ارتفباع
یا نیم متر بهازای هر طبقه از فواصل معمول ضوابط جهانی است)
که البته نباید از حد معینی هم کمتر باشد (کبه سبه متبر بسبیار معمبول اسبت
و از دو متر کمتر هم ،بهندرت دیده میشود)
در برخی از ضوابط هم این فاصله نسبتی از عرض قطعبه اسبت کبه از ده
تا بیست درصد تغییر مینماید.

س
ـ

ز

 -6-8-3عوامل تشویقی بدنهسازی

برای نماسازی مطلوب بدنه باید عوامل تشویقی هم در نظر گرفته شود:
یک -در صورتی که فاصبله ببا بدنبههبای مناسبب اسبت (اغلبب سبه متبر و بیشبتر را
مناسب میدانند) گشودن پنجره مجاز باشد.
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دو -در صورتی که فاصله مناسب نیسبت و یبا در جبوار قطعبه کباربری وجبود دارد
که اشراف به آن مجاز نباشد ،میتوان روشهای زیر را بکار برد:
 روش کامال سختگیرانبه :امکبان نبورگیری از بدنبههبای شبفاف و ثاببت مثبلآجرهای شیشهای و یا شیشههای مات و ثابت
 کمتر سختگیرانه :تعبیه پنجرههایی از ارتفاع  170سانتیمتر به باال تسهیلگرانه بیشتر :تعبیه پنجرههایی که تا ارتفاع  170سانتیمتر شیشههایآن ثابت و مات باشند.
که البته به شرط اینکه بدنهسازی مشبابه و یبا همگبون ببا نماهبای اصبلی صبورت
پذیرد.

 -6-9بام
 -6-9-1طرح مسئله

بامها در شهرهای غیرمسطح ،شهرهایی که ارتفاع ابنیبه ثاببت نیسبت و در
تمام شهرها از باال در واقع نمای پنجم شهرها هستند.
متأسفانه این نمای پنجم (و از باال نمای اصبلی سیماسباز شبهر) ببا اسبتقرار
تجهیزات و تأسیسبات سباختمان ،آنبتنهبا و گباهی انبباری وسبایل اضبافه ،ببه ببدترین
شکل ممکن برای شهرها نماسازی مینمایند.
عکسهبای زیبر نمونبههبایی از ویژگیهبای ببام در شبهرهای ایبران و جهبان
را نشان میدهد.1
--------------------------------------------------------------------------------- . 1مأخذ عکسها :آرشیو شخصی نگارنده
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در شببهرهایی کببه سببقف شببیبدار (قوسببی یببا گنبببدی) در آنهببا ببباب اسببت ،بببامهببا بببه
بهترین شکل نمای پنجم شهر را میسازند و به زیبایی بصری شهر میافزایند.
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ماخذ :آرشیو شخصی نگارنده ،شهرهای جهان

 -6-9-2مبانی ضوابط و دستورات برای بامها

تنظببیم ضببوابط کببامال منسببجم و سببختگیرانببه بببرای بببامهببا و ضببرورت
زیباسببازی آنهببا ،روش معمببولی اسببت کببه مببیتوانببد در تنظببیم ضببوابط جبباری شببود،
ولی چون متعاقبا کنترل آنها در محل آسان نبوده و فاقد کارآیی مناسب است.
لبذا از آنجببا کببه سببقفهببای شبیبدار و یببا گنبببدی بببدون ضببوابط کنترلببی
سبببخت گیرانبببه بخبببودی خبببود نماسبببازهای مناسببببی هسبببتند ،بهتبببرین راه تشبببویق
شهروندان به بهرهوری از سقفهای گنبدی و شیبدار است ،که میتواند از چند
طریق تحقق پذیرد.
یک -اجباری بودن بهرهوری از سقفهای شیبدار (یا گنببدی) ،کبه ممکبن اسبت ببه
خالقیت طراحان و یا ایجاد تراسهای زیبا و کارآ ،زیان وارد نماید.
دو -اجباری بودن سقفهای شیبدار یا گنبدی ،با امکانباتی ببرای خالقیبت طراحبان
و یا ممکن بودن بخشی از سقف به تراس با شرط عدم استفاده ببرای تأسیسبات
و تجهیزات ساختمان
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سه -تشویق ایجاد سقفهای گنبدی یا شیبدار ،برای مثال با امکبان دادن ببه فضبای
باقیمانده زیر سقف شیبدار (پس از استقرار تأسیسات) برای تببدیل ببه فضبای
سکونتی (و یا دیگر مصارف) بدون اعمال آن در تراکم و زیربنا در آن.

 -6-10پیلوت و پارکینگ
 -6-10-1طرح مسئله

پیلوت در ساختمان میتواند دارای کاربردهای مختلفی باشد.
 رایجترین آن استفاده به عنوان پارکینگ است. بهببره وری بببه عنببوان فضببای ببباز سرپوشببیده نیببز گبباهی بببه تنهببایی وگبباهی تببوأم بببا پارکینببگ و یببا روزهببا کببه اتومبیببل کمتببر پببارک اسببت،
صورت میپذیرد.
مزایا:
 دسترسی ساده اتومبیل به محل پارک بهرهوری توأمان برای پارک و فضای بازمعایب:
 عببدم تعریببف مناسببب و قابببل قبببول بببرای ورودی بببه بنببا ،بخصببوص وقتببیپلههای ورودی در میان یا انتهای پارکینگ واقع میشود.
 -ایجاد منظر نامناسب ورودی

26

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان

 آلودگی هبوای ورودی (کبه البتبه از پارکینبگهبای در زیبرزمین اسبت و یبادر فضاهای بسته بسیار کمتر است).
تهدیدات:
تبدیل آن به کباربریهبای تجباری ،مسبکونی و دیگبر عملکردهبا ،کبه ببه-
همین علت ارتفاع آن را بسیار کوتاه (اغلب  2/20قبرار مبیدهنبد ،کبه ببه
خفگی فضا و دلتنگی ناشی از ارتفاع کوتاه ،بخصبوص در ورودی مبی-
افزاید).
 -6-10-2محورهای اصلی طراحی پارکینگ

بهرهوری از پیلوت برای پارکینگ تنها با شروط زیر مجاز باشد:
یک -ورودی از داخبل آن نباشبد (یعنبی یبا در لببه بیرونبی آن قبرار داشبته باشبد و یبا
بین پلهها و آسانسبور و در ورودی یبک هبال مجبزا از پارکینبگ طراحبی شبده
باشد.
دو -در مجتمبعهبا و دیگببر ابنیبهای کببه امکبان تغییببر پارکینبگ در آینببده وجبود نببدارد
ارتفاع (کف تا زیرسقف) آن از  3/5متر کمتر نباشد و حسبب بزرگبی بنبا تبا 5
متر نیز افزایش یابد.

م

ب

ر

ب

 -6-11نسبت تحقق شاخصها در تدوین ضوابط
بعلل مختلف ،همچون شکل موجبود شبهرها ،عبرف ،حقبوق مکتسببه ،مباحبث
اقتصادی اعمال کامل شاخصهها در تدوین ممکن نیست.
در جدول زیر تعیین میشود ،کبه تبا چبه نسببتی از تبأمین شاخصبههبا
در هر یک از محورهای ضوابط احداث بنا قابل قبول است ،که در آن:
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مس ن در شهرهاي ایران و بهبود
وضعیت س ونت
اقشبببار مدرآمبببد شبببهري و خانبببه
(مجلببببببببه علمبببببببب معمبببببببباري و
شهرسازي)
احیا بافت هن شوشتر

مقاله

مشهودي

-

مقاله

مشهودي

-

مقاله

مشهودي

-

ارسال به دفتر مشاوران
سازمان برنامه و بودجه

مشهودي

1371/5/7

ارسال به دفتر مشاوران
و ارشناسان

مشهودي

1371/5/7

چاپ در مجله معماري
و شهرسازي

مشهودي

-

ارسال به معاونت
شهرسازي شهرداري
اصفهان

مشهودي

1373/7/23

مشهودي

اسفند 1358

مشهودي

مرداد 1355

مشهودي

-

-

1373/4/29

مشهودي

1376

مشهودي

1378/3/31

مشهودي

-

مشهودي

مرداد 1373

مشهودي

-

مشهودي

-

مشهودي

1374

تنها راهحل مش ل مس ن «ارتقبا
مرحلهاي سطح س ونت»
نگرشبببببببب بببببببببر ار ردهببببببببا و چاپ در نشریه تحقیقات
استانداردهاي فن
نارسائ هاي وي نهم آبان
تحلیلبب ببببر رونببد دگرگون هببباي
مقاله
س ونت در شهرها
ن بور بینالمللب مببونرآل (میببدان چاپ در مجله معماري
و شهرسازي
ژاك ارتیه)
مسبببببب ن اقتصببببببادي در منبببببباطق چاپ در مجله معماري
و شهرسازي
شهري ایران
خالصببه مقالببه مبببان طرحهببباي
مقاله
سیال یا قابل انعطاف شهري
خالصببه الگببوي طراح ب شببهري
مقاله
سیال (منعطف)
ویژگ هببباي طرحهببباي جبببامع و
مقاله
تفصببیل سبباختاري (منعطببف یبببا
سیال)
شناسای سیماي بلوكهاي شهري
مقاله
بافت هن شوشتر
تببببدوین خطببببوط لبببب در طببببرح
مقاله
توسبببببعه شبببببهري و روانبخشببببب
روستای
سخنران در سمینار
روش تعیببببین تببببرا م سبببباختمان
مقاله

لیست کتب و مقاالت دیگر مولف

ردیف

37
38
39

40

41
42
43
44
45

46

47
48

49
50
51
52
53

عنوان
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محل یا شكل ارائه
اس ان بشر

مؤلف

مسببببببب ون و تبببببببرا م جمعیتببببببب
اقتصادي در شهرها
نگببباه بببببه طرحهبببباي جببببامع و مصاحبه با روزنامه
مشهودي
اطالعات
برنامهریزي شهرهاي ایران
استون هال
مقاله
تجزیه و تحلیل آسمان خراشها
مش الت و نارسائیهاي شهري در
مشهودي
مقاله
ایببببران و روی ببببرد بببببه تحببببوالت
طرحریزي شهري
طرح جبامع شوشبتر وششب در
جهت بروزسازي زندگ شبهري
مشهودي
مقاله
در عببببین حفببببظ آثببببار بببببا ارزش
معماري و تاریخ شهر
بلندمرتبهسازي در تهران و لزوم تهیه شده براي اولین
همایش مل
تببدوین ضببوابط ویببژه احببداث بنببا
مشهودي
براي جلوگیري از عوامل مخرب ساختمانهاي بلند در
ایران
آن
برنامبببببهریزي و طراحببببب بببببباز
مشهودي
مقاله
شهرها
سیاسببببتهاي توسببببعه مسبببب ن در چاپ شده در روزنامه
مشهودي
ایران
ایران -روزنامه ایران
اصببول و مبببان تهیببه طرحهبباي
مشهودي
مقاله
جامع شهرستان
حمل و نقل برنامهریزي طراحب
مقاله
شهري
تعبباریف طببرح جببامع سببرزمین،
شببهر ،تفصببیل  ،هببادي و پببارهاي
مقاله
از دیگر وظایف وزارت مس ن و
شهرسازي در ایران
تهبببران هنبببوز وتببباهترین شبببهر
مصاحبه با روزنامه
دنیاست ،گفتگو با مهندس سهراب
نشاط
مشهودي
شهرداران در خط مقبدم تحبوالت
چاپ شده در روزنامه نادرشاه -
اقتصاد مل و نقش شهرداران در
مشهودی
همشهري
تحوالت
رونببببببد شبببببب لگیري مقببببببررات.
ضببوابط و طرحهبباي شببهري در
مشهودي
مقاله
ایببببران و روی ببببرد بببببه تحببببوالت
برنامهریزي شهري
مقاله
الگوي شهرها
ارزیاب طرحهاي آمادهسبازي ببا خالصه مقاالت همایش
ت یه بر مباحث طراح شهري تخصص آمادهسازي زمین
اسبببببب ان روسببببببتای  ،سببببببانحه و
مقاله
بازسازي
مشهودي
مقاله
بلندمرتبهسازي در تهران ،علل و

تاریخ

1374/5/16
بهمن 1374

-

مهر 1375
مهر 1375
زمستان
1375
خرداد 1376
اردیبهشت
1378
-

1376
مهر 1376
شهریور
1376
تیر 1376
-

2
ردیف
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69

70
71
72

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان
عنوان
پیامدهاي آن
ویژگ هبببباي مسبببب ن اسببببتیجاري
وچك (براي خانوارهاي جوان و
مدرآ,د)
چگونگ سامانده نظام فعبالیت
در سطح شهر قدیم مسجدسلیمان
اسببتانداردگرای در برنامببهریزي
شببببهري عامببببل اصببببل افببببزایش
شببهروندان زیببرخط فقببر س ب ونت
شهري
شوراهاي شهر و موانبع دسبتیاب
به نظرات واقع شهروندان
نگرش بر مبان و اصول تدوین
تهران حتما به طبرح جبامع جدیبد
نیاز دارد
چگببونگ تببأمین فضبباي ببباز در
قطعات زمین ،در ایران و جهان
گفتگوي تمدنهاي شبهري و آثبار
مثببببت مبببرتبط ببببه آن در رواببببط
سازنده بین شهرهاي مرزي
ضبببببوابط سببببباختمان و سبببببیماي
شهري
توسبببببعه شبببببهري ببببببا تأ یبببببد ببببببه
مشار ت مبردم و نقبش شهرسباز
افتخاري
میزگرد شهر در قرن 21
برنامهریزي طراحب شبهري در
خیابان انقالب
تلفیق دو مقاله ویژگ هاي مسب ن
اسبببتیجاري ببببا تفببباوت ببببار مبببال
مس ن مل و استیجاري
شهرسازي و گفتگوي تمدنها
تببأثیر نحببوه طراحبب مجتمعهبباي
مس ون در مدیریت بهرهبرداري
از این مجتمعها
افبببق هم اريهببباي شبببهرداري و
مهندسببان مشبباور در سبببال  81و
ارتقا ارزشهاي س ونت
خالصبببببه مقببببباالت مشببببب الت و
نارسای هاي طرحهاي شبهري و
روی ببببببببرد ببببببببببه تحبببببببببوالت در
برنامهریزي شهري
درآمدزای طرحهاي سیال
چنبببد پرسبببش و پاسبببخ در مبببورد

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودي

خرداد 1377

مقاله

مشهودي

-

مقاله

مشهودی-
مرآتنیا

-

مقاله

مشهودي

1378

مقاله

مشهودي

1378

مقاله

مشهودي

خرداد 1379

مقاله

مشهودي

آبان 1379

مقاله

مشهودي

بهمن 1379

مقاله

مشهودي

1380

مقاله

مشهودي

خرداد 1381

مقاله

مشهودي

اردیبهشت 81

مقاله

مشهودي

اردیبهشت 81

مقاله

مشهودي

خرداد 81

مقاله

مشهودي

تیر 81

مقاله

مشهودي

تیر 81

میزگرد

مشهوي

تیر 81

مقاله

مشهودي

تیر 81

مقاله
مقاله

مشهودي
مشهودي

تیر 81
مرداد 81

لیست کتب و مقاالت دیگر مولف

ردیف
73
74

75
76

77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

عنوان
طرحهاي سیال
طرحهبباي سببیال و اثببرات آن در
اهش احت ار زمین
چگبببببونگ حفاظبببببت ،اعبببببتال و
سامانده باغات و فضاي سبز و
باز در شهرها
توسببببعه شببببهري بببببا تا یببببد بببببر
مشار ت مبردم و نقبش شهرسباز
افتخاري
شوراي شهر و موانع دستیاب ببه
نظرات واقع شهروندان
چ یببده تببوجیه ضببرورت تهیبببه
طرح نقش طرحهباي شبهري در
پیشبببببببببرد و یببببببببا بازدارنببببببببدگ
برنامههاي مس ن براي گروههاي
مختلف درآمدي
انبوهسببازي و مسببائل و مشبب الت
پیش راه آن
ویژگ هاي شهر آینده 1 -
نگرشب بببر فرسبودگ بافتهبباي
شببببهري بببببا ت یبببببد بببببر مباحبببببث
اقتصادي
شهرسازي معاصر ایران و روند
تحوالت آن
انبوهسازي و ارتباط آن با ضوابط
بلندمرتبه سازي
انبببواع روشهببباي احبببداث بنبببا و
ضوابط و مقررات مربوطه
وقببت آن رسببیده ببه دولتمببردان-
اتخاذ تصمیم راجع به ترا م را به
شهرسازان بسپارند
چالشهبببباي شببببهر و شهرسببببازي
ایران در قرن 21
عوامل مؤثر در تعیین ترا مهباي
شهري
مسببببجد سببببلیمان ،زلزلببببه ،نشببببت
گازهاي سم و اقدامات
تشدید مخباطرات ،نشبت گازهباي
سببببببببم ناشبببببببب از زلزلببببببببه در
مسجدسلیمان و اقدامات
شهر آینده ماهان (ببا مبتن فارسب
و انگلیس )
چهبببار سبببوار سرنوشبببت رو ببببه
فاجعه تهران
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مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودي

مرداد 81

مقاله

مشهودي

شهریور
1381

مقاله

مشهودي

1379/3/2

مقاله

مشهودي

1379/3/7

مقاله

مشهودي

1379/5/3

مقاله

مشهودي

1379/10/11

مقاله

مشهودي

1379/12/20

مقاله

مشهودي

1382

مقاله (اسالید)

مشهودي

1382/2/8

مقاله

مشهودي

1382/3/6

مقاله

مشهودي

1382/4/18

مقاله

مشهودي

1382/7/10

مقاله

مشهودي

1382/7/26

مقاله

مشهودي

1382/12/5

مقاله

مشهودي

1382/12/5

مقاله

مشهودي

1382/12/18

مقاله

مشهودي

1383/2/13

مقاله

مشهودي

1384/3/23

26
ردیف
91
92
93
94
95

96

97
98
99

100

101
102

103

104
105
106
107

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان
عنوان
پیشنهاد راهاندازی "پارک علمبی-
فنآوری" یزد
کسب جایگاه شایسته مدیران فنی-
اجرائببببببی در کشببببببور ،موجببببببب
اعتالی ایرانست
اظهارنظر در مورد الیحه قانونی
تملک اراضی
نقببببش بازدارنبببببدگی و پیشببببببرنده
طببرحهببای شببهری بببر برنامببه-
ریزیهای مسکن
گبببببزارش گببببببردش بببببار تهیببببببه
طرحهاي توسعه شهري تهران
شهرسازي معاصر ایران و روند
تحوالت آن تا طراحبیهبای سبیال
شبهری و ویژگببیهبای ایببن روش
برنامهریزی
سبهیم شبدن در شبهر -شبعار سبال
 2005جامعبببه جهبببان معمببباران
UIA
توسعه پایدار شهري
روشهاي توانمندسازي بافتهاي
مسئلهدار
چ یببببببده سببببببخنران ضببببببرورت
روی ببببرد بببببه طرحهبببباي نبببببوین
شهرسازي نمونه موردي بررس
گبببببام دوم در طرحهببببباي سبببببیال
شهري
روش براي تحققپذیري طرحها
در استقرار خدمات شهري
منببببابع مببببال شببببهرداري و اخببببذ
عوارض ایجاد بنا و ترا م افزوده
سخنران در مر بز پژوهشهباي
شبببببهرداري تهبببببران -در مبببببورد
ضرورت تحوالت اساسب ببراي
مم نسازي ادامه حیات تهران
ارگببببباه شهرسبببببازي بجنبببببورد-
طراحبببببب شببببببهري و وظببببببایف
شهرداري و شوراها
وجببوه تمببایز طرحهبباي جببامع بببا
طرحهاي ساختاري  -راهبردي
سببببباخت و سبببببازهای شبببببهری و
حقوق شهروندی
ردپاي گمشبده شبهر در ایبران (از
رخه تا جندي شاپور و شوشتر)

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودي

1384/4/-

مقاله

مشهودي

1384/4/25

مقاله

مشهودي

1384/5/10

مقاله

مشهودي

1384/6/31

مقاله

مشهودي

شهریور
1384

مقاله

مشهودي

1384/7/12

مقاله

مشهودي

مهر 1384

مقاله

مشهودي

آذر 1384

مقاله

مشهودي

دي 1384

سخنران

مشهودي

آبان 1384

مقاله

مشهودي

مقاله

مشهودي

سخنران

مشهودي

بهمن 1385

سخنران

مشهودي

خرداد 1386

مقاله

مشهودی

89/3/25

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

شهریور
1385
فروردین
1385

شهریور91

لیست کتب و مقاالت دیگر مولف

ردیف
108

109
110
111
112

113

114
115
116
117
118
120
121
122
123
124

125
126

عنوان
عمران شهر و وظایف شبهرداری
در تحقببببببببق آنهببببببببا و وظببببببببایف
شهرداری تهران در تحققپبذیری
طبببببرح سببببباختاری  -راهببببببردی
تهران
افبببببزایش قیمببببببت ارز از دیببببببدگاه
مدیریت فن – اجرای شور
لیبات در مبورد چگبونگ تببدوین
ضوابط ساختمان در شهرسازي
ی بر سر شاخ و بن م برید
مبببببان برنامببببهریزي اسببببتراتژیك
(راهبردي)
چالشهای امروز (و شاید فردای)
مهندسبببان مشببباور و ضبببرورت
حفاظبت از نظبام مهندسب شببور
در شرایط بحران فعلی
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مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

90/7/27

مقاله

مشهودی

90/6/5

مقاله

مشهودی

92/8/5

برنامبببببببه ارگببببببباه طراحببببببب 5-
آمادهسازي اراض
قببببرن  ، 21عصببببر مببببدیران فببببن
مقاله
ساالر (مقاله )91-3
مبببدیریت برنامبببهریبببزی و تبببأمین
مقاله
منابع جهت تحققبخشی طرحهای
شهری
ضببببببرورت حفاظببببببت از نظبببببببام
مقاله
مهندس شور در شرایط بحران
تبببوان بخشببب شبببهرهاي وچبببك،
به همایش توانمندسازی
محبببببببببببدودیتها و فرصبببببببببببتها
شهرهای کوچک
(اصالحیه مقاله)
صاحب نظران و ضرورت احیا
مقاله
سازمان برنامه و بودجه
"در رشببت هببر کبباری مببیتببوان
مقاله
کرد"
ضببرورت حفاظببت از زیبببباترین
مقاله
سیمای شهری کشور در "رشت"
مقاله
قلعه آبکوه ،تهدیدها و فرصتها
تهببببران ضببببرورتهببببای مهببببم و
مقاله
طرحهای موضوعی و موضبعی
مورد نیاز
سرانه معابر و تراکمهای شهری-
آیبببا اصبببوال تعیبببین سبببرانه ببببرای
مقاله
معببببابر در شهرسببببازی منطقببببی
است؟
مقاله
بازسبببازی بافبببتهبببای فرسبببوده،
مقاله

مشهودی
مشهودی

خرداد 91

مشهودی

اردیبهشت 91

مشهودی

فروردین 91

مشهودی

21دی90

مشهودی

91/8/15

مشهودی

91/9/20

مشهودی

91/9/25

مشهودی

92/3/11

مشهودی

92

مشهودی

92/3/28

مشهودی

92/8/13

2
ردیف

127

128

129
130

131
132
133
134
135

136
137

138

139

کنکاشی در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان
عنوان
ناکارآمببببد و یببببا کمتببببر مطلببببوب
شهری و تهدیدها و فرصتهبای
آن برای گروههای زیر خبط فقبر
سکونت شهری
انجام گام دوم هدفمندکردن یارانه-
ها
بببببدون هبببببیل هزینبببببه اضبببببافی و
تورمی ممکن است
ارائببه یببک سببند در شببناخت علببل
واقعی لغو ضبوابط سباختمانهبای
بلند در تهران
جایگببباه واقعببببی انجمبببن مببببدیران
فن ب  -اجرای ب و چگببونگی تحقببق
آن
مسکن مهر قوتها ،فرصتهبا و
ضبببعفهبببای آن و راهکارهبببای
دولت آتی
مسکن مهر قوتها ،فرصتهبا و
ضعفهای آن و آنچه بر سبر راه
آنست
جابجایی مرکزیت سیاسبی اداری
از تهران -چرا؟ و کجا؟
شهرسازی امروز ،معضبالت آن
و راهحلهای برونرفت
شهرسازی امروز ،معضالت آن
آیبببا انتقبببال مر زیبببت سیاسببب از
شببببهر تهببببران ،مبببب توانببببد حببببل
مش الت آن را مم ن سازد
اثببرات مطالعببات اقتصبباد مسببکن
در برنامهریزی طرحهبای جبامع
شهری
(تعیین سرانه مسکونی)
ببببرای نجبببات تهبببران ،بایبببد سبببر
"مار" را زد
ارائه گزارش به برنامه بینالمللی
بهتببرین "عملکببرد و راهبردهببای
محلببی" در بهبببود محببیط زنببدگی
"سازمان اسکان بشر" ملل متحد
نوآوری در بروزسازی بافتهای
ناکارآمد ،در حاشیهنشینهبایی در
شرف تحول
جایگاه موثر ،کارآ ولبی "لبرزان"
بخبببش خصوصبببی فبببنسببباالر در
ایران

محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

مقاله

مشهودی

92/9/2

مقاله

مشهودی

92/9/24

مقاله

مشهودی

92/3/28

مقاله

مشهودی

92/5/6

مقاله

مشهودی

92/9/27

مقاله

مشهودی

92/10/7

مقاله

مشهودی

92/10/28

مقاله

مشهودی

مقاله

مشهودی

92/10/22

مقاله

مشهودی

92/10/30

مقاله

مشهودی

92/11/8

مقاله

مشهودی

92/11/9

چاپ در نشریه پیام
مدیران فنی

مشهودی

92/11/28

لیست کتب و مقاالت دیگر مولف

ردیف
140

141

142

عنوان
جایگبببباه لببببرزان شهرسببببازی در
برنامببههببای کشببور و چببالشهببای
ناشی از آن
فرهنگ و توسعه (تقابل یا تعامل)
آیبببا توسبببعه شبببهری بایبببد منتظبببر
اسببتقرار فرهنببگ مناسبببش بمانببد
وگرنه مخرب است.

289
محل یا شكل ارائه

مؤلف

تاریخ

چاپ در نشریه پیام
مدیران فنی

مشهودی

93/2/13

مقاله

مشهودی

1393

مشهودی

1393

"نشر در فصلنامه کیفیت و
شبهر ببا کیفیببت (دریچبههایی ببه شببهر بهرهوری شماره  6بهار
ایدهآل)
"1393

