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هببا کببار در عرصببه شهرسببازی و تهیببه بببیش از پنجبباه طببرح سببال

شهری و توجه به نتایج آن، من را به این نتیجه رسانید، که یکی از 

 ،ایبران و بسبیاری از مشبکالت دیگبرشهری  سیمایدالیل اغتشاش 

ناشبببی از  ،عبببدم رعایبببت حقبببوق همسبببایگی و شبببهروندیهمچبببون 

، کبه از سبتا یهای شهردر طرح "ضوابط احداث بنای پیشنهادی"

شببده  حاصببلسببال تکببرار "ضببوابط طببرح جببامع تهببران"  44حببدود 

 است.

 زیستادر مهندسین مشاور ) های مختلف با کمک همکارانمدر طرح

سالهاست، کوشش نمودیم برخبی از ایبن  (و سپس پارسوماش پایدار

نشبر ایبن  ،ها را رفع نماییم و باالخره به ایبن نتیجبه رسبیدمنارسایی

طور تجارب دیگران در ایران و تجارب جهانی شاید تجارب و همین

رفت از این بحران را تسبهیل نمایبد، کبه کتباب حاضبر برون ،بتواند

 امر.پاسخی است به این 



 

در یک یا چند طرح همراه  ،همکاران زیادی هر یک در این مسیر

)و  برحسببب حببروف الفبببا ، کببه ضببمن تشببکر از آنهببا ،انببدمببن بببوده

 ، عبارتند از:ها(از قلم افتاده پوزش

 سرکار خانم مهندس زهره بزرگنیا

 سرکار خانم دکتر مهرناز بیگدلی

 سرکار خانم مهندس ربابه جاللی

 حمید خودکارآقای مهندس 

 زادهآقای مهندس هاشم رسول

 الهیآقای مهندس علی حسن سروامان

 الهیآقای مهندس یاسر سروامان

 آقای مهندس امین سعیدی

 فاخرآقای مهندس نادر عاصمی

 منفردخانم مهندس زهرا کاشانیان

 نوشآقای دکتر شاهین کی

 نیاخانم مهندس منصوره مرآت

 Grand urban rulesکتباب  های ضروریبخش در ترجمه

زاده سببرکار خببانم مهنببدس آیببدا حسببین  ،و تهیببه و ترسببیم اشببکال

انببد و البتببه زحمببت نهببایی شببدن تمببام ایببن کمببک شببایانی نمببوده

 اند.مطالب را سرکار خانم مینا تمجید برعهده داشته

 سهراب مشهودی
www.Sohrabmashhoodi.com 

http://www.sohrabmashhoodi.com/
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 1 گشایش مباحث عمدهفصل اول : طرح مسئله و 
 

 

 طرح مسئله و گشایش مباحث عمده -1

 مقدمه

های مختلف شهرسازی از پر ضوابط احداث بنا در طرحبا وجود آنکه 

هبای شهرسبازی  در کشورمحسبوب بخبش  ترینرهاشدهعین حال و ترین اهمیت

نیبز ببه هبا ؤثرترین و تأثیرگبذارترین بخبشیکبی از مببدون شک می گردد ، اما 

 ،آنگیری کالببدی و در نهایت شکلشهر بر سیمای  شمار آمده وتاثیر به سزایی 

 .دارد

بلکببه  ،ی مببرتبط بببا طرحهببای شببهری ضببوابط احببداث بنببا نببه فقببط در محورهببا

 نمایبد.اثرات فراوانی بر دیگبر عناصبر شبهری نیبز وارد مبی ،بطور غیرمستقیم

هبر قطعبه یبک ورودی ببه ببرای  ،ضبوابط برحسبب حتی اینکبه ،مثال به عنوان

هببای در پارکینببگ اینقشببی عمببده ،یببا بیشببتردر نظببر گرفتببه باشببد و پارکینببگ 

 و ترافیک معبر خواهد داشت. یکنار

هبا در زمسبتان ای باشبد کبه سباختمانضبوابط ببه گونبه ، برحسبب اینکبهاینکبهیا 

بخصبوص سبالمتی شبهروندان اثراتی عمده ببر سبالمتی  ،گیر باشند و یا نهاشعه

 کم سباختمان تبرانیبز همچبون  یتبرمباحبث عمبده کنبد.کودکان و سالمندان ایفا می

 باید به مجموعه عوامل فوق اضافه نمود. می

تقریبببا   ،ببه بعبد 1349شهرسببازی یعنبی از  متبأخردر ایبران طبی دوره 

بنبوعی تکبرار  ،هبای مختلبفدر طبرح ،تمامی ضوابط احبداث بنبای تبدوین شبده

بوده است، که نه از ضبوابط عرفبی احبداث ( 1349)ضوابط طرح جامع تهران 



در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان کنکاشی  2

شبود( هبای بعبد تشبریح مبی)همانطور کبه در بخبشبنای ایران نشأت گرفته و نه 

 مترقبی ضبوابط اشبباهتی ببو نبه حتبی  گرفتبه شبده  از ضوابط کشورهای غربی

شببهرهای  "نازیبببای سببیمای "و شبباید . 1دارد 1321انجمببن شببهر تهببران سببال 

 هاست.طرح شهرها و ضوابط در تقریبا  تمامیایران ناشی از تکرار همین 

ضبابطه طبرح جبامع تهبران ببدون هبیل تحلیلبی و تقریببا  همانطور که گفتبه شبد، 

 تکرار شده است.شهری در حدود پانصد طرح چهار دهه بالغ در هیل تغییری 

تببدوین ضببوابط یکببی از آخببرین هببای توسببعه شببهری معمببوال  در رونببد تهیببه طببرح

از خبود طبرح بیگانبه  ببه قبدریسبت و ا های شهریها و طرحبرنامههای تهیه بخش

 "طرحهبا" (کننبدگانبررسبیبا نظرات )در مرحله تصویب  با وجود اینکه که است، 

کبه طبرح را هبم ببا آن هماهنببگ  شبودخواسبته نمبیکننبده از تهیبهد، نبیابتغییراتبی مبی

 .دنکرده و تغییر ده

سبت کبه حتبی ببا ببه قبدری اتهبران  "جبامع اولطبرح "جانی ضبوابط احبداث بنبای سخت

 ،دمببنامبی "راهبببردی -سباختاری"تهیبه آخبرین طببرح کبه خببود را دیگبر جبامع ندانسببته و 

تبرین شاخصبه آن یاببد و ایبن ضبابطه ببا عمبدهای نمبیاحداث بنا تحول عمبده ضوابط

 % شمال زمین( همچنان بر این طرح نیز حاکم است.60در  بنا )یعنی احداث

ببرای تغییبر  نیبز هبای انبدکیکوشبش الزم به ذکر است کهدر این میانالبته 

( 1363)طبرح جبامع همبدان  بهتوان میاز آن جمله این ضوابط صورت گرفته، که 

---------------------------------------------------------------------------------- 
انجمن شهر تهران عبارتند از: همباهنگی ارتفباع بنبا ببا عبرض  1321. محورهای عمده این ضوابط  1

هبای معببر در شبمال و جنبوب( و چنبد سازی همسبان جبدارهمعبر، قرارگیری بنا در بر معبر )بدنه
 عامل قابل توجه دیگر.



 3 فصل اول : طرح مسئله و گشایش مباحث عمده
 

بببه عنببوان  یبباو  .، کببه در آن ارتفبباع بنببا نسبببتی بببا عببرض معبببر دارد1اشبباره نمببود

از گیبری ببا بهبره کبه ،  2( 1361) در طبرح جبامع بنبدرعباس ،ایی دیگر نمونه

ضببوابط  در یببا  آمببده اسببت.نوآوریهببایی در ضببوابط بببه عمببل  ،مباحببث اقلیمببی

 توجبه کبرده اسبتالگوی سکونت محلی،  هبکه ،  3(1365) احداث بنای شوشتر

 گبردد.هبایی مشباهده مبینیز چنین تالش های دیگردر برخی از طرح و همچنین

همچنببان و  مواجبه شبد هبایی اومبتببا مق ایبن نوآوریهبا بعللبی کبه خواهبد آمبد امبا

 حاکم است.اصول و مبانی ضوابط طرح جامع اول تهران بر کلیه ضوابط 

 نقش و مأموریت ضوابط احداث بنا •

شود به آزادی محدود می"شود: همانطور که در تعریف آزادی گفته می

و یببا بعبببارت دیگببر عببدم خدشببه بببه آزادی دیگببران، ضببوابط  "آزادی دیگببران

و کیفبی ببرای هبر قطعبه را  کّمبیحبداکثر مطلوبیبت در حبالی کبه احداث بنا نیز 

حقببوق همسببایگان، دیگببر شببهروندان، کببل شببهر و حتببی آورد، نبایببد فببراهم مببی

 به مخاطره اندازد.وران آتی همان ساختمان ساکنان و بهره
  

---------------------------------------------------------------------------------- 
 . طرح آقای مهندس فرهاد دفتری و همکاران 1

 . مهندسین مشاور شارستان 2

 .مهندسین مشاور زیستا 3
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 در تدوین ضوابط احداث بنا  محورهای عمده -1-1
  

 شوند: اساسی تنظیم می دلیلاصوالً ضوابط احداث بنا به سه 

 های شهریریزی شده در طرحپاسخ به مباحث برنامه .1

 حفظ حقوق شهروندان و حق شهر با احداث ابنیه .2

 وران و ساکنان در ساخت و سازهاحفظ حقوق بهره .3

 محبیط زیسبت و توسبعه پایبدارحفاظبت بایبد ببا مبیهر سه اصبل فبوق البته 

کلیببه  همچنببینو  آنهببامعیارهببای حاصببل از و  بببا توجببه بببه ایببن اصببولهمببراه باشببد.

ببرای تبدوین گیبرد.شبکل  بایبد ضوابط احبداث بنبا ،موثر بر آن (محورهاییعواملی)

ضببوابط احببداث بنببا، نخسببت مببوثر در مهببم  محورهببایمعیارهببای ضببروری و 

  .در این زمینه المللینگاهی خواهیم داشت به مطالعات بین

 ی انگلستانتجربه -یک

در مبورد  1991از سبال  "2متیبو کرمونبا"و  "1پبانترجبان"در پژوهشی که 

ببا  ؛های توسعه شبهری در انگلسبتان ببه عمبل آوردنبدی برنامهمحتوای طراحانه

را کبببه در  عبببواملیهفتببباد و سبببه مبببورد از  ،"تحلیبببل محتبببوا"اسبببتفاده از روش 

شده بودنبد ببه مورد توجه واقع در تدوین ضوابط احداث بنا های گوناگون مقیاس

 نمود.بندی شرح زیر جمع

بنبا و [ گیبریجهت ،شامل کیفیت سروصدا، انرژی :محیطییکیفیت پایداری زیست -1

 شناسی، حفاظت طبیعت، مصالح، فرم شهری و غیره.، بوم]معابر

کبباراکتر، بافبت، منظببر شببهری، نشببانه، شبامل کیفیببت  :هییای منظیر شییهریکیفییت -2

 آزار و غیره.شناسی، عناصر چشمریخت
---------------------------------------------------------------------------------- 

1 . John Ponter 
2 . Mito ceremonia 
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انبدازها، کنتبرل شامل کیفیت کریدورهای دیبد، خبط آسبمان، چشبم :دییدها کیفیت -3

 احداث بناهای مرتفع.

ی زنبببدگی ی احجبببام، عرصبببهشبببامل کیفیبببت تبببراکم، تبببوده :کیفییییت فیییرم شیییهر -4

-قطعببه، خببط سبباختمان، سببایه یگیببری، انببدازهخصوصببی، نببور و آفتبباب

 هببا، نسبببت پوشببش سببایت/قطعه، محصببوریتی سبباختمانانببدازی، فاصببله

 فضا.

 شامل کیفیت مقیاس، ارتفاع، فرم حجم. :هاکیفیت فرم ساختمان -5

 دیگر تجارب جهانی -دو

مبورد دنیبا ضوابط اغلب شهرهای ، ( ,2009Grund urban Rules )کتاب در

آن و از طریبببق  شبببده نکبببات برجسبببته آنهبببا اسبببتخراج و قبببرار گرفتبببهبررسبببی 

 در ایبن کتباب. 1اسبت شبدهمشبخص ببرای تبدوین ضبوابط  ات ضبروریموضوع

بندی انواع مقررات و محورهای اصلی تدوین ضبوابط و مقبررات ببه معیارها، دسته

 (Lehnerer Alex/2009) .باشدشرح زیر می

مرببوط ببه زیببایی، سبیمای هبای شاخصبه: تدوین ضیوابط  درموثر معیارهای -ا

 های مربوط به عمومظاهری و زیبایی

هببای ، مصببارف و نحببوهکبباربریگزینببی هببای بهداشببتی: جببداییشاخصببه -

 استفاده از اراضی ناسازگار

---------------------------------------------------------------------------------- 
آوری است.  مطالعات جهانی به شکل جالبی جمع Alex Lehnererنامه دانشگاهی آقای این کتاب که پایان . 1

و سپس کوشش شده براساس آنها برای یبک شبهر خیبالی ضبوابط تبدوین شبود. در عنبوان کتباب ببا  اندشده

 گردد.تداعی می نیز)زمین(  Ground ، کلمه)عمده و بزرگ( از طریق تلفظ Grundانتخاب کلمه 
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ای یبببا عرفببی کببه حفببظ، احیبببا  و توجببه بببه آنهبببا هببای زمینببهشاخصببه -

 مباحث اقتصادی، اجتماعی و غیره. . مثلضرورت دارد

 خصوص در اخذ اشعه و نور کافی(حقوق همسایگی )ب -

 با ارزش برای عموم یایارمدیریت مناظر و م -

 مدیریت احجام یا فضای ساخته شد. -

 مقررات بندی انواعدسته -2

 بندی کرده است:مقررات و ضوابط را نیز در سه دسته طبقه

 مقررات قطعی و یا مشروط -

 (Zone)بندی مقررات مربوط به منطقه -

 ها(ها( یا کف )حداقلسقف )حداکثرمقررات تعیین کننده  -

 محورهای اصلی ضوابط و مقررات -3

 مقررات مربوط به تراکم و پراکندگی -

ریببزی شببهری )ضببوابط شهرسببازی کببه در ضببوابط مببرتبط بببه برنامببه -

 ضوابط احداث بنا تأثیرگذارست(

 مقررات مربوط به فرم -

 مقررات مربوط به ارتفاع -

 مقررات مربوط به سبک -

 مقررات خاص -د

توانبد ببه نقباط گردد و میهر اقلیم و جغرافیای خاص بطور ویژه تدوین میکه برای 

 نیابد. تسریدیگر 
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 :ضوابط احداث بنااصلی  نهگانهمعیارهای  -1-2

ضبوابط احبداث بنبا در ایبران و برخبی دیگبر از  جهبانی از نتبایج مطالعبات

 د:نموتوان دو موضوع مهم را مستفاد شهرهای دنیا می

 .ای از معیارها که برای تدوین ضوابط مورد نیازستمجموعه اول:

شببده و بببه تببدوین ضببوابط بنببا  مشببخصمحورهببای عمببده ضببوابط کببه بایببد  دوم:

 منجر گردد.

  سالمت و بهداشت -

 معیارهای زیبایی و بصری -

  مناظر و مرایا و مدیریت احجاممعیارهای مربوط به  -

 شهر  (توپوگرافیتی و بلندی )سپط به وضعیت بمعیارهای مرت -

      معیارهای مرتبط به آب و هوا و اقلیم -

       معیارهای مرتبط به عرف، سنن و حقوق مکتسبه -

        معیارهای مربوط به دید و اشراف مزاحم -

 انجامد.می خالقیت و تنوع بصری معیارهایی که به -

ریبببببزی شبببببهری هببببای برنامبببببهمعیارهببببای ناشبببببی از ضبببببرورت  -

   شهر( هر های)بخصوص با ویژگی
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 عوامل موثر در ضوابط احداث بنا -1-3

ضوابط احداث بنا که با معیارهای فبوق سبنجیده و گانه  محورهای دوازده

 ، عبارتند از: ) و عالئم اختصاری آنها( می گرددتدوین مقررات  به منجر

 )ب( بلندی و ارتفاع بنا -

 )مکا( مکان ساخت بنا، سطح اشغال و فضای باز -

 )فا( های زمین و معبرهای اصلی و جانبی از لبهفاصله بدنه -

 )معبر( نشینی از بر معبرارتفاع و عقب -

 )پن( ها و نورگیرهاپنجره -

 (د) دسترسی به بنا -

 )ج( دیوارهای جداکننده -

 )با(و مباحث مربوط به آن  بام -

 )پ( پارکینگ -

 )ز( زیرزمین -

 )ن( ها و تأسیساتهواکشنورگیر،   -

 )ت( تراکم -
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 کتابروش تدوین  -1-4

 فصل به شرح زیر می باشد: 5کتاب حاضر در بر دارنده 

 پردازد.به طرح مسئله و روش انجام کار می :فصل اول -

محور(  دوازدههای موثر در تدوین ضوابط احداث بنا )تمام عامل :فصل دوم -

 گیرد.گانه انتخاب شده، مورد سنجش و بررسی قرار می نهبا معیارهای 

با توجه به اهمیت تراکم، جداگانه به ایبن امبر کبه البتبه خبود ادغبامی  :فصل سوم -

 .شودپرداخته می ،است از تعدادی از عامل فوق

هبای فبوق پرداختبه و تضبادهای حاصبل از داده اسبتنتاج از ببه :فصل چهیارم -

 دهد.ضوابط را مورد توجه قرار میتدوین رعایت معیارها در 

از  هایی()یا بخش احداث بنا که هر یک بخشیهایی از ضوابط نمونه :فصل پنجم -

 شود.اند، ارائه میمفاد فوق را مورد توجه قرار داده

-می ارائهضوابط احداث بنا  تدوین برایالگو و باالخره در فصل ششم یک  -

 گردد.

 گذاری و عالئم اختصاریبندی، شمارهروش فصل -1-5

 ،شبببماره اصبببلی ترتیبببب اسبببت کبببه بعبببدازگبببذاری ببببدینروش شبببماره توضیییی :

شود و بعد شبماره فرعبی و که نشانه معیارهاست نوشته می "حروف"

شبببود. بعبببالوه عالئبببم در انتهبببا مخفبببف محورهبببای ضبببوابط درج مبببی

را نشبان و معیارهبای مبوردنظر های مباحبث اختصاری دیگر ویژگی

 دهد.می

 عالئم اختصاری -1-6
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مطبرح شبده برای کوتاه شدن مطلب و عطف توجبه ضبروری ببه موضبوع 

 :باشدمی به شرح زیر که عالئمی در گزارش مورد استفاده واقع شده است،

                ،دهد، مثال  معیارهای مرتبط را نمایش می ، مثلت و مربعحروف داخل دایره

حببروف داخببل       عببواملی  اسببت. "زیبببایی و بصببری"کببه نمایببانگر           

 است، که باید تبعیت گردد و حروف داخل        عوامل بازدارنده است.

 دهند.بعالوه عالئم زیر جایگاه و اهمیت مطالب را نمایش می

 

 گیریم= نتیجه می بنابراین در این رابطه  نکاتی از ضوابط  o نکته •

 ضابطه   ض    سومعنوان     عنوان دوم     عنوان اصلی  

 نکات منفی×  نکات مثبت   طرح مسئله م-ط  مبانی      م   

 
  

   

 ز
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 عالئم اختصاری محورهای ضوابط (1)عالئم اختصاری معیارها

 سیمای بصری و زیبایی   -
 

 ب بلندی و ارتفاع -

 آب و هوا اقلیم -
 

 مکا مکان ساخت -

 سالمت بهداشت -
 

 فا فاصله اصلی بدنه -

منبببباظر و مرایببببا و مببببدیریت  -
  احجام

نشبینی از ببر ارتفاع و عقب -
 معبر

 معبر

 پستی و بلندی -
 

 پن پنجره و نورگیری -

 دید و اشراف مزاحم -
 

 د دسترسی -

عببببببرف و سببببببنن و حقببببببوق  -
  مکتسبه

 ج هاها و جداکنندهدیواره -

ریببببببزی شببببببهری و برنامببببببه -
  های آنضرورت

 ن نورگیر و هواکش -

 خالفیت و تنوع بصری -
 

 با بام -

 پ پارکینگ -  
 ز زیرزمین -  
 ت تراکم -  

 

 

 

 
 
 

 
عوامببببببببببببببببببببببببل   گرعوامل هدایت  عواملی که باید تبعیت شوند .1

 بازدارنده



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 دهنده ضوابط و معیارهابررسی محورهای تشکیل
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 و معیارهادهنده ضوابط بررسی محورهای تشکیل -2

  ارتفاع و بلندی ابنیه -ب-2

ع و بلندی ساخت و سازهای داخل آن شبکل ابُعد سوم شهر از طریق ارتف

-سببقف جمعیببت همچببونایببی  ریزانببهگیببرد و  تعیببین کننببده آن عوامببل برنامببهمببی

-های مختلف، سبرانه زیربنبای مسبکونی و دیگبر عملکردهبا، طبقبهپذیری بخش

  .باشدمی بندی تراکمی شهر

عباملی تبعبی  ،به معنای دیگر ارتفاع و بلنبدی سباخت و سبازهای شبهری

 بسببامانیشبود. شباید ناو خبود ببه عنبوان یببک اصبل مبورد توجبه واقببع نمبی ببوده

بصببری شببهرها، ناشببی از همببین ثانویببه بببودن مبحببث ارتفبباع و بلنببدی سبباخت و 

 سازهای شهری باشد.

 ن و جهانارتفاع و بلندی ساخت و سازها در ضوابط ایرا -1-ب-2

o 1                             نیویورک: توافق اخالقی  

 یسباختمان بلنبدتر گونبههبیل اینکبهارد مبنی ببهدموافقتی وجود در نیویورک 

-. ببدیننگبردداز آن ساخته  مشخصیدر فاصله  "دبیرخانه سازمان ملل"از 

طبقه تبا محبدوده معینبی از سبازمان ملبل  38ترتیب احداث ساختمان بیش از 

 (Lehnerer, Alex/2001/21)مجاز نیست. 
 ها: توافقنامه نیویورک مبنی بر نسبت قرارگیری ساختمان1تصویر شماره 

---------------------------------------------------------------------------------- 
ین ضوابط )ع( عبرف و سبنن، )ز( زیببایی این عالئم و حروف به معنای این است، که در ا .1

بببه عنببوان بازدارنببده و دوتببای             ( منبباظر و مرایببا مببورد توجببه بببوده اسببت، کببه اولببی در2و )

 گرند.قرار دارند، عوامل هدایت            درکه بعدی 

 ع ز م
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Source: lehnerer,Alex,2009,21 

 

ضبابطه ببا عبرف، ایبن دهبد، همانطور که عالئم اختصاری نیز نشان مبی

 زیباییهای بصری، مدیریت احجام و مناظر مرتبط است.

 

o ای در خط آسمان سانفرانسیسکوعارضه )سندُرم( تشکیل دیواره    

-ای که در زمانی مشبخص ببا انگیبزه احتکبار )زمبینهای بلندمرتبهساختمان

شببببیه هبببم از نظبببر ظببباهر و ارتفببباع  و اغلبببب شبببوندخبببواری( سببباخته مبببی

ی ای ناخوشباینددیبواره ،در کنار هبم قبرار گبرفتن ایبن ابنیبه لذا با یکدیگرند.

که با تبدوین ضبوابطی ببه  ،دهدریزی وظیفه میکه به برنامه ،گیردشکل می

  (Ibid/22)ظر ناخوشایند بپردازند. اخنثی کردن این من

 

 
 ای در خط آسمان سانفرانسیسکوتشکیل دیواره: 2تصویر شماره 

 ز م



 1 دهنده ضوابط و معیارهادوم: بررسی محورهای تشکیلفصل 

 

Source: Ibid,22 

 

این ضابطه با عناصر دهد، همانطور که عالئم اختصاری نیز نشان می

 ایا مرتبط است.ربصری و زیبایی، مدیریت احجام و مناظر و م

 

o کوور و زوریخنو     

 .سباخته شبوندعبریض  معبابرهای بلنبد در جوارهبا مناسب است که ساختمان

(Ibid,19)  .این ضابطه به مبحث مدیریت احجام و زیبایی بصری توجه دارد 

 

 

 
  

 ز م
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 های بلند در جوار معابر عریضنحوه قرارگیری ساختمان: 3تصویر شماره 

 

 

Source: Ibid,19 

o های بلند نیویورک، مقابله با ساختمان  

-ها ساخته میبلندترین ساختمان ،اقتصادی ورشیدر آخرین مراحل یک 

، یبدبامبیشبهر سالهای متبوالی اسبت(  اداری درشوند )که نشانه اشباع فضاهای 

 Source: Ibid,22 که اقدامات ضروری را برای مقابله به این اشباع اتخاذ نماید.

 

o های عمومیلندن، ارتفاع ساختمان    

تببا ارتفبباع مشخصببی  ،هببای عمببومی مجبباز هسببتند از دیگببر ابنیببهسبباختمان

 (Source: Ibid,22 )       . متر بلند باشند( 30)حداکثر 

  

o ضوابط معمول ایران   

در ضوابط ایران معمبوال  مسبتقیما  مقرراتبی ببرای ارتفباع مبرتبط ببا زیباییهبای  -

 ابنیبهسازی تهران، احبداث شود. فقط در ضوابط بلند مرتبهبصری مشاهده نمی

 م

 ز

 ز م
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ببا اعمبال یبک ضبریب ارتقبایی در  ،ساز شبونددر نقاطی که بتوانند نشانه ،بلند

 (37، 1383های بلند تهران، ضوابط مکانیابی، )ساختمان .ه استشدتشویق  ،تراکم

های بلند نباید در انتهای معابر، یا پیل معابر و یا هر نقطبه ساختمانبعالوه  -

  ( 31)همان، مسدود سازند.دیگری باشند، که مناظر طبیعی مناسب را 

o حد ارتفاعی سیاتل       

و برحسببب بلنببدی و بیشببتر متببر  25 بببا ارتفبباعبلنببد  هایسبباختماندر مببورد 

 (Source: Ibid,23)بطور تصاعدی باید مالیات آنها اضافه شود. 

 

 )در شهرهای مختلف( ع و بلندیااستنتاج از بررسی ضوابط ارتف -2-ب-2

شهری دیده شوند، لذا حریمی دارنبد کبه  باید در منظر "های مهمساختمان" -یک

 )نیویورک( .در آن حریم دیگر ابنیه باید از آن کوتاهتر باشند

هبای دیگبر بلنبدتر توانند تا سی متر از سباختمانمی "های عمومیساختمان" -دو

 )لندن( .ساخته شوند، که در منظر شهری قابل رویت باشند

 )تهران( .مناظر طبیعی مسدود سازند های بلند نبایدساختمان -سه

 در جببوار هببم هببای بلنببدهببای طببوالنی بببا سبباختمانبایببد از ایجبباد دیببواره –چهییار 

 سانفرانسیسکو( –)نیویورک  .جلوگیری نمود

سبازی توانبد ببه نشبانهدر قطعات زمینی کبه احبداث بنبای بلنبد در آنهبا، مبی -پنج

سازی )ضوابط بلندمرتبه .شودشهر کمک نماید، باید احداث بنای بلند تشویق 

 تهران(

 ها با معابر باید تناسب داشته باشد.ارتفاع ساختمان -شش

 ب
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 احکام حاصله -3-ب-2

هببای مهببم را دیببد بببه منبباظر طبیعببی و سبباختمان ،هببای بلنببد نبایببدسبباختمان -

 مسدود سازند.

 سازی شهری کمک نمایند.به نشانه ،های بلند بایدساختمان -

 ایجاد نمایند. بلندهای مسدودکننده دیواره ،نبایدهای بلند ساختمان -

 با عرض معبر همجوارشان تناسب داشته باشند. ،های بلند بایدساختمان -

 مبانی ضوابط احداث بنا در مورد ارتفاع و بلندی ابنیه -4-ب-2

 های بصری و زیبایی عمومی با توجه به بلندی ابنیه در ضوابط:شاخصه -ز-4-ب-2

بایبد  ی دیگبر تبا فاصبله معینبیهباسباختمان ،ابینه ارزشمند اهمیتدلیل به -یک

 برحسبببب ویژگبببیبعبببالوه  ه داشبببته باشبببند.نیبببابتبببر از آن کوتببباهارتفببباعی 

تعیبین محبدوده  نیز عناصر طبیعی و مصنوع ،توپوگرافی، معابر اطراف

معبین( در آنهبا ممنبوع حد ارتفاعی  )تاساخت ساختمان بلند  شوند که،می

 شود.می

ایای ارزشمند طبیعبی را مسبدود سبازد. رهای بلند نباید منظر و مساختمان -دو

کببه در آنهببا سبباختمان بلنببد نبایببد اراضببی  ،هببای شهرسببازیلببذا در طببرح

باید مشخص گردند. در غیر اینصورت طرح سباختمان بایبد ساخته شود، 

 ارائه نماید. گزارش توجیهی برای این امر

-هببای بلنبد ببرای نشببانهمناسبب سباختمان ، احبداثهببا مکبانبرخبی از در  -سبه

سببت. لببذا ضببوابط تشببویقی بببرای ایببن اراضببی بایببد ا سببازی شببهری مفیببد

   تدوین شود.

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

دسبت، کبه در نهبای بلترین معضبل سباختمانهای نامناسب عمدهاندازیسایه -

 .پرداخته می گرددمبحث فاصله ضروری ابنیه به آن 

سبت کبه بخصبوص اهادر بین این ساختمان دهای باایجاد تونل ،عامل دیگر -

از نظببر بهداشببت و سببالمتی  ،در شببهرهای سردسببیر و یببا در فصببول سببرد

برای این امر باید تمهیداتی اندیشبیده شبود ،ست. لذا در ضوابط ا سازمسئله

 آن ارائه یک گزارش توجیهی مقابله با این امر در طرح است. که حداقل

بببرعکس تعببداد وسببیعی سبباختمان بلنببد در جببوار هببم، یببک دیببواره ایسببتایی  -

کند و شهرهایی کبه دارای معضبل آلبودگی هبوا هسبتند، مقابل هوا ایجاد می

ببا فاصبله شوند. بنابراین ساختمانی بلنبد بایبد در این مورد دچار مشکل می

 ، موجب ایستایی هوا نگردند.از هم احداث شوند که مناسبی

 

 

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

متبببر  ببببه داخبببل هبببم  5/21از فاصبببله  در روز سببباختمانهااز آنجاییکبببه  -

)مگر اینکه چراغی بسیار قبوی داخبل سباختمان و پشبت ببه  ندارنداشراف 

متببر از هببم فاصببله  5/21هببا بایببد حببداقل سبباختمانلببذا ، بیببرون روشببن باشببد(

هببیل سبباختمان  (و دارای پنجببره)بعبببارت دیگببر نماهببای اصببلی  ،داشببته باشببند

قبرار هبای دیگبر متبر از سباختمان 5/21ای کمتبر از تواند در فاصلهبلندی نمی

 گیرد.

 د م
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های بلند ایجاد دید و منظر وسیع و کبافی از داخبل ایای مهم ساختمانزاز م -

هبای بلنبد بایبد در فواصبلی از هبم احبداث به خبارج اسبت، لبذا سباختمانبنا 

باشند، که حداکثر فاصبله دیبد  نسبت به یکدیگر شوند و یا دارای چرخشی 

 از داخل به خارج را فراهم آورند.

تعیبین )برخالف نیویورک و بسبیاری از شبهرهای غرببی( در این صورت  -

)از نظبر دیبد ببه بیبرون( بلنبد ای در شهر برای احبداث ابنیبه مناطق فشرده

 کامال  نامناسب است.

هایی کبه ضبرورت پوشبش دیبد دارنبد، مثبل مبدارس دید و اشراف به مکان -

-هبای ویبژه ببانوان، نبایبد از سباختماندخترانه، استخرهای بانوان و پبارک

 های بلند ممکن باشد.

ت هبای بلنبد در مجباورت اینگونبه فضباها یبا نبایبد اجبازه سباخلذا سباختمان

ای احبداث شبوند کبه اشبرافی ببه آنهبا نداشبته داشته باشند و یا باید ببه گونبه

باشببند. در گبببزارش تببوجیهی طبببرح بایببد مقببباطع الزم بببرای نمبببایش عبببدم 

 اشراف طراحی گردد.

تبوان ببا پبذیرد و مبیعدم اشراف فقط از طریق حبذف پنجبره صبورت نمبی -

نشبینی ببه بوجود پنجره به عبدم اشبراف دسبت یافبت. ببرای مثبال یبک عقب

توانبد اشبراف را تبا ببه عمبق مبی 110متر و ارتفباع حبدود سانتی 70عمق 

متبر در  40تبا  24تبر و عمبق حبدود متر در یک طبقه پایین 10تا  8حدود 

 تر حذف نماید.طبقه پایین 4
 سازی اراضی پردیسالگوی واحدهای مسکونی آپارتمان تراسه در طرح آماده: 4تصویر شماره 
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 1381، 2سازی پردیس طرح، آمادهمأخذ: 

 یبددهبای شبهر جهبای بباال در لببه تبراسبا ویژگبی گلهای شکل فوق ایجاد جعبه

تبر ای( پبایینهبای )پلبهدهد، که منجبر ببه قطبع دیبد ببه تبراسپردیس را نشان می

 شوند.های گل تا پایین رویت میگردد و فقط جعبهمی
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 2سازی پردیس واحدهای مسکونی آپارتمان تراسه در طرح آماده: الگوی 5تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1381، 2سازی پردیس طرح، آمادهمأخذ: 

 180ارتفباع  تبا ،در نقاط دارای اشراف مبزاحمها مات و ثابت پنجرهتعبیه  -

 آید.در این زمینه به شمار می های دیگرمتر از روشسانتی

 رابطه با معیارهای مدیریت احجامارتفاع و بلندی در  -ح -4-ب-2

اید تناسیب معینیی را بیا احجیام سیاخته شیده قبلیی باحجام حاصل از احداث هر بنا  -یک

 ایجاد نماید.

بایببد عببالوه بببر اینکبه از فاصببله معینببی نسبببت بببه  ،احجببام بببا هبم فاصببله مببانی 

ببا  نیبزای ضبرورت دارد تناسبب ویبژه بلکبه ارتفاع از هم تبعیت نماید،

 هم داشته باشد.

تواند از نسبت معینی در اولین بخش نمی ،ارتفاع هر ساخت و ساز جدید  ض  

براببر  5/1با ساختمان قبلی بلندتر باشبد )در برخبی از ضبوابط ایبن نسببت 
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تر بنا با یک شکستگی )به عمق متناسب ی ا ست( و بخش مرتفعلارتفاع قب

متبری  55سبازی خیاببان ط طرح بدنبه)ضواب با اضافه ارتفاع( ساخته خواهد شد.

 (1390امیرکبیر، 

 
 سازیای از ضوابط بدنهنمونه: 6تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1390متری امیرکبیر،  55سازی خیابان مأخذ: طرح بدنه

 

 

 

 

 لفاف حجمی یک بلوک شهر، بخشی از شهر یا کل شهر  -دو
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هبای بلبوکها ببرای کبل شبهر، یبا بخشبی از آن و یبا در برخی از طرح

 .توانند از آن بلندتر ساخته شوندها نمیشود که ساختمانمتفاوت لفافی ترسیم می

 
 های شهریلفاف فضایی بلوک: 7تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1383های بلند تهران، ضوابط و مکانیابی، مأخذ: ساختمان

 

 

 

ایا و عدم انسداد روری از مناظر و مارتفاع ساختمان و معیارهای بهره -م -4-ب-2

     آنها
 م
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ایبای ارزشبمند از دیبد گبروه ران نباید مانع دیبد منباظر و ممبلندی ساخت   مبانی 

سبت در طبرح شهرسبازی ایبن ا کبه بهتبر ،قابل تبوجهی از شبهروندان شبود

 نقاط مشخص شوند.

در صببورت عببدم تعیببین اراضببی مسببدودکننده منظببر، گببزارش تببوجیهی    ض  

 طرح بنا باید بتواند این امر را ثابت نماید.

وران آتبی از طراحی ساختمانی بایبد ببه نحبوی باشبد کبه سباکنان و بهبره   ض  

 حداکثر دید و منظر مناسب استفاده نمایند.

    توپوگرافی و پستی و بلندیارتفاع و بلندی ابنیه و معیارهای  -پ -4-ب-2

 یک: تبعیت از توپوگرافی

احداث ساختمانها نبایبد توپبوگرافی طبیعبی شبهر را تحبت تبأثیر قبرار دهبد.    بانیم 

برای مثال احبداث ابنیبه بلنبد در گودیهبا کبه موجبب همسبطح ببه نظبر آمبدن 

هبای شهرسبازی سبت در طبرحا شهر شبود، نامناسبب اسبت. ایبن امبر بهتبر

ایبن امبر کمبک  هشود. در غیر اینصبورت ضبوابط بایبد بتوانبد ببساماندهی 

 نماید.

 بلنبدتر توانبدیک ساختمان نمی ،در اراضی گودتر از اراضی اطراف خود    ض  

)ارتفببباع بنبببا، ببببدون  هبببای مجببباور خبببود سبباخته شبببوداز ارتفبباع سببباختمان

 .احتساب ارتفاع زمین بلندتر(
  

 پ
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 زمستانی(شیب منفی )بیش از زاویه تابش  -دو

 در این شکل از اراضی دریافت اشعه زمستانی از بدنه جنوبی ممکن نیست.  اصل 

بنببابراین بهترسببت )در شببیب منفببی بببیش از زاویببه تببابش زمسببتانی( یببا     ض  

جنببوبی سبباخته شببود )بدنببه اصببلی روبببه  -هببا در جهببت شببمالیسبباختمان

گیببری هببای شببرقی یبا غربببی اشببعهاقل از بدنببهحبدشبرق یببا غببرب( و یببا 

 زمستانی صورت پذیرد.

هیا، آبگیرهیا )و دیگیر عناصیر طبیعیی واقی  در هیا، دریاچیهمنظر رودخانیه -سه

 اراضی پست(

که گروه بیشتری از شهروندان بتوانند از این مواهبب  ،ستا منطقی این  مبانی 

 مند گردند.بهره

o  و بببا ، ضببرورت دارد ارتفبباع سبباختمان بببه تببدریج آمببده کببه ورکببوندر ضببوابط

 .1به لبه آب کاهش یابدنزدیکی 
 ضوابط کاهش ارتفاع ساختمان با نزدیکی به لبه آب: 8تصویر شماره 

 
 

 
 
 
 

Source: Ienherer,Alex,2009,21 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 . منظور از شیب منفی، شیب شمالی با زاویه بیش از زاویه تابش خورشید در زمستان است.1
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هبای بالفاصبله سباختمان، هبا و آبگیرهبا ها، دریاچبهدر اطراف رودخانه  اصل 

ارتفباع ابنیبه افبزوده تبدریج ببر ه توانند مستقر گردنبد و بهترسبت بببلند نمی

 شود.

توانببد از نمببی یهببا و آبگیرهببا هببیل سبباختماندر جببوار رودهببا، دریاچببه   ض  

ای پشببت سببر خببود بلنببدتر احببداث شببود. مگببر اینکببه بببه گونببه سبباختمان

 طراحی شود که مقابل ساختمان یاد شده نباشد. 

را  آناالمکان مقابل ساختمان یاد شده نبوده و دیبد هرحال احداث بنا باید حتیه ب

  به عناصر یاد شده مسدود نسازد.

    بلندی ساختمان در رابطه با آب و هوا و اقلیم در ضوابط -هـ -4-ب-2

هببای اقلیمببی مشببخص گردیببد، بلنببدی بخببش شاخصببه در همببانطور کببه

-سبرد مسبئلههبای خصوص در فصول سرد و در اقلبیمهسازی بساختمان با سایه

دار ببودن هبر چبه بیشبتر معبابر در فصبول گبرم در سبت. البتبه لبزوم سبایها ساز

هبای بلنبد هبم از مباحبث دیگبر توجه به مبحث بباد در سباختمانو  ،نقاط گرمسیر

 آید.به شمار می این محور

 اندازیسایه -یک

سباختمان ای مناسبب ببا هبا ببا توجبه ببه بلندیشبان بایبد ببا فاصبلهساختمان   ض  

شمالی خود احداث شوند )که معادل طول سایه زمسبتانی اسبت( یبا بایبد 

خورشبید بتوانبد  ، کبه اشبعهاز شرق و غرب به لبه زمین متصل نباشبند

  از میان آن عبور نماید.

ه س

 ـ
 ع
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ای طراحبی هبای بلنبد در جبوار هبم بایبد ببه گونبهمحل استقرار سباختمان   ض  

سبرد( جلببوگیری  ولر فصبشبوند کبه از ایجباد کبوران ببباد )بخصبوص د

 شود.

سببت، کببه در جهببت اترمعببابر دسترسببی بببه واحببدهای مسببکونی مناسببب  بببانیم 

جنوبی طراحی شوند که بیشترین سایه تابستانی و آفتباب زمسبتانی  -شمالی

 )برخالف عرف رایج در ایران( را دارند.

   ارتفاع )بلندی( ساختمان و عرف، سنن و حقوق مکتسبه -ع -4-ب-2

هبای کوتباه ببه شبکل عرفبی و یبا ضبوابط در محالتی که عمدتا  ساختمان  مبانی 

احبداث  ،سابق )حقوق مکتسبه ناشبی از ضبوابط گذشبته( مسبتقر هسبتند

در شبرایط ویبژه و  امبا االمکان نباید انجبام شبود.های بلند حتیساختمان

هببا در بببا رعایببت حقببوق سبباکنان قبلببی و بببا تأییببد آنهببا، ایببن سبباختمان

 رچوب طراحی ویژه قابل احداث است.چها

های کوتاه ممنوع اسبت، های بلند در محالت با ساختماناحداث ساختمان   ض  

 .مگر در شرایط ویژه و طی مراحل حقوقی، عرفی و قانونی خاص

در جوار سباختمانی کبه بعلبل ویبژه اشبراف ببه آنهبا خبالف عبرف اسبت    ض  

)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.

 گونببه بایببد بببه ،هببای بلنببد دیگببرهببای بلنببد در جببوار سبباختمانسبباختمان  بببانیم 

ای قببرار گیرنببد کببه منظببر مناسببب آنهببا را و در فاصببله اسببتقرار یابنببد

 ع
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هببای بببرای ایببن امببر مناسببب اسببت کببه در تمببام بلببوک مسببدود نسببازند.

 ای طراحی شود.شهری لفاف ویژه

هببای هببر قطعببه نبایببد از لفبباف فضببایی در هببر بلببوک شببهری سبباختمان   ض  

 ساخته شود. ،ترحجیم و بلندتر و یا بیرون بزندعرفی موجود بلوک 

هبا کهنبه ببوده و در شبرایط نوسبازی مگر در شرایطی که اغلب ساختمان

 قرار داشته باشند.

    ریزی شهریهای بلند و برنامهساختمان -بر -4-ب-2

 مختلببف از جملببه،سببت بعلببل ا ریببزی و طببرح شهرسببازی ممکببنبرنامببه

احبداث  غیبره و  یسبازی جمعیتبنزدیکی به ابنیه تاریخی و یا ضبرورت محبدود

های بلند را در نقاطی از شهر ممنوع سازد، که بایبد مبورد توجبه واقبع ساختمان

 شود. 

 مکان ساخت بنا و فضای باز -1-مکا-2

هبای آن دهنبده سبیمای شبهر و بدنبهمکان ساخت بنا از عناصر اصلی شبکل

سبازی خواهبد اهداف دیگر طبرح شهرهستند، که نقشی اساسی در تحقق بسیاری از 

 داشت.

نیویبورک ظباهرا  بنبا در  در1گزینیی بنیا فضیای بیاز در جهیان و اییرانمکان -1-1-مکا-2

های سکونتی باید در وسط زمین ساخته شود، چون از حیاط جلبو برخی از پهنه

 و حیاط پشت و حداقل عمق آن نام برده شده است:

---------------------------------------------------------------------------------- 
 Lehnerer, Alex, 2009, p.36-40. مأخذ: تصاویر این بند در کتاب: 1

 س م

 م ب
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o  نیویورک: در پهنه سکونتیR1-1     

 6جلبببویی بایبببد حبببداقل حیببباط 

 متر عمق داشته باشد.

 

 
 

 

 

o  نیویورک: در پهنه سکونتیR2     

متبر  6حبداقل  حیاط عقبی باید

 عمق داشته باشد. 

 

 
 
 

 

 

o  نیویورک: نسبت فضای باز در پهنه سکونتیR6     

% سبطح 20های ساخته نشده، فضبای بباز بایبد حبداقل معبادل در بخش

 (Ibid,38) .اشغال باشد

 

 م
 س

 س
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o  نیویورک: در پهنه سکونتیB3-1    
هبای در پهنه البته% قطعه است که 25در این پهنه سطح اشغال بنا حداکثر 

 Ibid,39). )دیگر متفاوت است

 

 

 

 

 

 

 

 

o گوید: می وارد در طرح باغ شهرهاابنزر ها  

o  سباکنان راحیاط باید در حبدی ببزرگ باشبد کبه محصبوالت موردنیباز، 

 آن کاشت. بتوان در

o های جانبی در پهنه سکونت حیاطR3-1 نیویورک   

 م

 س

 س م
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 5/1مترسبت کبه هبر کبدام از  4هبای جبانبی حبداقل جمع عبرض حیباط

 متر نباید کمتر باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

o کانموربوفالو حفاظت از حیاط  

تنهبا در تضباد ببا همسبایگان نیسبت، بلکبه های شخصبی نبهگیاهان حیاط

 داشته باشند. بهترست مداومت  این فضاهای سبز 

o مکزیکوودسترسی به خورشید نی   
شوند باید حق دسترسبی ببه آن را مند میعناصری که از نور خورشید بهره

 Ibid,33)). داشته باشند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o نیویورک: سطح اشغال    

 س

 س

 س م
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هبای مختلبف برحسبب موقعیبت و کبارکرد بنبا در مکبان سطح اشغال بنا

 متفاوت است. 

 

 

 
 
 

 
 

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

 هاي ایرانيگزیني بنا در ساختمانمكان •

 قبل از تصویب طرح جام  تهران

فضبباي ببباز یببا حیبباط در ایببران، همببواره بببه عنببوان ی بب  از فضبباهاي 

شده است و اغلب در مر ز زمین و در جبای   به در زندگ ، انگاشته م اصل  

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

آیببد تعببدادي از ایببن نببوع الگببوي جببایگزین  هببای   ببه در پبب  مبب نمونببه

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

 

 
 های جامعاز الگوی جایگزینی فضای باز در طرحای نمونه: 9تصویر شماره 
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 1365مأخذ: مهندسین مشاور زیستا، 

 انعکاس مبانی احداث بنا در ضوابط و مقررات •

 گیری شهرسازی معاصرقبل از شکل

مبانی احداث بنا، حتی در ضبوابط تبدوین شبده قببل از شهرسبازی معاصبر نیبز  

انجمبن  31/4/1321منعکس است.در آیین نامه ساختمانی شبهر تهبران مصبوب 

 شهر، این امر به نحوی مشهود است.

 :1321نکاتی از آیین نامه 

 حداکثر ارتفاع ساختمان در بر گذرها عبارت است از: -23ماده 

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

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

 متر، آزاد لکن حداقل ارتفاع دو طبقه؛ 15برای گذرهای بیش از   -
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متبر، ببرای ارتفباع بیشبتر از حبد یادشبده، بایبد ببه انبدازه اضبافه  15در گذرهای تبا   -

 شود. ارتفاع عقب نشینی

 نو ضوابط طرح جام  شوشتر

هبای سبنتی توجبه شبده اسبت. نیز به جایگاه حیاط مشابه طرح نو در ضوابط شوشتر

 )شکل پایین(
 ای از الگوی جایگزینی حیاطنمونه: 10تصویر شماره 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 1355مأخذ: دیبا و همکاران، 

 مكان ساخت بنا طي سه دهه اخیر در ایران •

، الگبوي جدیبدي از جبایگزین  بنبا (1349) تهبرانبا تصبویب طبرح جبامع 

در زمببین ارائببه شببد،  ببه بببر خببالف ابنیببه گذشببته، فضبباي ببباز را در مر ببز )و یببا 

درصبد شبمال زمبین  60غیرهمجوار معبر( قرار نداده و آنبرا در تمبام  قطعبات در 

 الزام  ساخت و بدین ترتیب مدع  نظم جدید براي سیماي شهري گشت. 

احبداث تصویب و اجرای طرح جبامع اول تهبران و سال از  40با وجود گذشت 

به نظم   ه مبورد نظبر آن دلیل عمده % شمال زمین، این امر به سه 60بنا در 

 طرح بود منجر نشد:

درصبد  60هباي بنبا نیبز در ابعاد قطعبات ببا هبم براببر نیسبتند، بنبابراین لببه -یك

 گیرند.شمال زمین در راستاي هم قرار نم 
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اي شببدن باشببند و ایببن امببر موجببب پلببهدار مبب گبباه  معببابر نسبببت بببه قطعببات زاویببه -دو

 .شودنماهاي مجاور هم م 

اجبباري تعیبین نشبده اسبت. لبذا  ،درصبد 60در ضابطه، براي رعایبت حبد  -سه

وری از بهببره  ننببد و برخبب  بببابعضبب  سببطح اشببغال  متببري را احببراز مبب 

 . 1دهندافزایش م عالوه دو متر، آن را درصد به 60 مصوبه

گزینبی سباختمان و بنبا در ایبران و جهبان هبایی از الگبوی مکباندر ادامه نمونه

هبای گردد، در اغلب قریبب ببه اتفباق نمونبهگردد. همانگونه که مالحظه میارائه می

 شوند.جهانی فضای باز در وسط بلوک و بنا در جوار معبر احداث می

 

 

  

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 این کتاب. 81و  82. ن.ک به صفحات  1
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هببای شببهرهای عکبس نگارنببده أخبذ: آرشببیو شخصبیم

 جهان
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 آرشیو شخصی نگارندهمأخذ: 

 

 گزینی بنا و فضای بازهای متفاوت در مکاناثرات شاخص -3-مکا-2

گزینببی بنببا و گانببه را در مکببان 9هببای در ایببن بخببش اثببرات شبباخص

 .گیردفضای باز مورد بررسی قرار می

    گزینی فضای باز و بنا و شاخصه بصری و زیباییمکان -ز-3-مکا-2

استقرار بنبا و فضبای بباز نقشبی مهبم در سبیمای مشخص شد که مکان   مبانی  

% شبمال زمبین در 60زیبایی آن دارد. برای مثال احداث بنا در  و بصری شهر

در داشبتن یبک بدنبه  کبه دلیبل آن شبده اسبت. تعبادلی در معبابرایران موجب، بی

 باشد.می حیاط)شمال معبر( وجود و در سمت مقابل  جنوب

ریبببزی شبببوند مکبببان احبببداث بنبببا در طبببرفین معببببر بایبببد یکسبببان برنامبببه  ض  

 کنار معبر یا با فاصله از آن(استقرار بنا در )

های نماسازی شده نقشی اساسی در سیمای بصری شبهرها و تعداد بدنه  مبانی  

-زیبایی آنها دارد. برای مثال ضابطه ایران کبه بنبا را دارای حبداکثر دو نمبامی

 ز م
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شبوند، ببدون نمبا های جانبی با تصور اینکه ببه یکبدیگر متصبل مبیسازد و بدنه

تبا حبدی کبه ، در طبول زمبان شبدهشدن سیمای شبهری  نازیباییماند، موجب می

 .شودمی ها مجبور به نقاشی روی آنهاداریشهر

 ،عرفبی ببه بباال)یبا تعبداد طبقبات( اقل از ارتفباع حبدبایبد میها ساختمان   ض  

 با فاصله از تمام اطراف احداث شده و چهار نما تولید نماید. هاساختمان

   گزینی بنا و فضای بازسالمت و بهداشت در ارتباط با مکان -س -3-مکا -2

بخبش عمببده سببالمت و بهداشببت بببه مباحببث اقلیمببی و آب و هببوا مببرتبط 

توان ببه مباحبث جز آن موارد، میه ب پرداخته می گردد.شود، که بعدا  به آن می

 گزینی بنا و فضای باز توجه نمود.زیر در مورد سالمت و بهداشت و مکان

فضای باز باید نسببتی ببا زیربنبا )بخصبوص در ابنیبه مسبکونی( داشبته   بانیم 

 باشد، که فضای سبز و باز متناسبی را فراهم آورد.

عمبال   معناسبت.ببیاز حد معینی حتی برای یک نفر  ترکمفضای سبز و باز   مبانی 

تواند به عنوان فضای بباز و سببز محسبوب از یکصدمترمربع، نمی ترکمفضای 

 شوند.تلقی می هواکشیا نورگیر و  بیشتر به عنوان ، کهشود

ببه ور( )بعلبت تعبدد نفبرات بهبرههر چه بیشتر  تعداداجتماع فضاهای باز به   مبانی 

 شبود. آن ببرای هبر نفبر تواند موجب کباهش سبرانهافزاید و میکیفیت فضای باز می

نیبز دسبت این امر حتی با در جوار هم قرارگرفتن فضاهای باز فضبای همسبایه 

 یافتنی است.

 س
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گیبری ایبن )از فضباهای بباز( آفتباب سببزوری ببه عنبوان فضبای بعلت بهبره  بانیم 

-شبود، مبیگیبری ابنیبه در تضباد واقبع مبیچون ببا اشبعه امافضاها ضرورت دارد. 

گیببری ایببن فضبباها را از شببرق و غببرب فببراهم نمببود و  نببور جنببوب را تببوان اشببعه

 برای ابنیه باقی گذاشت.

ازای هبر نفبر و یبا )شبکل غیرمسبتقیم( یک سرانه فضای بباز و سببز ببه   ض  

توانبد ببا افبزایش مقبدار از ازای زیربنا بایبد در ضبوابط مبدنظر باشبد، کبه مبیهب

 سرانه کاسته شود.

حیبباط و فضببای سبببز بایببد بتوانببد حببداقل چنببد سبباعت در روز از اشببعه    ض  

 ود.مند شخورشید )از هر جهت که ممکن باشد( بهره

     آب و هوا و اقلیم -هـ-3-مکا-2

یکببی از مباحببث مهببم و چببالش برانگیببز آب و هببوا در تببدوین ضببوابط 

اندازی زمستانی، فاصله بین ابنیبه اسبت، کبه از احداث بنا برای اجتناب از سایه

 نمایند.دو عامل پیروی می

بنببای  انببدازی بخصببوص در زمسببتان بببرجهببت اجتنبباب از سببایه،فاصببله  -یببک

 شمالی

شبود، کبه عامل دوم گرچه مستقیم به آب و هوا وابسته نیست، ولبی ببه آن مبرتبط مبی -دو

 باشد.می فاصله نسبت به ارتفاع در هر دو سمت )معموال  شمال و جنوب(

از یبک چهبارم دیگر شهرهای جهبان، نماهای اصلی دو بنا از هم در فاصله    ض  

ست، که البتبه در بخشبهای مختلبف یبک اارتفاع متغیربرابر دو تا مجموع دو ارتفاع 

ه س

 ـ
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باشبد.  داشبته های آن بخبش شبهراعداد متفاوتی برحسب ویژگی تواندشهر هم می

تا لبه قطعه و اگر قطعبه مجباور معببر  ،به اندازه یاد شده ساختمان بایدیعنی هر 

 است تا محور خیابان فاصله داشته باشد.

پیوسبته ببه شبرق و غبرب قطعبه احبداث شبوند الزم اسبت  ،چنانچه ابنیه  مبانی 

 اندازه طول سایه زمستانی فاصله داشته باشد.هساختمان همسایه ب ،که

حالبت اینسبت کبه فبرض شبود کبه سباختمان همسبایه  ببدتریندر این زمینه، 

شبود نتیجه با فاصله اندکی از جنوب قطعه ساخته مبی در یابد.استقرار مییک طبقه 

هبر کبدام کبه  (فاصله لبه شبمالی بنبا )یبا لببه شبمالی بزرگتبرین ارتفباع بنباو درنتیجه 

در  بانبدازه طبول سبایه باشبد.باید می تا لبه شمالی قطعه ه باشد،تری داشتسایه طویل

 باید خیلی طویل باشند. اینصورت این فاصله نسبتا  زیاد شده و قطعات می

 

 

تقریببا  در جبوار هبم  ،توان فرض نمود کبه قطعباتمی معموالدر حالت 

ه اند. بنابراین چبون قطعبه شبمالی بایبد تبا لببه جنبوبی ملبک خبود ببیک اندازهبه 

متوسببط نصببف ارتفبباع( فاصببله داشببته باشببد، بطببور انببدازه نسبببتی از ارتفبباع )

 شود با طول سایه زمسبتانبنابراین فاصله ساختمان تا لبه شمالی ملک برابر می

البتبه بنبا.  دودا  دو سبوم طبول سبایه زمسبتانییعنبی حب .منهای عمق حیاط شبمالی
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متبر بباالتر از  2یعنی اگر اشعه ببه حبدود  .ها الزم استمعموال  اشعه برای اتاق

 شود.ساختمان شمالی هم برسد، وارد اتاق می

در صورتی که ابنیه به شبکل منفصبل از هبم احبداث شبوند. چبون اشبعه از 

 قطعبه اندازه طبول سبایه تبا شبماله فاصله برود نیاز به رعایت بین آنها به شمال می

 بین دو بنا کافی خواهد بود.مناسب همان فاصله رعایت نبوده و 

ابنیببه پیوسببته )سبباخته شببده بببه شببرق و غببرب( بایببد تببا لبببه شببمالی خببود    ض  

ببه اشبعه  ،شبکل فاصبله داشبته باشبند کبه ببه بهتبرینزمستانی باندازه طول سایه 

بایببد معببادل طببول سببایه  ،شببرایط متوسببط ایبن فاصببلهدر  همسبایه شببمالی برسببند.

 .رعایت گرددزمستانی منهای نصف فاصله الزم بین دو بنا 

براببر  5/1 حبدودا   برای مثال اگر طول سبایه زمسبتانی )مشبابه تهبران(

 نصبف مجمبوع دوارتفباع کبه فاصبله مناسبب دو بنبا ببهلذا با توجه  .استارتفاع 

  خواهد بود. بنا برابر ارتفاع ،ا شمالتهای بنای جنوبی لبهفاصله  است،

 ( = L    )1/5طول قطعه است L-0/5 L= L 

در زمین شیبدار خط سایه مشابه صبفحه افبق ترسبیم و نقطبه تقباطع آن ببا زمبین 

 شود.اصلی مشخص می

 

تواند ایبن باشبد کبه فاصبله ببین دو بنبا براببر طبول سبایه روش دیگر می   ض  

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 

 شود.قطع اشعه زمستانی به ساختمان شمالی حاصل می

 = طول سایهارتفاع بنا ÷ زاویه تابش

 

برابر ارتفاع باشد، فاصله لببه  5/1برای مثال اگر طول سایه زمستانی    مثال  

ارتفباع و فاصبله لببه جنبوبی بنبای  75/0شمالی بنای جنوبی تا لبه شمالی زمبین 

، گرددشود و فاصله الزم حاصل میارتفاع می 75/0شمالی تا جنوب قطعه نیز 

 ست.ا تریحل قابل حصولکه با کمی اغماض راه

 

 

 

 

 

 

 

 5/1فاصببله دو بنبببا از یکبببدیگر )در تهببران و شبببهرهای میبببانی ایبببران(    ض  

خواهد بود، یعنی فاصله هر بنا تا لببه قطعبه  یبرابر مجموع دو ارتفاع بطور کل

ترتیببب فاصببله ضببروری بببرای بببدین % ارتفبباع بایببد باشببد.75یببا محببور خیابببان 

 گردد.خود حاصل میخودی ه اندازی نیز باجتناب از سایه
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هببای سببت کبه اصببوال  از ارتفبباعی بیشبتر از سبباختمانا ایببن یروش بعبد

منفصل احداث شبود.در به شکل ساختمان  ،متعارف هر بخش )یا معبر( از شهر

این صورت ایجاد فاصله تا لبه شمالی قطعه معادل نصف فاصله مناسب بین دو 

 ت. ی نیسبنا کافی خواهد بود و نیاز به فاصله بیشتر

 احکام حاصله -4-مکا-2

سطح اشغال بایبد ببه نسببتی از زیربنبا و یبا مسباحت قطعبه، برحسبب پهنبه و  -

 عملکرد هر ساختمان تعیین شود.

 مکان ساخت، باید پاسخگوی دیگر اهداف ضوابط باشد. -

 باید مدنظر واقع شود.مند بودن فضای باز میفایده -

فضببای بباز مناسبببی ببرای سبباکنان و ای باشببد کبه سبطح اشببغال بایبد بببه گونبه -

 وران فراهم نماید.بهره

 گزینی بنا و فضای باز در رابطه با شاخص مدیریت احجاممکان -ح-4-مکا-2

تمببام مببوارد منببدرج در فصببل بلنببدی و ارتفبباع بنببا در ایببن مببورد نیببز 

 کند.صادق است و عمل می

 ایارمناظر و م -م-4-مکا-2

 باشد.فصل بلندی ساختمان صادق می در این محور نیز مفاد مندرج در

   توپوگرافی و پستی و بلندی -پ-4 -مکا-2

 در این محور نیز مفاد فصل ارتفاع بنا حاکم است. 

 

 پ م
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 اشراف دید و -د-4-مکا-2

 خواهد بود. مشابه فصل ارتفاع بنا

 عرف و سنن -ع-4-مکا-2

سبت در شبهرهای ا ممکبنضمن آنکبه  ،می باشد مشابه فصل ارتفاع بنا

 ی بماند.قسنت احداث بنا در اطراف حیاط مدنظر باشد و بخواهد با ی،تاریخ

     ریزیبرنامه -بر-4 -مکا-2

ای را نظببرات ویببژه ،ریببزی شببهریسببت برنامببها در ایببن رابطببه ممکببن

، مثال  بخواهد در بخشی از شهر ابنیه در جوار معابر احبداث مدنظر داشته باشد

را  در وسبط قطعبهابنیبه  احبداث هبایی از شبهردر بخبشیبا  برعکس.نشوند و یا 

احبداث فضبای بباز را  ،براسباس مباحبث عرفبی .مناسب بداند  یا کامال  برعکس

هبای سباخته شبده مبدنظر داشبته باشبد یبا در در میان زمین و محصبور در بخبش

 هببا و آبگیرهبا حببداکثر فاصبله بنببا از لببه مجبباور ایبن عناصببر راجبوار رودخانبه

 مطلوب تشخیص دهد.

 نشینی از آنعقب ارتفاع بنا در بر معبر و -معبر -2

تواند ایفای نقش ست و میا گیری شهر موثراین ضابطه کامال  در شکل

 نماید.

 

 

 

 در ضوابط جهان و ایران آننشینی از ارتفاع بنا در بر معبر و عقب -1-معبر  -2

 ب م



اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهاندر  کنکاشی  

o تفاوت اشکال ابنیه   

 هببا برحسببب عمببردر هببر خیابببان سبباختمانجیکببوبز: بببه نقببل از جببین

 xe(Lehnerer,Al,2009,(25 .1موقعیت و کاربری باید با هم متفاوت باشند

 
Source: Lehnerer,Alex,2009,25 

 

o نشینی از معبرنیویورک: تناسب عقب   

کبه در آن  یایفاع خاصی )بسته به پهنه یا منطقههر ساختمان بعداز ارت

نشبینی برابر و یا یک براببر عبرض معببر عقبب 5/1است( مثال  دو برابر، واقع 

 داشته باشد.

 

 

 

 
 

Source: Ibid,29 

---------------------------------------------------------------------------------- 
1 . Jean Jacobs 

 م

 ز م
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در ضببمن حسببن )در صببورت انتخبباب نسبببت مناسببب( از ایببن طریببق 

 Source: Ibid,29. گرددنمیمحصوریت، احساس تنگی حادث 

o سازی تهرانضوابط بلندمرتبه  

تواننبد احبداث شبوند، الکبن ارتفباع آنهبا در ببر معببر مبیابنیه در جوار 

حداکثر معادل عرض معبر خواهد بود. برای ارتفباع بیشبتر )در صبورت  ،معبر

یکپارچبه یبا شبیب دار(  ،ایمجاز بودن( باید نصف اضافه ارتفاع )ببه شبکل پلبه

 (13و  14، 1383)مهندسین مشاور زیستا،  نشینی گردد.عقب

 بر نیز صورت پذیرد.عتواند از همان پایین و از بر می مینشینالبته این عقب

ارتفاع بر معبر معادل عرض کندرو خواهبد  ،دارای کندروبرای معابر  -

 بود.

ضبرورت   یک چهارم ارتفاع کل بنا از محبور معببر نشینی معادلعقب -

 دارد.

متبر حبداکثر ارتفباعی نیبز ببرای  18البته در معابر با عبرض کمتبر از  -

 در نظر گرفته شده است.      دو برابر عرض معبر بنا معادل 

ای کبه از محبور معببر ببا شبیب با صفحه ،بنا باید در یک خط و صفحه -

)حتبی ببا شود، مماس گبردد کبه خبط آسبمان یکسبانی ترسیم می 200%

 از دید ناظر حاصل آید.های متفاوت( ارتفاع

 

 

 س ز م
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 نیینشعقب استنتاج از تناسب ارتفاع بنا در بر معبر و -2-معبر -2

در تمببام ضببوابط بببین ارتفبباع بنببا در بببر معبببر و عببرض معبببر تناسبببی  -

 مدنظر بوده است.

 گیر نیست و عمومیت ندارد. هنشینی از بر معبر در ضوابط همعقب -

-ارتفباع بیشببتر مجباز ببا عقببب ،بعبداز ارتفباع متناسبب بببا عبرض معببر -

معببر  نشبینی کبه معمبوال  متناسبب اسبت ببا نسببت ارتفباع بنبا ببه عبرض

 پذیرد.صورت می

 خواستهای اساسی -3-معبر -2

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

بایببد صببورت نشببینی مناسببب مببیضببرورتا  بایببد بببا عقببب ،ارتفبباع بیشببتر -

 پذیرد.

نشییینی در ارتبییاط بییا ضییوابط مییرتبط بییه ارتفییاع بنییا در برمعبییر و عقییب -4-معبییر -2

 گانه 9معیارهای 

نشبینی در رابطبه ببا عناصبر بصبری و ارتفاع در بر معببر و عقبب -ز -4-معبر-2

-کمبک عمبده ،سازی مناسب و ارتفاع متناسب با آنزیبایی با بدنه

 نماید.میدهی بهینه سیمای بصری شهر و زیبایی آن ای به شکل

توانبد مبیو شبود ارتفاع بنا در بر معبر به نسبتی از عرض معابر تعیبین مبی   ض  

و یببا تنظببیم  مریببزی شببهری ببرای تببراکهببای مختلببف شببهر برحسبب برنامببهدر بخبش

 فضاهای شهری، متفاوت باشد.
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هایی از شهر که گشودگی بیشتر الزم است، برای بخشکه ست ا بدیهی

 .شوددر نظر گرفته میاین نسبت کمتر و در دیگر نقاط بیشتر 

-با توجه به حدمناسب بدنه برای فضاهای شهری یکی از بهترین اندازه   ض  

 ست.ا های تناسب و برابری ارتفاع با عرض معبر

توانبد مبی)بیشبتر از نسببت مناسبب ببا عبرض معببر( نشینی عقب میزان

براساس ترسیم لفاف حاصل از این نسبت از محور معببر نصبف اضبافه ارتفباع 

در  ترسبیم صبورت پبذیرد براببر اضبافه ارتفباع ،مقابلرو باشد و یا اگر از پیاده

 .نظر گرفته شود

سبباختمان بایببد حتمببا  بببا صببفحه لفبباف بنببا در یببک خببط یببا صببفحه ممبباس    ض  

 خط آسمان یکسان حاصل آید. ،باشد، که از دید ناظر

 

بنا حتی با حصبول  ،تر از حد معینیرحال درجوار معابر کم عرضهبه  مبانی 

 نباید از ارتفاع معینی بیشتر شود. ،دیگر شرایط
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 18درجبوار معببر کمتبر از )در جوار تهران( در ضوابط شهر گلستان    مثال  

دو برابر حداکثر دیگر شرایط(  حصول)درصورت حتی متر حداکثر ارتفاع بنا 

 (1392)پارسوماش پایدار،  عرض معبر تعیین شده است.

بنا در بر معبر در رابطه با معیارهای بهداشت نشینی ضوابط ارتفاع و عقب -س-4-معبر  -2

 و سالمت

بجبز مباحببث مربببوط ببه بهداشببت و سببالمت کببه در بخبش اقلببیم بببه آنهببا 

 در این رابطه باید مبورد به شرح زیر موضوعات دیگری نیزشود، پرداخته می

 توجه واقع شود.

 مقررات ملی ساختمان باید مدنظر واقع شود. ،در احداث ابنیه   ض  

آن کببم اسببت(  میببزاناز جملببه رعایببت درز انبسبباط دو بنببای مجبباور )کببه چببون 

شود و باید یا به نبوعی پبر شبود و آنقبدر و حیوانات بدل می زبالهاغلب به محل 

هبای بلنبدتر از متعبارف زیاد شبود کبه نمبای شبهری تولیبد کنبد، کبه در سباختمان

 .قرار گیردتواند فاصله از طرفین مدنظر می

 نشینی بنا در بر معبرضوابط مرتبط به آب وهوا و ارتفاع و عقب -هـ-4-معبر-2

هببای طببوالنی در معبببر در زمسببتان )و بخصببوص در نقبباط ایجبباد سببایه  بببانیم 

های شدید کبوران یخ زدن معابر، آب نشدن برف و جریان به تواندسردسیر( می

 نیز هستند بشود. گیرها که آفتابقسمت سایردر اثر تفاوت درجه این بخش با 

انبدازه طبول سببایه  ههبای واقبع در جنببوب هبر خیاببان یبا بایببد ببسباختمان   ض  

منفصبل بنبا  کلزمستانی تا محور خیابان با فاصله ساخته شوند و یبا حتمبا  ببه شب

 تر از حد معینی نباشند.شده و عریض
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متببر  04از  بببیش عببرض ابنیببه نبایببد ،سببازی تهبراندر طببرح بلنببد مرتبببه  مثبال 

 باشد.

-هبایی از شبهر مبیکه موجب محدودکردن تراکم در بخبش عامل اصلی  بانیم 

یکببی از ایببن عوامببل بببه  .در مببوارد مختلببف اسببت عشببود. رسببیدن بببه حببد اشبببا

تر باشد، باید ببا افبزایش فضبای آلودگی هوا مرتبط است و اگر هر چه هوا آلوده

 د.نموباز و سبز آن را جبران 

 باید در نسبت فضای باز ضروری اعمال گردد.ضریب آلودگی هوا می   ض  

بببرای ایببن امببر  2تبا  1سبازی تهببران ضببریبی بببین در ضببوابط بلندمرتبببه  مثبال 

تبرین نقباط ببه دو براببر کبم کبه نسببت فضبای بباز را در آلبوده اسبتاعمال شبده 

 گردد.ترین نقاط میآلوده

در نقباط سردسبیر ببا ایجباد دیبواره ابنیبه بلنبد جریان باد مزاحم در زمستان و   مبانی

شببود، لبذا در اطببراف معببابری کبه کببامال  در جهببت ایبن بادهببا قببرار دارنببد تشبدید مببی

 انجامد.های بلند به تشدید امر مینااحداث ساختم

هبایی کببه کبامال  در جهببت بباد مببزاحم زمسبتانی قببرار در اطبراف خیابببان   ض  

اث بنای بلند باید محدود شود و یا با بررسی با دارند )بجز مناطق گرمسیر( احد

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.

هایی کبه ست، در جوار خیابانا مفید ،در شهرهایی که تشدید باد مناسب  بانیم 

هببای تشببدیدکننده جریببان هببوا ایببن بادهببا، قببرار دارنببد، ایجبباد دیببوارهدر امتببداد 

 و باید توصیه شود. ضروری بوده
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در جوار معابر هم جهت بادهای مناسب، احداث بنا باید حتمبا  در جبوار    ض  

 نشینی صورت پذیرد.معبر و بدون عقب

نشینیی و عقیبایا، مدیریت احجام در ضیوابط در رابطیه بیا ارتفیاع رمناظر و م-ح-2-4

 از بر معبر 

بنببا بببا فاصببله  ،ایببا ضببرورت داردروری از منبباظر و مبهببره درگبباهی   مبببانی 

 تر نگردد.خاص از معبر احداث شود و یا از ارتفاع معینی مرتفع

نماید مطالعه پس زمینه بنا، توجه می بهشهرداری برای احداث ابنیه بلند    ض  

ببا محبدودکردن ارتفباع و تعیبین جبای ، گبردد که اگر منظبر مناسببی مسبدود مبی

 ساخت از انسداد این مناظر جلوگیری به عمل آورد.

چنانچه با توجه ، احداث یک بنای جدید در بین دو بنای ساخته شده   مبانی 

ایجباد سبیمای بصبری مناسبب گبردد و  توانبد منجبر ببهبه آنها طراحی شود می

 تولید نماید.نامطلوبی را تواند مناظر برعکس می

 ،هنگام صدور جواز برای احبداث یبک بنبا ببین دو بنبای سباخته شبدهه ب   ض  

نشینی یا ارتفباع بنبا در ببر معببر هماهنبگ ببا آنهبا عقب میزانبایدتوجه نمود که 

 صورت پذیرد و این مباحث در جواز ذکر شود.

 ییا بیا بیر معبیر و پستی و بلنیدی )توپیوگرافی( و اثیر آن در ضیوابط ارتفیاع در -پ-4-معبر-2

 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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وجبود  آن هبای زیبادی در اراضبی اطبرافدر معابری که پستی و بلندی   ض  

بببه  ،چگببونگی توجببه بببه ایببن امببراز تببوجیهی  یگزارشبب ،ضببرورت دارد ،دارد

 فراهم آید. آنای که حداقل تغییر در طبیعت زمین و حداکثر هماهنگی با گونه

دیید و اشیراف و اثیرات آن در ضیوابط ارتفیاع بنیا در بیر معبیر و فاصیله از لبیه  -د-4-معبر-2

 معبر 

فاصببله بنببا از بببر معبببر و ارتفبباع آن در جببوار معبببر نبایببد منجببر بببه 

هببای ویببژه مقابببل کبباربریاشببراف و دیببد مببزاحم گببردد. بخصببوص در جببوار یببا 

 بانوان لذا:مرتبط با 

های ویژه در جوار یا مقابل سباختمان جدیبد در صورت حضور کاربری   ض  

در طرح و گزارش توجیهی این ابنیه باید، چگبونگی مواجبه ببا ایبن امبر روشبن 

 گردد.

 آن اسبت، تبرتر با قطعبات طویبل و ببزرگ، مناسببدر معابر کم عرض  مبانی 

 تا به حبد هفاصله دو ساختمان مقابل را افزایش داد ،له گزینی از معبرکه با فاص

 لذا:متر( برسد.  24فاصله عدم اشراف ) بهینه

معبادل تفباوت عبرض معببر  متر حبداقل 24در معابر با عرض کمتر از    ض  

متبر  24تبا فاصبله دو بنبا ببه  ،نشینی از بر معبر ضرورت داردعقب متر 24تا 

 برسد.

نشبینی از ببر معببر متر بایبد آنقبدر عقبب 18در معابر با عرض کمتر از   مثال 

 متر )فاصله لبه دو بنای طرفین معبر( برسد. 24حداقل هصورت پذیرد تا ب
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نشینی از بر معبیر و ارتفیاع بنیا عرف و سنن و حقوق مکتسبه در رابطه با عقب -4-معبر-2

 در بر معبر

از هبا سباختمانارتفاع معین و یا فاصله گزینی معبین  یدر شرایطی که در معبر

بر معبر شبکل غالبب باشبد ضبرورت دارد از آن تبعیبت شبود.مگر اینکبه اغلبب 

 مل باشد، لذا:تها در وضعیتی باشند که بازسازی در آنها محساختمان

 

در معببابری کببه شببکل غالببب ابنیببه از نظببر فاصببله گزینببی از معبببر و    ض  

معینبی اسبت، در صبورتی کبه اغلبب ابنیبه در  زانیبببه مارتفاع بنا در ببر معببر 

نشینی غالب و ارتفا بنا در ببر معببر عقب میزانشرف بازسازی نباشند، باید از 

 تبعیت نمود.

نشینی  از بیر معبیر و ارتفیاع بنیا در بیر ریزی در رابطه با ضوابط عقببرنامه :بر-4-معبر-2

 معبر

ریبزی و طبرح شبهری مباحبث معینبی را توجه شود که اگر برنامبه یدبا

انببد، از آنهببا تبعیببت گببردد و ضببوابط بببرای ایببن دو امببر مببورد توجببه قببر ار داده

 تواند خالف آن باشد.احداث بنا نمی

 ها و نورگیرهاپنجره :پن-2

بسبیاری از ضبوابط اصبوال  مبورد توجبه واقبع ها و نورگیرهبا در پنجره

 شود.شوند و در برخی بعلل دیگر به آنها توجه مینمی

 در ضوابط جهان و ایران :1-پن-2

 گیریلندن: حقوق مکتسبه اشعه •
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اگر پنجره خاصی به مدت بیست سال و بیشبتر اشبعه را ببه داخبل اتباق 

در آینبده هبم کبرد. سباکنان حبق دارنبد، دریافبت ایبن اشبعه را هدایت می

 (Lehnerer,Alex,2009,33) تقاضا نماید.

 
Source: Lehnerer,Alex,2009,33 

 

 ایران: ضوابط برخی از شهرها •

ها کم عمق کبه دیبد ببه حیباط بر حیاط خلوت واقع در های شمالی پنجره

 متر از کف تعبیه شوند.سانتی 180همسایه دارند باید حدود 

 

 

 تهران سازیایران: ضوابط بلندمرتبه •

متبر عمبق  5های جانبی چنانچه فاصله آنها تا لبه زمبین کمتبر از پنجره

 165 ارتفاع تا داشته باشند و یا رو به فضاهای ویژه بانوان باشند، باید

 و مات باشند.)غیر بازشو( سانتیمتری ثابت 

 استنتاج از ضوابط دیگر -2-پن-2
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هببا بصببورت مببانع مطببرح پنجببره ،در اغلببب ضببوابط مقببررات مربوطببه •

 و برای عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان است. شده

نمونببه لنببدن در زمببره تنهببا مقرراتببی اسببت، کببه حقببوق سبباکنان بنببا را  •

 دهد.مدنظر قرار می

 خواستهای اساسی: 3-پن-2

 ها و نورگیر نباید مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نماید.پنجره -

هببایی و جهبباتی تعبیببه شببوند کببه هببا در ابنیببه بایببد در بخببشپنجببره -

 بهترین نور و دید را برای ساکنان فراهم آورد.

 های بصری و زیباییها در رابطه با شاخصهمقررات مربوط به پنجره :ز-4-پن-2

توانببد در زیباسببازی هببای بلنببد مببیهببا و نورگیرهببا در سبباختمانپنجببره

احبداث بنبا در ایبن بصری نقش داشته باشند، ولی عمبال  در هیچیبک از ضبوابط 

 خورد.هایی به چشم نمیمورد محدودیت یا توصیه

 

 

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

هببا در جهببات مناسببب از نظببر نببورگیری و جریببان هببوا و تعبیببه پنجببره

 اجتنببباب از قرارگیبببری آنهبببا در جهبببات نامناسبببب )مبببثال  نبببور غبببرب در اغلبببب

توان توصیه نمود، ولی عمال  در ضوابط مختلبف آنهبا ببه شهرهای ایران( را می

-شوند. چون حتی در جبهبه رو ببه غبرب مبیشکل مقررات خشک پیشنهاد نمی

 توان با تغییر جهت پنجره نسبت به بدنه از مشکالت آن کاست.
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 هاو پنجره سالمت و بهداشت :س-4-پن-2

 .مهم استسطح پنجره و جهت آن از نظر بهداشت بسیار  تعداد،

الکن ایبن ضبوابط معمبوال  در مقبررات سباختمان گنجانیبده شبده اسبت و 

 گیرند.در مقررات و ضوابط احداث بنا چندان با احکام دستوری قرار نمی

 مستقیم بگیرند. باید نورهای اصلی میاتاق   ض  

مال  موثر متصل باشد و یبا پنجبره مسبتقیم باید به هواکش کاانه میخآشپز   ض  

 به خارج داشته باشد.

 ایا و مدیریت احجامرح: پنجره، مناظر و م-4-پن-2

ست که یکبی از ا ای دارد. بدیهیایا نقش عمدهرپنجره برای رویت مناظر و م  م-ط 

سبت کبه در ا تبر، امکبانیهای بلند و یبا مسبتقر در منباطق مرتفبعهای ساختمانمزیت

دیبد ببه ایبن ها باید بتواند حبداکثر امکبان . لذا پنجرهآیدفراهم میرویت مناظر شهری 

 فراهم آورند. ،ایای طبیعی یا مصنوع زیبا رارم

ببرای اینکبه یبک طبراح طبرح مهندس مشاور  ،در شهرک صدف کیش

 بلند که در جوار هم ساخته شده بودند بتوانند دریبا یهای ردیفمجموعه ساختمان

پبنج درجبه نسببت ببه را  هباساختمان را مشاهده نمایند، در طراحی خود هر یک

در عمبل کارفرمبا و پیمانکببار تصبور کببرده  هبر چنبد کببهدیگبری چرخانبده بببود )

ببا تغییبر در بودند که این کار برای شکیل شبدن پبالن طبرح صبورت پذیرفتبه و 

 ببرای و تنهبا به و به این ترتیبپشت سر هم ساخترا به صورت ساختمانها پالن 

-یکببدیگر را مببی ،هباپنجببره مبابقی بببود.مشبباهده  قاببلاولببین ببرج، دریببا سباکنان 

 (.دیدند
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در  هاهای بلند و یا احداث شده در مناطق مرتفع، استقرار پنجرهدر ساختمان   ض  

ایببا بببرای روری از حببداکثر منبباظر و مهببا و در جهبباتی صببورت گیببرد کببه بهببرهبدنببه

 ساختمان فراهم آید. ورانساکنان و بهره

 طرح جام  سرعین  •

در طرح جامع سبرعین ببا ترسبیم خطبوطی از تمبام شبهر ببه سببالن ضبوابط ببه 

 .نگرددکه احداث بنا موجب انسداد این دید  های تنظیم شدگونه
 ضوابط مرتبط با بهترین نقطه دید از شهر به سبالن: 11تصویر شماره 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1383ش، وکاو مأخذ: مهندسین مشاور طرح و

ایببا رثر دیببد بببه منبباظر و مکمببدیریت احجببام مجبباور هببم بایببد امکببان حببدا   ض  

 .سازدممکن 

ساکن یک واحد مسکونی کم ارتفاع، وقتی از پنجره به حیباط یبا حتبی ببه   م-ط 

ده هزارنفبری زنبدگی  تواند حس نمایبد، کبه در یبک شبهرکند نمیکوچه نگاه می

ای کبه دیبد ببه کبل یبا در حالی که پنجره ؟میلیونیکند، دویست هزار نفری یا می

سبازد حبس سبکونت در فضبای واقعبی شبهری را بخش اعظم شهر را ممکن می

 کند. بنابراین:زنده می دینماکه در آن زندگی می
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ها باید منظر های بلند و یا احداث شده در نقاط مرتفع پنجرهدر ساختمان   ض  

سبازند و در طبرح و گبزارش تبوجیهی آن  هر چبه بزرگتبری از شبهر را نمایبان

 این امر باید روشن باشد.

 هاو پنجره پ: پستی و بلندی )توپوگرافی(-4-پن-2

سبزایی دارنبد. هبدون شک پستی و بلندی در نقش و عملکرد پنجره اثر بب  م-ط 

بببا پنجببره یببک  ،بببا دیببد بببه تمببام اطببراف ،پنجببره یببک سبباختمان واقببع در بلنببدی

به یک دامنبه پرشبیب )کبه دیبد را ببه چنبد متبر  با دیدساختمان واقع در گودی و 

 متفاوت دارند. عملکردی کامال  دهد( کاهش می

هبا در طراحی ابنیه و بخصوص در رابطه با محل اسبتقرار و جهبات پنجبره   ض  

اختمان بایبد طرح سب و باید توپوگرافی کامال  مدنظر باشد و براساس آن طراحی شود

 دارای گزارش توجیهی در این رابطه باشد.

در اراضببی بببا شببیب منفببی )و بخصببوص بببا شببیب بیشببتر از زاویببه اشببعه    ض  

گیبببری در سببباختمان در طبببرح موردتوجبببه ببببوده و در زمسبببتانی( بایبببد شبببکل اشبببعه

طبور در اراضبی ببا شبیب ببه غبرب ببه خصبوص گزارش توجیهی درج شود. همین

گیببری مناسببب د نیببز توجببه بببه اشببعهنببهببای بلنببد و گببرم دارتابسببتان کببهدر شببهرهایی 

هبا کبامال  بایبد مبورد توجبه لذا محل احداث پنجره ضرورت دارد )گزارش توجیهی(.

 باشد.

 هادید و اشراف مزاحم و پنجره :د-4-پن-2

یبک طبرح  ،های سباختمانیدر مجموعه های ساخت،جوییاغلب برای صرفه  م-ط 

هبای کنباری، کبامال  ببا اشبراف از اینکه اشراف ساختمان غشود. فارواحد تکرار می
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)کبه برخبی ببه یببک،  هبایی کبه اطرافشبان ابنیببه دیگبر اسبت، متفباوت اسببتسباختمان

 شوند(.برخی به دو یا چند ساختمان دید دارند و یا با آنها محصور می

متببری کببه اشببراف بببه داخببل  24عببالوه بببر فاصببله گزینببی حببداقل 

سازد، در طراحی ضرورت دارد کبه ببا کمبی روز را صفر میساختمان در 

در احببداث یببک  گببردد. حببلاشببراف مسببتقیم آن نسبببت بهببم  چببرخش نماهببا

 ساختمان جدید هم این امر باید مورد توجه باشد.

های سباختمانی و یبا هبر سباختمان جدیبد کبه اطبراف آن در طرح مجتمع   ض  

کبباهش اشببراف توجببه کببرد )گببزارش هببای دیگببر قببرار دارنببد، بایببد بببه سبباختمان

 .توجیهی(

شبوند، برخبی از هایی کبه چنبد واحبد در هبر طبقبه ایجباد مبیدر ساختمان  م-ط 

هبای دو های مرکزی و یا کناری و یا حدفاصبل دو طبرف پلبهنورگیرها از حیاط

پبذیرد و درنتیجبه اغلبب ببه هبم نزدیبک و مقاببل هبم بخش هر بلوک صورت می

تبوجهی موجبب مشبکالت اساسبی در زمبان بدون شبک ببیهستند. در این موارد 

 شود.برداری میبهره

برای مثبال در مقاببل هبم ببودن )یبا مجباورت( فضباهای عمبومی واحبدهای 

آفرین باشبد، تواند بسیار مشکلاب همسایه میوبا فضاهای خ)فضای روز( مسکونی 

 لذا ضرورت دارد که در طراحی به این مباحث توجه شود.

ها و نورگیرهبای واحبدهای متفباوت یبک بنبا در جبوار در اشراف پنجره   ض  

یک نورگیر و یا حیاط مرکزی باید توجه شود که فضباهایی ببا عملکبرد متضباد 

 توجیهی(ضرورت گزارش در جوار هم طراحی نشوند. )
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هببا بایببد بببا در جبوار فضبباهای خبباص )مببدارس دخترانببه و غیبره( پنجببره   ض  

 احی شوند.این امر طرتوجه به 

در معبرض دیبد  (خبود)مرتفع  های بلند و ساخته شده در مناطقساختمان  ح-ط 

فبرم هبر  ،بخش وسیعی از شهر )یا حتی تمام آن( هستند. لذا با توجه به این امبر

 آورند. وجودبهای آزاردهنده برای شهر چهره نبایدپنجره و مجموعه آنها 

در نورگیرهای داخلی ببه شبکل پاسبیو یبا حیباط مرکبزی چنانچبه فاصبله    ض  

ضبرورت دارد کبه  ،متر )حداقل اشراف( باشبد 5/6دو پنجره مقابل هم کمتر از 

نببورگیر بوسبیله صببفحاتی کببه جریبان هببوا از آن ممکبن و جریببان دیببد از طریبق 

 نمود.ناممکن باشد، دید دو طرف را قطع 

 

 هاگیری پنجرهق مکتسبه بر شکلعرف و سنن و حقو :ع-4-پن-2

سببت در شببهرهایی کببه عببرف و سببنن و حقببوق مکتسبببه، ضببوابط ا بببدیهی

 .گیرددر ضوابط مدنظر ، این مباحث کندخاصی را در این رابطه طلب می

 هاریزی شهری و پنجرهبرنامه :بر-4-پن-2

ریزی شبهری نیبز مباحبث ببرای ایبن امبر داشبته احتمال دارد برنامه

های بزرگ های رفلکس را ممنوع نماید یا پنجرهمثال  استفاده از شیشهباشد، 

علببت مسببائلی مثببل زلزلببه ه عللببی در جهببت برنامببه خببود ندانببد و یببا بببه را ببب

این مباحث که باید  بداند،نما( را ممنوع  -ای )پنجرهاستفاده از نماهای شیشه

 د.نمدنظر واقع گرد
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 معیارهای ضوابط احداث بنا بر آن: دسترسی به بنا و اثرات 4-د-2

-های هشت گانبه ضبوابط احبداث بنبا احتمباال  عوامبل برنامبهاز شاخص

هبا از معببر و فاصبله آنهبا در قطعبات ببزرگ، اثبر درجبه دسترسی تعددمثل  ریزانه

عبالوه ه ببهبا اثرگبذارترین اسبت.معبر همجوار در دسترسی و یا فاصله آن با تقباطع

توانببد در ایببن روهببا و مباحببث مشببابه ایببن نیببز مببیدسترسببی بببه هببر واحببد، راه

 ضوابط گنجانیده شود.

 :ضوابط احداث بنا بر دیوارها و اثرات معیارهای هشت گانه ها وجداکننده :4-ج-2

 عوامل زیر از معیارهای هشت گانه در این امر موثرند.

ها نباید به زیببایی و عناصبر بصبری لطمبه بزننبد، جداکننده زیبایی: •

 شببود.لبذا اخبذ ارتفبباعی ببرای آنهببا معمبوال  در ضبوابط مشببخص مبی

احسبباس خفگببی در همسببایه حاصببل نمایببد بببه  ،بعببالوه نبایببد ارتفبباع

دیبوار خبود را "کبه  ،اینسبت دیبن اسبالمیکی از دستورات  ای که:گونه

 . "از همسایه بلندتر نسازید

احببببداث دیوارهببببای طببببوالنی یببببک شببببکل و بببببدون جلببببوگیری از  -

وری از مصبالح نامتناسبب نیبز عناصری در تقسیمات آن و یا بهره

 تواند در ضوابط آورده شود.می

 آب و هوا و اقلیم •

هبا و دیوارهبا در مناطقی که ضرورت حرکت هوا وجود دارد جداکننده

نس بایببد شببکافهای در خببود بببرای جریببان هببوا ایجبباد نماینببد و یببا از جبب
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و غیببره  فببنسهببای سبببز روی لب مثببل نببرده، شمشبباد، بببا رونببدهصببغیر

 باشند.

 ها و پستی و بلندیهاایا و جداکنندهرمناظر و م •

احداث یک دیوار در لببه یبک زمبین ببا شبیب تنبد ببه  ،داردر اراضی شیب

هبا هبا یبا دریاچبهتواند مانع دید عناصر طبیعی مثل رودخانهطرف پایین می

 هبایگردد. لذا  احداث دیبوار در ایبن مبوارد بایبد ببه جداکننبدهدر قعر شیب 

 شفاف و قابل عبور دید، محدود گردد.

 هادید و اشراف و جداکننده •

هبای تبک واحبدی )و یبا ببا تعبداد بسبیار کبم( فضبای بباز در مورد خانبه

باید بتواند در مورد مصرف کنندگان که مایل نیستند، ببه آن اشبراف می

هبا از معبرض دیبد خبارج شبود. در ایبن ، ببا جداکننبدهوجود داشته باشبد

سبت کبه تبا ارتفباع معینبی اطبراف فضبای اصورت مصرف کننده مجاز

در مبورد  خارج نماید، الکبن در مبواردی کبهباز خود را از پوشش دید 

بایببد تمهیببدات الزم، بببرای  ،غیببره ذکببر شببدمثببل آب و هببوا و مببباحثی 

 جریان هوا یا عدم قطع دید کامل به پایین دست،  اندیشیده شود.

 هاعرف و سنن و حقوق مکتسبه و جداکننده •

در بسیاری از شهرها و آبادیها عرف و سنن خاصبی در ایبن مبورد 

علببل گونبباگون )و ه سببت در اغلببب آبادیهببای شببمال ایببران بببا جبباری

االمکببان از هببا بایببد کوتبباه بببوده و حتببیننببدهاحتمبباال  آب و هببوا( جداک

عناصر سبز و طبیعی باشند در بخشی از شهرها که فضباهای سببز 

توانبد گیرنبد. جداکننبده ببین آنهبا مبیها قرار میو باز در میان بلوک
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وجبود داشبته باشبد، ولبی بایبد شبفاف باشبد )فبنس یبا نبرده( و مبوارد 

 رها مدنظر واقع گردد.مشابه این که باید در تدوین ضوابط آن شه

 ست عوامل خاصی را در این مورد دیکتبها ریزی شهری نیز ممکنبرنامه •

هبایی ببرای نماید، که باید مدنظر باشد. برای مثبال ضبرورت ایجباد روزنبه

 ریزانه.عبور آبهای سطحی، نهرها و غیره و عناصر دیگر برنامه

 های تدوین ضوابطها و شاخصنورگیرها و هواکش :ع-ن-2

 آب و هوا و اقلیم •

هبای مختلفبی بایبد داشبته هبا ابعباد و انبدازههای مختلبف هبواکشدر اقلیم

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 

-و یبا مکنبدهارتباط دو جانبه ممکن نیست، گشوده بودن بیشتر هبواکش 

 هایی در بخش نهایی باید به این امر کمک نماید.

فبع بهتبر را فبراهم نمایبد دتواند موجببات ها میشکل انتهایی هواکش

برای مثال اگر سمت حرکت باد در باال مسدود شبود ببا ایجباد خبال  

توانبد، کمبک خبوبی ببه دفبع در  پشت آن قدرت مکندگی طبیعی مبی

 هوای نامطلوب باشد.

مببواردی کببه هبببواکش نقببش نببورگیر هبببم دارد، مقببدار مناسبببب در  -

 نظر قرار گیرد.نورگیری آن باید مد

ببه ابعباد نبورگیر و هبواکش ببا توجببه ببه طبول آنهبا )تعبداد طبقبات( بایببد    ض  

اسبت،  xافزوده شود، برای مثال اگبر ابعباد آن ببرای سباختمان یبک و دو طبقبه 
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بببرای هببر طبقببه اضببافی ضببرورت افببزودن درصببدی بببه آنهببا )مببثال  ده درصببد( 

 دارد.

 های ضوابط بر آنبام و اثرات شاخص :ع -بام-2

 دارایهببا هسببتند و بخصببوص در شببهرهای نمببای پببنجم سبباختمان ،هببابببام  م-ط 

 دیبد هایی ببا ارتفباع متفباوت )و بهرحبالو یا دارای ساختمان زیاد پستی و بلندی

 .باشندسیمای شهری شهرها می ترین سازندهاصلی ،از هوا(

زیبایی بسیاری از شهرها مثل رشت و شهرهای اروپایی به نمای پبنجم 

پوشبیده  مناسببهبای آنهاست بخصوص اگر با مصالح زیبا مثل سفال و یا رنبگ

 شده باشند.

هبای ببام دلیبل شبکلتهران ببه همچون ،بسیاری از شهرها نازیباییالبته 

ببدل شبده  هبار، آنبتن، هبواکشکبولتأسیسباتی هماننبد آنهاست که به محل استقرار 

 گیرند.مورد استفاده قرار میانباری  یا به عنوان

 یکبی از بهتبرین عناصبر زیباسباز نمبای پبنجم یا گنبدی و قوسی، دارسقف شیب

 :زیرا، هستند

 تا حدودی در نماهای چهارگانه دیگر هم قابل رویت است. اوالً:

یباد شبده روی آنهبا ببه سبختی ممکبن اسبت و نازیببایی انباشت عناصبر  ثانیاً:

 استقرار یابند.زیر آن  در باید

 لذا باید احداث آنها تشویق و حتی در صورت امکان اجباری گردد.
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پوشبش داده شبود، فضبای  )گنبدی یبا قوسبی( چنانچه بام با سقف شیبدار   ض  

توانبد ببه ایجباد یمورد نیاز تأسیسات نباشد، بدون احتسباب تبراکم مب زیر آن اگر

 دوبلکس در طبقه آخر بدل شود.

اعببالم  اجببباریبایببد دار هببای شببیبدر شببهرهای پرببباران احببداث سببقف   ض  

 .شود

هببا بایببد بببه شببکل مناسببب از دیببد پنهببان تأسیسببات و تجهیببزات روی بببام   ض  

 شوند.

-هایی در عوارض و تبراکم مبیبرای ایجاد فضای سبز روی بام، بخش   ض  

 بوسیله شهرداری صورت پذیرد.تواند 

 پارکینگ و معیارهای هشت گانه تدوین ضوابط :ع-پ-2

( 1391کببارت سببوخت ) 5/14میلیببون خببانوار  5/21ازای  در ایببران در  م-ط 

اتومبیل به ازای  2که به معنای  سازی مصرف سوخت(. )ستاد بهینهوجود دارد

نسبببت بببه حببدود یببک سببه خببانواده اسببت بببا کبباهش خانوارهببای روسببتایی، ایببن 

دو  نسببتتبدریج هدر شهرهای بزرگتبر بب رسد.اتومبیل به هر خانوار شهری می

ببه ایبن  شبویم.اتومبیل برای هر خانوار و یک اتومبیل برای هر نفر نزدیک مبی

خصبوص ابنیبه مرببوط ببه ه تأمین هر چه بیشتر پارکینگ ببرای ابنیبه، ببترتیب 

کاهد و از سوی دیگبر پارک اتومبیل میکار از یک سو از فشار به معابر برای 

 افزاید.اتومبیل به فشار جریان آمد و شد می استفاده ازبا تشویق و تسهیل 

 ییپارکینگ و زیبا •

هببای طبقبباتی بایببد سببیمای مناسبببی بببرای شببهر ایجبباد نماینببد، پارکینببگ

هببا و اشببکال بببرای نمببای خببود تواننببد از انببواع فببرمبخصببوص کببه مببی

 مند گردند.بهره
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 آب و هوا، سالمت بهداشت و فضای سبز در ارتباط با پارکینگ •

ران هبوا از نظبر سبالمتی نامناسببند، الکبن هبای ببدون کبوپارکینگ -

سازسببت، کبوران هببوا در نقبباط سردسببیر و در فصبول سببرد مشببکل

بنبابراین بببا تمهیببداتی بایببد جریببان هببوا را بتببوان تولیببد و در ضببمن 

 کنترل نمود.

هببای پارکینببگ ،خصببوص در فصببول گببرم ههببای گببرم و بببدر اقلببیم -

-ای در اتومبیل مبیالعادهو کنار معابر به ایجاد گرمای فوق سرباز

هبا بسبیار سازی برای این نوع پارکینبگانجامد، لذا ضرورت سایه

 باشد.می مفید
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ست که عالوه ببر ا توأم نمودن پارکینگ با فضای سبز )درختکاری( امری -

کمببک  محبیط نیبزتوانببد ببه افبزایش فضبای سبببز و زیببایی مبیایجباد سبایه، 

 نماید.

 های پارک در کنار معبرکاری در حدفاصل محل درخت -

هبای پبارک جبوار معبابر هبا و محبلکاشت درخت در حدفاصل پارکینگ   ض  

هببا ش آلبودگی موتبور اتومبیبلهسبازی، ایجباد فضبای سبببز ببه کباعبالوه ببر سبایه

 نماید.کمک می

جببویی در مصببالح و هببا بببرای صببرفههببای واقببع در زیببرزمینپارکینببگ •

کوتبباهی دارنببد، ایببن امببر بببه هببای سببقف ،هبباکوتبباه کببردن طببول رامببپ

نیبز هبا محبیط نازیببایی افزاید با سیاه شدن کف و جبدارهآلودگی هوا می

 نمایند.ایجاد می

 ضرورت دارد. هوا پاکسازیها برای ایجاد هواکش در پارکینگ   ض  

متر( برای جلبوگیری  20/2های پیلوتی )کوتاه قراردادن سقف پارکینگ   ض  

مسکونی و غیره بباب اسبت، کبه فضباهای نامناسببی خلبق  از تبدیل آنها به بخش

و مبوارد مشبابه کبه ایبن امکبان  هباهای عمومی، مجتمعنماید. لذا در ساختمانمی

-ها هر چه بلندتر باشد از نظر هوا و منظر مناسببوجود ندارد، سقف پارکینگ

 ست.ا تر

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 فصل سوم

های اصلی و ساختمانی در ارتباط با شاخصه تراکم

 ضوابط احداث بنا
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هییای اصییلی و ضییوابط تییراکم سییاختمانی در ارتبییاط بییا شاخصییه -3

 احداث بنا

 

تراکم ساختمانی گرچه خود حاصبل ضبوابطی مثبل ارتفباع، سبطح اشبغال، 

-سبت، الکبن از عناصبر دیگبری هبم متبأثر مبیا نشینی، تبعیت از عرض معبرعقب

 این عناصر عبارتند از: شود.

 شهری  ریزیبرنامه -

 آمد و شد هایها و ظرفیتآستانهمباحث مربوط به  -

 آشفتگی فضاشناسی شهری و جلوگیری از عناصر زیبایی -

 اقتصاد زمین -

ه ببالکبن هبای قبلبی ببه آن پرداختبه شبده، فصبل گرچه به برخی از آنها 

 شود.اره و یکپارچه به آن نگاه میعلت اهمیت دوب

 انعکاس معیارهای بصری و زیبایی در تراکم و ضوابط احداث بنا -3-1

و ایبن  اسبت سبازنده احجبام شبهرتبرین عامبل اصبلی "ضوابط"در واقع 

سبیمای شبهری هسبتند.  (هاییا زشتی و)ها زیبایی خالق ،احجام از نظر بصری

 دارد. در این زمینهای که دیوان عالی ایاالت متحده، مصوبه خاص به گونه

 قانون زیبایی، مصوب دیوان عالی ایالت متحده: •

شهر )حکومت( محق است که منبافع عمبومی )دلسبوز ببرای عمبوم( را 

ن را به نیروی پلیس )برای تحقق( ارجباع دهبد. منبافع تعریف کرده و آ
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 شبببببببببود در ایبببببببببن مبببببببببورد شبببببببببامل مطلوبیبببببببببت زیببببببببببایی مبببببببببی

(Lehnerer,Alex,2009,S1,03) 

روش مبنعکس در ضبوابط  ، ببه عنبوان مقدمبهقبل از ورود به موضبوع

بررسی  مورد ایران برای دستیابی به زیبایی بصری شهری و نتایج آن

 گیرد.قرار می

 

 و اثرات آندر ضوابط ایران ی برای دست یافتن به زیبایی همسان -3-1-1

کبببه الگبببوی چنبببد دهبببه بعبببد ( 1349)در طبببرح جبببامع گذشبببته تهبببران 

طبور هبای مختلبف شبهر و همبینهبای ثاببت در بخبشبا تبراکم ،شهرسازی گردید

 ایجبادکبه  گردیبدضوابط غیرقابل انعطاف )احداث بنبا در شبمال زمبین( کوشبش 

 طریق همسانی صورت پذیرد.از  بصری زیبایی

تیوان دسیت های یکسیانی مییآیا با رعایت ضوابط جدید به تراکمست که: ا سئوال این

 یافت:

 البتبه کبه .اگر قطعات یک اندازه و معبابر نیبز یبک انبدازه باشبند، بلبی  -

 تواند محقق شوند.این دو امر عمال  نمی

هبای بعبدی در تفکیبکهایی از شهر که قطعبات بعلبل مختلبف مثبل در بخشلذا  -

های متفاوت بعلل مختلف از جمله اشکال طبیعبی زمبین قطعات یکسان، تفکیک

-تفاوت مساحت و غیره )و یا تجمیع که مورد تشویق هم واقبع مبی  ،و یا تفاوت

 شود.های مختلف حاصل میشود( قطعات ناهمسان هستند، تراکم

 های ناهمسان در یک محدوده مشخصنکات منفی تراکم -آ

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

 ناهمسانی ارتفاعات و مباحث آن -ب

و  هبباهببا یکسببان اسببت، بنببدرت تببراکمهببای گذشببته کببه تببراکمدر تمببام طببرح -

 )مشابه تصاویر زیر(گردد. مشاهده می ارتفاعات یکسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرهای ایران -نگارنده شخصیمأخذ: آرشیو 

 

 

هببا علببل مختلفببی بببرای ناهمسببانی سبباختمان

حتی با ضوابط یکسان وجود دارد، که اهبم 

 آنها عبارتند از:

هایي از عدم همیاهنگي لبیه ابنییه نمونه •

 در قطعات شمالي در تهران

•  

نگارنده مأخذ: آرشیو شخصی   
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درصببد، قطعببه  60اولببین قطعببه  متببر از  شببود،همببانطور  ببه در ع ببس مشبباهده مبب 

درصد بدون دو متر را مبورد  60درصد به عالوه دو متر و قطعه سوم  60دوم 

درصبد در  60اند. در نتیجه در لبه ابنیه، با وجود رعایبت حبد استفاده قرار داده

 شود.قطعه چهارم )چون طول تف ی   بیشتر است( عدم هماهنگ   امل م 

ن معببر نسببت ببه به علت مایل ببود* 

عبدم همباهنگ  ایجباد  قطعات تف ی  ،

هببا اجبببارا  بببا وجببود شببده و سبباختمان

اي شبدهدرصد طبول، پلبه 60رعایت 

 اند.
 

 نگارنده مأخذ: آرشیو شخصی 
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نگارندهمأخذ: آرشیو شخصی   
 

 
 
 
 

 دنیادر قانونمند  غیرهمسانی زیبایی همسانی و  -3-1-2

کبه  ،دهبدزیر انواع قرارگیری ابنیه در جوار هبم را نشبان مبیهای کروکی

 (Lehnerer,Alex,2009,110) اند.بندی شدهدر سه گروه دسته

شبکل از آن نمایبان اسبت. در اولبی  پبنج پیوسبته کبهساختمانهای بهبم  -گروه اول

( ساختمانها کامال  یکسان و یبک ارتفباع هسبتند، کبه کبامال  1 -شکل)

کنببد. در دومببی را بببرای شببهر ایجبباد مببی و خشببکی دلگیببرسببیمای 

( بهمان شکل اسبت، ولبی چبون خبود هبر بنبا تغییراتبی در 2- شکل)

( ابنیببه 3-ی )شببکل مدهنببده اسببت، در سببور شببکل دارنببد، کمتببر آزا
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یک ارتفاع دارند، ولی به اشکال متفاوتی طراحبی شبده اسبت تقریبا  

 ترست.که به شدت از دو نمونه دیگر دلچسب

که هم ارتفاع و هم فرم متفاوت است و فقبط ( 5-چهارمی )شکل در 

 معیارهایی برای هماهنگی بین ابنیه ایجاد شده است.

به ساختمانهای منفصبل از هبم اختصباص دارد، کبه در اولبی )شبکل  -گروه دوم

اند، ولی از هم فاصله دارند که اگر آنرا ( ساختمانها کامال  مشابه6

 مشببابه و بهبم پیوسببته بودنبد، برتببر نسببت ببه شببکل یبک کببه کبامال  

 تر. سازد و قابل تحملمی

هببا هبببم ارتفبباع ولببی از نظببر شبببکل ( سبباختمان7-در دومببی )شببکل 

تبری را که کامال  سبیمای مطلبوب ،نمایندمتفاوتند از سه فرم تبعیت می

هبا کبامال  متفاوتنبد و نسببت ( سباختمان8-سازد و در سومی )شکل می

ترسبت. بعبالوه چبون ابنیبه ببا فاصبله از هببم مناسببببه هبر دوی قبلبی 

 ند، هماهنگی کمتری نیاز دارند.اساخته شده

نبی طبقبه اول پیوسبته و طبقبات بباالی عها نیمه پیوسته هستند، یساختمان -گروه سوم

 د( اشکال بنا تقریبا  هم شکل هستن9-منفصل هستند، که در اولی )شکل 

کبببه از تمبببام اشبببکال دیگبببر  شبببودو در دومببی متفببباوت و مالحظبببه مبببی

 سازد. تری را میترست و سیمای شهری مناسبمطلوب

-ابنیه بهم پیوسته اسبت، ولبی فبرم و ارتفباع از ویژگبی بنبا تبعیبت مبی -گروه چهارم

 (4-نماید )شکل 
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 (2-)شکل 
 
 
 
 

 (3- شکل)
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4-)شکل 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 (6-)شکل 
 
 
 
 

 (7-)شکل 
 
 
 
 
 

 (8-)شکل 
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 (9-)شکل 
 
 
 
 
 

Source: Ibid,110 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 شخصی نگارنده  آرشیو ماخذ:

 در آنسالمت و بهداشت و اثرات تراکم و ضوابط  -3-2

خصوص همسایگان در رأس حقبوقی اسبت ه سالمت شهروندان دیگر ب

تببوان بببه اشببعه ی ایببن حقبوق مببیاز جملببه رعایبت شببود. در تببراکم ابنیببه کبه بایببد

بببرداران بببرای اسببتفاده از فضببای ببباز زمسببتانی و همچنببین حببق سبباکنان و بهببره

 مناسب در بنا اشاره نمود.

 زمستانی همسایه در ضوابط مختلفتراکم و عدم انسداد اشعه  -3-2-1

 در ضوابط جهان و ایران -3-2-1-1

حتی در جهت عکبس آن عمبل ضوابط رایج ایران در این مورد ساکت است و  •

کند. زیبرا ببا احبداث بنبا در شبمال زمبین عمبال  حبق اخبذ اشبعه خورشبید در می

 .شودزمستان از همسایه شمالی گرفته می
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ردیفبی )پیوسبته از  هبایتهبران: ایبن امبر در سباختمانسبازی در ضوابط بلندمرتبه •

هببا براسبباس آن تنظببیم شببده طببرفین( کببامال  موردتوجببه بببوده و فاصببله سبباختمان

ای کبه از زاویبه شبیب صبفحه شبمالی لفباف بنبا در امتبداد زاویبه است. به گونه

هبای منفصبل بعلبت عببور . الکبن در مبورد سباختمانقبرار دارد یتابش زمستان

 بین ابنیه رعایت آنرا ضروری ندانسته است.اشعه از 

 سازی مشهدضوابط بلندمرتبه •

در ایبن ضبوابط تبراکم بطببور مسبتقیم مبورد اشباره واقببع نشبده اسبت، الکببن 

-های مختلف و همبینفواصل از اطراف، محدودکردن تعداد طبقه در بخش

-متر زمبین ببرای هبر واحبد در سباختمان 40وری از طور ضرورت بهره

)مهندسبین مشباور  بطور غیرمستقیم تراکم را هدف قرار داده اسبت.های بلند 

 (21و 23و  25و  13و  83پارت 

 ضوابط اصفهان •

ضبرورت ای شدن از شمال ساختمانها به علبت در ضوابط اصفهان نیز پله

 25و  13و  83)مهندسین مشاور پارت  ترست.امکان تابش به واحدهای شمالی

 (21و 23و 

 ضوابط زوریخ •

های همسایه خود را بیش از دو سباعت در های بلند نباید ساختمانساختمان

 د. نسایه بگذار
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Source: Lehnerer,Alex,2009,32 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 ضوابط لندن •

ای ببداخل بتاببد. در ایببن اگبر اشبعه خورشبید بببیش از بیسبت سبال از پنجببره

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

 

 
Source: Ibid,33 

 مکزیکوونی •
هببای سببرد و ببباز از حقببوق ضببرورت تببابش اشببعه خورشببید بببه مکببان

 بنیادین است.

 
 
 
 
 
 

Source: Ibid,33 

 

 مبانی قابل اخذ از ضوابط ایران و جهان -3-2-1-2
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 محبوریوری از اشعه خورشبید از نظبر بهداشبتی اصل ضرورت بهره •

 رود.شمار می بهاساسی 

سباعت در روز غیرقاببل حتی ببیش از دو  ،در ضوابط زوریخ این امر •

 .گرددقبول تلقی می

هبیل عنبوان نبایبد سبلب نمبود. یعنبی ه بخصوص اخذ اشعه مکتسبه را ب •

بوسبیله ساختمانی که دارای اشعه طی زمانهبای طبوالنی اسبت را نبایبد 

 د. )ضوابط لندن(اشعه محروم نمو در مقابل آنساختمان جدید احداث 

 

وری از فضییای بییاز و سییبز مناسییب در تییراکم و سییالمت و بهداشییت بییا بهییره -3-2-2

 ضوابط جهان و ایران

دومین زیر شاخص در شاخص اصلی سبالمت و بهداشبت حبق سباکنان 

وران برای استفاده از فضای باز مناسب در بناست، که معمبوال  ببا تبراکم و بهره

 .گیرددر تضاد کامل قرار می

دو طبقبه  ،% فضای باز که در مراحل اول برای ساختمانهای یبک40در ایران 

و بیشبتر( هببم  6)وحتببی  5و  4در نظبر گرفتبه شببده ببود، بببا افبزایش طبقببات ببه 

نسبت فضای باز به زیربنبا را ببه یبک دوم، است، به این معنا که ثابت باقیمانده 

 .یافته استیک سوم و گاهی بیشتر کاهش 

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

 R6* ضوابط نیویورک برای پهنه مسکونی 

بایبد نسببتی از زیربنبا  ،اندازه فضای باز در مناطق هنوز توسعه نیافتبه

 % زیربنا باشد. 20باشد، این نسبت باید حداقل 

 R3-1* ضوابط نیویورک برای پهنه مسکونی 

% سببطح یببک قطعببه 35توانببد حببداکثر سبباختمان مببییببک سببطح اشببغال 

تواند برحسب زونهای مختلف تغییبر مسکونی را به خود اختصاص دهد. که می

 (Lehnerer,Alex,2009,38) نماید. 

 سازی تهران * ضوابط بلندمرتبه

در این ضوابط فضای بباز نسببتی از زیربناسبت کبه ببا افبزایش طبقبات 

 یابببد.بازسببت( بببه طببور نسبببی کبباهش مببی)کببه بببه معنببای افببزایش کمببی فضببای 

 (24. ص1383)مهندسین مشاور زیستا، 

 

 = فضای باز 

 

ببودن مکبان از نظبر شهرسبازی که برحسب ضریب بدی هوا و یا کمتر مناسبب 

 .شود()که ضریب شهرسازی از آنها حاصل مییابد کاهش می

 

 

 = فضای باز 
 42× زیربنا × ضریب شهرسازی × آلودگی هوا ضریب 

 100تعداد طبقه     

     ×   زیربنا     

42      

 100تعداد طبقه     
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 (ی آلمان)در یکی از شهرها لمانآ ضوابط* 

و تعبداد طبقبه )کبه ببه معنبای افبزایش  ورفضای باز نسبتی با نفبر بهبره

متبر  17ببا افبزایش طبقبات از  .دارد ور و افبزایش کمبی فضبای بباز اسبت(بهره

 یاببدطبقبه کباهش مبی 16متر برای هر نفبر در  5برای هر نفر در یک طبقه به 

 .(23)همان، ص 

 سازی شهر مشهد* ضوابط بلندمرتبه

هبا و فواصبل مناسبب و نشبینینتیجبه رعایبت عقبب مشهدفضای باز در 

در  حببدودی هببم بببرای آناز ضببوابط، همینطببور عببرض معبرسببت و در دو بنببد 

 (1382)مهندسین مشاور پارت،  نظر گرفته شده است.

% سبطح 40هبای بلنبد نبایسبتی از حداکثر سبطح اشبغال در سباختمان -یک

 زمین بیشتر باشد.

 متر زمین برای هر واحد باید در نظر گرفته شود. 40حداقل  -دو

* 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 

های دیگر( ای افزایش یابد )البته بدون توجه به شاخصهتواند به هر اندازهزیربنا، می

 یعنی با افزایش طبقات تراکم برابر خواهد بود با:

 سطح اشغال(× )تعداد طبقات ÷ )مساحت زمین( =تراکم ساختمانی

با در نظر گرفتن سرانه برای فضای باز و با نسبت زیربنا به فضای  اما تراکم،

. گرچه ممکنست ایبن نسببت ببا افبزایش زیربنبا بتبدریج شددارای حد می باز نیز

 کاهش یابد و به احتمال افزایش تراکم اضافه شود.

 تواند حاصبل شبود،هم می تریپیچیدهرابطه کم از * رابطه بین فضای باز با ترا

بببا   بنببا باتوجببه بببه ایببن امببر کببه،کببه عبارتسببت از نسبببت فضببای ببباز بببه زیر

  .شودکاسته تواند میتجمیع فضای باز بتدریج از این نسبت 

فضببای ببباز  بببهبنببا ، نسبببت زیرازای تببا پانصببدمتر زمببینهبببرای مثببال اگببر ببب

% از آن کاسبته شبود، رابطبه 10و برای هر پانصد متر اضافی  باشد 40%

  شود.زیر حاصل می

 در و%  40% × 90% = 36  هببزار متببریقطعببه در فضببای ببباز درصببد 

طبببور ببببا هبببر و همبببین (%36×   %90= % 4/32) متبببری 1500 قطعبببه

 یابد.به شرح زیر کاهش میپانصدمتر اضافی 

2/21  =90%  ×6/23  =90%  ×2/26  =90%  ×16/29  =90%× 

4/32   
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یابد، ولبی این مقدار گرچه مرتبا  کاهش میترتیب با هر پانصدمتر افزایش، بدین

رسبد. یعنببی در ایببن شببکل محبدودیتی بببرای تببراکم وجببود هیچگباه بببه صببفر نمببی

 شود.ندارد، گرچه از افزایش آن به شدت کاسته می

 تجزیه و تحلیل و اخذ نکات اساسی -3-3-2

 گباهی )توجبه شبده اسبت. فضبای بباز نسببت ببه تبراکم  هب،وابط در اغلب ض

در ضببوابطی کببه بببه ایببن امببر مسببتقیم اشبباره شببده  .(مسببتقیم و گبباهی غیرمسببتقیم

 اند:است، آنرا به زیربنا متصل کرده

کبه ببه نظبر تبوجهی کامبل ببه ایبن امبر شبده  "نیویورک R6ضوابط پهنه "مثل  *

-شبود. ببدیناست، ولی منجر به تعیین سقف تراکمبی هبم ببرای ایبن امبر مبی

تبراکم  % زمبین هبم ببه فضبای بباز اختصباص یاببد.80ترتیب کبه حتبی اگبر 

% زمبببین 90( و حتبببی اگبببر %80÷  %20رسبببد )% مبببی400حبببداکثر ببببه 

 خواهد شد. (%90÷ 120% )450فضای باز باشد، حداکثر تراکم 

افبزوده تجمیع فضای باز و سبز به کیفیت آن  با این امر کهتوجه به بعالوه با  +

 شود:می

 4برای مثال اگر ده متر فضای باز ببرای هبر نفبر ببرای یبک خبانوار )

شبود. کنبد کبه اصبوال  فضبای بباز تلقبی نمبیمتبر فضبای بباز ایجباد مبی 40نفره( 

مترمرببع فضبای  4000خانوار  100 متر و 400خانوار  10همین سرانه برای 

 کند که حتی ممکنست زیاد هم باشد.سبز و باز ایجاد می

توانببد بببا افببزایش و تجمیببع فضببای ببباز از سببرانه آن ترتیببب ضببریبی مببیبببدین= 

 بکاهد و یا برعکس برای واحدهای کوچک به سرانه آن بیفزاید.
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بببه % نسبببت فضببای ببباز 20جببای ه سببازی تهببران بببضببوابط بلندمرتبببه

% گرفتبه اسبت، الکبن 42ایبن نسببت را مدنظر بوده، نیویورک  که در زیربنای

 ضببریبی کببه ازبببا انجامببد(. مببینببا بافببزایش سببطح زیر هبببکببه )بببا افببزایش طبقببه 

 آن را کاهش داده است. شود، حاصل میتعداد طبقه  ،معکوس رادیکال

= فضای باز( 42× تعداد طبقه    : )زیربنا     

o متر در یبک  17داده و از  هشآنرا با تعداد طبقه کامان مستقیم لدر ضوابط آ

 است. رسانیدهطبقه  16متر در  5طبقه به 

o متبر ببرای هبر واحبد مسبکونی فضبای  40سازی مشبهد در ضوابط بلندمرتبه

کند )ببا احتسباب ی میعمتر را تدا 10حدود اییست که سرانهاباز مورد نظر

 .نفره( 4خانوار 

انجامد، یعنی تراکم خبالص جمعیتبی به محدودکردن تراکم می = این ضابطه نیز

 [رسبد نفر می 800% به 20مسکونی حتی با میل کردن سطح اشغال بنا به 

10( ÷80%  ×10000)[  

% × 40= 320)% سببطح شببهر بببه مسببکونی 40کببه بببا فببرض اختصبباص 

 شود.نفر در هکتار، تراکم شهر محدود می 320در  (800

 شوند.سطح اشغال و تعداد طبقات مالک عمل واقع می+ در ضوابطی نیز 

o اسبت و سبپس 60ابط شهر گلستان سطح اشغال تا چهار طبقبه ودر ض %

 2درصبببدی و بعبببد  5اول ببببا کببباهش بببا افبببزایش طبقبببات، سبببطح اشببغال 

% کباهش 20طبقبه و بیشبتر ببه  22در نهایتبا  یاببد تبا درصدی کاهش می

 یابد.می
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نمبود، مبثال  مبرتبط ه مسباحت فضبای بباز توان این امبر را مسبتقیم ببمی

یعنبی ایبران نسبت فضای باز به زیربنا را از مقدار متعارف اغلب شهرهای 

% 30بیبانگر کبه % بنبا 120یعنی حیاط برای ساختمان دو طبقه  40%

 .است

متبببر و بیشبببتر  400( آغببباز نمبببود و مبببثال  از فضبببای  40%÷  120%)

 درصد را اعمال نمود.متر اضافی ضریب کاهش ده  400برای هر 

مترمربببع اسببت و بببرای  400% زیربنببا تببا حصببول بببه 30فضببای ببباز    ض  

رسد و سبپس % می27متر با ده درصد کاهش به  800متر بعدی تا سطح  400

% تبا حبداقل معینبی 22% و بعبد ببه 3/24متر با ده درصد کباهش ببه  1200تا 

 % و یا حتی بدون محدودیت حداقل.5مثال  

توانبد پبذیرش آن روش شکل اعمال است و محاسبه آن کبه مبیمشکل این 

 ها با مقاومت توأم نماید.را برای شهرداری

سبت کبه ببه ا یکدیگربه فضای باز و طبقات  متصل نمودنترین روش ساده  بانیم  

)کبه بنبوعی نمایبانگر ای ببین ارتفباع دهبد و رابطبهنسبت فضبای بباز را افبزایش مبی

تبر ایبن شبکل رابطبه در البتبه نبوع پیچیبده گبردد.ایجباد مبی زیربناست( با فضای باز

که نسبت سرانه به رادیکبال تعبداد طبقبه  ،ارائه گردیدسازی تهران ضوابط بلندمرتبه

  .شودتقسیم می

معینی طبقه )با توجه به شهر مورد نظبر و پهنبه  تعدادهای با ساختمان  پ-ض 

مورد نظر در شهر( با فضای باز معین دیگری تعیین و سپس با افزایش طبقبات 

% 80شبود تبا حبداکثر ببه برای هر طبقه اضافی درصد معینی به آن اضافه مبی

 برسد.
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توانبد ببه به باالی ایران این مقبادیر مبی صدهزارنفربرای شهرهای   مثال -ض 

درصبد افبزایش  5/2طبقبه و   4% ببا سباختمان 40ح زیر باشبد فضبای بباز شر

رسبد و ب% خواهبد 80که به طبقه  20تا در  اضافی،  برای هر طبقهفضای باز 

 )حتی برای طبقات بیشتر(.نیابد دیگر کاهش 

تمبام  هبای کوتباه مرتببهو یبا بخبش زیر صبدهزارنفر برای شهرهای  مثال -ض 

 ند به شرح زیر باشد.توااین اعداد می شهرها

% 5در یببک طبقببه و بببرای هببر طبقببه بیشببتر بببا  درصببد معینببی بببافضببای ببباز 

% 80% در یبک و دو طبقبه و 40مثال   % برسد.80افزایش تا اینکه به حداقل 

  از ده طبقه و بیشتر

 سالمت بهداشت با فاصله گزینی مناسب از همسایه  مسئله تراکم و -3-3-3

ها و نماهای اصبلی آنهبا ها، بخصوص از بدنهفاصله مناسب از همسایه

به عنوان یکی از مهمترین حقوق همسایگی در بسیاری از ضوابط مدنظر واقبع 

 اند و هر یک به نوعی به این موضوع پرداخته است.شده

 های اساسیخواست* 

مکبان و یبا حبس  تنگبیفاصبله از همسبایه بایبد در حبدی باشبد کبه حبس 

 امکان فروریختن خانه همسایه روی ساختمان در ساکنان حاصل نشود.

 فاصله گزینی ابنیه در ضوابط جهان و ایران -3-3-3-1

هببا در دو بخببش در ضببوابط موردتوجببه قببرار فاصببله گزینببی سبباختمان

بنببای غیراصببلی و  گرفتببه. فاصببله نماهببای اصببلی ابنیببه و فاصببله جببانبی )بدنببه
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عرضبی بنبا( کبه ابتبدا فاصبله نماهبای اصبلی مبورد توجبه بررسبی واقبع معموال  

 شوند:می

 سازی شهر مشهد*  ضوابط بلندمرتبه

هببای دو واحببد مسببکونی، متببر بببین پنجببره 5/21تنهببا بببا ایجبباد فاصببله "

 "و خصوصیت مطلوب دست یافت. محرمیتتوان به می

 2 ببین دو سباختمان فاصبله بایبدبلند در یک ردیبف در قرارگیری دو ساختمان "

 (43، ص1382)مهندسین مشاور پارت،  "برابر ارتفاع ساختمان باشد. 3تا 

 سازی تهران* در ضوابط بلندمرتبه

فاصببله نماهببای اصببلی دو بنببا در مطالعببات مختلببف دنیببا بببین نصببف "

  "تر تا حاصل جمع مجموع دو ارتفاع تعریف شده است.ارتفاع ساختمان مرتفع

سببازی تهببران حببد میانببه ایببن دو یعنببی نصببف بلندمرتبببهدر ضببوابط "

 "مجموع دو ارتفاع مدنظر واقع شده است.

ه ترتیب هر ساختمان باید تا لبه شمالی یا جنوبی غیرمجاور معبر ببدین

اندازه نصف ارتفاع خود با فاصله ساختمان شبود )در همبان سبمت( و از محبور 

ترتیبب هبم ابنیبه طبرفین د. ببدینخیابان هم نصف ارتفاع خبود فاصبله داشبته باشب

بنیه دو ردیبف سباختمان در خیابان نصف مجموع دو ارتفاع فاصله دارند و هم ا

 یک بلوک.

 

 

 (آمریکا) هتنتمن* ضوابط 
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هبای مختلبف شبهر در بخبش ،معابر جوار در این ضوابط ارتفاع بنا در

عببرض معبببر و دو برابببر آن  ربراببب 5/1معببادل عببرض معبببر،بببه ترتیببب برابببر 

 ده است.شاعالم 

در  ،نصف مجموع دو ارتفباع معادل که در واقع در اولی فاصله دو بنا

 یک سوم و در سومی یک چهارم مجمبوع دو ارتفباع اسبت.دو بنا دومی فاصله 

 تسبریالبته در مورد فاصله دو بنا در سمت مقابل )در یک بلوک( ایبن  امبر را 

 (lehnerer,Alex,2009,22) نداده است.

 فرانسیسکو* عارضه دیواره خط آسمان سان

هایی که تنهبا ببا انگیبزه سبود هبر چبه بیشبتر های بلند در زمانساختمان

رسبیده  ایشبوند، عمبال  ببه نتیجبهو غیره( ساخته می بازیزمین )ناشی از احتکار، 

-سباخته مبیتنگاتنبگ هبم کبه شکل، همسان و هم ارتفباع  هم است، که به ایجاد ابنیه

-و عارضه یک دیواره ممتد و پوشباننده آسبمان را ایجباد مبی ، منجر شده استشوند

 (Ibid,22) نمایند.

هبا و فواصبل کبه ببا ارائبه انبدازه ،ریبزان شهریسبتاین وظیفه برنامبه

 را خنثی نمایند. گیری آزاردهندهمناسبی، این شکل
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Source: lehnerer,Alex,2009,22 

 سازی تهران* ضوابط بلندمرتبه

یبک هفبتم ارتفباع )تقریببا  نبیم متبر ببرای  ،در این ضوابط فاصله از طرفین

ده اسبت. ببه شبهر طبقبه( معبین 

معنبببببای دیگبببببر شبببببیب لفببببباف 

سببباختمان از طبببرفین ببببا شبببیب 

 گردد.ترسیم می 700%

 

 

 

 
، 1383مأخذ: مهندسین مشاور زیستا، 

 15ص 
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 سازی مشهد* ضوابط بلندمرتبه

جبببانبی سببباختمان )از لببببه زمبببین یبببا زمبببین همسبببایه( در حبببداقل فواصبببل 

متبر و در غیبر  3های جبانبی از نبورگیر و پنجبره اسبتفاده شبود صورتی که در بدنه

 (10، ص1382)مهندسین مشاور پارت،  اینصورت یک مترست.

 * ضوابط دیگر کشورهای دنیا

متبر( تجباوز  27پبا ) 90توانبد از ارتفباع سباختمان مبی بندی آمریکا:مقررات منطقه

کند. مگر اینکه از لبه زمبین مسبافتی براببر مبازاد ارتفباع )ببا احتسباب شبیب زمبین( 

 6/7ایببنل ) 3سببانتیمتر(  48/30فاصببله بگیببرد، کببه ایببن مقببدار برابببر هببر فببوت )

  .متر باشد 5/2داند. این فاصله باید حداقل سانتیمتر( فاصله جانبی ضروری می

 (10، ص1382)مهندسین مشاور پارت، 

 

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

فاصله گزینی دو بنا اگر مشابه اغلب ضوابط کشبورهای جهبان باشبد، نسببتی  -

ً  در محدودکردن تراکم موثر واقع می  .شوداست از ارتفاع. لذا قطعا 

ترتیببب کببه اگببر بببرای مثببال فاصببله از دو نمببای اصببلی برابببر نصببف بببدین

توانبد در طبول ببا عمبق بسبیار کبم سباختمان( ارتفباع کبل بنبا نمبی ارتفاع باشد  )حتی

 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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)ببدون توجبه  اسبت دی از زمینتنها در اشکالی که فضای باز معادل درص

تواند به تراکم مرتبط نباشد، که آنهم اغلب با به تعداد طبقات است( فاصله گزینی می

 پذیرد.محدودکردن تعداد طبقات این عمل صورت می

فاصله گزینی در اغلب ضوابط دنیا در مورد دو نما )یا حتی یبک نمبای   -

)اغلببب  ود نببدارداصببلی( مدنظرسببت و فاصببله از طببرفین یببا اصببوال  وجبب

طبقبببه خاصبببی ببببه بببباال و یبببا ببببرای از ضبببوابط شبببهرهای ایبببران( و یبببا 

 شود.هایی با طبقات معینی به باال مدنظر واقع میساختمان

 

بسبیار کمتبر از فاصبله دو نمبای نیبز این فاصله در ضوابطی کبه وجبود دارد بعالوه 

 اصلی است:

 سازی تهران یک هفتم ارتفاعدر ضوابط بلندمرتبه -

سازی مشهد یک متر بدون پنجره و سبه متبر در صبورت ضوابط بلندمرتبه در -

، تعبیببه پنجببره در بدنببه در ضببوابط دیگببر کشببورهای دنیببا )فاصببله از طببرفین(

 باشد.بسیار اندک )به شرحی که گفته شد( می
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 اط معیارهای اقلیمی و سالمت و بهداشت با تراکم بارت -3-4

کننبد. از نظر سبالمت و بهداشبت طلبب مبی های متفاوت اثرات مختلفیاقلیم

ببودن آن، نبم هبوا و گرمایش یا سرمای هوا، باد، جهات آن و مزاحم یا مناسب میزان

ها، کوران و جریبان آن از عوامبل مهمبی هسبتند کبه در ضبوابط هبر شبهر ضرورت

 باید بطور ویژه برای همان شهر مدنظر باشد.

هببایی کببه زمسببتان و تابسببتان کببامال  قلببیم پیچیببدگی ایببن مباحببث در مببورد ا

ا گبرم و یب ،ا گرم و خشبک و یبا سبرد و خشبکی ،متفاوتی دارند، مثال  سرد و نمناک

نمایبد و اغلبب اجببارا  یکبی را کبه کمتبر مهبم اسبت فبدای نمناک کار را دشوارتر مبی

مببثال  در  گیرنببد.نماینبد و یببا یبک امببر و مبرتبط بببه سبالمت را نادیببده مبیدیگبری مببی

ایبببران شببباید بایبببد از ورود اشبببعه )بخصبببوص اشبببعه زمسبببتانی( ببببه داخبببل جنبببوب 

انبدازی هبر چبه ساختمانها که بسیار برای بهداشت مهم است، بخاطر ضرورت سایه

 ها برروی هم صرف نظر نمود، که از نظر سالمت نامناسب است.اختمانبیشتر س

 های اساسی و بنیادی* خواست

وری از کبوران در در زمسبتان(، بهبرهاقل حدوری از اشعه خورشید )بهره

وری از بادهببای بادهببای مببزاحم و بهببره از وزشهببای خبباص، کوشببش اجتنبباب اقلببیم

وری از سایه هر چه بیشتر در تابستان و هر چبه کمتبر در زمسبتان از مناسب، بهره

 های اساسی این سرفصل است.خواست

 اقلیم، سالمتی و تراکم در ضوابط ایران و جهان -3-4-1

 سازی تهران* ضوابط بلندمرتبه

ای کبه در این ضوابط زاویه تابش خورشید در زمستان مبالک فاصبله ابنیبه

شببوند، از شببمال قطعببه قببرار گرفتببه اسببت و ببه شببکل پیوسببته بببه طببرفین سبباخته مبی

-براببر ارتفباع اسبت، در حبالی کبه در سباختمان 88/1تبا  1/1چون این فاصبله ببین 
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% ارتفبباع اسببت، موجببب کبباهش ارتفبباع بنببا و 50ر هببای منفصببل )از طببرفین( براببب

 درنتیجه کاهش تراکم به کمتر از نصف تا یک سوم شده است.

 سازی مشهد*  ضوابط بلندمرتبه

حبداکثر ارتفباع سبباختمان براسباس میبانگین وزنببی زاویبه تبابش )کببه "

 "درجه است( محاسبه خواهد شد. 30معادل 

مقبدار تبراکم را  ، عمبال  زاویه تبابش ترتیب با تحدید ارتفاع با تبعیت ازبدین

 کاهش داده است.

 * طرح جام  بندرعباس

های اقلیمی منطقه و جریان هوای بسبیار مفیبد علت ویژگیه در این طرح ب

ببا فاصبله از  حتبی از طبرفین مقبرر شبده اسبت کبه ابنیبه .خشکی و برعکس به دریا

بببه کبباهش  و ،جریببان یاببدا هبوا بتوانببد ببه راحتببی تبب ،)کاله فرنگببی(هبم سبباخته شبوند

 (1361)مهندسین مشاور شارستان،  .بیانجامدتراکم 

 * جریان مناسب اقلیمی بنا

هببای ایببران مطالعببات اقلیمببی و شببناخت بهتببرین جهببت در اغلببب طببرح

عالوه به ه ب. سازیهای آمادهشود، بخصوص در طرحاحداث بنا مدنظر واقع می

هبا در جهبت جنبوب سباختمان ،مناسببوری از نبور طور عرضی هم برای بهره

-غربی عریض هستند و نمای اصلی روبه جنوب است. این امر هم می –شرقی 

 تواند به کاهش تراکم منجر گردد.

 

 * جریان باد مناسب و نامناسب
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وری از ببباد مناسببب و یببا در برخببی از ضببوابط احببداث بنببا بببه امببر بهببره

هبایی کبه جریبان هبوا وص در اقلبیمخصبه اجتناب از باد نامناسب توجه شده است، بب

شبود، ایبن امبر توجبه مبی هبرای کاهش رطوبت و یا عوامل دیگر ضرورت دارد، بب

 که حتما  تراکم را با ضرورت دو نما بودن واحدها کاهش خواهد داد.

 * اثرات اقلیم در افزایش تراکم

های بسیار سبرد یبا بسبیار گبرم فشبرده ببودن ابنیبه ببرای تمباس در اقلیم

های بسیار گرم بدون باد )یا با شود. بخصوص در اقلیمکمتر با بیرون توصیه می

وری از اشعه هم خیلی مطلوب نیست، این فشبردگی بیشبتر بادهای مزاحم( بهره

 شود.توصیه می

 استنتاج از ضوابط دیگر در رابطه اقلیم و تراکم -3-4-2

ه مببرتبط اسببت، ببب بببه سببالمتهببای اقلیمببی بخصببوص وقتببی شاخصببه

شبود از مبرتبط مبی واقع در شمال دیگبر ابنیبههای گیری ساختماناشعه ضرورت

کببه البتببه در  ،سببتی اپببذیرتببراکم رمهمتببرین عوامببل اثرگببذار بببر ضببوابط مببرتبط ببب

 گردد.پرداخته می نیز مباحث مربوط به جریان هوا و باد ی بهبعد سطوح

 اثرات شاخصه اقلیمی و سالمت در ضوابط احداث بنا -3-4-3

حبدی باشبد کبه موجبب ه جنبوبی یبا بایبد بب –فاصله ابنیه در راستای شمالی 

اندازی با ساختمان شمالی در زمستان نشود و یا بایبد ابنیبه از شبرق و غبرب ببا سایه

، کببه اشببعه از بببین ابنیببه فاصببله از هببم سبباخته شببده و در ایببن جهببت عببریض نباشببند

 نماید.عبور می
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 دیگر معیارهای مرتبط به تراکم -3-5

 معیارهای مهم دیگر در این رابطه مرتبط است به:

ایببا رمنظببر مختلببف، اول عببدم انسببداد منبباظر و م ایببا از دورمنبباظر و م -

وری مناسب ساکنان این ابنیه از های متراکم و دوم بهرهبوسیله ساختمان

های متراکم مجاور ایای اطراف که در واقع احداث ساختمانرمناظر و م

 سازد.معنا میبیهمرا 

 دهای با تراکم زیااثرات پستی و بلندی اراضی در استقرار ساختمان -

هببای بلنببد بببه دیببد و اشببراف بخصببوص دیببد و اشببراف مببزاحم سبباختمان -

 هایی که نباید دید و اشراف به آنها وجود داشته باشد.کاربری

در هبایی از شبهر کبه سبکونت عرف و سنن و حقوق مکتسبه ساکنان بخش -

 اید.های قبلی، انتخاب کردهمناطق کم ارتفاع را براساس طرح

آنهبا اجتنباب تکبرار  ازانبد و تشبریح شبده 2خبش البب در فصبول بتمام ایبن مط

 شده است. 
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مقایسه تطبیقی معیارهای مختلف با هم و یافتن نقاط 

  با یکدیگر تضاد آنها
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مقایسییه تطبیقییی معیارهییای مختلییف بییا هییم و یییافتن نقییاط تضییاد  -4

 با یکدیگر آنها

وری از تمبام گیبرد و بهبرهبا هبم قبرار مبیدر تضاد  گاهییاد شده  شاخصه

قببرار هبا مبورد بررسبی ایبن تضبباد شبود، کبه بایبد% نباممکن مببی100آنهبا ببه شبکل 

 نسبت به هم روشن گردد.  ی آنهاهاگرفته و ارجحیت

 تضاد رعایت حقوق همسایگی با مناف  اقتصادی هر زمین -4-1

در شبهرهای ها به اشبعه زمسبتانی، بخصبوص برای دسترسی ساختمان

 ،سبتا ضبروری هبم سردسیر که ضرورت ورود اشعه به الاقل بخشی از معببر

 اندازی داشته باشد.نطور معبر، سایههر بنا نباید به قطعات دیگر و همی

انبدازی ببر دیگببر ترتیبب بهتبرین و کبباملترین ضبابطه ببرای عبدم سببایهببدین •

ای معببادل طببول سببایه سببت کببه هببر بنببا بببا فاصببلها ایببنو معبببر، قطعببات 

ترین نقاط کشبور و بطبور در شمالی 88/1در بندرعباس تا  1/1زمستانی )

 شمالی خود احداث گردد. برابر ارتفاع بنا( از لبه 5/1متوسط 

 کنترل ضابطه فوق در عمل:

 30متبر در بخبش میبانی ایبران  20طبقبه ببا ارتفباع حبداقل  6برای یبک سباختمان 

متببر فاصببله تببا لبببه شببمالی الزم اسببت. اگببر فببرض نمبباییم عمببق بنببا فقببط ده متببر و 

درنتیجببه طببول زمببین )در فاصبله تببا لبببه جنببوبی هبم نصببف ارتفبباع )ده متببر باشبد( 

براببر  5/2هبر قطعبه متر خواهد شد و اگر طول  50جنوبی( حداقل  -شمالیجهت 

( متببر نشببان 50÷  5/2= 20) 20عببرض آن باشببد کببه در ایببن مببورد عببرض را 
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طبقه حداقل باید هزارمتبری باشبد و یبا حتبی  6قطعه برای ساختمان دهد، یعنی می

شبد. ببا  مترمرببع خواهبد 750متر هم کاهش یابد مساحت قطعه  15اگر عرض به 

متبر  60متبر( براببر  20همین محاسبات طول قطعه ببرای بنبای نبه طبقبه )ارتفباع 

متبر  90متبر( براببر  40ببا ارتفباعطبقبه ) 12برای    ](30×5/1+)10(+30÷2)[

 160متببر( برابببر  80بببا ارتفبباع طبقببه ) 24بببرای   ](40×5/1+)10(+40÷2)[

 باشد.می  ](80×5/1+)10(+80÷2)[متر 

وگرنبه ببه نسببت  ا ده متبر فبرض نمبودههست که عمق بنا را تنا حالی تمام اینها در

 .اضافه گردداین اعداد ه عمق بیشتر باید ب

هبای بلنبدتر از با این ضابطه عمال  قطعات معمول شهری برای احداث ساختمان= 

معمبول متناسببب نخواهببد ببود، بنببابراین ضببرورت دارد تمهیبداتی بببرای کبباهش 

تبوان ببا توجبه ببه اینکبه احبداث بنبا شود. از جملبه مبی اثرات آن در نظر گرفته

تبر ی شبمالیپذیرد فاصبله تبا لببه جنبوبی بنبادر جنوب زمین عمال  صورت نمی

لببه بباالیی  20/2قل تا ارتفباع حدایا با توجه به اینکه   .از این فاصله کاسترا 

 و یمترسبانت 120تبا  30یابد و یا ا ینکه کف طبقبه همکبف ببین پنجره امتداد می

از کببف زمببین باالترسببت، ایببن  سببانتیمتر 250در صببورت احببداث پیلببوت تببا 

% از طببول سببایه 50ترتیببب تاحببدود بببدین مقببدار را نیببز در فاصببله تببأثیر داد.

 .یابدمیزمستانی برای فاصله بنا تا لبه شمالی زمین کاهش 

 

عمبق حیباط شبمالی را معبادل  .سبتا هرحبال ایبن فاصبله بباز هبم نسببتا  زیباده ولی بب

 سازد.ارتفاع بنا و طول زمین را برابر ارتفاع بنا بعالوه عمق بنا می



اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان رد کنکاشی  16

 

متبر،  12متر ارتفباع( ببا عمبق حبداقل  15طبقه ) 4یعنی برای احداث یک ساختمان 

متر باشد )که البتبه تبااین ارتفباع قاببل دسبتیابی اسبت(.  27باید حداقل طول زمین می

 احداث بنا در شمال زمین مغایرت خواهد داشت.با روش معمول  اما

 های منفصل= احداث ساختمان

اقل از ارتفاعی ببیش از ارتفباع رایبج در هبر حدتر اینست که روش مناسب

نبور از ببین آنهبا عببور  ها از طرفین با فاصله ساخته شوند کهبخش شهری ساختمان

 نماید.

باشبد. یعنبی حتبی اگبر در این صورت عبرض قطعبات بایبد مقبدار مناسببی 

% 80عببرض قطعببه از هببر طببرف را بببرای ایببن فاصببله در نظببر بگیببریم  10%

توانبد از ده متبر باقیمانده باید مقدار قابل قببولی ببرای احبداث بنبا باشبد کبه عمبال  نمبی

 ( کمتر باشد.10÷%80متر ) 5/12توانداز کمتر باشد، یعنی عرض نمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمتهران، ساختمان جامشهر  -نگارندهآرشیو شخصی  مأخذ:

وری از اشیعه بیشیتر بیا فواصیل برای بهرهعریض بودن قطعات تضاد ضروری  •

 های معابرتقاط 

دهبد وری از نور جنبوب را افبزایش مبیعریض بودن قطعات فرصت بهره

بسیار مطلوب است، الکن ببا مسباحت ثاببت قطعبه طبول قطعبه را کباهش خواهبد  که
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شبود کبه موجبب افبزایش داد. درنتیجه فاصله )دو معبر طرفین قطعات( کوتاهتر مبی

هبم ه ببنیبز هبای معبابر معابر نسبت به کبل مسباحت خواهبد شبد. بعبالوه تقباطعسطح 

 .گردندمی ترنزدیک

 واحدهای مسکونی و اثرات آنجهات معابر دسترسی به  

علبل یبباد شبده )یعنبی کبباهش سبطح معبابر بببه سبطح کبل و فاصببله هبر چببه ه بب

هببای معببابر از هببم( و البتببه ضببرورت طویببل بببودن قطعببات )در جهببت بیشببتر تقبباطع

طببور ه انببدازی کمتببر و نببورگیری بیشببتر، در شببهرها بببجنببوبی( بببرای سببایه -شبمالی

انببد و معببابر دسترسببی بببه واحببدهای جنببوب طویببل -معمببول قطعببات در جهببت شببمال

  یابند.غربی امتداد می –مسکونی در جهت شرقی 

جنیوبی بیا تعیداد  -نورگیر ابنیه با معابر دسترسی شمالیتهیه تضاد وضعیت 

 هاتقاط 

هایی دارند که از طریق احداث غربی که در جنوب خود لبه –معابر شرقی 

دار بببودن گیببری تابسببتانی و سببایهنظببر اشببعهشببود. از بنببا در شببمال قطعببه ایجبباد مببی

درجبه  80زمستانی بدترین وضعیت را دارا هستند. در تابستان با زاویه تابش باالی 

دارسبت و در زمسبتان ببا زاویبه تبابش بسبیار خوابیبده رو جنبوبی سبایهاندکی از پیاده

، با مشکالت دار باشدرود و اگر در مناطق سرد و برفتقریبا  تماما  در سایه فرو می

سبایه هبای ببیفراوانی روبروست. همانطور که در تابستان و در مناطق گبرم خیاببان

 فرسا هستند.بسیار طاقت
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هبببا بیشبببترین سبببایه و در جنبببوبی در تابسبببتان –ببببر عکبببس معبببابر شبببمالی 

)دقیقببا   نببد.اتببرین معابرنماینببد و مطلببوبهببا بیشببترین آفتبباب را دریافببت مببیزمسببتان

 شهری ایران( هایطرح برخالف

 -تبر در جهبت شبمالیچنانچه قطعات نیز بخاطر دریافت اشعه مطلبوب اما 

هببا و افببزایش نسبببت طویببل باشببند، همببان موضببوع نزدیکببی معببابر و تقبباطع جنببوبی

 آید.معابر به کل سطح پیش می

 

 غرببی طویبل نمبود، کبه معبابر ببا فاصبله  –توان قطعات را در جهبت شبرقی می

 مناسب از هم مستقر گردند.
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 آید:در این صورت دو مشکل پیش می

را ببه جنبوب غرببی و جنبوب شبرقی بدهبد کبه  دنورگیری جنوب باید جای خو -یک

 شاید خیلی هم غیرقابل تحمل نباشد.

کبه از نظبر  ،شبوندجای دو بدنه متصل بهم دارای یبک بدنبه متصبل مبیه ابنیه ب -دو

خصبوص در ه مصرف انرژی مطلوب نیست و البته اشعه شبرقی و غرببی )بب

 .باشدنمیهای مناسبی غرب( هم اشعه

 تواند از دو یا حتی سه جهت نورگیری مستقیم داشته باشد.گرچه هر واحد می

 

 

 

 

 

شببرق و غببرب متصببل نشببده )یببا غیببر هببم  نببا زیبببانماهببای ایجبباد بعببالوه از 

توانبد ایبن مباحبث را و تنهبا یبک نمبا مبی گبردداجتنباب مبیارتفاع( با قطعات جبانبی 

هبای جدیبد کند. که البته برای طرح بخشایجاد کند که کمترین دید را بخود جذب می
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شهر حتی اگر مورد تأیید واقع شود قابل اجراسبت، البتبه بهترسبت از کشبیدگی ببیش 

 مربع سوق یابند. شکلحد قطعات اجتناب شده و قطعات به از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  یک روش دیگر مایل بودن معابر و قطعات اسبت کبه در آن قطعبات نماهبا روببه

 جنوب احداث شوند.

 تر بنا و معبرست.گیری مناسبآن اشعه یایازاز جمله م 
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 نسببتا  غیرمتصبل )یبا  هبایفضاهای باز مثلثبی شبکل بدنبه نیز از جمله معایب آن

 توان نام برد.را می شکل پالن غیرمنظمو  کمتر متصل(

بنییدی هییای بلنیید بییا پهنییهپییراکنش سییاختمانپهنییه تضییاد بییین شییکل  -4-2

 ارتفاعی شهر 

 سازی برای شهراز نظر نشانه -

 دیواره آسمان( ایجاداز نظر عدم انسداد دیوارهای بلند ) -

وران از اطببراف بببرای سبباکنان و بهببرهوری از حببداکثر منبباظر از نظببر بهببره -

 هاساختمان

از نظببر کنتببرل حجببم ترافیکببی شببدید بببه یببک منطقببه بببا احببداث تعببداد کثیببری  -

 ساختمان پر تراکم 

-از نظر عدم ایجاد دیواره با هوا کبه ببا سباکن شبدن هبوای آلبوده در بخبش -

سبازی تهبران( ضبرورت دارد کبه انجامبد )ضبوابط بلندمرتببهاز شهر می هایی

های بلند با فاصله از هم ایجاد شده و در شهر پراکنده باشبند، الکبن از ختمانسا

 نظر:

 های کوتاهدید و اشراف مزاحم )یا با حسن مزاحمت( به ساختمان -

-تقاضای گروهی از شهروندان برای سبکونت در محبالت ببا ارتفباع سباختمان -

 های کوتاه )یا معین(

وران از کوتباه و بلنبد و یباحتی بهبرههبای وری از سباختمانتضادهای بین بهبره -

 های بلند در شهر پراکنده نباشند.آنها منطقی است که ساختمان
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= در مقیبباس ایببن تضببادها عمببال  قطعببی شببده اسببت کببه بجببز پاسببخ بببه قیمببت ببباالی 

هبا هبم هایی از شهر و اقتصاد زمبین و بنبا کبه احبداث سباختماناراضی در بخش

نماید، بعلل دیگر مثل حجبم ترافیبک و آمبد و می تراکم را با هم در شهرها توجیه

هببای وری از منبباظر بجببز سبباختمانشببد شببدید، انسببداد آسببمان، عببدم امکببان بهببره

احببداث  تکنباری از منظبر شبهر، انسببداد جریبان هبوا بطبور قطببع دیگبر در جهبا

-مبی توصبیههای بلند در یبک بخبش از شبهر )معمبوال  بخبش مرکبزی( ساختمان

هبای بلنبد در شبهر نیبز ببه دالیلبی کبه ذکبر ناتوزیع ساختمشود. از  طرف دیگر 

 آزاردهنده باشد. ،ستا ممکنوران هایی از شهروندان و بهرهگروهشد برای 

 حل: راه

-هایی از شهر که بخصوص از نظبر حقبوق مکتسببه و عبرف، سباختمانبخش -یک

در هبای بلنبد های کوتاه در آنها ساخته شده است معین شده واحداث سباختمان

 آنها ممنوع گردد.

های زمبین خبود ببا فاصبله های بلند آنقدر از لبههای دیگر ساختماندر بخش -دو

احداث شوند که حداقل مزاحمت را برای همسبایگان کوتباه مرتببه خبود و 

شبان از شوند فواصلمعابر ایجاد نمایند و اگر در جوار هم نیز ساخته می

 وری از منظبر وآسمان، عدم بهبره ای باشد که موجب انسداداندازهه هم ب

 نشوند. منظر مناسبهای نامناسب برای دستیابی دیواره

 

 تضاد بین تمایل به سط  اشغال بیشتر و فضای سبز و باز -4-3
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خصبوص ه تمایل ببه سبطح اشبغال بیشبتر بببا تراکم، از تضادهای مهم دیگر 

 ای که:در طبقات همکف است به گونه

یبک پایبه )در یبک یبا چنبد طبقبه( دارنبد کبه سبطح  ،هبای بلنبداغلبب سباختمان -

 اشغال بیشتری دارد.

 .های تجاری سطح اشغال بیشتری نسبت به دیگر اماکن دارنداغلب ساختمان -

 % و حتی گاهی صددرصدست.80در اغلب ضوابط ایران این نسبت 

گیبرد و اغلبب تبا هبا هبم پیشبی مبیزیرزمین این نوع اماکن حتی از این نسبت -

 قابل احداث است.صددرصد 

 :در حالی که 

 یابد. مرتبا  نسبت سطح باز و سبز شهر به سطح اشغال کاهش می -

شود )که خود بعلت عبدم تبنفس رابطه خاک با هوا تقریبا  بطور کامل قطع می -

 (زیانبار استخاک و کاهش جذب مستقیم آب به زمین بسیار 

به رامپ اتومبیل، انباری   معموال   نیهاباین فضاهای باز بسیار کوچک بعالوه  -

 رسند.واحدهای تجاری و غیره تبدیل شده عمال  به صفر می

 

باز فضای  اتصال افزایش تراکم به نسبت مد،های نسبتا  کارآحلیکی از راه  حلراه 

 و سبزست )که کامال  با تنش و تخلف همراه است(
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فضبای هبای تفکیبک نشبده شبهر ست، که ببرای بخبشا حل اساسی اینراه -

ببباز هببم بلببوک جببدا شببده )بهتببرین شببکل وسببط بلببوک اسببت( و در زمببره 

 قطعات تفکیکی قرار نگیرد.

عمببل چببون فقببط سبباکنان و قطعببات اطببراف ایببن فضببا بببه آن در گرچببه  -

دسترسی دارند و فضای مشاعی آنهاست، الکن ببا عبدم تفکیبک آنهبا ببین 

-مبی قطعات و سلب مالکیت این فضاها از خطبر تعبدی ببه آن جلبوگیری

دوی اراک ایببن طببرح اعمببال شببده اسببت و شببود، کببه طببرح اراضببی گببر

 .همینطور در طرح شهر جدید امیرکبیر
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 های ویالیی با فضای باز مشترک )نمونه یک(مجموعه: 12تصویر شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1385ش، ومأخذ: مهندسین مشاور طرح و کاو

 
 

 فضای باز مشترک )نمونه دو(های ویالیی با مجموعه: 13تصویر شماره 
 

 

 

 

 

 



اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان رد کنکاشی  116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مأخذ: همان

-های ساخته شده در جبوار معببر بعبداز پیبادهروش دیگر اینست که در بخش -

هبای لحبباظ در طبرح نبواری نشبینی دیگبر ببرای فضبای سببز یبک عقبب ،رو

 نببواررو در طببرفین و در یعنببی خیابببان شببامل بخببش سببواره، دو پیبباده ،شببود

هببر نشببینی احبداث بنبا ببا فضبای سببز بعبداز آن باشببد و در عبرض ایبن عقبب

 مقدار سطح اشغالی که احداث کننده بخواهد مجاز باشد.
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طبور نبورگیری دو طرفبه بنبا را این امر اخذ اشبعه قطعبات شبمالی و همبین

 هبایی از شبهر کبه تمایبل ببه سبطح اشبغالنماید، کبه البتبه در بخبشدچار مخاطره می

 شود.زیادست در حال حاضر نیز چنین می

 تضاد بین تمایل به سط  اشغال بیشتر با حقوق همسایگی •

کبه از اشبع   ه،شبدابنیبه چنبان بهبم نزدیبک  ،معموال  با افزایش سطح اشغال

تصاویر صبفحه بعبد، عبدم نهایبت فاصبله  شود.نور و منظر نامطلوب برخوردار می

 دهد.مینسبت به ارتفاع بین ابنیه را نشان 
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 تهرانشهر  -نگارندهمأخذ: آرشیو شخصی 
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 های مسط  و منظر شهریتضادهای بین بام -4-4

وری ببببرای اسبببتقرار هبببای مسبببطح از نظبببر هزینبببه کمتبببر و بهبببرهببببام

هببا از مطلوبیببت بیشببتری برخببوردار اسببت، بببه تأسیسببات و تجهیببزات سبباختمان

 شدن است.نقاط پرباران نیز در حال رایجتدریج حتی در های که بگونه

بخصوص در شبهرهایی کبه دارای  ،های بصری شهریتضاد این امر با زیبایی

شوند، از مباحبث ها با یک ارتفاع ساخته نمیپستی و بلندی هستند و یا ساختمان

 سازست. مقررات بامها و زیبایی آنها قابل کنترل نیست:مشکل

 زیبر  لذا مناسبب اسبت ببا تمهیبداتی مثبل معباف ببودن تبراکم فضبای باقیمانبده

ش شببیبدار )پببس از تببأمین محببل تأسیسببات( از تببراکم دوببباره شببهرها را بببه خببب

 داشتن سقف شیبدار یعنی نمای پنجم سوق داد.

 های دیگری هبم قاببل انجبام اسبت، مبثال  کباهش فضبای بباز و سببز در روش

هببایی کببه تغییببر آنهببا ممکببن نباشببد و یببا بببا بببام، بببا روشازای سبببزکردن پشببت 

 عوارض دائمی شدید مواجه گردد.

بیییا تشیییویق  ییییا بیییرای اتومبییییل پارکینیییگ بیییرای سیییاختمانتضیییاد  -4-5

 شهروندان به عدم استفاده از اتومبیل

 ،متببر فضببا نیبباز دارد و درنتیجببه بببا مقببررات 25هببر پارکینببگ حببداقل 

که در سطوح بسیار کم زندگی نمایند ناچارند،  ضرورت تأمین پارکینگ افرادی

کببه عمببال   ،پارکینببگ نماینببدصببرف درصببد زیببادی از امکببان سبباخت خببود را 

، که خود این امر با تشویق دائمی شهروندان به عدم استفاده از نمایدبالاستفاده می

 اتومبیل شخصی در تضادست.
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هببا را  بببه داشببتن پارکینببگ و یببا پرداخببت شببود اتومبیببلدر حببالی کببه مببی

سببب چهببا بایببد برترتیببب کببه اتومبیببلبببدین پارکینببگ وادار کببرد.عببوارض نداشببتن 

شببود کببه در واحببد مسببکونی خببود پارکینببگ داشببته باشببند، کببه بببه کسببانی ارائببه مببی

اند و شهروندان بدون اتومبیبل را از قیبد پارکینگ دارند و یا عوارض آن را پرداخته

  .آزاد نمودضرورت پارکینگ در واحدهای مسکونی 

ورت افزایش فضای باز با تیراکم )تعیداد طبقیات( و سیط  تضاد ضر -4-6

 اشغال عرفی 

هبر  ازایمقرر گردد، بهگفته شد، اگر  قبلی در مطالب همانطور که

)کببه حتببی بببا تجمیببع بببا  دداشببته باشببوجببود معینببی فضببای ببباز  نایببزسبباکن م

ضریبی کاهش یابند( با افبزایش طبقبات نسببت فضبای بباز نیبز بایبد افبزایش 

% سطح اشغال به عنبوان حقبوق مکتسببه شبهروندان 60یابد. ولی در ایران 

بنبابراین  .باشبدآنهبا مبیشود و بخش اعظم تخلفات حتی در افبزایش تلقی می

 طبقاتی باشد. حل تأمین بخشی از فضای سبز به شکلشاید راه
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 فصل پنجم

هایی از ضوابط احداث بنانمونه  
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 هایی از ضوابط احداث بنا نمونه -5

 مبانی تدوین ضوابط احداث بنای پیشنهادی -5-1

کلببی دو گببروه ضببوابط بببه گردیببد،  براسبباس آنچببه در فصببول قبببل مطببرح

 گردد: تقسیم می

های هر شهر، یا هبر بخبش از شبهر و یبا هبر علت ویژگیه ضوابطی که ب -یک

بایببد بببه شببکل ویببژه بببه آنهببا مببیکببه  ،دگببردمطببرح مببیقطعببه بطببور خبباص 

پرداخت. برای مثال در زمینبی کبه احبداث بنبا در آن باعبث انسبداد منباظر 

ممنببوع سبباخت یببا محببدود بایببد شببود، احببداث بنببا را ایببای زیببادی مببیرو م

 .نمود

 رعایت گردد. باید،می ر آن چند اصل عمدهضوابط عام احداث بنا، که د -دو

ممکن است کبه ببه آزادی دیگبران لطمبه  یهمانطور که آزادی هر کس تا حد -1-دو

ایای احداث بنبا در هبر زمبین نبایبد حقبوق زد، در ضوابط احداث بنا نیز مزنن

 ر نماید. بعبالوه ببه حقبوق دیگبر شبهروندان و شبهر نیبزداهمسایگی را خدشه

 لطمه بزند. نباید

کننبده آن و یبا از آنجا که مالبک یبا سبازنده هبر سباختمان اجببارا  تنهبا مصبرف -2-دو

منببافع  ،منببافع او در احببداث بنببا آن نیسببت، نبایببدکننببدگان حتببی از مصببرف

 وران آتی را نادیده بگیرد.ساکنان و بهره

العباده دارد، بنبابراین مبدیریت رابطه ارتفاع بنا با معابر اطبراف اهمیتبی فبوق -3-دو

داشبت. ایبن حجم بنا در این رابطبه در تبدوین ضبوابط نقبش اساسبی خواهبد 

 .دارد امر بخصوص ارتباط مستقیمی با عرض معبر همجوار
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نقببش  ،گزینببی فضببای ببباز در هببر قطعببه و جمعببا  در هببر بلببوک شببهریمکببان -4-دو

 مهمی در میزان اثربخشی فضای باز در شهر دارد.

اثر حجم و کالبد بنا در سیمای بصری شهر یکی از مهمتبرین عبواملی اسبت،  -5-دو

 باید مورد توجه قرار گیرد:که در دو محور می

ای کببه در حببین همبباهنگی ابنیببه مجبباور، بببه هببم تببدوین ضببوابط بببه گونببه  -اول

ای از ضببوابط شببکلی کامببل منجببر نگببردد و طببراح بتوانببد در محببدوده

 منعطف به خالقیت بپردازد.

همباهنگی  ، ضبرورت داردبجای یکسانی برای هماهنگی ابنیه مجاور هم -مدو

 غیریکسان جایگزین گردد.

 مثببل مببرتبط نمببودن تببراکم بببه عوامببل دیگببری کببه موجببب تعببادل امببر شببود، -6-دو

نسبت تراکم به فضای باز یا تراکم به ویژگی قطعه و عبرض و نقبش معببر 

 .مجاور

 گردد.مبانی فوق را در چند طرح نمونه، ارائه میذیال  بکارگیری تمام یا بخشی از 

 گلستان(آباد )شهر سلطانضوابط احداث بنا در  -5-2

 (ای به شهری معمولیشهری حاشیه از در حال گذار)شهر 

سازی اراضی و آماده  میرآباد، قلعههای سلطانشهر گلستان متشکل از شهرک

 .هزارنفر 350حدود جمعیتی گلستان در تهران و در جنوب اسالمشهر قرار دارد با 

افببزایش ای  اسببت و بببا شببهرهای حاشببیهدارای بببافتی هماننببد هببای اولیببه شببهر هسببته

و تغییبر سباختار  جمعیبت شبهرهای متوسبط ایبران رسیدن جمعیبت آن ببهجمعیت و 

طبور افبزایش و همبینساکنان جدیبد ه به از مهاجران اولیبافت اجتماعی و سکنه 

% تببا 80قیمبت اراضببی کببه دیگبر بازسببازی در قطعببات زیببر صبدمتر بببا تببراکم 
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متبری( کبه  6تا  4های کم عرض )کوچهوجود  .سازدرا غیراقتصادی می 100%

نشببینی در علببت کوچببک بببودن قطعببات تعببریض آنهببا نیببز بببا اصببالحی و عقبببه ببب

کرد، که ببه عنبوان یکبی از ای را طلب میضوابط ویژه باشد.پذیر نمیامکانامالک 

 (1392)مهندسین مشاور پارسوماش پایدار،  .گرددپرداخته میها به آن نمونه

 آباد )گلستان(سلطانضوابط احداث بنا در بافت بسیار ریزدانه  -5-2-1

کببه اغلببب قطعببات زیببر یکصببدمترمربع مسبباحت دارنببد و  محببدودهدر ایببن 

و انبد، هبای یبک طبقبهانبد و دارای سباختمانم به دو قطعه تبدیل شدهبخشی از آنها ه

هببا بببا تغییببر عملکببرد . در ایببن بخببشباشببندی برخببوردار مببیسببطح اشببغال زیبباد از

تقاضبای  ،و افبزایش قیمبت زمبین متعارفبه یک شهر  نشینیشهر از یک شهر حاشیه

 نماید.افزایش طبقات و تراکم به شدت شکل گرفته است و به شهرداری فشار وارد می

هبای دیگبر ایبن بخبش معابر بسیار کم عرض و نزدیک ببه یکبدیگر از ویژگبی

 (همببین علببته نیببز ببب) را پببذیری تببراکم بیشببتربببرای امکببان ،اسببت، کببه تعببریض معببابر

چبون  نمایبد.ت نیز تعریض را ناممکن مبیسازد. که البته کوچک بودن قطعاناممکن می

 پذیری نخواهد داشت.بخش باقیمانده دیگر قابلیت تراکم

 های ضروریتنها روش ممکن برای پاسخ به تراکم بیشتر و تعریض ،تجمی  •

 یکبدیگر د که با تجمیع دو تا چهار واحبد مجباورگردیدر این روش پیشنهاد 

اکم فببراهم آیببد و هببم امکببان امکببان افببزایش طبقببات و تببر ،کلببه( هببمبببه)مجبباور و کلببه

 تعریض معابر بدون کاستن از مساحت قطعات.

)کبه منجببر ببه دو دسترسببی ببرای هببر کلببه ببهسبپس بببا توجبه بببه تجمیبع کلببه

از هر دو معبر یکی مورد نیباز نخواهبد ببود و بجبای مقبدار تعبریض شود( قطعه می

شبود )روش تببدیل ببل ببه واحبد اعطبا  مبیشده از هر قطعه تجمیع شده در سمت مقا

هببر دو معبببر مجبباور هببم بببه یببک معبببر بببا عببرض دو برابببر بببدون اخببذ زمببین از 
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گیبری تعبدادی مناسبب از قطعبات ببا تجمیبع البته تعریض معبر بعداز شکل. قطعات(

 پذیردصورت می

هبببا از ابتبببدای معببببر اسبببت ببببه تبببدریج اوال ، اگبببر تعبببریض گردیبببدپیشبببنهاد 

% 70پبذیرد و در غیبر اینصبورت هبر گباه مقبدار تعبریض شبامل  تعریض صبورت

 قطعات معبر شد، باقی از طرفین تملک نهایی شود.

 پردازد.امر می ایننمایانگر به  ذیلها و جدول نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 مرحله اول: وض  موجود

 .کندغیرقابل استفاده میمعابر کم عرض و قطعات کمتر از یکصدمتر که عریض شدن  معابر  آنها را کامال 
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 های مسکونی ویژهبنا در پهنه احداثضوابط : 1جدول شماره 
 ضوابط در صورت تجمی  بیش از دو قطعه یا حدی از مساحت صورت تجمی  دو قطعه یا حدی از مساحتضوابط در  تراکم مجاز -ضوابط در قطعات موجود هاویژگی

نام پهنه 
 اصلی

 نام پهنه کد پهنه
های ویژگی

بافت 
 موجود

 نام پهنه
شروط یا 
مساحت 
 قطعات

تعداد 
طبقه 
 مجاز

سطح 
 اشغال

حداقل 
عرض 
 معبر

 تراکم
محل 
ساخت 

 بنا

شروط یا 
 مساحت

 اشغال طبقه
حداقل 
عرض 
 معبر

 تراکم
محل 
ساخت 

 بنا
 طبقه شروط

سطح 
 اشغال

حداقل 
عرض 
 معبر

 تراکم
محل 
 ساخت بنا

ژه
وی
ی 
ون
سک

م
 

21 

ی 
مال
ش
ت 
طعا
ا ق
ت ب

باف
- 

ی
وب
جن

 

شمالی  16×7
 جنوبی-

% یک 50
 طبقه

50 %
 تفکیک به دو

211 
قطعات 
 موجود

 طبقه 1
 طبقه 2

80% 
62% 

- 
80% 

120

% 

الاقل در 
یک 
سمت 
مجاور 
 معبر

دو طبقه و 
حداقل 

متر  180
 و دو بر

طب3
 قه

60% - 
170
% 

الاقل در 
یک 
سمت 
مجاور 
 معبر

تجمی  
4 

قطعه 
یا 

حداقل 

300 
 متر

 طبقه 5
60
% 

- 
280
% 

الاقل در 
یک سمت 
مجاور 
 معبر

و  9×6
11×6 
اغلب  -

 فرسوده
- 
%یک 50

 طبقه

212 

قطعات 
موجود  یا 

 متر150

 طبقه1
 طبقه2

80% 
65% 

- 
80% 

120
% 

مجاور 
 معبر

مجاور 
 معبر
 

تجمی  دو 
قطعه 
حداقل 
 متر 250

3 
طبق
 ه

60% - 
170

% 

حداقل 
متر  4

فاصله 
از بر 
 معبر

4 
قطعه 
که 
دوکله 
 شود

 طبقه 5
60

% 
حداقل 

 متر10
230

% 

متر  4
فاصله از 
 بر معابر

 و 6×20
10×6 
و  6معابر 

 متری 8

213 

کوچکتر 
 متر 70از 

 - %80 - %80 طبقه 1
تجمی  دو 
قطعه به 
حداقل 
180 

3 
طبق
 ه

60% - 
170

% 
مجاور 
 معبر

 4تا 
قطعه 
و 
یاحص
ول به 
240 
 متر

 طبقه 4
60

% 
8 

230

% 

 4حداقل 
متر فاصله 
 از بر معبر

 90تا  70
 متر

 6 %65 طبقه 2
120
% 

مجاور 
 معبر

تا  90
120 

 8 %65 طبقه 3
170
% 

مجاور 
 معبر

22 

قی
شر
ت 
طعا
ا ق
ت ب

باف
- 

ی
رب
غ

 

6×16 
احداث 
وسط 
بلوک  
عمر 

متوسط  
% یک 70

 طبقه

221 
قطعات 
 موجود

 طبقه 1
 طبقه 2

80% 
62% 

- 
80% 

120

% 

غیرمجا
ور 
 معبر
غیرمجا
ور 
 معبر

دو طبقه و 
حداقل 

متر  180
 و دو بر

طب3
 قه

60% - 
170

% 

متر  4
-عقب

نشینی 
از بر 
 معابر

تجمی  

4 
قطعه 
یا 

حداقل 
300 
 متر

 طبقه 5
60

% 
 متر 10

280

% 

متر  4
فاصله از 
 لبه معابر

23 

یل
ما
ت 
طعا
ا ق
ت ب

باف
 

5/12×6 
و تعدادی 
تفکیک به 

6×6 

متوسط 

231 

 

 80تا  70
 متری

 %85 - %85 طبقه 1
غیرمجا
ور 
 معبر

تجمی  دو 
به حداقل 

 متری 75

2 
طبق
 ه

65% 6 
120

% 

غیرمجا
ور 
 معبر

 4تجمی  
دوکله 
حداقل 

 متر220

 طبقه 4
60

% 
یا دو  8

6 
220

% 

غیرمجاور 
معبر یا 
 50زیر  معابر

 متر
 آزاد %85 - %85 طبقه 1

یک طبقه 
5×9 

 8معبر 
 متری

 آزاد %90 - %90 1 متر 45 232
تجمعی 
طولی )دو 

 کله(
3 65% 6 

170

% 
غیرمجاو

 ر

تجمی   4
یا دو 
تجمی  
به کله 

کله در 
 طول

 طبقه 3
65

% 
6 

185

% 
غیرمجاور 

 معبر

24 

ط 
ختل
 م
ت
باف

ک
انی
رگ
را
غی

 

 50زیر 
مترمرب  یک 

 طبقه

و  241
تمام 

قطعات با 
چنین 
-ویژگی

هایی در 
 کل شهر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آزاد %85 - %85 طبقه 1 موجود

25 

ک
انی
رگ
ت ا

باف
 

تا  50-
 متری 100
- 90 %

 یک طبقه
معبر  -

بطور 
 3متوسط 

 متری 4تا

251 

قطعات 
موجود و 

 70زیر 
 متر

 طبقه 1
 

 آزاد 80% - 80%
تجمی  دو 
قطعه یا 

 متر 96

2 
طبق
 ه

65% - 
120
% 

بر الاقل 
یک 
 معبر

تجمی  

4 
قطعه 
حداقل 

190 

 طبقه 3
60
% 

- 
170
% 

احداث در 
بر الاقل 
 یک معبر

دارای 
بافت 
 منظم

26 

گلستان 
قطعات 

متر  200
 و بیشتر

 منظم
گلستان 

 طبقه 4
حداقل 

 متر 200
4 60% 12 

240
% 

 در صورت انطباق و یا تجمی  با ضوابط عام قابل ساخت آزاد

27 
بنفشه و 
 ارغوان

 منظم

بنفشه 
و 
ارغوا
 ن

 2 متر 120
2+60

% 
10 

120

% 

60 %
شمال 
 زمین

 در صورت انطباق و یا تجمی  با ضوابط عام قابل ساخت

28 
سبز 
 دشت

 منظم
سبزدش
 ت

تا  160
 متر 180

3 
2+60

% 
12 

180

% 
 در صورت انطباق و یا تجمی  با ضوابط عام آزاد

 کند.خود امتیاز تجمیع دریافت میشود و خودبههای دیگر اضافه میبا افزایش مساحت قطعه به گروه -1
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 (گلستان) آبادشهر سلطان های جدید و توسعهاحداث بنا در بافت ضوابط  -5-2-2

 

مبببانی ذکببر شببده  یش شببد کببه تمببامشببدر ابتببدا کوایببن شببهر در ضببوابط 

حقبوق همسبایگی، شبهروندی، شبهر و نسببت فضبای بباز ببه تبراکم، سبیمای  همچون

شبهرداری   ، امبا بنبا ببه تقاضبایشهری و دیگبر مبوارد یباد شبده مبدنظر قبرار گیبرد

شببهر گلسببتان مبنببی بببر عببدم برخببورداری از نیروهببای متخصببص مقببرر گردیببد، 

 تری ارائه گردد.ضوابط به شکل ساده

که در تدوین ضوابط با معیارهای ذکر شده،  این امر، آناز جمله مشکالت 

به بر این امر تأکید داشت که ولی شهرداری شود، تراکم بعداز تهیه طرح حاصل می

 .حدودی از این تراکم را دردست داشته باشبد حداقل ،هنگام صدور مجوز تهیه نقشه

خص مشبتراکم را بدون تهیه نقشبه به طور حدودی در نتیجه فرمولی تهیه گردید که 

% 80که پس از تهیه نقشه تراکم نهایی مدنظر واقع گردد، کبه گردید، و مقرر  نماید

و اگر این تراکم بیشتر  گردداص از ضوابط حاصل میختراکمی است، که از لفاف 

  از تراکم اولیه بود، مالک عمل قرار گیرد.

علت عدم اخذ تمام تبراکم رسبیدگی ببه یبک فبرم خشبک و یکسبان ببود، در 

-هبایی کبه مبیتواننبد ببا حبذف بخبش% مالک و طراح می80که با اخذ تراکم حالی 

 و به خالقیت ضروری دست یابد. گفتهخود پاسخ نیازهای طراحی به  ،خواهند
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ضیییییوابط احیییییداث بنیییییا در شیییییهر  -گ

 گلستان
 ارتفاع بنا -1-گ

-منبد مبیارتفاع بنا در سه بخش ضبابطه

 .شود
 ارتفاع کل بنا -یک

حداکثر ارتفاع مجباز کبل بنبا، معبادل 
اگبر طبول قطعبه . طول قطعه خواهد بود

-مببالکمتوسبط طبول  ،عبدد ثبابتی نباشبد

 باشد.میعمل 
رحببببال در قطعببببات و بببببا هبببببه: تبصییییره

( ببا هبر طبول)متبر  12عرض کمتر از 
طبقببببه روی  4احببببداث بنببببای بببببیش از 

پیلببوت ممنببوع اسببت و در جببوار معببابر 
 طبقببه 5متببری حببداکثر طبقببه مجبباز  12
 .است

 
 ارتفاع بنا در بر معابر -دو

ارتفببباع بنبببا در ببببر معبببابر، حبببداکثر 
-1شبببکل )براببببر عبببرض معببببر اسبببت 

11  .) 
تبا ارتفباع مجباز )برای ارتفاع بیشتر 

-، بایببد معببادل اضببافه ارتفبباع عقببب(کببل

توانببببد کببببه مببببی (1)نشببببینی انجببببام شببببود
 (.  11-2شکل . )ای باشدیکپارچه یا پله

متبر  8در جوار معابر زیبر  :1-تبصره 
احببداث بنببا بببیش از دو  ،(بببا هببر طببول)

 .باشدطبقه مجاز نمی
در جبوار میبادین، ارتفباع بنبا  :2-تبصره

-در بببر میببدان براببببر عببرض عبببریض

ترین معببر منتهبی ببه میبدان اسبت و در 
دوربرگبببببردان براببببببر عبببببرض  جبببببوار

 .  دوربرگردان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

ای ارتفاع بیشتر از نشینی پلهعقب: 11-1شکل 
 (مقطع)نشینی به همان مقدار عرض معبر عقب

 
 
 
 
 
 

برای ( نشینی یکپارچهعقب: )11-2شکل 
 ارتفاع بیشتر از عرض معبر 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 درجه باشد. 45ای و یا با شیب تواند یکپارچه، پلهنشینی می. عقب1
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 فاصله بنا از طرفین -سه
 5)در تمام قطعات  بنا از ششبمین طبقبه 

طبقه روی زمین یا زیرزمین و یا چهبار 
ای معبین با فاصله (1)( طبقه روی پیلوت

از شرق و غرب غیرمجاور قطعبه، بایبد 
 .ساخته شود
متر سانتی 25این فاصله معادل  

حداقل دو و نیم متر در برای هر طبقه و 
 (. 12شکل ) (2)باشدهمان سمت می

 
 

ترتیببب چببون حببداقل فاصببله بببدین
مترسبت، از ششبمین  دو و نیم طرفیناز 

دو و طبقه تا دهمین طبقه حداقل رعایبت 
متبببر فاصبببله از طبببرفین ضبببرورت  نبببیم
 .دارد

طبقببه ایببن  12در سبباختمان : بببرای مثببال
طبقببه  20در سبباختمان  و متببر 3فاصببله 

 . شودمتر می 5
تبر از های مرتفعدر ساختمان -1تبصره 

توانبد در طبقه فاصله از طبرفین مبی 19
یببک یببا چنببد شکسببتگی ایجبباد شببود، بببه 

دو و شرط اینکه هر یبک از آنهبا حبداقل 
 . متر عمق داشته باشد نیم

اگر ساختمان مجاور در شرق یا  -2تبصره 
غرب متصل به لبه زمین ساخته شده باشد، 
اتصبال بببه آن سباختمان در همببان ارتفبباع و 

ولبی بباقی ( 13شکل . )ستا سطح بالمانع
 .بنا با فاصله یاد شده باید احداث گردد

در قطعببات شببرقی یببا غربببی  -3تبصییره
رعایبببت ایبببن فاصبببله ضبببرورت نبببدارد، 
ولببببی نماسببببازی همگببببون بببببا ببببباقی بنببببا 

 
 

فاصله از شرق و غرب در = e: 12شکل 

قطعات شمالی و جنوبی از ششمین طبقه بازای 
متر  دو و نیمسانت و حداقل  25هر طبقه 

 (شودپیلوت طبقه محسوب می)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اتصال به بدنه شرقی یا غربی : 13شکل 

---------------------------------------------------------------------------------- 
زمین نیز، طبقه محسبوب سانتیمتر از  120شود، ولی زیرزمین با ارتفاع حداکثر طبقه محسوب می ،. پیلوت1

 گردد.نمی
 عمل خواهد بود.اگر عرض قطعه ثابت نباشد متوسط آن مالک  -

= 3طبقبه سبه متبر بایبد از شبرق و غبرب )غیرمجباور معببر( فاصبله داشبته باشبد.  متبر  12. مثال  سباختمان  2

 طبقه 12× 25/0

   تعداد طبقه
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 .ضروریست
دو بنببای مجبباور کببه توأمببان  -4تبصییره 

توانند متصل بهم بنبا احداث شوند نیز می
شوند، ببه شبرط اینکبه جمبع عبرض آنهبا 

 (14شکل . )بیشتر نشود 1متر 40از 

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

 
 
 
 

 

 
از ( یا دو بنای متصل بهم)عرض بنا : 14شکل 

متر  40تواند بیش از ششمین طبقه به باال نمی
 .باشد

عمق و یا مساحت فضیای بیاز ییا  -2-گ

 (حیاط)جوار  ارتفاع بنا در

عمییق حیییاط در قطعییات شییمالی و  -یییک
 جنوبی

حببببداقل عمببببق حیبببباط شببببمالی در 
قطعبببببات شبببببمالی و حیببببباط جنبببببوبی در 

یعنببببی فضببببای ببببباز )قطعببببات جنببببوبی 
 %50حبداقل براببر (   غیرمجاور معبر

بایبد باشبد، یبا ارتفاع بنا در همین لببه مبی
دیگببر بنببا در بببر حیبباط تنهببا دو  بیببانبببه 

توانبد ارتفباع داشبته برابر عمق حیاط می
 .باشد

ابعبببباد  %25عمببببق حیبببباط از  :تبصیییره
در همان جهت نبایبد کمتبر باشبد  (2)قطعه

 (.  15شکل)
نشببببینی البتببببه ممکببببن اسببببت کببببه، عقببببب

یکپارچببه نباشببد، در ایببن صببورت بببرای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
عبرض داشبته باشبد و ببرای قطعبات توانبد ببیش از چهبل متبر . بعالوه هر ساختمان به تنهایی هم نمی 1

 عریض باید بنا در دو یا چند قسمت با فاصله یاد شده احداث گردد.
 متر کمتر گردد. 5/7مترست، حداقل عمق حیاط نباید از  30. مثال  اگر طول زمین  2

قطعیییییه 

 مجاور

 حداقل

مجاورقطعه   

 دیوار

ه 
طع
ق

ور
جا
 م



 135 احداث بناهای از ضوابط پنجم: نمونهفصل 
 

بایبد معبادل ( تا حد مجباز)ارتفاع اضافی 
. نشببینی کببردنصببف اضببافه ارتفبباع عقببب

 (16شکل )
متبر باشبد، بایبد  16اگر ارتفاع بنایی  :مثال

ولببی اگببر  .متبر شببود 8عمبق حیبباط حببداقل 
متبببر ببببود، در ببببر حیببباط  6عمبببق حیببباط 

توانبد ارتفباع متبر مبی 12ساختمان حداکثر 
متبببر اضبببافه، دو  4داشبببته باشبببد و  ببببرای 

متببببببر  12نشببببببینی بعببببببداز متببببببر عقببببببب
 .ضروریست

 

نشینی از سمت احداث بنا با عقب: 16شکل 
معبر و حیاط بعلت ارتفاع بیشتر بنا از عرض 

 معبر و عمق حیاط

 
 
 

ضیوابط اسیتقرار فضیای بیاز در قطعیات  -دو
 شرقی و یا غربی

متبر فاصله بنا از لبه جنوبی قطعه، نیم -
 متر 3ازای هر طبقه و حداقل به

 25فاصببله بنبببا از لبببه شبببمالی قطعبببه  -
دو ازای هر طبقه و حداقل سانتیمتر به

 (.17شکل)متر  و نیم
در قطعبباتی کببه طببول آنهببا در  -1تبصییره 

جهت شبرق و غبرب اسبت و عبرض آنهبا 
  (1)در بر معبر قبرار داشبته و ایبن عبرض

و طول آنها یعنبی )متر است  15کمتر از 
( متبببر 15عمبببق آنهبببا از معببببر بیشبببتر از 

رعایت فاصبله از شبمال و جنبوب الزامبی 
یبببا )نیسبببت و بجبببای آن حیببباط در شبببرق 

 . گردداحداث می( غرب
عمببق حیبباط شببرقی یببا غربببی غیرمجبباور 
معبر در این نوع ساخت نصف ارتفاع بنا 

مشبببابه قطعبببات . )در همبببان سبببمت اسبببت
 (شمالی و جنوبی

ببببه معنبببای دیگبببر در قطعبببات  :توضیییی 
 15شببرقی و غربببی بببا عببرض کمتببر از 
 15متر بنا در بر معبر و عمبق بیشبتر از 

 
 

 
در قطعببات شببرقی و ( حیبباط)فضببای ببباز : 17شببکل

 (مقطع)جنوبی است  –غربی که طول قطعه شمالی 

L = 3حیاط جنوبی نیم متر بازای هر طبقه و حداقل 

 متر

E = سانت بازای هر طبقه و حبداقل  25حیاط شمالی

 متر دو و نیم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 عمل خواهد بود.. اگر عرض قطعه ثابت نباشد متوسط آن مالک1
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متر بر بنا بدون فاصله به شبمال و جنبوب 
توانببد احببداث گببردد و فضببای ببباز در مببی

( و یا غبرب)جوار قطعه مجاور در شرق 
 .شوداحداث می
در ایببببن صببببورت اگببببر ابنیببببه  -2-تبصییییره 

مجبباور متصببل بببه بدنببه احببداث نشببده باشببند، 
نماسببازی مشببابه دیگببر نماهببای بنببا الزامببی 
بوده و ایجاد نبورگیر غیراصبلی و پنجبره ببه 

هبای متبر شیشبه 65/1ای که تا ارتفباع گونه
-هبا مجباز مبیثابت و مات باشد در این بدنبه

 (.18اشکال)باشد 
 مساحت حیاط در انواع دیگر قطعات  -سه

در بببر، سبه بببر، چهببار )در دیگبر قطعببات 
فضببای ببباز برحسببب مببوارد فببوق و  (بببر

از جملبببه سبببطح اشبببغال )دیگبببر ضبببوابط 
توانبد در هبر مبی( مجاز مندرج در بند بعد
 .بخش زمین مستقر گردد

فضببای ببباز بببا رعایببت فواصببل یبباد  -
توانببد در چنببد بخببش شببده، حتببی مببی

 .مستقر گردد

 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 

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

 سط  اشغال -3-گ

 ،%60ترتیبب کبه در سباختمان تبا پبنج طبقبه شبود، ببدینسطح اشبغال برحسبب طبقبه محاسببه مبی

 برسد، به شرح زیر:  %.30 به % تا حداقل2% و هر طبقه بیشتر با کاهش 55شش طبقه 

ط  12%، 45ط  11%، 47ط  10%، 49ط 9%، 51ط  8%، 53ط  7)

 %(33ط و بیشتر  17%، 35ط  16%، 37ط  15%، 39ط  14%، 41ط  13، 43%

وری از فرمبول فبوق % )یبا کمتبر از آن( بهبره33با رسیدن به سبطح اشبغال ببه : 1تبصره 

برای حدتراکم ضروری نبوده و براساس رعایت باقی ضبوابط تبراکم حاصبله 

 مجازست.

منظور از سطح اشغال، محل احداث بنا در همکف )یا بزرگتبرین طبقبه اسبت( و  :2تبصره 

ضرورت ندارد در تمام طبقات همان اندازه باشد و با توجبه ببه تبراکم و تعبداد 

 شود. بط مساحت دیگر طبقات حاصل میطبقه و دیگر بندهای ضوا
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 شود.محاسبه می 3-در قطعات ریزدانه فضای باز طبق جدول  :3تبصره 

 تراکم -4-گ

. ولبی تبراکم شبودهبای قطعبه و معببر مجباور آن، حاصبل مبیتراکم برحسب ویژگبی

 شود. مقدماتی از فرمول زیر حاصل می

2/3 ÷]5-(W+L )67%[ محاسبه طبقات برای فرمول، که =L  طول قطعه وW 

 طبقات فرمول = تراکم× سط  اشغال × ضریب مساحت      عرض معبرست.

 با منظر بدی  طبیعی و عملکرد خاص یضوابط احداث بنا در شهر -5-3

ببا جمعیببت انبدک و حببدود هبزار برابببر آن  در اسبتان اردبیببل شبهر سببرعین

هببای آب وری از چشببمهگردشببگر، کببه بببرای هببوای خنببک و پبباک تابسببتانی و بهببره

تر قرارگیری در دامنه سببالن و ببا دیبد منمایند و از همه مهمعدنی به آن مراجعه می

پبذیرها ای که کاربری هتبل و مهمبانبه گونه ،ست ویژها بسیار مناسب به آن، شهری

)مهندسببین مشبباور طبببرح و  .باشبببندا مببیترین نسبببت کببباربری را در شببهر دارببباال

 (1383، کاووش

لذا تدوین ضوابط بنای خباص ببرای آن ضبرورتی تبام یافبت، ببر ایبن اسباس اصبول 

 :است به شرح زیر که ای نیز برای آن تدوین گردیدکلی ویژه

 تاریخی و مناظر طبیعیمرایا و نمادهای حفظ  -یک

  ،حداکثری از منظر سبالن در تدوین ضوابط احداث بنااستفاده اصل  -

رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی به هنگام ضرورت  -

های عمرانی در حرایم درجه یک و دو آثبار تباریخی )تپبه انجام فعالیت

  ،آناهیتا(
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حفظ حبریم مسبیل کنبزق، فضاسبازی در حبریم آن و اسبتفاده ببه عنبوان  -

 ،مسیر پیاده

باغببات درون شببهر و دره کنببزق و رعایببت ضببوابط و مقببررات حفببظ  -

 ،سازمان حفاظت محیط زیست

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

 های اقلیمیو ویژگی

انبدازهای زیببا همچبون قلبه سببالن، مبزارع، باغبات، رودخانبه، تپبه حفظ چشبم -

هبای وسبیعی از شببهر را ظبر کبالن بخبشآناهیتبا و هبر عنصبر ارزشبمند کبه من

تأمین نماید، به منظور ارتقبا  کیفبی منظبر شبهری و افبزایش مطلوبیبت سبیمای 

 آن امری ضروری است.

مان فضاهای پر و خبالی، اسبتفاد های معماری در نحوه چیدیکی از توصیه -

 -از الگوهبببای سبببنتی موجبببود معمببباری اسبببت کبببه نمونبببه آن را، در ویبببال

 توان مشاهده نمود.مهمانپذیرها می

هبا روببه با توجه به اهمیت سیمای معابر اصلی اوال : نمای اصلی سباختمان -

معابر اصلی و پر ترددتبر قبرار گیرنبد، ثانیبا : نماسبازی در جهبات مختلبف 

 بناهای بلندمرتبه اجباری گردد.

هبای طبیعبی و شکسبته در دیوارهبای استفاده از مصالح ببومی ماننبد سبنگ -

 شود.اندازها توصیه میدستحایل، خارجی و 

 حفاظت محیط زیست -سه
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سببالن بایبد در  -مشی زیست محیطی برای منطقه سبرعینتدوین و ارائه خط

 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

 شهرتوسعه محدوده ساخت بنا در اراضي  -1-س

ضببرورت حفبظ دیببد بببه یعنببی  مهبم باتوجبه بببه دو امببرضبوابط احببداث بنببا،  

تبدوین شبده اسبت. ببرای  1دره سبالمت ببه وری از منظر بدیعبهره چنینسبالن و هم

غرببی آن قبرار دارد، مثال در اراضی توسعه شمال دره سالمت که سبالن در شبمال

 زیر تدوین شده است.ضوابط به شکل 

درجه نسببت ببه افبق قبرار گیبرد  به دیبد ببه  35و  19باید در حد نماي شمال  بنا م  -یك

درجببه  70تببا  0بایببد در حببد سبببالن بببراي سببا نین فببراهم شببود و نمبباي جنببوب  م 

 براي سا نین مم ن شود.سالمت نسبت به افق قرار گیرد تا دید به دره 

---------------------------------------------------------------------------------- 
-شیده شده وآبهبای معبدنی پبس از مصبرف گردشبگران ببه آن ریختبه مبیای است که مرکز شهر به شرق ک. دره 1

-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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 1383، کاووشمأخذ: مهندسین مشاور طرح و 

هاي زمبین در ایبن سبمت فاصله لبه شمال  )یا شمال غرب ( بنا از لبه یا لببه -دو

 و یا محور خیابان نصف ارتفاع بنا خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 
 1383، کاووشمأخذ: مهندسین مشاور طرح و 

فاصله بنا تا لببه جنبوب  زمبین )و در صبورت  کبه خیاببان باشبد، تبا محبور  -سه

 خیابان( نصف ارتفاع است.

در صبورت   ببه لببه بنببا ببا لبببه زمبین یببا محبور خیابببان مبوازي نباشببد،  تبصیره:

اي گیبرد، ببه شبرط این به در هبیل نقطبهمتوسط فاصله مدنظر قبرار م 

 متر  متر نشود. 5از 
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در یك زمین، براببر ارتفباع بنباي  هاي اصل  دو ساختمانن نمامیافاصله  -چهار

جنبوب غربب  و جنبوب ( و حبداقل نصبف ارتفباع  -جنوب  )جنوب شرق 

 بناي شمال  هر کدام که بیشتر است.

فاصله ببین نماهباي غیبر اصبل  ابنیبه )کبه معمبوال  در شبرق و غبرب واقبع  -پنج

 پنج متر است. ها و حداقلهستند( نیم متر به ازاي هر طبقه ساختمان

متببر اسببت. بناهببا بببا  40بببه ببباال  5حببدا ثر طببول یببا عببرض بنببا از طبقببه  -شییش

 عرض بیشتر باید در دو یا چند بلوك احداث شوند.

 توانند احداث شوند:ها در زیرزمین با شرایط زیر م پارکینگ -هفت

سببازي در احببداث بنببا بببه شبب ل  هببا و محوطهبایببد سببطح اشببغال زیرزمین

زمببین ام ببان  اشبت درخببت وجبود داشببته باشببد % 20باشبد  ببه حبداقل در

سبت ا ها در هر قطعه عبارتحداکثر مساحت زیرزمین )خاك تامین شود(

از مساحت سطح اشبغال ببه اضبافي بیسبت درصبد مسباحت زمبین  به ایبن 

سبقف سطح زمین، بیشتر شبود. در ضبمن، روي درصد  75عدد نباید از 

قسمت  از زیرزمین  ه خارج از سطح اشغال قرار دارد، به عمبق حبداقل 

 خاك باشد.باید پوشیده از یك متر، 

در صورت  که چند بنا با تعداد طبقات متفاوت در اراض  ساخته شوند،  -هشت

متوسط طبقات )برحسب نسبت زیربنا در هر یبک(، مبالک عمبل در تعیبین 

 نسبت فضاي باز خواهد بود.

معبابر ا یبمعببر  دلیبل وجبودفضاي بباز ببه  کاهش درصدمقررات مربوط به  -نه

 نه اراض  صادق نیست.یا احداث بنا به شکل منفصل در اینگو هاضاف

گیرنبد، نبایبد کمتبر هاي اصل  دو واحد مقابل هم قبرار مب در شرایط  که پنجره -ده

 متر فاصله داشته باشند. 6از 
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طبقببه و  6هاي تببا متببر از طببرفین بببراي سبباختمان 3رعایببت فاصببله حببداقل  -یییازده

متببببر بببببراي  5متببببر بببببه ازاي هببببر طبقببببه و حببببداقل  5/0رعایببببت فاصببببله 

 طبقه و بیشتر الزام  است. 6اي هساختمان

 سرعین ضوابط احداث بنا در دیگر نقاط شهر -2-س

، در تبدوین ضبوابط همانطور که قبال  تشریح شد، ببا توجبه ببه اهمیبت دیبد ببه سببالن

شهر به مناطق مختلف تقسبیم شبده و زاویبه دیبد هبر کبدام مشبخص و بعبد ببرای هبر 

 25وجبود کوچبک ببودن دارای  ای وضع شده است. یعنی شهر بباویژه یک ضوابط

  .شودهای آنها ذیال  ذکر میهایی از تفاوتگونه ضوابط احداث بناست، که نمونه
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 1383، کاووشمأخذ: مهندسین مشاور طرح و 
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 های مختلف شهرضوابط احداث بنا در بخش -3-س

 
 همانمأخذ: 



 145 احداث بناهای از ضوابط پنجم: نمونهفصل 
 

 در سرعینضوابط احداث بنا در دو معبر اصلی شهر مباني عام -1-3-س

، فشار سبنگین ترافی ب ، میان دو معبر اصلی شهرگودبودن با توجه به 

هبببا در آنهبببا و شببب ل هببباي گردشبببگري و آبگرمقرارگیبببري بخبببش اعظبببم فعالیت

شود  ه تغییر تبرا م متعارف ساخت بنا در شرایط حاضر، این نتیجه حاصل م 

 با وضعیت موجود پیش نیاید.و ش ل ساخت متفاوت  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  همان مأخذ:
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)طییرفین خیابییان طالقیاني، حدفاصییل ولیعصییر تییا خیابییان ضیوابط احییداث بنییا در پهنییه چهییار  -2-3-س

 شریعتي(

باتوجببه بببه مرتفببع بببودن بخببش غرببب  ایببن معبببر و ضببرورت عببدم انسببداد  

بایبد ببه ها م غربب  ایبن معببر سباختمانمنظر  وه سبالن، در بخش غربب  و شبمال 

ش ل منفصبل احبداث شبوند و اجببارا  ببراي هماهنبگ ببودن نمبا دو سبوي معببر، لببه 

حببداقل  الزم بببه توضببیح اسببت کببه، مخببالف نیببز بایببد از همببین قببانون پیببروي نمایببد.

 باشد.مترمربع م  400تف یك قطعات در این پهنه 

 رتعداد طبقه و ارتفاع در بر معب -3-3-س

متببر در بببر معبببر ارتفبباع داشببته باشببد و بعببد از آن  12توانببد تببا بنببا م 

 نشین  نماید.ضرورت دارد معادل اضافه ارتفاع عقب

 فاصله از طرفین ابنیه -4-3-س

هاي طبرفین )عمبود ببر معببر( تواند به لبهابنیه فقط در طبقه هم ف م 

هببر طبرف بببا فاصببله متببر از  2متصبل بببه لبببه زمبین باشببند و پببس از آن حبداقل 

شوند و این فاصله در طبقات بعد به اندازه یك متر به ازاي هبر طبقبه ساخته م 

 شود.اضافه م 

 

 

 

 

 

 

 

آرشببببیو شخصببببی مأخببببذ: 

شبببهر  -نگارنبببده

 سرعین
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هییاي ولیعصیر، شییریعتي )محیدوده بیین خیابان  8ضیوابط و مقیررات احییداث بنیا در پهنییه  -5-3-س

 جنوبي و امام خمیني(

چبباي از شببمال آن هبباي ایببن پهنببه، عبببور مسببیل  نزقویژگ ی بب  از 

باشببد، بببه باشبد. ضببوابط مربببوط بببه ایببن پهنببه، مشببابه ضببوابط پهنببه شببش م م 

متبر  18چاي، رعایت حبریم عالوه این  ه در احداث بنا در اطراف مسیل  نزق

 باشد.از محور مسیل ضروري م 

 اراضي غرب تپه آناهیتا()  9ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه  -6-3-س

عرصبببه وجبببود اراضببب  بببباارزش  شببباورزي و درختبببان  هنسبببال در 

باشبد. در ایبن پهنبه هنبوز م آن هباي خباص از ویژگ اراضی غرب تپه آناهیتبا 

جامع و تفصبیلی سبرعین وسازهاي گسترده اتفاق نیفتاده است و در طرح ساخت

زیببر بببراي ایببن پهنببه سبع  بببر حفببظ ایببن اراضبب  ب ببر خواهببد بببود. لببذا ضببوابط 

 شود.پیشنهاد م 

 باشد.هرگونه ساخت و ساز در این پهنه )با هر  اربري( ممنوع م  -

هباي ایبن قسببمت توسبط شبهرداري خریبداري شبده و بببه شبود زمینپیشبنهاد م  -

 منظور زراعت و باغداري به سا نین اجاره داده شود. 

ن قسببمت  را بببه فضبباي تببواسببازي قسببمت  از اراضبب  ایببن قسببمت م بببا آماده -

 مپینببگ در میببان درختببان و فضبباي سبببز اختصبباص داد. بببه ایببن منظببور 

 هاي موقت  )نظیر  ان س( نیز استفاده  رد.توان از سازهم 
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)محیدود  بیین بلیوار سیبالن، كمربنیدي شیرقي   15ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه  -7-3-س

 و محدود  قانوني شهر(

دانه و وجبود اراضب  وسبیع  شباورزي عموم  درشبتهاي وجود  اربري

باشببد. ایببن مشبباور، در جهببت حفببظ اراضبب  بببا م  هبباي ایببن پهنببهو بببایر، از ویژگ 

ارزش  شاورزي، احبداث بنبا ببا سبطح اشبغال پبائین را ببراي ایبن محبدوده پیشبنهاد 

نمایببد. باتوجببه بببه این ببه در اراضبب  بببا مسبباحت  ببم، مم ببن اسببت احببداث بنببا بببا م 

بط پیشببنهادي ایببن مشبباور، اقتصببادي نباشببد، و در جهببت احتببرام بببه حقببوق ضببوا

گبردد. ضبابطي اول، نوع ضابطه احداث بنا ارائبه م  2م تسبه مردم، در این پهنه، 

براساس ضوابط احداث بناي طبرح هبادي شبهر و ضبابطي دوم، ضبابطي پیشبنهادي 

از ضببوابط را بببراي مختارند هر ببدام باشببد  ببه مببال ین و متقاضببیان،ایببن مشبباور م 

 احداث، انتخاب نمایند.

)محیدود  بیین پهنیی، ییك، كمربنیدي شییمالي،   18ضیوابط و مقیررات احییداث بنیا در پهنییه  -8-3-س

 پهنه دو و خیابان عارف(

این پهنه به علت قرارگرفتن در حد فاصل بین بخبش پبر تبرا م توسبعه 

شببوند و بافببت  هببن مسبب ون  در آن احببداث م ، هاي بلندمرتبببه ببه سبباختمان -

و قرارگبببرفتن در  -باشبببدشبببهر سبببرعین  بببه  بببم تبببرا م و حبببدا ثر دو طبقبببه م 

جنبوب ، برخبورداري از درصبد( شبمال   9از اي با شیب نسبتا  زیاد )بیشناحیه

دیببد مناسببب نسبببت بببه سبببالن، قرارگببرفتن در بلنببدترین پهنببه شببهر سببرعین  ببه 

سببازي دارد، از موقعیببت خاصبب  برخببوردار بببراي نشانه قابلیببت بسببیار ببباالی 

هبباي پهنببه مبذ ور، ضببوابط زیببر جهبت ایببن پهنببه مجمبوع ویژگ باشبد. باتوجببه بببه م 

 .شوندپیشنهاد م 
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 23ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه  -9-3-س

این پهنه  ه در شمال شهر سرعین واقع شده است به علت مجاورت با 

طببور مجبباورت ببببا اراضبب   شببباورزي در پرتبببرا م و همینهاي جدیببد توسببعه

غرب، همجواري با بافت مس ون  شهر سرعین، دیبد بسبیار مطلبوب ببه سببالن 

خاصب  برخبوردار اسبت. لبذا  و همچنین دیبد مطلبوب بهسبازي دره، از ویژگب 

هاي ایبن پهنبه در تدوین ضوابط آن باید تالش گبردد حبدا ثر اسبتفاده از پتانسبیل

وساز در آن جلبوگیري هاي احتمال  ساختو سع  شود از آسیب صورت پذیرد

شود. باتوجه به جمیع مطالب باال، ضوابط احداث بنبا در ایبن پهنبه ببه صبورت 

 گردد:زیر پیشنهاد م 

 باشد.مترمربع م  1000حداقل تف یك قطعات در این پهنه  -

 رد.باید به صورت ناپیوسته صورت پذیم  احداث بنا در این پهنه -

متر از طرفین قطعبه  3متر به ازاي هر طبقه و حداقل  5/0رعایت فاصله  -

 الزام  است.

 باشد.درصد م  180حدا ثر ترا م ساختمان  در این پهنه  -

 باشد.درصد م  50حدا ثر سطح اشغال قطعات در این پهنه  -

باید ببه فضباي سببز اختصباص درصد از فضاي باز قطعات م  60حداقل  -

 یابد.

متبر و بیشبتر، معبادل عبرض معببر و ببراي ارتفباع  6ارتفاع بنا در ببر معبابر  -

 باشد.نشین  به میزان نصف اضافه ارتفاع، ضروري م بیشتر، عقب

ضببوابط احببداث پار ینببگ در ایببن پهنببه مطببابق بببا ضببوابط عببام احببداث  -

 باشد.پار ینگ م 

پبببذیرای ، هببباي مجببباز: مسببب ون ، تجببباري، اقبببامت ، گردشبببگري،  اربري -

 باشند.می  مپینگ، خدمات شهري، اداري
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 25ضوابط و مقررات احداث بنا در پهنه  -10-3-س

آن ترین اراضب  محبدودق قبانون  شبهر سبرعین در این پهنبه  به شبرق 

چببباي و باشبببد. درق  نزقهببباي خاصببب  برخبببوردار م انبببد، از ویژگ قبببرار گرفته

هباي انبد و اراضب  سببز و زمینگرفتهانداز زیباي آن در شبمال ایبن پهنبه قبرار چشم

اند. در واقع فقبط اراضب   به  شاورزي مطلوب  در قسمت شرق این پهنه واقع شده

انبد و بقیبه اراضب  مجباور وساز رفتهاند، به زیر ساختدر غرب این پهنه واقع شده

 باشند.هاي  شاورزي )آب  و دیم( م این پهنه، زمین

قسمت در اولویت طبرح جبامع شبهر قبرار حفاظت از اراض  باارزش این  -

دارد. 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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دره سالمت در سرعین -نگارندهمأخذ: آرشیو شخصی 
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 طبیعی و کارکردی خاص ویژگیضوابط احداث بنا در یک شهر با  -5-4

اوشببان، فشببم و نقبباط شببهری شببهر قصببران کببه متشببکل اسببت از 

)مهندسببین مشبباور  .عمبده دارد میگبون در شببمال شبهر تهببران دو ویژگببی

 (1392پارسوماش پایدار، 

هبای پرشبیب قبرار در امتداد یک دره و رودخانه میبان آن ببا دامنبه اول:

 گرفته است.

ال شبدید شبهروندان تهرانبی ببرای خانبه دوم اسبت  و البتبه سبتقبمورد ا دوم:

در روزهببببای تعطیببببل بخصببببوص در  "یببببک روزه"محبببل گردشببببگری 

 .باشدمی تابستان

ای و منباظر ببدیع طبیعبی ضبوابط احبداث بنبای ویبژههبا شیب تنبد دامنبه

هبر زمبین  هبای طبیعبیکنبد، کبه اسباس آن ویژگبیبرای شبهر طلبب مبی

بنببدی گببروه دسببته 9ب خصببلت خببود بببه اسببت. درنتیجببه اراضببی برحسبب

 شده است. تدویناند و برای هر یک ضابطه خاصی شده

رودخانه احداث بنا نباید و برای مثال در جوار جاده و بین جاده 

مسدود نگردد )و به شکل رود از سطح جاده بلندتر باشد تا منظر طبیعی 

های دامنه یا در شود(صفر جاده به پایین احداث می-تراسه از سطح صفر

تر باشد و با شیبی متر از زمین مرتفع 7تواند بیش از بنا نمی "کوهپایه"

به شکل به احداث بنا بپردازد. یعنی تواند حداکثر معادل شیب طبیعی می

  .آیدای از جاده به باال ساخته شود، به شرحی که بدنبال میپله
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 1ضوابط و مقررات احداث بنا -ق

اصببلی بافببت فشببرده، کنببار جبباده در غیببر بافببت ضببوابط در سببه گببروه 

 اند.بندی شدهزیرگروه دسته 9فشرده و دیگر نقاط تدوین شده است و جمعا  در 

 بافت فشرده -آ

-بباف فشبرده مجباور جبباده )بافبت فشبرده هسببته -1

هببای شبببهری کبببه درجببوار جببباده اصبببلی قبببرار 

هبببای شبببهری )بافبببت کنبببار جببباده هسبببته دارنبببد.

 میگون(  فشم، اوشان،

بافببت فشببرده غیببر مجبباور جبباده )درون بافبببت  -2

های شهری که مجاور جباده اصبلی فشرده هسته

 نباشند(

بافت فشرده در باغبات غیرمجباور جباده )بافبت  -3

ای کببه در باغببات نفببوذ نمببوده فشببرده ریببز دانببه

 است(. 

 

 

بافت فشرده در باغات کنار جاده )شامل باغاتی  -4

 قرار دارند(. که در بافت فشرده و مجاور جاده

 جز بخش فشرده کنار جاده( کنار جاده )به -ب

---------------------------------------------------------------------------------- 
 . "ق" مخفف نام شهر قصران است. 1
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)قطعبببات واقبببع در  کنبببار جببباده درکوهپایبببه –5

دار کوهپایبه  جوار جاده که در اراضبی شبیب

 واقع شده است(. 

 

 

بافت غیرفشرده کنار جاده، غیبر کوهپایبه و  -6

غیبببر مجببباور رودخانبببه )قطعبببات واقبببع در 

 سطوح سطح مجاور معبر(

قطعاتی است که کنبار جباده قبرار  این شامل

ای و یبببا جبببوار کوهپایبببه دارنبببد، ولبببی ویژگبببی

 ای ندارد.رودخانه

 

 

 

 

-کوهپایه غیرمجاور جاده )اراضی کوهپایبه -7

ای که در سایر نقباط پراکنبده اسبت ببه غیبر 

 از جاده اصلی(
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کنبار جبباده غیببر کوهپایببه و غیرمجبباور   -8

تواننببببد منظببببر رودخانببببه، الکببببن مببببی

 رودخانه را سد نمایند.

بایببببد، لببببذا در ایببببن مببببوارد نیببببز مببببی

ای باشبد کببه ایبن منبباظر ضبوابط ببه گونببه

 را از انظار عمومی نبندند.

 

 

 دیگر نقاط -ج

ابنیه مجاور رودخانه غیرمجاور جاده  -9

 اصلی 

این قطعات نیز که اغلب در اراضی 

مسطح قرار دارند، دارای ویژگی خاصی 

سترسی به رودخانه هستند که در انسداد د

و منظر آن موثر خواهند بود، لبذا بایبد ببا 

 ای احداث شوند.ضوابط ویژه
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 قصران ایکوهپایه بخشدر  ضوابط و مقررات عام احداث بنا -1-ق

هبببای مختلبببف ایبببن ضبببوابط ببببرای احبببداث بنبببا در اراضبببی ببببا ویژگبببی

در تعباریف و جبدول ذکبر شبده اسبت(  غیبره.)کوهپایه، رودخانه، جوار جاده و 

گردد و راهنمای احداث بنا با هر کاربری در این قطعبات اسبت، بجبز تدوین می

 ای را نیز به آن اضافه نماید.مواردی که یک کاربری شرایط ویژه

 ) گروه یک (بافت فشرده مجاور جاده  -1-1-ق

 مترمربع  500: حداقل  تفکیک -

حداکثر ارتفباع بنبا در ببر معببر اصبلی  :اصلی معبر بر در حداکثر ارتفاع بنا -

 برابر با نصف عرض معبر 

حببداکثر ارتفبباع بنبا برابببر بببا عمببق  :بنیای منفصییل حیداکثر ارتفییاع کییل بنییا در -

 قطعه به عالوه نصف عرض معبر است. 

نصببف عمببق قطعببه بعببالوه یببک  :حییداکثر ارتفییاع کییل بنییا در  بنییای پیوسییته -

 چهارم عرض معبر 

 درصد 60 قه همکف :سط  اشغال در طب -

 درصد  60 سط  اشغال در طبقات : -

 (Tتراکم حاصل مجازست ) یاد شده تحقق کلیه ضوابطبا  تراکم حداکثر : -

 رعایت مباحث مربوط به سیمای شهری در این ابنیه ضرورت دارد. تبصره:

 ) گروه دو (بافت فشرده غیرمجاور جاده  -2-1-ق

 مترمربع  200: حداقل  تفکیک -

:حبداکثر ارتفباع بنبا در ببر معببر اصبلی ارتفاع بنیا در برمعبیر اصیلیحداکثر  -

 برابر با عرض معبر است.
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:حداکثر ارتفاع بنا برابر ببا عمبق قطعبه حداکثر ارتفاع کل بنا دربنای منفصل -

 به عالوه نصف عرض معبر است. 

یببک  عبالوهه بب:نصبف عمببق قطعبه حیداکثر ارتفیاع کیل بنییا در  بنیای پیوسیته -

 چهارم عرض معبر 

در صورت امکان رعایبت  درصد 60سط  اشغال حداکثر در طبقه همکف : -

 دیگر ضوابط

 درصد در صورت امکان رعایت دیگر ضوابط 60سط  اشغال در طبقات : -

 درصد در صورت امکان رعایت دیگر ضوابط 240تراکم حداکثر :  -

 )گروه سه(بافت فشرده در باغات  -3-1-ق

 مترمربع  2000: حداقل تفکیک -

تببرا م و ارتفبباع بنببا باغببات پرا نببده و  :حییداکثر ارتفییاع بنییادر بییر معبییر اصییلی -

 گردد:منفرد با رعایت مفاد ضابطه به شرح زیر حاصل م 

معادل عمق قطعبه بعبالوه نصبف عبرض معببر )یبا معبابر(  ،حدا ثر ارتفاع بنا -

 مجاور آن معبر

شبود  به از لببه ت  تشب یل م % و داخبل لفباف   به از صبفحا30سطح اشبغال  -

% 200شمال  و جنوب   غیرمجاور معبر و یبا محبور  تمبام معبابر ببا شبیب 

هاي شببرق  و غرببب  غیببر مجبباور معببابر بببا شببیب شببود و از لبببهترسببیم م 

 % و بنا بیرون بزند. 700

% 25در  نار جاده اصل  حداقل فاصله بنا از شبمال و جنبوب نبایبد  متبر از  -

بشود. اگر قطعه با ببیش از یبك معببر همجبوار باشبد معبابر عرض قطعه نیز 

 شوند.زیر ده متر مشابه قطعه تلق  م 

 : معادل عمق قطعه بعالوه نصف عرض معبربنای منفصل حداکثر ارتفاع در  -
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مباده  2-2: رعایبت مفباد بنبد هیای قطعیهمکیان احیداث بنیا، فاصیله بنیا تیا لبیه -

فاصله لبه بنا تا بر معبر اصبلی وابط ضقانون زمین شهری تهران و رعایت 

 سطور باال ذکر شده است. که در

 درصد 30 سط  اشغال در طبقه همکف: -

 درصد  30 سط  اشغال در طبقات: -

 حاصل از تحقق دیگر ضوابط تراکم حداکثر:  -

یاببد ببه شبرط حبداقل % افبزایش مبی40سطح اشغال خدماتی ببه  توضیحات: -

 تخریب درختان 

 باغات  مجاور جاده ) گروه چهار ( بافت فشرده در -4-1-ق

 مترمربع  2000: حداقل تفکیک -

تببرا م و ارتفبباع بنببا باغببات پرا نببده و  :معبییر اصییلی حییداکثر ارتفییاع بنییا در بییر -

 شود:منفرد با رعایت مفاد ضابطه به شرح زیر حاصل م 

حدا ثر ارتفاع بنبا معبادل عمبق قطعبه بعبالوه نصبف عبرض معببر )یبا معبابر(  -

 معبر،مجاور آن 

شبود  به از لببه % و داخبل لفباف   به از صبفحات  تشب یل م 30سطح اشبغال  -

% 200شببمال  و جنببوب   غیرمجبباور معبببر و یببا محببور تمببام معببابر بببا شببیب 

هاي شبببرق  و غربببب  غیرمجببباور معبببابر  ببببا شبببیب شبببود و از لببببهترسبببیم م 

 % و بنا بیرون بزند.700

% 25شبمال و جنبوب نبایبد  متبر از در  نار جاده اصل  حداقل فاصله بنا از  -

 عرض قطعه نیز بشود. 
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اگر قطعه با بیش از یبك معببر همجبوار باشبد معبابر زیبر ده متبر مشبابه قطعبه  -

 شوند.تلق  م 

 معادل عمق قطعه بعالوه نصف عرض معبربنای منفصل:  حداکثر ارتفاع در -

مباده قبانون  2-2: رعایت مفاد بند های قطعهمکان احداث بنا، فاصله بنا تا لبه -

 وابط فاصله لبه بنا تا ببر معببر اصبلی کبه درضزمین شهری تهران و رعایت 

شبمال و جنبوب نیبز حبداقل  سطور باال ذکر شده است ببه عبالوه فاصبله بنبا از

 سمت است. هر عرض قطعه در 25%

 درصد 30حداکثر سط  اشغال در طبقه همکف: -

 درصد  30سط  اشغال در طبقات: -

 حاصل از تحقق دیگر ضوابطتراکم حداکثر:  -

 % به شرط حداقل تخریب درختان 40سطح اشغال خدماتی  توضیحات: -

 (5بافت مجاور جاده در کوهپایه )گروه  -5-1-ق

 مترمربع  2000: حداقل تفکیک -

ای کبه از بنا در بر جباده نبایبد از صبفحه :معبر اصلی حداکثر ارتفاع بنا در بر -

% )یا شیب طبیعب ( زمبین هبر  بدام بیشبتر ببود 200متري با زاویه  7ارتفاع 

متبر از  بف جباده مجباز و  7شود، بیرون بزند. )یعن  احداث بنا تبا ترسیم م 

 بعد از آن تحت زاویه یاد شده واقع شود(. )ضوابط الف(

رعایبت مبوارد فبوق  :بنیای منفصیل کوهپاییه فاصله از لبه غیرمجاور معبر در -

% از لببه غیرمجباور معببر 100اي  به ببا شبیب بنا از صبفحه که به عالوه آن

 )ضوابط ب( شود و نباید بیرون بزند.)مقابل( زمین ترسیم م 
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 های قطعه مکان احداث بنا، فاصله بنا تا لبه

 های غیرمجاور معبرفاصله تا لبه

 متر کمتر باشد. 3نباید از % عرض قطعه که حداقل 25فاصله تا لبه شمالی: -

 متر کمتر باشد. 3% عرض قطعه که حداقل نباید از 25 فاصله تا لبه جنوبی: -

 درصد 60سط  اشغال در طبقه همکف: -

 درصد )متوسط طبقات( 55 سط  اشغال در طبقات: -

 حاصل از تحقق دیگر بندهای ضوابط مجازست.تراکم تراکم حداکثر:  -

در لبه کوتاهتر  (الف)در لبه بلندتر زمین و ضوابط  (ب)ضوابط  : اصوال  توضیحات

 زمین باید اعمال شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1381مأخذ: مهندسین مشاور زیستا، 

 بخش کوهپایه
 جاده اصلی
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)گیروه بافت غیر فشرده مجاور جیاده غییر کوهپاییه و غییر مجیاور رودخانیه   -6-1-ق

 شش(

 مترمربع  1500: حداقل تفکیک -

ارتفباع بنبا در ببر معببر اصبلی حداکثر  :معبر اصلی حداکثر ارتفاع بنا در بر -

 نصف عرض معبر است. برابر با برابر

حببداکثر ارتفبباع بنببا برابببر بببا نصببف عمببق  :بنییای منفصییل حییداکثر ارتفییاع در -

 قطعه به عالوه یک چهارم عرض معبر است. 

% عمبق قطعبه بعبالوه یبک هشبتم 25: یعنبی حداکثر ارتفاع در بنای پیوسیته -

 عرض معبر

 درصد 60 :سط  اشغال در طبقه همکف -

 درصد  60 سط  اشغال در طبقات: -

 شود.تراکم بنا حاصل از تحقق دیگر ضوابط حاصل میتراکم حداکثر:  -

 : رعایت حداقل قطع درختان در استقرار بنا ضرورت دارد.توضیحات -

 رودخانه یا با منظر رودخانه )گروه هفت( بافت مجاور جاده بین جاده و  -7-1-ق

 مترمربع  2000: حداقل تفکیک -

صببفر )کبه منظببر رودخانببه از معبببر  :معبییر اصییلی حیداکثر ارتفییاع بنییا در بیر -

 مسدود نگردد(

ارتفاع بنا در  نار جاده در قطعات واقبع در  :بنای منفصل حداکثر ارتفاع در -

 سمت رودخانه، نباید بلندتر از سطح جاده باشد.

غیرمجبباور جبباده بنببا بببا همچنببین در اراضبب  سببمت رودخانببه در بببر 

نشین  معبادل ارتفباع عقب

 جاده
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اي  به از آن نقطبه ببه آخرین بخبش سباختمان احبداث شبده و در محبدوده صبفحه

 شود، بیرون نزند.موازات زمین طبیع  )شیب طبیع  زمین( ترسیم م 

 های غیر مجاور معبر:فاصله تا لبه -

 % عرض قطعه 25فاصله تا لبه شمالی: -

 % عرض قطعه25: فاصله تا لبه جنوبی -

چنانچبه لبببه شبرقی سبمت رودخانبه باشبد، در اراضبب   فاصبله تبا لببه شبرقی: -

معببادل ارتفبباع  ،نشببین عقب هسببمت رودخانببه در بببر غیرمجبباور جبباده بنببا ببب

اي  ه از آن نقطه ببه آخرین بخش ساختمان احداث شده و در محدوده صفحه

 شود، بیرون نزند.موازات زمین طبیع  )شیب طبیع  زمین( ترسیم م 

فاصله تا لبه غربی: چنانچه لبه غربی سمت رودخانه باشد مشابه مورد فوق  -

 اعمال شود.

 درصد 60 سط  اشغال در طبقه همکف: -

 درصد  55 غال در طبقات:سط  اش -

 تراکم بنا حاصل از تحقق دیگر ضوابط است.تراکم حداکثر:  -

 منظر رودخانه  عدم انسدادضرورت  توضیحات: -

 (8بافت واق  در کوهپایه غیر مجاور جاده  )گروه  -8-1-ق

 مترمربع 1000: حداقل  تفکیک -

 نصف عرض معبر  :معبر اصلی حداکثر ارتفاع بنا در بر -

% از لببه غیرمجباور 100اي  به ببا شبیب بنا از صفحه :بنا ارتفاع درحداکثر  -

 شود و نباید بیرون بزند.معبر زمین ترسیم م 
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اي  به متري از صفحه 7همچنین ترسیم ش ل بنا در بر جاده از ارتفاع 

شبود، % )یا شیب طبیعب ( زمبین هبر  بدام بیشبتر ببود( ترسبیم م 200با زاویه 

عن  احداث بنا تا نباید بیرون بزند. )ی

متببر از  ببف جبباده مجبباز و بعببد از  7

 .(آن تحت زاویه یاد شده واقع شود

 

-فاصله بنا تا لببهمکان احداث بنا،  -

 های قطعه 

 های غیر مجاور معبرفاصله تا لبه

 متر  3% عرض قطعه حداقل 25:فاصله تا لبه شمالی -

 متر 3% عرض قطعه حداقل 25: فاصله تا لبه جنوبی -

 درصد 60اشغال در طبقه همکف:سط   -

 درصد متوسط طبقات  55 سط  اشغال در طبقات: -

 حاصل از تحقق دیگر ضوابطتراکم حداکثر:  -

 در لبه کوتاهتر بنا (الف)در لبه بلندتر بنا و ضوابط  (ب)ضوابط توضیحات: 
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مأخببذ: 

 1381مهندسین مشاور زیستا، 

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

 مترمربع 1000: حداقل تفکیک -

 نصف عرض معبر  :معبر اصلی حداکثر ارتفاع بنا در بر -

یبک چهبارم عمبق قطعبه بعبالوه یبک هشبتم بنای منفصیل:  حداکثر ارتفاع در -

 عرض معبر

 های قطعه مکان احداث بنا، فاصله بنا تا لبه

 های غیرمجاور معبرلبهفاصله تا 

 % عرض قطعه 25 فاصله تا لبه شمالی: -

 % عرض قطعه 25 فاصله تا لبه جنوبی: -

 درصد 45 سط  اشغال در طبقه همکف: -

 درصد متوسط طبقات  40 سط  اشغال در طبقات: -
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 %80تراکم حداکثر:  -

 عدم انسداد منظر رودخانه توضیحات: 

در جبدول مربوطبه بیبان  کلیبه مبوارد ذکبر شبده درخصبوص ضبوابط احبداث بنبا

 شده است.

 ایدر شهر کوهپایه ضوابط و مقررات تفکیک اراضی -2-ق

ضببوابط و مقببررات تفکیببک اراضببی، بببرای انببواع قطعببات، بعببالوه دیگببر 

 آمده است.مربوطه ضوابط احداث بنا در جدول 
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 ضوابط احداث بنا عمومی: 2شماره جدول 
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 (4) جدید

 (18( و )1)حدا ثر ارتفاع بنا  

م ان احداث بنا: فاصله لبه بنا از 
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(16) 

حدا ثر 
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فاصله 
تا لبه 

 شمال 

فاصله 
لبه  تا

 جنوب 

سطح 
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باف

 

1 
بافت فشرده 
 مجاور جاده

500 

معادل 

نصف 
عرض 
 معبر

معادل 
عمق 

قطعه 
بعالوه 
نصف 

رض ع
 معبر

معادل 

نصف 
عمق 
 قطعه

%60 %60 

  =
ترا م 

حاصل 
از تحقق 
دیگر 
مفاد 
 ضوابط

رعایت مباحث 

مربوط به 
سیماي شهري 
هماهنگ  با 
 ابنیه مجاور

2 
بافت فشرده 
)غیر مجاور 

 جاده(
200 

معادل 
عرض 
 معبر

معادل 
برابر  2

عمق 
 قطعه

معادل 
عمق 
 قطعه

%60 %60 %240 
هماهنگ  با 
 ابنیه مجاور

3 

بافت فشرده 
در باغات 

)غیر مجاور 
 جاده(

2000 (7) (7) 
ممنوع 
 است

 14ماده  2-2رعایت مفاد بند 

 (8)ین شهري تهران و قانون زم
%30 %30 

سطح اشغال 
% 40خدمات  

با حداقل قطع 
 درختان

4 
بافت فشرده 
در باغات 
  نار جاده

2000 (7) (7) 
ممنوع 
 است
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بعالوه فاصله بنا از شمال و 
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احداث بنا 
 نار جاده 

 ر  وهپایهد
 متر 7 2000

ارتفاع 
حاصل 
از 

رعایت 

( 12)مفاد 

 (13و )

ممنوع 
 است



%25 

عرض 
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از دیگر 

مفاد 
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%25 
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عرض 
%45 %40 %80 
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هاي ویژگ 

 بنا

حداقل 
مساحت 
تف ی   

 (4) جدید

 (18( و )1)حدا ثر ارتفاع بنا  

م ان احداث بنا: فاصله لبه بنا از 

حدا ثر سطح اشغال در صورت  (4)هاي قطعه لبه
 تحقق و رعایت دیگر ضوابط

ترا م 
حدا ثر 
در 

صورت 
 (3)تحقق

دیگر 
مفاد 
 ضوابط

دیگر 
توضیحات یا 
شرایط و 
ضوابط و 

 مقررات

فاصله 
تا بر 
معبر 

(10) 

هاي فاصله تا لبه
 غیرمجاور معبر

حدا ثر 
ارتفاع 
در بر 

معبر 
اصل  

(2) 

حداکثر 
ارتفاع 
در  ل 

بناي 
منفصل 

(16) 

حدا ثر 
ارتفاع  ل 

بناي 
 (17)پیوسته

فاصله 
تا لبه 

 شمال 

فاصله 
لبه  تا

 جنوب 

سطح 
اشغال 

در 
 هم ف

سطح اشغال در 

 طبقات

غیرمجاور 
 جاده اصل 

چهارم  معبر
عمق 

 قطعه

حداقل قطع  قطعه قطعه
درختان و 

دیوار 
 غیرصلب

 1392مأخذ: مهندسین مشاور پارسوماش پایدار، 
  =محدودیت بدون 

Tیعنی تراکم حاصل از رعایت دیگر مفاد ضوابط = 

 * توضی  اعداد مندرج در جدول احداث بنا

ارتفاع بنا در بر معابر فرع  )غیر معبر اصل  مجاور زمین( براساس ( 1)

 مندرجات ضوابط احداث بنا

نشبین  از ببر معبببر در شب ل   به ارتفبباع مجباز نسببت  از عببرض ( در صبورت عقب2)

 شود.است، به همان نسبت به ارتفاع افزوده م معبر 

 ( اگر ترا م اعالم نشده باشد، ترا م حاصل از رعایت دیگر مفاد ترا م مجاز است.3)

( عمل ردهاي خدمات  و یا تأسیسبات  براسباس ضبوابط سبازمان و یبا ارگبان مربوطبه 4)

حت و تأسیسات نیاز به تف یك  متر داشته باشند، این امر بالمانع است. بعالوه مسا

توانببد بخشبب  از دیگببر عمل ردهببا باشببد )مثببل پسببت بببرق( از طریببق این ببه آیببا م 

 شود.سازمان مربوطه تعیین م 

 شود.( احداث بنا در هر پهنه براساس ضوابط ردیف مربوطه انجام م 5)

 ساز باشد.( دسترس  نباید مزاحم آمد و شد شود و یا براي خود عمل رد مش ل6)

بنا در  نار جاده در قطعات واقع در سمت رودخانه بنا نباید بلنبدتر از سبطح ( ارتفاع 7)

 جاده باشد.
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نشبین  معبادل ارتفباع ( در اراض  سمت رودخانه در بر غیر مجاور جاده بنا ببا عقب8)

اي  ببه از آن نقطببه بببه آخببرین بخببش سبباختمان احببداث شببده و در محببدوده صببفحه

 شود، بیرون نزند.ترسیم م  موازات زمین طبیع  )شیب طبیع  زمین(

 گزین  با حداقل تخریب درختان( ضرورت م ان9)

( فاصله تا بر معبر شامل تمام معابر است به جز معابري  به در مبتن ضبوابط 10)

 مستثن  شوند.

شببود ولبب  نبایببد حقببوق  همسببایگ  را ( از طریببق سببازمان مربوطببه تعیببین م 11)

 مخدوش نماید.

% از لبببه غیرمجبباور معبببر زمببین ترسببیم 100بببا شببیب  اي  ببه( بنببا از صببفحه12)

 شود و نباید بیرون بزند.م 

اي  ببه بببا زاویببه متببري از صببفحه 7( ترسببیم شبب ل بنببا در بببر جبباده از ارتفبباع 13)

شببود، نبایببد % )یببا شببیب طبیعبب ( زمببین هببر  ببدام بیشببتر بببود( ترسببیم م 200

جباز و بعبد از آن تحبت متر از  بف جباده م 7بیرون بزند. )یعن  احداث بنا تا 

 زاویه یاد شده واقع شود.

ای که حبداقل آسبیب ببه درختبان وارد شبود در گزینی به گونه( ضرورت مکان15)

% عبرض قطعبه از شبمال 25جوار جاده این فاصله معادل این فاصبله معبادل 

 و جنوب است )براي پهنه سبز و باز(.

جز طبقببه هم ببف در طبقببات شببود  ببه بببه( بنبباي منفصببل بببه سبباختمان  گفتببه م 16)

دیگببر از شببرق و غببرب )غیببر مجبباور معبببر( بببه لبببه زمببین متصببل نباشببد و 

متبر  متبر  2سانتیمتر براي هر طبقه فاصله داشته باشد  ه نباید از  25حداقل 

هاي فشبرده سبه بخبش شبهري ایبن فاصبله شود. در جوار جاده به جز در بافت

 % عرض قطعه از هر سمت است.25معادل 
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بنای   ه در یك سمت به بناي ساخته شده قبل   ه در لبه قطعبه سباخته شبده باشبد، ( 17)

 شود.اگر با همان سطح و ارتفاع متصل شود نیز منفصل تلق  م 

زمبین شبهري تهبران، سبطح اشبغال  14نامه مباده آیین 2-2( در صورت احراز بند 18)

 .آت شود و ترا م حاصل از رعایت لفاف فضای  با مشخصات % م 30

( بببا رعایببت مفبباد ضببابطه بببه 2-2تببرا م و ارتفبباع بنببا باغببات پرا نببده و منفببرد )بنببد

 :شودشرح زیر حاصل م 

حببدا ثر ارتفبباع بنببا معببادل عمببق قطعببه بعببالوه نصببف عببرض معبببر )یببا معببابر(  - 

% و داخببل لفبباف   ببه از صببفحات  تشبب یل 30مجبباور آن معبببر، سببطح اشببغال 

شود  ه از لبه شمال  و جنوب   غیرمجاور معببر و یبا محبور  تمبام معبابر م 

هاي شببرق  و غرببب  غیببر مجبباور  شببود و از لبببه% ترسببیم م 200بببا شببیب 

% و بنا بیرون بزند. در  نبار جباده اصبل  حبداقل فاصبله 700معابر  با شیب 

% عرض قطعه نیز بشبود. اگبر قطعبه 25بنا از شمال و جنوب نباید  متر از 

بببا بببیش از یببك معبببر همجببوار باشببد معببابر زیببر ده متببر مشببابه قطعببه تلقبب  

 شوند.م 

 قانون زمین شهري تهران 14براساس ماده  -14ماده 

T ا م ببا رعایبت دیگببر مفباد ضبوابط تبا حببد مم بن مجباز اسبت و داراي حببدي = تبر

 ندارد.

X.ممنوع است = 
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 های تندبا شیب یضوابط احداث بنا در شهر -5-5

های کبوه ببا اراضبی پرشبیب پردیس در دامنهدر شرق تهران و  شهر جدید

توسبعه  درجه قبرار دارد. در راسبتای عبدم تغییبر در محبیط طبیعبی و 60تا  30بین 

-بنبدی شبود )ببا خباکشبد کبه شبهر تبراسپایدار، شکل معمول احداث بنا موجب مبی

اصبل عبدم تغییبر در شبیب طبیعبی "توجبه ببه ریزیهای زیاد(. لبذا ببا برداری و خاک

)مهندسببین مشبباور زیسببتا،  بینببی گردیببد.ضببوابط خاصببی بببرای شببهر پببیش "زمببین

1381) 

ظ شببیب طبیعبی صببورت احبداث بنببا در سبطوح طبیعببی زمبین و بببا حفب -یبک

 گیرد.می

 % کل زمین خواهد بود.80سطح اشغال تا  -دو

یاببد، درنتیجبه ببین ابنیبه % از طرفین به فضبای بباز اختصباص مبی10 -سه

 فاصله وجود دارد.

-ای باشد که حبداقل خباکمقدار لغزش طبقات برروی هم باید به گونه -چهار

 برداری صورت گیرد.

سبانتیمتر و  90هبا ببا ارتفباع های تبراسی در لبهجعبه گلهایبرقراردادن  -پنج

 شود.سانتیمتر( دید به تراس پایین قطع می 70عمق الزم )حدود 
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 1381مأخذ: مهندسین مشاور زیستا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1381مأخذ: مهندسین مشاور زیستا، 

 های پایین با جعبه گل با ارتفاع و عمق مناسبقطع دید به تراس
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دار بییا نییور شییمالی و حیییاط یمشییاعی دو واحییدضییوابط احییداث بنییا  -5-6

 جنوب 

 1سازی خمینضوابط آماده -1-6-5

خمببین در شببهر  "پشببت بببرج"بببا عنببوان سببازی اراضببی در طببرح آمبباده

و جنبوب  حیباط و نبور شبمال داشبتن هایی بود کبهخانه احداث تقاضای ساکنان برای

مباحببث اقتصببادی و محببدودیت زمببین اجببازه داشببته باشببد. الکببن را بببه طببور توأمببان 

-هبا بسبیار کوچبک مبیداد، مگبر اینکبه تفکیبکهای تک واحدی را نمیاحداث خانه

از توجیببه اقتصببادی طببرح  ،بببا افببزایش سببطح معببابرنیببز شببد، کببه در ایببن صببورت 

 گردید.برخوردار نمی

 -)در جببوار معببابر شببمالی بنبباای نوشببته شببد کببه هببر لببذا ضببوابط بببه گونببه

سباخته جنوبی که بیشترین اشعه زمستانی و کمترین تابستانی را دارد( ببه ایبن شبکل 

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 

 .)طبرح مشباعی ضبربدری( یبقه اول به واحبد بعبدطبقه همکف با قسمت جنوبی ط

 (1363)مهندسین مشاور زیستا، 

 

 هر دو دارای نور شمال و جنوب و هر دو دارای حیاط. B و واحد  Aواحد 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 ، وزارت مسکن وشهرسازی1363سازی خمین، زیستا، . مأخذ: طرح آماده 1



در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان کنکاشی  12

 

 ضوابط شهرک محالتی تهران -5-6-2

برخبوردار شبیب تنبد زمبین  ازتهبران کبه  شبرقیدر شبمال شهرک محالتبی

ترتیب بود کبه طبقبه همکبف پبایین و حیباط آن ببه یبک بدیناحداث بنا ، ضوابط است

 .و طبقه اول )همکف از معبر شمالی( و حیاط آن به واحد دیگرواحد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1366مهندسین مشاور بُعد چهارم، 
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 سازی تهرانضوابط بلندمرتبه -5-7

این ضوابط برای احداث بناهای بلنبد تهبران تبدوین گردیبد و اغلبب مبوارد منبدرج  -آ

شببهری را سببایر حقببوق حقببوق همسببایگی، شببهروندی و  آن همچببوندر مبببانی 

 نگبام تصبویب منجبر ببههبا چند تغییر در ضوابط آن به و ه استمدنظر قرار داد

بسببیاری از معمبباران و  نقببدمببورد  ،شببد کببه در شببهر اشببکال مشببابهی سبباخت

در این ضابطه با رعایت حقوق همسبایگی در اخبذ نبور  شهرسازان قرار گرفت.

شکل گرفته اسبت. )مهندسبین مشباور  و اشعه زمستانی و فاصله نسبت به ارتفاع

 (1383زیستا،

هرم فضایي كه ساختمانهاي منفصل در آن قرار لفافی به شکل، چگونگي تشكیل 

 گیرندمي

تواند عبور نماید. لذا فاصله با ای منفصل اشعه از بین ابنیه میهدر ساختمان -

 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  -

وین گشت و برای و توجه به آلودگی هوا و منظرهای شهری، ضوابطی تد

پذیری برای هر بنا، لفافی تعریف شد که با قرارگیری بنا در داخل )با هر شکلی انعطاف

 به این ترتیب که: گرددکه ساخته شود( مباحث فوق رعایت می

هاي شمال  و جنوب  زمین در شیب صفحات هرم از محور خیابان و لبه -

 به یك افق ( 2درصد )ارتفاع  200غیرمجاور معبر 

درصد  700شیب صفحات هرم از شرق و غرب  ه همجوار معبر نباشد  -

 به یك افق ( 7)ارتفاع 
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تواند همباد لبه زمین در طبقه اول رعایت این شیب ضرورت ندارد و بنا م  تبصره:

 باشد.

 دهد.هرم فضای  و شیب صفحات هرم را در قطعات منفصل نمایش م  زیرش ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1383مشاور زیستا، مأخذ: مهندسین 

احداث بنا در یك هرم فضای  را با رعایت  ام انات مختلف زیراش ال 

 دهند.سرانه فضاي باز مورد نیاز نشان م 
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 مأخذ: همان
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 مأخذ: همان

 

 

 )پیوسته( در قطعات شمالي هاي ردیفيساختمان هرم فضایي
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 (1افق  2درصد )ارتفاع  200خیابان شیب صفحه هرم از محور  -

که  (2به ارتفاع  65/1درصد )افق  60شیب از لبه شمال  زمین  -

 معادل شیب اشعه خورشید در زمستان است.

چنانچه قطعه تف ی   نسببت ببه شبمال انحبراف داشبته باشبد شبیب از لببه شبمال  

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

 صفحات عمود بر لبه زمیناز طرفین،  -

چگونگ  ترسیم صفحات هرم فضای  و هرم یاد شده را  زیرش ل 

 دهد.براي قطعات شمال  نمایش م 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مأخذ: همان
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 )پیوسته( در قطعات جنوبي ساختمانهاي ردیفي يیهرم فضا

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

 :نسبت به محور شمال  جنوب  زاویه داشته باشد برابراگر زمین 

  cos  ÷60% 

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

 از طرفین، صفحات عمود بر لبه زمین -

 دهد.نمایش هرم فضای  قطعات جنوب  را نمایش م  زیرش ل 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   مأخذ: همان
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درجه انحراف به  150جنوب  با براي مثال هرم فضای  قطعات زیر ش ل 

 شود.غرب نمایش داده م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: همان

  



در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان کنکاشی  1

 

 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  

شود تا ساخت است و گرنه از ترا م ساختمان  آنقدر  استه م به دست آمده قابل 

 سرانه فضاي باز تأمین گردد.

احداث بنا در زمین چهار هزار متري  اتانواع ام انمربوط به اش ال  -

)مراجعه شود به اشکال  دهدرا با رعایت سرانه فضاي باز نمایش م 

با رعایت سرانه  لفاف فضاییامکانات مختلف احداث بنا در یک 

 .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  

با رعایت سقف از اضافه ارزش حاصله، احداث بنا با ترا م یاد شده )

 ساختمان  هر یك از تقسیمات شهري( مجاز خواهد بود.
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 بندی ریزی پهنهضوابط در شهر با برنامه -5-8

راهببببردی )کبببه طبببرح جبببامع تهبببران نیبببز  -هبببای سببباختاریدر طبببرح

بنبدی ببرای اراضبی جبای کباربری اراضبی پهنبهه براساس آن تهیه شده است( بب

مبان اسباس بایبد تنظبیم شبود، ضبوابط زیبر هشود، کبه ضبوابط نیبز ببهمطرح می

هبای ذکبر شبده در ایبن ای از این برخوردست با تکیه با معیارها و شباخصگونه

  .گزارش

 هاكلیات ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پهنه -

بندي حد ارتفاع  مجاز و نسببت فضباي بباز ببه زیربنبا در ضوابط پهنه

احبداث بنبا ببه شبرح زیبر پیشبنهاد تعیین شده است. ببر اسباس آن دیگبر ضبوابط 

 شود:م 

 R14و  R11ضوابط احداث بنا در پهنه 

متببر مببد نظببر  10تببا  7هاي  وتبباه ها  ببه احببداث سبباختماندر ایببن پهنببه

 باید رعایت شود:است، ضوابط زیر م 

 یك( ارتفاع بنا در بِر معبر )براي كلیه قطعات(

توانبد از م  R11در بِر معبر، ارتفاع بنا، نصف عرض معبر است  به در 

 تر نشود.متر  وتاه 8حداقل 

نشبین  در بِر معبر، ببراي ارتفباع بلنبدتر از نصبف عبرض معببر، عقب

 شود.به اندازه اضافه ارتفاع تا رسیدن به حد ارتفاع  پهنه مم ن م 
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مجیاور معبیر، در قطعیات شیمالي دو( ارتفاع بنا در لبیه جنیوبي ییا شیمالي غییر 

 یا جنوبي

ارتفاع بنا در این بخش براببر فاصبله تبا لببه قطعبه اسبت. ببراي ارتفباع 

نشببین  بایببد بببراي اضببافه ارتفبباع عقببیشببتر تببا حببد ارتفبباع  مجبباز پهنببه، م 

 صورت پذیرد )ضابطه برای کلیه انواع قطعات(.

هبباي مختلببف متفبباوت باشببد، در هببر اگببر فاصببله تببا لبببه قطعببه در بخش تبصییره:

بایبد قسمت ضوابط رعایت ارتفاع به فاصله تبا لببه قطعبه جداگانبه م 

 رعایت گردد.

سییه( فاصییله از شییرق و غییرب غیییر مجییاور معبییر در كلیییه قطعییات و مقییررات 

 نماسازي

  هایرعایت فاصله از شرق و غرب ضرورت نبدارد، ولب  ببراي بدنبه

شببود، نماسببازي مشببابه ببباق  نمببا اجببباري  ببه بببه سبباختمان مجبباور متصببل نم 

 است.

چهار( فاصله از شمال در قطعات شرقي، غربیي، شیمال شیرقي و شیمال غربیي 

 و نماسازي

توصبیه فاصله از لبه شبمال  ببراي ایبن قطعبات ضبرورت نبدارد، ولب  

، ضبروري در صبورت عبدم ایجباد فاصبله، نماسبازي مشبابه بباق  نمباشبود، مبی

 است.

 پنج( فاصله از جنوب در قطعات شمالي، غربي، جنوب شرقي و جنوب غربي

متببببر از جنببببوب در ایببببن قطعببببات  5رعایببببت فاصببببله معببببادل حببببداقل 

 ضرورت دارد.
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 ضوابط احداث در دیگر قطعات کلیشش( دستورات 

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

هاي جنببوب  غیرمجبباور معبببر، بببر آن( در لبببهدر قطعببات چنببد بببر )عببالوه  -

 ضرورت دارد.« پنج»رعایت مقررات بند 

 R13و  R12ضوابط احداث بنا در پهنه 

متبر  25تبا  14هاي ببا ارتفباع متوسبط های   ه احداث ساختماندر پهنه

 باشد:مدنظر است، ضوابط به شرح زیر م 

 یك( ارتفاع بنا در جوار معابر )براي كلیه قطعات(

ارتفاع بنا در جوار معابر، برابر عبرض معببر و ببراي ارتفباع بیشبتر، 

 نشین  شود.تا حد مجاز پهنه، ضرورت دارد نصف اضافه ارتفاع، عقب

دو( ارتفاع بنا در لبیه جنیوبي )غیرمجیاور معبیر( قطعیات جنیوبي و لبیه شیمالي 

 )غیرمجاور معبر( قطعات شمالي

باشد. براي ارتفاع بیشتر، باید این ارتفاع برابر فاصله لبه بنا تا لبه قطعه م 

 نشین  شود. برابر اضافه ارتفاع عقب

در بناهاي منفصل )یعن  غیر متصبل از شبرق و غبرب از سبومین طبقبه 

متر  اهش  3تواند تا رسیدن به ارتفاع مجاز، تا به باال( فاصله از شمال م 

 یابد.

 

 از شرق و غرب در قطعات شمالي یا جنوبي )غیرمجاور معبر( سه( فاصله
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در صورت وجود بنا در شرق یا غرب، اتصال ببه بنباي یباد شبده تبا همبان 

ای ارتفاع و سطح بالمانع است، در غیر این صورت از سومین طبقه بایبد ببا فاصبله

 شود احداث گردد.که در ضوابط مشخص می

قي، غربیي، شیمال شیرقي و شیمال غربیي چهار( فاصله از شمال در قطعات شر

 )غیر مجاور معبر( و نماسازي

شببود. بببه هببر حببال فاصببله از شببمال ضببرورت نببدارد ولبب  توصببیه م 

سببت و در ایببن صببورت ا نماسببازي در نمبباي شببمال  مشببابه ببباق  نماهببا اجببباري

سبانتیمتر بازشبوهاي آن ثاببت  175احداث نورگیرهاي غیر اصل   ه تا ارتفباع 

 بالمانع است.و مات باشد 

 پنج( فاصله از جنوب در قطعات شرقي، غربي، جنوب شرقي و جنوب غربي

 متر فاصله تا لبه جنوب  قطعه ضروري است. 5حداقل  -

در قطعات چند بر، رعایت فاصله جنوبی غیرمجاور معببر و شبرقی  -

ضبرورت « سبه»و « پبنج»یا غربی غیرمجاور معبر نیبز طببق بنبد 

 دارد.

 

 

 

 های مختلفضوابط احداث بنا در پهنه :3شماره  جدول

پهنه و یا نام
 هاپهنه

حدارتفاع پهنه و 
رعایت درصد 
فضای باز به 

 زیربنا

ارتفاع در بر 
معبر نسبت به 
 عرض معبر

-مقدار عقب

نشینی برای 
ارتفاع 
 اضافی

عمق حیاط در قطعات 
 شمالی

عمق حیاط در قطعات 
 جنوبی

فاصله از شرق یا 
غرب در قطعات 

 غربی شرقی یا

فاصله از 
شمال در 
قطعات 
شرقی یا 
 غربی

فاصله از 
جنوب در 
قطعات 
شرقی یا 
 غربی

فاصله از شرق 
یا غرب در 
 قطعات چندبر

فاصله از 
جنوب در 
 قطعات چندبر

R11 10 
نصف 

عرض معبر 
برابر اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن
-برابر ارتفاع و عقب

معادل اضافه نشینی 
- - 5 - 5 
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 ارتفاع متر 8تا 

R14 7 
نصف 

 عرض معبر
برابر اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

- - 5 - 5 

R12 14 
معادل عرض 

 معبر
نصف اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-عقب برابر ارتفاع و

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

از طبقه سوم با 
فاصله مگر در 
جوار بنای 
 موجود

- 5 
مشابه شرقی یا 

 غربی
5 

R13 17  25تا 
معادل عرض 

 معبر

نصف اضافه 

 ارتفاع

برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

از طبقه سوم با 
 فاصله مگر در

جوار بنای 
 موجود

- 5 
مشابه شرقی یا 

 غربی
5 

R21,22,23 مشابه الگوی موجود در هر زیرپهنه 

R24 9 - - - - - - - - - 

R25 14 
معادل عرض 

 معبر
نصف اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 

 ارتفاع

از طبقه سوم با 
مگر در فاصله 

جوار بنای 

 موجود

- 5 
مشابه شرقی یا 

 غربی
5 

R26 25 به باال 
معادل عرض 

 معبر
نصف اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

متر و  3حداقل 

ازای نیم متر به
 هر طبقه

متر  3حداقل 

و یک متر 
ازای هر به

 طبقه

متر  5حداقل 

و یک متر 
ازای هر به

 طبقه

متر و  3حداقل 

ازای نیم متر به
 هر طبقه

متر و  5حداقل 

-یک متر به

 ازای هر طبقه

S12,21 13  40تا 
معادل عرض 

 معبر
نصف اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

و  متر 3حداقل 

ازای نیم متر به
 هر طبقه

متر  3حداقل 

و یک متر 
ازای هر به

 طبقه

متر  5حداقل 

و یک متر 
ازای هر به

 طبقه

متر و  3حداقل 

ازای نیم متر به
 هر طبقه

متر و  5حداقل 

-یک متر به

 ازای هر طبقه

S32,33 14 
نصف 

 عرض معبر
برابر اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 آنارتفاع معادل 

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

یک دهم عرض 
 زمین

 متر 5حداقل  متر 3حداقل  متر 5حداقل  متر 3حداقل 

M11 13  40تا 
نصف 

 عرض معبر

برابر اضافه 

 ارتفاع

برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 

 ارتفاع

- - 5 - 5 

M12 9  16و 
نصف 

 عرض معبر
برابر اضافه 

 ارتفاع
برابر ارتفاع برای اضافه 

 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

یک دهم عرض 
 زمین

 متر 5حداقل  متر 3حداقل  متر 5حداقل  متر 3حداقل 

M21 13  9و 
نصف 

عرض معبر 
 متر 18تا 

برابر اضافه 
 ارتفاع

برای اضافه برابر ارتفاع 
 ارتفاع معادل آن

-برابر ارتفاع و عقب

نشینی معادل اضافه 
 ارتفاع

- - 5 - 5 

M22 تصویب طرح ویژه 

S125,S22 های موضعیبا طرح 

S111 تثبیت وضع موجود تا تهیه طرح منظر و طراحی شهری 

 1386سازگان، مأخذ: مهندسین مشاور بوم
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 حوزه میانی غربی مشهدضوابط احداث بنا در طرح تفصیلی  -5-9

 ( 1)عمومی  ضوابط احداث بنا-1-9-5

باتوجببه بببه عوامببل مببوثر در شببکل گیببری بنببا، یعنببی رعایببت حقببوق 

 ی،شببهر سبازی مناسبب، سیما)در اخبذ نببور، اشبعه و فاصبله مناسببب( همسبایگی

توجببه بببه مببواردی کببه در ضببوابط رایببج وران و سبباکنان آتببی و ببباحقببوق بهببره

عرف درآمبده اسبت، ضبوابط احبداث بنبا ببه قبرار زیبر شهرهای کشور به شکل 

 است:
 تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال ضوابط 

 های عمده حجم بنا(مبانی )ویژگی -1
 شود.بنا از دو بخش پایه و بدنه تشکیل می -1-1

هبای قطعبه متصبل تواند ببه لببهبخش پایه: می •
 احداث شود.

-از لببه باید ببا فواصبل معینبیبخش بدنه: می •

 های قطعه احداث گردد.
 ارتفاع پایه و کل بنا -1-2

ارتفبباع پایببه بنببا: بببا عببرض معبببر مجبباور  •
 متناسب است. 

 ارتفاع کل بنا: با طول قطعه تناسب دارد. •

تراکم: تراکم هر بنا حاصبل مسباحت حاصبل از  -1-3
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.
هبای مجباور ببا ضرورت هماهنگی سباختمان -1-4

 یکدیگر
هببا، انبعلببت اهمیببت همبباهنگی بببین سبباختم

مقرراتببی بببرای ایببن همبباهنگی وضببع شببده 
 است.

 فضای باز و فضای سبز -1-5

سطح اشغال بنا: برحسب عبرف حباکم در  •
شود )کبه عمبال  هر تقسیم شهری تعیین می

 
 

 
 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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 187 احداث بناهای از ضوابط پنجم: نمونهفصل 
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% مسبباحت 60در اغلبب شببهرهای ایببران 

هبای بخبشزمین است( و مکان اشبغال در 
نوساز یا شرف بازسازی شهر مجاور معببر 

ل اشبغال غالبب هبر تقسبیم و گرنه مشابه محب
 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.

% مسبباحت 20بعببالوه جهببت تببنفس زمببین  •
قطعه باید روی خباک ببوده و روی آن حتبی 

 سازی هم نشود.کف

 

   

       

 

   
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کلیات ضوابط احداث بنا -2
ارتفاع بخش پایبه در رابطبه مسبتقیم اسبت ببا  -2-1

عببرض معبببر اصببلی مجبباور قطعببه اسببت. 
 )یعنی نسبتی از عرض معبرست(

ایببن نسبببت )بببرای تعیببین  ارتفبباع پایببه بنببا( در  •
 نماید.های مختلف تغییر میتراکم

در این ضوابط ارتفاع پایه بنا در جبوار معبابر  •
متبر  8متر برابر حداکثر  8با عرض کمتر از 

تا کمتر از دوازده متبر براببر  8و برای معابر 
متبر  32تبا عبرض  12متر و برای معبابر  14
 32متر و ببرای معبابر ببا عبرض ببیش از  16

 متر نصف عرض معبر خواهد بود.
چند بر باشد، ارتفاع پایبه،  تبصره: اگر قطعه دو یا

باتوجبه بببه عبرض معبببر اصبلی مجبباور بخبش پایببه 
 گردد.محاسبه می
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 تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال ضوابط 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتفاع پایه نسبت به عرض معبر

 
 سطح اشغال بنا و محل اشغال -2-2

 سطح اشغال -2-2-1
% مسباحت 60سطح اشغال پایبه بنبا در تمبام  قطعبات 

قطعبه اسبت کبه بببرای انعطباف در طراحبی ده درصببد 
شببرط زدگببی و تببورفتگی در آن مجازسببت )بببه بیببرون

 عدم عدول از مساحت مجاز پایه(

% 40توانببد از بهرحببال جمببع فضبباهای ببباز نمببی •

 مساحت زمین )بعداز اصالحی( کمتر شود.
:  با هر معبر اضبافی )ببا عبرض ده متبر و 1-تبصره 

%  بببه سببطح اشببغال )و محببل 5بیشببتر(  

شود و بهمین نسبت از ساخت( افزوده می
 گردد.جمع فضاهای باز کاسته می

 
 محل اشغال بنا -2-2-2

هبای نوسباز و یبا در شبرف بازسبازی )یعنبی در بخش
هببای کهنبه( محببل اشبغال بنببا در جببوار دارای سباختمان

 معابرست.
هایی از شهر که نوسازست و محل احداث بنا در بخش

در شمال زمین و یا محل دیگریست، محل اشغال بنا به 
شرط رعایت دیگر مفاد ضبوابط )کبه خواهبد آمبد( در 

 گردد.های تعیین مین مکانهما
% از سبطح اشبغال ببا 5ازای کسبر هبر : به2- تبصره

-% به تراکم مجاز افزوده می5خواست خود متقاضی 

 شود )تراکم تشویقی(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( در قطعات مختلف2-2* نمایش بند )

های مختلف قطعبات محل احداث بدنه بنا در گونه
تعببداد از نظببر محببل اسببتقرار نسبببت بببه معبببر و 

 معابر اطراف قطعه
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 ارتفاع کل بنا -2-3

های ارتفاع کل بنا )پایه و بدنه( در تراکم -
مختلف  معبادل درصبدی از طبول قطعبه 
اسبببت. کبببه در ایبببن ضبببوابط در تبببراکم 

 % عمق قطعه است.75متوسط 

-% و در تبراکم50ارتفاع در تبراکم کبم  -

درصد طبول  200تا  100های زیاد بین 

 قطعه است. 

اگر طول قطعه متغییر باشد، متوسط آن  :1-تبصره

 مدنظر خواهد بود.
عالوه بر مباحث فبوق، در معبابر زیبر : 2-تبصره 

متر حداکثر ارتفاع بنا حداکثر به  18

-دو برابببر عببرض معبببر محببدود مببی

 شود.
در قطعبباتی کببه عببرض قطعببه کمتببر از  :3تبصییره 

مترست، نیبز احبداث بنبا ببیش از  12
طبقبه و پیلبوت( مجباز  4طبقه )یبا  5

 باشد.نمی

 
 
 
 

 محل ساخت بنا -2-4

هببای بنببا در محببدوده لفبباف بنببا )در بخببش •
پایه و بدنه( و با رعایت کل مساحتی کبه 

 تواند احداث شود.شود، میمحاسبه می

ببببه شبببرط اینکبببه از تبببراکم مجببباز بخبببش  تبصیییره:
 شهری که قطعه در آن قرار دارد بیشتر نشود.

 
 

هیای غیرمجیاور از لبیه "بدنه بنا"فاصله  -2-4-1
 معبر

ای ببا فاصببله "بدنبه بنبا"ضبرورت دارد،  -
های زمین غیرمجاور معبر ساخته از لبه
 شود. 

% طببول قطعببه و 6ایببن فاصببله  معببادل  -
هبای زیباد تبراکممتر و برای  5/1حداقل 

 مترست. 3

در مببواردی کببه بنببا از حببداکثر ارتفببباع  -
-کنببد. فاصببله از طببرفین بببهاسببتفاده نمببی

متببببر و حببببداقل  25/0ازای هببببر طبقببببه 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



در اصول و مبانی ضوابط احداث بنا در ایران و جهان کنکاشی  1
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 باشد.متر می 5/1فاصله 

فاصله لفباف طبقبات بدنبه بنبا از لببه معببر  -2-4-2
 % عمق قطعه باشد.10نباید کمتر از 

مجاز استفاده  در مواردی که از کل ارتفاع تبصره:
متبببر  4/0شبببود ایبببن فاصببله معبببادل نمببی

متر خواهبد  5/1برای هر طبقه و حداقل 

 بود.
 محل ساخت پایه بنا -2-4-3

تواند به طرفین و لبه معبر متصبل باشبد پایه بنا می
)احببداث شببود( و سببطح اشببغال متوسببط طبقببات آن 

 )شصت درصد( است. 60%
 گیری بناانعطالف در شکل -2-5

انعطاف در طراحبی بنبا ببرای جهت تحقق 
گیببری بناهببای یببک شببکل و امکببان گریببز از شببکل

دادن بببه خالقیببت طببراح بنببا مقببررات زیببر اعمببال 
 گردد.می
% 60دربخش پایبه کبه سبطح اشبغال متوسبط  -یک

-اسببت، بببرای انعطبباف در طراحببی بیبببرون

زدگی تا ده درصد از این حبدود بالمانعسبت، 
فتگی به شرط اینکه جمع بیرون زدگی و تور

باعث نشود که مساحت کل پایه )که از تعبداد 
-% حاصبل مبی60طبقه مجاز پایه ضبربدر 

 گردد( بیشتر شود.
% از حبد یباد 20تواننبد تبا در بدنه طبقبات مبی -دو

شبده بیبرون زده یبا فرورفتگبی داشبته باشبند، 
به شرطی که جمعا  مساحت کبل طبقبات بدنبه 
)که از مساحت متوسط طبقات ضربدر تعداد 

گبردد(، بیشبتر نشبود و ثانیبا  ه حاصل مبیطبق
 5/1فاصبببله از طبببرفین و معببببر هیچگببباه از 

 متر کمتر نگردد.
 تعداد طبقات -2-6

تعداد طبقات از تقسیم ارتفاع مجاز تقسیم  •
 شود.بر ارتفاع طبقات حاصل می

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 شیب لفاف در تراکم متوسط

 
 
 
 
 
 

اشببکال زیبببر نمایببانگر انعطبببافی اسببت کبببه در  •
 تواند شکل بگیرد.بخش پایه می
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 توضی  اشکال مقابل  •

 
این اشبکال نمایبانگر انعطبافی اسبت، کبه ببا 

دهبد طبقبات مقرراتی که اجازه میوری از بهره
زدگبی داشبته % از لفباف بیبرون20بدنه بتوانند 

باشند )و آنرا با کاهش در دیگبر طبقبات جببران 
 شود.نمایند( حاصل می

کببه البتببه در دههببا شببکل دیگببر هببم قابببل تحقببق 
 است.

ایببن امببر بببا ده درصببد انعطبباف در بخببش  -
شببود کببه جلببوی خالقیببت پایببه باعببث مببی

 طراحان گرفته شود.معماران و 
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 نحوه مساحت زیر بنا و تراکم مجاز -2-7

مساحت زیربنا، حاصل از مساحت پایبه و مسباحت 
 بدنه است. 

 مساحت زیربنای پایه:   •
از سببطح اشببغال مجبباز ضببربدر تعببداد طبقببه 

 شود.پایه حاصل می

 مساحت زیربنا بدنه بنا   •
زیربنای بدنه برابرست با مسباحت طبقبه  -

 متوسط بدنه ضربدر تعداد طبقات بدنه

 
 
 
 
 
 
 

 ی محاسبه تراکم در یک زمین: مثال: نحوه •
و طببول  15فببروض قطعببه زمینببی بببه عببرض  -1

مترمربع و در جوار  480متر به مساحت  32
 متری قرار دارد. 12معبر 

مترسببت، طبقببات  16چببون ارتفبباع مجبباز پایببه  -2
 طبقه روی پیلوت خواهد بود. 4پایه 

متببر از طببرفین کببه  2طبقببات بدنببه بببا فاصببله  -3
 % طول قطعه است.6معادل 

% طول 10متر برابر  2/3له از بر معبر فاص -4

 قطعه

 مساحت طبقات پایه -5

)مساحت  288×4= طبقه 1152متر 
 %(60×زمین

 مساحت طبقات بدنه -6

 ( عرض15-4× )(طول 2/3-2/19= )176
 176× طبقه 2= 352متر 

 1152+352=1504جمع مساحت بنا  -7

 1504÷480% = 313تراکم  -8

 تراکم مجاز: -2-8
 

 رعایت ضوابط است. برابر حجم حاصل بنا با
چنانچببه از تببراکم تعیببین شببده بببرای هببر یببک  از  تبصییره:

تقسبببیمات شبببهری بیشبببتر شبببود، احبببداث، همبببان 
تببراکم ممکنسببت، مگببر اینکببه در قطعببات دیگببر 

توانبد ببرای اضافه تراکم باقی مانده باشبد، کبه مبی
پذیری تقسبیمات شبهری ببه رعایت سقف جمعیت
 این قطعه واگذار شود

 
 فضای باز و محل استقرار آنمساحت  -3
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مسباحت فضببای ببباز )در قطعببات بببا یببک بببر  -3-1
% مسباحت قطعبه بعبداز 40مجاور معببر( 

 اصالحی است.

% 20از فضببای ببباز الاقببل بایببد معببادل   •

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   •
% از فضببای بببباز 5متببر و بیشبببتر(  10
% 25تواند کاسته شود )تبا حبداقل ببه می

% زمبببین 20برسبببد(. الکبببن از مسببباحت

 شود.روی خاک به این علت کسر نمی

 
 
 
 
 
 
 

 

 
مکان اسبتقرار فضبای بباز )حیباط( در  قطعبات  -3-2

معمولی )قطعات شمالی و جنوبی و یبا شبرقی 
غربببببی کببببه عمببببق قطعببببه بببببیش از "بببببر" و 

آنهاسبت(، در سبمت غیرمجبباور معببر خواهببد 
% عمببق 30بببود و عمببق متوسببط آن حببداقل 

% 40قطعببه اسببت. الکببن مسبباحت آن حببداقل 

 باشد.مساحت قطعه می
تبصببره: در نقبباط خبباص شببهری محببل فضببای ببباز و 

 گردد.استقرار بنا به شکل مناسب تعیین می

 
 
 
 

ر قطعبات شبرقی یبا محل احداث فضبای بباز د •
 غربی با عمق بیشتر از بر

 
 
 

 
 
 
 

فضای بباز در انبواع دیگبر قطعبات دیگبر  -3-3

توانببد در هببر مکببان باشببد بببا دو شببرط مببی
 زیر: 

مسبباحت فضببای ببباز )در قطعببات یببک  -
% مسباحت زمبین باشبد 40بر( حبداقل 

و لبببه هبببای غیرمجببباور معببببر معبببادل 
-های قطعه میطول قطعه از لبه 6%

باشد فاصله داشبته باشبند، کبه نبایبد از 
 متر هم کمتر شود.  5/1

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هبببای احبببداث فضبببای بببباز در قطعبببات مکبببان •
 شرقی یا غربی با بر پیش از عمق
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 تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال ضوابط 

 
 فضای سبز: -3-4

% کبببل 5تببأمین فضببای سببببز معببادل حببداقل 
 زیربنا در حیاط و یا طبقات ضرورت دارد.

باشبد اگبر  فضبای سببز ببیش از مقبداری  •
-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.

متببر ایجبباد یببک  40در ابنیببه بلنببدتر از  •
متبر  25فضای باز سبز طبقباتی در هبر 

متببر و عببدم  5یکبببار بببا ارتفبباع حببداقل 

انسببببببببداد حببببببببداقل سببببببببه طببببببببرف آن، 
 ضروریست.

احببداث بنببا بببا ضببوابط فببوق اشببکالی از  •
بببدنبال تعببدادی از اشببکال احببداث بنببا در 
قطعبببببات مختلبببببف و در جبببببوار معبببببابر 

 مختلف آورده شده است.

 

 فاصله بنا از طرفین در اشکال ویژه -3-5
گرچبببه در تمبببام قطعبببات بنبببا در بدنبببه ببببا  -3-5-1

هبای غیرمجباور ای معین از لببهفاصله
% طبول 6معبر، باید ساخته شبود. کبه 

متبر  3متر است ) 5/1قطعه  و حداقل 

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
شببوند  دو بنببای مجبباور کببه توأمببان احببداث -3-5-2

تواننببد متصببل بهببم بنببا شببوند، بببه نیببز مببی
متبر  40شرط اینکه جمع عرض آنها از 

 بیشتر نشود. 
متر عرض  40تواند بیش از بعالوه هر بنا نیز نمی

یا عمق داشبته باشبد. در صبورت ببزرگ ببودن بنبا 
ضرورت دارد، در دو یا چنبد بلبوک ببا هبم سباخته 

بببا هببا بببه ازای هببر طبقببه از هببم شببوند، کببه بلببوک
 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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عرض بنا )یا دو بنای متصل بهم( از ششمین طبقه 

 متر باشد 40از تواند بیش به باال نمی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شهریهایی از  اشکال بنا در قطعات و بلوکنمونه

 

 قطعه مجاور قطعه مجاور
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 هایی از اشکال بنا در قطعات مختلف شهرینمونه
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 های شهریضوابط در بلوکچگونگی تحقق  -5-9-2

هبای کبه گفتبه شبد، ببرای محقبق شبدن خالقیبت معمباران و اجتنباب از فبرمهمانطور  

% حجم حاصبل ببا 80ها یکسان در ساختمان

-ضوابط امکان احداث دارند و طراح بنا می

% از 20توانببد بببا خواسببت خببود یببا کارفرمببا 

 حجم را بکاهد.

هایی از این امر در چند در اشکال بعد نمونه

 بلوک شهری آورده شده است.
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 های مختلف شهریگیری بنا در تراکمچگونگی شکل
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 هاوری از انعطاف ضوابط در تهیه طرحهایی از بهرهنمونه
 

 % زمین قابل استقرارست.65% سطح اشغال در 60در بخش پایه که  یک(

% از لفبباف 20توانببد بببا دو شببرط زیببر تببا در بخببش بدنببه کببه هببر طبقببه مببی دو(

 بیرون بزند )بزرگتر باشد(.
)یعنبی ببازای : کل مسباحت طبقبات بدنبه از حبد مجباز بیشبتر نشبود اول

افببزایش سببطح در طبقبباتی از طبقببات دیگببر همببان قببدر کاسببته 
 شود(.

 متر کمتر نباشد. 5/1حداقل فاصله از طرفین معبر از  دوم:

 دهند. هایی از این انعطاف را نمایش میاشکال بعد نمونه
 

 % عمق مجاز65% سط  اشغال در 60تعدادی از امکانات احداث  •
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 ضوابط احدث بنا در طرح جام  شهرضا -5-10

 ای به طرح تفصیلی(ضوابط احداث بنای عمومی )توصیه -5-10-1

بببه عوامببل مببوثر در شببکل گیببری بنببا، یعنببی رعایببت حقببوق  بببا توجببه

توجببه ببببه وران و سبباکنان آتببی و ببباهمسببایگی، سببیمای شببهری و حقببوق بهببره

مببواردی کببه در ضببوابط رایببج شببهرهای کشببور بببه شببکل عببرف درآمببده اسببت، 

 ضوابط احداث بنا به قرار زیر است:

 تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال ضوابط 

بطور عام بنا از دو بخش پایه که 
ارتفبباع آن متببأثر از عببرض معبرسببت و بدنببه 

رض قطعببه اسببت کببه ارتفبباع آن متببأثر از عبب
 گردد.تشکیل می

 های عمده حجم بناویژگی -1-1

شود هر بنا از دو بخش پایه و بدنه تشکیل می
و برای خلق نمای پنجم به شرحی کبه خواهبد 

نهببایی  توانببد یببک تبباج هببم در بخببشآمببد، مببی
 خود داشته باشد.

 
 
 
 
 

 تعاریف:  -یک
"عمق" به ضبلع متقباطع ببا معببر و "ببر"  -1-یک

 شود.به ضلع مجاور معبر اتالق می
قطعات یک بر شمالی، جنوبی، یبا شبرقی  -2-یک

و غربی با "عمق" ببیش از "ببر" قطعبات 
)یعنی طبول آنهبا  شوند.معمولی نامیده می

 باشد(شان میدر جهت عمق

 
 قطعات معمولی -3-یک

)در قطعببات معمببولی، یعنببی قطعبباتی کببه 
 عمق آنها بیشتر از بر آنهاست(

 کلیات ضوابط احداث بنا -2

ارتفببباع بخبببش پایبببه معبببادل نسببببتی از  -2-1

عرض معبر اصلی مجباور قطعبه در 
هبای مختلبف اسبت. کبه نبایبد از تراکم

طبقببه روی پیلببوت کببه  4طبقببه )یببا  5

سبببباختمانی در عمببببال  شببببکل غالببببب 
شببهرهای کشبببور شبببده اسبببت( بیشبببتر 

 شود.

طبقببه  4توضبیح: بعلبت اینکببه احبداث ابنیبه  -1-دو

متببری بنبببوعی  12روی پیلببوت در جببوار معببابر 
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در )ارتفببباع پایبببه بنبببا( ایبببن نسببببت  تبصیییره:

نمایبببد هبببای مختلبببف تغییبببر مبببیتببراکم
متببر  8برابببر )توصببیه طببرح جببامع 

متبر و ببرای  8برای معبابر کمتبر از 

تا کمتر از دوازده متر برابر  8معابر 

تبا عبرض  12متر و برای معابر  14

ای معببابر بببا متببر و بببر 16متببر  30

متبببببر نصبببببف  30عبببببرض ببببببیش از 

 عرض معبر خواهد بود.

در تبراکم متوسبط شکل رایج احداث بنا شبده اسبت 
 ادامه یابد.تواند از همین روال می

 
 
 
 
 
 

 ارتفاع پایه نسبت به عرض معبر 
 سطح اشغال بنا و محل اشغال -2-2

% 60سببطح اشببغال پایببه بنببا در تمببام  قطعببات 

ببببرای انعطببباف در مسببباحت قطعبببه اسبببت کبببه 
 % سطح زمین قابل استقرارست. 65در طراحی 

:  ببا هبر معببر اضبافی )ببا عبرض ده 1-تبصره 

%  به سطح اشغال )و 5متر و بیشتر(  

 شود.محل ساخت( افزوده می

% از سبطح اشبغال ببا 5: با کسر هبر 2- تبصره

% بببه تببراکم 5خواسببت خببود متقاضببی 

 شود )تشویقی(مجاز افزوده می

درصببببد عمببببق بیشببببتر محببببل  5توضبببیح:   -2-دو

اشبببغال نسببببت ببببه درصبببد اشبببغال جهبببت 
 انعطاف در طراحی است.

درصببد سببطح اشببغال دیگببر عمببال  در زمببره  60 •

حقببوق مکتسبببه شببهروندان ایرانببی شببده و قابببل 
نیسبت وگرنبه منطقبی ببود کبه ببا افبزایش  کاهش

 تراکم کاهش یابد.

 

در  قطعبببات محبببل اشبببغال بنبببا در معابرسبببت،  
محببل اشببغال بنببا بببه شببرط رعایببت غیرمعمببولی 

دیگر مفاد ضوابط )که خواهد آمد( در هبر جبای 
 زمین مجازست.

 

 ارتفاع کل بنا -2-3
ارتفببباع کبببل بنبببا )پایبببه و بدنبببه( در  -

درصبدی  های مختلف  معبادلتراکم
 از طول قطعه است.

اگر طول یک عدد نباشد، متوسبط آن  تبصره:
 مدنظر خواهد بود.

 محل ساخت بدنه بنا -2-4

بدنببه بنببا در محببدوده لفبباف بدنببه بنببا و بببا  •
شبود، رعایت کل مساحتی که محاسبه مبی

 تواند احداث شود.می
 

 لفاف بدنه بنا از معبر اصلی  •
خببط هببای مختلببف نبایببد از بدنببه در تببراکم -

لفاف بنا در بر معبر اصبلی کبه ببا زاویبه 
شبود معینی از لبه مقابل معببر ترسبیم مبی

-بیرون بزند. )کبه شبامل بخبش پایبه نمبی

 شود(
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شببود در تببراکم متوسببط ایببن توصببیه مببی -

 % باشد. 150شیب 

بدنببه بنببا  متوسببط فاصببله طبقببات بعببالوه •
نبایببببد از لبببببه معبببببر کمتببببر از متببببراژی 

ر فاصببله ضببربدر تعببداد طبقببات بنببا کمتبب
شببود ایببن مقببدار . توصببیه مببیداشببته باشببد

 عمق قطعه باشد. 10%
در مواردی کبه از کبل ارتفباع مجباز  تبصره:

متر برای هر  4/0شود استفاده نمی

 متر  5/1طبقه و حداقل 
 

هیییای غیرمجیییاور فاصیییله بدنیییه از لبیییه -2-5

 معبر
ای از ضبرورت دارد، بدنبه بنببا ببا فاصببله -

هببای زمببین غیرمجبباور معبببر سبباخته لبببه
 شود. 

% عمببق یببا طببول 6ایببن فاصببله  معببادل  -

 مترست.  5/1قطعه است و حداقل 
در مبببواردی کبببه بنبببا از حبببداکثر ارتفببباع  -

شود هر طبقه توصیه می کند.استفاده نمی

متببببر  5/1متببببر و حببببداقل فاصببببله  25/0

 باشد.
 

 تعداد طبقات -2-6

تقسیم تعداد طبقات از تقسیم ارتفاع مجاز  •
 شود.بر ارتفاع طبقات حاصل می

 
 شیب

لفاف در 
تراکم 
 متوسط

 
 
 
 
 
 

 

عببالوه ببببر مباحببث فبببوق، بببه نسببببتی در  •
متببر حببداکثر ارتفبباع بنببا  18معببابر زیببر 

حداکثر به نسبتی در عرض معبر محدود 
شبببود دو براببببر اسبببت. )کبببه پیشبببنهاد مبببی

 باشد(

در قطعبباتی کببه عببرض قطعببه کمتببر از   •
 5مترسببت، نیببز احببداث بنببا بببیش از  12

-طبقببه و پیلبوت( مجبباز نمببی 4طبقبه )یببا 

 باشد.
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توضیح: بعلت ضرورت فاصله جبانبی اصبوال  در 

متبببر  12قطعبببات ببببا عبببرض کمتبببر از 

ایجاد بدنبه ممکبن نیسبت و بهمبین علبت 
 ممنوع شده است.

 تراکم مجازنحوه مساحت زیر بنا و  -2-7

مسبباحت زیربنببا، حاصببل از مسبباحت پایببه و 
 مساحت بدنه است. 

 مساحت زیربنای پایه:   •
از سببطح اشببغال مجبباز ضببربدر تعببداد 

 شود.طبقه پایه حاصل می

 مساحت زیربنا بدنه بنا   •
زیربنای بدنه برابرست ببا مسباحت  -

طبقببه متوسببط بدنببه ضببربدر تعببداد 
 طبقات بدنه

عمببق برابرسببت مسبباحت طبقببات متوسببط  •
 الذکرست. عرض فوق× 

تعببداد طبقببات بدنببه برابرسببت بببا، تعببداد   •
 پایهطبقات مجاز منهای تعداد طبقات 

 
 

 تراکم مجاز: -2-8

% حجبببم حاصببببل بنبببا بببببا 80براببببر 

پذیرسازی( رعایت ضوابط است )جهت امکان
های یک خالقیت معماران و گریز از ساختمان

 شکل(
 
 

 
قطعبات غرببی )کبه  فواصل طبقه متوسبط بدنبه در

از برسببت( کببه حیبباط درغببرب قطعببه عمببق بببیش
 طراحی شده است.
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مثببال: فواصببل طبقببه متوسببط بدنببه )از طببرفین و 

 معبر و حیاط( در قطعات معمول
  فضای باز و سبز -3

مساحت فضای باز )در قطعات ببا یبک  -3-1

% مسبببباحت 40بببببر مجبببباور معبببببر( 

 قطعه بعداز اصالحی است.

% 20از فضبببای بببباز الاقبببل بایبببد معبببادل   •

مساحت زمین ببه شبکل سببز و روی خباک 
 باشد، یعنی زیر آن زیرزمین قرار نگیرد.

 10با افزایش هر معبر اضافی )با عرض   •

توانبد % از فضای بباز مبی5متر و بیشتر( 

% برسببد(. 25کاسببته شببود )تببا حببداقل بببه 

% روی خببباک ببببه ایبببن علبببت 20الکببن از 

 شود.کسر نمی

توضببیح: بببه معنببای دیگببر در قطعببات  -1-هشببت

% قطعبه 40معمول که مسباحت حیباط 

اسببت الاقببل بایببد نصببف آن بببه فضببای 
 سبز روی خاک اختصاص یابد.

مکان استقرار فضای باز )حیاط( در  قطعات  -3-2

معمببولی )قطعببات شببمالی و جنببوبی و یببا 
شببرقی و غربببی کببه عمببق قطعببه بببیش از 

اور معبر "بر" آنهاست(، در سمت غیرمج
خواهبببد ببببود و عمبببق متوسبببط آن حبببداقل 

عمق قطعه است. الکن مساحت آن  35%

 % مساحت قطعه است.40حداقل 

درصبد کمتبر ببودن عمبق از  5توضیح: -2-هشت 

عمبببق الزم ببببرای فضبببای بببباز ببببرای 
 انعطاف در طراحی است.

 

-فضای باز در انواع دیگر قطعات دیگر می -3-3

 تواند در هر مکان باشد با دو شرط زیر: 
مسببباحت فضبببای بببباز )در قطعبببات یبببک ببببر(  -

% مسباحت زمبین باشبد و لببه هبای 40حداقل 
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 تعاریف و توضیحات تبعی و مکمل و اشکال ضوابط 

ازای هبر سبانت ببه 25غیرمجاور معبر الاقل 

طبقه بدنه از لبه قطعه فاصله داشبته باشبد، کبه 

 متر کمتر باشد.  5/1نباید از 

 فضای سبز: -3-4

% 5حبببداقل تبببأمین فضبببای سببببز معبببادل 

 زیربنا در حیاط و یا طبقات ضرورت دارد.

% مسباحت قطعبه 20فضای سبز ببیش از   •

توانبببد در سبببقف بدنبببه و یبببا در باشبببد، مبببی
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

بنببا یببا توانببد در روی سبقف پایببه شبود(  مببی
 طبقات تأمین گردد.

متبببر ایجببباد یببببک  40در ابنیبببه بلنبببدتر از   •

متببر  25فضببای ببباز سبببز طبقبباتی در هببر 

متر و عدم انسداد  5یکبار با ارتفاع حداقل 

 حداقل سه طرف آن، ضروریست.
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 های شهریقطعات و بلوک% حجم در 80چگونگی تحقق  -5-10-2

هبای همانطور کبه گفتبه شبد، ببرای محقبق شبدن خالقیبت معمباران و اجتنباب از فبرم 

توانبد % حجم حاصل با ضوابط امکان احداث دارند و طراح بنبا مبی80ها یکسان در ساختمان

 % از حجم را بکاهد.20با خواست خود یا کارفرما 

 چند بلوک شهری آورده شده است.هایی از این امر در در اشکال بعد نمونه
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 فصل ششم

هایی برای تدوین ضوابط احداث بنای ارائه چهارچوب

 نگرجامع
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-ضیوابط احیداث بنیای جیام  هایی برای تیدوینارائه چهارچوب -6

 نگر

ای کبه ضبوابط بایبد ببه آن پاسبخ گویبد، گانبه دهنخسبت معیارهبای در این بخش 

،  "ضببوابط"و سببپس بببرای هببر یببک از محورهببا ضببروری بببرای تببدوین  شببدهمشببخص 

ور شبود، کبه از کبدامیک از معیارهبا بهبرهمشخص می خاصیاصولی وضع و با عالئم 

 .اندآنرا مورد رعایت قرار داده شده و یا

*  توضیح: حروف داخل اشکال هندسی توجه ضابطه به محورهای اساسی ضبوابط احبداث بنبا را نشبان 
 دهد.می

  

 محورهای ضوابط احداث بنا باید به آنها پاسخ گویدمعیارهایی که ضوابط می ردیف

 ارتفاع بنا ز  سیمای بصری و زیبایی=  1

 فاصله بنا از طرفین هـ آب و هوا و اقلیم = 2

 مکان استقرار بنا و فضای باز س سالمت و بهداشت=  3

 فاصله بنا از لبه معبر م مرایا و مدیریت احجام =مناظر و  4

 فضای سبز و باز پ پستی و بلندی= 5

 تراکم ساختمانی د دید و اشراف مزاحم= 6

 نورگیرها ع عرف و سنن و حقوق مکتسبه= 7

 سیمای جانبی  ب آن =  الزاماتریزی شهری و برنامه 8

 بام خ خالفیت و تنوع بصری= 9

 پیلوت و پارکینگ و معیارهای ویژه شهرهای خاص= 10
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 بلندی و ارتفاع بنا -6-1

 باید مورد توجه باشد.محور ارتفاع ساختمان الاقل در سه 

 ارتفاع در بر معبر -6-1-1

نسبببتی ببببا عببرض معببببر داشببته باشبببد.  ،جببوار معبببر ارتفببباع بنببا بایبببددر 

% 50 ازکبه وقتبی ایبن نسببت دهبد شناسی بصری شهری نشان مبیمطالعات زیبایی

 نیبز رسبد و چنانچبه از دو براببر، معببر فاقبد بدنبه بنظبر مبیباشبد عرض معبر کمتر

 .نمایدبیشتر باشد در فضا احساس تنگی را ایجاد می

 

های مناسبب بصبری و ویژگی ،تواندلذا رعایت تناسبی بین این دو عدد می   

کببه در زیببایی را بببرای شببهر و معببابر آن فببراهم آورد. ایبن نسبببت ضببرورتی نببدارد 

توانبد در نقباط مختلبف ریبزی شبهری مبیثابت باشد و برحسبب برنامبهکل هر شهر، 

     . داشته باشدشهر نوسان 

عبرف،  ،ریبزی شبهریهایی از شهر که ضبرورتهای برنامبهالبته در بخش

گیببرد و یببا پیشببی مببی ،بببر اصببل محصببوریت مناسببب بنببا ،حقببوق مکتسبببه یببا سببنن و

تبوان بببا دالیببل شبود، مببیمحصبوریت بببا ردیبف درختببان و عناصبر دیگببر تبأمین مببی

   توجیهی قوی از آن سرباز زد.

 ارتفاع بنا در بر دو معبر 

سبببت در جبببوار دو یبببا چنبببد معببببر باشبببد، لبببذا ضبببرورت دارد کبببه ا بنببا ممکبببن

 قرار گیرد.معیارهای دیگری مدنظر 

 

 

 م ز

 ز ع
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 (نبشیارتفاع بنا در بر دو معبر متقاط  )قطعات  

برابر نسببتی کبه ببرای هبر یبک  ،بنا هر معبر ارتفاعجوار ست در ا بدیهی

 تبرعبرض تا فاصله معینی در مجاورت معبر کبم امانظر گرفته شده خواهد بود، در 

 کند.تبعیت تر تواند از معبر عریضارتفاع بنا می

تبر تبا عبرض معببر توانبد از معبادل عبرض معببر کبم عبرضاین عمبق مبی

تر تغییر نماید و یا حتی معادل نصف حاصل جمع آنهبا )متوسبط دو عبرض( عریض

   تغییر نماید.  ، این نسبتنیزتواند در نقاط مختلف شهر باشد. البته می

 )قطعات دوکله( عرضیارتفاع بنا در مجاورت دو معبر غیرمتقاط      

معبادل نسببتی از همبان معببر خواهبد  یبک از دو معببرارتفاع بنا در بر هر 

ای کبه ببه اینکبه هبر کبدام تبا چبه عمقبی بهمبان ارتفباع خواهبد ببود از زاویبه امبابود. 

شود، تبعیبت خواهبد کبرد. ببرای مثبال اگبر ارتفباع ها از بر بنا ترسیم مینسبتهمان 

شبیب صبفحات یباد شبده  باشدبرابر عرض  5/1بنا برابر عرض معبر و در دیگری 

 خواهد بود.% 150و  100%

 

 

 

 

 

 

 

 

ه

 ـ
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 249 نگرهایی برای تدوین ضوابط  احداث بنای جامعفصل ششم: ارائه چهارچوب
 

 در جوار فضای باز )حیاط( اارتفاع بن -6-1-2

توانبد از عمبق حیباط مبیارتفاع بنا در جوار فضای باز )غیرمجاور معببر( 

تبوان گفبت، عمبق حیباط نسببتی از یا ببرعکس مبی )مشابه عرض معبر( تبعیت نماید

الکبن معمبوال  از نسبببت مناسبب ببا ارتفبباع دو سباختمان مجباور هببم  ارتفباع بنبا باشببد.

 نماید.تبعیت می

ارتفییاع بنییا در جییوار حیییاط شییمالی قطعییات شییمالی و حیییاط جنییوبی قطعییات  

 جنوبی

طبور فاصبله براساس همان نظریه تبعیبت ارتفباع از فضبای مجباور آن و همبین

حبداقل معبادل نصبف مجمبوع دو ارتفباع و حبدمطلوب  ،که در دنیا آنرا مناسب بین دو بنا

لبذا اگبر در هبر زمبین  بایبد تبعیبت نمایبد.، مبیدانندبرابر مجموع دو ارتفاع می حداقلآنرا 

باشبد(  هبامعادل یکی از این دو نسبت )و یا در حبد فاصبل آن ،فاصله ساختمان تا لبه قطعه

    .فاصله مناسب بین دو بنا رعایت خواهد شد

ریزی تا چبه حبدی نقاط مختلف شهر و اینکه برنامهدر تواند این فاصله می

 کند متفاوت باشد.ها را طلب میپراکنش یاتراکم ساختمان

هبا زیباد سبت پبراکنش سباختمانا مقبررهبایی از شبهر کبه در بخبش مثال  

و در  بشببود (و حتببی بیشببتر)ارتفبباع دو بنببا  معببادل توانببدمببی باشببد ایببن فاصببله

   مناسب( )یعنی حداقل فاصله ترین نقاط شهر معادل نصف دو ارتفاعمتراکم

 

 ارتفاع بنا در جوار فضای باز قطعات شرقی یا غربی دارای عمق مناسب

 ح ز

 ز ع
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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 

حیبباط شببرقی در  .گیببردغربببی اسببت( فضببای ببباز در سببمت مقابببل معبببر شببکل مببی

لی هبای شبماحیباط ی معبادلقطعات شرقی و حیاط غربی در قطعات غربی با فواصل

 شود.جایگزین میو جنوبی 

 فضای باز در قطعات شرقی یا غربی با بر طوالنی و عمق کم

حتبی  تواند در جنبوب )مناسبب ببرای نبور( ودر این قطعات فضای باز می

واقبع شبود و برحسبب حدمناسبب ببین  مناسبب شمال برای نورگیری مناسب و تهویبه

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، 

% 25توانبد تبا % ارتفباع در هبر سبمت اسبت، ایبن فاصبله مبی50حدمناسبب گرچبه 

   ارتفاع بنا نیز کاهش یابد.

در صببورت اسببتقرار حیبباط در شببمال و جنببوب )و یببا فقببط جنببوب( بنببا از 

زمین سباخته نشبده ببود(  ) یا اگر تواند به بنای همسایه متصل شودشرق یا غرب می

 های بعدی این امر را رعایت نماید.به لبه متصل شود و ساختمان

در چنین مواردی ضبرورت دارد کبه بدنبه شبرقی یبا غرببی متصبل ببه لببه 

ین دارای نماسببازی مشبببابه یببا همگببون ببببا نماهببای دیگببر باشبببد. بببرای تشبببویق زمبب

توان اجبازه داد، کبه از ارتفباع معینبی ببه بباال نبورگیر احبداث شبود. ببه نماسازی می

 شرطی که در صورت انسداد آن درآینده مشکلی برای نورگیری ایجاد نشود. 

 فضای باز در قطعات دو بر، سه بر و چهار بر

ه ب

 ـ
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بنبا در چنبد سبمت رعایبت ارتفباع زمبین  در این قطعات بعلت چند بربودن 

، اسبتقرار ببه علبت نبورگیری مناسبب نسبت به عرض معابر ضرورت دارد، بعالوه

سبت ا ، کبه البتبه بهتبرتوانبد مجباز شبمرده شبودمبی قطعهفضای باز در هر بخش از 

 هماهنگی با ابنیه ساخته شده مجاور نیز توصیه گردد.  

 

 ارتفاع کل بنا -6-1-3

شبود. خبودی خبود از رعایبت ارتفاعبات دیگبر حاصبل مبیهارتفاع کل بنا ب

ای کبه از لبببه بنبا در ببر معبببر و ببا شببیب صببفحه ،ببرای مثبال در یببک قطعبه شبمالی

ای کبه از لببه بنبا در ببر شبود و صبفحهمتناسب با نسبت ارتفباع ببه معببر ترسبیم مبی

گبردد، فاع بنا و به عمق فضبای بباز حاصبل مبیفضای باز شمالی با شیب نسبت ارت

 .سازدتواند از آن بلندتر باشد( را مشخص میارتفاع کل بنا )یا حدی که بنا نمی

 

 

 

 

 س

 ـ

ه م

 ـ
س

ـ   
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توان حبد ارتفباعی معینبی را نیبز ببه مبحبث فبوق هایی از شهر میدر بخش

قبرار داد. در ایبن افزود و یا نسبتی از طول یا مساحت قطعه را مالک حبد ارتفباعی 

 شود.صورت آن حد به مباحث فوق افزوده می

 

 

 فاصله از طرفین -6-2

بناهای ردیفی )متصل به هم از طرفین( کبه در ضبوابط ایبران رواج دارد، 

شببود، بنببابراین از تمببام عببرض قطعببات اسببتفاده مببی ، از جملببه آنکببهچنببد حسببن دارد

-هبا از نظبر انبرژی صبرفهاتصبال بدنبهعرض باشند. بعبالوه ببا توانند کمقطعات می

باشبد، ببه مبیهبم نیبز اساسبی  مشبکلچند اما در مقابل دارای  شود.جویی حاصل می

ایبای پشبت رکبه منباظر و م آورد،ببه وجبود مبیهای سراسری ، دیوارهاین ترتیب که

سازد و اگر ابنیبه در یبک ارتفباع و مسبطح سباخته نشبوند، خود را به کل مسدود می

و برخببی از در تهببران  در حببال حاضببر)کببه  دهببد.را شببکل مببیامناسبببی هببای نبدنببه

هبا بباب ببرروی ایبن بدنبه هبای دیبواریزیببایی آنهبا، نقاشبیبه ناچار و برای شهرها 

 (. شده است
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 شهر تهران -مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده

سببایه انببدازی سببطحی طببوالنی و بببدون انقطبباع از پشببت خببود را در از نظببر سببایه

 تواند خیابان و یا فضای سبز و باز همسایه باشد.دهند. که میزمستانی قرار می

ای تدوین گردند که از ارتفباع معینبی ببه ترتیب مناسب است که ضوابط به گونهبدین

 ها منفصل از هم ساخته شوند.باال، ساختمان

ارف هببای متعببهببای بلنببدتر از سبباختمانبایببد شببامل سباختمانایبن ارتفبباع مببی

 افکنبی آنهبا، موجبب سبلب اشبعهاطراف خود باشد و همینطبور از ارتفباعی کبه سبایه

هبای بلنبدتر از ایبن حبد ببا فاصبله از هبم سباخته یعنبی سباختمان تر نشبود.همسایه شمالی

ترتیبب دیبواره انسبداد بصبری هبم ایجباد نشبده شوند که اشعه از بین آنها عبور نماید. ببدین

 گردد.مناظر پشت )و آسمان( حاصل میو از بین ابنیه دید به 
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انببدازه  هدر غیبر اینصببورت بایببد هببر سبباختمان از سباختمان شببمالی خببود ببب

برابببر  5/1طببول سببایه زمسببتانی فاصببله داشببته باشببد )کببه بطببور متوسببط در ایببران 

 .ارتفاع است(

 هبای جنبوبی در صبورتی کبه ارتفباع آنهبا ببه حبدی باشبد کبهسباختمان در عین حال،

از آن ارتفباع ببه  حبداقل یبدطول سایه زمستانی آنهبا از عبرض معببر بیشبتر شبود، با

   باال با فاصله از هم ساخته شوند.

-شمالی نیز در صورتی که طول سایه آنها ببه گونبه در قطعات هاساختمان

شببمالی، خببود سببایه بیاندازنببد بایببد بببا فاصببله از هببم )از  ای باشببد کببه بببه سبباختمان

 شوند. طرفین( ساخته

ا یبک تبدر دنیا تقریبا  به هم نزدیک و حدود یک پنجم فاصله مناسب ابنیه از طرفین 

باشبد، کبه ازای هبر طبقبه مبینیم متبر ببه ،ضوابط برخی از هفتم ارتفاع بناست و در

متببر  3و   5/2و  2البتبه نبایببد از مقببدار معینبی نیببز کمتببر باشبد. کببه ایببن فاصبله نیببز 

% کبه در شبهرهای مختلبف و یبا 25% تبا 10از عبرض قطعبه است و یا درصبدی 

  تواند، تغییر نماید.های مختلف یک شهر برحسب شرایط آنها میبخش

پبذیری ایبن ضبابطه، اتصبال از یبک سبمت در قطعات کبم عبرض ببرای تحقبق

 (.Semi detachedهای . )ساختمانشودمجاز شمرده می

 ،نماسبازی باشببد دبدنبه متصبل شببده باشبد و فاقببدر مبواردی کبه سبباختمان مجباور بببه 

به ساختمان جدید اجازه داد، که در همبان سبطح، انبدازه و ارتفباع ببه آن بنبا  توانمی

     متصل ساخته شود.

 مکان استقرار فضای باز و سط  اشغال -6-3

 انواع مکان استقرار فضای باز و سط  اشغال بنا -6-3-1

ه م

 ـ

س

ـ   

 م

 ـ
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هببای شببهری( ببباز در قطعببه )و در بلببوکپببنج گونببه نحببوه اسببتقرار فضببای 

 قابل تصور است:

 ،)مشببابه شببکل رایببج در ایببراندر جنییوب قطعییات فضییای بییاز روش اول: اسییتقرار 

 بعداز طرح جامع اول تهران( که از اشکال منحصر به فرد در جهان است.

 که برای اخبذ نبور جنبوب مفیبد است هااز مزایای آن آزاد بودن جنوب ساختمان

 توان به موارد زیر اشاره کرد.و از معایب آن می باشدمی

 تقسیم فضای باز هر بلوک به دو بخش موازی و درنتیجه باریک بودن آنها -

گیبببر ببببودن فضبببای بببباز ببببین دو ردیبببف سببباختمان واقبببع در بلبببوک سبببایه -

 های شمالی و جنوبی()ساختمان

رامبپ ببرای )در قطعبات شبمالی( کنار معبر  هایحیاطاستفاده نامناسب از  -

 پارکینگ و یا حتی خود پارکینگ 

بعلببت وجببود حجببم سبباختمان در جنببوب  ،معببابر ایجبباد حببس عببدم تعببادل در -

 معابر و فضای باز در شمال آن

مشببابه :  (میییان بلییوک) سییمت غیرمجییاور معبییر در فضییای بییازروش دوم: اسیتقرار 

ث ها در ببر معببر احبداآنچه بخصوص در شهرهای اروپایی باب است، که ساختمان

شبود. از معایبب ایبن شوند و فضاهای سبز در میان بلوک در جبوار هبم واقبع مبیمی

 ،باشبند حبدیها بلندتر از ها عریض نباشند و ساختمانست که اگر خیابانا روش این

 کببه طببول سببایه آنهببا بببیش از عببرض معبببر باشببد، کببل معبببر و بخشببی از سبباختمان

 مانند.از اشعه زمستانی محروم می شمالی خیابان

 توان به موارد زیر اشاره کرد:و از مزایای آن می

 تجمیع فضاهای سبز در جوار هم و موثربودن آنها از نظر منظر -
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)سباختمان در هبر دو طبرف  وزنمتعادل بودن معابر ببا داشبتن دو بدنبه هبم -

 معبر(

)بخصبببوص در  عببدم امکببان تبببدیل فضبباهای ببباز بببه پارکینببگ و رامببپ -

 قطعات شمالی(

روش مببورد اسببتفاده در : قرارگیییری فضییای بییاز در هییر دو سییمت بنییا روش سییوم:

 مریکببا بببا یببک پببیش حیبباط در جببوار معبببر و یببک حیبباط پشببتیآای شببهرهای حومببه

 مرسوم است.

تبوان آنبرا از معایبب آن تواننبد کوچبک باشبند، کبه مبیدر این روش قطعات نمی

 عبارتند از:نیز برشمرد و محاسن آن 

دو فضبای بباز در طبرفین کبه ببه گشبوده ببودن معببر متعادل بودن معبر ببا  -

 کند.هم کمک می

داشتن فضای باز در وسبط بلبوک مشبابه روش دوم، البتبه ببا عبرض کمتبر  -

 شوند.بخش تقسیم می بدوکه البته گاهی بوسیله یک معبر پیاده و یا پشتی 

مشبابه ایببران تبا قبببل از : قرارگییری سییاختمان در اطیراف فضییای بیاز روش چهیارم:

رح جامع تهران، که در آن ساختمان از چهار طبرف، سبه طبرف )و یبا حبداقل دو ط

کنببد و در بسببیاری مواقببع مثببل یکببی از فضبباهای طببرف( فضببای ببباز را احاطببه مببی

 کند.بسته خانه عمل می

تمبام نورهبای شبمالی، جنبوب، از د، کبه نباین شانس را دار هادر این روش ساختمان

 استفاده نمایند. از آنهاتعدادی شرق و غرب و یا حداقل 

 از معایب این روش اینست که:
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ساختمان بایبد کوتباه باشبد، کبه فضبای بباز بتوانبد نوررسبانی الزم را انجبام  -

 دهد.

 تواند خیلی کوچک باشند.زمین و ساختمان نمی -

 روش پنجم: قرارگیری ساختمان در وسط قطعه:

رد اسببتفاده اسببت و هببا مبوکببه اغلبب در ویالسببازی "کباله فرنگببی"بببه روش  رمشبهو

 های شهری آنست.شهرک غرب تهران از نمونه

از مزایبای ایبن : روش ششم: آزاد بودن محل استقرار فضای باز برحسب هر طیرح

 وری مناسب برای هر قطعه است.روش، آزاد بودن طراحی و بهره

-گزینبی مناسبب ببرای بهبرهایا تجمیع فضای باز و یا فاصلهروری از مالکن از بهره

-نمبینیبز  و احتماال  حقوق همسبایگی و شبهریتواند محروم گردد میوری از اشعه 

 .تواند رعایت گردد

هببای آن یکببی از یببک شببهر، در هببر یببک از بخببش درسببت ا ممکببن :یییک توضییی 

 را برحسب وضعیت آن اعمال کرد.  فوقهای روش

البته مکان ساخت، فضای بباز و اسبتقرار بنبا تحبت تبأثیر شبروط تحقبق  :دو توضی 

 ارتفاع و فاصله طرفین قرار دارد.

 های مختلف استقرار فضای بازمقایسه گونه -6-3-2

بببرای ایببن مقایسببه، بایببد آنهببا را در سببه گونببه مختلببف ارتفبباعی ابنیببه مببورد 

 مقایسه قرار داد و قطعات تفکیکی کوچک، متوسط و بزرگ

 )کوچک( طبقهدو  تابنیه یک ا -

 )متوسط( طبقه 6تا  3ابنیه عمدتا   -
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 )بزرگ( طبقه 6از  و ابنیه بلندتر -

 های ارتفاعی ابنیه و مساحتی قطعاتمقایسه فضای باز در گونه

تبک واحبدی هبای کوتباه اغلب برای سباختمان ،شیوه حیاط مرکزی )سنت ایران( •

ببرای ایبن ابنیبه شباید ایبن روش کبارآترین  تواند مفید واقع شود و تک واحدیمی

 نمایبد.باشد، چون فضای باز ببه عنبوان بخشبی از فضباهای داخلبی هبم عمبل مبی

بببا  ،طبقببه نیببز از ایببن روش 6 تببا هببای مسببکونیمجموعببه حتببیالبتببه در اروپببا 

 گردد.استفاده میفضای باز مشترک و نسبتا  بزرگ 

ارتفبباعی مناسببب اسببت، البتببه بببرای هببای : بببرای انببواع گونببهفرنگیییشیییوه کییاله •

های ارتفاعی میانه ترست و در گونههای بلند مناسبواحدهای ویالیی و ساختمان

 تر خواهد شد. نیاز به قطعات عریض

هبای متوسبط ارتفباعی کبامال  مناسبب اسبت و : ببرای گونبهشیوه حیاط در طیرفین •

امریکبایی رهای هبای شبهخصوص در حومبهه البته واحدهای ویالیی نیز از آن ب

 تواند در این روش کوچک باشد.اندازه قطعات نمی اماشود، بسیار استفاده می

 شیوه حیاط جنوبی )سبک طرح جام  تهران( •

در مبببورد  فقبببط بتبببوان گفبببت، عمبببال  در هبببیل مبببوردی، مناسبببب نیسبببت و شببباید

 مفید واقع شود.  بتواند، ،در جوار معابر کم عرض ،واحدهای کم ارتفاع

 کند.تا حدی جبران می ،حیاط قطعات شمالی یقمعابر را از طر چون تنگی
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ست و برای قطعبات دو یبا چنبد ا در خالقیت معماری مفید شیوه فضای باز آزاد: •

دیگببر توانببد حقببوق همسببایگی و شببهری سبباز نیسببت، ولببی مببیبببر چنببدان مشببکل

 را مخدوش نماید.قطعات 

 شیوه حیاط در بخش غیرمجاور معبر •

در قطعببات شببمالی و جنببوب زمببین در قطعببات جنببوبی از یعنببی شببمال زمببین 

ترین شیوه در تشکیل فضای باز یکپارچه بلبوک، فاصبله مناسبب ابنیبه از مناسب

 ست.ا سازی مناسب معابرهم، بدنه

هبای بلنبد و بسبیار بلنبد، فضبای معبابر را تنبگ تنها در مبورد سباختماناین شیوه 

ایا را رمرکزی )کاله فرنگی( بهترین مدهد. در مورد این ابنیه ساختمان جلوه می

 دارد.

 فاصله لبه بنا از بر معبر -6-4

در ضوابط مرسوم ایران در قطعات شمالی بنبا بعبداز حیباط احبداث 

در بیشبتر کشبورهای اروپبایی . شود و در قطعات جنوبی در بر معببرمی

نیز سازد. در ایران شود و برای آن دیواره میبنا در بر معبر احداث می

تمایل مردم به احداث بنا در بر معبرست، بخصوص اگبر ببرای کباربری 

 برداری واقع گردد.تجاری مورد بهره

 2-6و  1-6الکن با رعایت ضوابط مرتبط به ارتفاع که در بنبدهای 

و  نباشببددارای محببدودیت توانبد مببیببه آنهببا اشباره شببد، محببل احبداث بنببا 
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تواند نشینی میعقب حسب عرض معبر و عمق قطعه و ارتفاع موردنظر

 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 

رسبد، کبه در صبورت رعایبت طول سایه در قطعات شمالی به نظر مبی رعایت

، احتمباال  احبداث بنبا مبحبث منبدرج در ایبنمبوارد یباد شبده، احبداث بنبا ببا مببانی 

    کند.به بر معبر میل می اغلب

 فضای سبز و باز -6-5

 مقدمه و وض  موجود -6-5-1

به ایبن امبر در ایبران عمبال  غیرمسبتقیم و از طریبق سبطح اشبغال پرداختبه 

با اعالم درصد اشغال بنبا، درصبد فضبای بباز نیبز مشبخص ترتیب که شود. بدینمی

 فضبای بباز% عمبال  60ببا اعبالم سبطح اشبغال گردد. در طرح جامع اول تهران می

دو طبقبه  هبایببرای سباختماندر واقع % سطح زمین مشخص گردید، که 40 معادل

بببه سباختمان بببا هبر تعببداد طبقبه تسببری یافبت. یعنببی بببا  هابعبدوضبع شببده ببود، ولببی 

شببورایعالی نتیجببه یافببت. در سببرانه فضببای ببباز مرتبببا  کبباهش مببی ،تفببع شببدن بنببامر

صببه را رفببع نمایببد، لببذا ای کوشببید ایببن نقدر مصببوبهمعمبباری و شهرسببازی ایببران 

متبر  60فضای باز به هر واحد )آپارتمان( را عدد معینبی تعیبین نمبود، کبه از نسبت 

طبقبه ببه  هشبت حبد در ابنیبه متبر ببرای هبر وا 40برای ابنیه یک طبقه شروع و به 

 باال کاهش یافت، این ضابطه به دو علت مورد توجه و عمل واقع نشد:

ه ز

 ـ

س

ـ   
 ز
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، اینکه چون فضای باز نسبت به واحد بود، ببا بزرگتبر ببودن واحبدها سبرانه دلیل اول

کننبده یعنبی هبر چبه مصبرف (و با کوچک شبدن افبزایش)یافت فضای باز کاهش می

نسببت ببه زیربنبا باید نسبت بزرگتری فضای بباز  ،بود تر درآمدیهای پاییناز گروه

 کردند.تأمین می

، سبتا ببرای هبر واحبدمتبر  40فضای بباز  ابنیه یک و دو طبقه کهبرای مثال در 

متبری ببود یبک  120متری ببود فضبای بباز یبک ششبم زیربنبا، اگبر  240اگر واحد 

 .گرددمی انمتری بود برابر زیرب 40سوم و اگر 

هبا وغیبره( ببه ایبن ضبابطه و عبدم وران )شبهرداریبهبره ه ببودنعالقب، ببیدومدلیل 

-مسکن و شهرسازی برای اعمال آن ببود، کبه ایبن ببیوزارت پیگیری 

 .نمودمیگی را تشویق عالقه

 سازی تهرانضوابط بلندمرتبه •

سببازی تهببران نسبببت فضبای ببباز را بببه زیربنببا تعیببین ضبوابط بلندمرتبببهدر 

 آن بببهرا  و سبپس ضببریب آلبودگی هبوا ه% قبرار داد42و آنبرا در پایبه معببادل  شبده

 .ه استو با ضرایب شهرسازی آن را تدقیق نمود هافزود

ضببابطه بببه افببزایش عملکببرد فضبباهای سبببز وقتببی بزرگتببر ایببن 

د( نشبوبا هم تأمین  واحد که هستند )یعنی فضای باز برای تعداد بیشتری

 عکبستبوان ببا اعمبال ضبریبی مبثال  ضبریب ه ایبن امبر را مبینمودتوجه 

  .تعداد طبقه باشد

 

( = فضای باز42× ( : )زیربنا 100× ) تعداد طبقه    

 

 روش تأمین فضای باز -6-5-2

ه م

 ـ

س

ـ   
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 روش تأمین فضای باز روی زمین

قطعبی اسبت کبه رابطبه مسبتقیمی ببین فضبای بباز و شبهروندان بایبد وجببود 

 آن به شرح زیرست: عناصرداشته باشد، که به ترتیب بهترین 

سببرانه بببرای هببر سبباکن یببا شبباغل در هببر سبباختمان، کببه بببا افببزایش تعببداد  -ییک

 داشته باشد. یوران و درنتیجه مساحت فضای باز باید ضریب کاهشبهره

هبا ممکبن نیسببت و بطبور مسبتقیم در طبرح سبوالطبرح از آنجبا کبه معمبوال   -دو

تببوان پببذیرد. لببذا مببیافبزایش سببرانه زیربنببا بطببور غیرمسببتقیم صببورت مببی

نسبت فضای باز به زیربنا را مالک عمل قرار داد، که ضریب کباهش یباد 

از ایببن طریببق بببرعکس ضببوابط  تببوان اعمببال کببرد.شببده را هببم در آن مببی

رسبازی گروههبای کبم درآمبدتر نسببت بیشبتری را در رعایبت مسکن و شه

 فضای باز، نباید تحمل نمایند.

نسببت ببه مسباحت زمبین باشبد سبطح فضبای بباز تبر اینسبت کبه روش ساده -سه

رایبببج اسبببت و قاببببل قببببول و پبببذیرش  در حبببال حاضبببر)همبببان امبببری کبببه 

 یابد.به آن نیز افزایش ( و با افزایش طبقه باشدنیز می هاشهرداری

 % تببا چهببار طبقببه )وضببع رایببج( آغبباز کببرد و بببا40بببرای مثببال از 

طبقببه اضببافی درصببدی بببه آن افببزود )کببه محاسبببات بطببور غیرمسببقیم  هببر

 به فضای باز ببا ضبریب کباهش افبزایش سبطح را بایبد مبدنظر نسبت زیربنا

توانبد فضبای بباز % مبی80% یا 70معینی نیز مثال   نسبت در .داشته باشد(

را متوقف کرد. این نسبت به خبودی خبود ببا درصبد کباهش ببرای هبر طبقبه 

% ببه فضبای 2ازای هبر طبقبه اضبافی هشبود. ببرای مثبال اگبر ببحاصل مبی

   .شودمتوقف میبه شرح ذیل % فضای باز 66 سطح در .باز افزوده شود

ض

ر
ه

 ـ
 س
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 ازای هر طبقه: محاسبه تراکم با روش فضای باز افزاینده دو درصد به 4شماره  جدول

 تراکم درصد اشغال درصد باز تعداد طبقه

4 40% 60% 240% 

5 42% 58% 290% 

6 44% 56% 336% 

7 46% 54% 370% 

8 48% 52% 416% 

9 50% 50% 450% 

10 52% 48% 480% 

11 54% 46% 504% 

12 56% 44% 528% 

13 58% 42% 546% 

14 60% 40% 560% 

15 62% 38% 570% 

16 64% 36% 576% 

17 66% 34% 578% 

18 68% 32% 576% 

 

طبقبه  18% برای هر طبقه تراکم 2شود که در صورت کاهش مشاهده می

 هبایکبه در سباختمان توان بطبور ثاببت گفبتمی شود، بنابراینطبقه می 17کمتر از 

 % باشد.66طبقه و بیشتر درصد فضای باز  17

، حبداکثر فضبای باشبددرصبد  5/2ضریب کاهش برای هبر طبقبه  چنانچه 

 % خواهد بود.60 به شرح جدول باز

 
درصد  5/2درصد و  60تا  50ازای : محاسبه تراکم با روش فضای باز افزاینده به 5شماره  جدول

 برای طبقات بیشتر
 تراکم درصد اشغال درصد باز تعداد طبقه

4 40% 60% 240% 

6 45% 55% 330% 

10 55% 45% 450% 

16 60% 40% 640% 

17 5/62% 5/37% 5/637% 
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18 65% 35% 630% 

ببه و بیشبتر سبطح اشبغال ببه  16درصبد کباهش از  5/2شود ببا مشاهده می

 ماند.% ثابت می60و فضای باز در  40%

% و بعبداز 50طبقبه  6% و 45طبقه فضبای بباز  5در صورتی که برای 

 رسبد.% مبی70ببه  فضای بازباشد، حداکثر سطح  داشته هر طبقه دو درصد کاهش

هبببای تبببر از روش% اسبببت، کبببه مناسبببب30حبببداکثر سبببطح اشبببغال ایبببن ترتیبببب ببببه

 دیگرست.

 

 
 2کاهش  طبقه و 6درصد برای  50ازای : محاسبه تراکم با روش فضای باز فزاینده به 6شماره  جدول

 ازای هر طبقه و بیشتر درصد به
 تراکم درصد اشغال درصد باز تعداد طبقه

6 50% 50% 300% 

10 58% 42% 420% 

14 66% 34% 476% 

16 70% 30% 480% 

17 72% 28% 476% 

 در زمین و طبقات توامان طور به روش تأمین فضای سبز و باز

مطلبوب شببهروندان اسبت و سببطح از آنجبا کببه سبطح اشببغال بیشبتر، بسببیار 

شود بخشبی از فضبای % عمال  به حقوق مکتسبه مردم بدل شده است، می60اشغال 

ایبن ضبوابط احبداث بنبا از  هایآخرین نمونه برخی از نمود.در طبقات تأمین  را باز

% سبطح اشبغال ثاببت اسبت و نسببتی ببرای فضبای 60یعنی همان  .اندنمودهطریق عمل 

نباشببد در  آنی % حیبباط پاسببخگو40شببود کببه چنانچببه بنببا تعیببین مببیسبببز و ببباز بببه زیر

سبازی )ضبوابط بلنبد مرتببه شبودتبأمین مبیفضبای سببز طبقات و یا روی بخش پایه بنبا 
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هببای جدیببد دنیببا از ایببن و تعببدادی از بببرج تهمببدان، بببرج مشببهور شببهر فرانکفببور

 .نمایند(طریق فضای سبز مناسب را تأمین می

 تراکم های تعیینروش -6-6

 مقدمه -6-6-1

هببای هببای سبباختمانی، تحقببق تببراکمتببرین وظببایف تببراکمیکببی از عمببده

پذیری جمعیتی است که برای هر یک از تقسیمات شهری از طریق سقف جمعیت

 شود.آنها تعیین می

پبذیری هبر یبک از تقسبیمات شبهری، از طریبق امکانبات سقف جمعیبت

مات ضروری، اراضبی توسبعه، پذیرش جمعیت هر تقسیم شهری با توجه به خد

تعیبین  ریبزیهبای برنامبهشاخصبهکشش معابر، کشش تأسیسات شبهری و دیگبر 

 گردد.می

هببای گذشبته از طریببق ضبرب جمعیببت بدسبت آمببده در سببرانه در طبرح

 "تبراکم"شد و با تقسیم آن به اراضی مسکونی زیربنا مقدار کل زیربنا تعیین می

 .گشتحاصل می

دهد که این امر بعلت اینکه تراکم هر قطعه زمین به موارد مطالعات حاضر نشان می

هبای کالببدی دیگری مثل حقوق همسایگی، سیمای شبهری، حقبوق سباکنان و ویژگبی

 توانند قطعا  تراکم تعیین شده را پاسخ گویند.قطعه مرتبط است، لذا تمام قطعات نمی

آنهبا را ببا تواننبد، کمبودهبای سبادگی مبیهدر حالی که قطعات دیگری ب

پذیری رعایت تمام حقوق و ضوابط یاد شده جبران نمایند، لذا روش منطقی تراکم

 .باید به شکل زیر تغییر نمایدمی

 پذیری مسکونی قطعات در تقسیمات مختلف شهریروش تراکم -6-6-2
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پبذیری هبر تقسبیم شبهری معبین از طریق مباحث مختلف سبقف جمعیبت -یک

 شود.می

اقتصادی، سرانه زیربنای سباکنان هبر تقسبیم شبهری را تعیبین مطالعات  -دو

 نمایند.می

 کند.حاصلضرب سرانه و جمعیت کل زیربنای قابل احداث را روشن می -سه

بببر سببقف مسبباحت اراضببی سببکونتی هببر تقسببیم شببهری از ضببرب  -چهییار

 شود.پذیری آن، مساحت زیربنای قابل ساخت تعیین میجمعیت

، مساحت زیربنای (توانند بپذیرندوچکترین اراضی میتراکم پایه )که ک -پنج

 .نمایدپایه را تعیین می

تبراکم مجباز مشبخص  همبان زمبین هبایدر هر زمین براساس پتانسیل -شش

-شود و تا پرشدن تفاوت مساحت سبقف تراکمبی و تبراکم پایبه مبیمی

 توانند از تراکم مجاز استفاده نمایند.

تراکم پایه و مجاز( باقی اراضی تبا  پس از پرشدن مساحت )حدفاصل -هفت

 توانند سود ببرند.پایان دوره فقط از تراکم پایه می

 هام دیگر کاربریکترا -6-6-3

از  وریببا بهبرهها نیز پس از محاسبه مساحت زیربنای مجباز در دیگر کاربری

 پبذیرد و پبس از پرشبدن سبقف مسباحتی،روش فوق، اعطای تراکم صبورت مبی

   ها مجاز به استقرار نخواهند بود.دیگر آن کاربری

 نورگیرها و مقررات مرتبط -6-7

 مقدمه -6-7-1

-اجببار از نورگیرهبای غیرمبرتبط ببه بدنبهببه برخی از فضاهای ساختمان 

سبیوها و غیبره( مشخصبات ایبن نورگیرهبا بایبد گیرند )مثال پاهای اصلی بنا نور می

ب
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ه
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بببه شببکلی باشببند، کببه بببه امببر نببورگیری پاسببخی صببحیح بدهببد، در حببالی کببه حقببوق 

 وران حفظ شود.دیگران و بهره

 مبانی نورگیری اصلی -6-7-2

یبک اتباق اصبلی  حبداقلهای اصلی یبا به اتاق رسانیضرورت دارد، اشعه

رت بهداشببت سبباکنان دچببار مخبباطره از سبباختمان صببورت پببذیرد، در غیببر اینصببو

اشبعه گیبری هسبتند و تنهبا اتباق  شود. بنابراین اگر دیگر نورگیرهبا، فاقبد ویژگبیمی

 مقابل باید مشابه  تا دیوار را دارد، فاصله پنجره مجاور نورگیر این ویژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

دو ساختمان روبروی یکدیگر باشد. یعنبی بانبدازه طبول سبایه دیبوار مقاببل 

نببورگیر عمببق داشببته باشببد. یعنببی عمببق نببورگیر معببادل ارتفبباع بنببای جنببوبی از  بایبد

 تراز پنجره به باال ضربدر طول سایه باشد.

تببرین تببا برابببر ارتفبباع از شبمالی 8/1تبا  1/1) سببتا کبه البتببه معمببوال  فاصبله زیببادی

ا بنابراین یا بخش جنوبی ساختمان بایبد کوتباهتر باشبد و یب ترین بخش ایران(،جنوبی

 نورگیر از شرق یا غرب بتواند اشعه را اخذ نماید.
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درجبه رسبم  45ای که با زاویبه یعنی در صورت بازبودن طرفین نورگیر تا محدوده

یعنبی  گیبری نمایبد. تواند بدون رعایت فاصله یاد شده اشعهشود. بخش شمالی میمی

-توانبد کباهش یاببد و یبا یکبی از اتباق% ارتفاع بخش جنبوبی مبی25به حداقل یعنی 

گیبری داشبته باشبد و درنتیجبه نبورگیر از های اصلی بتواند از هر طریق دیگر اشعه

 گیری معاف شده و فقط خاصیت نورگیری را داشته باشد.اشعه

نبورگیری مبالک انبدازه نبورگیر خواهبد ببود و البتبه مباحبث  میزان در این صورت 

یعنبی توجبه باینکبه پنجبره درسبت  یهبای صبوتمربوط ببه اشبراف مبزاحم و آلبودگی

االمکببان از یببک نببورگیر، نببور نگیببرد و مقابببل هببم نباشببد، فضبباهای روز شببب حتببی

   مباحث مرتبط دیگر 

 هاهواکش -6-7-3

بایببد وسببعت ور از آنهببا مببیفضبباهای بهببرههببا نیببز برحسببب تعببداد هببواکش

سببانتیمتر بببرای یببک  40×40مناسببب داشببته باشببند. بببرای مثببال اگببر یببک هببواکش 

مناسببب باشببد، بببرای  گیببر از آنهببافضببای بهببره 8سبباختمان چهببار طبقببه بببا حببداکثر 

 طبقات بیشتر و فضاهای بیشتر باید به ابعاد آنها با ضرایبی اضافه گردد.

سبانتیمتر مرببع ببرای  200فضا کافی باشد ببه معنبای  برای مثال اگر همین

 هر هواکش است.

200 =8( ÷40×40) 

ب
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ه
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بنبابراین اگببر یببک دو طبقبه )بببا دو هببواکش( اضبافه شببود، مسبباحت هبواکش بایببد بببه 

 40×50سبببببانتیمتر مرببببببع برسبببببد، یعنبببببی هبببببواکش  1600(+ 200×2= ) 2000

 سانتیمتر شود.

یعنبببی  ،(32×200= 6400هبببواکش ) 32ترتیبببب هبببواکش یبببک سببباختمان ببببا ببببدین

   خواهد شد. سانتیمتر 80×80
 

 هاسیمای جانبی ساختمان -6-8

 سابقه و مقدمه -6-8-1

-کبرد، تمبام سباختمان، که تصور می(1349) با ضوابط طرح جامع تهران

هبای جبانبی شبوند و درنتیجبه بدنبهانبدازه و هبم ارتفباع در کنبار هبم سباخته مبیها هم

-و نیاز به نماسبازی ندارنبد، عمبال  سباختمان به لبه زمین متصل شوند توانندابنیه می

سبمت حیباط خلبوت نیبز، نماسبازی  درهای شهری، تنها دارای دو نمبا شبدند )اغلبب 

 ماند(.شود و تنها یک نما باقی میمیانجام اندکی 

 

مختلفببی ایببن امببر محقببق نشببد و سببیمای شببهر بببا تعببدادی زیبباد  دالیببلامببا بببه

 نجانبی آجرگبری و یبا حبداکثر سبیمانماهای 

، کبه حتبی بیشبتر از نماهبای مواجبه شبد سیاه

اصلی در معرض دید قبرار دارنبد، زیبرا در 

خورنببد. چشببم مببیهحرکببت از معبببر بیشببتر ببب

  عوامل این امر عبارتند از:

 تهران شهر-مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده

 د
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بدنببه % طببول آنهببا و درنتیجببه 60یببک انببدازه نبببودن عمببق قطعببات کببه  -

% بوسبیله برخبی 60ها اندازه متفاوتی دارند و یا ساخت کمتبر از ساختمان

  % در تعدادی دیگر60و برعکس تجاوز به حد  از ابنیه

یک ارتفاع نببودن دو بنبا  -

بعلببت تغییببر طبقببات و یببا 

هم ارتفاع نبودن ابنیبه ببا 

 تعداد طبقه برابر

 

 

-مأخبذ: آرشببیو شخصبی نگارنببده

 تهران شهر

در برخببببببی از معببببببابر،  -

هببا غیرمجبباز بببودن بدنببه

 مایل بودن معبر نسبت به قطعاتحتی با طول و عمق برابر بعلت 

سبازی جبانبی نیبز در درنتیجه ببرای نجبات سبیمای شبهر ضبرورت دارد، بدنبه

 دستورکار ضوابط شهرسازی قرار گیرد.
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 تهران شهر-مأخذ: آرشیو شخصی نگارنده

 سازیبدنهمبانی ضابطه  -6-8-2

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 

هببای جببانبی قطعببه متصببل سبباخته شببود و بعببداز آن ارتفبباع توانببد، بببه لبببهبخببش مببی

 ردد.ضرورت دارد با فاصله مناسبی از شرق و غرب احداث گ

باید نسبت به تعداد طبقات تعیبین شبود )کبه یبک هفبتم ارتفباع این فاصله می

 ازای هر طبقه از فواصل معمول ضوابط جهانی است(یا نیم متر به

که البته نباید از حد معینی هم کمتر باشد )کبه سبه متبر بسبیار معمبول اسبت 

 شود(ندرت دیده میهو از دو متر کمتر هم، ب

برخی از ضوابط هم این فاصله نسبتی از عرض قطعبه اسبت کبه از ده در 

  . دنمایتا بیست درصد تغییر می

  

 سازیعوامل تشویقی بدنه -6-8-3

 بدنه باید عوامل تشویقی هم در نظر گرفته شود: مطلوببرای نماسازی 

هبای مناسبب اسبت )اغلبب سبه متبر و بیشبتر را در صورتی که فاصبله ببا بدنبه -یک

 دانند( گشودن پنجره مجاز باشد.مناسب می

س
ـ  

 ز
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در صورتی که فاصله مناسب نیسبت و یبا در جبوار قطعبه کباربری وجبود دارد  -دو

 را بکار برد: های زیرتوان روشکه اشراف به آن مجاز نباشد، می

هبای شبفاف و ثاببت مثبل گیرانبه: امکبان نبورگیری از بدنبهسخت روش کامال   -

 های مات و ثابتای و یا شیشهآجرهای شیشه

 سانتیمتر به باال 170هایی از ارتفاع گیرانه: تعبیه پنجرهکمتر سخت -

های سانتیمتر شیشه 170هایی که تا ارتفاع گرانه بیشتر: تعبیه پنجرهتسهیل -

 آن ثابت و مات باشند.

سازی مشبابه و یبا همگبون ببا نماهبای اصبلی صبورت که البته به شرط اینکه بدنه

 پذیرد.

 بام -6-9

 طرح مسئله -6-9-1

ها در شهرهای غیرمسطح، شهرهایی که ارتفاع ابنیبه ثاببت نیسبت و در بام

 تمام شهرها از باال در واقع نمای پنجم شهرها هستند.

متأسفانه این نمای پنجم )و از باال نمای اصبلی سیماسباز شبهر( ببا اسبتقرار 

وسبایل اضبافه، ببه ببدترین هبا و گباهی انبباری تجهیزات و تأسیسبات سباختمان، آنبتن

 نمایند.شکل ممکن برای شهرها نماسازی می

هبایی از ویژگیهبای ببام در شبهرهای ایبران و جهبان هبای زیبر نمونبهعکس

 .1دهدرا نشان می

---------------------------------------------------------------------------------- 
 ها: آرشیو شخصی نگارنده. مأخذ عکس 1
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هببا بببه در آنهببا ببباب اسببت، بببام)قوسببی یببا گنبببدی( دار در شببهرهایی کببه سببقف شببیب

 افزایند.سازند و به زیبایی بصری شهر میبهترین شکل نمای پنجم شهر را می
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 ماخذ :آرشیو شخصی نگارنده، شهرهای جهان

 

 هامبانی ضوابط و دستورات برای بام -6-9-2

هببا و ضببرورت گیرانببه بببرای بببامتنظببیم ضببوابط کببامال  منسببجم و سببخت

توانببد در تنظببیم ضببوابط جبباری شببود، معمببولی اسببت کببه مببیزیباسببازی آنهببا، روش 

 فاقد کارآیی مناسب است. نبوده وکنترل آنها در محل آسان  متعاقبا  ولی چون 

بببدون ضببوابط کنترلببی و یببا گنبببدی دار هببای شبیبلبذا از آنجببا کببه سببقف

گیرانبببه بخبببودی خبببود نماسبببازهای مناسببببی هسبببتند، بهتبببرین راه تشبببویق سبببخت

تواند از چند ست، که میا دارشیب گنبدی و هایوری از سقفشهروندان به بهره

 طریق تحقق پذیرد.

سبت ببه ا ، کبه ممکبن)یا گنببدی( دارهای شیبوری از سقفاجباری بودن بهره -یک

 های زیبا و کارآ، زیان وارد نماید.خالقیت طراحان و یا ایجاد تراس

یبت طراحبان ، با امکانباتی ببرای خالقیا گنبدی دارهای شیباجباری بودن سقف -دو

و یا ممکن بودن بخشی از سقف به تراس با شرط عدم استفاده ببرای تأسیسبات 

 و تجهیزات ساختمان
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دار، برای مثال با امکبان دادن ببه فضبای شیبگنبدی یا های تشویق ایجاد سقف -سه

دار )پس از استقرار تأسیسات( برای تببدیل ببه فضبای باقیمانده زیر سقف شیب

 مصارف( بدون اعمال آن در تراکم و زیربنا در آن.سکونتی )و یا دیگر 

 

 

 پیلوت و پارکینگ -6-10

 طرح مسئله -6-10-1

 های مختلفی باشد.دارای کاربردتواند پیلوت در ساختمان می     

 ترین آن استفاده به عنوان پارکینگ است.رایج -

وری بببه عنببوان فضببای ببباز سرپوشببیده نیببز گبباهی بببه تنهببایی و بهببره -

تببوأم بببا پارکینببگ و یببا روزهببا کببه اتومبیببل کمتببر پببارک اسببت، گبباهی 

 پذیرد.صورت می

 :مزایا

 دسترسی ساده اتومبیل به محل پارک -

 وری توأمان برای پارک و فضای بازبهره -

 معایب:

 عببدم تعریببف مناسببب و قابببل قبببول بببرای ورودی بببه بنببا، بخصببوص وقتببی -

 شود. ورودی در میان یا انتهای پارکینگ واقع می هایپله

 ایجاد منظر نامناسب ورودی -
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هبای در زیبرزمین اسبت و یبا آلودگی هبوای ورودی )کبه البتبه از پارکینبگ -

 .(ستا در فضاهای بسته بسیار کمتر

 :اتتهدید

-، مسبکونی و دیگبر عملکردهبا، کبه ببهتجباریهبای کباربریتبدیل آن به 

کبه ببه دهنبد، قبرار مبی 20/2مین علت ارتفاع آن را بسیار کوتاه )اغلب ه

-خفگی فضا و دلتنگی ناشی از ارتفاع کوتاه، بخصبوص در ورودی مبی

 .(افزاید

 محورهای اصلی طراحی پارکینگ -6-10-2

 وری از پیلوت برای پارکینگ تنها با شروط زیر مجاز باشد:بهره

ورودی از داخبل آن نباشبد )یعنبی یبا در لببه بیرونبی آن قبرار داشبته باشبد و یبا  -یک

مجبزا از پارکینبگ طراحبی شبده  الهبورودی یبک ها و آسانسبور و در بین پله

 باشد.

ای کببه امکبان تغییببر پارکینبگ در آینببده وجبود نببدارد هبا و دیگببر ابنیبهدر مجتمبع -دو

 5تبا  نباشد و حسبب بزرگبی بنبامتر کمتر  5/3ارتفاع )کف تا زیرسقف( آن از 

 .متر نیز افزایش یابد

 ها در تدوین ضوابطنسبت تحقق شاخص -6-11

شکل موجبود شبهرها، عبرف، حقبوق مکتسببه، مباحبث  همچون ،بعلل مختلف

 ها در تدوین ممکن نیست.اقتصادی اعمال کامل شاخصه

هبا شود، کبه تبا چبه نسببتی از تبأمین شاخصبهدر جدول زیر تعیین می

 آن:ه در هر یک از محورهای ضوابط احداث بنا قابل قبول است، کدر 

ب

ر
 ب م
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 بدون ارتباط  -  ارتباط نسبی  ارتباط کامل 
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 مناب  و مأخذ
،طییرح جییام  همییدان،وزارت مسییکن 1363همکییاران )فرهییاد دفتییری وهمکییاران(، مهندسییین مشییاور مییوژدا و -

 وشهرسازی
 وشهرسازی ،تهران،طرح جام  بندر عباس،وزارت مسکن 1361مهندسین شاور شارستان ، -
 ،طرح جام  شوشتر،وزارت مسکن وشهرسازی،تهران1365مهندسین مشاور زیستا، -
،ساختمانهای بلند تهران ،ضوابط ومکانیابی ،انتشار پردازش وبرنامه رییزی شیهری 1383مشهودی ،سهراب، -

 ،شهرداری تهران ،چاپ دوم،تهران
 تهران ،وزارت مسکن وشهرسازی،2،طرح آماده سازی پردیس  1381مهندسین مشاور زیستا، -
 ،طرح شهرک محالتی،وزارت مسکن وشهرسازی،تهران 1366مهندسین مشاور بعد چهارم ، -
 متری امیرکبیر، شهرداری اراک 55،طرح بدنه سازی خیابان 1390مهندسین مشاور پارسوماش پایدار، -
 د تهران،شهرداری تهرانساختمانهای بلن ث،طرح ضوابط مکان یابی واحدا1377مهندسین مشاور زیستا ، -
 ،طرح جام  احیا بافت کهن شوشتر،وزارت مسکن وشهرسازی 1365مهندسین مشاور زیستا، -
،طرح الگوی واحد های مسکونی در طرح شوشتر نو،وزارت مسکن  1355مهندسین مشاور دیبا وهمکاران ، -

 وشهرسازی
 جهان،چاپ نشده ر ایران و،مقاله چگونگی تامین فضای باز در قطعات زمین د1379مشهودی،سهراب ، -
 ،طرح تفصیلی شهر گلستان ،شهرداری گلستان1392مهندسین مشاور پارسوماش پایدار، -
،طییرح جییام  شییهر سییرعین بییا رویکییرد گردشییگری،وزارت مسییکن 1383،کییاووشمهندسییین مشییاور طییرح و -

 وشهرسازی
بلندمرتبه سازی در شیهر  های دارای پتانسیلبندی وتعیین محدوده،طرح منطقه 1382مهندسین مشاور پارت ، -

 شهرداری مشهد مقدس مشهد،
 ،طرح جام  اصفهان،وزارت مسکن وشهرسازی1367پارس ، –مهندسین مشاور نقش جهان -
وزارت  ،طییرح شییهر جدییید امیییر کبیر،شییرکت عمییران شییهرهای جدییید،1385،کییاووشمهندسییین مشییاور طییرح  -

 مسکن وشهرسازی
 شهرسازی وزارت راه و جام  اوشان فشم میگون،،طرح 1393مهندسین مشاور پارسوماش پایدار، -
 ،طرح آماده سازی اراضی خمین،وزارت مسکن وشهرسازی1363مهندسین مشاور زیستا، -
 شهرسازی ،طرح ساختاری وراهبردی )جام ( تهران،وزارت مسکن و1386مهندسین مشاور بوم سازگان ، -
رییزی شیهر نهیاد برنامیه غربیی مشیهد، طرح تفصیلی حوزه مییانی ،1393مهندسین مشاور پارسوماش پایدار، -

 مشهد
- Lehnerer,Alex,2009,Grand Urban Rurls,010 publishers,Rotterdam 

- www.ifco.ir 

- Project for Public Space (PPS)- Founded 1975- model releas 1999 

- www.PPS.org 

 

http://www.ifco.ir/
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 کتب -1
 

 ناشر تاریخ نشر نام کتاب ردیف

1 
-یابی و ضوابط بلندمرتبهمکان

 سازی
1379 

-شرکت پردازش و برنامه

 ریزی شهری شهرداری تهران

2 

 –های سیال شهری مبانی طرح

 چاپ دوم با ترجمه انگلیسی
1380 

-شرکت پردازش و برنامه

 ریزی شهری شهرداری تهران

 -های سیال شهریمبانی طرح
 چاپ دوم با ترجمه انگلیسی

1386 
-برنامهشرکت پردازش و 

 ریزی شهری شهرداری تهران

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 1384 های روستاییسنجی زمینقابلیت 3

 1389 تراکم ساختمانی و جمعیتی شهرها 4
مهندسان مشاور و نشر جامعه 

 مزینانی

5 
بخش شهرسازی طرح ارزیابی 

 سازی زمین شهریهای آمادهطرح
 سازمان ملی زمین و مسکن 1379
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 ها مقاالت و سخنرانی -2

 تاریخ مؤلف محل یا شكل ارائه عنوان ردیف

1 
پیشنهادات  براي بازسازي مناطق 

 زدهجنگ
 1368 مشهودي مقاله

2 
مبببببببتن سبببببببخنران  در سبببببببمینار 
ت نولوژي مس ن در هفتبه اسب ان 

 )بهبود وضعیت س ونت (بشر 
 1367مهرماه  مشهودي سخنران 

3 
نظرهای  در مورد بازسازي نقطه

 زدهمناطق زلزله
به دفتر  گزارش

 سازمان برنامه  مشاوران
 1369 مشهودي

4 
اسبببالم آبببباد )ایجببباد یبببک پایتخبببت 

 جدید(
 21/3/1369 دوکسیادیس ترجمه

5 
رونبببد تحبببوالت نقبببش مبببردم در 

گیري شبهر یبا شهرسبازي و ش ل
 مردم

سخنران  در دانشگاه 
 تبریز

 - مشهودي

6 
رشد و توسعه شبهرهاي جدیبد از 

 رشد ت امل طریق 
ارسال به  نفرانس 

 الملل بین
 16/3/1372 مشهودي

7 
تبببببرا م شهرسببببباخت  در مسببببب ن 
اقتصببادي، سببخنران  در سببمینار 

 1371اس ان 

دبیرخانه ارسال به 
 سمینار

 1371 مشهودي

8 
اقلبببببببیم، معمببببببباري و ضبببببببوابط 

 ساختمان 
سخنران  در سمینار 

 مس ن و حوادث
 12/2/72 مشهودي

9 
وجه عمده شبهري  نشین  یاحاشیه

 در ایران
 24/1/72 مشهودي مقاله

 28/7/1372 مشهودي مقاله اهداف طرح مس ن اقتصادي 10

11 
نگرشببببب  ببببببر رشبببببد و توسبببببعه 

 ناپیوسته شهرها
 1372 مشهودي مقاله

 هاي  هنسه مقاله در مورد بافت 12
ارسال به دفتر مشاوران 
 و پیمان اران و سازندگان

 10/8/1373 مشهودي

13 
هباي سباختاري سبیال مببان  طرح

 یا قابل انعطاف شهري
 1373 مشهودي مقاله

14 
هاي چ یده گزارش ارزیاب  طرح

 سال گذشته 25جامع در 
 - مشهودي مقاله

15 
هاي بررس  ام انات و محدودیت

افببببببزایش تببببببرا م سبببببباختمان  و 
 جمعیت  در شهرها

 4/4/1373 مشهودي ارسال به مجله آبادي

16 
پذیري مسبببب ن شببببناخت ظرفیببببت

 هاي تاریخ بافت

چاپ در مجموعه 
مقاالت سمینار 

هاي توسعه سیاست
 مس ن در ایران

 11/7/1373 مشهودي

 1374تیر  مشهودي چاپ در مجله آبادي طرح جامع شهرستان میانه 17

18 
بررسبب  تبباریخ  معمبباري ابنیببه 

 مس ون  در بافت  هن شوشتر

چبببببببباپ در مجموعبببببببببه 

مقبببباالت  نگببببره تبببباریخ 

معمببباري و شهرسبببازي 

مشهودي و 
 بزرگنیا

 1374تیر 
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 ایران

 « رمان -ارگ بم»

19 
هاي ر بببببورد  بببببار در شبببببر ت

مهندسین مشاور )مصالحبه مجلبه 
 آبادي(

 - مشهودي مقاله

20 
بهبود وضعیت مس ون  پیشنهادي 

 براي حل مش ل مس ن
 - مشهودي مقاله

21 
شهرسببازي معاصببر پیچیببدگ  یببا 

 مقاله(نویس یك سردرگم  )پیش
 - مشهودي مقاله

22 
تبببببدوین خطبببببوط   لببببب  ببببببراي 

ریزي توسبببعه و عمبببران برنامبببه
 روستاهاي حوزه نفوذ شهرها

ارسال به دفتر مشاوران 
 سازمان برنامه و بودجه

 7/5/1371 مشهودي

23 
راه حلبب  بببراي مبببارزه بببا مشبب ل 
مس ن در شهرهاي ایران و بهبود 

 وضعیت س ونت 

ارسال به دفتر مشاوران 
  ارشناسانو 

 7/5/1371 مشهودي

24 
درآمبببد شبببهري و خانبببه اقشبببار  م

)مجلببببببببه علمبببببببب  معمبببببببباري و 
 شهرسازي(

چاپ در مجله معماري 
 و شهرسازي

 - مشهودي

 احیا  بافت  هن شوشتر 25
ارسال به معاونت 

شهرسازي شهرداري 
 اصفهان

 23/7/1373 مشهودي

26 
ارتقبا  »حل مش ل مس ن تنها راه
 «س ونتاي سطح مرحله

 1358اسفند  مشهودي مقاله

27 
نگرشبببببببب  بببببببببر  ار ردهببببببببا و 

 هاي  وي نهم آباننارسائ 
چاپ در نشریه تحقیقات 

 استانداردهاي فن 
 1355مرداد  مشهودي

28 
هببباي تحلیلبب  ببببر رونببد دگرگون 

 س ونت در شهرها
 - مشهودي مقاله

29 
المللبب  مببونرآل )میببدان  ن بور بین

 ژاك  ارتیه(
معماري چاپ در مجله 

 و شهرسازي
- 29/4/1373 

30 
مسبببببب ن اقتصببببببادي در منبببببباطق 

 شهري ایران
چاپ در مجله معماري 

 و شهرسازي
 1376 مشهودي

31 
هببباي خالصببه مقالببه مبببان  طرح
 سیال یا قابل انعطاف شهري

 31/3/1378 مشهودي مقاله

32 
خالصببه الگببوي طراحبب  شببهري 

 سیال )منعطف(
 - مشهودي مقاله

33 
هببباي جبببامع و طرحهببباي ویژگ 

تفصببیل  سبباختاري )منعطببف یبببا 
 سیال(

 1373مرداد  مشهودي مقاله

34 
هاي شهري شناسای  سیماي بلوك

 بافت  هن شوشتر
 - مشهودي مقاله

35 
تببببدوین خطببببوط  لبببب  در طببببرح 
توسبببببعه شبببببهري و روانبخشببببب  

 روستای 
 - مشهودي مقاله

 1374 مشهوديسخنران  در سمینار روش تعیببببین تببببرا م  سبببباختمان   36
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 تاریخ مؤلف محل یا شكل ارائه عنوان ردیف
مسببببببب ون  و تبببببببرا م جمعیتببببببب  

 اقتصادي در شهرها
 اس ان بشر

37 
هبببباي جببببامع و نگببباه  بببببه طرح

 ریزي شهرهاي ایرانبرنامه
مصاحبه با روزنامه 

 اطالعات
 16/5/1374 مشهودي

 - استون هال مقاله هاتجزیه و تحلیل آسمان خراش 38

39 
مش الت و نارسائیهاي شهري در 

تحببببوالت ایببببران و روی ببببرد بببببه 
 ریزي شهريطرح

 1374بهمن  مشهودي مقاله

40 

طرح جبامع شوشبتر  وششب  در 
جهت بروزسازي زندگ  شبهري 
در عببببین حفببببظ آثببببار بببببا ارزش 

 معماري و تاریخ  شهر

 - مشهودي مقاله

41 

سازي در تهران و لزوم مرتبهبلند
تببدوین ضببوابط ویببژه احببداث بنببا 
براي جلوگیري از عوامل مخرب 

 آن

 براي اولین تهیه شده
همایش مل  

هاي بلند در ساختمان
 ایران

 1375مهر  مشهودي

42 
ریزي و طراحببببب  بببببباز برنامبببببه
 شهرها

 - مشهودي مقاله

43 
هاي توسببببعه مسبببب ن در سیاسببببت

 روزنامه ایران -ایران
چاپ شده در روزنامه 

 ایران
 1375مهر  مشهودي

44 
هبباي اصببول و مبببان  تهیببه طرح

 جامع شهرستان
 مشهودي مقاله

زمستان 

1375 

45 
ریزي طراحب  حمل و نقل برنامه

 شهري
 - - مقاله

46 

تعبباریف طببرح جببامع سببرزمین، 
اي شببهر، تفصببیل ، هببادي و پبباره

از دیگر وظایف وزارت مس ن و 
 شهرسازي در ایران

 1376خرداد  - مقاله

47 
تهبببران هنبببوز  وتببباهترین شبببهر 
دنیاست، گفتگو با مهندس سهراب 

 مشهودي

با روزنامه  مصاحبه
 نشاط

- 
اردیبهشت 

1378 

48 
شهرداران در خط مقبدم تحبوالت 
اقتصاد مل  و نقش شهرداران در 

 تحوالت

چاپ شده در روزنامه  
 همشهري

 -نادرشاه  
 مشهودی

- 

49 

گیري مقببببببررات. رونببببببد شبببببب ل
هبباي شببهري در ضببوابط و طرح

ایببببران و روی ببببرد بببببه تحببببوالت 
 ریزي شهريبرنامه

 1376 مشهودي مقاله

 1376مهر  - مقاله الگوي شهرها 50

51 
سبازي ببا هاي آمادهارزیاب  طرح

 ت یه بر مباحث طراح  شهري 
خالصه مقاالت همایش 

 - سازي زمینتخصص  آماده
شهریور 

1376 

52 
اسبببببب ان روسببببببتای ، سببببببانحه و 

 بازسازي
 1376تیر  - مقاله

 - مشهودي مقالهسازي در تهران، علل و بلندمرتبه 53
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 تاریخ مؤلف محل یا شكل ارائه عنوان ردیف
 پیامدهاي آن

54 
هبببباي مسبببب ن اسببببتیجاري ویژگ 

 وچك )براي خانوارهاي جوان و 
 درآ,د( م

 1377خرداد  مشهودي مقاله

55 
چگونگ  سامانده  نظام فعبالیت  

 سلیماندر سطح شهر قدیم مسجد
 - مشهودي مقاله

56 

ریزي اسببتانداردگرای  در برنامببه
شببببهري عامببببل اصببببل  افببببزایش 
شببهروندان زیببرخط فقببر سبب ونت 

 شهري

 مقاله
-مشهودی
 نیامرآت

- 

57 
شوراهاي شهر و موانبع دسبتیاب  

 به نظرات واقع  شهروندان
 1378 مشهودي مقاله

 1378 مشهودي مقاله نگرش  بر مبان  و اصول تدوین 58

59 
تهران حتما  به طبرح جبامع جدیبد 

 نیاز دارد
 1379خرداد  مشهودي مقاله

60 
چگببونگ  تببأمین فضبباي ببباز در 

 زمین، در ایران و جهانقطعات 
 1379آبان  مشهودي مقاله

61 
هاي شبهري و آثبار گفتگوي تمدن

مثببببت مبببرتبط ببببه آن در رواببببط 
 سازنده بین شهرهاي مرزي

 1379بهمن  مشهودي مقاله

62 
ضبببببوابط سببببباختمان  و سبببببیماي 

 شهري
 1380 مشهودي مقاله

63 
توسبببببعه شبببببهري ببببببا تأ یبببببد ببببببه 
مشار ت مبردم و نقبش شهرسباز 

 افتخاري
 1381خرداد  مشهودي مقاله

 81اردیبهشت  مشهودي مقاله 21میزگرد شهر در قرن  64

65 
ریزي طراحب  شبهري در برنامه

 خیابان انقالب
 81اردیبهشت  مشهودي مقاله

66 
هاي مسب ن تلفیق دو مقاله ویژگ 

اسبببتیجاري ببببا تفببباوت ببببار مبببال  
 مس ن مل   و استیجاري

 81خرداد  مشهودي مقاله

 81تیر  مشهودي مقاله هاشهرسازي و گفتگوي تمدن 67

68 
هبباي تببأثیر نحببوه طراحبب  مجتمع

برداري مس ون  در مدیریت بهره
 هااز این مجتمع

 81تیر  مشهودي مقاله

69 
هببباي شبببهرداري و افبببق هم اري

و  81مهندسببان مشبباور در سبببال 

 هاي س ونت ارتقا  ارزش
 81تیر  مشهوي میزگرد

70 

مقببببباالت مشببببب الت و خالصبببببه 
هاي شبهري و هاي طرح ینارسا

روی ببببببببرد ببببببببببه تحبببببببببوالت در 
 ریزي شهريبرنامه

 81تیر  مشهودي مقاله

 81تیر  مشهودي مقاله هاي سیالدرآمدزای  طرح 71

 81مرداد  مشهودي مقالهچنبببد پرسبببش و پاسبببخ در مبببورد  72
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 هاي سیالطرح

73 
هبباي سببیال و اثببرات آن در طرح

 زمین اهش احت ار 
 81مرداد  مشهودي مقاله

74 
چگبببببونگ  حفاظبببببت، اعبببببتال  و 
سامانده  باغات و فضاي سبز و 

 باز در شهرها
 مشهودي مقاله

شهریور 

1381 

75 
توسببببعه شببببهري بببببا تا یببببد بببببر 
مشار ت مبردم و نقبش شهرسباز 

 افتخاري
 2/3/1379 مشهودي مقاله

76 
شوراي شهر و موانع دستیاب  ببه 

 نظرات واقع  شهروندان
 7/3/1379 مشهودي مقاله

77 

چ یببده تببوجیه  ضببرورت تهیبببه 
هباي شبهري در طرح نقش طرح

پیشبببببببببرد و یببببببببا بازدارنببببببببدگ  
هاي هاي مس ن براي گروهبرنامه

 مختلف درآمدي

 3/5/1379 مشهودي مقاله

78 
سببازي و مسببائل و مشبب الت انبوه

 پیش راه آن
 11/10/1379 مشهودي مقاله

 20/12/1379 مشهودي مقاله 1 -هاي شهر آینده ویژگ  79

80 
هبباي نگرشب  بببر فرسبودگ  بافت

شببببهري بببببا ت یبببببد بببببر مباحبببببث 
 اقتصادي

 1382 مشهودي مقاله

81 
شهرسازي معاصر ایران و روند 

 تحوالت آن
 8/2/1382 مشهودي مقاله )اسالید(

82 
سازي و ارتباط آن با ضوابط انبوه
 مرتبه سازيبلند

 6/3/1382 مشهودي مقاله

83 
هببباي احبببداث بنبببا و انبببواع روش

 ضوابط و مقررات مربوطه
 18/4/1382 مشهودي مقاله

84 
 -وقببت آن رسببیده  ببه دولتمببردان

اتخاذ تصمیم راجع به ترا م را به 
 شهرسازان بسپارند

 10/7/1382 مشهودي مقاله

85 
هبببباي شببببهر و شهرسببببازي چالش

 21ایران در قرن 
 26/7/1382 مشهودي مقاله

86 
هباي در تعیین ترا معوامل مؤثر 

 شهري
 5/12/1382 مشهودي مقاله

87 
مسببببجد سببببلیمان، زلزلببببه، نشببببت 

 گازهاي سم  و اقدامات
 5/12/1382 مشهودي مقاله

88 
تشدید مخباطرات، نشبت گازهباي 
سببببببببم  ناشبببببببب  از زلزلببببببببه در 

 مسجدسلیمان و اقدامات
 18/12/1382 مشهودي مقاله

89 
شهر آینده ماهان )ببا مبتن فارسب  

 انگلیس (و 
 13/2/1383 مشهودي مقاله

90 
چهبببار سبببوار سرنوشبببت رو ببببه 

 فاجعه تهران
 23/3/1384 مشهودي مقاله
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91 
 -اندازی "پارک علمبیپیشنهاد راه

 آوری" یزدفن
 4/1384/- مشهودي مقاله

92 
 -کسب جایگاه شایسته مدیران فنی

اجرائببببببی در کشببببببور، موجببببببب 
 اعتالی ایرانست

 25/4/1384 مشهودي مقاله

93 
اظهارنظر در مورد الیحه قانونی 

 تملک اراضی
 10/5/1384 مشهودي مقاله

94 
نقببببش بازدارنبببببدگی و پیشببببببرنده 

-بببر برنامببه  هببای شببهریطببرح

 های مسکنریزی
 31/6/1384 مشهودي مقاله

95 
گبببببزارش گببببببردش  بببببار تهیببببببه 

 هاي توسعه شهري تهرانطرح
 مشهودي مقاله

شهریور 

1384 

96 

ایران و روند شهرسازي معاصر 
هبای سبیال تا طراحبی تحوالت آن

هبای ایببن روش شبهری و ویژگببی
 ریزیبرنامه

 12/7/1384 مشهودي مقاله

97 

شبعار سبال  -سبهیم شبدن در شبهر

جامعبببه جهبببان  معمببباران  2005

UIA 

 1384مهر  مشهودي مقاله

 1384آذر  مشهودي مقاله توسعه پایدار شهري 98

99 
هاي بافتهاي توانمندسازي روش
 دارمسئله

 1384دي  مشهودي مقاله

100 

چ یببببببده سببببببخنران  ضببببببرورت 
هبببباي نبببببوین روی ببببرد بببببه طرح

شهرسازي نمونه موردي بررس  
هببببباي سبببببیال گبببببام دوم در طرح

 شهري

 1384آبان  مشهودي سخنران 

101 
ها پذیري طرحروش  براي تحقق

 در استقرار خدمات شهري
 مشهودي مقاله

شهریور 

1385 

102 
منببببابع مببببال  شببببهرداري و اخببببذ 
 عوارض ایجاد بنا و ترا م افزوده

 مشهودي مقاله
فروردین 

1385 

103 

هباي سخنران  در مر بز پژوهش
در مبببببورد  -شبببببهرداري تهبببببران

ضرورت تحوالت اساسب  ببراي 
 سازي ادامه حیات تهرانمم ن

 1385بهمن  مشهودي سخنران 

104 
 - ارگببببباه شهرسبببببازي بجنبببببورد

وظببببببایف طراحبببببب  شببببببهري و 
 هاشهرداري و شورا

 1386خرداد  مشهودي سخنران 

105 
هبباي جببامع بببا وجببوه تمببایز طرح

 راهبردي -هاي ساختاري طرح
 25/3/89 مشهودی مقاله

106 
سببببباخت و سبببببازهای شبببببهری و 

 حقوق شهروندی
  مشهودی مقاله

107 
ردپاي گمشبده شبهر در ایبران )از 
  رخه تا جندي شاپور و شوشتر(

 91شهریور مشهودی مقاله
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108 

عمران شهر و وظایف شبهرداری 
در تحقببببببببق آنهببببببببا و وظببببببببایف 

پبذیری شهرداری تهران در تحقق
راهببببببردی  -طبببببرح سببببباختاری 

 تهران

  مشهودی مقاله

109 
افبببببزایش قیمببببببت ارز از دیببببببدگاه 

 اجرای   شور –مدیریت فن  
  مشهودی مقاله

110 
 لیبات  در مبورد چگبونگ  تببدوین 

 شهرسازيضوابط ساختمان  در 
  مشهودی مقاله

 27/7/90 مشهودی مقاله بریدی   بر سر شاخ و بن م  111

112 
ریزي اسببببتراتژیك مبببببان  برنامببببه

 )راهبردي(
 5/6/90 مشهودی مقاله

113 

های امروز )و شاید فردای( چالش
مهندسبببان مشببباور  و ضبببرورت 
حفاظبت از نظبام مهندسب   شببور 

 در شرایط بحران فعلی
 

 5/8/92 مشهودی مقاله

114 
     5-برنامبببببببه  ارگببببببباه طراحببببببب  

 سازي اراض آماده
  مشهودی مقاله

115 
، عصببببر مببببدیران فببببن  21قببببرن 

 (91-3ساالر )مقاله 
 91خرداد  مشهودی مقاله

116 
ریبببزی و تبببأمین مبببدیریت برنامبببه
های بخشی طرحمنابع جهت تحقق

 شهری
 91اردیبهشت  مشهودی مقاله

117 
ضببببببرورت حفاظببببببت از نظبببببببام 
 مهندس   شور در شرایط بحران

 91فروردین  مشهودی مقاله

118 
تبببوان بخشببب  شبببهرهاي  وچبببك، 

ها ها و فرصبببببببببببتمحبببببببببببدودیت
 )اصالحیه مقاله(

به همایش توانمندسازی 
 شهرهای کوچک

 90دی21 مشهودی

120 
نظران و ضرورت احیا  صاحب 

 سازمان برنامه و بودجه
 15/8/91 مشهودی مقاله

121 
تببوان کبباری مببی"در رشببت هببر 

 کرد"
 20/9/91 مشهودی مقاله

122 
ضببرورت حفاظببت از زیبببباترین 
 سیمای شهری کشور در "رشت"

 25/9/91 مشهودی مقاله

 11/3/92 مشهودی مقاله هاقلعه آبکوه، تهدیدها و فرصت 123

124 
هببببای مهببببم و تهببببران ضببببرورت

های موضوعی و موضبعی طرح
 مورد نیاز

 92 مشهودی مقاله

125 

 -های شهریمعابر و تراکم سرانه
آیبببا اصبببوال  تعیبببین سبببرانه ببببرای 
معببببابر در شهرسببببازی منطقببببی 

 است؟

 28/3/92 مشهودی مقاله

 13/8/92 مشهودی مقالههبببای فرسبببوده، بازسبببازی بافبببت 126
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ناکارآمببببد و یببببا کمتببببر مطلببببوب 

هبای شهری  و تهدیدها و فرصت
آن برای گروههای زیر خبط فقبر 

 سکونت شهری

127 

-گام دوم هدفمندکردن یارانهانجام 

 ها
بببببدون هبببببیل هزینبببببه اضبببببافی و 

 تورمی ممکن است

 2/9/92 مشهودی مقاله

128 
ارائببه یببک سببند در شببناخت علببل 

هبای واقعی لغو ضبوابط سباختمان
 بلند در تهران

 24/9/92 مشهودی مقاله

129 
جایگببباه واقعببببی انجمبببن مببببدیران  

اجرایبب  و چگببونگی تحقببق  -فنبب 
 آن

 28/3/92 مشهودی مقاله

130 
هبا و ها، فرصتمسکن مهر قوت

و راهکارهبببای   هبببای آنضبببعف
 دولت آتی

 6/5/92 مشهودی مقاله

131 
هبا و ها، فرصتمسکن مهر قوت

آنچه بر سبر راه های آن و ضعف
 آنست

 27/9/92 مشهودی مقاله

132 
جابجایی مرکزیت سیاسبی اداری 

 چرا؟ و کجا؟ -از تهران
 7/10/92 مشهودی مقاله

133 
شهرسازی امروز، معضبالت آن 

 رفتهای برونحلو  راه
 28/10/92 مشهودی مقاله

  مشهودی مقاله شهرسازی امروز، معضالت آن 134

135 
آیبببا انتقبببال مر زیبببت سیاسببب  از 

توانببببد حببببل شببببهر تهببببران، مبببب 
 مش الت آن را مم ن سازد

 22/10/92 مشهودی مقاله

136 

اثببرات مطالعببات اقتصبباد مسببکن 
هبای جبامع ریزی طرحبرنامهدر 

 شهری
 )تعیین سرانه مسکونی(

 30/10/92 مشهودی مقاله

137 
ببببرای نجبببات تهبببران، بایبببد سبببر 

 "مار" را زد
 8/11/92 مشهودی مقاله

138 

المللی ارائه گزارش به برنامه بین
بهتببرین "عملکببرد و راهبردهببای 
محلببی" در بهبببود محببیط زنببدگی 
 "سازمان اسکان بشر" ملل متحد

های نوآوری در بروزسازی بافت
هبایی در نشینناکارآمد، در حاشیه

 شرف تحول

 9/11/92 مشهودی مقاله

139 
جایگاه موثر، کارآ ولبی "لبرزان" 

سببباالر در بخبببش خصوصبببی فبببن
 ایران

چاپ در نشریه پیام 
 مدیران فنی

 28/11/92 مشهودی
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140 
جایگبببباه لببببرزان شهرسببببازی در 

هببای هببای کشببور و چببالشبرنامببه
 ناشی از آن

چاپ در نشریه پیام 
 مدیران فنی

 13/2/93 مشهودی

141 

 )تقابل یا تعامل(فرهنگ و توسعه 

آیبببا توسبببعه شبببهری بایبببد منتظبببر 
اسببتقرار فرهنببگ مناسبببش بمانببد 

 وگرنه مخرب است.

 1393 مشهودی مقاله

هایی ببه شببهر دریچبه)شبهر ببا کیفیببت  142

 آل(ایده

"نشر در فصلنامه کیفیت و 
بهار  6وری شماره بهره

1393" 
 1393 مشهودی
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