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   آمادگی آزمون کارشناس رسمی ايپکیج مکاتبه

  )1401(ویژه آزمون  -و دادگستري قوه قضاییه 187ماده 

  رشته راه و ساختمان

  چهارمجزوه 

  شهرسازيو  معماريمسائل 

 ساختمان عمومی الزامات  

 ساختمان بر اقلیم تأثیر و 19 مبحث  

 شهرسازي با مرتبط مباحث 

  عمران اشراق خانه :شدهتهیه

www.Shop-eng.ir 

Tell:09126418417 

 1401متناسب براي آزمون دوره 



 

 

  ساختمان و رشته راه ،و دادگستريرسمی  کارشناس مشخصات پکیج آزمون

  1401ویژه آزمون سال  – خانه عمران اشراق

 عنوان جزوه سرفصل صفحه

270 

 یبتن يهاساختمان و بتن 

 جوش يتکنولوژ و يفوالد يهاسازه 

 2800 نامهنیو آئ يبارگذار  

 ییها با مصالح بنا ساختمان 

 و سقف ياسازه يهاستمیس انواع 

 ییاجرا مسائل 

 و حفاظت در کارگاه یمنیا 
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 یتوخال یسفال يهابلوك،  آجر، سنگ 

 مانیس، چوب، فلزهای، رطوبت قیعا 

 کیپالست، شهیش، آب، ریق، رس خاك، گچ، آهک 

 ها مالتی، حرارت قیعا، رنگ، چسب، مواد نانو 

 دوغاب و مالت يهایافزودن، دوغاب، خشتي، اندودکار 
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 شمع خاکی،انواع ، عملیات)روهاسواره( سازيخیابان  

 هاآب تخلیه و ها، زهکشیخاك، قنات فرسایش کنترل  

 کت پریم( نفوذي ، اندود زیراساس، اساس، قیر(  

 حفاظتی هاي، آسفالت)کت تک( سطحی اندود  

 گرم نفوذي، آسفالت ماکادام سرد، آسفالت آسفالت  

 سازيراه در آسفالتی، ژئوسنتتیکها سطوح معایب 
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 ساختمان عمومی الزامات  

 ساختمان بر اقلیم تأثیر و 19 مبحث  

 شهرسازي با مرتبط مباحث 
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 يبعد اصالحات با هاآپارتمان تملک قانون ییاجرا نامهنییآو  هاآپارتمان تملک قانون ،

 یثبت تمایتقس با ییآشنا، آپارتمان تفکیک نقشه ترسیم و برداشت نحوه اجرایی نامهوهیش

 نیزم و ملک فیتعار، امالك

 یکتفک و تفاوت، تجارت ای شهیپ و کسب حق پرداخت و صیتشخ و نییتع نحوه نامهنییآ 

 یعموم طیشرا، پروژه اجرا يهاروش، تجارت یا پیشه و کسب حق از سرقفلی حق ماهوي

 ،هامانیپ يبها آحاد لیتعد دستورالعمل، مانیپ

 رهیپذ و اجاره اسناد میتنظي، شهردار نیقوانی، مهندسنظام و ساختمان یمل مقررات 

 یسمر کارشناسان دستمزد تعرفهی، مدن یدادرس نیآئ از يا دهیگز، وقف یاراض و امالك

 يدادگستر

 قانون، ساختمان ییاجرا اتیعمل کیتفک،  يدادگستر یرسم کارشناسان کانون قانون 

 یرسم اسناد در تعارضی، مسکون يها آپارتمان يبها اجاره نییتعی،  مدن تیمسئول
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راه و ساختمان -دادگستري تألیفی ویژه آزمون کارشناس رسمیسوال  2000بیش از  210  
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 صفحه

باتخفیف ویژه فقط  به صورت چاپی -جزوه) 6طالیی (پکیج 

  هزارتومان 000,400,1
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  فهرست

 9 ..................................................................................... ساختمان یعموم الزامات

 9 ................................................................................................................. فیتعار

 9 ................................................................................................................................... بر

 9 ........................................................................................................................ اصالحی بر

 9 .................................................................................................................................. پخ

 9 .................................................................................................................. ساختمانی تراکم

 9 ............................................................................................................... یراساسیغ تغییرات

 9 .............................................................................................................................. خیابان

 10 .............................................................................................................................. حریم

 10 ............................................................................................................................... طبقه

 10 ............................................................................................................................ تصرف

 10 ..................................................................................................................... تصرف واحد

 10 ........................................................................................................................ تصرف بار

 10 ................................................................................................... )خالص سطح( دیمف يربنایز

 10 ...........................................................................................................................زیرزمین

 11 ........................................................................................................... ساختمان اشغال سطح

 11 ........................................................................................................... طبقات ناخالص سطح

 11 ............................................................................................................ طبقات خالص سطح

 11 .....................................................................................................................یجمع يفضا

 11 ................................................................................................................. آشپزخانه يفضا

 12 ......................................................................................ساختمان در هینقل لیوسا توقفگاه يفضا

 12 ...................................................................................................................... باز يفضاها

 13 ............................................................................................................ منفصل يهاساختمان

 13 ............................................................................................................. متصل يهاساختمان
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 14 .................................................................................................................... ياشهیش ينما

 14 ........................................................................................................................ زمین قطعه

 14 .................................................................................................................... )کاریز( قنات

 14 ........................................................................................................................... کاربري

 15 ................................................................................................................... مختلط کاربري

 15 ............................................................................................................................... کف

 15 ............................................................................................................................. کوچه

 15 ................................................................................................................. رولیاتومب کوچه

 15 .............................................................................................. ساختمان يبندگروه

 15 .................................................................................................... دوطبقه و کی يهاساختمان

 15 ................................................................................................. طبقه چهار و سه يهاساختمان

 15 ........................................................................... ارتفاع متر 23 تا طبقه چهار از شیب يهاساختمان

 16 ................................................................................................................بلند يهاساختمان

 16 .......................................................................................... ساختمان یطراح اصول

 16 ........................................................................................ ساختمان ينما و حجم شکل، الزامات

 18 .................................................................................................................. ساختمان ارتفاع

 18 ............................................................................................. ساختمان يهایآمدگشیپ الزامات

 20 ...................................................................................................... ساختمان يورود يفضاها

 20 ........................................................................................................................... هاپلهراه

 20 ......................................................................................................... ادهیپ عبور يهاراهبیش

 20 ................................................................................................................ هیتهو و يرینورگ

 21 ..................................................................................... دستگرد يهالهیم و هانرده ،ياندازهدست

 21 ...................................................................................................فضا انواع یاختصاص ضوابط

 26 ........................................................ فضاها یالزام يهاتیمحدود و هوا و نور یالزام جدول و خالصه

 28 .................................................................................... هاتصرف یاختصاص مقررات
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 28 ............................................................................................................ یمسکون يهاتصرف

 29 .................................................................................................یفرهنگ/  یآموزش يهاتصرف

 29 .............................................................................................................. یتجمع يهاتصرف

 31 .................................................................... ساختمان بر میاقل ریتأث و 19 مبحث

 31 ............................................................................................................... فیتعار

 31 .................................................................................................................. حرارتی اینرسی

 31 .......................................................................................................................... تخت بام

 31 .......................................................................................................................داربیش بام

 31 ....................................................................................................................... حرارتی پل

 31 ................................................................................................................... خارجی پوستۀ

 32 .................................................................................................................... کالبدي پوستۀ

 32 ......................................................................................................... حرارت هدایت ضریب

 32 ............................................................................................................)حرارت عایق( عایق

 32 ................................................................................................................. حرارتی مقاومت

 32 ...................................... انرژي مصرف در ییجوصرفه میزان ازنظر هاساختمان يبندگروه

 33 ......................................... خورشیدي انرژي از مناسب يریگبهره امکان داراي ساختمانی

 33 .................................................... ونیغیرمسک يهاساختمان از استفاده نحوه يبندگونه

 33 ............................................. نشده کنترل فضاي مجاور و خارج مجاور جدارهاي موقعیت

 34 ............................................................................................. ساختمان يریگجهت

 34 ...................................................................................... ساختمان کلی فرم و حجم

 34 ......................................................................................... داخلی فضاهاي جانمایی

 35 .................................................................................................. گذر نور جدارهاي
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 35 ............................................................................................................ هابانیسا

 36 .................................................................................................... حرارتی اینرسی

 36 ....................................................................................................... طبیعی تهویه

 36 ......................................................................................... فضاها داخل هواي دماي

 37 .....................................................................................................حرارتی يهاپل

 37 ...................................................................................................... بام يکارقیعا

 37 .......................................... )وارونه بام( یرطوبت قیعا يرو یخارج یحرارت قیعا با تخت بام يکارقیعا

 37 ........................................................................ یرطوبت قیعا ریز یخارج یحرارت قیعا با تخت بام

 39 ................................................................. :یطراح مالحظات و رانیا یمیاقل ماتیتقس

 39 .................................................................................مرطوب و معتدل اقلیم در طرحی يهاهیتوص

 41 ............................................................................................... سرد اقلیم بر طراحی يهاهیتوص

 43 ................................................................................................. خشک و گرم اقلیم يهایژگیو

 44 .................................................................................. مرطوب و گرم اقلیم در طراحی يهاهیتوص

 47 ................................................................................ يشهرساز با مرتبط مباحث

 47 ............................................................................................... یاراض و نیزم انواع

 47 ......................................................................................... يشهر توسعه يطرحها

 49 .................................................................................................. نیسرزم جامع و شیآما طرح

 49 .............................................................................................. يامنطقه و یمل يکالبد يهاطرح

 49 ....................................................................................................... شهرستان جامع يهاطرح

 50 .................................................................................................................. شهر جامع طرح

 51 ........................................................................................................................ يهادطرح

 51 ........................................................................................................................ يهادطرح
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 51 ............................................................................................................. روستایی هاديطرح

 51 .....................................................................................................يشهر یاراض کیتفک طرح

 52 .....................................................................................................................یلیتفص طرح

 52 ................................................................................................................. يسازآماده طرح

 53 ................................................................................................... یاتیعمل ای ییاجرا يهاطرح

 53 .................................................................................................................. یسامانده طرح

 CDS( ....................................................................................... 54( يشهر يتوسعه ياستراتژ طرح

 54 ................................................................................................ يراهبرد – يساختار يهاطرح

 54 ................................................................................................................یموضع يهاطرح

 54 .............................................................................................................. یموضوع يهاطرح

 54 .................................................................................................. یموضع -یموضوع يهاطرح

 55 .............................................................................................. يشهر يهامحدوده

 55 ..................................................................................................................... شهر محدوده

 55 ............................................................................................................. شهر یقانون محدوده

 55 ........................................................................................................................ شهر میحر

 56 ....................................................................................................معابر و راه انواع

 56 ....................................................................................................................... یانیشر راه

 56 ............................................................................................................................ آزادراه

 56 ........................................................................................................................... بزرگراه

 57 ................................................................................................... )دیکلوتوئ( اتصال يهاقوس

 57 ...............................................................................................................................تونل

 57 ..................................................................................................... دوچرخه کیتراف ژهیو نوار

 58 ............................................................................................................... ادهیپ راه و روادهیپ

 58 ....................................................................................................................... هاراه میحر

 58 ......................................... يواحدتک و خانواري چند ،یآپارتمان مجتمع مقررات و ضوابط
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 59 ......................................... تهران شهر در شتریب و طبقه) 6( يهاساختمان احداث ضوابط

 60 .................................................................... فرسوده يهابافت ییشناسا يهاشاخص

 60 ............................................................................................................ یزدانگیر :1 شاخص

 60 ............................................................................................................ داريیناپا :2 شاخص

 60 ........................................................................................................ يرینفوذناپذ: 3 شاخص

 60 .......................... )5 ماده ونیسیکم( رانیا معماري و شهرسازي یعالیشورا سیتأس 5 ماده

 61 ................................................ 25/10/1368 مصوب -دیجد يشهرها یابیمکان ضوابط

 63 ...................................................................... 22 و 18 و 15 و 3 مباحث خالصه

 63 ............................................................. قیحر برابر در محافظت – سوم مبحث خالصه

 63 ........................................................................................................................... فیتعار

 65 .............................................................................................................. سوم مبحث اهداف

 65 .................................................................................................................. ها تصرف انواع

 68 ....................................................................... آتش برابر در مقاومت نظر از ها ساختمان يبند دسته

 69 ........................................................................................................ قیحر اعالم يها ستمیس

 70 ......................................................................................... قیحر از فرار و بنا از خروج يها راه

 76 ............................................................................................ینشان آتش يخودرو استقرار محل

 77 ................................................................................................................. اتیجزئ عناصرو

 80 ........................................................... ساختمان ينگهدار و ریتعم – 22 مبحث خالصه

 80 ........................................................................................................................... فیتعار

 81 .................................................................................................................... يادار نظامات

 82 .................................................................................................................. سازه و يمعمار

 87 ................................................................. یبرق پلکان و آسانسور – 15 مبحث خالصه
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 89 .............................................................. صدا میتنظ و يبند قیعا – 18 مبحث خالصه
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  الزامات عمومی ساختمان

  تعاریف

  بر

  .گذر باشد بهمشرفحدي از قطعه زمین (ملک) که 

  بر اصالحی

 باشد.می نشینیعقبگذر بوده، داراي عرض اصالحی و مستلزم  بهمشرفحدي از قطعه زمین (ملک) که 

  شود.میپیلوت: محلی که براي پارکینگ یا فضاي بازي کودکان در طبقه همکف احداث 

  پخ

دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول این قاعده  الیهمنتهی آن ايساقهکه  الساقینیمتساويقاعده مثلث 

  .یا بشود شدهمشخصتوسط شهرداري 

  تراکم ساختمانی

 .کل مساحت زمین همان پالك برتقسیمنسبت سطح زیربناي ساختمان (سطح ناخالص طبقات) هر پالك، 

  .ایمنی ساختمان ضروري باشد ازنظرقف یا سیستم مقاوم جانبی) که تغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، س

  غیراساسیتغییرات 

ایمنی ضروري نیست و صرفا به دلیل نوع استفاده انجام  ازلحاظ کهآنهر نوع تغییر در وضع داخلی یا خارجی ساختم

  شود.می

  خیابان

  .باشد متر 12بیش از  هاآنگذرهایی که عرض 
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  حریم

، قرارگرفتهامنیتی یا ایمنی و غیره تحت حفاظت  هايمناسبتاز اراضی که در اطراف عملکردهاي خاص، به  ايمحدوده

  .از اراضی مذبور منوط به رعایت ضوابط حریم مربوطه است برداريبهره، کاربري و وسازساخت هرگونه

  طبقه

  است که بین دو کف متوالی واقع شود. از ساختمانبخشی 

  تصرف

این  در معین است و اياستفادهکار یا  منظوربه از ساختمانساختمان یا بخشی  اختیار گرفتن به مفهوم در تدر لغتصرف 

 در دستاست که با مقصودي معلوم  از آناز بنا یا بخشی  گیريبهره يشیوهنوع و  "تصرف "مقررات، مقصود از 

  ع شود.واق مورداستفادهمقصود  آنبوده یا قرار است براي  برداريبهره

  واحد تصرف

دیوارها  يوسیلهبهمشخص، که  برداريبهرهبنا، داراي متصرف یا متصرفاتی با مالکیت یا مجوز  از یکمستقل  ايمحدوده

  و سقف و کف از سایر واحدهاي تصرف و فضاي عمومی مجزا گردیده است.

  و واحدهاي اداري مستقل. هامغازه، واحدهاي کسبی مستقل، مانند واحدهاي مسکونی

  بار تصرف

تعداد  آن، که راه دسترس یا خروج براي زمانهم طوربهفضا، واحد تصرف یا ساختمان  از یک کنندهاستفادهتعداد افراد 

  .شودمیطراحی 

  زیربناي مفید (سطح خالص)

ه باشد،بعالوه مساحت دیوار زیربناي مفید ساختمان عبارت است از سطحی که به عملکرد اصلی ساختمان اختصاص یافت

  مشاعات و نصف مساحت دیوارهاي اشتراکی و بالکن هاي پیوسته به واحدهاي ساختمان.

  زیرزمین
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عنوان بیشتر نباشد، فضاي زیر آن طبقه بهسانتیمتر  120زمین طبیعی از  از سطح شدهتماممواردي که فاصله کف  در

  .شودمیمنظور  " نیرزمیز"

از تراز کف  ترپایین آن از ارتفاعنیمی  است که بیشتر از از ساختمان ايطبقهط و مقررات شهرسازي زیرزمین ازنظر ضواب

  سانتیمتر از کف گذر باالتر باشد. 120حداکثر  آنارتفاع باالي سقف  گذر و

این متر بیشتر نباشد در غیر 1،50نسبت به متوسط تراز زمین مجاور از  آناست که تراز روي سقف  ايطبقهزیرزمین 

  .گرددمیتعداد طبقات ساختمان منظور  حساببهاین طبقه نیز  صورت

 ترپایین آنباشد یا اینکه نصف ارتفاع  مترسانتی 90از کف متوسط گذر  آنهر طبقه که حداکثر ارتفاع نورگیر 

  .از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد

  سطح اشغال ساختمان

  .باشد شدهاشغالزمین  وسیلهبهین که سطحی از قطعه زم

  سطح ناخالص طبقات

  .جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهاي خارجی

  سطح خالص طبقات

 سایر و دیوارها) …، پله وآسانسور (راهرو، وآمدرفتطبقات منهاي فضاهاي پارکینگ و  ناخالصسطح 

  .مربوط مصارف

  فضاي جمعی

فضاهایی مانند سالن گردهم آیی یا  است. شدهگرفته در نظرنفر و بیشتر  20 زمانهمفضایی که براي استفاده جمعی و 

مسافربري، سالن قرائت کتابخانه، سالن نمایش، سالن  در ترمینالکنفرانس، سالن سینما، سالن رستوران، سالن انتظار 

 .شوندمیاي جمعی محسوب نمایشگاه، شبستان مسجد و استادیوم ورزشی، فضاه

  فضاي آشپزخانه
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  نوع هستند: بر سهازنظر نحوه قرارگیري و معماري  هاآشپزخانه

  است؛ جداشدهجداکننده از دیگر فضاها  سایر عناصر، که توسط در و مستقل يآشپزخانه -آ

  ها مرتبط است؛، که فضاي آشپزخانه بدون وجود در یا دیگر عناصر معماري با سایر فضاباز يآشپزخانه -ب

 حدفاصلبه شکلی که  شدهجاسازيتجهیزات آشپزخانه در جوار یا در داخل دیوار  در آن، که دیواري يآشپزخانه -پ 

 هاقفسهتوسط درهاي  تواندمیقرار نگرفته باشد و فقط  ايقفسهردیف قفسه با فضاي مجاور هیچ عنصر ساختمانی یا 

  اصلی مجزا گردد؛ از فضايپوشانده شده و 

  دسته هستند: به رسهازنظر نوع استفاده  هاآشپزخانه

  ؛شودمیگرفته  در نظر از افرادک خانواده یا گروهی مشخص یاستفاده، که براي آشپزخانه خانگی -آ

 يکنندهعرضهیا مراکز  هاهتلو  هارستوران، که براي یک فعالیت تجاري مانند تجاري یا عمومی يآشپزخانه -ب

  ؛گیردمیقرار  مورداستفادهغذا 

 .شودد میانبوه غذا ایجا بنديبسته، که براي تولید صنعتی و صنعتی يآشپزخانه -پ

  در ساختمانفضاي توقفگاه وسایل نقلیه 

قف محل تو 25تا حداکثر  4داراي (متوسط  )محل توقف خودرو 3داراي حداکثر (خودرو به سه گروه کوچک  هايتوقفگاه

  .شوندمیخصوصی و عمومی تقسیم  در انواع )محل توقف خودرو 25داراي بیش از (و بزرگ  )خودرو

  فضاهاي باز

 .شودمی تأمین آنساختمان است، که قسمت اعظم نورگیري ساختمان از  يمحدودهفضائی باز بیرون حیاط بیرونی:  -آ

  .شودمیشهري تعیین  يتوسعه هايطرح در مقرراتسطوح حیاط و سطح زیربناي همکف،  نسبت

در ممکن است  کهآندیگر ساختم الیهمنتهیدر  معموالًاز حیاط بیرونی و  ترکوچکفضائی باز است، : خلوتحیاط -ب

  قرار گیرد. از آن در قسمتیعرض زمین و یا  تمام

  هاي داخلیحیاط -پ
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در تمام ارتفاع ساختمان  آناضالع  طورمعمولبه و محصورشده هاییجداره يوسیلهبهفضائی باز است، که پاسیو:  -1-پ

  بخشی از ساختمان را در طبقات بر عهده دارد. يتهویهنور و  تأمین، و وظیفه امتدادیافته

پائین تر از  در سطحی آنکف  طورمعمولبهساختمان قرار دارد و  درمیانفضایی بازاست، که گودال باغچه:  -2-پ

  دارد. بر عهدهبخشی از ساختمان را  يتهویهنور و  تأمین يوظیفهاست و  قرارگرفتهتراز طبقه همکف 

همکف است که توسط احجام ساختمانی همان پالك از دو طرف یا بیشتر  در طبقهفضائی باز حیاط مرکزي:  -3-پ

  حیاط اصلی محسوب گردد. عنوانبه تواندمیتوسعه شهري  هايطرحمحصور گردیده و با رعایت ضوابط 

آزاد  با هوايساختمان داشته و در ارتباط  از داخلکه امکان دسترسی  شودمیبه فضاهایی اطالق : بازنیمهفضاي  -ت

  از: اندعبارتاین فضاها  انواع باز است. هاآنکه حداقل یک وجه  ايگونهبهقرار دارند، 

 زیر آناست و  قرارگرفتهزاد هواي آ در مجاورتمستقیم  طوربهسطحی است که از دو یا سه طرف بالکن:  -1-ت

  اشغال نگردیده باشد. ايبستهفضاي  وسیلهبه

 ايپنجرهعرض  ياندازهمتر و حداکثر با طولی برابر با  50/0بالکنی است با عرض کمتر از : عرضکمبالکن  -2-ت

  که تا کف امتداد دارد.

  است. آنزیرین  يطبقهاز  هاییبخشسطح روبازي از ساختمان، که بام  :)تراس(مهتابی  -3-ت 

  مستقیم ارتباط دارد. طوربهآزاد  با هواي طرفازیکفضایی مسقف است که  ایوان: -4-ت

 يپروانهیا سایر مراجع صدور  هااز شهرداري، که در صورت اخذ مجوز بازنیمهفضائی : گیرآفتاب يمحفظه -5-ت

بخشی از فضاهاي اصلی  صورتبه از ابتدا، یا شوندمیاقلیمی مناسب با سطوح شفاف پوشیده  در شرایطساختمانی، 

 .شودرت با خارج ساختمان طراحی میاستفاده از انرژي و نور آفتاب و اجتناب از تبادل حرا منظوربهساختمان 

  منفصل هايساختمان

 هايپالك هايساختمانمحوطه و ملک بدون اتصال به  در داخلمانند  "کوشک " صورتبههستند که  هاییساختمان

  دیگر قرار دارند.

  متصل هايساختمان

  درز انقطاع بین دو بنا است. هاآن حدفاصلهستند که به ساختمان ملک مجاور متصل و یا  هاییساختمان
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  ايشیشهنماي 

تقسیم  دودستهنامیده و به  ايشیشهباشد نماي  از شیشهدرصد  60نماي ساختمان داراي پوشش حداقل  کهدرصورتی

  :شودمی

  اي پیوستهنماي شیشه

مترمربع و بیشتر،  20به  آن در تقسیمباشد، بطوریکه  از شیشهکه داراي سطوحی  گرددمیاطالق  ايشیشهبه نمایی 

  نباشد. در بینبا مصالح دیگر  ايجداکننده

  اي ناپیوستهنماي شیشه

با  هاییجداکننده، آنمترمربعی  20 تقسیماتدر باشد که  ايشیشهکه داراي سطوح  گرددمیاطالق  ايشیشهبه نمایی 

  دیگر وجود داشته باشد. مصالح

  قطعه زمین

  زمینی که داراي یک سند مالکیت باشد و با خیابان یا معبر جدا نشود.

  قنات (کاریز)

) زیرزمینی که با شیبی کمتر از شیب سطح زمین، آب موجود در الیه هايکورهاز چند میله چاه و یک کوره ( ايمجموعه

را به کمک نیروي ثقل زمین و بدون کاربرد  هابرکهو  هامردابو یا  هارودخانه) آبدار مناطق مرتفع زمین یا هايالیه(یا 

. به عبارتی رساندمی ترپستو به نقاط  آوريجمعنیرویی و هیچ نوع انرژي الکتریکی یا حرارتی صرفا با جریان طبیعی 

 شودمیتوسط این زه کش به سطح زمین آورده  شدهآوريجمعنوعی زه کش زیرزمینی دانست که آب  توانمیقنات را 

  .رسدمی …و به مصرف آبیاري، شرب و

  کاربري

شهري  هايفعالیتگی براي شناخت شهر و آشنایی با نحوه پراکند ايپایهتعیین نوع استفاده از زمین بر اساس مطالعات 

 درمانی، – بهداشتی مذهبی، –از: مسکونی، آموزشی، فضاي سبز، فرهنگی  اندعبارتشهري  هايکاربري. باشدمی

صنعتی، انبارداري،  تجاري، دولتی، –پارکینگ، خدمات شهري، تجهیزات شهري، خدمات عمومی، اداري  ورزشی،

  .هاديطرحاست با طرح جامع یا طرح تفضیلی یا ، کشاورزي، باغ. مفهوم کاربري مرتبط ونقلحمل
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  کاربري مختلط

  )ترکیب چند عملکرد از کاربرهاي مختلف در یک قطعه زمین (تجاري، اداري و مسکونی

  کف

  گذرهاي محیطی قطعه زمین یا ملک. رويپیادهو  يشدهتمامارتفاع ساختمان نسبت به متوسط تراز  مبنايسطحتراز 

  کوچه

  متر باشد. 12کمتر از  هاآنکه عرض  هايگذرگاه

  رواتومبیلکوچه 

  متر یا بیشتر باشد. 6 هاآنکه عرض  هايگذرگاه

  ساختمان بنديگروه

  هاي یک و دوطبقهساختمان

  ردیفی و متصل؛ هايساختمان: 1گروه 

  مجزا و منفصل؛ هايساختمان: 2گروه 

  ترکیبی با الگوي حیاط مرکزي. هايساختمان: 3گروه 

  هاي سه و چهار طبقهختمانسا

  ردیفی و متصل؛ هايساختمان: 4گروه 

  مجزا و منفصل. هايساختمان: 5گروه 

  متر ارتفاع 23تا  چهار طبقهبیش از  هايساختمان

  ردیفی و متصل؛ هايساختمان: 6گروه 
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  و تأثیر اقلیم بر ساختمان 19مبحث 

  تعاریف

 اینرسی حرارتی

دما و بار  هاينوسان تأثیرگذاري برو  آنپس دادن  انرژي، باز ذخیرهو جدارهاي داخلی در  قابلیت کلی پوستۀ خارجی

استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان  ساختمان بااینرسی حرارتی  .ساختمان شدهکنترلگرمایی و سرمایی فضاهاي 

 شود.می بنديگروه

 بام تخت

 درجه یا مساوي آن، نسبت به افق دارد. 10پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از 

 داربام شیب

دار، بر روي سقف شیبدرجه نسبت به سطح افقی دارد.  60درجه و کمتر از  10پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از 

 شده یا کنترل نشده قـرار دارد.فضاي خارج و در زیر آن، فضاي کنترل

 شود.درجه باشد، دیوار تلقی می 60اگر شیب جدار بیش از 

 پل حرارتی

یابد و ها کاهش مینقاطی از ساختمان که، به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوستۀ خارجی، مقاومـت حرارتـی در آن

  گردد.فزایش موضعی میزان انتقال حرارت میباعث ا

 پوستۀ خارجی

طرف ها، که ازیکها، بازشـوها، سـطوح نور گذر و مانند آنها، کفتمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقف

هستند. پوستۀ شده داخل ساختمان در ارتباط با فضاي خارج یا فـضاي کنتـرل نـشده، و از طـرف دیگـر بـا فضاي کنترل

خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدي ساختمان یکی نیست، زیرا پوستۀ کالبـدي ممکن است دربرگیرنده فضاهاي 



  يمسائل معماري وشهرساز–ساختمان)(راه و قوه قضاییه و دادگستري  187ماده –آمادگی آزمون کارشناس رسمی چهارمجزوه  

 

  www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon, Insta: Eshragh_nezam                      1401ل ویژه آزمون سا – خانه عمران اشراق
32 32 

کنترل نشده نیز باشد. پوستۀ خارجی سـاختمان همچنـین شامل عناصري است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاك و 

 زمین هستند.

  پوستۀ کالبدي 

طرف با فضاي خارج و از طرف ها، که ازیکپیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشو و مانند آن تمام سطوح

 شده یا فضاي کنترل نشده در ارتباط هستند.دیگر با فضاي کنترل

 ضریب هدایت حرارت

گذرد، درزمانی ر، میمقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک مترمربع عنصري همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدا

 که اختالف دماي دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجه کلـوین اسـت.

 است. [W/m.K]واحد ضریب هدایت حرارت 

 )عایق (عایق حرارت

دهد. در مواردي، عایق  طور مـؤثر کـاهشمصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به

تواند، عالوه بر کاهش انتقال حرارت، کاربردهـاي دیگـري نیز مانند باربري، صدابندي داشته باشد. در این حرارت می

تواند عایق حرارت محسوب معـادل عـایق حـرارت بـه کـارمی رود. تحت شرایط ویژه، هوا نیز می »عایق«مبحث، کلمه 

شود کـه داراي ضـریب هدایت حرارت کمتر یا مساوي فاده در ساختمان به عایقی اطالق میاستشود. عایق حرارت قابل

W/m.K 065/0 یا بیشتر از  و مقاومت حرارتی مساوي.K/W2m 5/0 .باشد 

 مقاومت حرارتی

نسبت ضخامت الیه به ضریب هدایت حرارتی آن. مقاومت حرارتی جدار متشکل از چندالیه مساوي با مجموع 

 هاست.هاي هر یک از الیهمقاومت

کننده قابلیت عایق بودن یک یا چندالیه از پوسته یا کـل پوسـته ازنظر حرارتی است. مقاومت مقاومت حرارتی مشخص

  است. ]K/W2m[شود و واحد آن نمایانده می Rحرارتی با 

  انرژي مصرف جویی درازنظر میزان صرفه هاساختمان بنديگروه
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 جویی زیاد در مصرف انرژي؛هاي ملزم به صرفهان: ساختم1گروه  

 جویی متوسط در مصرف انرژي؛هاي ملزم به صرفه: ساختمان2گروه  

 جویی کم در مصرف انرژي؛هاي ملزم به صرفه: ساختمان3گروه  

 جویی در مصرف انرژي.هاي بدون نیاز به صرفه: ساختمان4گروه  

 خورشیدي انرژي از مناسب گیريبهره امکان داراي ساختمانی

داراي نیاز غالب سرمایی نباشد،  کـه، شودمی شناخته خورشیدي انرژي از مناسب گیريبهره امکان داراي ساختمانی

زیربناي مفید ساختمان باشد، و  نهمیکغربی بیش از  تا جنوبدر جهت جنوب شرقی  آن نور گذر مساحت جدارهاي

  .درجه نسبت به افق دیده شود 25کمتر از  ايزاویهان با ساختم همچنین موانع تابش نور خورشید بـه

خورشیدي شناخته  از انرژي گیريبهرهمحـدودیت در  ساختمان داراي باشـد، فوق شرایط از یکی فاقد که ساختمانی

 شود.می

  هاي غیرمسکونیبندي نحوه استفاده از ساختمانگونه

 گردد:دو گونه تقسیم میهاي غیرمسکونی، ازنظر نحوه استفاده، به ساختمان

روز، دستکم ده ساعت درروند استفاده شبانه اي کـه در هـرگونهاستفاده منقطع: استفاده از ساختمان (یـا بخـشی از آن)، به 

 وقفه بیفتد و بتوان کنتـرل دمـا در محدوده متعارف زمان اشغال فضاها را متوقف کرد.

  اي که تعریف استفاده منقطع بر آن صادق نباشد.گونهبخشی از آن) بهاستفاده مداوم: استفاده از ساختمان (یا 

 موقعیت جدارهاي مجاور خارج و مجاور فضاي کنترل نشده

 
موقعیت جدارهاي مجاور خارج و مجاور فضاي کنترل نشده در پالن شماتیک سه نمونه ساختمان
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 ساختمان گیريجهت

گیري مناسب گیري ساختمان از انرژي خورشیدي بسیار مـؤثراست. جهتگیري ساختمان به سمت جنوب در بهرهجهت

ترین روز سـال، برداري بیشتر از انرژي تابشی خورشید در کوتاهبه این معنی است که جدارهاي نور گذر جنوبی، براي بهره

عالوه، ساختمان به نحوي قرار گیرد، که در طول قرار گیرند. به بعـدازظهر، در معـرض تابش خورشید 3صـبح تـا  9از 

ها و بادهاي مطلوب براي تهویه طبیعـی سال از بادهـاي نامطلوب محفوظ باشد و ضمناً، در فصل گرم سال، بتوان از نسیم

 و حفظ شرایط آسایش حرارتی استفاده کرد.

 ساختمان کلی فرم و جمح

پوستۀ خارجی ساختمان به  تقال انرژي حرارتی بسیار مؤثر است. هرقدر نـسبت سـطححجم و فرم کلی ساختمان در ان

 زیربناي آن کمتر باشد، انتقال حرارت ساختمان نیز کمتـر خواهـد بـود.

صورت متراکم طراحی شود و از مقدار سطح پوستۀ خارجی نسبت شود در مناطق با نیاز انرژي زیاد، ساختمان بهتوصیه می

هاي گـرم و مرطوب و یا با نیاز سرمایی زیاد ساختمان باید به شکلی طراحی ربناي آن کاسته گردد. در اقلیمبه سطح زی

 شود که امکان استفاده از تهویه طبیعی براي تمام فضاهاي داخلی فراهم گردد.

 داخلی فضاهاي جانمایی 

شوند. فضاهاي اصلی فضاهایی هستند م میفضاهاي داخلی ساختمان به دودسته فضاهاي اصـلی و فـضاهاي حایل تقـسی

طور گیرند و افراد در آن سکونت دارند. فضاهاي حایل ساکن ندارند و بهروز مورداستفاده قرار میکه در بیشتر اوقات شبانه

 گیرند.مستمر مورداستفاده قرار نمی

هاي بین فضاهاي اصلی و جبهه لیبهتر است فضاهاي اصلی و فضاهاي حایل به نحوي جانمایی شوند که فـضاهاي حا

نامطلوب ساختمان (ازنظر حرارتی) قرار گیرنـد، تـا انتقـال حـرارت از فضاهاي اصلی به خارج در اوقات سرد سال (یا از 

 حداقل برسد. خارج به فضاهاي اصلی در اوقات گرم سال) بـه

هاي مطلوب ساختمان ار داشـته باشـند. جبهههاي مطلـوب سـاختمان قـراالمکان رو بـه جبههفضاهاي اصلی باید حتی

اند از: جنوبی، شرقی، شمالی. با استقرار فضاهاي اصلی رو به جنوب، در اوقات سرد بخشی از به ترتیب اهمیت عبارت

 شود.گرماي موردنیاز ساختمان از طریق تـابش آفتـاب به داخل تأمین می
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 نور گذر دارهايج 

مستقیم و داراي حداقل  هاي مرغوب و بـدون درزها، باید از قابها، نورگیرها و مانند آنجدارهاي نور گذر، شامل پنجره

چند جداره و یا  صورتهاي معمول، یا با مشخـصات حرارتـی برتـر (کم گسیل، ...)، بهنشت هوا باشند. استفاده از شیشه

 شود.میها، توصیه ویژه در مورد پنجرهبا دو قاب موازي براي این سطوح، به

هاي حرارتی، باشد. در پل هاي این جدارها باید از جنس مناسب، مانند چوب، پلیمرهاي مرغوب و یا فلز، بـا حـداقلقاب

پذیر از نشت هوا جلوگیري شود. قبل از ها، بایـد بـا اسـتفاده از نوارهـاي انعطافصورت مناسب نبودن درزبندي دور قاب

هاي مخصوص ورود هواي تازه، به تعداد و انـدازه مناسـب، که دریچهد طمینان حاصـل شوانجام عملیات درزبندي، باید ا

الشعاع در تمـامی فـضاهاي اصلی وجود دارد، و اقدامات درزبندي شرایط بهداشت فـضاهاي داخـل سـاختمان را تحت

 دهد.نمی قـرار

دي هستند، امکان بهبود درزبندي منتفی است. آالت مخصوص درزبنهاي کشویی ساده، که فاقد یراقدر مو رد پنجره

وجه هیچهاي بلند بههاي واقـع در منـاطق بـادخیز و همچنین در ساختماناستفاده از این نـوع بازشـوها در ساختمان

 شود.توصیه نمی

دك سطوح نور مقدار سطوح نور گذر ازنظر انتقال حرارت در ساختمان بسیار مـؤثر اسـت. بـه علـت مقاومت حرارتی ان

نسبت به سطح پوستۀ خارجی کمتر باشد، اتـالف  گذر نسبت به دیگر اجزاي پوستۀ خارجی، هرقدر مقـدار سـطوح نور گذر

حـرارت از سـاختمان کـاهش خواهـد یافـت. درنتیجه، در نظر گرفتن مقدار کافی و مناسب سطوح نور گذر، ضمن تأمین 

 هش انتقال حرارت به خارج خواهد شد.نور مناسب براي فضاهاي داخل، موجب کا

البته در بین نماهاي مختلف یک ساختمان، سطوح نور گذر جنـوبی عملکـرد حرارتـی بهتري دارند و به جذب انرژي 

هاي نامطلوب کنند. بهتر است در جبههتابشی خورشید، براي تأمین بخشی از گرمـاي موردنیاز در اوقـات سرد کمک می

 قدار سطوح نور گذر، به حداقل میزان موردنیاز براي تأمین روشـنایی طبیعـی کـاهش یابـد.و سرد ساختمان، م

 هاسایبان 

روند. در همه مناطق اقلیمی لزوماً به ها براي کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نور گذر ساختمان به کار میسایبان

 طور دقیق مطالعه شود. زاویه سایبان افقی یا عموديیم منطقـه بهسایبان نیاز نیست. براي معلوم ساختن این نیاز، باید اقلـ

ترتیب، در اوقات گرم تمامی اینباید با توجه به اوقات گرم سال و زوایـاي تابش خورشید در اي ن اوقات تعیین شود. به

افـزایش دمـا و ایجـاد  گیرد و سایبان مانع از ورود تابش مستقیم خورشید بـه داخـل ومی سطح پنجره در سـایه قـرار

 شود.شرایط نامطلوب حرارتی در فضاي داخل می
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  مباحث مرتبط با شهرسازي

  اراضیانواع زمین و 

  .طبیعی باقی مانده است به صورت سابقه عمران و احیا نداشته باشد و که شودمیگفته  هاییزمیناراضی موات: به 

  به حالت موات درآمده باشند. جیتدربهعمران و احیا داشته باشند و  يسابقهاست که  هاییزمیناراضی بایر: منظور 

 برداريبهرهو در حال حاضر دایر و در حال ها را آباد و احیا کرده باشند آنکه  شودمیگفته  هاییزمیناراضی دایر: به 

  .مالک است

  اند.قرارگرفته هاشهركکه در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و  هاییزمیناراضی شهري: 

  :شودمیمالکیت اراضی شهري به سه دسته تقسیم 

انفال، د) اراضی  -ملی، ج) اراضی عمومی -تی، ب) اراضی عمومیدول -. اراضی عمومی شامل: الف) اراضی عمومی1

  ، و) اراضی عمومی خالصهالمالکمجهولموات، ه) اراضی عمومی  -عمومی

  . اراضی موقوفه2

  . اراضی خصوصی3

، تشخیص موات بودن اراضی خارج آنقانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد  يواحدهماده 1 يتبصرهطبق 

متصرف  کهدرصورتیو  نمایدمینفره اقدام  7وزارت کشاورزي است که از طریق هیئت  يعهدهشهرها به  يمحدودهاز 

و چنانچه دادگاه رأي به موات بودن زمین  آیدمیفعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل 

  بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

  هاي توسعه شهريطرح

است، » شناخت، تحلیل، طرح«شهري در ایران، متکی بر مدل پوزیتیویستی  هايطرح يتهیهدر حال حاضر مبانی نظري 

جاي  جیتدربهکشورهاي مختلف جهان بود،  درمیانشهري  هايطرح يتهیهالگو و روش  هامدتآنکه  رغمبهاین مدل 
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داده که به مفهوم رسیدن به اهداف و سرانجام ارزیابی و » سیاستتحلیل، طرح، «خود را به مدل سیستماتیک 

  براي اجراست. يگذاراستیس

) طرح 3، ايمنطقه) طرح کالبدي ملی و 2) طرح آمایش سرزمین، 1توسعه شهري عبارت است از:  هايطرح مراتبسلسله

) طرح 6روستایی،  هايسکونتگاهفضا و ) طرح ساماندهی 5شهري،  يمجموعه) طرح 4، ياهیناحتوسعه و عمران (جامع) 

ویژه  هايطرح) 11و  سازيآماده) طرح 10) طرح تفصیلی، 9دي روستا، هاطرح) 8دي شهر، هاطرح) 7جامع شهر، 

  .(جزئیات شهري، روان بخشی و بهسازي بافت قدیم)

 :هاطرحمقیاس 

 به باال 100,000: 1جغرافیایی (ملی):  . 1

 25000: 1تا  100,000: 1اي: منطقه . 2

 10,000: 1تا  25000: 1اي: ناحیه . 3

 5,000: 1تا  10,000: 1جامع:  . 4

 2,000: 1تا  5,000: 1هادي:  . 5

 1000: 1تا  2500: 1تفصیلی  . 6

 100: 1تا  1000: 1سازي و جزئیات: اجرایی، آماده . 7

 :هاطرحمقیاس 

1اي (مقیاس هاي منطقهطرح . 1

100000
تا  

1

25000
( 

1هاي جامع شهري (مقیاس طرح . 2

25000
1تا  

10000
( 

�مقیاس( یلیتفصطرح  . 3

����
�تا 

����
( 

شهر از اهم تغییرات موردنیاز در بازنگري فرایند بررسی و تصویب  گیريشکلتوجه به خواست و نقش مردم در  يمقوله

نظمی قراردادي در شهر حاکم نماید، باید توجه الزم و  خواهدمی. به این معنی که اگر شهرسازي باشدمیطرح در کشور 

 روروبهاین نظم قراردادي را معمول دارد تا با شکست  گیريشکلدر  هاآن ينظرهااعمالکافی به مشارکت مردم و 

رسیدن  بستبن. یکی از علل اساسی به دباشمیشهري  يتوسعه هايطرحنگردد. همچنین مشارکت، کلید اصلی اجراي 

 هايطرحمردم و نهادهاي محلی در اجرا دارد؛ بنابراین تحقق  توجهقابلبه مشارکت و سهم  یتوجهیبهر طرحی، ریشه در 

 يهاپروژهتوسعه شهري به ضمانت حمایت نهادهاي محلی و مردم محتاج بوده و این نکته مطرح است که در اجراي همه 

  هري، پشتیبانی مردم و نهادهاي محلی موردنیاز است.ش يتوسعه

 جايبهطرح) استوار است که  يتهیهسنتی (شناخت، تحلیل،  گانهسهتفصیلی بر مراحل  -جامع هايطرحتهیه  يهاروش

  بیشتر به مطالعات جامع و عوامل کالبدي تأکید دارد. نگريجامع
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  سرزمین و جامع طرح آمایش

پنجاه،  يدههدر اوایل  وبودجهبرنامهسازمان ي سرزمین. پهنهت و فعالیت در توزیع فضایی جمعی يهاياستراتژتعیین 

  قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین را با شرکت ستیران منعقد نمود.

ملی و اقتصادي از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت  يهایمشخطو  هاهدفطرح استفاده از سرزمین در قالب 

صنعت، کشاورزي، مرکز  يهاقطبفعلی و آینده  يهاشهركشهري و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و 

  .و خصوصی نظم و هماهنگی ایجاد کند عمومی هايبخشعمرانی  هايبرنامهجهانگردي و خدماتی بوده تا در اجراي 

 طریق از اقتصادي و ملی هايمشیخط و هاهدف قالب در سرزمین از استفاده شامل که است یطرح سرزمین، جامع طرح

 فعلی يهاشهرك و شهرهاش گستر و توسعه و حدود و کشور روستایی و شهري جمعیت مراکز و منابع و امکانات بررسی

 يهابخش عمرانی يهابرنامه اجراي در و بوده خدماتی -جهانگردي مراکز و کشاورزي و صنعتی يهاقطب و آینده و

  .نماید هماهنگی و نظم ایجاد خصوصی، و عمومی

  ايهاي کالبدي ملی و منطقهطرح

 يشبکهجدید، پیشنهاد  يهاشهركشهرهاي موجود و ایجاد شهرها و  يندهیآبراي گسترش  یابیمکان باهدفرحی که ط

 منظوربهمیان شهرها  مراتبسلسلهکشور و  يپهنهدر  هاآنشهرها، چگونگی استقرار  ياندازهکشور یعنی  يندهیآشهري 

مجاز  يهايکاربردر  وسازساختبه مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات  یرسانخدماتتسهیل و مدیریت سرزمین و امر 

  .شودمیسراسر کشور تهیه  هايزمین

  هاي جامع شهرستانطرح

تا بتوان ضمن  شوندمیتهیه  هاآنشناخت چگونگی نظام استقرار در بستر جغرافیایی  اساسبر ی هستند که هایطرح

هدایت و کنترل رشد و توسعه شهرها، شکل استقرار مطلوب مراکز جدید سکونت، کار، فعالیت و تفریح را با رعایت حریم 

در قالب هر  هاآنتصویري و کالبدي  انیبابخدمات براي ساکنان شهرها و روستاها  يپهنهمناطق حفاظتی و توزیع 

روستایی  يهامنظومهبه روند تحوالت شهرها بلکه  فقطنهجامع شهرستانی  هايطرح گریدعبارتبهشهرستان تعریف کرد. 

  کند.هر شهرستان نیز توجه می موجود در

جامع  هايطرحتان به جامع شهرس هايطرحهیئت دولت مقرر شد که عنوان  15/11/1373دستورالعمل مورخ  بر اساس

توسعه و عمران، طرح توسعه  هايطرحبررسی و تصویب  ينحوه ينامهنییآ 3بند  بر اساس). که 2تغییر یابد ( ياهیناح

طرحی است که در اجراي وظایف محول شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به  ايناحیهو عمران (جامع) 
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هدایت و کنترل  ينهیدرزمو ارائه راهبردها  هاسیاستتدوین  منظوربه -آنیین وظایف وزارت مسکن و شهرسازي و تع

توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات براي ساکنان شهرها و روستاها 

اقتصادي و اجتماعی و کالبدي  ازنظرطبیعی و جغرافیایی همگن بوده و  هايویژگی ازنظر کهان در یک یا چند شهرست

  شود.ل متقابل باشند، تهیه میداراي ارتباطات فعا

  طرح جامع شهر

  :باشدمیمحتواي اصلی یا اساس طرح جامع شهر به شرح زیر 

  ساخت شهر (و توسعه): . 1

عملکردهاي  يحوزهتعیین  -2-1مشخصات ساختی و کالبدي (مثل متمرکز، خطی، پیوسته، ناپیوسته و غیره)،  -1-1 

ارتباطی (و تسهیالت شهري عمده مثل خط  يشبکهخطوط کلی و نظام  -3-1عمده و مؤثر شهر)،  هايکاربرياصلی (

تعیین  -5-1نظام تقسیمات واحدهاي شهري (مثل مناطق و محالت و غیره)،  -4-1آهن شهري، فرودگاه و غیره)، 

  اطق نوسازي و بهسازي.خاص (تاریخی، صنعتی و اقلیمی) و من هايبافتعناصر و 

  جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر: . 2

حدود  -3-2منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهاي شهري،  -2-2، پذیريجمعیتاحتماالت جمعیتی و ظرفیت  -2-1 

  استحفاظی یا حریم شهر. يمحدوده -4-2کلی تراکم جمعیت شهر، 

  معیارها و ضوابط و مقررات: . 3

استقرار عملکردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسیمات شهري  -2-3ختلف و کاربري زمین، مصارف م يسرانه -3-1 

خاص و مناطق نوسازي  هايبافتعناصر و  -4-3چگونگی توزیع تراکم جمعیت،  -3-3(مثل مناطق و محالت و غیره)، 

شهري، بافت و ساختمان با کلیات معماري سیماي  -6-3حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعی،  -5-3و بهسازي، 

  .زیستمحیطحفاظت  -7-3اقلیمی،  هايویژگیتوجه به سنن فرهنگی و 

 هايحوزهاستفاده از اراضی و منطقه بندي مربوط به  ينحوه آنطرح جامع شهر عبارت است از طرح بلندمدتی که در 

عمومی شهري،  يهايازمندینت شهري و و تجهیزات و تسهیال تأسیساتمسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداري و کشاورزي، 

و  تأسیساتو بنادر و سطح الزم براي ایجاد  هافرودگاهخطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهاي خط (ترمینال) و 

و ضوابط و مقررات  شودمیتعیین  هاآنمربوط به  هاياولویتتجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازي، بهسازي و 

وارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم م يکلیهمربوط به 

  ورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.. طرح جامع شهر برحسب ضرگرددمی
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  22و  18و  15و  3خالصه مباحث 
 

  محافظت در برابر حریق –خالصه مبحث سوم 

  تعاریف
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 خروج

 دیگر از مقررات این اساس بر آتش، برابر در مقاومت بندي درجه داراي تجهیزاتی و ساختار با که "خروج راه" از قسمتی

 شامل خروج .شود می منتهی عمومی معبر به خروج تخلیه طریق از یا مستقیم و شده ایمن و جدا ساختمان فضاهاي

 هاي شیبراه خروج، بیرونی هاي پله خروج، هاي گذرگاه خروج، شده دوربندي پلکان همکف، تراز در خروجی درهاي

  .است افقی هاي خروج و خروج بیرونی

 خروج تخلیه

  .است واقع عمومی معبر و خروج انتهاي بین که  خروج راه از بخشی

 افقی خروج

 یک پیرامون یا میان از عبور مسیر یا برابر، تقریباً تراز در ( دیگر ساختمان در مکانی به ساختمان یک از عبور مسیر یک

 از ایمنی که ،(مالکیت یک داراي دیگر ساختمان یا) ساختمان همان در برابر تقریباً تراز در مکانی به جداکننده یا دیوار

  .کند می تأمین را آن با مرتبط مکانهاي و وقوع مکان در موجود دود و آتش
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 مرتبه بلند ساختمان

 ساختمان براي .باشد زمین متوسط تراز از متر 23 از بیش آن برداري بهره قابل طبقه کف باالترین ارتفاع که ساختمانی

 در مقدار این از کمتر ساختمان، کنترل و پروانه صدور قانونی مرجع تشخیص به توان می را ارتفاع این آمیز مخاطره هاي

  .گرفت نظر

 خروج گذرگاه

 و آتش برابر در مقاوم شده بندي درجه ساختار وسیله به سازه یا ساختمان داخلی فضاهاي تمامی از که خروج از جزئی

 خروج تخلیه یک سمت به افقی جهت در را اي شده محافظت عبور مسیر و است شده جدا بازشو هاي کننده محافظت

  .کند می تأمین عمومی معبر یک به یا

 طبقه میان

 به باشد، داشته را خود زیر طبقه مساحت سوم یک حداکثر که ساختمان اصلی طبقات از یک هر بین در واقع اي طبقه

 همان کل مساحت سوم یک از بیشتر تواند می طبقه یک در طبقه میان مساحت مجموع که صنعتی، خاص موارد در جز

  .شود طبقه

  اهداف مبحث سوم

  باشد: می زیر شرح به حریق برابر در ایمنی از عملکردي انتظارات و اهداف

  حریق موقع به اعالم و کشف -1

  مسیرهاي خروجطراحی صحیح  -2

  جلوگیري از گسترش داخلی و خارجی حریق -3

  سیستم هاي خاموش کننده آتش و اطفا حریق -4

  تسهیالت براي دسترسی و عملیات نیروهاي آتش نشان -5

  انواع تصرف ها
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