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   آمادگی آزمون کارشناس رسمی ايپکیج مکاتبه

  )1400(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 

 1400متناسب براي آزمون دوره 
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  فهرست

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

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

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

  کامل و تفضیلی فهرست 

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

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

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

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

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

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

 9 ............................................................................................................... یسراسایغ 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
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 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

 14 .................................................................................................................... ياشهیش ينما

 14 .................................................................................................................... ستهویپ ياشهیش ينما

 14 .................................................................................................................. وستهیناپ ياشهیش ينما

 14 ........................................................................................................................ مینز 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 .......................................................................................... اختمانس یطراح اصول

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

 17 .................................................................................. شهري منظر و مایس یفیک ارتقاء مقررات و ضوابط

 17 ................................................................................................................................ شهري منظر
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 17 ........................................................................................................................................... نما

 17 ........................................................................................................................................ جداره

 17 ..................................................................................................................................... راه ادهیپ

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

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

 18 ............................................................................................................. یعموم معابر در یآمدگشیپ

 19 ............................................................................................... تیمالک يمحدوده داخل در یآمدگشیپ

 19 ...................................................................................................................... نیرزمیز یآمدگشیپ

 19 ................................................................................................................. هایآمدگشیپ تیمحدود

 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

 21 ............................................................................................................................. اقامت يفضاها

 21 ........................................................................................................................... هیتهو و يرینورگ

 21 ............................................................................................. سقف از يرینورگ با اقامت يافضاه الزامات

 22 ..................................................................................................... چندمنظوره یاقامت يفضاها و هااتاق

 22 ............................................................................................................................ اشتغال يفضاها

 22 ............................................................................................................. هاآشپزخانه و پخت يفضاها

 22 ..........................................................................................................................یبهداشت يفضاها

 22 ...................................................................................................................... بازمهین و باز يفضاها

 23 ...................................................................................................................................... هااطیح

 23 ................................................................................................................ وهایپاس و خلوت يهااطیح

 23 ......................................................................................................................ریگآفتاب يهامحفظه

 23 .........................................................................................................................خودرو يهاتوقفگاه

 24 ...................................................................................................خودرو توقف يهامحل مساحت و ابعاد

 25 .........................................................................................................................................انبارها

 25 ..................................................................................................................... داریسرا اقامت يفضا

 25 ................................................................................................. یورزش امکانات گرید و استخر يفضا

 25 ......................................................................................................................... کودکان يباز محل
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 26 ........................................................ فضاها یالزام يهاتیمحدود و هوا و نور یالزام جدول و خالصه

 28 .................................................................................... هاتصرف یاختصاص مقررات

 28 ............................................................................................................ یمسکون يهاتصرف

 29 .................................................................................................یفرهنگ/  یزشآمو 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 .................................................... غیرمسکونی 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 یجانمای

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

 35 ............................................................................................................ هابانیسا
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 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

 40 ............................................................................................................................. ساختمان شکل

 40 ......................................................................................................................................... تهویه

 40 .............................................................................................................................. بازشوها سطح

 40 ................................................................................................................................. سطوح رنگ

 41 ........................................................................................................................................ مصالح

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

 42 ............................................................................................................................. ساختمان شکل

 42 ......................................................................................................................................... تهویه

 42 ........................................................................................................................ سطوح بافت و رنگ

 42 ............................................................................................................................. بازشوها سطوح

 42 ..................................................................................................................................... بام شکل

 43 ........................................................................................................................................ مصالح

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

 43 ............................................................................................................................. ساختمان شکل

 43 ......................................................................................................................................... تهویه

 43 ................................................................................................................................... مصالح نوع

 44 ..................................................................................................................................... بام شکل

 44 ................................................................................................................................. سطوح رنگ

 44 ........................................................................................................................................ مصالح

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

 45 ............................................................................................................................. ساختمان شکل
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 45 ......................................................................................................................................... تهویه

 45 ................................................................................................................................... مصالح نوع

 46 .................................................................................................................................. يریگجهت

 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

 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
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 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 جتمعم مقررات و ضوابط

 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
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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 ازنظرم جانبی) که تغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، سقف یا سیستم مقاو

  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  هايمناسبتعملکردهاي خاص، به از اراضی که در اطراف  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  رفتناختیار گ به مفهوم در در لغتتصرف 

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

  واقع شود. 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 کنندهاستفادهداد افراد تع

  .شودمیطراحی 

  زیربناي مفید (سطح خالص)

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

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

  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 ساختماناز  ايطبقهزیرزمین ازنظر ضوابط و مقررات شهرسازي 

  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  وسیلهبهسطحی از قطعه زمین که 

  ناخالص طبقاتسطح 

  .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. شدههگرفت 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 

 .شوندمینمایشگاه، شبستان مسجد و استادیوم ورزشی، فضاهاي جمعی محسوب 

  فضاي آشپزخانه
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  نوع هستند: بر سهرگیري و معماري ازنظر نحوه قرا هاآشپزخانه

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

  ، که فضاي آشپزخانه بدون وجود در یا دیگر عناصر معماري با سایر فضاها مرتبط است؛باز 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 

  هستند:دسته  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 بنديبستهي تولید صنعتی و ، که براصنعتی يآشپزخانه -پ

  در ساختمانفضاي توقفگاه وسایل نقلیه 

محل توقف  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  ترککوچفضائی باز است، : خلوتحیاط -ب

  قرار گیرد. از آن در قسمتیعرض زمین و یا  تمام

  هاي داخلیحیاط -پ
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  و تأثیر اقلیم بر ساختمان 19مبحث 

  تعاریف

 حرارتی اینرسی

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. 10ان که شیبی کمتر از پوشش نهایی ساختم

 داربام شیب

دار، درجه نسبت به سطح افقی دارد. بر روي سقف شیب 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.باعث افزایش موضعی میزان انتقال حرارت می

 پوستۀ خارجی

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

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

لبدي ساختمان یکی نیست، زیرا پوستۀ کالبـدي ممکن است دربرگیرنده فضاهاي خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کا
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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 ازیکنند آنتمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف، کف، بازشو و ما

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

 ضریب هدایت حرارت

گذرد، درزمانی مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک مترمربع عنصري همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، می

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

 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

اربري، صدابندي داشته باشد. در این تواند، عالوه بر کاهش انتقال حرارت، کاربردهـاي دیگـري نیز مانند بحرارت 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 استفاده در ساختمان به عایقی اطالق میشود. عایق حرارت قابل

W/m.K 065/0  یا بیشتر از  مقاومت حرارتی مساويو.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

ل پوسـته ازنظر حرارتی است. مقاومت کننده قابلیت عایق بودن یک یا چندالیه از پوسته یا کـمقاومت 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 صرفه: ساختمان1گروه  

 انرژي؛جویی متوسط در مصرف 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

از غالب سرمایی نباشد، داراي نی 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  ايزاویهساختمان با  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:هاي غیرمسکونی، ازنظر نحوه استفاده، به دو گونه تقسیم میساختمان

روز، دستکم ده ساعت درروند استفاده شبانه هـر اي کـه درگونهاستفاده 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.گونهاستفاده مداوم: استفاده از ساختمان (یا بخشی از آن) به

 اور فضاي کنترل نشدهموقعیت جدارهاي مجاور خارج و مج

 
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 کوتاهنوبی، براي بهرهبه این معنی است که جدارهاي نور گذر ج

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

ا و بادهاي مطلوب براي تهویه طبیعـی هسال 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  حجم و فرم کلی ساختمان در انتقال انرژي حرارتی بسیار مؤثر است. هرقدر نـسبت سـطح

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

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 به سطح زیربناي آن کاسته گردد. در اقلیم

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

 داخلی فضاهاي جانمایی 

شوند. فضاهاي اصلی فضاهایی هستند فضاهاي داخلی ساختمان به دودسته فضاهاي اصـلی و فـضاهاي حایل تقـسیم می

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

 گیرند.مستمر مورداستفاده قرار نمی

هاي ل بین فضاهاي اصلی و جبههیبهتر است فضاهاي اصلی و فضاهاي حایل به نحوي جانمایی شوند که فـضاهاي حا

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

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

هاي مطلوب ساختمان هاي مطلـوب سـاختمان قـرار داشـته باشـند. جبههاالمکان رو بـه جبههفضاهاي اصلی باید حتی

سرد بخشی از اند از: جنوبی، شرقی، شمالی. با استقرار فضاهاي اصلی رو به جنوب، در اوقات 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  صورتخـصات حرارتـی برتـر (کم گسیل، ...)، بههاي معمول، یا با مشنشت هوا باشند. استفاده از شیشه

 شود.ها، توصیه میویژه 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 انعطافدرزبندي دور قابصورت مناسب نبودن 

هاي مخصوص ورود هواي تازه، به تعداد و انـدازه مناسـب، که دریچهد انجام عملیات درزبندي، باید اطمینان حاصـل شو

الشعاع یط بهداشت فـضاهاي داخـل سـاختمان را تحتدر تمـامی فـضاهاي اصلی وجود دارد، و اقدامات درزبندي شرا

 دهد.نمی قـرار

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

وجه هیچلند بههاي بهاي واقـع در منـاطق بـادخیز و همچنین در ساختماناستفاده از این نـوع بازشـوها در ساختمان

 شود.توصیه نمی

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

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

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

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

 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

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

 هاسایبان 

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

 طور دقیق مطالعه شود. زاویه سایبان افقی یا عموديسایبان نیاز نیست. براي معلوم ساختن این نیاز، باید اقلـیم منطقـه به

ترتیب، در اوقات گرم تمامی اینود. بهباید با توجه به اوقات گرم سال و زوایـاي تابش خورشید در اي ن اوقات تعیین ش

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

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

  انواع زمین و اراضی

به حالت موات برگشته  جیتدربهسابقه عمران و احیا نداشته باشد و  که شودمیگفته  هاییزمیناراضی موات: به 

  .است

  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  هاییزمینراضی شهري: ا

  :شودمیمالکیت اراضی شهري به سه دسته تقسیم 

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

  ، و) اراضی عمومی خالصهالمالکمجهولی موات، ه) اراضی عموم -عمومی

  . اراضی موقوفه2

  . اراضی خصوصی3

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

متصرف  کهصورتیدرو  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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یابی و داده که به مفهوم رسیدن به اهداف و سرانجام ارز» تحلیل، طرح، سیاست«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،  هايسکونتگاه) طرح ساماندهی فضا و 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 باشدمیشهري  يتوسعه هايطرحنگردد. همچنین مشارکت، کلید اصلی اجراي 

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

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

  دنیاز است.شهري، پشتیبانی مردم و نهادهاي محلی مور يتوسعه

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

  بیشتر به مطالعات جامع و عوامل کالبدي تأکید دارد. نگريجامع



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

 

  www.shop-eng.ir, @KarshenasAzmoon                   1400ویژه آزمون سال  – خانه عمران اشراق
49 49 

  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  يهاشهركترش شهرها و شهري و روستایی کشور و حدود توسعه و گس

  .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  یرسانخدماتسرزمین و امر تسهیل و مدیریت 

  .شودمیسراسر کشور تهیه  هايزمین

  هاي جامع شهرستانطرح

تا بتوان ضمن  شوندمیتهیه  هاآنشناخت چگونگی نظام استقرار در بستر جغرافیایی  بر اساسی 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  هايرحط گریدعبارتبهشهرستان تعریف کرد. 

  کند.هر شهرستان نیز توجه می موجود در

جامع  هايطرحجامع شهرستان به  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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ایت و کنترل هد ينهیدرزمو ارائه راهبردها  هاسیاستتدوین  منظوربه -آنوزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف 

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.تهیه میل متقابل باشند، داراي 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  يبکهشخطوط 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)، 

  خاص (تاریخی، صنعتی و اقلیمی) و مناطق نوسازي و بهسازي. 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

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

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

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

  .زیستمحیطحفاظت  -7-3قلیمی، ا 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،  يهايازمندینو تجهیزات و تسهیالت شهري و  تأسیساتمسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداري و کشاورزي، 

و  تأسیساتو بنادر و سطح الزم براي ایجاد  هافرودگاهمراکز انتهاي خط (ترمینال) و  خطوط کلی ارتباطی و محل

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

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

  ورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.. طرح جامع شهر برحسب ضرگرددمی
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کند. طرح جامع باید اصول کلی را که براي تهیه  بینیپیشجامعه را  هايخواستهباشد و نیازها و  نگرآیندهطرح جامع باید 

بپردازد. برنامه براي اینکه جامع  هاآناجراي  ریزيبودجه يبرنامه يتهیهخاص موردنیاز است، تدوین کند و به  هايطرح

  .قرار گیرد موردحمایتاز جانب مردم  آنباشد، باید مردمی نیز باشد و پیشنهادهاي 

  ديهاطرح

. شودمینفر جمعیت دارند، تهیه  25000شهرهایی که تا حدود  ویژهبهدي شهري بیشتر براي شهرهاي کوچک و هاطرح

شهرهاست. در این طرح بیشتر هدایت توسعه شهرها موردتوجه  يتوسعهاصول کلی  يکنندهتعییندي در حقیقت اهطرح

 يتریکل صورتبهدي هاطرحعمیق قرار گیرد، در  موردمطالعهدر یک طرح جامع شهري بایستی  معموالًقرار دارد. آنچه 

قبل از  يبرنامهشهر نیز نام برد. این طرح،  يتوسعهاهنماي ر يبرنامه عنوانبه توانمیدي هاطرح. از گرددمیمطرح 

و یا امکان اجراي  باشندمیکه یا فاقد بودجه طرح جامع  گرددمیدي براي شهرهایی تهیه هاطرحاجراي طرح جامع است. 

جامع است.  نسبت به طرح يتریطوالن يسابقهدي در کشور ما، داراي هاطرح، فراهم نشده است. هاآنطرح جامع در 

  .باشدمیهادي شهري نیز وزارت کشور  هايطرحسازمانِ مسئول 

  ديهاطرح

 منظوربهشهري براي عملکردهاي مختلف  هايزمیناستفاده از  ينحوهجهت گسترش آتی شهر و  آنطرحی است که در 

، باشندمیو مناسب براي شهرهایی که داراي طرح جامع ن مدتکوتاه يهاحلراه يارائهحل مشکالت حاد و فوري شهر و 

  شود.میتهیه 

هاي شهري، دفاتر فنی و سپس دفتر طرح يزیربرنامهطراحی و  هايفعالیتبراي تمرکز دادن به  ش هـ. 1336در سال 

 هادي در وزارت کشور تشکیل گردید.

  ه کرد.هاي هادي را تهی، واحد شهرسازي وزارت کشور، طرح1336در سال 

  دي روستاییهاطرح

 تجدید حیات و هدایت روستا با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی.

  طرح تفکیک اراضی شهري

کوچک از یک  هايمقیاستوده و فضاي ساختمانی و فرم شهري در  گیريشکل درواقعطرح تفکیک اراضی شهري 

نوع تفکیک اراضی در قطعات  تناسببه هاساختمان. زیرا فضاها و شودمیبلوك شهري تا مقیاس محله و ناحیه محسوب 


