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  بزرگوار و فرهيخته خوانندة

 بـه  انتـشارات،  ايـن  هـاي   كتـاب  بـه  شـما  اعتمـاد  بـه  نهادن  ارج و يقدردان ضمن نوآور نشر
 يها  ارگروهك و مترجمان و مؤلّفان از اعم انتشارات، اين همكاران كه رساند  مي استحضارتان

 و درخـور  يتـاب ك ارائـة  يبـرا  را خود همت و يعس يتمام كتاب، نشر و يساز  آماده مختلف
 از هكـ  ندينما ارائه را ياثر هك اند  ردهك تالش و اند  بسته ارك به يگرام ختةيفره شما ستةيشا

 هـم  و فرهنگي و علمي غناي و محتوايي نظر از هم خوب، كتاب يك استاندارد يها  حداقل
  .باشد برخوردار آن، ساختاري و شكلي كيفيت نظر از
 بـاز  اشكال، كمترين با اثري ارائة براي انتشارات اين هاي  تالش تمامي رغم  علي وجود،  اين اب

 نقص  از مبرّا الزاماً توان  نمي را ياثر چيه و دارد وجود كار در اشكال و ايراد بروز احتمال هم
 بنابه نيز و خود اخالقي و اي  حرفه تعهدات بنابه انتشارت اين ديگر،  ازسوي .دانست الكاش و

 از ويـژه   بـه  ممكـن،  طريق هر از دارد سعي گرامي، خوانندگان مسلّم حقوق به راسخ اعتقاد
 آگاه خود منتشرة هاي  كتاب احتمالي اشكال ازهرگونه گرامي، خوانندگان به فراخوان طريق
  .نمايد رفع ها آن بعدي هاي ويرايش و ها چاپ در را ها آن و شده
 بـا  تـاب ك مطالعـة  نيح هك  يصورت در ميدار تقاضا يگرام ختةيفره شما از راستا،  اين در لذا
 بر  اگر اصالحات را د،ي در آن برخورد نمود    يي محتوا اي ي شكل يرادهاي ا اينواقص و    االت،كاش
 نـة يهز شـدة خـود را بـا         پس از اتمام مطالعه، كتاب اصـالح         ديا  خود كتاب انجام داده    يرو

 را خود  چنانچه اصالحات  زي و ن  د،ييارات، ارسال نما   با انتش  ينوآور، پس از هماهنگ    انتشارات
 ركذ با  اسكن برگة مزبور رااي لطف كرده عكس د،يا   نموده ادداشتي يا  برگة جداگانه  روي بر
 بررسـي   مـوارد  ني تا ا  د،يي انتشارات نوآور ارسال نما    ليميشمارة تلفن تماس خود به ا      و نام

 هرچـه  و ارتقـا  باعـث  و گـردد  اصالح و عمالا كتاب بعدي هاي ويرايش و ها  چاپ در و شده
  .گردد آن ساختاري و شكلي ،يفكي سطح ارتقاء و تابك محتوايي شدن پربارتر
 و ختـه ي عمل متعهدانه و مـسئوالنة شـما خواننـدة فره          نيضمن ابراز امتنان از ا     نوآور، نشر

 هكـ  يصـورت  در فرهنگي، و علمي ياركهم و يهمدل اين از ركتش و ريتقد منظور  به گرانقدر،
 و ركتـش  و ادب رسـم   بـه  اصـالحات،  زانيـ م بـا  متناسـب  باشـند،  بجـا  و درسـت  اصالحات

 تـب ك سـاير  از نيـز  و آن شـدة   اصـالح  چـاپ  يا و كتاب همان از ديگري نسخة قدرشناسي،
 كـه   يدرصـورت  و د،ينما  يم ارسال تانيبرا خودتان، انتخاب به هديه، عنوان  به را خود منتشرة

  .شود يم ريتقد شما زحمات از نيز تابك يبعد چاپ مقدمة در باشند اررگذيتأث اصالحات
 شما يارهاك راه و انتقادات نظرات، شنهادها،يپ از تاب،ك آورندگان ديپد و نوآور نشر نيهمچن

 آن ي و علمـ   يفـ ي هرگونه بهبود كتـاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح ك              يدر راستا  زانيعز
  .دنينما يم استقبال مشتاقانه و مانهيصم

  نوآور نشر  
   66484191-2 :تلفن  

  www.noavarpub.com    info@noavarpub.com 

  فراخوان مساعدت فرهنگي و علمي
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  مهندسان سوگندنامه 
 جهان حفظ انسان، شيساآ و رفاه جهان، داريپا توسعه و يسازندگ در يمهندس تأثير و نقش از كامل يآگاه با

 مهندس يك عنوان به ديگران، و خود  مدتدراز و پايدار شادي تأمين و محيطي زيست هاي آلودگي از هستي
   :كه كنم مي ياد سوگند جهان پروردگار به

 كي عنوان  به انسان، به .باشم وفادار سوگند ناي  هب خود ياجتماع و يا حرفه ،يشغل يزندگ سراسر در همواره
 كه  ياقدام چيه به و باشم نيب  واقع و قيصد شم،يانديب نشيآفر  دهيپد نيزتريانگ  شگفت و خرد  صاحب ودموج
   .نورزم مبادرت رساند، بيآس تيانسان و انسان به

 به را آن تا كنم كوشش و دانم مغتنم است، يبشر مشترك راثيم كه را خود يا حرفه تجربه و يمهندس دانش
   .ميفزايب يبشر سودمند يها تجربه و دانش نهيگنج به خود توان حد در و نگهدارم روز
 نم،يسرزم به را خود نيد كه كرد خواهم كوشش ام، شده پرورده و زاده آن در كه است من زادگاه رانيا

   .كنم ادا ندگانيآ و اكانم،ين مردمانم،
 به توان حد در .باشم داشته مكشور داريپا توسعه در يثرمؤ نقش تا كنم تالش خود يا حرفه يزندگ طول در

 خواهند پرورش مقدس مكان نيا در من از پس كه يكسان به و است من يفن و يعلم يمرب كه دانشگاه
   .كنم خدمت افت،ي

 و حفظ در و بدانم بشر تمام يها هيسرما را كار يروين و ستيز طيمح ،يانرژ ماده، چون ،يهست يها هيسرما
   .مينما كوشش آنها يبهساز و تدرس كاربرد

 حقوق و اجتماع منابع حفظ عمل، سرعت عدالت، نظم، دقت، صداقت، خود يمهندس يها تيفعال تمام در
 متعهد و دلسوز مهربان، آنان به و داشته نظر در را ها نسل ندهيآ و يمنيا سالمت، و كنم مراعات را گرانيد

 يبرا و طرد را ياخالق ليرذا ريسا و يخوار  رشوه كنم، جستجو عام منافع در را شيخو سود همواره و باشم
   .كنم طلب متعارف و معقول حد در يماد ارزش خود زحمات

 و تيخالق ابتكار، با را آنها و شوم آگاه يفن يها افتهي نيآخر و روز دانش از خود يمهندس يها كوشش تمام در
   .بندم كار  هب اجرا و يزير برنامه ،يطراح در ينوآور
 و كنم قبول كار خود ييتوانا و دانش طهيح در تنها و مراعات را استانداردها خود يمهندس يها كوشش تمام در
  .دارم كامل يفن احاطه آنها به كه كنم ءامضا را يمدارك هاتن
 گانيرا تصور به و آزادانه را خود دانش ندارد، وجود ياختصاص تيمالك حق و يقانون منع كه يموارد در

   .دهم قرار گرانيد ارياخت در و كنم منتشر
  .باشم رازدار و ريپذ  مشاركت ر،يپذ  تيمسئول متعهد، شده، محول يا حرفه  فيوظا يادا در
 و آورم وجود  هب را وطنم و مردم  به اير  يب يگذار خدمت  به عالقه و عشق و صفا و محبت از پر يطيمح

 را يانسان يها ارزش و بدارم دوست دهيعق و سن ت،يجنس مذهب، نژاد، ت،يمل به توجه بدون را خود همكاران
   .دهم پرورش آنان در و خود در
 كوشش و  يسع بر عالوه را آمده دست  به يها تيموفق و باشم متواضع يفرد شهيهم خود يمهندس يها كوشش در

   .كنم يگذار سپاس و يقدردان آنان از و بدانم نشيآفر  نظام و همكاران تالش مرهون خود
 ت،يثيح به زدن لطمه از و باشم همكاران صادقانه نظر اظهار و نقد يرايپذ و ايجو خود يمهندس يها كوشش تمام در

   .كنم يخودار آنان يبرا خواهانهبد اقدامات از و زيپره گرانيد اشتغال اي ييدارا شهرت،
 در و استقبال رد،يگ يم انجام يعموم رفاه وسعهت منظور به كه ياجتماع يها تيفعال و يفرهنگ يها كوشش از

   .كنم شركت آنها
   .كنم قيتشو يا حرفه وجدان و يمهندس اخالق اصول تيرعا به را خود همكاران



  
   مقدمه

  آفريد مكان و زمان و زمين    آفريد جان كه خدايي نام به
گزارم كـه  خداوندگار زمين و زمان و كيهان و كيان و سپهر گردون را شـاكر و سپاسـ            

منّت نهاده و توفيق روزافزون و مضاعف عنايت فرمود تـا در سـايه الطـاف هميـشگي          
 حـسن  السالم و همزمان با سـالروز خجـسته مـيالد بـا سـعادت امـام           اطهار عليه   ائمه

 نظام مهندسي سـاختمان، و در  1397، در آستانه آزمون بهمن ماه سال    )ع (عسكري
ـ          هـاي نظـام مهندسـي، كتـاب         ا منـابع آزمـون    ادامه تدوين و تكميل كتب مـرتبط ب

 »طراحي شهري  و شهري ريـزي  برنامه مديريت از اعم ايران شهرسازي مسائل«
هـاي    را به انضمام كليد واژه، جهت استفاده داوطلبان شركت كننـده در آزمـون             
  .رشته شهرسازي نظام مهندسي، مطابق با آخرين منابع تهيه و تدوين نمايم

 به پيشگاه آن امام همـام و فرزنـد غايـب از نظـرش منجـي      ضمن تقديم اين اثر 
هـاي ملـي و دينـي         ، و با الهـام از آمـوزه       )عج(الزمان    عالم بشريت مهدي صاحب   

هاي هدفمنـد همـه عزيـزان و كاركنـان       دانم از زحمات و تالش      برخود فرض مي  
انتشارات نوآور، از توليد تـا توزيـع و بـه طـور خـاص مـديريت محتـرم و فكـور              

  . نمايم عه نوآور، برادران نصيرنيا صميمانه تقدير و تشكر مجمو
دارِ همراهـي، همـدلي و همكـاري         تدوين اثر حاضر در گام نخست مـديون و وام         

ارزشمند مديريت فهيم و انديشمند انتشارات نوآور تهران، ناشر اختصاصي كتب           
هـاي مـستمر و     نظام مهندسي سـاختمان، و پـس از آن نـشأت يافتـه از تـالش               

  .تأثيرگذار سركار خانم فاطمه بيگلي است
عصر امام زمـان، ايـن        كه در سايه عنايت حضرت حق و توجهات آقا ولي           اميد آن 

هاي تأليفي در رابطه با منابع نظـام مهندسـي، مـورد          اثر نيز همچون ساير كتاب    
 عزيزان قرار گرفته و منبع موثقي براي داوطلبان شركت كننـده           استفادهتوجه و   
  .هاي ادواري رشته شهرسازي نظام مهندسي ساختمان باشد ندر آزمو

  
  با آرزوي توفيق روزافزون
  محمد عظيمي آقداش



  
  
 هنرمندان و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطابق تابك نيا نشر و چاپ حقوق هيلك

 قمتعل منحصراً و محفوظ ناشر يبرا ،1350 مصوب آن يياجرا نامة نييآ و 1348 سال مصوب
 جداول نمودارها، ال،كاش مطالب، از يقسمت اي لك از استفاده گونه هر لذا .است نوآور نشر به
 گونه هر زين و گر،يد موارد و ها تيسا ات،ينشر مجالت، تب،ك گريد در تاب،ك نيا ريتصاو و

 ،آن از پيتا ن،كاس ،يپكفتو چاپ، ليقب از عنواني هر تحت تابك اين مطالب از برداري بهره
 ،ينترنتيا صورت  به انتشار نوع هر همچنين و تاب،ك از يبردار سكع و اف يد يپ فايل هيته

 ،يتبك اجازه بـدون رهيغ و يريتصو اي يصوت ليفا لم،يف ،يد يو  يد ،يد يس ،الكترونيكي
 گرديپ تحت نيمتخلّف و است، حرام زين شرعاً و بوده يرقانونيغ و ممنوع نوآور نشر از

 .رنديگ يم قرار ييقضا و يقانون
 موارد و اف يد يپ اي ورد ليفا صورت  به نوآور نشر تبك از يتابك چيه هكنيا به توجه با
 هك  يصورت در لذا است، نشده ارائه ينترنتيا تيسا چيه در انتشارات نيا توسط ن،يچن نيا

 نشر بتك متن از يقسمت اي لك و دينما مشابه موارد اي و نكاس پ،يتا به اقدام يتيسا هر
ط د،ينما آن فروش به اقدام اي و داده قرار خود تيسا در را نوآور امور ارشناسانك توس 

 به روزانه طور به و دارند عهده به را تيسا ادارة تيمسئول هك انتشارات، نيا ينترنتيا
 تخلّف، هرگونه شدن مشخّص صورت در و يبررس پردازند، يم ها تيسا يمحتوا يبررس
 لكيو باشد، يم حرام زين يشرع نظر از و مجاز ريغ يقانون نظر از ارك نيا هكنيا ضمن
 به يدگيرس سيپل( فتا سيپل ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت قيطر از انتشارات يقانون
 يط و ،آورده عمل  به مقتضي اقدام ،يقانون مراجع ريسا زين و )ينترنتيا و يا انهيرا ميجرا

 و داده قرار ييقضا و يقانون گرديپ مورد را انيخاط ،ييقضا اقدامات و يقانون مراحل انجام
  .شد خواهد اخذ انمتخلّف از مؤلّف و انتشارات نيا به وارده خسارات ةيلّك

 تال،يجيد چاپ جزوه، ،يپك تهيه به اقدام ،ها يتابفروشك از يك هر هك  يصورت در نيهمچن
فست سو،ير چاپ  ضمن د،نينما آن فروش به اقدام و مودهن نوآور انتشارات تبك از اُ
 قيطر از محترم، نيموزع و ارانكهم ريسا به مزبور يتابفروشك تخلّفات يرسان اطّالع
 مراجع زين و يدانشگاه ناشران انجمن و ناشران، ةياتّحاد ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت
  .دينما يم متخلّف از خود حقوق يفاياست به اقدام ييقضا و يقانون
  تاب،ك راصلِيغ نسخة يرو از مطالعه و استفاده ه،يته فروش، د،يخر

  .است حرام زين شرعاً و رمجازيغ يقانون نظر از
 از تخلّف گونه هر مشاهده صورت در هك دارد درخواست خود يگرام خوانندگان از نوآور انتشارات

 021 66484191 - 2 يها شماره به نوآور انتشارات يها تلفـن قيطـر از اي را مراتب فـوق، واردم ليقب
 قيطر از اي و info@noavarpub.com آدرس به انتشارات ليميا قيطر از اي و 09123076748 و

 عييتض از تا ند،ينما ابالغ انتشارات نيا به www.noavarpub.com تيسا در ما با تماس يمنو
 راستاي در و د،يآ عمل  به يريجلوگ ممحتر خوانندگان خود زين و دآورندهيپد ناشر، حقوق
  .ندينما افتيدر هيهد زين نوآور انتشارات تبك از ،يقدردان و ركتش عنوان  به مهم، امر اين انجام

  هشدار



  

  اول فصل
  مفاهيم و تعاريف

  

  م واژگان شهرييهمفا
  اتوبان
لة سكوي ميانـه    ها همسطح نبوده و به وسي      اي كه محل تقاطع آن با ساير جاده        جاده

  . يا فضاي سبز به دو قسمت مجزا تقسيم شده دسترسي به اطراف آن ممكن نباشد
  احياء اراضي

  .هاي موات و مرده آباد كردن زمين
  اراضي شهري
 و حـريم  گـردد كـه در محـدوده قـانوني     هـايي اطـالق مـي      بـه زمـين    اراضي شهري 

  .ها قرار گرفته باشند استحفاظي شهرها و شهرك
  اصالحات ارضي

وارد كردن نظامي نو در مالكيت كشاورزي به منظور بهبود بخشيدن به امور زراعـي               
هـا در   و وضع كشاورزان از راه تمليك زمين مالكـان بـه كـشاورزان و ايجـاد تعـاوني           

  . ها براي گذاشتن مقدورات الزم در اختيار زارعانروستا
  اصول فني
 بـا   آنرسـد تنهـا تفـاوت     هستند، به نظـر مـي    جزئي از اصول شهرسازي    اصول فني 

اصول شهرسازي در اين اسـت كـه اصـول شهرسـازي از نمـاي خـارجي و بيرونـي                    
 و ساز صحبت دارد در حالي كه اصول فني با زيربناي سـاخت و               ساختمان و ساخت  

  .كند  ارتباط بيشتري پيدا ميساز و استحكام آن و نوع مصالح
  امنيت
. تـرس بـودن اسـت    اي عربي از ريشة امن و به معني راحت و آسوده و بي   واژه امنيت

اي مرتبط با شـهر، جامعـه و           است و كاربرد آن نيز به گونه       امنيت مفهومي اجتماعي  
  . كند جمع معني پيدا مي
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  امور شهري
 ملي و كشوري دارند، بقيـه        مطابق اصول قانون اساسي غير از اموري كه صرفاً جنبه         

امور از جمله امور اجتمـاعي، اقتـصادي، عمرانـي، بهداشـتي، فرهنگـي، آموزشـي و                 
 گيـري و اجـراي آنهـا در محـدوده و حـريم      مورد نياز مردم كه امكان تصميم     رفاهي  
پذير است،   و با مشاركت و نظارت مردم و نمايندگان شوراي اسالمي شهر امكان        شهر

  .جنبه محلي دارند
  آثار تاريخي

ها گذاشته و كمياب و ناياب شده باشـند و          چيزها و بناهايي است كه زمان دراز بر آن        
اين آثار گاه بيان كنندة هويت ملي است و         . قومي به آنها دلبستگي پيدا كرده باشند      

  .گاه بيان كنندة هويت فرهنگي، مترادف اين واژه آثار باستاني و آثار قديمه است
  آثار ملي و تاريخي

ه و اماكني كه تا اختتام دوره زنديه در مملكت ايران احـداث       كليه آثار صنعتي و ابني    
  .شود شده اعم از منقول و غيرمنقول جزو آثار ملي محسوب مي

  آزاد راه
ريزي  جادة بين شهري كه براي حركت سريع خودروها و حجم ترافيك زياد طرح             * 

د كـه معمـوالً بـه وسـيلة     باش ها غيرهمسطح مي شده و محل تقاطع آن با ساير جاده     
 سبز به دو قسمت مجزا تقـسيم شـده و دسترسـي مـستقيم                سكوي مياني يا فضاي   

  .باشد امالك به آنها مجاز نمي
 باند يـا بيـشتر بـوده و دسترسـي بـه آن              2اي است با رفوژ مياني كه داراي          جاده* 

ر  كيلـومتر د 110 تـا  100سرعت طـرح ايـن معـابر       . است خطوط كامالً كنترل شده   
  .باشد ساعت مي

هاي مخالف آمد وشد با ميانه و استثناعاً بـا وسـايل ديگـر از                 راهي است كه جهت   * 
 به اين هايي است كه در طراحي آزاد راه  هم جدا شده و ورود و خروج از آن، از محل          

آهـن و يـا راه پيـاده دريـك سـطح             است و با هيچ راه، راه      منظور در نظر گرفته شده    
  .تقاطع نكند

و كنترل كامل   ) تبادل(هاي غيرهمسطح     معبري است دوطرفه جدا شده، با تقاطع      * 
دسترسي، عملكرد اصلي آن برقراري ارتباط بين استاني، مناطق شهرهاي نزديـك و             

 ممنـوع  تردد پياده، دوچرخه و موتورسيكلت در حـريم آزاد راه         . مناطق شهري است  
  .است
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اي هستند كه رفت وآمد سريع را هدايت كرده و با اسـتانداردهاي               ويژه مسيرهاي* 
هـاي يكنواخـت و    طرفه بودن، ديد واضح، مسيرهاي عـريض، شـيب    باال همچون يك  

تـوان   ها به امالك و منـازل اطـراف نمـي          در آزادراه . شوند هاي ماليم طراحي مي    پيچ
ها را بـدون       سريع اتومبيل  ها بايد با عرض كافي حركت      دسترسي داشت، زيرا آزادراه   

هـاي شـرياني بـا       هـا نيـز ماننـد جـاده        هيچ مانعي ميسر سازند دسترسي به آزاد راه       
كه به منزله ورودي و خروجـي        ها ضمن اين   آزاد راه . هاي كنترل شده عملي است      راه

  . دهند اي را نيز تشكيل مي كنند، بخشي از يك سيستم جاده اصلي عمل مي
طور فيزيكـي از يكـديگر جـدا     ام طول آن ترافيك دوطرفه به  راهي است كه در تم    * 

  .است) آزاد(است و جريان عبوري در آن بدون وقفه 
  )يريزي فضاي برنامه (  سرزمينآمايش

مكانـات، منـابع و اسـتعدادها    گيري از همة ا  و جامع براي بهره   اي بلند مدت   برنامه* 
برداري منطقي از منابع و استقرار مناسـب   در سطح كشوري، اين برنامه با هدف بهره 

 در فضاي ملي و نيزاصالح توزيـع نـامطلوب آن تـدوين و اجـرا                و تأسيسات  جمعيت  
محـيط و فـضاي     هـاي آن بـا         سرزمين، رابطه جمعيت و فعاليـت      شود در آمايش    مي

    1.زيست نقش محوري دارند
اين معني است كه در قلمروي كم و بيش وسيع، سـازماني             ريزي فضايي به     برنامه* 

ايـن آبـاداني بـا    . عمل آيد  كمك تجهيزات مناسب، آباداني جامع به        شود كه به      داده  
يـت  هـاي انـساني جمع   استفادة عاقالنه از نيروي انساني محلـي و از ذخـاير و ثـروت          

  . يابد ساكن محل انجام مي
  آمايش

 گرفته شـده  »آماده«رود كه از لغت        كار مي    به آمايش براي بيان طرح جامع سزرمين     
  . باشد سازي سرزمين براي آينده مي ريزي به منظور آماده و به معني برنامه

                                                                 
گردد كه به اين منظور قراردادي         باز مي  50ريزي فضايي در ايران به اوايل دهه          سابقه تدوين برنامه  . 1

ريـزي تقـسيم       منطقه برنامه  11بسته شد وگرازش نهايي آن كه ايران را به          ) Battelle(با مؤسسه بتل  
 ايـن  1353 در بهمن مـاه  » سرزمينمركز آمايش«سپس با تأسيس .  آماده شد1351كرد در سال    مي

در پي عقد قرادادي با شركت مهندسان مشاور ستيران در سـال           . دريزي در ايران مرسوم ش      نوع برنامه 
 آمايش سرزمين    آماده شد و بدينسان خط مشي بلند مدت        1356، يك گزارش نهايي در سال       1354

 كليـات   1364ها در اين زمينه چند سالي متوقف بود تا آن كه در سال                فعاليت. در ايران شكل گرفت   
 تهيه شد و در اواسط سال بعد به تصويب شـوري    »يش سرزمين جمهوري اسالمي ايران    طرح پايه آما  «

  . اقتصاد رسيد
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  بازار
هـا و   شـيده بـوده و در اطـراف آنهـا مغـازه     شـوند كـه سرپو    به گذرهايي گفته مـي    * 

  .باشند هايي قرار گرفته  دكان
جايي است كه صاحبان كاال بدون واسطه و دالل و غالبـاً بـه طـور حـضوري و يـا                 * 

  .تلفني در آنجا به داد و ستد عمده يا جزئي بپردازند
  .باشداي است كه در يك طرف يا هر دو طرف آن مغازه و فروشگاه واقع  راه پياده* 
. شـود   محلي كه در آن كاالهاي مختلف براي فروش به معرض تماشا گذاشته مـي             * 
هايي در راستاي يك يا چند خيابان باريـك، يـا    ها يا دكه  ويژه در شرق كه از دكان      به

هـاي باريـك تـشكيل       بخش خاصي از شهر يا زير يك سقف و تقسيم شده به راسته            
  .شوند مي
ها و گذرهايي عموماً سرپوشيده كه مراكز اصـلي تجـارت    ها و حجره امتدادي از دكان * 

  .شوند هاي اصلي شهر نيز محسوب مي بازارها اغلب عنصر ارتباطي بخش. شهر است
  بازارچه

بازار كوچك، بازار كوچك محلي، محلي متشكل از چند دكـان بـراي رفـع نيازهـاي           
  . اري كوچك در دل بازار بزرگ شهر، بازروزانه و هفتگي مردم محله

  بازارگاه
  .پردازند محوطه سر بازي كه در آن به خريد و فروش كاال مي

  ياكولوژيك بازدهي 
هاي شـهري، كـاهش       بخش است از زيباسازي    عبارت   »ياكولوژيك بازدهي  «منظور از   

دماي محيط، توليد اكسيژن، افزايش نفوذپذيري خاك در مقابل انواع بارش و ماننـد        
 محيط زيست، فضاي سبز شهري، بخش جانـدار سـاخت   اينها كه از ديدگاه حفاظت 
  .دهد كالبدي شهر را تشكيل مي

  باغ
 500ود و مـساحت آن بـاالتر از   زميني كه در آن درختان مثمر و غيرمثمـر موجـ          * 

  .مترمربع باشد
  1.ها را كاشته باشند ها و گل اي، معموالً محصور كه در آن انواع درخت محوطه* 

                                                                 
. باشـد    ميوة زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص، غرس يا پيونـد شـده                    باغ .1

اشـد و در مـورد درختـان خرمـا و      ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكـصد اصـله كمتـر نب           تعداد درخت 
  ) 1339 مصوب  قانون اصالحات ارضي1ماده(      .  زيتون، تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد
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  بافت شهري
عناصر ساخته شده و ساخته نشده در نوعي آرايش كم و بيش فشرده كه بـه دليـل                   

  . گويند شباهت آن با تنيدگي، به آن بافت مي
رب  

توانـد    به معناي سطحي است شاغولي كه اجزا ساختمان حداكثر مـي      بر ساختمان * 
  .تا حد آن ساخته شود

 زمـين و خيابـان يـا مـرز     حد يا خطي است به عنوان مرز مشترك بين هر پـالك           * 
 . مشترك بين ساختمان و فضاي باز

ر اصالحي ب  
  .نشيني باشد   كه مشرف به گذر بوده و از قسمت عمق مستلزم عقبحدي از قطعه زمين

  برج
هـا و    اي يا مكعبي كه در زوايا و طول حصارهاي دفـاعي قلعـه             استحكامات استوانه * 

ها گـاهي بـه       برج. شد  باني تعبيه مي   شهرهاي قديمي براي منظورهاي دفاهي و ديده      
 بر سر مدفن بزرگان و مشاهير ساخته شده كه نـوعي آرامگـاه شـمرده                عنوان نشانه 

  .شوند مي
  .سازند بناهاي بلندي كه به منظورهاي خاص مثل مخابرات يا ذخيرة آب مي* 
  .نامند  مي طبقه، را اصطالحاً برجهاي بلند مرتبة بيش از ده آپارتمان* 
ه مشخصة آن ارتفاع نسبتاً زياد، در مقايسه با ابعاد افقـي            كه وج  سازه يا ساختماني  * 

  . آن است
  بزرگراه

اي است ماننـد آزادراه بـا ايـن تفـاوت كـه دسترسـي بـه آن كـامالً كنتـرل                       جاده* 
اين نـوع   .   كيلومتر در ساعت است     80 تا   70گونه معابر    سرعت طرح اين  . است نشده
  . ح همراه با چراغ راهنما باشندهاي همسط قاطعتوانند داراي ت ها مي جاده

هـاي غيرهمـسطح و كنتـرل دسترسـي،         معبري است دوطرفه جدا شده با تقـاطع       * 
  . عملكرد اصلي آن برقراري ارتباط سريع بين مناطق و نواحي عمده شهري است

  در شـهرهاي بـزرگ     هاي شرياني براي حركت سريع تردد      ها همچون جاده   بزرگراه* 
  .كنند عمل مي

وسـيله   هـا در يـك سـطح نباشـد و بـه       اي كه محل تقاطع آن با ديگر جـاده         جاده* 
  . سكوي ميانه، بر دو بخش جداگانه تقسيم شده و دسترسي به پيرامون ممكن نباشد
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و بـا نقـاط   باالترين ردة گذرها كه ارتباط سريع نقاط مختلف شـهر را بـا يكـديگر          * 
نمايد و تـا حـد امكـان بـا سـاير گـذرها تقـاطع همـسطح نـدارد،           خارجي برقرار مي  

هاي    وجود نداشته و حداقل فاصله بين تقاطع       گونه دسترسي مستقيم با بزرگراه     هيچ
اي باشـد    گونـه  ها بايد به   عملكرد بزرگراه .  كيلومتر باشد  1غيرهمسطح نبايد كمتر از     

حداقل عرض ايـن معـابر،      . ل مناطق شهري، ترافيك عبوري ايجاد ننمايد      كه در داخ  
   1.باشد  متر مي45به غير از حريم آنها 

جـدا اسـت، و در       يكـديگر  طـور فيزيكـي از     طرف آن به   راهي است كه ترافيك دو    * 
توان جريان ترافيك را پيوسته فرض كـرد بـراي       اي از آن مي    هاي قابل مالحظه   طول

. شـود   يتي، نحوه صحيح ورود و خروج وسايل نقليـه طراحـي مـي            تأمين چنين وضع  
هـا   باشد به شرطي كه فاصله تقـاطع  تواند معدودي تقاطع همسطح داشته    مي بزرگراه

  . كيلومتر باشد5/2از يكديگر حداقل 
  بلديه

 يـشنهاد كنـد، بـه شـهرداري بلديـه        واژه شـهرداري را پ     تا قبل از آنكه فرهنگـستان     
از اوايل قرن   .  است هاي دورة مشروطيت    ايجاد بلديه در شهرها از يادگاري     . گفتند  مي

گفتند، وظايف شهرداري و شهرباني امروز را    دوم هجري، فردي كه او را محتسب مي       
 شهرها به وجـود     تري براي مديريت   در عهد قاجاريه تشكيالت منظم    . بر عهده داشت  

  . خواندند آمد كه آن را اداره احتساب، و كارمندان اين اداره را عملة احتساب مي
  بلوار

روي آن، فضاي سـبز خطـي در نظـر گرفتـه        طرف سواره  معبري كه در ميانه و دو     * 
  . باشد شده

ه را داشته و در سلسله مراتب شبكه ترافيكي         هاي جمع كنند     عملكرد خيابان  بلوار* 
  . باشد از سرعت بااليي برخوردار نمي

  بن باز
  .باشد گذري كه از دو طرف به گذرهاي مجاور دسترسي داشته

  تبس بن 
  .شود ت گفته مي بس گذري كه از يك طرف مسدود باشد، بن

  بنچاق
  ). يك برگي (، سند، سند مالكيتقباله* 

                                                                 
 را »شـاهراه «در گذشـته، واژه  . اسـت  ها است كه وارد زبان فارسي شده  سال»اتوبان« اصطالح آلماني    .1
  .برند  كار مي ر واژه اتوبان ساخته و آن را بهبراب
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 امـالك پـيش از پـسين مـدرك مالكيـت آن باشـد، خـواه            اوراق و اسناد مالكيـت    * 
  .اي باشد با سجالت علماء بلد و معتمدان، خواه نه استشهاديه

، كـه پـيش از         مالك يك ملـك    ه طوركلي، اوراق و اسناد داللت كننده بر مالكيت        ب* 
شــود و خــواه   ناميــده مــيباشــد بنچــاق مــدرك كنــوني مالكيــت آن وجــود داشــته

اي باشد كه سجالت علماي شهر و معتمدين محل بر آن ديده شود خواه               استشهاديه
ها و فرامين حكـام و امـرا و    ها و انتقال نامه    نامه خواه اجاره قبوض ماليات و عوارض و      
   1.سالطين و امثال آنها باشد

  بولوار
از آن زمان بـه بعـد، بـه    .  گرفتشاهراه پهني كه جاي ديوارهاي شهر را در پاريس   * 

   . گويندهر خيابان پهن و زيبا بولوار
وسـيله سـكوي ميانـه، بـه دو بخـش جـدا تقـسيم شـده و                   ي است كه به     گذرگاه* 

مانند مدرسه و مراكـز تجـارتي، مجـاز      دسترسي به پيرامون به جز به مراكز فعاليت،         
هاي تفريحي در يك      هاي درجه دو و جاده      نيست و كمترين فاصله تقاطع آن با جاده       

  . متر باشد200سطح، نبايد كمتر از 
كاري شـده و يـا    كاري يا درخت كه غالباً فضاي جداساز مياني آن چمن  اصلي  معبر* 

  .  است روهاي آن ساخته شده ها و پياده فضاي مشابهي بين جدول
  پاياب
هـاي   در ايـن فـضا روزن     . خانه اسـت    ترين بخش   فضايي بسيار خنك در پايين     پاياب

  .است شده  و گذر آن از پاياب در نظر گرفته ميمختلف جهت عبور آب قنات
  كار پايان
 اي است مكتوب حاكي از اتمام عمليات ساختماني و انطباق آن با اصول فني              تائيديه

هـاي مـستمر مهندسـين نـاظر و مـأموران            و شهرسازي، اين گواهي حاصل نظـارت      
  .ها است معامالت قطعي ساختمانشهرداري است و از مدارك الزم براي 

  پذيره
 23/12/1369 مـورخ   2/1/44/440ها با توجه به دستورالعمل        عوارضي كه شهرداري  

به هنگام صدور پروانه    ) اداري، تجاري، صنعتي  (هاي انتفاعي     وزارت كشور، از كاربري   
  . نمايند  دريافت ميساختماني

  پرديس
  . است كاري شده  كه معموالً به صورت زيبايي درخت، تفرجگاه ايرانيباغ* 

                                                                 
  .   اند  هم گفته و قباالت كهن را بنجه، كهنه قباله بنچاق.1


