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ـانون حقـوق م                 ـا ق ـابق ب ـاب مط ـان و   کلیه حقوق چاپ و نشر این کت ؤلف
 براي ناشر محفـوظ و منحـصراً متعلـق بـه            1348مصنفان مصوب سال    

ـاب              .باشد   می نوآورنشر   از ( لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کت
برداري، نشر الکترونیکـی، هـر        قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس      
ی  وي دي، فیلم فایـل صـوت        نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي، دي       

دون اجازه کتبی از نشر      ) یا تصویري و غیره     ممنـوع بـوده و شـرعاً     نوآورـب
ونی قرار می   .گیرند حرام است و متخلفین تحت پیگرد قاـن



  
  
  

هاي این انتشارات، به استحـضارتان        نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب         نشر نوآور ضمن ارج   
سازي  هاي مختلف آماده ؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از م می

و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی           
هـاي اسـتاندارد یـک کتـاب      اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل    اند و تالش کرده     کار بسته   به

لمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و سـاختاري آن،      خوب، هم از نظر محتوایی و غناي ع       
   .برخوردار باشد

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، بـاز هـم        رغم تمامی تالش    د، علی وجو  بااین
نقص و اصشکال  توان الزاماً مبرّا از  احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی   

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به  دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه  ازسوي.تدانس
ویـژه از طریـق فراخـوان بـه      حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه     

هـا را در   هـاي منتـشرة خـود آگـاه شـده و آن         احتمالی کتاب  ، ازهرگونه اشکال  خوانندگان گرامی 
   .هاي بعدي رفع نماید ها و ویرایش چاپ
که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت،  ، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتیراستا دراین  لذا 

نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگـر اصـالحات را بـر روي خـود            
شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پـس   ایشاید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویر کتاب انجام داده  

اي  از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگـۀ جداگانـه     
 تلفن تماس خود شمارهاید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و     یادداشت نموده 

هاي بعدي  ها و ویرایش  تا این موارد بررسی شده و در چاپبه ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید،
کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتـوایی کتـاب و ارتقـاء سـطح کیفـی،                  

   .شکلی و ساختاري آن گردد
نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقـدر،                 

کـه اصـالحات    ظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمـی و فرهنگـی، درصـورتی            من   به
درست و بجا باشند، متناسب با میـزان اصـالحات، نـسخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ                 

عنوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان       شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به       اصالح
کتـاب نیـز از   که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمـۀ چـاپ بعـدي           ورتینماید، و درص    ارسال می 
   .شود  شما تقدیر میزحمات

کارهـاي    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقـادات و راه           همچنین نشر نوآور و پدید    
شما عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و         

   .نمایند شتاقانه استقبال میم
  نشر نوآور  

  02166484191- 2: تلفن  
  www. noavarpub. com  
  info@noavarpub. com  
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  ؛هاي اسگزارم که توفیق خاص عنایت فرمود تا بعد از کتابپآفرینش را شاکر و س خداوندگار

  هاي مربوط به شهرسازي کشور نامه حقوق، قوانین، مقررات و آیین -1
   شهرسازي و معماري ایرانیعال  يشورا مصوبات -2

 ان مهندس  آزمون ورود به حرفه    خاص، براي هاي بدون منابع      سومین کتاب از مجموعه کتاب    
 عنـوان؛  بـا  ، توسط دفتر امور مقررات ملـی سـاختمان       رشته شهرسازي نظام مهندسی    ،3پایه

را بـه    از سطح ملی تا محلـی      هاي شهرسازي ایران    ها و برنامه   انواع طرح  اطالعات تکنیکی 
المرجـب    رجـب 27تاریخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه شمـسی مـصادف بـا               

د مـصطفی رسـول خـدا            فرخنده   باهمزمان  هجري قمري،    1435 مبعث ختمی مرتب محمـ
  .اله، خاتمه داده و به اتمام برسانم و علیه اهللا صلی

ـ    و تردید مدیون و مرهون نام      گونه شک  این توفیق و موفقیت را بدون هیچ       برکـت  ر زیبا و پ 
هـاي دینـی و       فکرم با الهـام از آمـوزه        خویش هستم که نیاکان نیک اندیش و والدین خوش        

ددان  یر افتخار و جاو    نام پ  ،لیم مـن انتخـاب   ي مباحات است بـرا   هیرا که تا ابد ما     مـحـمـ 
 گذاري از رسـول خـدا   نام حدیث ارزشمند ، نخستین قسمتنمودن عملی مصداق که   اند  کرده

  :اند  فرمودهکهباشد  می اله و علیه اهللا صلی محمد مصطفی
سنُ اسمه و یعلِّمه الْکتابۀَ و یزَوجه اذا بلَغَ:ۀٌمنْ حـَقِّ الْولَد على والده ثـَالثَ حی   
  :حق فرزند بر پدرش سه چیز است

  .نام نیکو براى او انتخاب کند -1
  .بـه او نـوشـتن بیـامـوزد -2
  .هنگامى که بالغ شد او را همسر دهد -3

 زندگیم و بـا      و همنوایان   همگامان هاي مادي و معنوي همراهان و       لذا ضمن ارج نهادن به حمایت     
ـ نوآورسنگ و تالشگر انتشارات ن همکاران گرایکایکتقدیر و تشکر از     و رضـا ویـژه آقایـان علی   ه، ب

الخصوص پـدر     ایران و دنیا، و علی     بزرگوار    این کتاب را به تمام پدر و مادرهاي        ،محمدرضا نصیرنیا 
کـشم   و مـادر عزیـز و زحمـت   ظیمی آقداش محمدتقی ع ییکربالمهربان و بزرگوارم جناب آقـاي    

 امیـدوارم چـون همیـشه دعـاي خیـر ایـن             .نمـایم   تقدیم می  خانم مرضیه مختاري آقداش   سرکار  
  . راهم در ادامه زندگی باشدبدرقهعزیزان 

  کتـاب  مهـدي موعـود،  الزمـان  عصر صاحب  و توجهات ولی در سایه عنایات حضرت حق     انشااهللاو  
 داوطلبان گرامـی    مورد توجه  ،هاي نظام مهندسی    ي مختص آزمون  ها  همانند سایر کتاب   نیز   حاضر
   .مند گردند  قرار گیرد و از آن بهره عزیزکنندگان  استفادهو سایر

   آقداشیمی عظمحمد

 تقدیر و تشکر
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حفـظ جهـان     انسان،شیجهان، رفاه و آسا داریتوسعه پا  وی در سازندگی مهندسریثأت  کامل از نقش ویبا آگاه 
 یـک   بـه عنـوان  گـران، یمدت خود و د  و درازداری پاي شادنیمأت  ویطیمح ستی زيها ی از آلودگیهست

  : کنم که ی مادیمهندس به پروردگار جهان سوگند 
 کیـ عنـوان      انسان، به  به .باشم  سوگند وفادار  نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یسراسر زندگ   در همواره

ـ   واقـع  و قیصـد  شم،یاندی ب نشیآفر  هدی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و   موجود صاحب   چی باشـم و بـه هـ     نیب
   .نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی اقدام

 کنم تا آن را بـه  کوشش  است، مغتنم دانم وي مشترك بشرراثی خود را که ميا  و تجربه حرفهی مهندس دانش
  .میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیروز نگهدارم و در حد توان خود به گنج

 نم،ی سـرزم  بـه   خـود را   نیـ ام، کوشـش خـواهم کـرد کـه د           زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شده          رانیا
  . ادا کنمندگانی و آاکانم،یمردمانم، ن

 حـد تـوان بـه    در .باشم  کشورم داشتهداری در توسعه پايثرمؤ خود تالش کنم تا نقش يا  حرفهی طول زندگ  در
 مکان مقدس پرورش خواهنـد  نیا  که پس از من دری من است و به کسان ی و فن  ی علم یه مرب دانشگاه ک 

  . خدمت کنمافت،ی
 بـدانم و در حفـظ و    بشر  تمام يها هی کار را سرما   يروی و ن  ستی ز طی مح ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما

  .می آنها کوشش نمايکاربرد درست و بهساز
 و حقـوق   اجتمـاع  د صداقت، دقت، نظم، عدالت، سـرعت عمـل، حفـظ منـابع             خو ی مهندس يها تیتمام فعال  در

 آنـان مهربـان، دلـسوز و        بـه  داشـته و   ها را در نظر     نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانید
 را ی اخالقـ لیـ  رذاری و سـا يخـوار    رشوهکنم،  را در منافع عام جستجوشیمتعهد باشم و همواره سود خو

  . و متعارف طلب کنممعقول در حدي حمات خود ارزش ماد زيطرد و برا
 و  تی را با ابتکار، خالق    آنها  آگاه شوم و   ی فن يها افتهی نی خود از دانش روز و آخر      ی مهندس يها  تمام کوشش  در

  .کار بندم ه و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحينوآور
 خود کار قبول کنم و      ییتوانا  دانش و  طهیح درتنها    خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها تمام کوشش  در

 . کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاتن
 گـان ی راصـورت   وجود ندارد، دانـش خـود را آزادانـه و بـه          ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در

  . قرار دهمگرانی داریمنتشر کنم و در اخت
  .باشم  و رازدارریپذ   مشارکتر،یپذ  تیمتعهد، مسئول ول شده، محيا حرفه  فی وظايادا در
ـ يگذارخدمت  عالقه به صفا و عشق و محبت و  پر از یطیمح ـ  مـردم و وطـنم را     بـه ایـ ر ی  ب  آورم و وجـود  ه ب

 يهـا   بـدارم و ارزش دوسـت  دهیـ  سـن و عق ت،ی نژاد، مذهب، جنـس ت،یهمکاران خود را بدون توجه به مل     
  . و در آنان پرورش دهم را در خودیانسان

 و  یسـع   عـالوه بـر    را دست آمده    به يها تی متواضع باشم و موفق    ي فرد شهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در
  . کنميگذار و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازنشیآفر  نظام کوشش خود مرهون تالش همکاران و

 و از لطمـه زدن بـه   باشم صادقانه همکاران نقد و اظهار نظر  يرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در
  . کنمي آنان خوداري براخواهانه  و از اقدامات بدزی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیح

 اسـتقبال و در  رد،یـ گ یم  انجامی که به منظور توسعه رفاه عمومی اجتماعيها تی و فعال ی فرهنگ يها کوشش از
  .آنها شرکت کنم

  . کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اصول اخالق مهندستی رعا خود را بههمکاران

 سوگندنامه مهندسان
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  شعار سیزدهمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرسازي
  ریزي محلی، شوراي شهر متخصص گفتگوي جهانی، برنامه

  
  پیام ریک استفان؛ رئیس ایزوکاپ

 میالدي توسط پروفسور کارلوس ماریا دالپـولرا        1949روز جهانی شهرسازي از سال      
اي بـه امـر    آیـرس بـراي جلـب عالقـه و توجـه عمـومی و حرفـه          نشگاه بـوینس  از دا 

هـاي    آل  هشتم نوامبر یک روز خـاص بـراي توجـه بـه ایـده             . شهرسازي شکل گرفت  
اي و عموم مردم را گرد هم جمع کـرده            شهرسازي جامعه است که شهرسازان حرفه     

 دیـدگاه   روز جهانی شهرسازي فرصتی براي نگریـستن بـه امـر شهرسـازي از             . است
  .آورد جهانی را فراهم می

امسال روز جهانی شهرساز از توافق سازمان ملـل در دسـتور کـار جدیـد شـهر کـه                    
جامعـه  . ، تبعیـت خواهـد کـرد    کنـد  توسعه جهانی را براي دو دهه بعـد تعیـین مـی       

اي و شهري چشم بـه همکـاري بـا جامعـه مهندسـان                ریزي منطقه   المللی برنامه   بین
 هدف توسعه پایدار را درك کند و دستور کار جدید شهر            17 که   شهرساز ایران دارد  

برانگیـز،   بخش هستند و هـم چـالش   اندازها هم الهام این اهداف و چشم. را اجرا کنند 
  .المللی ما قادر به انجام آن خواهیم بود من باور دارم که ما و همکاران بین

  
  بیانیه سیزدهمین سال بزرگداشت روز جهانی شهرسازي

  :ه مهندسان شهرساز ایران بر این باور است کهجامع
کند، تغییر    با نگرش موجود به شهر که آن را مجموعه اي کالبدي تلقی می            : نخست

سـازي    هـا تعریـف نمایـد و شـهر          یافته و شهر را به عنوان فضایی براي زندگی انسان         
ی، مبتنی بر مفاهیم توسعه پایـدار، رفـاه و عـدالت اجتمـاعی، بـا مـشارکت اجتمـاع          

  .باز تعریف شود... ارتقاي کیفیت زندگی و محیط زیست و 
ها به جاي تأکید بر مسائل کمی، فنی و مهندسی باید به مسائل               محتواي طرح : دوم

اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محـیط زیـست توجـه بیـشتري کنـد و شهرسـازي                 
هـاي  فرآیندي اجرایی و مشارکتی حاصل از دخالت و همفکري و همکاري همه نیرو            

  .ها اجتناب شود مؤثر در حیات شهر تلقی گردد و از آمرانه بودن طرح
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هـاي    ریزي اقـدامی ضـروري بـراي طـرح          ها و تداوم برنامه     پایش مستمر طرح  : سوم

 6توسعه شهري است و بخشنامه اخیـر وزارت کـشور در خـصوص پیوسـت شـماره                
  .شود ی در این راستا مفید و قابل تقدیر ارزیابی م12قرارداد تیپ 

هاي توسـعه   توجه جدي به کوتاه کردن زمان و نحوه بررسی و تصویب طرح     : چهارم
شهري در شوراي عـالی معمـاري و شهرسـازي کـشور و جلـوگیري از اعمـال نظـر                    

  .هایی که ارتباطی با مسئولیت آنها ندارد هاي اجرایی در حوزه نمایندگان دستگاه
 عملیـاتی توسـعه   -رنامـه راهبـردي  همزمان با تصویب طرح تفصیلی، تهیـه ب  : پنجم

هـا قـرار گرفتـه و واحـدهاي شهرسـتانی          شهر و شهرداري در دستور کار شـهرداري       
  .هاي دولتی و مؤسسات غیر دولتی مکلف به اجراي مفاد برنامه مذکور شوند دستگاه
هـاي شهرسـازي در دسـتور وزارت          تدوین منشور حقوق شهروندي در حوزه     : ششم

  .کشور قرار گیرد
تهیه سند آمایش سرزمین با تلفیق طرح آمـایش و طـرح کالبـدي ملـی بـه                  : هفتم

هاي توسعه شهري در دستور کـار دولـت قـرار             ترین سند باالدستی طرح     عنوان مهم 
  .گیرد
تسریع در تهیه قانون جامع شهرسازي با مشارکت متخصصان بـا توجـه بـه               : هشتم

  .بینی شده براي تهیه آن سپري شدن زمان پیش
هاي رسمی و سکونت بیش از سه چهارم جمعیـت            توجه به نتایج سرشماري   با  : نهم

شـود روز جهـانی شهرسـازي در تقـویم      کشور در نقاط شهري مجدداً درخواست می   
  .کشور منعکس شود

  
يدی خورش1395 آبان ماه 19 -رانی در اي شهرسازی روز جهانزرگداشت بستاد



 

 

  
  
  

  قانون حقوق مؤلّفان و مـصنّفان و هنرمنـدان      کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با          
  

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   
 لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول         .به نشر نوآور است   

ها و موارد دیگر، و نیز هـر گونـه            ایتو تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، س         
برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل چاپ، فتوکپی، اسکن، تایـپ از آن،                   بهره

صورت اینترنتـی،     برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به            تهیه فایل پی دي اف و عکس      
 و غیره بـدون اجازه کتبی از        وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري        الکترونیکی، سی دي، دي   

 اسـت، و متخلّفـین تحـت پیگـرد           حرام شرعاً نیز   نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و      
 .گیرند  قرار میقانونی و قضایی

صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد  با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 
که  یت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتیچنین، توسط این انتشارات در هیچ سا این

هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 
ط کارشناسان امور  نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توس

 عهده دارند و به طور روزانه به اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به
شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت

باشد، وکیل  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می
به پلیس رسیدگی ( پلیس فتاقانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

، و طی عمل آورده  و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام مقتضی به) اي و اینترنتی جرایم رایانه
انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و 

  .کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد
، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، ها که هر یک از کتابفروشی تی همچنین در صور

فست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن  چاپ ریسو، اُ
زعین محترم، از طریق  اطّالع ورسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م

ادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّح
  .نماید قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  .از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است

درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود 
 021 66484191 - 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره قبیل موارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یا از طریق  info@noavarpub.com  و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس09123076748و 
  به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 

   عمل آید، و در راستاي حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به   
  .عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند انجام این امر مهم، به        
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  تعاریف و اصطالحات
  

   بایر شهرياراضی
تدریج به حالت مـوات برگـشته اعـم از              داشته و به   ء که سابقه عمران و احیا     هایی  نیزم ±

  .باشد آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته
 بـه  گردد که سابقه عمران و احیـا داشـته و    اطالق میهایی نی به زم،اراضی بایر شهري   ±

   .تدریج به حالت موات درآمده بدون در نظر گرفتن مالکیت آن
را بـراي مـدتی نامحـدود و          مالـک آن   . مالک دارد ولی مستحدثات ندارد     یی که ها  نیزم ±

  1.کند است و در آن کار نمی کرده نامعلوم رها
 وجهم برداري بدون عذر     که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره           هایی  نیزم ±

  .باشد  سال متوالی متروك مانده5 مدت به
   شهري دایراراضی
اند و در حال       که آنها را آباد و احیا نموده       شود ی گفته م  هایی  نی به زم  ،اراضی دایر شهري   ±

حاضر اراضی دایر مشمول قـانون زمـین شـهري فقـط اراضـی کـشاورزي محـصور و                   
  2.باشند غیرمحصور می

  .دنباش برداري می مستمراً مورد بهره شده و ء که احیاهایی نیزم ±
  .شود ی آیش هم مهاي نیشامل زم  را گویند و )موات غیر(اراضی آباد  ±

   متروکهاراضی
د و فعالً در آن کشت و زرع        نموات، سابقه مالکیت مسلم دار    اراضی   بر خالف اراضی متروکه   

  3.است  و محرز است که مالک آن اعراض کردهشود یو مستحدثات دیده نم
                                                           

لک هم  است و اعراض ما    باشد ولی محرز است که سابقه مالکیت داشته         ممکن است مالک معلوم نداشته     ریبا. 1
 .است محرز نشده

 .اند شده که آباد و احیا هایی نیموات و متروکه، زماراضی آیش در برابر بایر،  اراضی آباد و. 2
 .اند  مالک و نیز با زمین آیش فرق دارد زیرا تنها مورد اعراض واقع شدهداراي ریزمین با با اراضی متروکه. 3
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   مخروبهاراضی
 و در حکـم  بـوده  جزوء اراضی مباحثه  وباشد مالک که اعراض آنها احراز شده  بال ریاراضی با 

  .موات است
   مستحدثاراضی

هـاي دریـا،    کرانـه   که در نتیجۀ پایین رفتن سطح آب یا هـر نـوع جریـان آب در        هایی  نیزم
ها، ظاهر یا ایجـاد   االبنتیجۀ پایین رفتن آب یا خشک شدن ت      ، و یا در   هدریاچه و جزیر  

  .شوند می
   مسکونیاراضی

 سـرانه ایـن    . مسکونی یا سکونتی گوینـد     شوند اراضی  را که جهت سکونت منظور       فضاهایی
  . مترمربع است50 تا 40اراضی در ایران حدود 

   مفروزياراضی
 و  بـوده  اصطالحات ثبتی اراضی مملوك ده را گویند که در مالکیت خـصوصی اشـخاص                در

   .شود استفاده میژه در مقابل اراضی مشاعی ده این وا
   مواتاراضی
  .دنباش  عمران و احیا نداشتهه که سابقشود ی گفته مهایی نی به زم،اراضی موات ±
  .ندا برداي ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده  غیرآبادي که سابقه احیا و بهرههایی نیزم ±
  افراز
کاء به نحوي که حصه هر کدام مـشخص و معـین            تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شر      ±

  .باشد و از حالت اشاعه و شریک خارج گردد
  1.ها تقسیم مال مشاع توسط ادارات ثبت یا دادگاه ±
  .تقسیم مال منقول و یا غیرمنقول، خواه به تراضی باشد یا به حکم دادگاه ±
  . مشاعامالكمجزا نمودن سهم هر یک از شرکاي  ±
  سازي ترافیک آرم

سازي ترافیک معموالً در سه جنبۀ کلی آمـوزش، اعمـال قـوانین و مهندسـی        هاي آرم   برنامه
ها اغلـب در برگیرنـدة اقـدامات انجـام شـده بـراي آمـوزش                   این برنامه  .شود  انجام می 

هـاي    سازي برنامه   ساز و همچنین پیاده     عمومی، افزایش اعمال قوانین در نواحی مشکل      
   .سازي ترافیک هستند آرم

                                                           
 باشد، لیکن نیازي نیست کـه در دفتـر    درخواست به اتمام رسیدهبراي انجام افراز باید جریان ثبت ملک مورد . 1

 .باشد باشد و یا سند مالکیت آن صادر شده امالك نیز به ثبت رسیده
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   زمینسازي مادهآ
 هماهنگ و ضـروري اسـت کـه بـراي امکـان             يها  تیفعال  از اي  مجموعه،  سازي زمین   آماده

 از اراضی، جهت احداث واحدهاي مسکونی و تأسیسات وابـسته بـه آنهـا و              يبردار  بهره
 و عمدتاً برحسب ضـرورت، شـامل تـسطیح    ردیگ یهاي عمومی صورت م رفع نیازمندي 

  و گـاز ، بـرق ب، فاضـال ،هـاي آبرسـانی   ر و مـرور، شـبکه    هاي عبـو    زمین، ایجاد شبکه  
  .باشد یمخابرات م

  سازي زنده باز
بنـا،   حیات اجتمـاعی بـه نـسبت تجدیـد     هاي شهري، تجدید سازي یا احیاي بافت زنده  در باز 

ترین سیاست نوسازي است، زیرا تقویت و توانبخشی          پیچیده سازي  زنده  باز .اهمیت دارد 
تماعی امري پیچیده است و اصوالً از میان برداشتن عناصر مزاحم           ها و روابط اج    فعالیت

   1.پذیرد هاي شهري، به دشواري انجام می و محو عوامل مخرب در میان بافت
 خود را بر خانه و مغاره حفظ کرده، ملـک  یتشکل مثبت توانبخشی این است که افراد، مالک       

ت دولت و ایجاد انگیزه براي  این کار به کمک و حمای.خویش را مرمت و بهسازي کنند
 ایـن سیاسـت را      توان یبهسازي، نیاز مبرم دارد، گاهی از طریق اجبارهاي قانونی نیز م          

هاي تکنیکی و فنی     هاي بهسازي و حفاظت و مرمت که جنبه          خالف طرح  بر .اجرا کرد 
هاي توانبخشی داراي جنبـه اجتمـاعی، اقتـصادي و حقـوقی هـستند و بـه                   دارند، طرح 

  .کارآمد و هوشیار نیازمندندمدیریت 
  بازسازي
هـاي شـهري اسـت کـه شـامل        به معنی تخریب و از نو ساختن ابنیه یا بافت          ،بازسازي ±

  .شود هاي آلونکی درون یا حاشیه شهرها می ها و محوطه هاي مخروبه، زاغه محله
بـاق بـا    هـدف انط  با   عناصر جدید به جاي عناصر قدیمی        ۀبازسازي، جانشین کردن نظام یافت     ±

  . شهروندان استيشرایط جدید و ارضاي نیازها

                                                           
  :سازي عبارتند از زنده  در بازشهروندان از مشارکت حاصله نتایج. 1
عمومی، اقدام به نوسازي     در این زمینه مالک زمین یا ملک با به کارگیري سرمایه             ،تغییر نقش سازنده   -الف

  .باشد  تا جامعه نیز سود بردهکند ییا بهسازي م
 از طریق عرضـه کـردن زمـین معـوض بـراي بناهـاي       شهروندان با مشارکت ،هاي شهري تجهیز زمین  -ب

  .هاي شهري را تجهیز کرد  زمینتوان یمخروبه و گسترش امالك عمومی، م
الوصول بـه صـورت    هاي سهل  با تصاحب زمینتوانند یسازي مهاي نو  ، تعاونی هاي نوسازي  ایجاد تعاونی  -ج

  .تجمیع، ذخیره اراضی را براي تولید مسکن یا تسهیالت عمومی افزایش دهند
 گیري از امکانـات    ، با بهره  هاي فرسوده  هاي معوض یا یکپارچه کردن و تجمیع بلوك        نیساماندهی زم  -د

  .شهروندانمشارکتی 
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  بازیافت زمین شهري
هـاي تجـاري یـا     هـاي شـهري و ایجـاد کـاربري      به دست آوردن زمین در درون بافت   براي

مسکونی با کیفیت بهتر در آنها، یا براي احداث پـارك و مراکـز فرهنگـی و اجتمـاعی                   
آهـن و    هاي راه   عتی، کاراژها، ایستگاه  هاي مخروبۀ درون شهرها، نواحی صن       جدید، بافت 
 که اصطالحاً   شوند، یساخته م   و از نو   شوند یهاي قدیمی، شناسایی و تخریب م      فرودگاه
  1.شود بازیافت زمین شهري گفته می به آن

  برزن
شهر و شهرداري که به امور یک محلـه رسـیدگی             قسمتی از   و همچنین  کوچه  محله، کوي،
   .کند یم
  ير شهيزیر برنامه
 جـاد ی ا قیـ  از طر  نانی شهرنـش  شی رفاه و آسـا    نی عبارت است از تأم    ي شهر يزیر برنامه ±

  .رتریثرتر، و دلپذؤتر، م تر، آسان  بهتر، مساعدتر، سالمیطیمح
 است که شـهر     ، این آن  ییای است و علت پو    ای زنده و پو   تی فعال کی ي شهر يزیر برنامه ±

 از  یعی وسـ  فی که ط  دینما ی عمل م  ستمی س کی به مانند     و  زنده است  جود مو کیمانند  
   2.دهد ی را پوشش مي شهري، عملکردها)ي شهریتمام زندگ(ها  تیفعال
   شهريبلوك

بندي زمین که بین چند گذر  قطعه و یا  واحد ساخت و ساز شهري کوچک    یکبلوك شهري،   
  . قرار داردمحصور شده

   ثبتیپالك
 در تقـسیمات ثبتـی، قطعـات        کـه  شود یهایی گفته م    واژه پالك ثبتی به مجموع شماره      ±

  .نمایند اصلی، فرعی و مورد نظر را مشخص می
                                                           

هـاي مـزاحم هـستند بـه نتـایجی بـسیار موفـق و                 ی صنعتی که مملو از کاربري     ها در نواح    این طرح  اجراي. 1
هاي مـسکونی،    لیکن در محله  . دهد  انجامد و سالمت محیط و غناي فضاهاي شهري را افزایش می           مطلوب می 

آورد که اصـطالحاً شهرسـازي تعویـضی         هاي کهن، نتایج اجتماعی و روانی خاصی را پدید می           به ویژه در بافت   
  . شود ه میخواند

 ۀنیشیـ چنـد پ  ؛ هـر گردیـد  مطـرح   یگرفتـه از انقـالب صـنعت        به دنبال مشکالت نشأت    ي شهر يزیر برنامه. 2
 رودان  انی در هند، م   ي بشر يها   تمدن نی نخست يریگ   دورتر و شکل   اری بس يها   شهر به گذشته   ي برا يزیر  برنامه

 -شـدن   صنعتی مشکالت حل ابتدا در. ستا منطقه  و شهر ۀ توسعي شهريزیر هدف برنامه. گردد یم و مصر بر  
 يالدمی 1960 ۀ اما از اواسط ده    شد؛ ی م دهی د ي در مداخالت کالبد   - طیو بهداشت مح   همچون کمبود مسکن  

  آورد و مباحـث ي روی و اجتمـاع ي اقتصادلی مساي به سو  يزیر   مداخالت، برنامه  گونه  نی ا يو با بروز ناکارآمد   
 يزیـ ر  برنامـه ي کالبـد يابزارها.  مطرح گشتيزیر نامه برندیردم در فرآ و جلب مشارکت میعدالت و دموکراس 

 .ها میها و حر  تراکم، محدوده،یاراضي  معابر، کاربرۀ عبارتند از شبکيشهر


