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زمین و اراضی و باغات
انواع زمین و اراضی

اراضی موات: به زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
تدریج به حالت اراضی بایر: منظور زمین هایی است که سابقه ي عمران و احیا داشته باشند و به 

موات درآمده باشند.
اراضی دایر: به زمین هایی گفته می شود که آن ها را آباد و احیا کرده باشند.

مالکیت اراضی شهري به سه دسته تقسیم می شود:
- ملی، ج) اراضی عمومی- دولتی، ب) اراضی عمومی- . اراضی عمومی شامل: الف) اراضی عمومی1

وات، ه) اراضی عمومی مجهول المالک، و) اراضی عمومی خالصهم- انفال، د) اراضی عمومی
. اراضی موقوفه2
. اراضی خصوصی3

ماده واحده ي قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، تشخیص موات 1طبق تبصره ي 
قدام نفره ا7بودن اراضی خارج از محدوده ي شهرها به عهده ي وزارت کشاورزي است که از طریق هیئت 

می نماید و در صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به عمل 
می آید و چنانچه دادگاه رأي به موات بودن زمین بدهد، سند ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

به اجرا 1361ل تصویب شد و تا سا"قانون لغو مالکیت اراضی موات شهري"، 5/4/1458در تاریخ 
به تصویب رسید که طی آن، اجازه تملک دولت بر "قانون اراضی شهري"، 1361درآمد. در ادامه و در سال 

قانون زمین "و در جهت تکمیل قانون اراضی شهري، 1366اراضی دایر و بایر نیز داده شد. سپس در سال 
به تصویب رسید. "شهري

ساله و مدت دار بودند (به علت استفاده از حکم ثانویه در هر دو قانون اراضی و زمین شهري، پنج
قوانین که به موجب آن حتماً باید قوانین مدت دار باشد. 

کاربري زمین
که - امروزه ارتباط بین برنامه ریزي کاربري زمین در شهر و روستا و منطقه با برنامه ریزي محیطی

از نظر حفاظت محیط زیست و مفهوم -در نظر می گیردتمام عناصر طبیعی یعنی زمین، آب، خاك و هوا را 
توسعه ي پایدار بدیهی است. وجه مشترك بین برنامه ریزي کاربري زمین و برنامه ریزي محیطی، زمین 

تخصیص زمین به «آرایی یا برنامه ریزي منظر زمین یا منظرسازي است. اگر برنامه ریزي کاربري زمین را 
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روش نیل به کاربري هاي بهینه و «برنامه ریزي محیطی از دید زمین آرائی بدانیم، » کاربري هاي کارا
است.» مطلوب

ریزي در عمل، هسته اصلی برنامه ریزي شهري است و انواع بري اراضی شهري: برنامهارریزي کبرنامه
کند. یابی میبندي و مکاناستفاده از زمین را طبقه

اي الگوي توزیع فضایی یا جغرافیایی عملکردهاي مختلف ریزي کاربري اراضی شهري به معنبرنامه
باشد، عملکردهایی چون نواحی مسکونی، صنعتی، تجاري، خرده فروشی و فضاهاي تخصص داده شهر می

شده براي استفاده هاي اداري، مؤسسات، نهادهاي اجتماعی و گذران اوقات فراغت
) که سازمان برنامه و بودجه در سال 12اد تیپ با توجه به جامع ترین تقسیم بندي کاربري ها (قرارد

در شرح خدمات طرح هاي جامع منظور کرده است، رنگ کاربري مسکونی در نقشه کاربري اراضی 1362
شهري در طیف رنگی زرد (زرد روشن) تا قهوه اي (قهوه اي تیره) نشان داده می شود.

مایی، راه راه آبی روشن کاربري آموزشی در ضمن راه راه آبی تیره مربوط به کاربري آموزشی راهن
دبستان و آبی تیره آموزشی دبیرستان می باشد.

ارزیابی کاربري شهري
ارزیابی کاربري هاي مختلف شهري اساساً به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقی آن ها و رعایت 

تناسبات الزم به دو صورت کمی و کیفی صورت می گیرد.
ی: این ارزیابی براساس مقایسه سرانه هاي موجود کاربري ها با استانداردهاي مربوط الف) ارزیابی کم

یا از طریق بررسی نیازهاي فعلی و آتی منطقه مورد مطالعه به فضا صورت می گیرد.
ب) ارزیابی کیفی: در این مرحله ویژگی هاي کیفی معین شده و نسبت آن ها به یکدیگر براساس 

بررسی می شود:چهار ماتریس ذیل 
) ماتریس وابستگی.4) ماتریس ظرفیت و 3) ماتریس مطلوبیت، 2) ماتریس سازگاري، 1

ماتریس سازگاري: کاربري هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع اجراي 
هاي ذیل را داشته فعالیت هاي دیگر گردند. بر این اساس کاربري ها از نظر سازگاري ممکن است حالت 

باشند:
الف) کامالً با یکدیگر سازگار باشند؛ یعنی هر دو خصوصیات مشترکی داشته و فعالیت آن ها نیز بر 

یکدیگر منطبق باشد، مانند دو مسکن کم تراکم.
ب) نسبتاً سازگار باشند؛ به این ترتیب که هر دو کاربري از یک نوع بوده، اما در جزئیات اختالف 

ند، مانند مسکن کم تراکم یا مسکن با تراکم متوسط.داشته باش
ج) نسبتاً ناسازگار باشند؛ یعنی اینکه میزان ناسازگاري بین دو کاربري از سازگاري آن ها بیشتر باشد.
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د) کامالً ناسازگار باشند؛ یعنی مشخصات دو کاربري هیچ گونه هم خوانی با یکدیگر نداشته و در 
انند کاربري صنعتی و کاربري مسکونی.تقابل با یکدیگر باشند، م

ه) بی تفاوت باشند، یعنی اینکه دو نوع کاربري از جهت سازگاري نسبت به هم بی تفاوت باشند.
ماتریس مطلوبیت: در این ماتریس سازگاري بین کاربري و محل استقرار آن ارزیابی می شود و بر این 

اص آن براي محل خاصی مناسب است و هر اساس می توان گفت که هر کاربري طبق ویژگی هاي خ
محلی نیز کاربري خاص خود را می طلبد.

ماتریس ظرفیت: هر فعالیت (کاربري) شهري مقیاسی دارد، همچنان که ساختار یک شهر از نظر کالبدي 
سطوح مختلفی دارد و چنانچه دو مقیاس مذکور با یکدیگر منطبق باشد هر کاربري عملکرد مناسبی خواهد 

و هر سطحی از ساختار شهري نیز به نحو مؤثري از خدمات فعالیت بهره مند خواهد شد و اگر داشت
منطبق نباشد مشکالت عدیده اي را براي هر دو پدیده به وجود خواهد آورد.

ماتریس وابستگی: گاهی اوقات فعالیت یک کاربري، وابسته به فعالیت یا فعالیت هاي دیگر کاربري هاست؛ 
ک محله ي مسکونی بدون وجود خدمات آموزشی، درمانی و تجاري ناقص است و مراکز دیگر براي مثال ی

شهري نیز هر یک به نحوي با سایر فعالیت هاي شهري در ارتباط اند و به آن ها وابسته اند؛ بنابراین در این 
ماتریس میزان وابستگی کاربري ها به یکدیگر و لزوم هم جواري آن ها بررسی می شود.

LBCدر کاربري زمین
APA (انجمن برنامه ریزي آمریکا)،LBC را به عنوان یک استاندارد طبقه بندي کاربري و فعالیت

تا به آنجاست که می توان این استاندارد را در کشورهاي LBCSزمین ارائه نموده است. انعطاف پذیري 
را کافی نمی داند و کاربري زمین را نگاه تک بعدي به کاربري زمین LBCSمختلف نیز به کاربست. منطق 

پدیده اي چندبعدي فرض می کند که مجموع این ابعاد به یک مفهوم منتهی می شوند. این مدل، تعریف 
طبقه بندي کاربري هاي زمین را با اصالح کردن طبقه بندي هاي سنتی به چند بعد بسط می دهد. این پنج 

یا کارکرد، بعد گونه هاي ساختمانی، بعد ویژگی هاي توسعه ي بعد عبارت اند از: بعد فعالیت، بعد عملکرد
سایت و بعد مالکیت.

بعد فعالیت: فعالیت به استفاده ي واقعی از زمین اشاره دارد. براساس ویژگی هاي موجود فعالیت، 
توضیح می دهد که در واقعیت چه اتفاقات فیزیکی و قابل مشاهده اي در زمین رخ می دهد (مثل مزرعه 

اري، خرید و فروش، حرکت وسایل نقلیه و...) به طور مثال در مورد مکان زندگی خانواده هاي تکی، د
استفاده می شود.» مسکونی«خانواده هاي گسترده، زندگی دانشجویی و... به طور کلی از عنوان فعالیت 

د. تمامی زمین ها بعد عملکرد: عملکرد اشاره دارد به فعالیت هاي اقتصادي که در زمین اتفاق می افت
می توانند به وسیله ي سازمان و یا گروه هایی که به آن ها خدمت ارائه می کنند، مشخص شوند. به طور 
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مثال زمین هاي کشاورزي همه به یک نوع سازمان (گروه کشاورزان که داراي ماشین آالت هستند) خدمات 
ت اقتصادي اختصاص داده شوند به این گروه ارائه می کنند، بنابراین هر دو قطعه زمینی که به یک فعالی

عملکردي متعلق هستند، چه در آن ها ساختمان هاي اداري باشد، چه مزرعه و یا هر چیز دیگر.
بعد گونه هاي ساختمانی: این بعد به نوع ساختمان و سازه اي که در زمین وجود دارد، اشاره دارد. به 

تفاوتی با ساختمان هاي درمانی، ساختمان هاي مسکونی و طور مثال ساختمان هاي اداري، داراي خواص م
یا ابزارهاي موجود در یک اتوبان، پارك و... هستند.

بعد ویژگی هاي توسعه ي سایت: در این بعد به میزان توسعه ي فیزیکی اتفاق افتاده در زمین دقت 
صوالً توسعه یافته است یا نه. می شود، در بسیاري مواقع می توان قبل از هر چیز اظهار کرد که یک زمین ا

ولیکن نمی توان تمامی سایت هاي بدون امکانات قابل دید واضح را توسعه نیافته خواند. پارك ها و برخی 
دیگر از سایت ها، غالباً داراي مجموعه ي پیچیده و سیالی از فعالیت ها و عملکردها و ساختارها هستند، 

این امکان را می دهد تا در یک گروه مستقل از خواص ذکر شده در بنابراین این دسته بندي جدید به آن ها
تحلیل ها کنار یکدیگر قرار بگیرند.

مالکیت: مالکیت به ارتباط بین استفاده از زمین و حقوق مربوط به آن برمی گردد. باید توجه داشت 
د طرح هاي شهري را که عدم دقت به این اصول حقوقی می تواند بسیار مشکل ساز باشد و در برخی موار

فلج کند.

کاربري فرهنگی
کاربري فرهنگی شامل سینما، سالن سخنرانی، تئاتر، موزه، کتابخانه، سالن اجتماعات (سرپوشیده یا 

روباز)، اماکن تاریخی و میراث فرهنگی می باشد.

کاربري مسکونی
مشاهده و سؤال کاربري مسکونی شامل کلیه ي اراضی ساخته شده ي مسکونی، در حال ساخت با

در مورد اراضی گودبرداري شده، اجزاي فونداسیون و کاربري آموزشی شامل واحدهاي آموزشی در مقاطع 
کودکستان، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی و کاربري صنعتی شامل کارخانجات، کارگاه هاي 

تولیدي، پارك هاي صنعتی شهرك هاي صنعتی می باشد.
نی کاربري مسکونی:مشخصات مکا

 نواحی مسکونی باید از مناطق خطرناك طبیعی، مانند مسیل ها و گسل ها، محل هاي طغیان آب و
مکان هاي ریزش یا لغزش زمین دور باشند.

 نواحی مسکونی باید دورتر از فعالیت هاي ناسازگار صنعتی و حمل و نقل قرار گیرند تا از مزاحمت
امان باشند.ازدحام ها و آلودگی ها در 
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.نواحی مسکونی باید در جوار فضاهاي باز و سبز احداث شوند
.نواحی مسکونی باید به نواحی کار و گذران اوقات فراغت نزدیک باشند
 نواحی مسکونی باید در شیب هاي مالیم و نواحی خوش آب و هواي شهر که مناظر طبیعی زیبا و

مطلوبیت فضایی دارند، استقرار یابند.
ه به وضع توپوگرافیک شهر، اراضی مسکونی باید در زمین هاي کم و بیش مسطح و کم شیب تا با توج

درصد) توسعه یابند و حتی المقدور از توسعه در اراضی پرشیب با قطعات 15شیب متوسط (حداکثر 
نامنظم و به ویژه با شیب معکوس اجتناب شود.

هاي اصلی که مراکز کار و مراکز اصلی شهر را به مناطق مسکونی باید به طور غیرمستقیم به سیستم راه
یکدیگر متصل می کنند دسترسی داشته باشند و نواحی و محالت مسکونی به وسیله ي خطوط ترافیک 
یا خیابان هاي اصلی محاط شوند. این خیابان ها به داخل ناحیه ي مسکونی نفوذ نکند. در اصل، نواحی 

ات ناشی از آن مصون باشند.مسکونی باید از ترافیک عبوري و خطر
 سیستم خیابان بندي داخلی محالت مسکونی باید با عوارض طبیعی زمین مانند شیب و آبروهاي

طبیعی تطبیق داده شود.

اراضی زراعی و باغات
در داخل محدوده ي شهر باغاتی که فاقد کاربري مصوب خدماتی و فضاي سبز عمومی باشند قابل 

ضوابط تفکیک و ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند (باغ مسکونی در داخل تبدیل به باغ مسکونی با 
محدوده):

درصد10درصد و سطح اشغال 20مترمربع با تراکم ساختمانی 2000حداقل تفکیک، افراز و تقسیم 
در صورتی که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی 

اجازه ي احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می شود:
درصد با حداکثر 30مترمربع اجازه ي استفاده از تراکم ساختمانی 5000تا 3000. در قطعات 1

درصد سطح زمین15سطوح اشغال 
درصد با حداکثر 45مترمربع به باال اجازه ي استفاده از تراکم ساختمانی 5000. در قطعات تفکیکی 2

درصد سطح زمین.15سطح اشغال 
قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها: به منظور حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها 1ماده ي 

و تداوم و بهره وري آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در خارج از 
رك ها جز در موارد ضروري ممنوع می باشد.محدوده ي قانونی شهرها و شه
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: تشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده ي 1تبصره ي 
کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزي، مدیر امور اراضی، رئیس اداره کل راه و شهرسازي، 

ماینده ي استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر ن
کشاورزي تشکیل می گردد. نماینده ي دستگاه اجرایی ذي ربط می تواند بدون حق رأي در جلسات 
کمیسیون شرکت نماید (کمیسیون تغییر کاربري اراضی کشاورزي در داخل حریم شهر معروف به کمیسیون 

تبصره ي یک ماده ي یک).

ضوابط زمین
با توجه به دو نمونه از Land Readjustmentاز جمله تعابیري که می توان از مفهوم 

تعدیل و تنظیم دوباره قطعات «و دیگري » سازمان دهی مجدد زمین«مقاالت داشت؛ یکی 
است.» زمین

روش سازمان دهی مجدد زمین، با کاربردهاي گوناگون از جمله ارتقاي بافت هاي آسیب دیده ي 
کشورهاي بسیاري مورد استفاده قرار گرفته است. ایده اصلی روش سازمان دهی مجدد زمین، شهري، در

تغییر قطعه بندي زمین است. این روش با تکیه بر کاربري مسکونی، از طریق بهینه کردن مساحت و تنظیم 
بافت و حفظ ساکنان بومی دارد.دوباره ي قطعات زمین، سعی در حفظ ارزش هاي اجتماعی 

راین جزء مهم و اصلی طرح تعدیل و تنظیم دوباره ي قطعات زمین، تفکیک مجدد زمین و توزیع بناب
فته جهت خدمات عمومی می باشد.آن بین مالکین، منهاي زمین هاي تخصیص یا

در این روش دولت زمین هایی را که به صورت بی نظم و بدقواره تفکیک شده اند موقتاً به تصرف 
صاحبان آن ها ز شبکه بندي منظم آن ها و ایجاد تأسیسات و تسهیالت شهري بهخود درمی آورد و پس ا

باز می گرداند.

مکان یابی

بی در کاربري هاي شهرياصول کلی مکان یا
الف) سازگاري: یکی از اهداف اصلی برنامه ریزي کاربري اراضی شهري مکان یابی مناسب کاربري 

دیگر است. مثالً سعی می شود کاربري هایی که آلودگی هایی ها و جداسازي کاربري هاي ناسازگار از یک
از قبیل دود، بو و صدا تولید می کنند دور از مناطق مسکونی، فرهنگی و اجتماعی استقرار یابند. در مقابل، 
فعالیت هایی که مکمل یکدیگرند در کنار هم جایابی می شوند. براي نمونه ضوابط مربوط به کاربري 

دهنده به کالبد (فضاي باز، گذران اوقات فراغت و کاربري تفریحی مثل پارك)، بهداشتی مسکونی، سرویس 
و درمانی، آموزشی و تجاري به ترتیب از الویت هم جواري برخوردارند.
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ب) آسایش: فاصله و زمان، عوامل مهمی در اندازه گیري میزان آسایش و راحتی انسان ها به شمار 
تأمین آن ها سهولت دسترسی به خدمات شهري که یکی از اهداف مهم برنامه ریزي می آید، چرا که بر اثر 

شهري است، میسر می شود.
ج) کارآیی: یکی از عوامل اصلی تعیین کننده ي مکان کاربري ها در شهر، الگوي قیمت زمین شهري 

مین و هزینه هاي است؛ به لحاظ اینکه هر کاربري از لحاظ اقتصادي و سرمایه گذاري تابعی از قیمت ز
متصور بر آن است که براساس شیوه ي تحلیل هزینه و منفعت معین می شود.

د) مطلوبیت: مطلوبیت و دلپذیري در برنامه ریزي کاربري اراضی شهري یعنی تالش در جهت حفظ 
ضاي و نگه داري عوامل طبیعی، ایجاد فضاهاي باز و دلپذیر، چگونگی شکل گرفتن راه ها، ساختمان ها و ف

شهري.
ه) سالمتی: اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب براي کاهش آلودگی حاصل از کاربري هاي 

مکان مختلف و رعایت استانداردهاي بهداشتی براي تأمین سالمتی محیط زیست انسانی یکی از اهداف 
یابی کاربري هاست.

در مقابل خطرهاي احتمالی است. و) استانداردهاي ایمنی: هدف از این کار به طور کلی حفاظت شهر 
خطرهاي بالیاي طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و آتش فشان و غیرطبیعی، مانند هم جواري منطقه ي 
صنعتی با منطقه ي مسکونی که با اصل سازگاري مورد اشاره مغایرت دارد و سایر مواردي که به نحوي 

ضریب ایمنی و امنیتی شهر را تضعیف می کنند.

کودكمهد 
اصوالً مکان مناسب براي استقرار فعالیت هاي شهري، در طرح هاي توسعه ي شهري مشخص می 
گردد. در مواردي که شهر فاقد طرح توسعه ي شهري مصوب باشد، مکان مناسب براي استقرار مهد کودك 

ب گردد.باید با رعایت سه اصل اساسی شامل سازگاري کاربري، مطلوبیت مکان استقرار و ظرفیت انتخا

فرودگاه
کیلومتري است.25تا 20بهترین مکان فرودگاه بسته به امکانات موقعیتی و جمعیتی شهر فاصله 

گورستان
کیلومتر است.15تا 10فاصله ي مناسب گورستان تا شهر حداقل 

خطوط لوله و گاز
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اراضی خارج متر از هر طرف از خطوط اصلی گاز در250احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله 
از محدوده ي شهرها و همچنین در محل تقاطع لوله هاي گاز با رودخانه ها، برداشت مخلوط هاي رودخانه 

متر از حریم خطوط لوله ي گاز ممنوع می باشد.250تا حداقل 

چاه نفت
شهر متر می باشد. کشتارگاه باید داراي فاصله ي مناسب با 200حریم چاه نفت از مرکز چاه به شعاع 

کیلومتر است. 15باشد که حداقل آن 

محل دفن زباله
تا 15حداقل -به نسبت گسترش آینده ي شهر و جهات آن، محل دفن زباله باید فاصله ي نسبتاً کافی

با شهر را داشته و در جوار هیچ گونه مجتمع زیستی نباشد.- کیلومتر20
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عناصر و فضاهاي شهري
فضاهاي ایرانی

اره عمده ترین مشکل کالبدي بخش قدیمی شهرهاي ایران است. در مرحله ضعف دسترسی سو
طراحی دسترسی سواره باید به مقیاس و تناسب دسترسی با ترکیب بخش قدیمی توجه کرد و از پیشنهاد 

خیابان هاي عریض و نامتناسب خودداري کرد.

میدان نقش جهان
برابر ارتفاع بدنه محصورکننده ي آن و طول 11در میدان نقش جهان اصفهان عرض میدان بیشتر از 

ان بیشتر از سه برابر عرضش می باشد. این میدان به علت عملکرد ویژه اي که داشته بسیار وسیع و فاقد 
خصوصیت محصور بودن است.

شهر همدان
همدان که مرکز حکومت مادها بوده همان اکباتان یا هگمتانه است. این شهر از دوران قدیم یکی از 
راه هاي تجاري مهم غرب ایران بوده و هست، ولی امروزه از نظر اقتصادي نتوانسته خود را با سایر 
شهرهاي بزرگ ایران همگام کند. شکل ساختار شهري همدان، بدون در نظر گرفتن مکان واحدهاي صنعتی 

یشتر شهرهاي که در شمال شرقی قرار گرفته، به صورت مکان هاي متحدالمرکز (حلقوي) است و مانند ب
را، می توان بازار شهر ایران، به صورت هسته اي توسعه یافته است؛ عامل اصلی، در چگونگی توسعه ي آن 

طرح جامع همدان و در زمان اولین » کامل فریش«طرح حلقوي فعلی شهر همدان مربوط به طرح دانست. 
می باشد.1344

عناصر شهري

نماي خیابان و میدان
نماي یک خیابان یا یک میدان مطلوب است که:زمانی می توان گفت

الف) داراي نظم باشد؛ یعنی نماها با هم و اجزاي یک نما با یکدیگر از لحاظ کمیت سازگاري و 
توافق داشته باشند. نظم یعنی شکل و هم خوانی کل با اجزاء در رابطه با یکدیگر و باز تطابق این اجزاء با 

از اصول است.کل. فهم نظم، کلید فهم بسیاري 
ب) داراي وحدت و ترکیب باشد. مفهوم وحدت با مفهوم کل مالزمه دارد. اینجا نماي شهري یک 
کل تلقی می شود. کلی مطلوب که در نتیجه ي اتحاد و توافق اجزاء فراهم شده باشد. نه تنها ترکیبی می 
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اي با هم جفت و جور شده آفریند که نظم دارد، مبین وحدت نیز هست. اجزاء چنین کلی باید به گونه
باشند که اگر چیزي بر آن افزوده، از آن کاسته یا در آن تغییر داده شد ترکیب آن از هم بپاشد و وحدت آن 
از میان برود. وحدت نما حاصل یگانگی و تقویت محور مرکزي، تقسیم و ترتیب و ارتباط روزنه ها، نسبت 

تعادل میان نیروهاي بصري در یک نماست و وحدت درست سطوح باربر به سطوح پنجره ها و ایجاد 
مجموعه ي نماها به مثابه یک کل در نتیجه ي ارتباط و مجاورت مطلوب نماها فراهم می آید.

ج) داراي مقیاس و نسبت و تناسب باشد. مفهوم نسبت و تناسب در ارتباط میان ابعاد یک ترکیب 
نهفته است.

نچه گفته شد و به طور دقیق تر در بخش تحلیلی متن مطالعه د) داراي هماهنگی باشند. اگر تمام آ
قواعد و معیارها گفته شده وجود داشته باشد، نماي شهري هماهنگ خواهد بود، یعنی اجزاء و عناصر 

کالبدي و فضایی آن به گونه اي متناسب در کنار هم قرار گرفته اند.

جان پناه
ز انظار محفوظ می دارد و مانع مناسبی است در مقابل باد جان پناه بام ها، عالوه بر اینکه خانه را ا

نامطلوب، روي بام ها و کوچه ها سایه می اندازد و کوچه ها و حیاط ها را گودتر می کند. این بسته بودن، 
گود و پرسایه بودن تماس مجموعه را با گرماي خارج کم می کند.

بادگیر
نواحی گرم و خشک است. فقط به خاطر کوهپایه بادگیر نشان ویژه ي معماري در بیشتر شهرهاي

بودن موقعیت مجموعه که شهر در این حالت نسبتاً خنک است و یا برعکس وجود بادهاي گرم و طوفانی 
است که ممکن است شهر بدون یادگیر باشد. نمونه ي کامل بادگیر را می توان در شهرهاي کاشان و یزد 

از طرف کرکس کوه در کاشان ساختن بادگیرهاي بلند و چهار طرفه دید. در حالی که وجود بادهاي مطلوب 
را مطرح نموده است. در آران که از توابع این شهر است و به فاصله ي کمی از آن در طرف شمال شرقی 
شهر واقع شده، به ندرت به بادگیر برمی خوریم و بادگیرهاي موجود نیز اغلب کوتاه است. در اینجا به 

اي پر گردوخاك کویري، بادگیر خوب کار نمی کند و در عوض مکش هایی که به جاي خاطر وجود باده
بادگیر پیش بینی شده، هواي سرداب ها را خنک تر می کند.

بازار و فضاهاي وابسته
رسند که به چهار سوق معروف است و معموالً فضایی باز با راسته بازارها در محلی به هم می

کوه و محل حجره تجاران بزرگ و یا ضراب خانه است. هاي بلند و معماري پرشطاق



1396دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی شهرسازي ویژه آزمون سوم جزوه 

19

تیم بنایی با فرم بسته و فضایی سرپوشیده است، بدون حیاط و بارانداز وسیع که اغلب در دو طبقه 
هاي ها در بیش تر موارد به دفاتر تجاري و گاه کارگاهباال، یعنی حجرهشده است. اتاق هاي طبقهساخته می

یافته است.میکوچک اختصاص 
داده که میتري از بازار را تشکیلتیمچه، داراي حجم کوچکتري نسبت به تیم بوده و سلول اختصاصی

تر کاال بوده است و از تعداد زیادي دکان تشکیل شده و تسهیل بیش تر و اختصاصیمحل عرضه جامع
تري براي عرضه کاال براي خریدار فراهم آورده است.

محله
، ارتباط یک محله و یا بخشی از یک محله به محورهاي ارتباطی شهر هاته محلهراسعملکرد 

هاي اصلی) و همچنین برقراري دسترسی بین تعدادي واحد مسکونی بود. فضاي این نوع معابر (راسته
براي ساکنین خود محله، جنبه عمومی داشت ولی براي سایر اهالی شهر در ایام صلح و آرامش جنبه 

شدند که راسته محله تري متصل میها به محورهاي ارتباطی بزرگکرد. در کوچهرا پیدا مینیمه عمومی
ها بود. ترین فضاي ارتباطی در محلهها عمومینام داشته، راسته محله

هاي ابیاري بوده است. هاي محالت، شبکه کانالگیري و شکل یابی کوچهترین عامل در جهتمهم
ت بوده است: مراکز محالت به دو صور

راسته )1
میدانچه )2
ها بود. از مسیر هر ها: عملکرد این نوع معابر، ارتباط بین تعدادي واحد مسکونی و راسته محلهکوچه)3

شد. در تقاطع چند کوچه، فضاي بازي به صورت میدانچه بست منشعب میکوچه، چند کوچه بن
هایی نامیدند و فضا(واشدگان) وجود داشت که در آن چند درخت کاشته شده بود این محل را گذر می

انبار، سقاخانه و چند مغازه که نیازهاي دهی به زیر محله، مانند مسجد، گرمابه، آبدر سطح سرویس
توانست تأمین کند، در آن وجود داشت. بعضی از این گذرها که محل روزمره ساکنین زیر محله را می

د گذر لوطی صالح، شد. ماننها نامگذاري میاقامت و یا آمد و شد اشخاص سرشناس بود، به نام آن
گردید. ها، فضایی نیمه عمومی تلقی میگذر وزیر دفتر و غیره. فضاي کوچه

فضاهاي شهري

ورودي
توقعات موردي از ورودي شهر شامل پذیرندگی، خوانایی و تشخص است.
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روش ترکیبی .2
بینی جمعیت از روي خانوارهاروش پیش.3

تقسیم بندي دیگري در روش هاي پیش بینی جمعیت

هاي تجمعیروش
روند عبارت اند از:ها که براي برآورد کل جمعیت ناحیه مورد مطالعه به کار میاین روش

مدل رشد خطی -1
مدل رشد نمایی -2
مدل رشد نمایی تعدیل شده -3
مدل نمایی مضاعف -4
مدل منحنی لجستیک -5
اي مدل مقایسه-6
مدل رگرسیون خطی ساده -7

هاي ترکیبی روش
روندبینی کل جمعیت به کار میهاي تجمعی عموماً براي پیشروش

مدل ترکیب جمعیت: -1
در این روش برآورد با تجزیه و تحلیل عناصر اصلی، شامل زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت به داخل و 

هاي فوق معلوم باشند، رابطه به شکل ذیل است: گیرد. به گونه اي که اگر شاخصخارج صورت می

1 0p P B D I E    
مدل ماتریسی بقاي عمر کوهرت-2

بینی کنند، به طوري که دوره پیشگروه تقسیم میnحسب سن و جنس، به در این روش جمعیت را بر 
ساله تقسیم کنیم، 5هاي سنی مساوي با فاصله سنی گروه (نسل) خواهد بود. اگر جمعیت را به گروه

کنیم. سال تعیین می5بینی را نیز دوره پیش
روش ترکیبی -3

شود، امروزه بیش از هر روش دیگري ده میبینی جمعیت نامیاین مدل که به نام روش ترکیبی پیش
بینی شده رود. علت اطالق کلمه ترکیبی آن است که در این روش، جمعیت پیشبنی به کار میبراي پیش

اند از آید؛ این عوامل عبارتبراساس عملکرد مجموع عوامل مؤثر بر تغییر و تحول جمعیت به دست می
ی و جنسی جمعیت.باروري، مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب سن
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جمعیت فعال و بار تکفل
سال گویند که شاغل، بیکار فصلی و یا 64تا 15جمعیت فعال: از نظر اقتصادي، به جمعیت بین 

بیکرا در جستجوي کار باشد. 
ساله. به عبارت 64تا 15سال، به جمعیت 64سال و باالي 15بار تکفل: نسبت مجموع جمعیت زیر 

دیگر، نشان دهنده نسبت جمعیتی است که در سن کار نیستند، برکسانی که در سن کار هستند. 
سال منطقه)، تقسیم بر 14سال به باالي منطقه + جمعیت کمتر از 65نسبت وابستگی: (جمعیت 

سال منطقه64تا 15یت جمع
بار تکفل: جمعیت منطقه، تقسیم بر جمعیت شاغل منطقه 

تعداد شاغلین منطقه)، تقسیم بر جمعیت شاغل منطقه–بار تکفل واقعی: (جمعیت منطقه 
جمعیت فعال منطقه)، تقسیم بر جمعیت فعال منطقه) –بار تکفل نظري: (جمعیت منطقه 

(H.D.I)شاخص ترکیبی توسعه انسانی 

سه شاخص امید زندگی، نرخ با سوادي و درآمد سرانه 

هرم سنی جمعیت
بیان کننده ساختمان جمعیت از نظر طبقات سنی تشکیل دهنده آن است. چگونگی تعادل جنسی جمعیت 

شود. روي محور افقی، شود. هرم سنی از دو محور عمود بر هم تشکیل مینیز از هرم سنی استنباط می
ساله 65روي محور عمودي، طبقات مختلف جمعیت به لحاظ گروه سنی، از صفر تا تعداد جمعیت و
شود. در سمت راست محور عمودي، تعداد مردان و در سمت ساله و باالتر) ذکر می85و باالتر ( و یا 

چپ آن، تعداد زنان منعکس است. 

زلزله و زمین لرزه
در 1369خرداد 31ایران به وقوع پیسوت، مربوط به هاي اخیر در اي که در سالبزرگترین زمین لرزه

هزار 40هاي گیالن و زنجان با قدرت هفت و سه دهم در مقیاس ریشتر بود. این زمین لرزه، بیش از استان
آید. این زلزله در عض چند ثانیه، کشته بر جاي گذاشت که خونبارترین زمین لرزه در ایران به حساب می

گرفت، ویران کرد.تا را در بر میروس1871شهر و 27متر مربع که کیلو100حدود هزار و 
زمان زلزله هایی که در ایران به وقوع پیوسته است به شرح زیر است:

تن در شهر الر، واقع در جنوب کشور کشته 450) 1339(فروردین / اردیبهشت 1960آوریل سال -
شدند. 
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روستا در غرب تهران ویران شد200تن کشته  و هزار 11) 1341(شهریور / مهر 1962سپتامبر -
هزار تن در استان خراسان جان سپردند.10) حدود 1347(مرداد / شهریور 1968اوت -
تن در جنوب کشور کشته شدند. 44) پنجه زار و 1351(فروردین / اردیبهشت 1972آورینل -
اصفهان جان باختند. تن در منطقه 900) حدود 1356(فروردین / اردیبهشت 1977آوریل -
هزار تن در شرق ایران کشته شدند. 25) 1357(شهریور / مهر 1978سپتامبر -
تن در شمال شرقی ایران جان سپردند. 600) 1358(آبان / آذر 1979نوامبر -
تن در استان کرمان کشته شدند. 28)، یک هزار و 1360(خرداد / تیر 1981ژوئن -
تن در استان کرمان جان باختند. 300) یکهزار و 1360(تیر / مرداد 1981ژوئیه -
هزار ت در شهر رودبار در شمال کشور در اثر سنگین 40) حدود 1369خرداد 31(1990ژوئن 21-

لرزه کشته شدند. ترین زمین
تن در اردبیل کشته شدند، بزرگی آن زمین 100)حدود یک هزار و 1375اسفند 10(1997فوریه 28-

درجه در مقیاس ریشتر بود. 5/5لرزه 
درجه 1/7تن در بیرجند بر اثر زمین لرزه با بزرگی 613) یکهزار و 1375اردیبهشت 20(1997مه 10-

در مقیاس ریشتر ، جان باختند. 
در مقیاس 6اي با قدرت به وقت محلی، زلزله1382قیقه بامداد روز پنجم دي ماه د26/5در ساعت -

ریشتر شهر بم را لرزاند.

Gis

GISمزایاي استفاده از 

شوند)حجم کمتر از لحاظ فیزیکی (داده ها به صورت رقومی (دیجیتالی) نگهداري می.1
ال و هزینه بسیار کمذخیره و بازیابی مقادیر عظیمی از داده ها، با سرعت بسیار با.2
قابلیت کارکردن با داده هاي مکانی و اطالعات توصیفی، مجزا و یا توأم با هم .3
تجزیه و تحلیل با سرعت و کیفیتی باالتر .4
. نرم افزار 2
ها و اطالعات جغرافیایی . داده3
. کادر فنی اجرایی 4
. استفاده کنندگان 5

GISهاي زیر سیستم

ها هسیستم فرعی ورودي داد.1
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ها ها و بازیاب آنسیستم فرعی ذخیره داده.2
ها سیستم فرعی پردازش و تجزیه و تحلیل داده.3
سیستم فرعی خروجی اطالعات .4

GISاجزاي قسمت نرم افزاري 

قسمت ارتباط با استفاده کننده .1
قسمت ورود داده .2
(DBMS)قسمت سیستم مدیریت پایگاه داده .3

قسمت تجزیه و تحلیل .4
قسمت نمایش و گزارش .5

ها براي ترکیب الیه(Overlay)هاي عمده همپوشانی روش
دهد، مانند قرار دادن جاده روي نقشه کاربري. از این روش بیش گرامیک: اطالعات را روي هم قرار می.1

شود (براي مدل سازي نیست) تر براي خروج گرفتن (چاپ) استفاده می
شود. در هر دو مدل رستري و برداري قابل اجرا است. استفاده می(صفر و یک) orو andمنطقی: از .2
ریاضی: ترکیب به همراه عملیات ریاضی است و در مدل رستري قابلیت اجرا دارد. .3
 :هاي مختلف، اهمیت یکسان در نظر گرفته در روش منطقی براي الیهمزیت روش ریاضی به منطقی

شده است (شرایط مختلف داراي اهمیت و وزن یکسان). ولی در روش ریاضی به وزن و اهمیت 
شود. پرداخته می

سازي در مبناي مدلGIS روش ریاضی است ،


