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 بزرگوار و فرهیخته خوانندة

 بـه  اننگـارات،  ایـن  هـای  كنـاب  بـه  شـ ا  اعن ـاا  بـه  نهاان ارج و یودراان ض ن نوآور نگر
 یها ارگروهك و منرج ان و نم وّفا از اعم اننگارات، این ه كاران كه رساند می اسنحضارتان

 و ارخـور  ینـاب ك ارائـ   یبـرا  را خوا ه ّت و یسع یت ام كناب، نگر و یساز آمااه مخنلف
 از هكـ  ندین ا ارائه را یاثر هك اند راهك تالش و اند بسنه ارك به یگرام خن یفره ش ا سن یشا

 هـم  و فرهنهی و عل ی غنای و نواییمح نظر از هم خوب، كناب یک اسناندارا یها حدّاول
 .باشد برخوراار آن، ساخناری و شكلی كیفیّت نظر از
 بـاز  اشكال، ك نرین با اثری ارائ  برای اننگارات این های تالش ت امی رغم علی وجوا، این با

 نقص  از مبرّا اوزاماً توان ن ی را یاثر چیه و اارا وجوا كار ار اشكال و ایراا بروز احن ال هم
 بنابه نیز و خوا اخالوی و ای حرفه تعهّدات بنابه اننگارت این ایهر، ازسوی .اانست الكاِش و

 از ویـهه  بـه  م كـن،  طریب هر از اارا سعی گرامی، خوانندگان مسلّم حقوق به راسخ اعنقاا
 آگاه خوا مننگرة های كناب احن اوی اشكال ازهرگونه گرامی، خوانندگان به فراخوان طریب
 .ن اید رفع ها آن بعدی های ویرایش و ها چاپ ار را ها نآ و شده
 بـا  نـاب ك مااوعـ   نیح هك  یصورت ار میاار تقاضا یگرام خن یفره ش ا از راسنا، این ار وذا
 بر اگر اصالحات را د،یار آن برخورا ن وا ییمحنوا ای یشكل یرااهایا اینواوص و  االت،كاش
 نـ  یهز شـدة خـوا را بـا     ا، مااوعه، كناب اصـال   پس از ات دیا خوا كناب انجا، اااه یرو

 را خوا چنانچه اصالحات زیو ن د،ییبا اننگارات، ارسال ن ا ینوآور، پس از ه اهنه اننگارات
 ركذ با اسكن برگ  مزبور را ایواف كراه عكس  د،یا ن واه ااااشتی یا برگ  جداگانه روی بر
 بررسـی  مـوارا  نیتا ا د،یینوآور ارسال ن ا اننگارات لی یش ارة تلفن ت اس خوا به ا و نا،

 هرچـه  و ارتقـا  باعـ   و گـراا  اصال  و اِع ال كناب بعدی های ویرایش و ها چاپ ار و شده
 .گراا آن ساخناری و شكلی ،یفكی ساح ارتقاء و نابك محنوایی شدن پربارتر
 و خنـه یدة فرهع ل منعهّدانه و مسـووالن  شـ ا خواننـ    نیض ن ابراز امننان از ا نوآور، نگر

 هكـ  یصـورت  ار فرهنهی، و عل ی یاركه  و یه دو این از ركتگ و ریتقد منظور به گرانقدر،
 و ركتگـ  و ااب رسـم  بـه  اصـالحات،  زانیـ م بـا  منناسـ   باشـند،  بجـا  و ارسـت  اصالحات

 نـ  ك سـایر  از نیـز  و آن شـدة  اصـال   چـاپ  یا و كناب ه ان از ایهری نسخ  ودرشناسی،
 كـه  یارصـورت  و د،ین ا یم ارسال نانیبرا خواتان، اننخاب به هدیه، نوانع به را خوا مننگرة

 .شوا یم ریتقد ش ا زح ات از نیز نابك یبعد چاپ مقدّم  ار باشند رگذاریتأث اصالحات
 ش ا یارهاك راه و اننقااات نظرات، گنهااها،یپ از ناب،ك آورندگان دیپد و نوآور نگر نیه چن

 آن یو عل ـ  یفـ یهبوا كنـاب، و هرچـه بهنـر شـدن سـاح ك     هرگونه ب یار راسنا زانیعز
 .ندین ا یم اسنقبال مگناوانه و  انهیص 

 نوآور نشر 
   99848666-2 :تلفن 

 www.noavarpub.com 
 info@noavarpub.com 

 فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی

http://www.noavarpub.com/
mailto:info@noavarpub.com
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 دسانمهن سوگندنامه 

 جهان حفظ انسان، شیآسا و رفا  جهان، داریپا توسعه و یسازندگ در یمهندس تأثیر و نقش از کامل یآگاه با
 مهندس یک عنوان به دیگران، و خود مدت دراز و پایدار شادی تأمین و محیطی زیست های آلودگی از هستی

  :که کنم می یاد سوگند جهان پروردگار به
 کی عنوان  به انسان، به .باشم وفادار سوگند نای  هب خود یاجتماع و یا حرفه ،یشغل یزندگ سراسر در هموار 
 که  یاقدام چیه به و باشم نیب  واقع و قیصد شم،یاندیب نشیآفر  د یپد نییتریانگ  شگفت و خرد  صاحب موجود

  .نورزم مبادرت رساند، بیآس تیانسان و انسان به
 به را آن تا کنم کوشش و دانم مغتنم است، یبشر مشترک راثیم که را خود یا حرفه تجربه و یمهندس دانش

  .میفیایب یبشر سودمند یها تجربه و دانش نهیگنج به خود توان حد در و نگهدارم روز
 نم،یسرزم به را خود نید که کرد خواهم کوشش ام، شد  پرورد  و زاد  آن در که است من زادگا  رانیا

  .کنم ادا گانندیآ و اکانم،ین مردمانم،
 به توان حد در .باشم داشته کشورم داریپا توسعه در یثرمؤ نقش تا کنم تالش خود یا حرفه یزندگ طول در

 خواهند پرورش مقدس مکان نیا در من از پس که یکسان به و است من یفن و یعلم یمرب که دانشگا 
  .کنم خدمت افت،ی

 و حفظ در و بدانم بشر تمام یها هیسرما را کار یروین و ستیز طیمح ،یانرژ ماد ، چون ،یهست یها هیسرما
  .مینما کوشش آنها یبهساز و درست کاربرد

 حقوق و اجتماع منابع حفظ عمل، سرعت عدالت، نظم، دقت، صداقت، خود یمهندس یها تیفعال تمام در
 متعهد و دلسوز مهربان، آنان به و داشته ظرن در را ها نسل ند یآ و یمنیا سالمت، و کنم مراعات را گرانید

 یبرا و طرد را یاخالق لیر ا ریسا و یخوار  رشو  کنم، جستجو عام منافع در را شیخو سود هموار  و باشم
  .کنم طلب متعارف و معقول حد در یماد ارزش خود زحمات

 و تیخالق ابتکار، با را آنها و شوم آگا  یفن یها افتهی نیآخر و روز دانش از خود یمهندس یها کوشش تمام در
  .بندم کار  هب اجرا و یییر برنامه ،یطراح در ینوآور

 و کنم قبول کار خود ییتوانا و دانش طهیح در تنها و مراعات را استانداردها خود یمهندس یها کوشش تمام در
  .دارم کامل یفن احاطه آنها به که کنم ءامضا را یمدارک هاتن

 گانیرا صورت به و آزادانه را خود دانش ندارد، وجود یاختصاص تیمالک حق و یقانون منع که یموارد در
  .دهم قرار گرانید اریاخت در و کنم منتشر

  .باشم رازدار و ریپذ  مشارکت ر،یپذ  تیمسئول متعهد، شد ، محول یا حرفه  فیوظا یادا در

 و آورم وجود  هب را وطنم و مردم  به ایر  یب یگذار دمتخ  به عالقه و عشق و صفا و محبت از پر یطیمح
 را یانسان یها ارزش و بدارم دوست د یعق و سن ت،یجنس مذهب، نهاد، ت،یمل به توجه بدون را خود همکاران

  .دهم پرورش آنان در و خود در
 کوشش و  یسع بر و عال را آمد  دست  به یها تیموفق و باشم متواضع یفرد شهیهم خود یمهندس یها کوشش در

  .کنم یگذار سپاس و یقدردان آنان از و بدانم نشیآفر  نظام و همکاران تالش مرهون خود
 ت،یثیح به زدن لطمه از و باشم همکاران صادقانه نظر اظهار و نقد یرایپذ و ایجو خود یمهندس یها کوشش تمام در

  .کنم یخودار آنان یبرا هانهخوابد اقدامات از و ییپره گرانید اشتغال ای ییدارا شهرت،
 در و استقبال رد،یگ یم انجام یعموم رفا  توسعه منظور به که یاجتماع یها تیفعال و یفرهنگ یها کوشش از

  .کنم شرکت آنها
  .کنم قیتشو یا حرفه وجدان و یمهندس اخالق اصول تیرعا به را خود همکاران



 

 مقدمه 

 آفرید مکان و مانز و زمین  آفرید جان که خدایي نام به
خداوندگار زمین و زمان و كیهان و كیان و سپهر گراون را شـاكر و سپاسـهزار، كـه    
منّت نهااه و توفیب روزافزون و مضاعف عنایت فرموا تـا ار سـایه اواـام ه یگـهی     

 حسـن  اوساّل، و ه زمان با سـاوروز خجسـنه مـیالا بـا سـعاات امـا،       اطهار علیه ائ ه
نظا، مهندسی سـاخن ان، و ار   6421آزمون به ن ماه سال ، ار آسنانه (ع) عسكری

 هـای نظـا، مهندسـی، كنـاب     ااامه تدوین و تك یل كن  مـرتب  بـا منـابع آزمـون    
 «طراحي شهری و شهری ریـزی برنامه مدیریت از اعم ایران شهرسازی مسائل»

هـای   را به انض ا، كلید واژه، جهت اسنفااه ااوطلبان شركت كننـده ار آزمـون  
 ه شهرسازی نظا، مهندسی، ماابب با آخرین منابع تهیه و تدوین ن ایم.رشن

ض ن تقدیم این اثر به پیگهاه آن اما، ه ـا، و فرزنـد غایـ  از نظـرش منجـی      
هـای ملـی و اینـی     اوزمان )عج(، و با اوهـا، از آمـوزه   عاوم بگریت مهدی صاح 

و كاركنـان  های هدف نـد ه ـه عزیـزان     اانم از زح ات و تالش برخوا فرض می
اننگارات نوآور، از تووید تـا توزیـع و بـه طـور خـار مـدیریت محنـر، و فكـور         

 ن ایم.   مج وعه نوآور، برااران نصیرنیا ص ی انه تقدیر و تگكر 
اارِ ه راهـی، ه ـدوی و ه كـاری     تدوین اثر حاضر ار گا، نخست مـدیون و وا، 

ناشر اخنصاصی كن   ارزش ند مدیریت فهیم و اندیگ ند اننگارات نوآور تهران،
هـای مسـن ر و    نظا، مهندسی سـاخن ان، و پـس از آن نگـأت یافنـه از تـالش     

 تأثیرگذار سركار خانم فاط ه بیهلی است.
عصر اما، زمـان، ایـن    كه ار سایه عنایت حضرت حب و توجهات آوا ووی امید آن

را های تأویفی ار راباه با منابع نظـا، مهندسـی، مـو    اثر نیز ه چون سایر كناب
عزیزان ورار گرفنه و منبع موثقی برای ااوطلبان شركت كننـده   اسنفااهتوجه و 

 های ااواری رشنه شهرسازی نظا، مهندسی ساخن ان باشد. ار آزمون
 

 با آرزوی توفیب روزافزون
 مح ّد عظی ی آوداش



 
 
 نهنرمندا و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطابق تابک نیا نشر و چاپ حقوق هیلک

 متعلق منحصراً و محفوظ ناشر یبرا ،6431 مصوّب آن یياجرا نامة نییآ و 6484 سال مصوّب
 جداول نمودارها، ال،کاش مطالب، از يقسمت ای لک از استفاده گونه هر لذا .است نوآور نشر به
 گونه هر زین و گر،ید موارد و ها تیسا ات،ینشر مجالت، تب،ک گرید در تاب،ک نیا ریتصاو و

 ،آن از پیتا ن،کاس ،يپکفتو چاپ، لیقب از عنواني هر تحت تابک این مطالب از برداری بهره
 ،ينترنتیا صورت  به انتشار نوع هر همچنین و تاب،ک از یبردار سکع و اف ید يپ فایل هیته

 ،يتبک اجازه بـدون رهیغ و یریتصو ای يصوت لیفا لم،یف ،ید یو  ید ،ید يس ،الکترونیکي
 گردیپ تحت نیمتخلّف و است، حرام زین شرعاً و بوده يرقانونیغ و ممنوع نوآور نشر از

 .رندیگ يم قرار یيقضا و يقانون

 موارد و اف ید يپ ای ورد لیفا صورت  به نوآور نشر تبک از يتابک چیه هکنیا به توجّه با
 هک  يصورت در لذا است، نشده ارائه ينترنتیا تیسا چیه در انتشارات نیا توسّط ن،یچن نیا

 نشر تبک متن از يقسمت ای لک و دینما مشابه موارد ای و نکاس پ،یتا به اقدام يتیسا هر
 امور ارشناسانک توسّط د،ینما آن فروش به اقدام ای و داده قرار خود تیسا در را نوآور

 به روزانه طور به و دارند عهده به را تیسا ادارة تیمسئول هک انتشارات، نیا ينترنتیا
 تخلّف، هرگونه شدن مشخّص صورت در و يبررس پردازند، يم ها تیسا یحتوام يبررس
 لکیو باشد، يم حرام زین يشرع نظر از و مجاز ریغ يقانون نظر از ارک نیا هکنیا ضمن
 به يدگیرس سی)پل فتا سیپل ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت قیطر از انتشارات يقانون
 يط و ،آورده عمل  به مقتضي اقدام ،يقانون مراجع ریسا زین و (يترنتنیا و یا انهیرا میجرا

 و داده قرار یيقضا و يقانون گردیپ مورد را انیخاط ،یيقضا اقدامات و يقانون مراحل انجام
 .شد خواهد اخذ انمتخلّف از مؤلّف و انتشارات نیا به وارده خسارات ةیلّک

 تال،یجید چاپ جزوه، ،يپک تهیه به اقدام ،ها يتابفروشک از یك هر هک  يصورت در نیهمچن
 ضمن د،نینما آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات تبک از اُفست سو،یر چاپ

 قیطر از محترم، نیمُوَزّع و ارانکهم ریسا به مزبور يتابفروشک تخلّفات يرسان اطّالع
 مراجع زین و يدانشگاه ناشران انجمن و ناشران، ةیاتّحادّ ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 .دینما يم متخلّف از خود حقوق یفایاست به اقدام یيقضا و يقانون

 تاب،ک راصلِیغ نسخة یرو از مطالعه و استفاده ه،یته فروش، د،یخر
 .است حرام زین شرعاً و رمجازیغ يقانون نظر از

 از تخلّف گونه هر مشاهده صورت در هک دارد درخواست خود يگرام خوانندگان از نوآور انتشارات
 126 99848666 -2 یها شماره به نوآور انتشارات یها تلفـن قیطـر از ای را مراتب فـوق، واردم لیقب
 قیطر از ای و info@noavarpub.com آدرس به انتشارات لیمیا قیطر از ای و 16624119184 و

 عییتض از تا ند،ینما ابالغ انتشارات نیا به www.noavarpub.com تیسا در ما با تماس یمنو
 راستای در و د،یآ عمل  به یریجلوگ محترم خوانندگان خود زین و دآورندهیپد ناشر، حقوق
 .ندینما افتیدر هیهد زین نوآور انتشارات تبک از ،يقدردان و رکتش عنوان  به مهم، امر این انجام

 هشدار



 اول فصل

 مفاهیم و تعاریف
 

 م واژگان شهرییهمفا

 توبانا
ها ه ساح نبواه و به وسیل  سكوی میانـه   ای كه محل تقاطع آن با سایر جااه جااه

 یا فضای سبز به او وس ت مجزا تقسیم شده اسنرسی به اطرام آن م كن نباشد.  
 احیاء اراضي

 های موات و مراه. آباا كران زمین
 اراضي شهری
و حـریم   گـراا كـه ار محـدواه وـانونی     هـایی اطـالق مـی    بـه زمـین   اراضی شهری

 ها ورار گرفنه باشند. اسنحفاظی شهرها و شهر 
 اصالحات ارضي

عـی  وارا كران نظامی نو ار ماوكیت كگاورزی به منظور بهبوا بخگیدن به امور زرا
هـا ار   و وضع كگاورزان از راه ت لیک زمین ماوكـان بـه كگـاورزان و ایجـاا تعـاونی     

 روسناها برای گذاشنن مقدورات الز، ار اخنیار زارعان. 
 اصول فني
بـا   آن رسـد تنهـا تفـاوت    هسنند، به نظـر مـی   جزئی از اصول شهرسازی اصول فنی

اصول شهرسازی ار این اسـت كـه اصـول شهرسـازی از ن ـای خـارجی و بیرونـی        
ساخن ان و ساخت و ساز صحبت اارا ار حاوی كه اصول فنی با زیربنای سـاخت و  

 كند. ارتباط بیگنری پیدا می ساز و اسنحكا، آن و نوع مصاوح
 امنیت
تـرس بـوان اسـت.     ی عربی از ریگ  امن و به معنی راحت و آسواه و بیا واژه امنیت

ای مرتب  با شـهر، جامعـه و    امنیت مفهومی اجن اعی است و كاربرا آن نیز به گونه
 كند.   ج ع معنی پیدا می
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 امور شهری
بقیـه  ملی و كگوری اارند،   ماابب اصول وانون اساسی غیر از اموری كه صرفاً جنبه

امور از ج له امور اجن ـاعی، اونصـاای، ع رانـی، بهداشـنی، فرهنهـی، آموزشـی و       
 گیـری و اجـرای آنهـا ار محـدواه و حـریم      رفاهی مورا نیاز مرا، كه امكان تص یم

پذیر است،  و با مگاركت و نظارت مرا، و ن ایندگان شورای اسالمی شهر امكان شهر
 حلی اارند.جنبه م

 آثار تاریخي
چیزها و بناهایی است كه زمان اراز بر آنها گذاشنه و ك یاب و نایاب شده باشـند و  
وومی به آنها اوبسنهی پیدا كراه باشند. این آثار گاه بیان كنندة هویت ملی است و 

 ثار ودی ه است.گاه بیان كنندة هویت فرهنهی، منراام این واژه آثار باسنانی و آ
 آثار ملي و تاریخي

كلیه آثار صنعنی و ابنیه و اماكنی كه تا اخننا، اوره زندیه ار م لكت ایران احـدا   
 شوا. شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی محسوب می

 آزاد راه
ریزی  وها و حجم ترافیک زیاا طر * جااة بین شهری كه برای حركت سریع خوار

باشد كـه مع ـوالً بـه وسـیل       ها غیره ساح می شده و محل تقاطع آن با سایر جااه
سبز به او وس ت مجزا تقسـیم شـده و اسنرسـی مسـنقیم       سكوی میانی یا فضای

 باشد. امال  به آنها مجاز ن ی
و اسنرسـی بـه آن   باند یـا بیگـنر بـواه     9ای است با رفوژ میانی كه اارای  * جااه

كیلـومنر ار   661تـا   611است. سرعت طـر  ایـن معـابر     خاوط كامالً كننرل شده
 باشد. ساعت می

های مخاوف آمد وشد با میانه و اسنثناعاً بـا وسـایل ایهـر از     * راهی است كه جهت
به این  هایی است كه ار طراحی آزاا راه هم جدا شده و وروا و خروج از آن، از محل

آهـن و یـا راه پیـااه اریـک سـاح       است و با هیچ راه، راه منظور ار نظر گرفنه شده
 تقاطع نكند.

های غیره ساح )تباال( و كننرل كامل  * معبری است اوطرفه جدا شده، با تقاطع
اسنرسی، ع لكرا اصلی آن بروراری ارتباط بین اسنانی، مناطب شهرهای نزایـک و  

م نـوع   پیااه، اوچرخه و موتورسیكلت ار حـریم آزاا راه مناطب شهری است. تراا 
 است.



 00 فصل اول: تعاریف و مفاهیم 

ای هسنند كه رفت وآمد سریع را هدایت كراه و با اسـنانداراهای   * مسیرهای ویهه
هـای یكنواخـت و    طرفه بوان، اید واضح، مسیرهای عـری،، شـی    باال ه چون یک

تـوان   ه امال  و منـازل اطـرام ن ـی   ها ب شوند. ار آزااراه های مالیم طراحی می پیچ
ها را بـدون   ها باید با عرض كافی حركت سریع اتومبیل اسنرسی ااشت، زیرا آزااراه

هـای شـریانی بـا     هـا نیـز ماننـد جـااه     هیچ مانعی میسر سازند اسنرسی به آزاا راه
كه به منزوه وروای و خروجـی   ها ض ن این های كننرل شده ع لی است. آزاا راه راه

 اهند.   ای را نیز تگكیل می كنند، بخگی از یک سیسنم جااه ع ل می اصلی
طور فیزیكـی از یكـدیهر جـدا     * راهی است كه ار ت ا، طول آن ترافیک اوطرفه به
 است و جریان عبوری ار آن بدون ووفه )آزاا( است.

 (يریزی فضای برنامه)  سرزمین آمایش
گیری از ه   امكانـات، منـابع و اسـنعدااها     و جامع برای بهره ای بلند مدت * برنامه

برااری مناقی از منابع و اسنقرار مناسـ    ار ساح كگوری، این برنامه با هدم بهره
دوین و اجـرا  ار فضای ملی و نیزاصال  توزیـع نـامالوب آن تـ    و تأسیسات ج عیت 

هـای آن بـا محـی  و فضـای      سرزمین، راباه ج عیت و فعاویـت  شوا ار آمایش می
  6زیست نقش محوری اارند.

این معنی است كه ار ول روی كم و بیش وسیع، سـازمانی   ریزی فضایی به  * برنامه
آبـااانی بـا    ع ل آید. ایـن  ك ک تجهیزات مناس ، آبااانی جامع به  شوا كه به   اااه 

هـای انسـانی ج عیـت     اسنفااة عاوالنه از نیروی انسانی محلـی و از ذخـایر و ثـروت   
 یابد.   ساكن محل انجا، می

 آمایش
گرفنه شـده   «آمااه»روا كه از وغت  كار می  به آمایش برای بیان طر  جامع سزرمین

 باشد.   سازی سرزمین برای آینده می ور آمااهریزی به منظ و به معنی برنامه

                                                                 
گراا كه به این منظور ورارااای  باز می 81فضایی ار ایران به اوایل اهه ریزی  . سابقه تدوین برنامه6

ریـزی تقسـیم    مناقه برنامه 66( بسنه شد وگرازش نهایی آن كه ایران را به Battelleبا م سسه بنل)
ایـن   6484ار به ن مـاه   «سرزمین مركز آمایش»آمااه شد. سپس با تأسیس  6486كرا ار سال  می

ریزی ار ایران مرسو، شد. ار پی عقد وراااای با شركت مهندسان مگاور سنیران ار سـال   ع برنامهنو
آمایش سرزمین  آمااه شد و بدینسان خ  مگی بلند مدت 6486، یک گزارش نهایی ار سال 6488

كلیـات   6468ر سال ها ار این زمینه چند ساوی منووف بوا تا آن كه ا ار ایران شكل گرفت. فعاویت
تهیه شد و ار اواس  سال بعد به تصوی  شـوری   «طر  پایه آمایش سرزمین ج هوری اسالمی ایران»

 اونصاا رسید. 
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 بازار
هـا و   شـوند كـه سرپوشـیده بـواه و ار اطـرام آنهـا مغـازه        به گذرهایی گفنه مـی * 

 باشند. هایی ورار گرفنه  اكان
جایی است كه صاحبان كاال بدون واساه و االل و غاوبـاً بـه طـور حضـوری و یـا      * 

 ی بپراازند.تلفنی ار آنجا به ااا و سند ع ده یا جزئ
 ای است كه ار یک طرم یا هر او طرم آن مغازه و فروشهاه واوع باشد. راه پیااه* 
شـوا.   محلی كه ار آن كاالهای مخنلف برای فروش به معرض ت اشا گذاشنه مـی * 
هایی ار راسنای یک یا چند خیابان باریـک، یـا    ها یا اكه ویهه ار شرق كه از اكان به

هـای باریـک تگـكیل     یک سقف و تقسیم شده به راسنه بخش خاصی از شهر یا زیر
 شوند. می
ها و گذرهایی ع وماً سرپوشیده كه مراكز اصـلی تجـارت    ها و حجره امنداای از اكان* 

 شوند. های اصلی شهر نیز محسوب می شهر است. بازارها اغل  عنصر ارتباطی بخش
 بازارچه

حلی منگكل از چند اكـان بـرای رفـع نیازهـای     بازار كوچک، بازار كوچک محلی، م
 . ، بازاری كوچک ار ال بازار بزرگ شهرروزانه و هفنهی مرا، محله

 بازارگاه
 پراازند. محوطه سر بازی كه ار آن به خرید و فروش كاال می

 ياکولوژیک بازدهي 
های شـهری، كـاهش    بخش است از زیباسازی عبارت  «یاكوووژیك بازاهی »منظور از 

امای محی ، تووید اكسیهن، افزایش نفوذپذیری خا  ار مقابل انواع بارش و ماننـد  
محی  زیست، فضای سبز شهری، بخش جانـدار سـاخت    اینها كه از ایدگاه حفاظت

 اهد. ی شهر را تگكیل میكاوبد
 باغ
 811زمینی كه ار آن ارخنان مث ر و غیرمث ـر موجـوا و مسـاحت آن بـاالتر از     * 

 منرمربع باشد.
 6ها را كاشنه باشند. ها و گل ای، مع والً محصور كه ار آن انواع ارخت محوطه* 

                                                                 
باشـد.   میوة زمینی است كه ار آن ارخنان میوه یا مو به وسیله اشخار، غرس یا پیونـد شـده   باغ .6

هكنار آن از یكصـد اصـله ك نـر نباشـد و ار مـورا ارخنـان خرمـا و         میوه یا مو ار هر تعداا ارخت
 ( 6442مصوب  وانون اصالحات ارضی 6)مااه      زینون، تعداا ار هر هكنار از پنجاه اصله ك نر نباشد.  



 01 فصل اول: تعاریف و مفاهیم 

 بافت شهری
نوعی آرایش كم و بیش فگراه كه بـه اویـل    عناصر ساخنه شده و ساخنه نگده ار
 گویند.   شباهت آن با تنیدگی، به آن بافت می

 بَر
توانـد   به معنای ساحی است شاغووی كه اجزا ساخن ان حداكثر مـی  بر ساخن ان* 

 تا حد آن ساخنه شوا.
ن و خیابـان یـا مـرز    زمـی  حد یا خای است به عنوان مرز مگنر  بین هر پـال  * 

 مگنر  بین ساخن ان و فضای باز. 

 بَر اصالحي
 نگینی باشد. كه مگرم به گذر بواه و از وس ت ع ب مسنلز، عق  حدی از واعه زمین

 برج
هـا و   ای یا مكعبی كه ار زوایا و طول حصارهای افـاعی ولعـه   اسنحكامات اسنوانه* 

ها گـاهی بـه    شد. برج بانی تعبیه می برای منظورهای افاهی و ایدهشهرهای ودی ی 
بر سر مدفن بزرگان و مگاهیر ساخنه شده كه نـوعی آرامهـاه شـ راه     عنوان نگانه

 شوند. می
 سازند. بناهای بلندی كه به منظورهای خار مثل مخابرات یا ذخیرة آب می* 
 نامند. می طبقه، را اصاالحاً برج ههای بلند مرتب  بیش از ا آپارت ان* 
كه وجه مگخص  آن ارتفاع نسبناً زیاا، ار مقایسه با ابعاا افقـی   سازه یا ساخن انی* 

 آن است. 
 بزرگراه

ای است ماننـد آزااراه بـا ایـن تفـاوت كـه اسنرسـی بـه آن كـاماًل كننـرل           جااه* 
كیلومنر ار ساعت است. این نـوع    51تا  11گونه معابر    ایناست. سرعت طر نگده
 ح ه راه با چراغ راهن ا باشند. های ه سا توانند اارای تقاطع ها می جااه

هـای غیره سـاح و كننـرل اسنرسـی،      معبری است اوطرفه جدا شده با تقـاطع * 
 طب و نواحی ع ده شهری است. ع لكرا اصلی آن بروراری ارتباط سریع بین منا

 های شریانی برای حركت سریع تراا ار شـهرهای بـزرگ   ها ه چون جااه بزرگراه* 
 كنند. ع ل می

وسـیله   هـا ار یـک سـاح نباشـد و بـه       ای كه محل تقاطع آن با ایهر جـااه  جااه* 
 مون م كن نباشد.  سكوی میانه، بر او بخش جداگانه تقسیم شده و اسنرسی به پیرا


