
 

 

  ضوابط طراحي كف

پياده روهاي خيابان نقش مهمي در ايجاد خياباني با كيفيت باال بـازي  

هـاي تجـاري بـا موفقيـت      كنند و از سوي ديگر آن دسته از خيابان مي

روهـاي طراحـي شـده و بـا كيفيـت       د شد كه داراي پيادهنروبرو خواه

بـراي  با تسهيل حضور عابران امكاني بالفعـل  روها  پياده. مناسب باشند

د و افزايش حضور عابران مسـاوي  نشو حضور عابران پياده محسوب مي

چنين كيفيت  هاي تجاري هم است با افزايش فروش و موفقيت كاربري

روها در ارتقاي تجربه عابران از خيابان نقش بسزايي بازي  مناسب پياده

. طور كه در بخش مبـاني نظـري بـدان اشـاره گرديـد      و همان. كند مي

عنـوان سـاختار اصـلي جريـان زنـدگي جمعـي بايـد         ري بهخيابان شه

بايـد پـذيراي همـه نـوع      سرزندگي خود را حفظ كند و در اين راسـتا 

  .وقايع شهري باشد

عنوان مكان اصلي وقوع اين وقايع بايـد بـا رفتارهـاي     روها به پس پياده

توانـد شـامل    عابران و نيازهاي آنها سازگار باشد و تأمين اين نيازها مي

ن شـهري و پوشـش گيـاهي مناسـب     سازي مناسب ، حضور مبلما كف

هـا همـراه بـا     ديدن ويتـرين مغـازه   شد  نياز هاي عابران شامل امكانبا

آسايش و راحتي، امكـان غـذا خـوردن در فضـاي بيـرون ، نشسـتن و       

  .و انديشيدن  زدن كردن، قدم استراحت

ه با موفقيـت  چقدر هم ك  برد كه هر پروژه هر داز سوي ديگر نبايد از يا

فراوان اجرا شود بايد بعد از اتمام از سوي سـاكنان نگهـداري گـردد و    

هاي خيابـاني   ساكنان نسبت به آن احساس مالكيت داشته باشند كافه

عامــل مهمــي در خلــق ســرزندگي خيابــان شــهري اســت و موفقيــت 

طـور   شود و همين فضاهاي تجاري مجاور آنها تا حد زيادي تضمين مي

  . دهند حس مكان خيابان را تا حد زيادي افزايش مي ها اين مكان



 

 

هنر همگاني تجربه عابران پياده و سـواره را غنـا بخشـيده و جـذابيت     

اهميت و مقياس انساني و .كنند بصري فراواني را براي خيابان خلق مي

  .كنند چندان مي ان و ميدان را دوخياب

ك كنند و تجربه روها بايد به ايجاد حس تداوم بصري خيابان كم پياده

  .از اينرو توجه به ضوابط زير ضروري است. روي را افزايش دهند پياده

به طور عـام و  گياهي و مبلمان شهري  سازي، پوشش در اين بخش كف

  .به طور خاص مورد بررسي قرار مي گيرنددر خيابان احمدآباد 

  

  تعاريف

هــاي  عبارتســت از پيــاده رو، جــداول، رمــپ :كــف ســازي •

 ها رو و عبور عرضي خيابان و پاركينگ پيادهدسترسي در 

هـا   درختان خيابان، گياهان بلـوار و جعبـه   :پوشش گياهي •

 گل



 

 

  راحي كفـاهاي طـــراهنم

  پياده رو كفســـــــــازي

  

  :اهداف

اســتفاده از تمهيــدات منظرســازي، همچــون كــف ســازي،  −

پوشش گياهي و طراحي مبلمان خاص جهت تقويت تـداوم  

در ايجاد هويتي مطلوب براي خيابان و بصري و عملكردي 

 .ايجاد مقياسي انساني در محيط

 ايجاد ايمني و امنيت عبور براي عابران پياده −

كـودك، پيـر، بـانوان،    (توجه به تمـام قشـر هـاي جامعـه      −

 ...)معلوالن و 

 تعريض و ارتقاء نقش پياده روهاي محور احمدآباد −

 حورمتقويت پياده مداري و تداوم پياده در سراسر  −

 ب با روحيه و شخصيت خياباناستفاده از كفسازي متناس −

استفاه از رفيوژ سبز وسط بلوار بـراي تـردد پيـاده و خلـق      −

 هويت بلوار

گـذرهاي عرضـي و   (تسهيل آمد و شد پياده در طول محور −

 )طولي

 ء هويت پياده مداري محورارتقا −

 تعريف نقاط ابتدايي و انتهايي مسيرهاي پياده −

  خص كردن ميدان ها براي عابران پيادهتعريف ويژه و شا −



 

 

  :راهنماهاي طراحي كفسازي پياده رو

 

با استفاده از كف سـازي ويـژه بايـد در جهـت بـارز نمـودن        •

خيابان هاي واصل به لحاظ بصري و يا نشان دادن تغيير در 

 .فعاليت ها و كاربري اراضي، اقدام نمود

و  راه هاي عبور عـابران پيـاده بايـد بـه كمـك منظرسـازي       •

استفاده از سنگ فرش هاي خاص تعريف شـده و بـه لحـاظ    

 .كيفي بهبود يابند

استفاده افراطي از سنگ فرش ها باعث دلسرد شدن عـابران   •

پياده و كم شدن فعاليت آنها و تضعيف تمايز لبه مكان هاي 

 .مهم و شاخص در خيابان مي شود

مي توان ...) به لحاظ بافت، رنگ و (از سنگفرش هاي خاص  •

اي مشخص كردن و قابل ديـد نمـودن محـل هـاي عبـور      بر

 .عابرين پياده براي رانندگان، استفاده نمود

مصالح مورد استفاده در كفسازي ها بايد بتواننـد بـا شـرايط     •

 .اقليمي حوزه مورد نظر سازگار باشد

سنگفرش هاي معابر بايد سطوحي ايمـن فـراهم كننـد و از     •

بـراي عـابران پيـاده     ايجاد تغييرات غير ضروري در آنها كـه 

  .خطرآفرين باشد، خودداري گردد

 .سازي با مصالح مقاوم بايد صورت پذيرد كف •

 .پايدار استفاده كرد  و سازي بايد از مصالح ثابت  در كف •

پوشش كف بايد از نوعي باشد كه بازسازي آن پس از انجـام   •

 .پذير باشد تعميرات به سهولت و سرعت امكان



 

 

راكز فعاليتي مشخص باشند ماننـد  سازي بايد م كفطرح در  •

، هـاي خيابـاني   هاي كافـه  عرضي، مكانها، نقاط عبور  تقاطع

 ...هاو نوار تجهيزات شهري و ورودي ساختمان

  

  

  

  

  

در طراحي كف سازي بايد به واسطة تغيير رنگ يـا مصـالح،    •

 .هاي شاخص و مهم تأكيد شود هاي بنا بر ورودي

  

  

  

  

  

بايد به واسطة تغييـر در  ها  بشدر محل نپياده رو سازي  كف •

 .رنگ و يا جنس از ساير نقاط متمايز شود

 

  

  

  

  



 

 

هـا   رو سـازي پيـاده   استفاده از آسفالت و بتن در جـا در كـف   •

  .ممنوع است

وجـه نبايـد بـه سـطح      رمپ ورودي پاركينگ بناها بـه هـيچ   •

 .رو وارد شود محدوده پياده

  

  

  

  

حي كـه در  نبايد كف سـازي از مصـالح لغزنـده و يـا مصـال       •

صورت بارش باران لغزنده مي شـوند باشـد، بايـد اصـطكاك     

 .الزم در سطح آن وجود داشته باشد

 

 

 

ها بايد پرهيز گـردد   رو از ايجاد اختالف سطح در سطح پياده •

آيـد بايـد از    و در نقاطي كه باالجبار اختالف سطح پديـدمي 

 .رمپ استفاده شود

  

  

 ههاي پر مراجع ربريبيني گذر عرضي پياده در مقابل كا پيش •

 .الزامي است

كشـي   سطحي زه رو بايد از لحاظ آب سطحي و زير كف پياده •

 .بندي شود و شيب

  



 

 

بايد در پياده رو حتـي االمكـان در مجـاورت    مسير دوچرخه  •

سواره در نظر گرفته شود تا از برخـورد احتمـالي بـا عـابران     

  .جلوگيري شودپياده 
  

  

 

هاي رو باز نبايـد مـانع از    هاي طراحي شده به روي جوب پل •

 .شود نحركت بانوان و معلولي

  

  

  

در نقاطي از خيابان كه درختان با فاصله انـدكي از يكـديگر    •

ه در غير اين صورت نپوشاندها را  توان جوي اند مي قرار گرفته

 .ها ضروري است پوشاندن جوي

پل ارتباطي نبايد سطح خيابـان را اشـغال نمايـد و بايـد در      •

 .تعبيه شودپياده رو 

ر ساختمان باشد، مسير دوچرخه نبايد در محدودة بالفصل ب •

 .تا از هرگونه برخورد احتمالي با عابران جلوگيري شود

  

 

  

  

  

  



 

 

براي تامين دسترسي از پياده رو به سواره رو حتمـا بايـد در    •

  .نقاطي ارتباط با رمپ تامين شود

فتادن پل ارتباطي بايد از جنس و نوعي باشد كه امكان گير ا •

 .چرخ ويلچير معلولين در آن وجود نداشته باشد

نبايد شعاع قوس ها در مسير دوچرخه كم باشد ، تنگ بودن  •

شعاع قوس ها باعث نابساماني جريان تردد است و سبب بي 

 .اعتنايي دوچرخه سواران به مسير طراحي شده مي شود

  

  

  

  

  

بايد جدول و هرگونه مـانعي در محـل عبـور عرضـي پيـاده       •

. امال حذف شود، تا مانعي براي معلولين و سالمندان نباشدك

پل ها نيز از سطح كـف خيابـان و پيـاده رو شـروع و خـتم      

 .شوند

  

  

  

  

  

در صورتي كه ناگزير از اختالف ارتفاع در ميادين يا پياده رو  •

باشد %  8ها هستيم بايد اين اختالف ارتفاع با حداكثر شيب 

 .يلچير نباشدتا مانعي براي معلوالن و چرخ و



 

 

كف سازي پياده رو بايد بـا حركـت چـرخ ويلچيـر معلـوالن       •

 .هماهنگ بوده و مانع حركت آسوده آن ها نشود

  

  

  

  

  

  

  .در مسير نابينا بايد كف سازي مناسب با نياز نابينا باشد •

در هنگام رسيدن به تقاطع بـا خيابـان، بايـد در نزديـك آن      •

ينايان براي توجه به تغيير در كف سازي آگاهي الزم را به ناب

 .خطرات احتمالي  بدهد

  

  

  

رو و جزيـره   ي از سـواره ضهاي عر تداوم حركت پياده در گذر •

صورت همسطح بدون اختالف سطح حفظ  ار بايد به مياني بلو

 .گردد

  

  

  

 .عابر پياده نبايد ميان دو مسير سواره محصور گردد •

التر قـرار  رو بـا  رو نبايد از سـطح پيـاده   ارتفاع باغچه در پياده •

  .گيرد



 

 

هـا حفـظ    بايستي تداوم حركت پياده و دوچرخـه در تقـاطع   •

 .گردد

  

  

  

  

  

رو بايــد بــا در نظــر گــرفتن  ســازي در خيابــان و پيــاده كــف •

با تأكيد بـر اولويـت   هاي سازگار با پالت رنگي خيابان و  رنگ

  .پياده باشند

رو ممنوع  ها و ورودي بناها به داخل حريم پياده تجاوز پلكان •

 .تاس

  

  

  

  

  

پاركينگ دوچرخه، بايد در محدودة بالفصل مسير مخصوص  •

 .دوچرخه در نظر گرفته شود

  

  

  

  

  



 

 

رو  هاي تأسيسات شهري در كف خيابان و پياده دريچه كانال •

 .رو و سواره رو باشد كف پياده بايد كامالً هم تراز با

  

  

  

  

بين پياده رو و سواره رو بايـد حتمـا اخـتالف سـطح وجـود       •

  .شدداشته با

هاي از جنس  سطح مكان كاشت درخت بايد به وسيله شبكه •

 .رو همتراز باشد فلز پوشانده شده و با پياده

  

  

  

  

ايسـتگاه هـاي    حدودةدر نظر گرفتن پاركينگ دوچرخه درم •

 .اتوبوس و مترو الزامي است

پياده روها بايد براي پاسخگو بودن بـه حجـم بـاالي عـابران      •

ي وتوقف افـرادي كـه بـه    حركت آسان جمعيت عبور(پياده 

، به اندازه كافي پهن باشـند تـا   )تماشاي ويترين ها مشغولند

بتوانند دكه هاي فـروش، ايسـتگاه هـاي اتوبـوس، درختـان      

خيابان و مبلمان معابر را به خـوبي در خـود جـاي دهنـد و     

ارتباط ميـان فعاليـت هـا و عملكردهـاي مختلـف را برقـرار       

  .نمايند



 

 

  رو سواره كفســـــــــازي

  

  :اهداف

 روان سازي حركت سواره در طول محور −

 ، حركت محل هاي پارك تعيين دقيق −

حمل و نقل عمومي با كيفيت و كميت متناسـب بـا حجـم     −

 عبورومرور

 ايجاد محور ايمن براي پياده و سواره −

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :راهنماهاي طراحي كفسازي سواره رو

 

اخـتالف  و سـازي   و سـواره بـا كـف    هاي پياده تفكيك عرصه •

 .الزامي استسطح 

طراحي كف بايد به گونه اي باشـد كـه درگـذرهاي عرضـي      •

 .منجر به كاهش سرعت خودرو ها گردد

  

  

  

  

اي در طول محور جا نمـايي گردنـد    بايد به گونه ها پاركينگ •

گونـه مـانعي    كه در مسير حركت عرضي و طولي پياده هـيچ 

 .ايجاد ننمايند

ــ محــل پاركينــگ حاشــيه • گــاه اتوبــوس و  فاي و محــل توق

سـازي كـامالً    نقل همگاني بايد با تغيير در رنـگ كـف   و حمل

 .مشخص گردد

عـالوه بـر اخـتالف    محل سرعت گير ها بايد به واسطة رنگ  •

 .قابل تشخيص باشندسطح 

  

  

  

  

  



 

 

  ــــان شهــريــــمبلمـ

  

  :اهداف

  تقويت عناصر هويت بخش خيابان −

ي عمـومي  تقويت روابط اجتماعي مردم با حضور در فضاها −

  شهري

شب، امنيت و  روشنايينيازهاي اوليه شهري از جمله تامين  −

...  

اســتفاده از تمهيــدات منظرســازي، همچــون كــف ســازي،  −

پوشش گياهي و طراحي مبلمان خاص جهت تقويت تـداوم  

بصري و عملكردي در ايجاد هويتي مطلوب براي خيابان و 

 .ايجاد مقياسي انساني در محيط

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :ي طراحي مبلمان شهريهاراهنما

  

خيابان بايد تصويري يكپارچه و سـاختار   مبلماندر طراحي  •

بصري تعريف شـده اي بـراي خيابـان و همچنـين محيطـي      

 .دعوت كننده و راحت براي عابران پياده ايجاد شود

تمامي عناصر مورد استفاده در مبلمان شهري بايد به صورت  •

ند و از طراحي و كليتي واحد طراحي و با يكديگر تركيب شو

قرارگيري آنها به صورت جداگانه و بدون توجه بـه تـأثيرات   

آنها در شخصيت كلي قلمرو عمـومي خيابـان بايـد اجتنـاب     

 .گردد

شامل كفسازي، مبلمان شهري، پوشش گياهي منظر خيابان  •

بايد پيش زمينه اي جذاب را براي فعاليت هاي تجاري .... و 

ي سـاير فعاليـت هـاي    ايجاد كـرده و محيطـي مناسـب بـرا    

پياده روي، پرسه زدن، ديدن و ديده شـدن،  ( خيابان شهري

، از طريق ايجاد ظاهري مطلـوب  ... )فعاليت دستفروش ها و 

كه از جذابيت و در معرض ديد بودن نماي (به لحاظ بصري 

 .فراهم كند) خيابان نمي كاهد

كفسازي، (زمينه هاي طراحي منظر مورد نظر در اين بخش  •

عالوه بر اين كه شخصيت خاصي به ) ن، پوشش گياهيمبلما

حوزه هاي ايجاد شده مي بخشند، بايد به ايجاد هويتي يگانه 

 .و كليتي يكپارچه در خيابان بيانجامند

با استفاده از تداوم دسته اي از مبلمان ضـروري مـورد نيـاز     •

هـا، درختـان و   هـا، نيمكـت  خيابان نظير چراغ ها، سنگفرش



 

 

هـاي  هـاي فـروش گـل و روزنامـه و تلفـن     گياهان، كيوسك

 (visual overlay)بايد همپوشاني بصـري  ... عمومي و 

ايجاد و تداوم بصري و عملكـردي سـاختار سـازمان دهنـدة     

 .خيابان را تقويت كرد

محل هاي نشستن عابرين مي توانند با استفاده از لبـه هـا و    •

ابـه  پله ها، ديوارهاي كم ارتفاع، ميز و صندلي هاي قابـل ج 

  .جايي و نيمكت هاي رايج، ايجاد شوند

 

مبلمان خيابان بايـد در تركيبـي منسـجم بـا سـاير عناصـر        •

 .گيرد خيابان قرار

 .الگوي قرارگيري مبلمان در پياده رو بايد منظم باشد •

منسـجم و   ،سبك، مصالح و رنگ مبلمـان بايـد در طراحـي    •

 .مكمل يكديگر باشند

رو بايـد آسـايش    پيـاده در نقاط تعبيه شده براي نشستن در  •

چنين ديدهاي قابـل   هم،  نياز حتماً فراهم گردد اقليمي مورد

 .دريافت از آن

  

 

هـاي   هاي  خياباني سـاير جايگـاه   به جز موارد مرتبط با كافه •

 .نشستن بايد ثابت در نظر گرفته شوند

هاي خياباني بايـد بـا هويـت مبلمـان      مبلمان متعلق به كافه •

كـه بـدان تعلـق دارنـد هماهنـگ       چنين بنـايي  خيابان وهم

 .باشند



 

 

هاي محافظ در برابر آفتـاب   ها بايد داراي سايبان اين مبلمان •

 .هوايي باشند و و ساير عوامل آب

  

  

 

اي باشـد كـه    هاي خياباني و مبلمان آن بايـد بـه گونـه    كافه •

 .هاي زيبايي شناسانه خيابان بيفزايد جنبه بر

به گونه اي باشد كـه از  نحوه قرارگيري و تراكم مبلمان بايد  •

 نمـاي  ايجاد مانع فيزيكي براي عابر پياده و مانع بصري براي

 .خيابان جلوگيري كند

اي باشد كه عابران به سادگي  زباله به گونه بايد طراحي سطل •

 .زباله خود را داخل آن بريزند

  

  

  

  

  

 

متناسـب بـا كـاربري    بايـد  زبالـه  هـاي    سطل فاصله و تعداد •

 . باشدمقابل آن 

اي متنـوع عـابران   ه مبلمان شهري با توجه به نواحي فعاليت •

 .بايد تجهيز شود

رو و جـدول   هاي نشستن نزديك بـه لبـه پيـاده     نبايد مكان •

 .خيابان تعبيه شود



 

 

هاي مشـابه اسـتفاده    در مبلمان شهري بايد از مصالح و رنگ •

 .شود

انباشتگي مبلمان شهري نبايد در منظـر خيابـان، ازدحـام و     •

 .بصري ايجاد نمايداغتشاش 

هاي اتوبوس بايد به اصل سادگي و عـدم   در طراحي ايستگاه •

 .هاي سنگين و حجيم توجه شود استفاده از فرم

  

  

  

 

 

 

 .رو شود معبر پياده رو نبايد موجب سد مبلمان موقت در پياده •

روي  يابان نبايد مانعي بـراي پيـاده  هاي موجود در خ كيوسك •

 .شوند

هـا بـه    لمان خصوصي در مقابل مغازهاستفاده از تجهيزات مب •

هـاي كافـه خيابـان ممنـوع      جز در ارتباط با ميزها و صندلي

 .است

رو بايد در هماهنگي بـا سـاير    هاي تعبيه شده در پياده چراغ •

 .عناصر مبلمان شهري باشد

و سـاير  در تقاطع هاي مهم بايد با قرارگيري آب نما و المان  •

 .بر تقاطع تاكيد شوداثاثه شهري 

راحي مبلمان خيابان بايد قابليت خيابان را بـراي پـذيرش   ط •

 .استفاده هاي منعطف افزايش دهد



 

 

در مواردي كه امكان پذير است بايد مبلمان هاي مختلف بـا   •

  هــم اســتفاده شــوند تــا از ايجــاد ازدحــام جلــوگيري شــود  

مانند نيمكت هايي كـه در طراحـي آنهـا كنارشـان سـطل      (

يرهاي چراغي كه به آنها سطل آشغال تعيبه شده است و يا ت

 ).زباله متصل مي باشد

بعد عملكردي مبلمان شهري به اندازة بعد زيبـايي شناسـي    •

 .آن نيز بايد در طراحي لحاظ گردد

مبلمان شهري بايد به گونه اي باشد كه به حداقل نگهـداري   •

 .نياز داشته باشد

طرح مبلمان بايد به گونه اي باشد كه حداقل امكـان ايجـاد    •

 .يدة ونداليسم را موجب شودپد

قطـر آنهـا نبايـد از     نهاي صلب در ميـا ديـ   در احداث المان •

 .سازد زيرا كريدورهاي ديد را مسدود مي. متر بيشتر باشد3

  

  

  

  

ن كه در ارتبـاط  ميا ديهاي آبي در  نما و فواره استفاده از آب •

آبـاد ضـروري و    د و تقـي احمد آبابا عابر پياده هستند مانند 

 )ارتقاي غناي حس شهروندان(.ي استالزام

 



 

 

  كاشت گيـــــاهي و درختــان

  

  :اهداف

اســتفاده از تمهيــدات منظرســازي، همچــون كــف ســازي،  −

پوشش گياهي و طراحي مبلمان خاص جهت تقويت تـداوم  

بصري و عملكردي در ايجاد هويتي مطلوب براي خيابان و 

  .ايجاد مقياسي انساني در محيط

  خيابان به واسطة فضاي سبزسرزنده نمودن فضاي  −

در ضـلع   تقويت و بازگردانـدن هويـت سـبزينگي خيابـان     −

  شمالي

  رسيدن به محصوريت پيشين خيابان احمدآباد −

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  :راهنماهاي طراحي كاشت گياهي و درختان

  

طراحي پوشش گيـاهي خيابـان بايـد بـر پيوسـتگي خطـي        •

 .فضاي خيابان تأكيد نمايد

پيش زمينـه اي جـذاب را بـراي    پوشش گياهي خيابان بايد  •

فعاليت هاي تجاري ايجـاد كـرده و محيطـي مناسـب بـراي      

ساير فعاليت هاي خيابان شـهري، از طريـق ايجـاد ظـاهري     

كـه از جـذابيت و در معـرض ديـد     (مطلوب به لحاظ بصري 

 .فراهم كند) بودن نماي خيابان نمي كاهد

جـود  از كليه ديد و منظر ها و ديگر پتانسيل هاي طبيعي مو •

 .بايد براي ايجاد هويت بصري ممتاز در خيابان استفاده نمود

درختان معابر بايد داراي فواصل منظمي از يكديگر بوده و از  •

 .هاي خيابان برخوردار باشندفاصله مساوي نسبت به جدول

از تركيب مناسـب درختـان، كاشـت هـاي گيـاهي و ديگـر        •

و راحت عناصر منظرساز مي توان جهت ايجاد محيطي ايمن 

 .براي عابر پياده و ايجاد مكث استفاده نمود

ميزان نـور خورشـيد مـورد    بايد به در انتخاب گونه درختان،  •

نياز، اندازه چتر درختان و برگ ريز بودن آنها در فصل پاييز 

 .دقت شود

ايجـاد مـانع در مقابـل     نفاصله درختان با چتر بزرگ و امكا •

متر  15تا  12بايد بين هاي خيابان  ها و نبش ديد، در تقاطع

 .باشد

 

  



 

 

  

  

 

توان از گل ها و گياهان قابل حمل در فواصـلي مـنظم و   مي •

درون محدوده جداول پيـاده روهـا، طـاق هـاي پنجـره هـا،       

اطراف ورودي مغازه ها و غيره بـراي ارتقـاء كيفيـت بصـري     

 .منظر خيابان استفاده نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

و چتري بـراي خوانـا نمـودن    استفاده از درختان خزان پذير  •

 .گذر زمان در خيابان توصيه مي شود

 .درختان نبايد محورهاي ديد را در تقاطع ها مسدود نمايند •

 .بايد در پوشش گياهي از گياهان بومي استفاده نمود •

روها و ميا  برقراري نظم در قرارگيري پوشش گياهي در پياده •

 .الزامي است ندي



 

 

ه كاشت درخت جديد بايـد از  غير از درختان موجود هر گون •

پذير باشد تا آسايش اقليمي مورد نيـاز در   نوع درختان خزان

 .فصول مختلف سال تأمين گردد

در طراحي پوشش گياهي خيابان از گياهاني اسـتفاده شـود    •

 .كه به حداقل نگهداري نياز داشته باشند

در انتخاب پوشش گياهي براي هـر مكـان بـه نـوع و نحـوة       •

 .ه شودآبياري آن توج

مي توان با استفاده از نوع و تراكم پوشش گياهي، بـر نقـاط    •

 .مكث و مسيرهاي حركت تأكيد كرد

 

  



 

 

  ــــر جمعيــــهنـ

  

  :اهداف

در جهت حفاظت از هويت خيابـان، هنـر جمعـي بايـد بـه       −

 .انساني كردن محيط كمك نمايد

 ارتقاء حظ بصري و درك عامة مردم از خيابان −

كـار و زنـدگي در آن و حتـي     جذاب كردن خيابان بـراي  −

 جلب مردم براي بازديد از خيابان

 تأكيد بر ويژگي هاي بومي −

 تالش براي كاهش ونداليسم −

 حمايت از صنايع دستي محلي و استفاده از مصالح بومي −

 

  



 

 

  :راهنماهاي طراحي هنر جمعي

  

بايد به منظور ايجـاد  ... مجسمه ها، فواره ها و گرافيك ها و  •

  .در خيابان طراحي و ايجاد شوند غنا و تداوم بصري

طراحي هنري نيمكت ها، حفاظ درختـان، درپـوش منهـول     •

هاي فاضالب، نرده ها، سايبان ها، تابلو ها و غيـره نيـز بايـد    

بتوانند اجزاء هنري قابل توجه و تحسين برانگيـزي را پديـد   

 .آورند

 نيها، مياد استراتژيك مانند دروازهبايد در  نقاط  جمعيهنر  •

 .ها قرارگيرد يستگاهو ا

  

  

  

 

ماننـد كابـل   (توصيه مي شود تأسيسات و تجهيزات شـهري   •

بـا  ) هاي برق، پست برق، المك و كنتور هاي گاز و مخابرات

 .استفاده از هنرهاي جمعي از ديد عابرين پنهان شوند

برخي از عناصر خيابان كه براي شكل گيري هنر جمعـي در   •

 :اين مكان ها مناسبند، عبارتند از

  سايبان هاي ساختمان ها -

  پنجره هاي نمايشي -

  كتيبة ستون ها -

  مبلمان شهري -



 

 

تأسيســات و تجهيــزات شــهري از جملــه در پــوش  -

  منهول ها

  روشنايي خيابان ها -

 رواق ها -

مانند جداره هاي بيمارستان هـا،  (جداره هاي خالي  -

 ...)باغات و 

جداره هايي از ساختمان ها كه خـالي از بازشـو هـا     -

  .اصلي ساختمان نمي باشندهستند و نماي 

 ....و  -

سبك و فرم انتخاب شده براي هنـر جمعـي بايـد در جهـت      •

 .هويت مكان مورد نظر باشدء ارتقا

 

  

 

  



 

 

  راحي كفـط ضــــــوابط

  

  :پياده رو ازيضوابط طراحي كفس

رو تنها در نقاطي كه امكان ايجـاد   پياده عرض مفيدحداقل  •

 .ستمتر ا4عرض بيشتر در طول خيابان نباشد 

در جاهايي كه حجم بالقوه اسـتفاده از عـابران پيـاده كمتـر      •

است، براي مثال در خيابان هاي فرعي، نبايد پياده روهـايي  

 .متر ايجاد نمود 90/4تا  30/4با عرض بيش از 

 سـانتيمتر  90هـا بايـد    حداقل عرض پل ارتباطي روي جوب •

 .باشد

  

  

  

  

 

 .انتيمتر استس 90محدوده ايمن براي افراد نابينا حداقل  •

  

  

  

  

  

عرض رامپ هاي جدول براي اتصال پياده رو به محل عبـور   •

متـر،   5متـر و حـداكثر    3عابر پياده، بايد به ميزان حـداقل  



 

 

بسته به اصلي و فرعي بودن گذر و پهنـاي بانـد عبـور عـابر     

 .پياده از سواره رو، در نظر گرفته شود

 .شدمتر با 2×75/0پاركينگ هر دوچرخه بايد به ابعاد  •

در صورتي كـه نـاگزير از اخـتالف ارتفـاع در پيـاده روهـا و        •

% 8ميادين هستيم، بايد اين اختالف ارتفاع با شيب حداكثر 

حل شود تا مانعي بـراي حركـت معلـوالن و چـرخ ويلچيـر      

 .نباشد

در محل ايستگاه هاي مترو تغيير كف سازي به لحاظ رنگ و  •

 .طراحي بايد منظور شود

يلند ميـاني در نظـر گـرفتن فضـاهاي     در محور سالمت در آ •

 .مكث با امكان نشستن ضروري است

كاربرد چهار نوع مصالح كفسازي، شامل واش بتن بـه ابعـاد    •

بــه رنــگ طوســي روشــن و آجــر  30×80، 30×30، 15×15

و به رنگ طوسي تيره، مطـابق نقشـه    10×20بتني به ابعاد 

 .هاي يكپارچه، در طول پياده روهاي خيابان مجاز است

بـه   30×80در محدودة زير، استفاده از واش بـتن بـه ابعـاد     •

 :رنگ طوسي روشن مجاز است

نوار پيادة سالم به جـز محـدوده هـاي تقـاطع هـا،       -

جلوخان ها، حاشية ميدان هاي تقي آباد، ملك آباد 

و احمد آباد، اطراف خروجـي هـاي ايسـتگاه هـاي     

مترو، محدودة مشخص شده براي عبـور عرضـي از   

 .رودي پل هاي عابر پيادهخيابان و و

و  30×30در محدوده هاي زير، استفاده از واش بتن به ابعاد  •

 :به رنگ طوسي روشن مجاز است



 

 

حاشية ميدان تقي آباد، مطابق نقشه هاي يكپارچـة   -

 پيشنهادي

حاشية ميدان احمد آباد، مطابق نقشه هاي يكپارچة  -

 پيشنهادي

رچة حاشية ميدان ملك آباد، مطابق نقشه هاي يكپا -

 پيشنهادي

در محدوده هاي عبور عرضي پياده از سواره رو، در   -

 پياده رو

 جلوخان ها -

 تقاطع ها  -

 محدودة خروجي ايستگاه هاي مترو -

 ورودي پل هاي عابر پياده -

به رنگ طوسـي تيـره، طبـق     100×20از موزاييك سيماني  •

نقشه هاي يكپارچه پيشنهادي، براي موارد زير بايد استفاده 

 :شود

 ي نوار تجهيزات شهري از پياده روجداساز -

ير مصالح ذكر شـده بـراي پيـاده رو    در تركيب با سا -

 مطابق نقشه هاي يكپارچه

 .متر باشد 2پهناي نوار تجهيزات شهري بايد  •

در طول خيابان، در هر دو ضلع، بايد نوار مخصوص حركـت    •

 .سانتي متر، درنظر گرفته شود 90نابينايان، به عرض 

مخصوص حركـت نابينايـان بايـد از كـف     جنس مصالح نوار  •

 .آجري با بندكشي مناسب باشد



 

 

ميليمتـر بـين    5تـا   4در اجراي واش بتن بايد فاصلة حدود  •

تايل ها رعايت شده و اين فاصله به واسطة دوغاب سيمان و 

بعد از اتمام مرحلة دوغاب ريزي، قبل از . پودر سنگ پر شود

سـطح واش بـتن    45°سفت شدن، بايد با فشار آب با زاوية 

 .شسته شود

در نظر گرفتن مسير مخصوص حركـت دوچرخـه، فقـط در     •

 .جبهة شمالي مجاز است

 5/1(متـر   25/2عرض نوار مخصوص حركت دوچرخه بايـد   •

 .باشد) متر نوار ايمني 75/0متر نوار حركت دوچرخه و 

جنس مصالح كف مسير مخصوص دوچرخه بايد بـه صـورت    •

 :زير باشد

دوچرخـه از جـنس آسـفالت     متر نوار حركت 30/1 -

 رنگي به رنگ طوسي روشن

متر نوار ايمني دوچرخه از جنس سنگ هـاي   50/0 -

در حاشية مرتبط با سـواره   10×10كيوبي به ابعاد 

 .رو

حدفاصل نوار حركت دوچرخه و نـوار ايمنـي    20/0 -

بـه   20×10دوچرخه، از جنس آجر بتني بـه ابعـاد   

 .رنگ طوسي تيره

اي بايـد بـه واسـطة اسـتفاده از     محل پاركينگ هاي حاشيه  •

 .آسفالت رنگي به رنگ قرمز آجري، مشخص شود

محل توقف وسايل حمـل و نقـل عمـومي بايـد بـه واسـطة        •

 .، معلوم گرددآبي تيرهاستفاه از آسفالت رنگي به رنگ 



 

 

جنس مصـالح كـف پاركينـگ دوچرخـه بايـد هماننـد نـوار         •

 صـورتي حركت دوچرخه از جنس آسفالت رنگـي بـه رنـگ    

 .دباش

محل عبور عابر پياده در سواره رو، بايد به واسطة بانـد خـط    •

 5متر در خيابان هاي فرعـي و   3كشي سفيد رنگ به عرض 

 .متر در خيابان هاي اصلي، قابل تشخيص باشد

در محدوده هاي زير، در نظر گرفتن محل عبور عابر پيـاده    •

 :از سواره رو، الزامي است

خيابـان هـاي    طرف ميدان تقي آبـاد در  4محدودة  -

 بهار، احمد آباد، كوه سنگي و دانشگاه

محدودة مقابل مركز فرهنگي پيشنهاد شده در ضلع  -

ــان    ــاد، حدفاصــل خياب ــان احمــد آب شــمالي خياب

ابومسلم و بهشت براي عبور عرضي از خيابان احمد 

 آباد

تقاطع خيابان بهشت و احمد آباد، براي عبور عرضي  -

 از خيابان بهشت

قاطع هاي خيابان هاي پاسـتور و  در محدوده هاي ت -

قبل از تقاطع پرسـتار  (پرستار با خيابان احمد آباد 

، بــراي عبــور عرضــي از )و بعــد از تقــاطع پاســتور

 خيابان احمد آباد

تقاطع خيابـان پاسـتور و احمـد آبـاد بـراي عبـور         -

 عرضي از خيابان پاستور

تقاطع خيابان پرستار و احمد آباد براي عبور عرضي  -

 ن پرستاراز خيابا



 

 

تقاطع خيابان عارف و احمد آباد براي عبور عرضـي   -

 از خيابان عارف

تقاطع خيابان قائم و احمد آباد براي عبور عرضي از  -

 خيابان قائم

در محدودة قبل از تقاطع خيابان محتشمي و احمد  -

 آباد براي عبور عرضي از خيابان احمد آباد

ي در محدودة تقاطع خيابان نشاط و احمد آبـاد بـرا   -

 عبور عرضي از خيابان نشاط

در محدودة قبل از تقـاطع خيابـان هـاي ابونصـر و      -

عدالت با خيابان احمد آبـاد بـراي عبـور عرضـي از     

 خيابان احمد آباد

تقاطع خيابان ابونصر و احمد آباد براي عبور عرضي  -

 از خيابان عدالت

براي عبور عرضي از خيابان احمـد آبـاد در حاشـية     -

در تقــاطع بلــوار شــهيد ( شــرقي، غربــي و جنــوبي

 در ميدان احمد آباد) فالحي

حد فاصل خيابان بخارائي و بلوار رضـا، بـراي عبـور     -

 عرضي از خيابان احمد آباد

تقاطع خيابـان بخـارائي و احمـد آبـاد بـراي عبـور        -

 عرضي از خيابان بخارائي

تقاطع بلوار رضا و خيابـان احمـد آبـاد بـراي عبـور       -

 عرضي از بلوار رضا

وار ابوذر غفاري و خيابان احمد آبـاد بـراي   تقاطع بل -

 عبور عرضي از بلوار ابوذر غفاري



 

 

حد فاصل بلوار ابوذر غفاري و ميدان ملك آباد براي  -

 عبور عرضي از خيابان احمد آباد

در حاشية شمالي، جنوبي و شرقي ميدان ملك آباد  -

براي عبور عرضي از خيابان احمد آباد، بلوار شـهيد  

 لسطينمنتظري و بلوار ف

در محدوده هاي زير، در نظر گرفتن پل عابر پيـاده هـوايي،     •

 :الزامي است

حـد فاصــل خيابـان ابومســلم و خيابـان بهشــت در     -

 محدودة مقابل بيمارستان قائم

حد فاصل خيابان عـدالت و ميـدان احمـد آبـاد، در      -

 محدودة مقابل تاالر نصر

 حد فاصل خيابان بخارائي و ميدان احمد آباد -

 يابان راهنمائي و بلوار رضاحد فاصل خ -

 ميدان ملك آباد -



 

 

  :سواره رو ازيضوابط طراحي كفس

  

براي تسـهيل عبـور عرضـي عـابران پيـاده از سـواره رو، در        •

محدوده هاي زير بايد سرعت گير در سواره رو در نظر گرفته 

 :شود

طرف ميدان تقي آبـاد در خيابـان هـاي     4محدودة  -

 گاهبهار، احمد آباد، كوه سنگي و دانش

براي عبور عرضي از خيابان احمـد آبـاد در حاشـية     -

در تقــاطع بلــوار شــهيد (شــرقي، غربــي و جنــوبي 

 در ميدان احمد آباد) فالحي

حد فاصل خيابان بخارائي و بلوار رضـا، بـراي عبـور     -

 عرضي از خيابان احمد آباد

حد فاصل بلوار ابوذر غفاري و ميدان ملك آباد براي  -

 د آبادعبور عرضي از خيابان احم

در حاشية شمالي، جنوبي و شرقي ميدان ملك آباد  -

براي عبور عرضي از خيابان احمد آباد، بلوار شـهيد  

 منتظري و بلوار فلسطين

بـه  حاشـيه اي در طـول سـواره رو    تعبية محدودة پاركينگ  •

 .متر مجاز مي باشد 3متر و حداكثر  5/2عرض حداقل 

دهاي پـر  طول پاركينگ هاي حاشيه اي به اسـتثناء محـدو   •

 .متر تجاوز كند 75رفت و آمد مانند بيمارستان ها، نبايد از 

 75حريم ميـان مسـير دوچرخـه و سـواره بايـد بـه انـدازه         •

 .سانتيمتر در نظر گرفته شود



 

 

كفسازي سواره رو در حاشيه ميـادين بايـد سـنگ گرانيـت      •

 .نهبندان به رنگ طوسي باشد

پ باشـند و  سرعت گيرها در طول خيابان بايد به صورت هام •

 .محل عبور عابر پياده در وسط آنها در نظر گرفته شود

  

  

  

 

متـر   800هـاي اتوبـوس در خيابـان     حداكثر فاصله ايستگاه •

 .است

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

تعاريف واژه هاي ضـوابط و مقـررات طراحـي شـهري     

  )جداره(

زمـين را تـوده    بخش ساخته شده قطعـه  :توده ساختماني •

 .ساختماني مي ناميم

فاصـله قـائم مرتفـع تـرين حـد يـك        :سـاختمان ارتفاع  •

تا سطح معبر دسترسي مجـاور قطعـه   ) خط بام ( ساختمان 

ارتفـاع خرپشـته ، پلكـان ، دودكـش ،منبـع      به جـز  . زمين 

 ....ه آب ، آنتن و رذخي

حد بااليي ساختمان و بنـا اسـت كـه از تـراز      :خط آسمان  •

 .رد سقف نهايي شروع شده و تا انتهاي سـاختمان امتـداد دا  

سيماي خط آسمان در بخش عمده خط پايه و خط تركيـب  

خط پايـه معـرف امتـداد جـداره سـطح نمـا و كليـه        . است 

خـط تركيـب همـان خـط بـام      . الحاقات آن با آسمان است 

 .است 

قسمتي از ساختمان كه ارتفـاع كـف آن از     :طبقه همكف  •

رقوم كف تعيـين شـده نسـبت بـه معبـر دسترسـي مجـاور        

 .انتي متر باشدس 120حداكثر 

قطعاتي جدا كه قائم بر خط زمين مـي   :ريتم هاي عمودي •

 .باشد و در فواصل مشخصي تكرار مي شوند

كليه گشودگي هاي ايحاد شده در جداره سـاختمان   :بازشو •

كه باعث ارتباط بين دو سمت جداره يا رويـت نمـاي پشـت    

 .مي شوند را باز شو مي گويند



 

 

بيرون آمـدگي حجمـي   هرگونه  :پيش آمدگي يا كنسول  •

 .ساختماني در طبقات فوقاني

به هر عنصري كه بـه گونـه اي    :عناصر الحاقي در جداره  •

پس از اتمام ساختمان به نماي اصلي جداره هم جوار محـور  

شهري متصل شود و يا نصب گردد عنصر الحاقي گفتـه مـي   

 .شود

بدنه ها عناصر عمودي محدود كننـده فضـا    :بدنه يا جداره •

نحوه تركيب سطوح عمودي بدنه ها همـراه بـا بـاز     هستند ،

شو ها و ساير عوامل موجود در آن ، ميزان حجيم بودن بدنه 

بدنه ها مي توانند . هاي تحديد كننده را معين خواهند كرد 

در . صلب يا نرم ، شفاف يا كدر ، يكنواخت يا متنوع باشـند  

بسياري از فضا هاي شهري عناصر عمـودي تعريـف كننـده    

ضا شامل درختان ، رديف نرده ها و رديف ستون ها نيز مي ف

 .باشند

تداوم جداره خيابان با توسعه معمـاري   :معماري ميان افزا  •

ميان افزا در سايت هاي خالي و يـا زمـين هـايي كـه ابنيـه      

 .مخروبه در آن قرار دارند تعريف مي شود

ون ضابطه ، كوتـاه تـرين ، صـريح تـرين و بـد     : ضوابط طراحي شهري 

تفسير ترين عبارتي است كه بايد ها و نبايـد هـا را در فضـاي شـهري     

مفهوم ضابطه به نوعي ناظر به آينـده  . مورد طراحي مشخص مي كند 

نيز هست چرا كه اين بايد ها و نبايد ها مي بايست در دراز مـدت مـد   

بـه همـين خـاطر مـدت و دوام و پايـداري ضـوابط        . نظر قرار گيرنـد  

تطابق آن ها با شرايط خـاص متنـوعي كـه در طـول      بستگي به ميزان

  . زمان با آن مواجه مي شوند ، دارد 



 

 

دادن ضوابط در هر موقعيتي نيازمند شناخت همه جانبه آن موقعيـت  

است و براي شناخت جداره و نماي وضع موجود در خيابان احمد آبـاد  

الزم است كه نما و جداره خيابان به عنوان يك تركيـب بصـري مـورد    

  . تحليل قرار گيرند

براي اين تحليل سـاختاري مـي تـوان از روش شـناخت بخـش هـاي       

مختلف يك تركيب بصري استفاده كـرد بـر ايـن اسـاس بخـش هـاي       

مختلف يك تركيب بصري قابل تقسيم به شاخصه هاي كالن مقياس و 

كوچك مقياس است و بدين منظور تقسيم نما به اركـان و اجـزاي آن   

  .د باشدروش مناسبي مي توان

عبارتست از ريتم هاي عمودي ، ريتم هاي افقي  :اركان نما •

و خط آسمان كه اين اركان وظيفه ايجاد رابطه ميان اجزاي 

 .نما را بر عهده دارند

عبارتست از بازشو ها ، جزييات در طبقات باالتر  :اجزاي نما •

 .از همكف و جزييات در طبقه همكف 

چه بايـد كـرد بايـد بـه تحليـل       در نهايت براي تشخيص اينكه در نما

  .موقعيت آن و ارايه استراتژي بر اساس اركان و اجزاي نما اقدام شود

از اين رو در معماري ميـان افـزا در خيابـان احمـد آبـاد بـا توجـه بـه         

موقعيت آن و تعيين هدف تقويت شخصيت جداره در نمـا هـا و ابنيـه    

  . يا هردو را  ارزشمند ، يا اركان را مشابه مي گيريم يا اجزا و

عالوه بر تحليل تركيب بصري نما بايد به موقعيـت مشـاهده نمـا  نيـز     

توجه كنيم  ، بر اين اساس است كه غنـاي بصـري كـه همانـا ميـزان      

  . جزييات و تزيينات بر روي نماست تعيين مي شود

ميزان جزييات بستگي به فاصله رويت ، عمـر تماشـا و تعـداد دفعـات     

  . رويت يك بنا دارد



 

 

از سوي ديگر در تحليل جداره بايد در نظـر داشـته باشـيم كـه القـاي      

حس زمان و تداوم تـاريخي در خيابـان از اهميـت بسـزايي برخـوردار      

  .است

بدين معنا كه محيط شهري و اجزاي آن به بيننده القـا مـي كنـد كـه     

بخش هاي مختلف آن در چه دوره هـايي سـاخته شـده انـد كـه ايـن       

  .سازدموضوع حس مكان را مي 

محيط مصنوع ارتباط ميـان فـرد و گذشـته اش را ايجـاد مـي كنـد و       

پس معماري ميـان افـزا   .  سالمت روان افراد جامعه را تامين مي نمايد

در خيابان احمد آباد بايد رابطه بـا معمـاري موجـود را حفـظ و حـس      

  .زمان را مخدوش ننمايد

  مالحظات طراحانه در تدوين نظام كنترل 

  و ارتفاعتوده و مقياس 

دهـد و بـراي بسـياري از    ارتفاع بناها خط آسمان شهر را تشـكيل مـي  

اي براي ايجاد افتخـار و  شهرها بناهاي بلندمرتبه تمركز بصري و نقطه

  .غرور شهروندان شهر است

هاي شهر مشهد نيـز بايـد   احمدآباد به عنوان يكي از مهمترين خيابان

  .را در خود به نمايش گذارد هاي بلندپروازانهاي از آمال و آرزودرجه

هـا در  دهند و فعاليتعالوه بر اين ابنيه بلندمرتبه تراكم را افزايش مي

-هاي تجاري تضمين مييابد و موفقيت تجاري، مغازهها افزايش ميآن

  .شوند

نظر دور داشت كه بايـد بنـاي بلندمرتبـه بـا     از  اما از سوي ديگر نبايد

د و از سوي ديگر احتـرام بـه مقيـاس    موجو )Context( توجه به زمينه

...) بـاد، سـايه، نـورگيري و    (انساني و همچنين مسائل زيست محيطي 

  .ساخته شود



 

 

  )معماري واجد ارزش تاريخي: (هويت و سبك معماري

هويت و سبك معماري، عامل مهمي در ايجاد شخصيت خيابان است و 

ات كليـدي  توجه و احترام به سبك معماري غالب در خيابان از موضوع

  .در ساماندهي نماي خيابان است

از سوي ديگر بايد گفت، تزئينات، جزئيات معمـاري و عناصـر طراحـي    

... هـا و خطـوط افقـي و عمـودي و     ها، تراس، ستونمانند درها، پنجره

  .نقش كليدي در تعريف يك سبك و هويت معماري دارند

  :مصالح و رنگ

ارند و انتخاب نوع مصـالح  مصالح در ايجاد شخصيت بنا نقش بسزايي د

  .تأثير زيادي بر روي ادراك كيفيت بنا دارد

در مورد مصالح نبايد فراموش كرد كه حـداكثر شيشـه اسـتفاده شـده     

بايد در طبقة همكف به كار رود تا عابران پياده و سواره امكـان ديـدن   

  .ها را داشته باشندها و محصوالت آنويترين مغازه

  :بام و خط بام

  .مظهر نظم و تنوع سيماي خيابان استخط بام 

همچنـين  . بناهاي بلند مرتبه نشانه و مرجع هدايت شهروندان هستند

ايـن بناهـا بايـد    . اين ابنيه در تصاوير ذهني مردم حضور پر رنگ دارند

  .خط بام مشخص داشته باشند

خط بام بناهاي كوتاهتر بايد طراحي شود و با زمينـه هماهنـگ باشـد    

  .تزئيناتي براي خط بام بهره جست بايد از عناصر

  :طراحي نما

  .بخش پايه، بدنه و بام است 3نما تشكيل يافته از 

ها بايد داراي پايه، بدنـه  براي خلق خياباني منسجم، نماهاي ساختمان

  .و بام باشند



 

 

اين موضوع نقطة ارجاعي را براي ابنيه مختلف براي اينكه بـه يكـديگر   

اي داشته باشـند  ناها بايد عناصر معمارانهب. كندمرتبط شوند ايجاد مي

  .كه غناي بصري از ديد عابر و سواره را فراهم آورد

-البتـه نمـي  . هاي نماي ساختمان موضوع سبك معماري هستندريتم

توان تمام كار را به معماران واگذار نمود در اين صورت اتفـاقي كـه در   

  . يابدمي تداوم حال حاضر در خيابان احمدآباد در حال رخ دادن است 

شوند كه هيچ يك بـه ديگـري ربطـي نـدارد و ايـن      نماهايي ايجاد مي

 .نمايدهويت و زيبايي خيابان را به شدت تهديد مي

آن  پس بايد نماها داراي ضوابط و كدهايي باشند كه معماران با رعايت

هـا نمـاي خيابـاني    و در ضمن استفاده از خالقيت و نـوآوري در طـرح  

 .جاد كنندمناسبي را اي

اين امر نه تنها تنوع را در عرصـة خصوصـي بـراي مالكـان و صـاحبان      

دهـد و از  مي ارتقاآورد بلكه نماي بصري خيابان را نيز زمين فراهم مي

 .كاهداغتشاش مي

ضوابط طراحي اطميان الزم را براي تناسب و رابطة مناسب ميان نماي 

  .نمايدخيابان تأمين مي

  :وديرطراحي طبقه همكف و و

مهمترين عامل موفقيت خيابان تجاري به توانايي تجاري آن در جذب 

  .جمعيت و مردم به خيابان است

گر هويت و جـاذب  اين امر محقق نخواهد گرديد مگر آنكه خيابان بيان

  .ها باشدتوجه عابران پياده و رغبت خريداران براي ورود به مغازه

ننـد جزئيـات را در آن   گردنـد كـه بتوا  عابران پياده جـذب بنـايي مـي   

  .مشاهده و بافت را لمس نمايند

  



 

 

  :طراحي نبش

كننـد و بايـد سـاختارهايي مهـم     بناهاي نـبش ديـدها را هـدايت مـي    

  .محسوب شوند

اين ساختارها بايد ارتفاع، تـوده و معمـاري شـاخص نسـبت بـه سـاير       

هـا  نـبش . ها را نشـان دهنـد  عناصر جداره داشته باشند تا تأكيد به آن

  . در خيابان هستند افراددروازه مانند دارند و نقاط ارجاع  كاركرد

در . نما هستند و بايد در طراحي آن دقت الزم را نمود 2ها داراي نبش

تري نسـبت بـه جـداره اسـتفاده     توان از مصالح متنوعبناهاي نبش مي

تواند نبش با جداره تفاوت داشـته باشـد   همچنين از نظر فرم مي. نمود

  . زم را نشان دهدتا تأكيد ال

  :عناصر الحاقي 

  .باشندمي... ها و اين عناصر شامل تابلوها، سايبان

  .ها تكنيك مؤثري براي ارتقاي خيابان تجاري استسايبان

همچنين . كنندها توسط عابران كمك شاياني ميآنها به شناخت مغازه

آينـد  به عنوان عاملي براي ايجاد سايه و پناه براي عابران به حساب مي

آورنـد و  و امكان ديدن شيشة مغازه را بدون انعكـاس نـور فـراهم مـي    

  دهندها را نيز كاهش ميگرماي داخل مغازه

از آنجايي كه هر مركز تجاري بايد بتواند خـود را ابـراز كنـد و هويـت     

خود را بيان كند بايد مكاني مخصوص بر روي نما براي عالئم و تابلوها 

  .در نظر گرفت

اغتشاشـي  محدود شوند تا .... ابلوها بايد از لحاظ سايز، نوع و عالئم و ت

  .كه در خيابان احمدآباد در حال حاضر وجود دارد، دوباره ايجاد نشود

اما در عين حال بايد كيفيت و خالقيت در ارائه همچنان مـورد توجـه   

  .باشد



 

 

عالوه بر عناصر الحاقي ذكر شده در خيابان احمدآباد عناصـري ماننـد   

ال كولر نيز بر روي نما موجود است و نيز تابلوهاي متعـدد بـر روي   كان

  .نقاط مختلف نما در ارتفاعي غير از همكف موجود است

خصـي  ننده هويت تجـاري خيابـان، تصـوير ش   عالئم و تابلوهاي بيان ك

  .مالك، اطالعات تجاري و هماهنگي رنگ در نما هستند

حمدآباد به بحران بـزرگ  در حال حاضر تابلوها در نماي ساختمان در ا

  .اندبصري تبديل شده

بايد تابلوها و بيلبوردهاي نصب شده بر باال ابنيه از طرف بنـا حمايـت   

شوند و به عنوان عنصري از نماي خيابان تلقي شوند و نـه جـدا از آن   

  .بدون هماهنگي

  :نورپردازي در شب

-مـي نورپردازي در شب امكان سرزندگي خيابان در شب را نيز فراهم 

توان بـا نـورپردازي   كند به عالوه عناصر معمارانه موردنظر در نما را مي

  .در شب برجسته نمود و ايمني را نيز افزايش داد

  

  

  



 

 

  طراحي نما

  سبك، مقياس و تناسبات
  

  

  

  
تـر همـراه بـا     هـاي قـديمي   فقدان ارزش و احترام براي ساختمان

هـايي   تمانگرا موجب طراحي ساخ تأكيد بر تجربه و تحليل درون

  )1370: 10هدمن، . (گرديده كه تنها با خود در ارتباط هستند

  

نما به عنوان يـك    - در بهترين حالت يعني پاسخگويي به سه توقع

 بنايي خواهيم -و نما به عنوان يك معرف  ، نما به عنوان رابطحافظ

ولي در واقعيت، ما بـا يـك بنـا و نمـاي آن     . داشت با نمايي مقبول

اي است از بدنه يـك فضـاي    ما دندانه  تيم، بلكه ساختمانروبرو نيس

اش  زشتي. شهري، جزيي است از يك كل بزرگتر بنام فضاي شهري

اش  گـذارد و زيبـايي   بر كيفيت فضاهاي عمومي زندگي ما تأثير مـي 

هـاي   سـاختمان . باشد منوط به هماهنگي با ساير عناصر آن مكان مي

اند و نوايي متفـاوت از   داگانهامروزين شهرهاي ما هر كدام سازي ج

  .نوازند ديگران مي



 

 

توانـد حسـن    وجود سازهاي متفاوت، عيبي كه ندارد هيچ، بلكه مـي 

بايسـت وجـود داشـته     ولي وحدتي در حين كثرت مي. بزرگي باشد

نقص، شايسته يك جامعه مدني و  تكنوازي هر چند كامل و بي. باشد

نگي يعني بـه موقـع   يك اركستراسيون يا هماه. روحيه جمعي نيست

وارد صحنه شدن، در زمان مناسب نواختن، و در راستاي يك آهنگ 

كلي نـواختن بشـرط الزم اسـت و ايـن بـه معنـاي از دسـت دادن        

نه در يك اركستر بـزرگ همـه   . شخصيت هر ساز و نوازنده نيست

. ها يكسـان  اند و نه در يك فضاي شهري همه ساختمان سازها مشابه

ابيت يك اركستر در مقابل تكنـوازي افـزوده   آنچه به عظمت و جذ

. است، همين تنوع و تنظيم روابـط دقيـق ميـان سـازها و نواهاسـت     

مان ساختمان و  ، در فضاهاي شهري“زمينه”برخي همكاران نااميد از 

. بينند كه بتوان خود را بـا آن هماهنـگ كـرد    نماي با ارزشي را نمي

. نكتـه مكـاني دارد  كنند كه هر سخن جاي و هـر   آنان فراموش مي

پوشان به همان انـدازه نارواسـت    حضور با لباس فاخر در ميان ژنده

  . كه دهان به دهان شدن با پرخاشجويان

گردد كه هر مكان حال و  از طرفي ديگر به طور معمول فراموش مي

محـيط مسـكوني، بـا يـك     . هوا و شخصيت خاص خود را داراسـت 

اولي . يك خيابان عبوريمحيط تجاري متفاوت است و يك كوچه با 

آرام است و دومي سـرزنده، در كوچـه سـرعت پيـاده اسـت و در      

نما در محيط مسكوني بايـد  . خيابان اصلي حاكميت با سرعت سواره

در كوچـه بايـد   . بخـش  بخش باشد و در محيط تجاري شـادي  آرام



 

 

براساس سرعت پياده طراحي گردد و در خيابان محـوري براسـاس   

  .سرعت سواره

  

  :فاهدا

  

 ايجاد ايمني و امنيت عبور براي عابران پياده −

دستيابي به مقياس و تناسبات مناسب جداره در همـاهنگي   −

 با منظر خيابان

كاربرد اجزاء نما مثل بالكني، تراس، بازشوها، خط بام، ريتم  −

 .هاي افقي و عمودي، در تناسب با هويت خيابان

اه از فـرم  طراحي نما مطابق با هويت خيابان به واسطة استف −

سـاختمان هـاي   ...) خط بام، بازشوها، ورودي هـا و  (اجزاء 

 قديمي

 تلفيق مناسب نماهاي مدرن و سنتي −

 تعريف ويژه و شاخص كردن ميدان ها −

ايجاد مجموعه اي از ساختمان ها كه شخصيت واحـدي را   −

ارائه مي كنند و در عين حال بـراي نشـان دادن معمـاري    

 .ا فراهم مي نمايندتك تك ساختمان ها نيز فرصتي ر

 ممانعت از ايجاد نماهاي طوالني و كسل كننده −

حصول اطمينان از اينكه ساختمان ها به خيابان و پياده روها  −

 .سرزندگي مي بخشند



 

 

هماهنگ ساختن طراحـي سـاختمان هـاي خيابـان، تبـديل       −

نماهاي جداگانه هر بلوك به جزئي از يك واحـد معمـاري   

 صرييكپارچه و نيز تقويت تداوم ب

باال بردن جذابيت بصري، تقويت ريتم، تأكيـد بـر اهميـت     −

 سطح پياده رو و انساني نمودن مقياس خيابان

ــزايش   − ــاده و عابرمــداري و اف تقويــت فعاليــت عــابران پي

 سرزندگي خيابان از طريق طراحي ورودي ساختمان ها

بهبود بخشيدن كيفيت تك تك ساختمان ها و منظر خيابان  −

 ها به طور كلي

ق استفاده از مصالح مرغوب، بـومي، بـا هزينـه كـم و     تشوي −

 ماندگاري باال

 انعكاس حس تداوم بصري و پايداري در گذر زمان −

تقويت تنـوع و تـداوم بصـري، ايجـاد چـارچوب يكپارچـه        −

معماري و ايجاد وزنه هاي بصـري بـراي نماهـاي فوقـاني     

 ساختمان ها در خيابان

ارچه سـازي  ايجاد يك خط آسمان با جذابيت بصري و يكپ −

 .شخصيت طراحي خيابان از طريق طراحي پشت بام ها

  

  

  

  



 

 

  :راهنماهاي طراحي

  

تغيير در نماي ساختمان ها بايد مطابق با سيستم ساختاري  •

  .بنا باشد نه الماني اضافي بر روي نما

  

  

  

شخصيت طراحي يك سـاختمان منفـرد بايـد متناسـب بـا       •

داشـته   ويژگي هاي مشـترك (ساختمان هاي اطرافش باشد 

و در عين حال شامل ويژگي هاي منحصر بـه فـرد و   ) باشند

وجوه تشابه و تفـاوت  . متفاوت با ديگر ساختمان ها نيز باشد

 :در ارتباط با موارد زير مطرح مي باشند

  شكل ساختمان و تراكم -

  خط بام ها و سيماي جان پناه -

الحاقات خارجي ساختمان ها مانند تابلوها، كارهاي  -

هاي خاص، منظرسازي ورودي ها و  هنري، سايبان

  غيره

چيدمان و آرايش پنجره ها، اندازه، جهت و موقعيت  -

  قرارگيري آنها و غيره

  مصالح و رنگ -

 نحوه ارتباط با سايت و غيره -

  



 

 

ابنيه همجوار هماهنگ باشـد و بـه   نماي جديد با  نمايبايد  •

 .مقياس آنها احترام گذارد

  

  

  

  

  

  

موظف هستند در هنگام  صاحبان ملك و طراحان و معماران •

ساختمان مجـاور   ارائه نقشه خود، كليات و حجم و نماي دو

طــرح خــود را ترســيم و طــرح خــود را بــه لحــاظ مقيــاس، 

 .تناسبات، رنگ و مصالح با آنها هماهنگ كنند

طراحي نماي خيابان بايد زمينه تاريخي خـود را بـا رعايـت     •

 .نهدمدول و تناسبات و خطوط نماي عناصر تاريخي اجر 

  

  

  

  

  

  .هرگونه نماسازي مغاير با سيماي كلي بافت ممنوع است •

  

 

 

 



 

 

طرح نماي نهايي بايد قبل از اجرا، از لحاظ سبك معماري ،  •

رنگ، تركيبات، جنس و بافت توسط كميته طراحي شـهري  

 .كنترل و در حين اجرا نظارت شود

) به لحاظ فرمال، عملكردي، معنـايي (تخريب نماي با ارزش  •

اره خيابان ممنوع است و ابنيـه مجـاور بـا ايـن بناهـا      در جد

موظف به رعايت اصول اين بناها و احتـرام بـه آن در نمـا و    

 .حجم خود هستند

طراحي نما به نحوي صورت گيرد كه پيوستگي جداره ها در  •

 .لبه خيابان حفظ شود

سطوح قابل رؤيت بدنه از ديد پياده  و سواره بايد نماسـازي   •

 .)شونداي كه از خيابان ديده مياهاي ابنيهتمام نم. (شود

  

 

استفاده از نماهاي بزرگ مقياس، بدون جزئيات و يكنواخت،  •

 .مجاز نمي باشد

ساختمان هاي مسكوني بايد به گونه اي طراحي شـوند كـه    •

ساختمان هاي تجاري اطراف را كامل كنند و بايد شخصيت 

 .شهري داشته باشند تا حومه شهري

سبك هـاي سـاختماني سـنتي در خيابـان      تفاسير جديد از •

در اين بين يك طراحي جديـد كـه بـر اسـاس     . تشويق شود

شباهت هاي اساسي بين ساختمان هاي قديمي موجـود در  

مركز شهر شكل مي گيرد، اما از آنها كپي برداري نمي كند، 

 .ترجيح داده مي شود



 

 

تقليد محض از سبك ساختمان هاي قديمي خيابان توصـيه   •

 .نمي شود

در هرجا كه امكان آن وجود داشـته باشـد، نمونـه هـايي از      •

معماري سنتي ساختمان هـاي خيابـان بايـد حفاظـت و يـا      

 .نوسازي شده و براي پذيرفتن كاربري هاي جديد وفق يابند

مصالح تاريخي نماها، حاشيه هـاي تزئينـي اطـراف درهـا و      •

قرنيزها و ناودان هـاي تـاريخي جـزء ويژگـي هـاي تعريـف       

شخصيت ساختمان هـاي خيابـان هسـتند كـه بايـد      كنندة 

 .حفظ شوند

اصوالً توسعه هاي جديد در دندانه هاي خـالي بايـد تـوازني     •

 .بين سبك قديم و جديد ايجاد نمايند

  

  ريتم هاي افقي و عمودي

  :راهنماهاي طراحي

هـاي مناسـب بـر روي ان    هـاي طـوالني بـدون ريـتم    ديواره •

دهنـد و  را كـاهش مـي  كننده هستند و غناي خيابان خسته

. بايد دسترسي عمومي و بازشـوهايي درون آن تعبيـه شـود   

جداره ساختمان در نماي خيابان نبايـد خـالي از بازشـوها و    

 .هاي افقي و عمودي باشدورودي و عناصر ريتم

 

ا بـه  نماهاي وسيع و طوالني لبه خيابان بايد بـا تقسـيم نمـ    •

 .دچند دهانه تناسبات مطلوب ياب

 



 

 

ز افقي بناها بايد با بناهاي همجـوار آن هماهنـگ   خطوط ترا •

 .باشد

  

  

  

  

عناصر معمارانه موجود روي نما بايد با عناصر بناهاي مجاور  •

 .رديف باشد تا ريتم بلوك تداوم يابدهم

نبايد تداوم جداره مخدوش شود و بايد جداره تـداوم داشـته    •

 .باشد

اور ها با حداقل يكي از بناهاي مجـ هماهنگي حد كف پنجره •

 .الزامي است

 

 .ايجاد ريتمي متناسب با مقياس بنا الزامي است •

  

  

  

  

  

ارتباط مثبت در مكان قرار گيري و نسبت بازشوهاي موجود  •

در نماي ابنيه و نيز ساماندهي و ايجاد نماهاي تعريف شـده  

 با وضوح باال در طبقات همكف و فوقاني ساختمان ها

خيابـان از طريـق   ايجاد ارتباط هاي افقي قـوي در نماهـاي    •

تكـرار پيوســته پنجــره هــاي نمايشــي، انســجام ازاره ابنيــه،  



 

 

سايبان هاي رنگي كه ساختمان هـا را بـه هـم مـرتبط مـي      

 ...سازند و 

ساختمان ها بايد نقاط تمايز را در انتقال از طبقه همكف به  •

 .طبقات فوقاني در نماي خود نشان دهند

جذاب، مي تـوان  براي دست يابي به نماي ساختماني پويا و  •

نـه الزامـاً   (از مفصل بندي و شكسـتن نمـاي سـاختمان هـا     

 .استفاده نمود) ساختمان هاي كالن مقياس

نماي مغازه هاي طبقه همكف و طبقات فوقاني بايـد ضـمن    •

داشتن يكپارچگي، براي بدست آوردن شخصيت ويـژه خـود   

 .به كمك عناصر افقي قوي از يكديگر تفكيك گردند

عريض، استفاده از ستون هايي كه نمـاي   در ساختمان هاي •

مغازه ها را از هم مجزا مي كنند براي تقويت تعادل متناسب 

 .توصيه مي گردد

فواصل و پهناي ستون ها بايد مطـابق بـا تقسـيمات پنجـره      •

 .هاي نمايشي در طبقة همكف تنظيم شوند

  

  جزئيات در نما

  :راهنماهاي طراحي

بـا هـدف تعريـف    مان ساختبندي نماهاي حوزه ورودي قاب •

مقياس انساني و طراحي جزئيات در تلفيقي از مقياس سريع 

 .سواره و حركت پياده الزامي است

  

  



 

 

جزئيات نما بايد واجد ارزش باشند نه صـرفاً تزيينـي و ايـن     •

عناصر بايد با استراكچر بنا، عملكرد و ساير موارد در نمـا در  

 .ارتباط باشد

 

هـا قابـل   ن شـكل از ويتـرين  بايد محصوالت مغازه به بهتـري  •

 .مشاهده باشند

كاري و جزئيات مناسب با هويت نما با توجه به تجـاري  ريزه •

بودن خيابان و حضور عابران الزامـي اسـت بـه خصـوص در     

 .طبقه همكف

هاي بدون روزن و يكنواخت و بدون نما در يـك بدنـه   جداره •

 .خيابان شهري مجاز نيست

  

  

  

  

واجد ارزش نماي ساختمان هاي  اگر اجزاء، عناصر و جزئيات •

قديمي دست نخورده باقي مانده اند بايد آنها را حفظ نمود و 

اگر تغيير پيدا كرده باشند بايد آنها را به طراحي اصلي نماها 

بديهي است تكرار اين اجزاء و عناصر باعـث ايجـاد   . برگرداند

 .يكپارچگي و تداوم بصري در سطح خيابان خواهد شد

ا بايد به عنوان يك فضاي باز در ذهـن بيننـده   نماي مغازه ه •

خوانده شوند و باعث ايجاد تمركز بصري فعال گردند كـه بـا   

 .حجم هاي پر نماهاي فوقاني كنتراست ايجاد مي كنند



 

 

تمايز ميان طبقات پاييني و فوقاني بايد قابل تشخيص از هم  •

 .باشند

شفافيت در نماي طبقه همكف توصـيه مـي شـود، بـه ايـن       •

ه باعث مي گردد ساختمان براي مردم دعوت كننده سبب ك

 .باشد

با بهره گيري از جزئيات در نمـاي مغـازه هـا و نـوع درهـا و       •

در آنهـا بايـد بـه غنـاي بصـري و      ... پنجره ها و بازشـوها و  

مقياس ساختمان ها افزود و مقياس ساختمان ها را انسـاني  

 .تر نمود

اختمان هاي خيابان اگر قرنيز ها، ازاره ها يا ديگر جزئيات س •

از بين رفته باشند يا جاي آنها چيـزي سـاخته شـده باشـد،     

 .بايد احيا و بازسازي شوند

از قبيـل قرنيـز هـا و ازاره هـا و     (جزئيات ساختماني جديـد   •

 .بايد متناسب با حجم كلي ساختمان طراحي شوند) غيره

بــراي ســاختمان هــاي واقــع در تقــاطع هــا، بايــد عناصــر و  •

ي ويژه و نقـاط تمركـز سـاختماني در نـبش     جزئيات معمار

بناها در طراحي گنجانده شوند تا بر اهميت مكان ساختمان 

 .تأكيد و آن را تقويت نمايند

ايجاد دوباره يا مشخص تر كردن پنجره هاي اصلي طبقـات   •

 فوقاني ساختمان ها

نسبت پنجره هاي اصالح شده طبقات فوقاني و ريتم الگـوي   •

حد امكان از طراحي نماي كلي تبعيـت  چيدمان آنها بايد تا 

 .نمايد



 

 

در سـطحي  ) در طبقات همكـف (ميزان پنجره هاي نمايشي  •

كه توسط ازاره ساختمان و ستون هاي نماهاي فوقاني قـاب  

 .شده است، بايد به حداكثر برسند

  

  جزئيات بام

  :راهنماهاي طراحي 

هـا  هاي نامتجانس در بام يا پيشاني ساختماناستفاده از فرم •

 .مجاز نيست

  

 

ايجاد تنوع در خط بـام بـا رعايـت تنـوع ارتفـاعي در نقطـه        •

 .ورودي و نبش مجاز است

  

  

  

خط بام بايد داراي جزئيات كـافي باشـد و خـط بـام بـدون       •

 .شودجزئيات معمارانه توصيه نمي

  

  

  

  

  

  



 

 

  رنگ و مصالح

  :راهنماهاي طراحي

اي بايد متعلق بـه طبقـه    بخش عمده سطوح شفاف و شيشه •

 .كف باشدهم

بايد در انتخاب مصالح مورد استفاده در نمـا حـداكثر دقـت     •

 .براي ايجاد نماي يكپارچه انجام گيرد

بايـد طيـف   . رنگ بنا بايد با بناي مجاور آن هماهنگ باشـد  •

 .رنگي مشابه را انتخاب نمود

  

  

  

در مصالح و رنگ نمـا  ) به حد اغتشاش(پرهيز از تنوع شديد  •

 .الزامي است

هاي تيره در سطح نمـا در سـطوح   مصالح با رنگاستفاده از  •

 .وسيع غيرمجاز است

رعايت هماهنگي در جنس و رنـگ نمـا بـا نماهـاي مجـاور       •

 .الزامي است

  

  

استفاده از مصالح صيقلي و شيشه به عنوان مصالح غالـب  و   •

به صورت سطح وسيعي از نما ممنوع اسـت و بايـد غلبـه بـا     

مصـالح مجـاز در    و سـاير ) رنگ روشـن (مصالح آجر، سنگ 

 .ضوابط باشد



 

 

در نماسازي ساختمان استفاده از آجر، انواع تركيبات سيمان  •

شـود در  توصيه مي) خاكستري ـ سفيد (هاي روشن و سنگ

انتخاب مصالح بايد نما با نماهاي واحدهاي همجوار متجانس 

  .باشد

مصالح به كار رفته در قسمت هاي مختلف سـاختمان هـاي    •

نقـاطي كـه   (ح مورد استفاده در بـام هـا   خيابان، مانند مصال

، ديوارهـاي خـارجي بنـا، تزئينـات، و ديگـر      )قابل رؤيت اند

قسمت ها، بايد بادوام و در عين حـال تـا حـد امكـان داراي     

 .شخصيت سنتي و فرهنگي نيز باشند

استفاده از مصالحي كه به لحاظ بافت و جزئيات نيز جذابيت  •

مانند بتن هـاي  . ه مي شوددارند براي بام ها و ديوارها توصي

يـا مصـالح بـا    (پيش ساخته، گچ بري ها، انواع سنگ، چوب 

 ...، آجر و )طرح چوب

استفاده از شيشه هاي آينه اي و رفلكسي و نيز سنگ هـاي   •

جال داده شده اي كه نور را منعكس مي كنند در نمـا مجـاز   

 .نمي باشد

مصالح جديد در مواقعي كه از نظـر مقيـاس، بافـت، جـالي      •

ــتفاده در    ــورد اس ــا مصــالح م ــات متناســب ب ــگ و جزئي رن

ساختمان هاي مجاور باشند و طراحي نماي ساختمان هـا را  

 .كامل كنند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند

مصالح ساختمان هاي تاريخي و قديمي و كارهاي اسـتادانه،   •

باعث باالرفتن كيفيت بافت و يكپـارچگي و تـداوم بصـري و    

 .منظر خيابان مي شوند و بايد حفظ گردند بهبود شخصيت



 

 

مصالح اصلي ديوارهاي اصلي خيابان بايد تميـز و بـي نقـص     •

بوده و همة تابلوها، تجهيزات و وسائل مكانيكي و الكتريكـي  

 .بال استفاده و يا مخرب وجه بصري، را از آنها حذف كرد

  

  جدارة قطعات

  :راهنماهاي طراحي

ت گيـرد كـه پيوسـتگي    انتظام توده و فضا بـه نحـوي صـور    •

 .ها در لبه خيابان حفظ شودجداره

در جداره ها و ديوارهاي فاقد بازشو، بايد با كمك تمهيـدات   •

ويژه اي براي ايجاد جذابيت و تداوم بصري و تنوع در نمـاي  

 .خيابان اقدام نمود

  

  

  



 

 

  :ضوابط طراحي نما

  

) متـر  15قطعـات بـا بـر بـيش از     ( در مورد قطعات بـزرگ   •

حور، تنوع خط بام براي كاهش طول افقـي بنـا در   مطول در

ديد ناظر، در ضمن رعايت سازگاري آن با سبك معماري بنا 

 .بايد لحاظ گردد

  

  

  

  

 

بايد با سـبك انتخـاب   ... هاي نما شامل فرم بنا و تمام بخش •

ها و توان به جزيئات بازشوها، فريمكه مي(شده سازگار باشد 

 )اشاره كرد... 

جانبي براي بناهايي كه با بناي مجـاور خـود   نماسازي نماي  •

 .اختالف ارتفاع دارند و بلندترند ، الزامي است

بــراي جلــوگيري از مخــدوش شــدن خــط آســمان و حــس  •

محصوريت فضا، اختالف ارتفاع بيش از يك طبقه بين اجـزا  

 .جداره مجاز نيست

طراحي ويترين مغازه ها و واحـدهاي تجـاري در ارتبـاط بـا      •

 .ا الزامي استهاي نمريتم

  



 

 

ف ــــــاري در طبقــه همكــــدهاي تجــــارتفــاع مجــاز واح •

5/4< a<5/3  الـي   80/2و در سـايرطبقات  باشـد  متر مـي

 .است 2/3

  

در ... هـا و  بنـدي پنجـره  توجه به جزئيـات كالبـدي و قـاب    •

 .هاي محور الزامي استطراحي نماهاي جداره

  

  

  

  

مسـتطيل   هـاي مربـع و  بايسـت فـرم  شكل كلية بازشوها مي •

-باشد، آن هم در هماهنگي با ابنيه مجاور و استفاده از فـرم 

 .ممنوع است... هايي مثل دايره، مثلث و 

قه جزئيات نماي ساختمان از باالي نما به سمت پايين و طب •

 )انساني مقياس. (همكف بايد افزايش يابد

) به ويژه ويترين هـا (استفاده ها خالقانه و متنوع از بازشوها  •

 .مي شودتوصيه 

  

  

  

 

به عنوان مثال به واسطة (در نظر گرفتن ورودي هاي متعدد  •

مجــزا كــردن ورودي تجــاري و مســكوني در كــاربري هــاي 



 

 

در طول نمـا، نفوذپـذيري و تنـوع    ) مسكوني-مختلط تجاري

 .در طول جداره را افزايش مي دهد

سانتيمتر از  30پيش آمدگي كف پنجره ها حداقل به ميزان  •

 20ارتفـاع كـف پنجـره حـداقل     . مي شود سطح نما توصيه

 .سانتيمتر مي باشد

تونشستگي و پيش آمدگي بازشوها و در نتيجه بازي با سايه  •

 .روشن به ارتقاء غناي حسي مي انجامد

  

  

  

بدون جزئيات و با فرم بسـيار  ) جان پناه(استفاده از خط بام  •

 .كشيده مجاز نمي باشد

  

  

  

  

بـه عنـوان تزئينـات در نمـا     ..) .آلومينيـوم و  (استفاده از فلز  •

 .اما نه به عنوان مصالح  نما. مجاز است

  

 

فعال نمـودن  جـداره باغـات و بيمارسـتان الزامـي اسـت و        •

 .متر است 1حداكثر ارتفاع مجاز براي ديوار بدون بازشو  

  

  



 

 

در محدوده هاي ميـدان هـا، سـاختمان هـا بهتـر اسـت بـا         •

از . و مهـيج گردنـد   استفاده از تمهيدات معمارانه، چشـمگير 

 :جمله اين تمهيدات مي توان به موارد زير اشاره نمود

 )نبش ها(فرم برج گونه در گوشه ها  -

 جلوخان منظرسازي شده -

 ورودي هاي بزرگ -

طاق نماهاي بلند و عميق براي ساختمان هاي سـر   -

 نبش

 رنگ هاي قوي تر -

 نورپردازي چشمگير -

 اشكال و فرم هاي خاص و غيرمعمول -

 ي مانند مجسمه يا نقاشي هاي ديواريكارهاي هنر -

 )افقي(تفكيك خطي  •

براي جلوگيري از ايجاد نماهاي طوالني و يكنواخت  

متر،  15در مركز شهر، ساختمان هاي با بر بيش از 

به موازات خيابان، بايد به فواصل مساوي از هم 

از ). حالت بند بند در آنها ايجاد شود(متمايز شوند 

اقدام به مفصل بندي راه هاي زير مي توان 

 :ساختمان ها نمود

تفكيك به كمك عقب نشيني ها يـا بيـرون زدگـي     -

 هاي قسمتي از نما

مد نظر قراردادن اجزاء خاص ساختمان ها از قبيـل   -

بالكن ها، رواق ها، سايبان ها، برج ها، ورودي ها و 



 

 

غيره كه از نظر بصري باعث شكسته شدن نمـا بـه   

 .قسمت هاي كوچكتر مي شوند

كمك نقاط تمركز بصري ساختمان ها كه شـامل   با -

ويژگي هاي متمايز كننده ورودي هاي وغيره مـي  

 .شود

 تغيير خط بام ها -

 تغيير مصالح -

 ساير شيوه هاي مورد تأييد -

 تفكيك عمودي •

ساختمان هاي مرتفع نيز بايد در نما به قسمت  

 .هاي خردتري تقسيم شوند

تقسـيم   اگر يك ساختمان بزرگ به قسمت هاي كـوچكتري  •

شود بايد بر اين تفكيك بـه لحـاظ سـه بعـدي در سرتاسـر      

 .ساختمان تأكيد گردد

همه سطوح بيروني ساختمان هايي كه رو بـه خيابـان قـرار     •

دارند بايد از عناصر و جزئيات اساسي ساختمان ها از جملـه  

مواردي كه در ليست زير آمده استفاده نمايند، بدين ترتيب 

منظور از اساسي . ايجاد مي گردديك مقياس عابر محور نيز 

بودن جزئيات و عناصر بنا، نقش مهم داشتن آنها در شكل و 

عناصر تزئيني بايد نشـان دهنـده   . شخصيت ساختمان است

استادكاري خاص با طرح هاي متمايزي باشـد كـه جـذابيت    

. بصري و شخصيت منحصر به فرد مركز شهر را ارتقاء بخشد

 :اين عناصر عبارتند از



 

 

ر ساختماني ايجـاد كننـده مفاصـل و ريـتم از     عناص -

قبيل پنجره ها، درها، ورودي ها، نبش ها با لعـاب  

 ...يا اشكال هندسي و 

مصالح ساختماني تزئينـي ماننـد كاشـي و كارهـاي      -

 فلزي

ــايز   - ــاخص و متم ــاي ش ــا  (ورودي ه ــيده ي سرپوش

 )تورفته

سايبان ها، طاق نماها، رواق ها، كفسازي ها، طاقچه  -

 ...ها و هاي پنجره 

استفاده از پنجره هاي عمودي با شيشه هاي رنگـي   -

 )چهل تكه(

بام ها  و تفكيك عمودي ) شكسته(فرم قطعه قطعه  -

كه به خرد شدن مقياس ساختمان هـاي بـزرگ و   

 .يكپارچه كمك مي نمايد

بـالكن  . ايجاد بالكن ها در طبقات بااليي سـاختمان  -

ها نـه تنهـا بـه تقسـيم نمـاي سـاختمان و ايجـاد        

ذابيت بصري كمك مي كنند، بلكه در سرزندگي ج

تصوير خيابان مؤثر بوده و مي توانند حس امنيـت  

 .را در افراد ايجاد نمايند

 چراغ هاي ديواري با پاية تزئيني -

 كارهاي هنري -

 گلدان هاي آويزان -

 قاب هاي مدور -

 نوارهاي ممتد در طول نماها -



 

 

 براي ستون ها) ازاره(پاسنگ  -

 تورفتگي هاي كم عمق -

 رنيز كف پنجره يا آستانه هاي برجستهق -

 قسمت هاي ويژه براي كاشت گياهي -

 تابلوهاي در مقياس عابر پياده -

ساير عناصـر و جزئيـات مـورد تأييـد و در راسـتاي       -

 هدف فوق

متـر، بـدون پنجـره،     4،5ديوارهاي خالي بـا طـول بـيش از     •

تفكيـك  (ورودي و هرگونه بازشو و اجزاء و عناصر معمارانـه  

نبايد رو بـه خيابـان   ) قسيم كننده نماي ساختمانكننده و ت

در جايي كه ديوارهاي خالي به ناچار بايد ساخته . قرار گيرند

  :شوند، بايد به طرق زير در آنها تغييراتي به وجود آورد

ايجاد قسمت هاي خاص براي كاشت گل و گياه يـا   -

نصب داربست هايي براي كاشت مو يا ديگر گياهان 

  باال رونده

درصـد از   30ازي بـه گونـه اي كـه حـداقل     منظرس -

سـال بـا كاشـت گيـاهي پـر       3سطح ديوار را طي 

  .نمايد

مانند سنگ هـاي تزئينـي   (استفاده از مصالح خاص  -

  ...)طرح دار، كاشي كاري و 

ــاي    - ــري، ايجــاد پنجــره ه ــاي هن اســتفاده از كاره

  ...نمايشي، شيشه هاي مات و كدر و 

  مفصل بندي عمودي  -



 

 

زات روشــنايي، ســايبان هــاي نصــب ادوات و تجهيــ -

فلزي برجسته، قرنيز هـاي برجسـته، گلـدان هـا و     

كه مي تواننـد بتنـي   (پاسنگ هايي در قاعده ديوار 

نوارهـايي ممتـد از بافـت و رنـگ     ) يا سنگي باشند

  متفاوت در طول ديوار 

 ساير تمهيدات مورد تأييد در راستاي هدف فوق -

داخل ساختمان  ورودي هاي بايد به عنوان يك نقطه انتقال، •

  .ها را به خيابان متصل نمايند

ورودي ساختمان ها بايد از خيابان قابـل رؤيـت بـوده و بـه      •

سمت پياده روها ايجاد شـوند، بـه گونـه اي كـه دسترسـي      

  .عابران پياده به آنها روشن، خوانا و آسان باشد

براي ورودي ها بايد يك ظاهر معمـاري منحصـر بـه فـرد از      •

  :رد از اجزاء زير ايجاد شودطريق دو يا چند مو

  طاق نماهاي بلندتر و عميق تر -

  سايبان هاي بيرون زده -

  نمايي كه اندكي تو رفته است -

  (forecourt)قرار گرفتن در پشت يك جلوخان  -

 ايوان هايي با فرم سقف منحصر به فرد -

در جاهايي كه ورودي هاي با پنجره هـاي نمايشـي در يـك     •

ان ها مـي تـوان بـراي ايجـاد     امتداد قرار مي گيرند، از سايب

  .تنوع استفاده نمود

درهاي ورودي بايد داراي شيشه هايي باشند كه قابل رؤيـت   •

  .بودن داخل مغازه ها را به حداكثر ممكن مي رسانند

 



 

 

ايجاد ورودي هاي داراي كمي عقب نشـيني تشـويق شـود،     •

چرا كه تكرار ورودي هاي تورفته، يك ريتم از سـايه هـا در   

ايجاد مي كند و به ايجـاد مقيـاس عـابر پيـاده      طول خيابان

همچنين در برابر عوامل جوي حفاظي پديد . كمك مي كند

 .مي آورند

  

  

  

  

در صورتي كه ساختمان ها در ورودي خود پلـه دارنـد، ايـن     •

پله ها نبايد مانع از حركت عابرين شده و از وسعت پياده رو 

  .اشغال نمايند

خيابـان هـا بايـد بـا      ورودي هاي ساختمان هاي موجـود در  •

مفصل بندي و تمهيدات معمارانه، به مراتب از ورودي هـاي  

  .فرعي و ورودي هاي پاركينگ شاخص تر گردند

ورودي هاي درجه يك ساختمان ها بايد رو به خيابـان قـرار    •

  .داده شوند

اگر ورودي ها از بيرونـي تـرين نمـاي سـاختمان عقـب تـر        •

يي نظير چراغ ها، داربست باشند، بايد با استفاده از المان ها

هاي مورد استفاده براي گياهان باالرونده، سايبان ها و ديگر 

  .عناصر معماري متمايز و تعريف گردند

سبك طراحي و مصالح به كـار رفتـه در سـاخت ورودي هـا      •

بايد با شخصيت طراحي نماي تجاري مغـازه هـا متناسـب و    

  .هماهنگ باشد



 

 

خي خـود مشـابهت داشـته    ورودي ها بايد با نمونه هاي تاري •

 .باشند

نماهاي سطح همكف ساختمان هايي كه به سـمت خيابـان    •

جهت گيري نموده اند بايد داراي كاربري هـاي عـابرمحور و   

متـر ارتفـاع از    3تا  0.6پنجره هاي شفاف، با متوسط ارتفاع 

 .سطح زمين باشند

بايد ارتباطات بصري و فيزيكي بين فضاهاي فعال داخل  •

  .و پياده روهاي مجاور برقرار گرددساختمان ها 

نماهاي سطح همكف ساختمان هايي كه به سمت خيابان  •

جهت گيري نموده اند بايد داراي كاربري هاي عابرمحور و 

متر ارتفاع از  3تا  0.6پنجره هاي شفاف، با متوسط ارتفاع 

  .سطح زمين باشند

ساختمان هاي بر خيابان مي توانند تا عمقي معين از خط  •

كيتشان عقب نشيني داشته باشند؛ و آن زماني است كه مال

اين محدوده عقب نشيني براي ايجاد ورودي هاي ساختمان 

، يا ديگ فعاليت ها و )در فضاي باز(ها، كافه هاي خياباني 

به عالوه عقب نشيني . كاربري ها مورد استفاده قرار گيرد

ممكن است براي گنجاندن فضاهاي عمومي براي عابران 

  .ده نيز صورت پذيردپيا

نماي مغازه ها بايد به عنواي يك فضاي باز در ذهن ناظرين  •

خوانده شوند و باعث ايجاد تمزكز بصري فعال كه با حجم ها 

  .پر نماهاي فوقاني كنتراست ايجاد مي كنند، گردند

ميزان پنجره هاي قاب شده توسط ازاره ساختمان ها و  •

  .ستون هاي نماهاي فوقاني بايد به حداكثر برسد



 

 

در نقش باغ ) با قابليت دسترسي عمومي(ايجاد بالكن ها  •

 .هاي معلق، با ديد به فضاي تردد عابران پياده

مصالح اصلي بناهاي تاريخي نبايد با مصالح ثانويه اي  •

 .پوشانده شوند

رت استفاده از نوع خاصي از مصالح ساختماني با رنگ در صو •

در ساختمان ها، بهتر است از رنگ ) نظير آجر قرمز(ويژه 

هاي بسيار مشابه براي نماسازي ساختمان ها و تزئينات 

نظير جزئيات حاشيه پنجره ها، درها، قرنيز ها و (معماري 

 .توأمان استفاده نگردد...) 

د مسدود يا پوشانيده شوند و پنجره هاي نمايشي هرگز نباي •

آنهايي هم كه تغيير يافته اند بايد به ابعاد اصلي خود 

 .برگردانده شوند

در كل ساختمان ) آينه اي(از بكارگيري شيشه هاي رفلكس  •

و شيشه هاي رفلكس و نيز مات در پنجره هاي نمايشي بايد 

 .خودداري شود

يك در جاهايي كه ورودي ها با پنجره هاي نمايشي در  •

امتداد قرار مي گيرند، از سايبان ها مي توان براي ايجاد 

 .تنوع استفاده نمود

براي تأكيد بر نقش ستون ها در تعريف شخصيت معماري  •

نماي فوقاني، بايد مصالح سطحي آنها با مصالح سطحي نما 

 .يكي باشد

مصالح پيشنهادي براي كاربري هاي مختلط مسكوني  •

ا آجر قرمز با بندكشي سفيد تجاري، تركيب آجر و سنگ و ي

 .مي باشد



 

 

ساختمان هاي مرتفع بايد تمهيداتي كه فرم بام آنها را  •

منحصر به فرد و در عين حال مفصل بندي مي كنند 

اين تمهيدات مي توانند شامل گزينه هاي . استفاده نمايند

 :زير گردند

 عقب نشيني هاي مربوط به تراس ها -

 قرنيز هاي برجسته -

 ول جان پناه بام هاشبكه هايي در ط -

 ...)گنبد، هرم و (حجم هاي هندسي  -

 تغيير مصالح يا رنگ در طبقات فوقاني -

 حاشيه هاي تزئيني  -

 تزئيني) سرستون هاي(كتيبه هاي  -

جان پناه بايد به گونه اي شكل بگيرد كه تجهيزات و  •

تأسيسات مكانيكي پشت آن، از محدوده عبور عابرين پياده 

  .شنددر خيابان قابل رؤيت با

همه تجهيزات مكانيكي و خدماتي قرار گرفته در پشت بام  •

يا (ها بايد درون ديوارهاي غير شفاف جان پناه و پشت 

روش ايجاد حائل هرچه . اشكال بام ها قرار گيرند) درون

باشد، بايد درون طراحي معماري ساختمان به گونه اي 

 .يكپارچه قرار گيرد

اطع خيابان ها بايد نماي مغازه هاي ساختمان هاي سر تق •

در نبش چرخش داشته باشد تا ممتد بودن منظر خيابان و 

  .تداوم بصري برهم نخورد



 

 

در اين دسته از ساختمان ها، طراحي اصلي نماهاي كنج  •

هاي سمت خيابان بهتر است از نماي جبهه مقابل خيابان 

  .تبعيت كنند

راهنماهاي طراحي مشابهي نظير اصالح نماي مغازه ها و  •

ات فوقاني جبهه اصلي بايد در ارتباط با جبهه هاي طبق

 .كنجي نيز به كار رود

 



 

 

  :عناصر الحاقي، سايبان و تابلو

  :اهداف

ايجاد سايبان براي عابران پيـاده در مقابـل تـابش شـديد      −

آفتاب، و بارندگي و ايجاد تجربـه مطلـوب پيـاده روي در    

  .شرايط باراني از اين طريق

اي تابلوهـا و تـدوين معيارهـاي    ايجاد يك برنامه جامع بـر  −

 طراحي منسجم خيابان

بهبود كيفيت بصري تابلوها از طريق استفاده از انـدازه هـا،    −

 اشكال، رنگ ها و شيوه هاي نورپردازي مكمل هم

تشويق تابلو هايي كه هم واضحند و هم از مقياس مناسـبي   −

 .براي موضوعاتشان برخوردارند

ه از سـمبل هـا و   تشويق و هدايت كاربري هاي تجاري كـ  −

طرح هاي گرافيكي، عناصـر خالقانـه، نـورپردازي و ديگـر     

  عناصر براي تعريف خدمات خود استفاده مي كنند



 

 

  :ضوابط عناصر الحاقي، سايبان و تابلو

تابلوها بايد در مقياس ـ سبك و تركيب با بنايي كه روي آن  •

 .اند و همچنين كل طرح نما هماهنگ باشندنصب شده

يد عناصر مهم معماري بنا را بپوشاند و مانع ديدن تابلوها نبا •

 .ها شودآن

كشي و احداث كولر در سطوح قابل رؤيت از خيابان كانال •

در صورت اضطرار بايد با نماسازي مناسب  . غيرمجاز است

 .اين تأسيسات مستور گردند

تمام الحاقات . تأسيسات نبايد از خيابان قابل رؤيت باشند •

بايد از روي نما ها ....) ، كانال ، دودكش و  كولر(قابل رؤيت 

 .حذف شوند 

تابلوها و عالئم بايد طوري طراحي گردند كه جزئي از نماي  •

 .ساختمان محسوب شود نه عنصري الحاقي

تابلوهاي افقي بايد چسبيده به نماي بنا و زير بخش پيش  •

 .آمده نما نصب شود

غير همكف  كليه تابلوهاي موجود بر روي نماها در طبقات •

 .بايد حذف گردند

 .تابلوهاي عمودي نبايد جلوي جزئيات نما را بگيرند •

متر بيشتر  1پيش روي تابلوي عمودي از جداره نبايد از  •

 .باشد

تابلوي عمودي مطابق با  در طبقات غير همكف، استفاده از •

 .مجاز است ضوابط

  

 



 

 

 .براي تابلوها در شب الزامي است ازنورپردازياستفاده  •

  

 

 .بان مورد استفاده بايد ضد آب و ضد آتش باشدايهس •

تابلو بايد بخشي از نما و يا سطحي از نما باشد كه نوشته ها  •

 ).مطابق تصاوير(به طور برجسته برروي آن نقش بسته اند 

  

  

  

  

 

 .بهترين مكان قرارگيري سايبان، در زير تابلو مي باشد •

  :است انواع مجاز سايبان در تصوير هاي زير مشخص شده •

  

  

  

  

در  ظ ها بايد در جايي كه ساختمان هاسايبان ها و حفا •

 .مجاورت پياده روهاي پر تردد قرار دارند لحاظ گردند

در طول خيابان، بايد سايبان هايي كه در مقابل بارندگي و  •

 75تابش آفتاب حفاظ ايجاد مي كنند، در طول حداقل 

 .درصد نما ايجاد شوند



 

 

و بدون پايه و ستون هاي اضافه در  سايبان ها بايد مستقيماً •

 .سطح پياده رو ها به ساختمان متصل گردند

هتل ها، تئاترها و مهمانسراها و ديگر ساختمان هاي مهم  •

مي توانند از سايبان ها در معماري خود براي تقويت ورودي 

 .و محافظت از پياده ها در مقابل شرايط جوي استفاده كنند

كز كردن توجه به نماي مغازه ها و سايبان ها بايد براي متمر •

ايجاد يك جزء افقي قوي به صورت مكرر در سطح بلوك ها 

 .استفاده شوند

تابلوهاي هدايت كننده عابران پياده مي توانند از سايبان ها  •

 .آويزان شوند

در بسياري از اوقات مي توان با ايجاد طاق نماها، عقب  •

نيز در مقابل  نشيني ها يا پيش آمدگي ها و ديگر تمهيدات

 .بارندگي و تابش آفتاب حفاظ هايي ايجاد نمود

استفاده از روشنايي در داخل سايبان ها و حفاظ ها مجاز  •

 . نمي باشد

رنگ، طرح و حجم سايبان ها بايد با نماي ساختمان  •

 .متناسب باشد

استفاده از سايبان هاي قابل جابجايي يا قابل تغيير تشويق  •

 .گردد

بان هايي كه اجزاء معرف شخصيت خيابان از حفاظ ها و ساي •

 .را مبهم مي كنند نبايد استفاده نمود

نصب حفاظ ها و سايبان ها نبايد به اجزاء و جزئيات مهم  •

معماري و ويژگي هاي معرف شخصيت طراحي ساختمان 

 .هاي خيابان لطمه وارد سازد



 

 

تابلوها بايد از طراحي و مواد با كيفيت برخوردار باشند و با  •

 .حي خيابان متناسب باشندطرا

تابلوها بايد چشمگير و گويا بوده و بدون جزئيات اضافه يا  •

لغات مازاد پيام خود را بيان كنند ولي آنقدر هم انتزاعي 

 .نباشند كه باعث ارائه پيامي گنگ و نامفهوم شوند

 :از نصب تابلوهاي زير بايد جلوگيري به عمل آيد •

 تابلوهاي پايه دار و ايستاده -

اسـتفاده از تابلوهـاي پايـه دار مربـوط بـه      : ثناءاست -

متر بـا   5اماكن تاريخي و يادماني با ارتفاع كمتر از 

آنهـا  ) كـف (منظرسازي گياهي در پيرامون قاعـده  

  .بالمانع است

  تابلوهاي آويزان از سيم برق آزاد -

تابلوهايي كه از نورپردازي خيره كننده يـا در حـال    -

  حركت استفاده مي كنند؛

  اي با حروف پالستيكي درخشانتابلوه -

  تابلوهاي صدادار -

  تابلوهاي مقوايي نازك -

دائم نصب شـده بـر بـاالي بـام هـا      /تابلوهاي موقت -

  ...)مانند بنر ها و (

تابلوها بايد در مقياس و اندازه، با طراحي ساختمان ها و  •

ديگر تابلوها هماهنگ باشدو اين امر مستلزم تهيه يك طرح 

  .ان مي باشدهماهنگي تابلوهاي خياب



 

 

از تابلوهاي هماهنگ بايد براي تقويت كيفيت بصري و  •

  .مقياس انساني فضاها استفاده نمود

در صورت تأييد طرح (ساكنان طبقات فوقاني بنا مي توانند  •

از تابلوهايي در باالي نماي ) هماهنگي تابلوهاي خيابان

مغازه هاي طبقه همكف و زير قرنيزها يا خط بام ها استفاده 

  .يندنما

تابلوهاي تيغه اي كه ازسايبان ها، طاق ها يا جلوي مغازه ها  •

آويزان مي شوند و يا به آن متصل مي گردند مي توانند 

  .براي افزايش قابليت ديد مورد استفاده قرار گيرند

سانتي متر  2800تابلوهاي تيغه اي آويزان نبايد بيش از  •

. باشندسانتي متر ضخامت داشته  5مربع مساحت و بيش از 

متر از  2،4همچنين پايين ترين تراز اين تابلوها بايد در تراز 

  .سطح زمين قرار گيرند

 900سانتي متر طول نما  30توصيه مي شود به ازاء هر  •

نسبت مساحت تابلو به . (سانتي متر مربع تابلو در نظر گرفت

  )طول نما

سطح ديوار و نماي ساختمان، به عنوان بخشي از طرح كلي  •

  .ها مورد توجه قرار گيرندتابلو

تركيب كلي نما از جمله جزئيات تزئيني آن بايد مدنظر قرار  •

  .گيرد

تابلوها بايد متناسب با ساختمان باشند به گونه اي كه ظاهر  •

 .آن را تحت الشعاع قرار ندهند

 .تابلوها بايد از نظر مقياس با نما هماهنگ باشند •



 

 

ب گردند كه تابلوها بايد به گونه اي روي ساختمان نص •

به هيچ . بتوانند بر اجزاء طراحي خود نما نيز تأكيد كنند

وجه تابلو نبايد جزئيات يا ويژگي هاي معماري بنا را مبهم 

 .سازد

تابلوها بايد بتوانند براي تقويت خطوط افقي حاشيه ها و  •

  .سردرها در طول خيابان مورد استفاده قرار گيرند

ي ها، اجزاء و عناصر تابلوها نبايد سبب پوشانيدن ويژگ •

به عنوان مثال تابلوهاي ديواري نبايد . معماري ابنيه گردند

  .ستون هاي يك بنا را از ديد ناظر پنهان نمايند

تابلو هاي ديواري در اكثر مواقع بايد باالي پنجره هاي  •

متر از كف  2،5حدوداً در ارتفاع (نمايشي و زير سايبان 

ايد باالي پنجره هاي طبقه اين تابلوها نب. نصب گردند) زمين

  .دوم نصب شوند

تابلوهاي ديواري بايد به گونه اي قرار گيرند كه با ديگر  •

  .تابلوهاي موجود در بلوك هم رديف باشند

به گونه اي كه سبب (بايد سعي نمود حداقل حاشيه تزئيني  •

براي تابلوهاي ) ابهام در ويژگي و عناصر مهم نما نگردد

حاشيه هاي سردرها در نما و ديگر از . ديواري لحاظ گردد

تزئينات و جزئيات بنا نيز مي توان به منظور فراهم نمودن 

  .زمينه و قاب مناسب براي استقرار تابلو استفاده نمود

تابلوها مي توانند با بهره گيري از اشكال و حجم هاي  •

  .گرافيكي بر نوع فعاليت و محصول تأكيد نمايند

اري مشتركاً از يك در جايي كه چندين فعاليت تج •

ساختمان استفاده مي كنند تابلوهاي راهنما نيز بايد 



 

 

در اين خصوص مي توان چندين . هماهنگ سازي شوند

تابلوي راهنماي كوچك را در يك رديف و به صورت گروهي 

براي اين قبيل تابلوها از اشكال و . در يك قاب قرار داد

دادن آنها به زمينه هاي مشابه استفاده شود تا ضمن ارتباط 

  .لحاظ بصري، خواندن آنها را نيز آسان نمايند

استفاده از تابلوهايي كه متناسب با شخصيت ساختمان ها و  •

  .جزئيات و تزئينات نماها نيستند مجاز نمي باشند

تابلوها نبايد چشمك زن باشند، نور خيره كننده داشته  •

  .ندباشند، در ميزان و غلظت نور متغير باشند يا حركت نماي

روشنايي تابلوها بايد تا حد امكان از يك منبع نور غير  •

 .مستقيم تأمين گردد

استفاده از نئون در تابلوها و پنجره هاي نمايشي مجاز نمي  •

  .باشد



 

 

  نور پردازي

  

  :اهداف

 ايجاد روشنايي كافي براي حصول اطمينان از ايمني و امنيت −

 تشويق و بهبود فعاليت هاي شبانه  −

كيفيات ديد به ساختمان ها و فضاهاي ويـژه   ارتقاء و بهبود −

 .از طريق نورپردازي و ايجاد شخصيتي ممتاز براي آنها

 

  :ضوابط نورپردازي

 .رنگ نور بايد در طراحي نورپردازي خيابان لحاظ گردد •

روشنايي باالي درختان و نيز روشنايي هاي متناسب با  •

 .فصول تشويق شوند

مسير هاي حركت  از چراغ هاي موجود در كف نبايد در •

 .عابرين پياده استفاده نمود

استفاده از چراغ هاي موجود در كف، در آيلند مياني، زير  •

درختچه ها، و در پياده رو در كنارة نماي ساختمان هاي 

توصيه مي ) مطابق ضوابط مطرح در اين زمينه(شاخص 

 .شود

تمام طراحي نورپردازي بايد در جهت كاهش نورهاي خيره  •

 .ننده در خيابان صورت پذيردكننده و ز

ايجاد روشنايي هاي تأكيد كننده در عناصر معماري، مناظر  •

خاص يا ساختمان هاي تاريخي و واجد ارزش براي ايجاد 

 .جذابيت و نقاط تمركز تشويق شوند



 

 

روشنايي عابرمحور در تمام طول خيابان، و در همه مكان  •

هاي  چراغ. هاي عمومي و محوطه ها مورد نياز مي باشد

متر ارتفاع دارند و  4،5ثابت عابر محور معموالً زير 

 .شخصيتشان مكمل معماري ساختمان است

متر تجاوز كند و ...... ارتفاع روشنايي هاي سواره رو نبايد از  •

بايد از ميزان روشنايي خيره كننده شان در محيط هاي 

 .اطراف تا حد امكان كاسته شود

مانند هنرستان شهيد  طراحي نورپردازي بناهاي تاريخي •

بهشتي بايد توانايي افراد را در تفسير شخصيت تاريخي 

 .ساختمان افزايش دهد

بايد از ميزان روشنايي خيره كنندة روشنايي هاي خيابان در  •

 .واحد هاي مسكوني مجاور خيابان تا حد امكان كاسته شود

گر نورها بايد عناصر معمارانه موردنظر در روي نما را جلوه •

 .زندسا

  

  

  

استفاده از چراغ هايي در مقياس عابرين پياده به ارتفاع  •

  .متر نيز در كنار معابر پياده توصيه مي شود 4،5كمتر از 

  

  

  

  



 

 

  ودهـم وتــراحي حجــاي طـــــراهنم

  

  هدف

بهره گيري از عقب نشيني هاي طبقات فوقاني براي كاهش  -

حجم ساختمان هاي بلند، تقويـت مقيـاس عـابر پيـاده در     

نماي خيابان هـا، و ايجـاد سـطح معقـولي از قابليـت ديـد       

 .آسمان از سطح خيابان

فراهم نمودن مكان هاي خوشايند، مطلوب، با منظر سـازي   -

 زيبا، براي تجمع و گردهم آمدن مردم

 افزايش امكان حضور مردم در خيابان -

پرهيز از جداره هاي تمام پر يـا بسـته در جهـت دلبـازي      -

ين حفظ لبـه سـاختماني پيوسـته  و    فضاهاي پياده رو در ع

 هماهنگ

ايجاد جلوخان براي كاربري هاي تجاري درشـت دانـه در    -

جهت سرزنده نمودن خيابان بـه واسـطة سـرريز مـردم و     

 فعاليت هاي اين كاربري ها

 ايجاد محصوريتي مناسب با هويت خيابان -

 ء غناي حسيارتقا -

در كنترل ارتفاع توده ها نسبت به هـم و ايجـاد پيوسـتگي     -

 جدارة خيابان



 

 

  راهنمــــاها

توصيه مي شود نماهاي طبقات فوقاني ساختمان هـاي روبـه    •

متر از سطح زمـين،   20تا حداكثر  5/7خيابان پس از ارتفاع 

. متر عقب نشيني در طبقات فوقاني داشـته باشـند   3حداقل 

اين ميزان عقب نشيني متناسب با افزايش ارتفاع بايد افزايش 

 .يابد

 

حاسبة ميزان عقب نشيني ساختمان هاي بلنـدتر مـي   براي م •

بايـد توجـه داشـت در    . توان از روش زاويه ديد استفاده كـرد 

بكارگيري اين شيوه بايد تحليل هـاي دريافـت تـابش، سـايه     

نيز ... اندازي، هماهنگي حجم سه بعدي فضاي مورد بررسي و

 .تواماً صورت پذيرند

 

ر تودة قطعات با كاربري ر خيابان احمدآباد دعقب نشيني از ب •

كه بر و عمق قطعه، پاسخگوي ايـن عقـب    تجاري و فرهنگي

 .نشيني مي باشد، توصيه مي شود

  

  

 

پـر  توصيه مي شود عقب نشيني هاي موجود بـر مسـيرهاي    •

تردد مردم منطبق گردنـد و بـه كـاربري هـاي فعـال سـطح       

همكف خيابان اين امكان را بدهند كـه مسـتقيماً بـه سـمت     

 .ران پياده باز شوندحوزه عاب



 

 

خيابـان بـه انـدازه     جـدارة توصيه مي شود عقب نشيني هاي  •

كافي عميق باشند تا پياده رو هايي عريض و منظرسازي شده 

 .براي انساني نمودن محيط پياده ايجاد گردد

تخصيص فضاهاي ناشي از عقب نشيني توده هاي تجاري بـه   •

 .جلوخان

اشغال، قطعات در توصيه مي شود براي رعايت حداكثر سطح  •

بر خيابان احمدآباد، حياط خصوصي يا نيمه خصوصي نداشته 

 .باشند مگر اين كه حياط استفادة عمومي داشته باشد

در توده هاي بـزرگ مقيـاس، ايجـاد شكسـت هـاي افقـي و        •

عمودي به واسطة عقب نشيني و پيش آمدگي در نما  توصيه 

 .مي شود

  

  

  

  

  

 

 5/1هم حداكثر بـه ميـزان    توصيه مي شود توده هاي مجاور •

 .طبقه، اختالف ارتفاع داشته باشند

  

  

 

 .كاهش تراكم در طول محور توصيه مي شود •



 

 

توصيه مي شود ارتفاع تـوده هـاي پيشـنهادي از عـرض      •

 .خيابان كمتر باشد

  

  

  

 

 انتظام توده و فضـا بـه نحـوي صـورت گيـرد كـه پيوسـتگي        •

ضاي ناشـي از  مگر اينكه ف. ها در لبه خيابان حفظ شودجداره

 .عقب نشيني توده ها به فضاي شهري اختصاص يابد

  

  

 

توده هاي پيشنهادي در نبش ها به لحاظ فرم بايد متمـايز از   •

اين تمايز نبايد به تضاد در سبك و مصـالح  . كل محور باشند

 .كاربردي بيانجامد

  

 

هاي ايجاد تخلخل در حجم ابنيه، جهت ايجاد تنوع در جداره •

 .شوديحوزه، توصيه م

دار جهت تنـوع در خـط آسـمان،    هاي شيباستفاده از سقف •

 .مطابق نماي پيشنهادي، مجاز است

، با كاربري تجاري و مختلط مسكوني تجاريهاي قطعات  توده •

غال و اول بـراي رعايـت حـداكثر سـطح اشـ      طبقه همكف رد



 

 

نشيني داشته باشند به جز موارد  نبايد از سمت خيابان عقب

 .طذكر شده در ضواب

كدام از دو ها، از هيچهاي واقع در نبشنشيني كلية تودهعقب •

 .باشدضلع تقاطع در سمت خيابان مجاز نمي

  

  

  

  

  

 

توصيه مي شود توده هاي واقع در نبش ها در قسمت تقاطع  •

دو خيابان، به ميزان حداكثر يك طبقه، افزايش ارتفاع داشته 

اكثر تعـداد  باشند، مشروط بر اينكه تعـداد طبقاتشـان از حـد   

 .طبقات ذكر شده در ضوابط، تجاوز نكند

 

  

 



 

 

 ودهـم وتــراحي حجــط ضـــــوابط

  1حوزه 

متـر، بـراي تـأمين فضـاي      15واحدهاي تجاري با بر بيش از  •

-، عقـب خيابـان احمـدآباد  متر از بر  3جلوخان، بايد حداقل 

 .دننشيني داشته باش

  

  

 

متـر،   20ز نشيني تودة قطعات تجاري بـا عمـق كمتـر ا   عقب •

 .باشدمجاز نمي

متـر،   15هاي قطعات تجاري با بر كمتـر از  نشيني تودهعقب •

 .باشدمجاز نمي

حداكثر سطح اشغال در واحدهاي تجاري با بر و عمـق بـيش    •

در (نشـيني  متـر عقـب   3قطعـه بعـد از   % 70متر بايد  15از 

 .باشد) متر 20صورت داشتن عمق بيش از 

  

  

  

  

 

احدهاي تجاري با بر و عمـق بـيش از   حداكثر تعداد طبقات و •

 .طبقه باشد 5متر بايد  15

حداكثر تراكم مجاز براي قطعات تجاري با بر و عمق بيش از  •

 .باشدمي% 350متر،  15



 

 

متـر از   15توده هاي واحدهاي تجاري با بر و عمـق بـيش از    •

در متـر عقـب نشـيني     3 حـداقل  متر بايـد  5/7ارتفاع باالي 

 .باشندداشته طبقات فوقاني 

  

 

متـر، ملـزم بـه     25قطعات واحدهاي تجاري بـا بـر بـيش از     •

 .باشندتفكيك، مطابق با طرح تفصيلي پيشنهادي مي

هاي قطعات تجاري در طبقة همكف و اول، براي رعايـت  توده •

نشـيني  حداكثر سطح اشـغال نبايـد از سـمت خيابـان عقـب     

 .داشته باشند

 

  

  

  

 

متر، در صـورتي   25تا  20قطعات واحدهاي تجاري با بر بين  •

باشـند  مـي  5تا  3هايي با تعداد طبقات مجاز به ساخت توده

نشـيني در طبقـات دوم بـه بـاال از سـمت      كه با ايجاد عقـب 

گيـري يـك تـودة بـزرگ     خيابان و شكست در توده ،از شكل

 .مقياس و يكنواخت در بدنة خيابان  جلوگيري كنند

  

  

  

 



 

 

دهاي تجاري با بـر  در واح% 100رعايت حداكثر سطح اشغال  •

 .باشدمجاز مي ،متر 15متر و عمق كمتر از  15بيش از 

و  15حداكثر تعداد طبقات واحدهاي تجاري بـا بـر بـيش از     •

 .طبقه باشد 3متر بايد  15عمق كمتر از 

و  15حداكثر تراكم مجاز براي قطعات تجاري با بـر بـيش از    •

 .باشدمي% 300متر،  15عمق كمتر از 

 15و عمـق كمتـر از   متر  15با بر بيش از  در قطعات تجاري •

پاركينگ در يك طبقه زيـرزمين،   عدم تأمينمتر، در صورت 

بايد  بخشـي از سـطح اشـغال طبقـة همكـف بـه پاركينـگ        

 .اختصاص يابد

متر  15حداكثر سطح اشغال در قطعات تجاري با بر كمتر از  •

 .باشد%  70متر بايد  15و عمق بيشتر از 

متـر و عمـق    15تجاري بـا بـر كمتـر از    توده هاي واحدهاي  •

متـر   3حداقل  متر بايد 5/7متر، از ارتفاع باالي  15بيشتر از 

 .عقب نشيني در طبقات فوقاني داشته باشند

  

 

متـر   15حداكثر تعداد طبقات واحدهاي تجاري با بر كمتر از  •

 .طبقه باشد 4متر بايد  15و عمق بيش از 

متر  15ري با بر كمتر از حداكثر تراكم مجاز براي قطعات تجا •

 .باشدمي% 250متر،  15و عمق بيش از 

در واحدهاي تجاري با بـر  % 100رعايت حداكثر سطح اشغال  •

 .باشد متر، مجاز مي 15و عمق كمتر از 



 

 

حداكثر تعداد طبقات واحدهاي تجاري با بر و عمق كمتـر از   •

 .طبقه باشد 4متر بايد  15

ري با بر و عمق كمتر از حداكثر تراكم مجاز براي قطعات تجا •

 .باشدمي% 400متر،  15

هـاي واقـع   الزم است جهت تأكيد بر كنج، سطح اشغال قطعه •

 6در كنج تقاطع خيابان بهشت و احمدآباد، با رعايت ارتفـاع  

 .شكل بگيرند% 500طبقه و حداكثر تراكم 

نشيني در طبقة اول و همكف تـودة قطعـات تجـاري بـا     عقب •

، از سمت خيابان در طبقة اول و %100سطح اشغال كمتر از 

 .باشدهمكف، مجاز نمي

، يليطـرح تفصـ  ضـوابط  هـا، مطـابق   هـا در تقـاطع  رعايت پخ •

 .ضروري است

آبـاد بايـد   سطح اشغال تودة تجاري ضلع شمال ميـدان تقـي   •

 .باشد% 60حداكثر 

 8تعداد طبقات تودة تجاري ضلع شمال ميدان شريعتي بايد  •

 .طبقه باشد

  

  

  

  

  

  

 



 

 

ي باز تودة تجاري ضلع شـمال ميـدان شـريعتي، بايـد از     فضا •

 .ميانة قطعه تأمين شود

  

  

  

نماي تودة واقع در ضـلع شـمال ميـدان شـريعتي، بايـد بـه         •

سطح نماي اصلي تـوده، تخلخـل داشـته    % 10ميزان حداقل 

 .باشد

 

  

 

هايي در تودة شمالي ميدان شريعتي، به بايد با ايجاد شكست •

-طبقه در قسـمت  6طبقه تا  8بقات از واسطة تغيير تعداد ط

هاي مختلف توده، از  ايجاد يك توده حجـيم و مـانع ديـد و    

 .منظر، جلوگيري كرد

 

هاي با كاربري مخـتلط تجـاري، مسـكوني، حـداكثر     در قطعه •

و حداكثر تراكم  4، حداكثر تعداد طبقات %100سطح اشغال 

 .باشد% 400بايد 

در غال ـطح اشــكثر سري فرهنگي، حداـدر واحدهاي با كارب •

و حـداكثر تـراكم    5حداكثر تعداد طبقـات  % 60كليه طبقات

 .باشد% 400بايد 

در قطعات با كاربري فرهنگي، رعايت حداكثر سـطح اشـغال    •

متـر   5حمـدآباد  بايد به گونه اي باشد كه توده از بر خيابان ا



 

 

عقــب نشــيني داشــته باشــد و ايــن فضــا بــه فضــاي شــهري 

 .اختصاص يابد

است جهت ايجاد هماهنگي بـين خـط آسـمان و ضـلع     الزم  •

شهيد بهشتي با سـطح   هنرستانخيابان، تودة تجاري مجاور 

 .شكل بگيرد% 500و تراكم  8، تعداد طبقات %60اشغال 

  

 

هاي پشتي ضلع جنوب و شرق ميدان شـريعتي بايـد بـا    توده •

% 500و تـراكم حـداكثر   % 60، سطح اشـغال  8تعداد طبقات 

 .شكل بگيرند

منظور جلوگيري از ايجاد يك تودة حجـيم و مـانع ديـد و     به •

هـاي ضـلع جنـوب    در توده% 10منظر، بايد به ميزان حداقل 

 .ميدان، تخلخل ايجاد كرد

هاي تجاري پايانة حمـل و نقـل جنـوب شـرقي ميـدان      توده •

شريعتي بايد در حاشيه هاي پايانه و با تعداد طبقات حداكثر 

 .شكل بگيرند 2

واقـع در   تأكيد بر كنج، سطح اشـغال قطعـة   هتالزم است ج •

و احمدآباد، با رعايت ارتفاع  پرستارتقاطع خيابان شرقي كنج 

 .دشكل بگير% 500قه و حداكثر تراكم طب 6

مجـاز   متـر  25الي اب بردر صورتي تفكيك قطعات تجاري با  •

 m2500خواهد بود كه مسـاحت قطعـات تفكيـك شـده از     

 .كمتر نباشد

متـر   25بـاالي   بـر ك قطعات تجـاري بـا   در صورتي كه تفكي •

بايد با ساخت توده اي با تعداد طبقات حـداكثر  مجاز نباشد، 



 

 

و ايجاد شكست در توده، از ايجاد توده اي حجيم و بـزرگ   2

 .مقياس جلوگيري كرد

× عـرض  × طـول  ( 6×1×1المان برج ساعت بايستي از ابعـاد   •

سانه پيروي جهت بهره برداري از تناسبات زيبايي شنا) ارتفاع

بديهي است الگوي پيشنهادي به صورت حجمي با فرم . نمايد

محـل قـرار   . مكعبي بوده و ساير احجام توصـيه نمـي شـوند   

 .يري المان بايد مطابق تصوير مقابل باشدگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  1جداول سطح اشغال، تراكم و تعداد طبقات در حوزة 

 

  متر 15از  كمتر  متر15بيش از   بر               عمق 

  %100  %70-3  متر 15بيش از 

  %100  %70  متر 15كمتر از 

    

  

  متر 15كمتر از   متر15بيش از   بر               عمق

  4  4  متر 15كمتر از 

  3  5  متر  20تا  15بين 

  12  متر 25تا  20بين 

  22  متر 25بيش از 

 

  

  متر 15كمتر از   متر15بيش از   بر               عمق

  %400  %350  متر 15از بيش 

  %400  %250  متر 15كمتر از 

  
                               

                                 
هايي متر، در صورتي مجاز به ساخت توده 25تا  20قطعات واحدهاي تجاري با بر بين . 1

ال از سمت نشيني در طبقات دوم به باباشند كه با ايجاد عقبمي 5تا  3با تعداد طبقات 
گيري يك تودة بزرگ مقياس و يكنواخت در بدنة خيابان  از شكل ،خيابان و شكست در توده

  .جلوگيري كنند
متر مجاز نباشد، بايد با ساخت توده  25در صورتي كه تفكيك قطعات تجاري با بر باالي  .2

و ايجاد شكست در توده، از ايجاد توده اي حجيم و بزرگ  2اي با تعداد طبقات حداكثر 
 .مقياس جلوگيري كرد

  تراكم مجاز توده هاي قطعات تجاريحداكثر 

 حداكثر سطح اشغال مجاز توده هاي قطعات تجاري 

  تعداد طبقات توده هاي قطعات تجاريحداكثر 



 

 

  2حوزه 

متـر، ملـزم بـه     25قطعات واحدهاي تجاري بـا بـر بـيش از     •

 .باشدتفكيك، مطابق با طرح تفصيلي پيشنهادي مي

متـر مجـاز    25در صورتي تفكيك قطعات تجاري با بر باالي  •

 m2500تفكيـك شـده از   خواهد بود كه مسـاحت قطعـات   

 .كمتر نشود

متر كه تفكيـك   25تعداد طبقات، قطعات تجاري با بر باالي  •

 .طبقه باشد 2باشد، حداكثر بايد آنها مجاز نمي

-متر كه تفكيك آنها مجاز نمي 25قطعات تجاري با بر باالي  •

 3هايي با تعداد طبقات باشد، در صورتي مجاز به احداث توده

بـه واسـطة    هايي در تـوده با ايجاد شكستباشند كه مي 5تا 

از ايجاد تـودة حجـيم و   در طول بر توده،  تغيير تعداد طبقات

 .مانع ديد و منظر جلوگيري كنند

  

  

  

  

  

 

متـر بـراي تـأمين     20هاي قطعات تجاري با بر بـيش از  توده •

، خيابـان احمـدآباد  متـر از بـر    3فضاي جلوخان، بايد حداقل 

 .نشيني داشته باشندعقب

  

 



 

 

متر  20هاي قطعات تجاري با عمق كمتر از نشيني تودهعقب •

 .باشدمجاز نمي

متـر   20هاي قطعات تجاري با بـر كمتـر از   نشيني تودهعقب •

 .باشدمجاز نمي

 25تـا   20بر بـين   حداكثر سطح اشغال در قطعات تجاري با •

 3قطعه، بعد از % 70حداكثر متر، بايد 15از  متر و عمق بيش

) متـر  20در صورت داشتن عمـق بـيش از   (ي نشينمتر عقب

 .باشد

  

  

  

  

  

و عمـق  متـر   25تـا   20بـين  تجاري با بـر  توده هاي قطعات  •

متـر   3حـداقل   متر بايد 5/7، از ارتفاع باالي متر 15بيش از 

 .عقب نشيني در طبقات فوقاني داشته باشند

  

 

متر  25تا  20حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري با بر بين  •

 .باشد طبقه مي 3متر،  15يش از و عمق ب

 25تـا   20حداكثر تراكم مجاز براي قطعات تجاري با بر بين  •

 .باشدمي% 200متر  15متر و عمق بيش از 

  

 



 

 

 15متـر و عمـق بـيش از     25تا  20قطعات تجاري با بر بين  •

 4هايي با تعداد طبقـات  متر، در صورتي مجاز به احداث توده

هـايي در تـوده از ايجـاد تـودة     باشند كه با ايجاد شكسـت مي

 .حجيم و مانع ديد و منظر جلوگيري كنند

  

  

  

  

  

 

حداكثر تعداد طبقات قطعات بـا كـاربري مخـتلط مسـكوني      •

 .باشدطبقه مي 4تجاري 

سطح اشغال قطعات با كاربري مخـتلط مسـكوني تجـاري بـا      •

 .باشد% 70متر، بايد حداكثر  20عمق بيش از 

مختلط مسكوني تجاري با عمـق  توده هاي قطعات با كاربري  •

متـر   3حـداقل   متر بايد 5/7متر، از ارتفاع باالي  20بيش از 

  .عقب نشيني در طبقات فوقاني داشته باشند

  

 

حداكثر تراكم قطعات با كاربري مختلط مسكوني تجـاري بـا    •

 .باشد% 250متر، بايد  20عمق بيش از 

در قطعـات بـا كـاربري    % 100رعايت حداكثر سـطح اشـغال    •

متر، مجـاز مـي    20مختلط مسكوني تجاري با عمق كمتر از 

 .باشد



 

 

حداكثر تراكم مجاز براي قطعات با كاربري مختلط مسـكوني   •

 .مي باشد% 400متر،  20تجاري با عمق كمتر از 

هاي قطعات با كاربري تجاري و كاربري مختلط مسكوني توده •

تجاري، در طبقة همكف و اول براي رعايـت حـداكثر سـطح    

 .باشندنشيني از سمت خيابان نميل مجاز به عقباشغا

  

  

  

  

  

 

متر  25تا  20حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري با بر بين  •

 .باشدطبقه مي 3متر،  15و عمق كمتر از 

متـر و عمـق    25تا  20اشغال قطعات تجاري با بر بين سطح  •

متر عقب نشيني  3بعد از % 70بايد حداكثر متر  15كمتر از 

 .باشد

و عمق متر  25تا  20داكثر تراكم قطعات تجاري با بر بين ح •

 .باشدمي% 200متر،  15كمتر از 

و عمق بـيش از   20سطح اشغال قطعات تجاري با بر كمتر از  •

 .باشد% 70متر بايد حداكثر  15

متر و عمق بـيش   20توده هاي قطعات تجاري با بر كمتر از  •

متـر عقـب    3حداقل  متر بايد 5/7متر، از ارتفاع باالي  15از 

 .نشيني در طبقات فوقاني داشته باشند

 



 

 

و عمق  20حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري با بر كمتر از  •

 .باشدطبقه مي 4متر،  15بيش از 

و عمـق بـيش    20حداكثر تراكم قطعات تجاري با بر كمتر از  •

 .باشدمي% 250متر،  15از 

ي بـا بـر   در قطعات تجـار % 100رعايت حداكثر سطح اشغال  •

 .باشدمتر، مجاز مي 15و عمق كمتر از  20كمتر از 

و عمق  20حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري با بر كمتر از  •

 .طبقه باشد 4متر بايد  15كمتر از 

و عمق كمتـر   20حداكثر تراكم قطعات تجاري با بر كمتر از  •

 .باشد% 400متر بايد  15از 

ضلع جنـوب خيابـان در   تودة قطعة با كاربري اقامتي واقع در  •

 .، مجاز به افزايش تراكم و تعداد طبقات نمي باشد2حوزة 

تودة قطعة با كاربري بهداشتي واقع در ضلع جنـوب خيابـان    •

 5و در % 150، تـراكم  %30بايد با سـطح اشـغال    2در حوزة 

 .طبقه شكل بگيرد

تودة قطعة با كاربري بهداشتي واقع در ضلع جنـوب خيابـان    •

يد در بر خيابان شـكل بگيـرد و از بـر خيابـان     ، با2در حوزة 

 .عقب نشيني نداشته باشد

تودة قطعة با كاربري فرهنگي واقع در ضلع جنوب خيابان در  •

 4و در % 140، تـراكم  %35اين حوزه، بايد بـا سـطح اشـغال    

 .طبقه شكل بگيرد

تودة قطعة با كاربري فرهنگي واقع در ضلع جنوب خيابان در  •

از رعايت سطح اشغال، براي تأمين فضاي  اين حوزه، بايد پس



 

 

متر عقـب نشـيني داشـته     10جلو خان، از بر خيابان حداقل 

 .باشد

تودة پشتي قطعة تجاري واقع در نبش غربي تقـاطع خيابـان    •

شـكل   5و  4پاستور و احمد آباد بايد با تعداد طبقات متغيـر  

 .بگيرد

ـ   • ي تعداد طبقات تودة پشتي قطعة تجاري واقع در نـبش غرب

 5تقاطع خيابان پاستور و احمد آباد بايد در بر خيابان پاستور 

 .طبقه باشد

  

 

براي تأكيد بر كنج، تودة قطعة تجاري واقـع در نـبش غربـي     •

خيابان پرستار در ضلع جنوب خيابان احمدآباد، بايد با تعداد 

 .شكل بگيرد 5طبقات 

براي تأكيد بر كنج، تودة قطعـة بـا كـاربري مخـتلط تجـاري       •

وني واقع در نبش غربي خيابان عـارف در ضـلع جنـوب    مسك

 .شكل بگيرد 5خيابان احمدآباد، بايد با تعداد طبقات 

براي تأكيد بر كنج، تودة قطعة تجاري واقع در نـبش شـرقي    •

خيابان عارف در ضلع جنوب خيابان احمدآباد، بايد بـا تعـداد   

 .شكل بگيرد 5طبقات 

بري مخـتلط تجـاري   براي تأكيد بر كنج، تودة قطعـة بـا كـار    •

مسكوني واقع در نـبش شـرقي خيابـان محتشـمي در ضـلع      

 .شكل بگيرد 6جنوب خيابان احمدآباد، بايد با تعداد طبقات 



 

 

براي تأكيد بر كنج، تودة قطعة تجاري واقـع در نـبش غربـي     •

خيابان محتشمي در ضلع جنوب خيابان احمـدآباد، بايـد بـا    

 .شكل بگيرد 6تعداد طبقات 

ر كنج، توده هاي قطعات تجاري واقـع در نـبش   براي تأكيد ب •

ــان    ــوب خياب ــدالت در ضــلع جن ــان ع ــي خياب شــرقي و غرب

 .شكل بگيرند 6احمدآباد، بايد با تعداد طبقات 

براي تأكيد بركنج، تودة قطعة بـا كـاربري مخـتلط مسـكوني      •

تجاري واقـع در نـبش غربـي خيابـان قـائم در ضـلع شـمال        

 .شكل بگيرد 6طبقات  خيابان احمدآباد، بايد با تعداد

براي تأكيد بركنج، تودة قطعة تجاري واقـع در نـبش شـرقي     •

خيابان ابونصر در ضلع شمال خيابان احمدآباد، بايد با تعـداد  

 .شكل بگيرد 5طبقات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  2جداول سطح اشغال، تراكم و تعداد طبقات در حوزة 

 

  متر 15كمتر از   متر15بيش از   بر               عمق

  %70-3  %70-13  متر 20بيش از 

  %100  %70  متر 20كمتر از 

 

 

  متر 20كمتر از   متر 20بيش از   عمق                  

  70%  100%  

  

  

  متر 15كمتر از   متر15بيش از   بر               عمق

  4  4  متر 20كمتر از 

  3  23  متر 25تا  20بين 

  32  متر 25بيش از 

  

 

                                 
متر،  15بيش از  متر و عمق 25تا  20حداكثر سطح اشغال در قطعات تجاري با بر بين . 1

) متر 20در صورت داشتن عمق بيش از (نشيني متر عقب 3قطعه، بعد از % 70بايد حداكثر
 .باشد

متر، در صورتي مجاز به  15متر و عمق بيش از  25تا  20قطعات تجاري با بر بين  .2
 هايي در توده از ايجادباشند كه با ايجاد شكستمي 4هايي با تعداد طبقات احداث توده

  .تودة حجيم و مانع ديد و منظر جلوگيري كنند
باشد، حداكثر متر كه تفكيك آنها مجاز نمي 25تعداد طبقات، قطعات تجاري با بر باالي  .3

باشد، در متر كه تفكيك آنها مجاز نمي 25قطعات تجاري با بر باالي  .طبقه باشد 2بايد 
هايي باشند كه با ايجاد شكستمي 5 تا 3هايي با تعداد طبقات صورتي مجاز به احداث توده

در توده به واسطة تغيير تعداد طبقات در طول بر توده، از ايجاد تودة حجيم و مانع ديد و 
 .منظر جلوگيري كنند

 حداكثر سطح اشغال مجاز توده هاي قطعات تجاري 

 اشغال مجاز توده هاي قطعات با كاربري مختلط مسكوني تجاريحداكثر سطح 

 قطعات تجاري تعداد طبقات مجاز توده هايحداكثر 



 

 

  متر 15كمتر از   متر15بيش از   قبر               عم

  %400  %250  متر 20كمتر از 

  %200  %200  متر 25تا  20بين 

  %200  متر 25بيش از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 تراكم مجاز قطعات تجاريحداكثر 



 

 

  3حوزه 

واقـع در قطعـة شـرقي    توده قطعه فرهنگي ميدان احمد آباد  •

و حداكثر % 100و تراكم % 25بايد با سطح اشتغال هتل هما، 

 .طبقه شكل گيرد 4در 

موقعيت استقرار تودة قطعة فرهنگي شرق هتل هما، در ميانة  •

 .قطعه بايد باشد

  

  

  

 

تودة قطعة فرهنگي شرق هتل همـا از بـر خيابـان احمـدآباد      •

متر براي اختصاص به فضـاي شـهري، عقـب     10بايد حداقل 

 .نشيني داشته باشد

ميـدان احمـد   توده قطعه فرهنگي مذهبي ضلع شمال غربي  •

 3و در  %150حـداكثر تـراكم   ، %60غال سطح اشآّباد بايد با 

 .گيرد  طبقه شكل

اي ميدان احمد آباد بايد به صورت زيـر   تناسبات عنصر نشانه •

  .باشد

  .متر باشد 2طول و عرض المان بايد  -

 1بـه   1نسبت طول به عرض المـان نشـانه بايـد     -

 .باشد

متـر  و   12ارتفاع مجاز المان نشـانه اي حـداقل    -

 .باشدمتر مي  15حداكثر 



 

 

بايد مطابق شرايط زير  هتل هماتودة تجاري و اقامتي شمال  •

  :گيردبشكل 

  متر فاصله از بناي قديم هتل 50رعايت حداقل  -

متـر عقـب    6كشيده شدن بنا با رعايت حـداقل   -

نشيني در طول كالهدوز به عنوان فضاي حركتي 

و مكث گاه هاي مـورد نيـاز كـاركرد تجـاري بـه      

ي پـر تـراكم بـر محـور     منظور تقليل آثار فعـاليت 

شهري كالهدوز و تجهيز آن در تركيب با فضـاي  

  سبز

 6رعايت حداكثر تعداد طبقات بنـاي جديـد بـه     -

  طبقه روي همكف

  متر مربع مي باشد 8000سطح اشغال مجاز،  -

تأمين پاركينگ براي مراجعين در طبقات زيرين  -

با تأمين دسترسي از كالهدوز يا در صورت امكان 

دسترسي واقع در شمال محوطـه   از ابتداي محور

به نحوي كه كمترين تداخل با پالكهاي مسكوني 

را داشته و فاصـله مناسـب از تقـاطع نيـز حفـظ      

  .شود

متـر فاصـله از خيابـان بابـك الزامـي       20حداقل  -

  .است

توسعة خارج از اين بنا و يا افزايش تعداد طبقات  -

  .باشداز حد ذكر شده ممنوع مي

ــا و تجــاري % 40رعايــت حــدود  - % 60دركــل بن

  .اقامتي الزامي است



 

 

تأمين پالزا بين توده هاي جديد و تودة هتل هما  -

 .توصيه مي شود

توده هاي تجاري شرق محدودة هتل هما بايد بـا   -

 .طبقه شكل بگيرند 3ارتفاع حداكثر 

  

  

  

  

  

  

  

 

تجاري جنوب ميدان احمـدآباد بايـد بـا سـطح اشـغال       توده •

  .شكل بگيرد 8اد طبقات مترمربع و حداكثر تعد 1000حدود 

تجاري واقع در جنوب ميدان احمد آباد براي جلوگيري  توده •

بايـد  از ايجاد يك تودة بزرگ مقيـاس و مـانع ديـد و منظـر،     

 .داراي شكست باشد

 :تناسبات رواق هاي پيشنهادي بايد به صورت زير باشد •

  

  

  

  

  

 



 

 

پله هاي پيشنهادي واقع در جنوب هتل همـا، بايـد در تـوده     •

 .محصور باشند) استفاده از شيشه(فاف، اي ش

  

  

  

 

عقب نشيني هيچ يك از توده هاي مجاور خيابان احمد آبـاد   •

به استثناء موارد (از بر خيابان، در اين حوزه، مجاز نمي باشد 

 ).ذكر شده

جدارة مركز تلفن انقالب بايد حذف شود و فضاي بـين تـوده    •

 .هاي آن به فضاي شهري اختصاص يابد

بر كنج، تودة قطعة تجـاري نـبش غربـي خيابـان      براي تأكيد •

 .شكل بگيرد 6عدالت بايد با تعداد طبقات 

 

  



 

 

  4حوزه 

متر، ملزم به رعايت يكـي از دو   30قطعات تجاري با بر باالي  •

  :بند زير مي باشند

 تفكيك -

 %40غال اشرعايت حداكثر سطح  -

متـر، در صـورتي مجـاز بـه      30قطعات تجاري بـا بـر بـاالي     •

اشند كه مساحت قطعات بعد از تفكيك كمتـر از  ب تفكيك مي

 .متر مربع نشود 500

متـر   30در صورتي كه تفكيك قطعات تجاري با بـر بـيش از    •

 4مجاز نباشد، ملزم به سـاخت تـوده اي بـا حـداكثر ارتفـاع      

 .مي باشند% 150طبقه و حداكثر تراكم 

متر كه مجاز به تفكيك نمي  30قطعات تجاري با بر بيش از  •

ملـزم بـه    4و  3براي ساخت توده اي با تعداد طبقات  باشند،

ايجاد شكست در توده هستند تا از ايجـاد يـك تـودة بـزرگ     

 .مقياس و مانع ديد و منظر جلوگيري شود

  

  

  

  

  

  

  



 

 

متر براي تامين فضـاي   20توده قطعات تجاري با بر بيش از  •

متر از بر خيابان عقب نشيني داشـته   3جلوخان بايد حداقل 

 .باشند

  

  

متر مجـاز بـه عقـب     15تودة قطعات تجاري با عمق كمتر از  •

  .نشيني نمي باشند

متر و عمـق بـيش از    20تا  15تودة قطعات تجاري با بر بين  •

متر از بـر   3متر، براي تأمين فضاي جلوخان بايد حداقل  30

 .خيابان عقب نشيني داشته باشند

  

  

ت حـداكثر  متر مجاز به رعاي 15قطعات تجاري با بر كمتر از  •

 .باشند مي% 100سطح اشغال 

متـر، از ارتفـاع    15توده هاي قطعات تجاري بـا بـر كمتـر از     •

متـر عقـب نشـيني در طبقـات      3حداقل  متر بايد 5/7باالي 

  .فوقاني داشته باشند

  

  

 5، 15حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري بـا بـر كمتـر از      •

  .باشد طبقه مي

متـر بايـد    15كمتـر از   حداكثر تراكم قطعات تجـاري بـا بـر    •

  .باشد% 400



 

 

 30متـر و عمـق بـيش از     20تا  15قطعات تجاري با بر بين  •

 .مي باشند% 70متر،  مجاز به رعايت حداكثر سطح اشغال 

متـر و عمـق    20تـا   15بـر بـين   توده هاي قطعات تجاري با  •

متـر   3حداقل  متر بايد 5/7، از ارتفاع باالي  متر 30بيش از 

  .بقات فوقاني داشته باشندعقب نشيني در ط

  

 

متر  20تا  15حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري با بر بين  •

  .طبقه مي باشد 5متر،  30و عمق بيش از 

متر و عمق  20تا  15حداكثر تراكم قطعات تجاري با بر بين  •

  .مي باشد% 250متر  30بيش از 

 30متـر و عمـق كمتـراز     20تا  15قطعات تجاري با بر بين  •

 .مي باشند% 100جاز به رعايت حداكثر سطح اشغال متر م

متـر و عمـق    20تـا   15بـر بـين   توده هاي قطعات تجاري با  •

متـر   3حداقل  متر بايد 5/7، از ارتفاع باالي  متر 30از  كمتر

 .عقب نشيني در طبقات فوقاني داشته باشند

  

 

  

 

متر و عمـق   20تا  15تعداد طبقات قطعات تجاري با بر بين  •

 .طبقه مي باشد 4متر، حداكثر  30ز كمتر ا

متر و عمق  20تا  15حداكثر تراكم قطعات تجاري با بر بين  •

 .مي باشد% 300متر  30كمتر از 



 

 

متـر و   20حداكثر سطح اشغال قطعات تجاري با بر بـيش از   •

 . مي باشد% 100متر  15عمق كمتر از 

متر و عمق كمتـر   20بيش از بر توده هاي قطعات تجاري با  •

متـر عقـب    3حداقل  متر بايد 5/7متر، از ارتفاع باالي  15 از

 .نشيني در طبقات فوقاني داشته باشند

  

 

متـر و   20حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري با بر بيش از  •

 .باشدطبقه مي 3متر،  15عمق كمتر از 

متـر و عمـق    20حداكثر تراكم قطعات تجاري با بر بـيش از   •

 .اشدمي ب% 250متر،  15كمتر از 

متـر و   20حداكثر سطح اشغال قطعات تجاري با بر بـيش از   •

ــيش از  ــر در طبقــة همكــف و اول  15عمــق ب و در % 70مت

 .باشدمي% 50طبقات دوم به باال 

متـر و   20حداكثر تعداد طبقات قطعات تجاري با بر بيش از  •

 .طبقه مي باشد 4متر،  15عمق بيش از 

متـر و عمـق    20از حداكثر تراكم قطعات تجاري با بر بـيش   •

 .مي باشد% 200متر،  15بيش از 

توده هاي قطعات با كاربري مختلط مسـكوني تجـاري بـا بـر      •

متر، براي تـأمين فضـاي    30متر و عمق بيش از  20بيش از 

متر عقب نشيني از بر خيابـان احمـدآباد    3جلوخان ملزم به 

  .باشندمي

 



 

 

 حداكثر سطح اشغال قطعـات بـا كـاربري مخـتلط مسـكوني      •

 .مي باشد% 70تجاري 

توده هاي قطعـات بـا كـاربري مخـتلط مسـكوني تجـاري، از        •

متـر عقـب نشـيني در     3حـداقل   متر بايـد  5/7ارتفاع باالي 

 .طبقات فوقاني داشته باشند

  

 

حداكثر تعداد طبقات قطعات بـا كـاربري مخـتلط مسـكوني      •

 .طبقه مي باشد 5تجاري 

نـبش شـرقي و   الزم است توده هاي قطعات تجاري واقـع در   •

 5غربي تقاطع خيابان بخارائي و احمدآباد بـا تعـداد طبقـات    

 .شكل بگيرند

الزم است توده هاي قطعات تجاري واقـع در نـبش شـرقي و     •

 6غربي تقاطع خيابان راهنمائي و احمدآباد با تعـداد طبقـات   

 .شكل بگيرند

الزم است تودة قطعة تجاري نـبش غربـي بلـوار كالهـدوز در      •

، 5، تعـداد طبقـات   %50ابان با سطح اشـغال  ضلع شمالي خي

 :و به صورت زير شكل بگيرد%  250حداكثر تراكم 

  

  

  

  

  

 



 

 

الزم است تودة قطعة تجـاري واقـع در نـبش شـرقي تقـاطع       •

 .شكل بگيرد 5خيابان شيرين و احمدآباد با تعداد طبقات 

الزم است تودة قطعة تجاري واقع در نبش شرقي تقاطع بلوار  •

د درضلع جنوب خيابـان احمـدآباد، بـا تعـداد     رضا و احمدآبا

 .شكل بگيرد 5طبقات 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  متر 15كمتر از   متر 30تا  15بين   متر 30بيش از  بر               عمق

  %100  %70-3  متر 30تا  20بين 

  %100  %70-3  متر 20تا  15بين 

  %100  متر 15كمتر از 

  
  
  
  

  متر 15كمتر از   متر 30تا  15بين   متر 30بيش از  بر               عمق

  14  متر 30بيش از 

  3  4  متر 30تا  20بين 

  4  5  متر 20تا  15بين 

  5  متر 15كمتر از 

  
  
  
  

  متر 15كمتر از   متر 30تا  15بين   متر 30بيش از  بر               عمق

  %150  متر 30بيش از 

  %250  %200  متر 30تا  20بين 

  %300  %350  متر 20تا  15بين 

  %400  متر 15كمتر از 

                                 
متر كه مجاز به تفكيك نمي باشند، براي ساخت توده اي  30قطعات تجاري با بر بيش از  .1

در توده هستند تا از ايجاد يك تودة بزرگ  ملزم به ايجاد شكست 4و  3با تعداد طبقات 
  .مقياس و مانع ديد و منظر جلوگيري شود

 حداكثر سطح اشغال مجاز توده هاي قطعات تجاري 

 تعداد طبقات مجاز توده هاي قطعات تجاريحداكثر 

 تراكم مجاز توده هاي قطعات تجارير حداكث



 

 

  5حوزه  
هيچ يك از توده ها از بر خيابـان احمـدآباد، در   عقب نشيني  •

 .طبقه همكف و اول مجاز نمي باشد

  

  

  

  

  

متر در صورتي مجاز به ساخت توده  25قطعات با بر بيش از  •

مي باشند كه با ايجاد شكسـت   2اي با تعداد طبقات بيش از 

يك تودة حجيم، بزرگ مقياس و مانع ديـد   در توده، از ايجاد

  .و منظر جلوگيري شود

تودة قطعة با كاربري فرهنگي واقع در ضلع جنوب خيابان در  •

اين حوزه، بايد در ميانة قطعه استقرار يابد، بـه گونـه اي كـه    

  .متر از بر خيابان احمدآباد فاصله داشته باشد 3حداقل 

 3، بعد از حداقل سطح اشغال قطعة فرهنگي در كليه طبقات •

 .بايد باشد% 70متر عقب نشيني، 

  

  

  

تعداد طبقات قطعة فرهنگي واقـع در ضـلع جنـوب خيابـان،      •

  .طبقه بايد باشد 2حداكثر 

حداكثر تراكم قطعة فرهنگي واقع در ضـلع جنـوب خيابـان،     •

  .مي باشد% 140



 

 

تعداد طبقـات تـودة قطعـة آموزشـي واقـع در ضـلع جنـوب         •

  .ي باشدطبقه م 4خيابان حداكثر 

و حداكثر تراكم آن % 35حداكثر سطح اشغال قطعة آموزشي  •

 . بايد باشد% 120

موقعيت استقرار تودة آموزشي در قطعه، بايد به صـورت زيـر    •

 :باشد

 

  

  

قطعات با كاربري تجاري، مختلط تجاري مسكوني و مسكوني  •

متر ملزم به رعايت حداكثر سطح اشـغال   35با عمق بيش از 

در طبقات دوم به باال مي % 50كف و اول و در طبقة هم% 70

  .باشند

قطعات با كاربري تجاري، مختلط تجاري مسكوني و مسكوني  •

متر ملزم به رعايت حداكثر سطح اشـغال   35با عمق كمتر از 

در طبقات دوم بـه بـاال   % 70در طبقة همكف و اول و % 100

  .مي باشند

 5متر،  35تعداد طبقات مجاز قطعات تجاري با عمق كمتر از  •

  .طبقه مي باشد

 3متر،  35تعداد طبقات مجاز قطعات تجاري با عمق بيش از  •

  .طبقه مي باشد

تعداد طبقات مجاز قطعات با كاربري مختلط تجاري مسكوني  •

  .طبقه مي باشد 3متر،  40با عمق كمتر از 



 

 

تعداد طبقات مجاز قطعات با كاربري مختلط تجاري مسكوني  •

  .طبقه مي باشد 5متر،  40با عمق بيش از 

 .طبقه مي باشد 5تعداد طبقات مجاز قطعات مسكوني،  •

 3در طبقات دوم به باال بايد بعد از % 70رعايت سطح اشغال  •

 .متر عقب نشيني باشد

در طبقات دوم به باال بايـد  % 50رعايت حداكثر سطح اشغال  •

متر عقب نشـيني از برخيابـان احمـد     3به گونه اي باشد كه 

 .دآباد صورت گير

  

  

  

  

 

 .متر باشد 12ارتفاع المان نشانه اي ميدان بايد حداقل  •

  

  

  

  

 

المان نشانه اي بايد در تقـاطع آكـس احمـدآباد و منتظـري      •

 .استقرار يابد

  

  

 



 

 

تودة با كاربري اقامتي پيشنهادي براي باغ آستان قدس بايـد   •

 .متر مربع شكل بگيرد 1000با سطح اشغالي در حدود 

امتي پيشنهادي براي باغ آسـتان قـدس   تعداد طبقات تودة اق •

 .طبقه مي باشد 4حداكثر 

موقعيت استقرار تودة اقامتي در بـاغ آسـتان قـدس بايـد بـه       •

 :صورت زير باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

تودة تجاري ورزشي واقع در شمال شرقي ميـدان ملـك آبـاد     •

 .شكل بگيرد 3بايد با تعداد طبقات حداكثر 

وي تودة تجاري ورزشي ارتفاع تودة سه وجهي پيشنهادي برر •

 .متر بايد باشد 25شمال شرقي ميدان، 

  

  

  

 



 

 

تودة تجاري پيشنهادي حاشية پايانة حمـل و نقـل، بايـد در     •

 .طبقه شكل بگيرد 2حداكثر 

  

  

 

تودة تجاري پيشنهادي واقع در جنوب غربي ميـدان بايـد بـا     •

در كليه طبقات و % 70، سطح اشغال 2تعداد طبقات حداكثر 

 .شكل بگيرد% 140 حداكثر تراكم

موقعيت استقرار تودة تجاري پيشنهادي واقع در جنوب غربي  •

ميدان درقطعه و نحوة تأمين فضاي باز آن بايد به صورت زير 

 :باشد

  

  

 

در تودة تجاري پيشنهادي در ضلع جنوب شرقي ميدان بايـد   •

با ايجاد شكست در توده به واسطة تغييـر تعـداد طبقـات، از    

رگ مقياس و مانع ديد و منظـر جلـوگيري   ايجاد يك تودة بز

  .كرد

  



 

 

  :كاربري و فعاليت ها
  

  :اهداف
در نظر گرفتن فضاهاي عمومي در جهـت مراكـز فعـاليتي     -

 مهم

فراهم نمودن مكان هاي خوشايند، مطلوب، بـا منظرسـازي    -

 زيبا، براي تجمع و گردهم آمدن مردم

 .اختالط كاربري ها در جهت سرزندگي خيابان -

ضور و نمود كاربري ها و فعاليت هاي جـاذب  استفاده از ح -

 جمعيت جهت ارتقاء كيفيت سرزندگي خيابان

  

  :ضوابط كاربري ها و فعاليت ها
  

فضاهاي عمومي خيابان مانند جلوخان ها بايد قابليت انطباق  •

 .با طيف گسترده اي از عملكردهاي مختلف را داشته باشند

عاليت درون گـرا  از ايجاد پروژه هاي ساختماني با عملكرد و ف •

در خيابان بايد اجتناب نمود؛ مگر اينكه اين مجموعه ها بيش 

از عرصه درون گراي خود پيش فضـايي عمـومي بـا كـاربري     

 .خاصي در ارتباط با محور خيابان لحاظ نمايد

محل فعاليت دستفروشان بايد به گونه اي طراحـي و تعيـين    •

چنـين  هم. شوند كه ديـدهاي بـدون مـانعي را فـراهم آورنـد     

روشنايي اين فضاها و نيـز فعاليـت هـاي پويـا و سـرزنده در      

ساعات پاياني شب بايد به منظـور ايجـاد احسـاس ايمنـي و     

 .امنيت در آنها تأمين گردد



 

 

اختصاص جلوخان كاربري هاي تجاري مالي به فعاليت هـاي   •

 .دستفروشان توصيه مي شود

در سـطح طبقـه   ) خرده فروشـي (حضور كاربري هاي تجاري  •

نظير سالن تئاتر، (كف و كاربري هاي ويژه جاذب جمعيت هم

 .ضروري است) سينما يا مركز تجمع

بايد ارتباطات بصري و فيزيكـي بـين فضـاهاي فعـال داخـل       •

 .ساختمان ها و پياده رو هاي مجاور برقرار گردد

ساختمان هاي بر خيابان مي توانند تا عمقـي معـين از خـط     •

د؛ و آن زماني اسـت كـه   مالكيتشان عقب نشيني داشته باشن

اين محدوده عقب نشيني براي ايجاد ورودي هاي سـاختمان  

، يا ديـگ فعاليـت هـا و    )در فضاي باز(ها، كافه هاي خياباني 

بـه عـالوه عقـب نشـيني     . كاربري ها مورد استفاده قرار گيرد

ممكن است براي گنجانـدن فضـاهاي عمـومي بـراي عـابران      

 .پياده نيز صورت پذيرد

گــرد و  هــاي دوره فضــايي بــراي اســتقرار فروشــندهامكانــات  •

ها تامين شده به واسـطه عقـب    دستفروشان بايد در جلوخان

  .، فراهم باشد)مطابق با ضوابط و حجم و توده(ها  نشيني توده

هايي كه نيازمند تعدد بارگيري يا تخليـه بـار    استقرار فعاليت •

  .باشند در حاشيه ميادين ممنوع است در طول روز مي

هاي عمومي در اليه مجاور خيابـان ممنـوع    تقرار پاركينگاس •

  باشد مي

احداث نمازخانه و توالت عمومي در مجـاور خيابـان ضـروري     •

  باشد مي



 

 

زا و بد منظـر در مجـاور خيابـان     هاي آلودگي استقرار كاربري •

  .باشد ممنوع مي

هـاي   هاي مترو، كـاربري  بايست در حاشيه ورودي ايستگاه مي •

ماننـد توالـت عمـومي، آبخـوري،     (مسـافرين  پاسخگو به نياز 

fast food  شوند تامين .... ) و.  

هـايي كـه نشـانگر     ها، استفاده از كـاربري  در پيشنهاد كاربري •

مانند واحدهاي تجاري، فروش، ( هاي خاص شهر باشد فعاليت

هـاي   خشكبار، زعفران و واحدهاي تجاري مرتبط بـا فعاليـت  

  .ضروري است) مذهبي

هاي بـا سـابقه در هـر حـوزه بـراي       ي كاربريحفظ و نگهدار •

  .تداوم شخصيت حوزه ضروري است

هـاي تــامين شـده بــراي    تجهيـز و مناســب سـازي جلوخــان   •

  .گيري قرارگاه رفتاري ضروري است شكل

ــده و مجــاور   در نظــر گــرفتن كــاربري • ــا فعاليــت زن هــايي ب

هـا در   و تامين حدودي اين كـاربري  هاي تجاري مالي كاربري

جلوخـان كـاربري تجـاري مـالي بـراي سـرزنده        ضلع مجاور

  .شود نمودن در ساعات غير اداري توصيه مي

) داروخانه، تاكسي تلفني(روزي  استقرار واحدهاي فعال شبانه •

  .ها ضروري است به طور پراكنده در حوزه

هـاي   ها به نحـوي كـه پيوسـتگي بدنـه     توزيع متعادل كاربري •

شـب و يـا بعـد از    خاموش يا غير فعـال در سـاعات انتهـايي    

  .ظهرها به حداقل برسد ضروري است



 

 

هـاي بـدون فضـا ماننـد      تجهيز فضا جهت تشـخيص فعاليـت   •

هـاي   در مقابـل جـداره  ... گردي، بسـاطي، و  دستفروشي، دوره

  .بدون فعاليت ضروري است

هاي مستقر در جلوخان فضاهاي تجـاري،   ها و كاربري فعاليت •

  .را تضعيف نمايدبايست اهميت بناي مسلط بر جلوخان  نمي

هاي متنوع به لحـاظ زمـاني و مخـاطبين بـه      استقرار كاربري •

نحوي كه باعث ايجاد رويـدادهاي متنـوع و پيوسـته و نقـاط     

فعل و روشن در خيابان در طـول سـاعات شـبانه روز شـوند،     

  .ضروري است

هـايي   هاي تشويقي براي استقرار كاربري به كارگيري سياست •

دارند مانند  مراجعه كنندهكاال و  يزسرركه به داخل پياده رو 

در طـول  ..) ، آبميوه فروشـي، گـل فروشـي،   هاي خياباني كاال

  .خيابان ضروري است

گيـري واحـدهاي مسـكوني در     ايجاد مكان اسـتقرار و شـكل   •

هـا   برخي نقاط از مسير به خصوص در طبقـات فوقـاني بدنـه   

  شود توصيه مي

  .لوگيري كردجهاي خيابان  بايد از تك عملكردي شدن عرصه •

وراق  در  شـود فضـاهاي مسـقف ماننـد كولونـاد      توصيه مـي   •

حاشيه خيابان در مواضعي كه  در طرح پيشنهادي مرد نظـر  

  .قرار گرفته است، تعبيه شوند

هـاي اداري و تجـاري و مـالي     در صورتي كه استقرار كـاربري  •

و غير فعال در ساعات غير اداري مجاز اسـت كـه     درشت دانه

ب نشيني توده اين كاربري ها، جلوخـاني بـراي   به واسطه عق

  .تامين فضاي شهري در نظر گرفته شود



 

 

در قطعات با كاربري مخـتلط مسـكوني و تجـاري تخصـيص      •

 .طبقه همكف  و اول به كاربري تجاري ضروري است

متـر   1رو حداكثر تا  هاي تجاري به داخل پياده ريزش فعاليت •

سـلب آسـايش    هـا نبايـد موجـب    مجاز است و ايـن فعاليـت  

  .رهگذران و عابران گردند

  
  
  



 

 

  معرفي باغ بام

اي تحت عنـوان   ،  لوكربوزيه و يكي از همكارانش، مقاله1926در سال 

اصـل معرفـي    5در اين مقالـه  . منتشر كردند» اصل معماري مدرن 5«

شده است، كه يك اثر معماري براي اينكه اثري مدرن به حساب بيايد، 

بر اساس اظهارات لوكربوزيه، دومين اصل . ا باشداصل را دار 5بايد اين 

البته قابل ذكر است كه سابقه استفاده از .اين مقاله، ايجاد باغ بام است

  .گردد مي النهرين و بابل بر باغ بام به تمدن كهن بين

هاي سبك مدرن و بـه طـور خـاص، لـوكر بوزيـه       باوجود اينكه تئوري

استفاده از باغ بام بـه عنـوان ابـزار    بعدها مورد انتقاد قرار گرفتند، ولي 

ايجاد فضاهاي سبز در محيط هاي شهري، بعنوان يك راهكار مناسـب  

در برابر مشكالت شهري موجود چون آلـودگي هـوا، افـزايش تقاضـاي     

ها، مورد قبوليت همگان قـرار   انرژي و استفاده بيش از توان زير ساخت

  .گرفت

Andrea Cochran      ده كتحصـيل دانشـ  ال معمـار منظـر و فـارغ

 Harvard graduate school(طراحي هاروارد تحصيالت عاليه 

of design (بام بهترين مكـان،  «: در مورد باغ بام اظهار مي كند كه

مكاني است بـراي گـذران اوقـات    «. »جهت تجلي معماري منظر است

مردم در فضاي بيرون در حالي كه در فضاي درون قرار دارنـد، تجلـي   

  »ـ بيرون درونمفهوم زندگي 

همچنين ايشان عقيده دارند كه ساخت باغ بام نوعي سـرمايه گـذاري   

يعني نوعي سـرمايه  . اقتصادي و خصوصي براي فضاهاي خارجي است

گذاري خصوصي كه هم مزاياي اقتصادي عمده بـه نفـع دولـت دارد و    

بسـياري از  . هم داراي مزايايي براي مالكيت خصوصـي بنـا مـي باشـد    

و كارشناسان محيط زيست در راستاي  ساخت باغ بـام   معماران منظر



 

 

ها با صدها هكتار وسعت در شهر، بزرگترين منـابع   عقيده دارند كه بام

اند و به واسطة كاشت گل و گيـاه   اند كه بدون استفاده رها شده شهري

  .قابليت تبديل شدن به فضاهاي سبز ارزشمند را دارند... و 

به لحاظ نوع استفاده و نحوه پوشش به دو ها  اين فرآيند سبز سازي بام

  :شوند دسته عمده تقسيم مي

، كه تحـت عنـوان بـام    )ضخامت كم(هايي با پوشش سبز  بام )1

  .شوند سبز شناخته مي

... ) درخـت، بوتـه و   (هايي با پوشـش متنـوع از گياهـان     بام  )2

يعنـي عـالوه بـر عملكـرد سـبز       .هاي مختلـف  جهت استفاده

كه تحت . دارند... چون نشستن و  سازي، عملكردهاي ديگري

 .شوند عنوان باغ بام شناخته مي

در تأليف حاضر، مزايا، خصوصيات، اهداف و ضوابط هر دونوع، به طـور  

  .مشترك ذكر شده است و واژة باغ بام به هر دو نوع مذكور، اشاره دارد

  :توان به موارد زير اشاره كرد از مزاياي ايجاد باغ بام مي

ي به فضاي سبز خارجي كه امنيت بيشـتري  قابليت دسترس •

 .براي حضور مردم دارند

كه هم قابليـت كشـت   (محلي براي كشت محصوالت گياهي  •

 )رسند در شهر را دارند و هم در شهر به مصرف مي

 ارتقا حسن تعلق شهروندان به مكان زندگي •

 هاي فرهنگي ارتقا ارزش •

 اكسيد كربن بهبود كيفيت هوا و جذب دي •

هـاي شـهر وتـامين     سـيالب بـام در خيابـان   كاهش جريـان   •

 آوري آّب باران سيستمي جهت جمع



 

 

و حشـرات در   هـا  ايجاد مكان زندگي براي پرنـدگان، پروانـه   •

     )biodiversityتوجه به (هاي شهري  داخل محيط

 هاي گرمايش و سرمايش ساختمان كاهش هزينه •

 سازي ساختمان اي جهت عايق تامين اليه •

 حرارتي شهري كاهش تاثيرات جزاير •

 كارايي انرژي •

 تصفيه آب و هوا •

 كاهش آلودگي صوتي •

ايجاد فضـاي عمـومي بـراي سـاكنان، كارمنـدان و مراجعـه        •

 )به تناسب نوع ساختمان(كنندگان به ساختمان 

 بازگرداندن طبيعت به زندگي شهري  •

اي صحيح اجرا و نگهداري شـود باعـث    به طور كلي اگر باغ بام به گونه

تحقـق پـذيري   .شود حيطي و كيفيت زندگي شهري ميارتقا آسايش م

  :اين مزايا به موارد زير نيز بستگي دارد

 )بر اساس نوع كاربري(نوع ساختمان  •

 هندسه و ارتفاع ساختمان •

 شرايط محيط داخلي ساختمان  •

 مكان استقرار ساختمان •

همچنين  توجه به اين نكته ضروري است كه ساخت باغ بام در حومـه  

راكم و منـاطق بـا جمعيـت پراكنـده، بـر روي جزايـر       هاي شهري نامت

  .حرارتي شهري، تاثير چنداني نخواهد داشت

هـاي     در ايران، باتوجه به رواج زندگي آپارتماني و خـالي شـدن عرصـه   

شهري از فضاي سبز ، ساخت باغ بام بطور چشمگيري در حال افزايش 

پـيش بينـي    ولي به دليل اينكه استاندارد خاصي در اين زمينه .است 



 

 

داري بـا مشـكالت    نشده است، عمدتا ً در حين اجرا، اسـتفاده يـا نگـه   

اين تاليف سعي در بيان ضرورت پيشنهاد باغ . اي مواجه هستند عديده

بام براي خيابان احمد آباد و استانداردها و ضوابط طراحـي موجـود در   

  .اين زمينه، با توجه به شرايط محلي دارد

  در خيابان احمد آباد مشهد ضرورت پيشنهاد باغ بام

ريزان و كارشناسان محيط  با توجه به گرايش روز افزون طراحان، برنامه

هاي شهري، ساخت باغ  زيست به حضور بيشتر فضاهاي سبز در عرصه

به عنوان يك ابزار مناسب در اين راسـتا در   »Roof garden«بام 

وجه  به مطالعـات  عالوه بر اين با ت. شود خيابان احمد آباد پيشنهاد مي

صورت گرفته در مورد پيشينة تاريخي خيابان احمد آبـاد، خيابـان در   

هاي جديد ايـن   گذشته شخصيت و هويتي سبز داشته است كه توسعه

تواند  بنابراين باغ بام رهيافتي است كه مي. هويت را دچار تزلزل كردند

بـان  اين هويت را باز سازي كرده و بر جنبـه خـاطره انگيـزي ايـن خيا    

  .بيافزايد

بعد شناختي مطرح در  10هاي انجام شده در زمينه  با توجه به بررسي

اي بر ارتقا كيفي ابعاد  تواند تاثير ويژه ميگزارش چهارم، ساخت باغ بام 

  .شناسي، عملكردي و زيست محيطي خيابان داشته باشد زيبايي 

خيابـان  بنابراين ساخت باغ بام به عنوان يك راهكار تحقق پذير بـراي  

ــاد پيشــنهاد مــي شــود، البتــه بــه شــرط رعايــت ضــوابط و   احمــد آب

  .استاندارهاي تعيين شده و مطابق با شرايط خاص محلي

از ديگر عوامل توجيه كننده پيشنهاد باغ بام براي خيابان احمـد آبـاد،   

محدوديت در سطوحي است كـه قابليـت اختصـاص بـه فضـاي سـبز       

نوان مكاني براي جبران اين كمبـود  رادارند، همين موضوع، بام را به ع

  .مورد توجه قرارداده است



 

 

  ضوابط طراحي

 )پيش از طراحي(مرحله ابتدايي  

  آيا بام مورد نظر براي تجهيز به باغ بام مناسب است؟ - ارزيابي بام 

براي آگاهي از مناسب بودن بام مورد نظر براي مجهز شدن به  باغ بام، 

نامه ريزان و كارشناسان محيط زيسـت  سازندگان، كاربران، طراحان، بر

در قالب يك چـك  اين سواالت  كه پاسخ دهند خاصيبايد به سواالت 

  .ليست كه در زير نشان داده شده است، تهيه مي شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  نكات كليدي طراحي باغ بام 

  محاسبه ظرفيت بارگذاري بام -1

طرح زهكشي براي آبياري گياهان توسط آب بـاران   -2

 ي آب ناشي از آبياري گياهانو جمع آور

طرح ريـزي بـراي نحـوة دسترسـي بـه بـام جهـت         -3

 نگهداري و تعمير باغ بام

 انتخاب گياهان مناسب -4

در نظر گرفتن تجهيزات مناسب براي باغ بام باتوجه  -5

 .به هدف عملكردي در نظر گرفته شده براي بام

 براي تعيين ظرفيت بارگذاري بايد وزن خاك مرطوب، پوشش بام، بـار 

زنده انساني، تجهيـزات روي بـام و مكـان استقرارشـان در محاسـبات      

  .گردد لحاظ 

نكاتي كه جهت سبك كردن وزن بام بايد به آنها توجه كـرد، عبارتنـد   

  :از

هاي  تركيب خاك با مواد آلي و غير آلي و يا استفاده از محيط •

 )مثل خزه، كود يا ساير مواد آلي(كشت سبك وزن 

وزن بيشتري دارند بر روي ديوارهاي  هايي كه جانمايي بخش •

 باربر، ستون ها و ديوارهاي برشي

 )بار زنده(كنترل نحوه و ميزان استفادة مردم از بام  •

هـا، بـدون    ضخامت كمتر اليه(تعبيه بام سبز به جاي باغ بام  •

 )داري نياز به باغبان، بدون نياز به تجهيزات جهت نگه

  

  

  



 

 

 زهكشي 

بام بايد يك اليه سـنگريزه بـه   كشي باغ  در اطراف سيستم زه •

  .عنوان الية فيلتر تصفيه كنندة آب باران در نظر گرفته شود

هرگونه اليه سازي و پوشش روي بـام، نبايـد جريـان آب بـه      •

  .سمت سيستم زهكشي و يا ناوداني را سد كند

مسيرهاي جريان آب بر روي بام بايد به درستي شناسـايي و   •

در اين مسـيرها  .. ) كنترل،  داري عايق، نگه(اقدامات ضروري 

  . پيشنهاد شود

اي باشد كه آب باران را به سمت  شيب بندي بام بايد به گونه •

  .گياهاني كه آب بيشتري نياز دارند، هدايت كند

آوري آب باران بـه جـاي سيسـتم زهكشـي از      اگر براي جمع •

شود، بايـد آب بـاران بـه منظـور      سيستم ناوداني استفاده مي

  .آوري شود ياري دستي، در مخازني جمعاستفاده در آب

بـه لحـاظ شـيب،    (اي طراحـي شـده باشـد     بام بايد به گونـه  •

كه از جمع شدن اب ) استقرار گياهان  و تجهيزات عملكردي

  .جلوگيري كند) ايجاد آبگير(در يك قسمت 

عالوه بر اليـة زهكشـي   ) كشي اليه زه(بايد يك اليه حفاظتي  •

ن آب ناشـي از آبيـاري   موجود، جهت جلوگيري از جمع شـد 

  .گياهان در نظر گرفته شود

  

 نگهداري 

به منظور سهولت نگهداري، دسترسي و تعمير، باغ بـام بايـد    •

در چند بخش نصب و اجرا شـود و از اجـراي آن بـه صـورت     

شود كه  بندي باعث مي اين تقسيم . يكپارچه بايد پرهيز شود



 

 

ه برچيـدن  ، نيازي بتعمير داشت هب احتياج ماگر قسمتي از با

  .كل بام نباشد

وزن مخزن احتمالي در هر بخش و وزن خاك مرطوب آن، از  •

فاكتورهايي هستند كه براي تقسيم بندي بـام بايـد بـه آنهـا     

  .توجه كرد

  

 انتخاب گياه 

 :براي انتخاب نوع پوشش گياهي بايد به موارد زير توجه شود

 نوع و شيوه آبياري •

 نوضعيت پوشش گياهي مورد نظر در زمستا •

بـه  (داري و آبياري پوشش گياهي  مدت زمان الزم جهت نگه •

 )خصوص در فصل تابستان

ارتفاع و موقعيت  -ميزان نور و بادي كه بام دريافت مي كند  •

هاي اطراف بر ميزان نور و بـاد   ساختمان نسبت به ساختمان

با توجه بـه شـرايط بـاد و     .تواند تاثير گذار باشد دريافتي مي

قابليـت رشـد در شـرايط    كه  ي انتخاب شوندنور، بايد گياهان

  .سخت را هم داشته باشند

گياهاني كه در عمق خاك در نظر گرفته شده  -  عمق خاك •

در . براي باغ بام بتوانند ثابت شوند و بـه رشـد ادامـه دهنـد    

بـراي  . باشـد  واقع، عمق خاك يك عامل محدود كننـده مـي  

از بـراي  انتخاب نوع پوشش گياهي بايد عمق خاك مـورد نيـ  

هر نوع درخت، بوته و يا گل بررسـي شـود و براسـاس عمـق     

شـود،   خاك مورد نياز و عمق خاكي كـه در بـام تـامين مـي    

 .پوشش گياهي مناسب انتخاب شود



 

 

آبياري گياهان بـه خصـوص، در    -ميزان دسترسي به آب  •

اگـر بـام   . طول فصل تابستان بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد     

ماننـد  (و فصلي به لحاظ زمـاني   ساختماني با كاربري منقطع

به بـاغ بـام مجهـز شـده     ) ساختمان هاي اداري و يا آموزشي

باشد، بايد به اين نكته توجـه كـرد كـه بـراي آبيـاري آن در      

شـود، سيسـتمي    هايي كـه از سـاختمان اسـتفاده نمـي     زمان

همچنين با توجه بـه اقلـيم هـر منطقـه،     . خاص، تعبيه گردد

د انتخـاب شـوند كـه بـا شـرايط      گياهاني براي بـاغ بـام بايـ   

 .خشكسالي نيز سازگار باشند

مكان نشستن، ايستگاههاي بررسي شرايط  -ساير موارد  •

حاوي كود، ظرف هاي غذاي  آب و هوايي، سطل هاي

تنها بخشي از تجهيزاتي هستندكه ... گلخانه و  ،پرندگان

  .توانند در باغ بام قرار داده شوند مي

ود به پوشش گياهي قبل از دادن ك -كود دهي  -

روي بام بايد ميزان توانايي سازة بام براي تحمل 

وزن كود و سازگاري ساختار زهكشي روي بام با 

همچنين بايد . اين نوع كود مورد بررسي قرار گيرد

به مسايل نظارت، نگهداري وجمع آوري كود نيز 

 .توجه شود

بايد با توجه به ظرفيت بارگذاري  -  مكان نشستن -

هاي موجود در روي بام به  مخزن. گيرد بام صورت

شرطي كه از استانداردهاي ايمني به شرح زير 

برخوردار باشند مي توانند عملكرد نشستن نيز 

 :داشته باشند



 

 

اگر مخزن در كناره بام قرار دارد، ارتفاع نرده يا  )1(

جان پناه بام به اندازه معين شده در استانداردهاي 

  .باشد ايمني، از ارتفاع مخزن بلندتر

اي باشد كه  جانمايي مخزن در روي بام به گونه )2(

جان پناه يا (از لبه بام ) سه فوت(حداقل دو متر 

 .فاصله داشته باشد) نرده

 

توان بر روي باغ بام، يك فضاي  مي -  گلخانه -

بايد . مطالعه دائمي در مورد گياهان فراهم كرد

قبل از ساخت گلخانه بررسي شود كه آيا بام 

. خت گلخانه بر روي آن را دارد يا نهقابليت سا

سپس مسايلي چون جانمايي، جهت يابي، عايق 

خورشيدي، به منظور  هاي سازي و تعبيه پانل

بهينه كردن فرآيند گرمارساني و به حداقل 

 .رساندن سايه بايد مورد توجه قرار بگيرند

هاي بررسي شرايط آب و هوايي و  ايستگاه -

هاي  ايستگاه  -  فضاهاي مربوط به حيات وحش

مربوط به تعيين دما، ميزان رطوبت و جهت و 

هاي  هاي پرندگان، مكان ميزان وزش باد، حوضچه

توانند در باغ بام  تغذيه و آشيانه پرندگان  نيز مي

فضاهاي مختص حيات وحش بايد . مستقر شوند

معرض ديد پنجرة  اي محافظت شده، در در گوشه

شستن در هاي ن ساختمان هاي اطراف و مكان

  .روي بام، تعبيه شوند



 

 

هـاي   در مورد استانداردها ونكات قابل توجه در مورد اسـتقرار ايسـتگاه  

آب و هوايي بايد از استانداردهاي سازمان هواشناسي هر كشور تبعيت 

  .كرد

  

 مصالح مورد استفاده در باغ بام 

مصالح مورد نياز، بستگي به نوع بام و هدف مور نظر يعني  ايجـاد بـاغ   

بخشي از اين مصالح كه در تمام انواع بام عموميت . ام يا بام سبز داردب

  :دارند عبارتند از

 گياهان  •

 جعبه هاي گل •

 هاي كشت گل و گياه محيط •

 .ها وجود دارد هايي كه قابليت راه رفتن بر روي آن پوشش •

مكانهاي نشستن، تجهيزات مربوط به فضاهاي مختص حيات  •

  ...ود وهاي حاوي ك وحش، گلخانه، سطل

 


