بسمه تعالی

چارچوب فرآیند تدقیق و بومی سازی « ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر ضهری»
موضوع (مصوبه  87/9/55ضورای عالی ضهرسازی و معماری ایران)

ضَضای عالی ضْط ساظی ٍ هعواضی ایطاى زض جلسِ هَضذِ  78/9/22ضوَات ٍ هروطضا

اضاروای ی سوی سو وا ٍ هٌ وط

ضْطی ضا هَضز اػَیة قطاض زاز .ایي ضَات ٍ هرطضا یِ زض هر اس هلی اسٍیي ضسُ است زض ساظٍیاض ٍ فط آیٌس اعطیف
ضسُ هی تایست تَهی ساظی ٍ اسق ق ضَز.
اظ آًجا یِ پس اظ گصضت حسٍز  10هاُ اظ اتالغ ایي هػَتِ یِ اا یٌَى زض ّ چ یک اظ استاى ّا ضًٍوس توَهی سواظی
اکو ل ٍ اسق ق هػَتِ اًجام ًطسُ است لصا ضاٌّوای ظیط تِ عٌَاى چاضچَب یلی تطای اًجام اقساها هَضز ً اظ اْ ِ ٍ
اتالغ هی گطزز.زض جْت تَهی ساظی ضَات هصیَض هَاضز ظیط هی تایست هَضز اَجِ ٍاقع ضًَس :

 -1نقص کارکردی ضهری

تا عٌایت تِ آًکِ ًرص یاضیطزی ضْط (غٌعتی اجاضی ذسهاای گطزضگطی ظیاضای ٍ )...زضٍیژگی ّای یالثسی ضْط
ااح ط گصاض است ضطٍضی است زض ًرست ي گام ًرص ضْط اع ي ضَز.
تِ عٌَاى هخال اَّاظ ضْطی غٌعتی اثطیع ضْطی اجاضی هطْس ضوْطی ظیواضای تَضوْط ضوْطی ً واهی  -زفواعی
هحسَب هی ضَز  .ایي هَضَع اظ آى جْت ٍاجس اّو ت است یِ هخال زضضْط ّای ظیاضای ً اظ تِ ایجاز ًطاًِ ضْطی
تَیژُ زض اططاف اهایي ظیاضای اّو ت ت طتطی زاضز ٍ یا هخال زض ضْط ّای غوٌعتی پو ص ت ٌوی فاواّای اسطیحوی ٍ
گصضاى اٍقا فطاغت اظ اّو ت ت طتطی تطذَضزاض است.

) 5ارزش های ضهر (ارزش های کالبدی (مادی ) و ارزش های معنوی )

زض ایي هطحلِ ٍیژگی ّای اضظضوٌس یالثسی ضْط ً طساذتاضضْطی تٌاّای هْن الگَ ّای اغ ل هعواضی ًحَُ
اضاثاط تٌا ّای هعواضی تا گصض ّا ًحَُ ّوسایگی ٍاحس ّای هسکًَی ٍ ...هَضز اَجِ قطاض گطفتِ ٍ اضظش ّای
هعٌَی ً ط اضاثاطا اجتواعی زض تاظاض ًحَُ هطاضیت عوَهی زض تط گعاضی هطاسن هصّثی ٍ آی ي ّای هلی ٍ اضاثاط

آى تا یالثس ضْط هَضز اَجِ قطاض هی گ طز  .اَجِ تِ ایي هَاضز اظ آًجا اّو ت هی یاتس یِ اٍال اجلی َّیت یالثسی
ضْط زض گطٍ اساٍم اضظش ّا اغَل ٍ ٍیژگی ّا ی هَجَز زض ترص ّای ااضیری  -فطٌّگی ضْط هی تاضس ؛ تٌاتطایي
جْت تاظیاتی َّیت یالثسی ضْط زض ترص ّای اَسعِ ضْطی ضٌاسایی ایي اغَل اضظش ّا ٍ ٍیژگی ّا ٍ اسطی آى
تِ ترص ّای اَسعِ اهطی ضطٍضی است؛ حاً ا ضٌاسایی اضظش ّای هعٌَی ضْط تِ هٌ َض حسظ ٍ حطاست اظ آًْا تِ
عٌَاى ترطی اظ َّیت جاهعِ ضْطی ضطٍضی تِ ً ط هی ضسس.
 -3ویژگی های بستر طبیعی

زض ایي ترص ٍیژگی ّای تستط ّای طث عی ضْط ضاهل حَظُ آتر ع ( هٌاتع ااه ي آب ) ٍیژگی ّای ظه ي ضٌاذتی
ظلعلِ ذ عی ًسَش پصیطی ظه ي ٍ  ...قاتل ت ّا ٍفطغت ّا هحسٍزیت ّا ٍ اْسیس ّا زض ضاتطِ تا ٍیژگی ّای طث عی
هَضز عٌایت قطاض ذَاٌّس گطفت .
زض ایي ترص ّوچٌ ي هَاّة طث عی قاتل اَجِ ( ً طضٍزذاًِ زضیا جٌگل یَّستاى چطوِ ٍ  )...یِ جعئوی اظ
حرَق عوَهی ً ع هحسَب هی ضًَس هَضز ضٌاسایی ٍ اَجِ قطاض ذَاّس گطفت  .اَجِ تِ ٍیژگی ّوای طث عوی اظ آى
جْت حائع اّو ت است یِ اٍال عسم اَجِ تِ هَاضزی ً ط هٌاتع ااه ي آب ضْطهوکي است تِ اػو واای هٌجط ضوَز
یِ ظه ٌِ ّای آلَزگی آب ٍ هسسٍز ًوَزى هس ط ّای ّسایت آب ضا فطاّن ًووَزُ اسوت هَجوة آسو ة ضسواًی توِ
تٌاّای ااضیری ضسُ ٍ سالهت ضْطًٍساى ضا هَضز اْسیس قطاض زّس .
حاً ا ضٌاذت ه عاى ًسَش پصیطی ظه ي زض تْطُ گ طی اظ آب ٍ پَضص گ اّی هَحطاست ضوي آًکوِ اَجوِ توِ هَاّوة
طث عی ٍ تْطُ تطزاضی اظ چطن اًساظ ّای آضاهص ترص آًْا زض جْت گ طی تٌاّا هکاى یاتی غح ح تٌاّا تا اَجوِ توِ
لعٍم تطذَضزاضی ّوِ ضْطًٍساى اظ ایي چطن اًساظ ّا ٍ ّواٌّگی تا طث عت هَحط ذَاّس تَز .اظ سَی زیگوط الظم اسوت
ًحَُ ااح ط عَاهل اقل وی تط ٍیژگی ّای گًَاگَى یالثس تٌاّا هَضز اَجِ ٍاقع ضَز.
 -4طرح سه بعدی ضهر ( ویژگی های مربوط به احجام موجود در ضهر )

زض ایي ترص زاًِ تٌسی ًسثت فاای پط ٍ ذالی ٍ ًسثت طَل عطؼ ٍ اضاساع تٌاّا هَضز اَجِ قطاض ذَاّس گطفت ( .
زض ضْط ّای تعضگ ضْط تط اساس ارس وا عطفی ٍ ضسوی تِ اسک ک هَضز تطضسی قطاض ذَاّس گطفت ) ضوي آًکوِ

زض ایي ترص ًحَُ هحلِ تٌسی ضْط زضزٍضُ ااضیری فااّای هْن زض سلسلِ هطااة ضْطی ( هحلِ یالى هحلوِ ٍ
ضْط ) فاا ّای ّوسایگی ٍ ضٍات فااّای تاظ ً وِ تاظ ٍ تستِ تا یکسیگط هَضز اَجِ قطاض ذَاٌّس گطفت .
الظم تِ اَض ح است یِ اواهی ضْط ّا تط هثٌای شٌّ ا ضْطًٍساى ٍ عطف هَجَز زاضای یک ً ام هحلِ تٌسی ّستٌس
یِ ضیطِ زض فطٌّگ ااضیری ضْطًٍساى زاضز  .اظ سَی زیگط زض ططح ّای اَسعِ ضْطی ضْط ّا زاضای ارس واای قطاض
زازی تَزُ یِ هالک عول ضْطزاضی ٍزستگاُ ّای اجطایی است  .ایي ارس وا

چٌاًچِ تط یکسیگط هٌطثق ًثاضٌس هی

اَاًٌس هَجة تطٍظ چالص ّایی ه اى سایٌ ي هحال ضًَس  .اظ ایي ضٍ اَجِ تِ آًْا حائع اّو ت است  .عالٍُ تط ایوي
پ ص ت ٌی عٌاغطی اظ هثلواى ٍ احاح ِ ضْطی هتٌاسة تا ارس ن تٌسی عطفی هحال ٍ توط هثٌوای ٍیژگوی ّوای آًْوا
هَجة احک ن جایگاُ ّط هطحلِ ضسُ ٍ ًطاًِ ّای اوایع هحال اظ یکسیگط ضا فطاّن آٍضز  .عالٍُ تط ایي ضٌاذت ططح
سِ تعسی ض ْطاهکاى ضٌاسایی ًاٌّجاضی ّای یالثسی ضا تطای اعاای یو تِ اضارای ی سی س وا ٍ هٌ ط ضوْطی فوطاّن
ذَاّس ًوَز  .تا چٌ ي ضٌاذتی اهکاى اػو ن گ طی زض ذػَظ زاًِ تٌسی ترص ّای اَسعِ ضوْطی توا عٌایوت توِ
سَاتق ااضیری ضْط تِ ٍجَز ذَاّس آهس  .اظ سَی زیگط ضٌاسایی ًحَُ هحلِ تٌسی ٍ سلسلِ هطااة آى ه تَاًس زض ترص
ّای اَسعِ ضْطی تِ عٌَاى الگَ هَضز اَجِ قطاض گ طز .
 -5بافت و مصالح

زض ایي ترص هػالح هٌاسة اظ ً ط تافت ضًگ اٌاسثا

جٌس ٍ هر اس هع ي ذَاّس ضس  .ایي گًَِ هػالح هعوَال

زض ترص ّای ااضیری – فطٌّگی ضْط قاتل ضٌاسایی است .اظ ه اى هػالح جسیس ٍ هعاغوط هوی اوَاى هػوالحی یوِ
زاضای ٍیژگی ّای هطتطک تا هػالح هَضز استسازُ زض ترص ّای ااضیری  -فطٌّگی ضْط است ضا ضٌاسایی ًوَزُ ٍ
زض تٌاّای جسیس هَضز استسازُ قطاض زاضز  .اَجِ تِ ایي اهط یِ استسازُ اظ ّط یک هػالح هطسَم زض زٍضُ ااضیری ( آجط
ذطت سٌگ چَب ٍ  ) ...هَجة ایجاز اٌاسثا هعواضی هتٌاظط تا ٍیژگی ّای آى هػالح تَزُ است اظ یوک سوَ ٍ
ًرص هػالح ساذتواًی زض اًترال ٍیژگی ّای َّیتی ضیرت هعواضی ٍ ضْطساظی اظ سَی زیگط ضطٍض ضٌاسایی ایي
هػالح ضا تط ها هعلَم هی زاضز  .اظ سَی زیگط هػالح اًتراتی تایس قاتل تاظیافت ٍ پایساظی تَزُ ٍ هَجة آلَزگی هح
ظیست ًطًَس .

 -6مالکیت

تا عٌایت تِ ایي ٍاقع ت یِ هالک ت تٌاّا ٍ اضاضی غالثا ااتع ً ام اقتػازی ( هالک وت ذػَغوی) س اسوی ( هالک وت
زٍلتی ) ٍ فطٌّگی ( ٍقف ) ضْط است اَغ ِ هی ضَز حتی االهکاى اظ اغ ط ً ام هالک ت ظه ي ذَز زاضی ضَز  .ظیطا
اغ ط هالک ت ظه ي عوَها هَجة اغ ط زاًِ تٌسی جاتجایی جوع ت ٍ تط ّن ذَضزى ً ام اجتواعی ضْط هی ضوَز .
الظم تِ اَض ح است ایي اقساها هعوَال زض طَالًی هس هَجة ایجاز هحال تاال ضوْط ٍ پوای ي ضوْط هوی ضوَز .
ضٌاسایی هالک ت اضاضی اظ ایي جْت اّو ت زاضز یِ ظه ي ّوَاضُ تِ عٌَاى یک اتوعاض هْون زض احروق تطًاهوِ ّوای
ضْطساظی ٍ هعواضی زض زست زٍلت ّا هططح تَزُ است  .ضٌاسایی هالک ت اضاضی افطاز گطٍُ ّا ٍ زستگاُ ّای شی
ًسَش ضْطی ضا هطرع ًوَزُ ٍ ه عاى احرق پصیطی اػو وا یو تِ ضا فطاّن هی ًوایس .
 -7دانه بندی

یکی اظ ٍیژگی ّای تاضظ یالثس ضْط ّا زاًِ تٌسی ٍ یا تِ عثاض زیگط ًحَُ اسک ک قطعا اضاضی ٍاحس ّوای اطوک ل
زٌّسُ تافت است  .ایي زاًِ تٌسی زض زٍضُ ااضیری  -فطٌّگی ااتع عوَاهلی اظ ٍیژگوی ّوای فطٌّگوی  -اقتػوازی
طث عی ٍ یاضتطزی است  .تٌاتطایي زاًِ تٌسی ضْط یکی اظ تاضظُ ّای َّیتی ضْط هحسَب هی ضَز ٍ توطّن ظزى ایوي
زاًِ تٌسی تِ هعٌای اظ ه اى تطزى ٍ یا آس ة ضساًی تِ َّیت یالثس ضْط هحسَب هی ضَز  .تِ ّو ي سثة تایسوتی اظ
ایجاز تٌاّای تعضگ هر ا س ( هگا استطایچط ) ذَز زاضی یطز  .اَجِ تِ ایي اهط یِ زاًِ تٌسی اهطی سِ تعوسی اسوت ٍ
عالٍُ تط طَل ٍ عطؼ اضاساع ضا ً ع ضاهل هی ضَز هَجة ذَاّس ضس اوا اظ افوعایص اضاسواع ًاگْواًی زض ٍاحوسّای
اطک ل زٌّسُ تافت ضْطی ذَززاضی یٌ ن  .تِ ّو ي سثة الظم است اا اٍال :زاًِ تٌسی ضوْط ضا اغ وط ًوسّ ن حاً وا:
اًساظُ یاضتطی ّا ضا حسظ ًوَزُ ٍ زض غَض ً اظ تِ اَسعِ تٌای جسیسی تا ّواى هر اس احساث ًوای ن  .حالخا  :سوطح
عولکطز یاضتطی ّا ضا تا هر اس ضْطی آًْا ّواٌّگ هی ًوای ن ؛ تِ عثاض زیگط اگط یاضتطی هوَضز ً وط هوا هر واس
ضْطی زاضز آى ضا تِ هحلِ احو ل ًکٌ ن .
 -8خیابان ها و میدان ها

ه ساى ّا ٍذ اتاى ّا زض زٍضُ ی ه اًی ( سِ زِّ ًرست قطى حاضط ّجطی ضوسوی ) ترطوی اظ ًروص تواظاض زض زٍضُ
ّای فطٌّگی ٍااضیری ضا تِ عْسُ گطفتِ اًس  .زضاغلة ضْط ّای ایطاى حساقل یکی اظ ذ اتاى ّوا ٍ ه وساى ّوا هحول

گصضاى اٍقا فطاغت ٍ ترطی اظ َّیت ضْط هحسَب ضسُ ٍ زض طَل ظهاى تاعج ایجاز تطذی اظ ذواططا جوعوی ًوعز
ضْطًٍساى ضسُ اًس  .تٌاتطایي اغ ط سطح هرطع ذ اتاى اغ ط اطاین ٍ ارطیة ٍ ًَساظی تٌاّای ٍاقوع زض جوساضُ ّوای
ذ اتاى ّا ٍ ه ساى ّا تاعج هرسٍش ضسى اضظش ّا ی َّیتی ٍ حصف ترطی اظ ذاططا ضْطًٍساى هوی گوطزز  .توِ
ّو ي سثة ضطٍضی است اظ اغ ط هػالح یف اغ ط سطح هرطع ذ اتاى ٍ اغ ط اطاین ٍ یاضتطی تٌاّای ٍاقع زض حاض ِ
ذ اتاى ّا ٍ ه ساى ّایی تا ایي ٍیژگی ّا ذَززاضی ًوای ن.
 -9جسئیات و عناصر ضاخص

زض ّط ضْط ااضیری عٌاغط ٍ جطئ ا هعواضی ضاذػی ٍجَز زاضز یِ ترطی اظ َّیت ضْط توَزُ ٍ اسوتسازُ اظ آًْوا زض
ترص ّای اَسعِ ضْطی اهطی ضطٍضی است .ل کي تایستی عٌایت زاضتِ تاض ن یِ استسازُ اظ ایي عٌاغط تایسوتی توا
غساقت ٍ هتٌاسة تا یاضیطز آًْا اًجام ضَز  .تِ عٌَاى هخال تازگ طّای ضْط یعز اظ جولِ ٍیژگی ّای تاضظ یالثسی ایي
ضْط است اها ًوی اَاى ایي عٌػط ضا تسٍى یاضیطز ٍ غطفا تِ غَض ًوازیي زض تٌاّای جسیس االحساث تِ یواض گطفوت
.اها هخال ضخ تام ّا ٍ جاى پٌاُ فااّای ً وِ تاظ زض ضْطّای ااضیری ذَظستاى زاضای آجط یاضی هطثک ٍ ًرص تٌسی
ّای ٍیژُ ای است یِ زض حال ذاضط ً ع هی اَاًس زض تٌاّای جسیس هَضز استسازُ قطاض گ طز  .ضٌاسوایی ٍ توِ یواضگ طی
چٌ ي عٌاغط ٍ جطئ اای هی اَاًس زض تاظیاتی َّیت هعواضی هَحط تاضس.
-11آلودگی های بصری

ترص عوس ُ ای اظ آضستگی ّای هَجَز زض هٌ ط ضْطی ًاضی اظ الحاقا ًا هتٌاسة ٍ اسضیجی تِ تٌاّاست  .ااتلَّای
ًاّوگَى یاًال ّای ااس ساای ًا تساهاى ٍ...هػازیری اظ ایي آضستگی ّستٌس .تٌاتطایي سواهاًسّی توِ سو وا ٍ هٌ وط
ضْطّا جع تا حصف تطًاهِ ضیعی ضسُ ٍ اسضیجی ایي عَاهل ٍ فطاّن آٍضزى ظه ٌِ هتٌاسة پاسد گَیی آًْا تا اَجوِ توِ
حسظ حرَق ضْطًٍساى ه سط ًوی تاضس.ضستطَ ٍ او ع ًوَزى زٍضُ ای ًواّا اظ آلَزگی ّای هح

(ذاک زٍزُ حططُ

ٍ  ً)...ع اظ زیگط هَاضزی است یِ تایستی زض ایي ترص اظ اقساها هَضز ً ط قطاض گ طز.
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