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 کىترل مىظر ساختمان ي سیماي شهر

 قًاویه مؤثر در کىترل ساختمان

 مقررات ملی ساختمان

 
ٍ ّشت هجحث از همررات هلی در فبطلِ  ثرداشتِ شذ ۲۵۳۱سبختوبى از سبل  یهمررات هل يیتذٍ یّب ثرا گبم يیًخست

هظبدف ثب دٍ تحَل ػوذُ  راىیسبختوبى ا یهمررات هل يیتذٍ ۲۵۳۳از سبل . ذیرس راىیّیأت ٍز تیثِ تظَ ۲۵۳۱تب  ۲۵۳۱ّبی  سبل
سبختوبى در ٍزارت هسىي ٍ  یٍ اجرا یهؼبًٍت ًظبم هٌْذستأسیس ٍ وٌترل سبختوبى، دٍم؛  یلبًَى ًظبم هٌْذس تی: اٍل؛ تظَشذ

 هؼبًٍت.  يیسبختوبى در حَزُ ا یهمررات هل جیٍ ترٍ يیآى تأسیس دفتر تذٍ یٍ در پ یشْرسبز
سبختوبى  یلبًَى ٍضغ همررات هل يیاز اّذاف ا یىیٍ وٌترل سبختوبى آهذُ است  یلبًَى ًظبم هٌْذس یچٌبًىِ در هؼرف

ثرداری ٍ  ّب در طراحی، هحبسجِ، اجرا، ثْرُ اطَل ٍ لَاػذ فٌی وِ رػبیت آى. در ّویي لبًَى، درثبرُ همررات هلی آهذُ است: ثَد
ٍسیلِ ِ ست، آسبیش ٍ طرفِ التظبدی ضرٍری است، ثهٌب دّی ّب ثِ هٌظَر اطویٌبى از ایوٌی، ثْذاشت، ثْرُ ًگْذاری سبختوبى

حذٍد اختیبرات ٍ ٍظبیف  ّب ٍ تذٍیي خَاّذ شذ. حَزُ شوَل ایي اطَل ٍ لَاػذ ٍ ترتیت وٌترل اجرای آى ٍزارت هسىي ٍ شْرسبزی
ّبی  ِ ٍسیلِ ٍزارتخبًِای خَاّذ ثَد وِ ث ًبهِ ّر هجحث ثِ هَجت آییي دار وٌترل ٍ ترٍیج ایي اطَل ٍ لَاػذ در ّبی ػْذُ سبزهبى

ًبهِ وٌترل ٍ اجرای  هجوَػِ اطَل ٍ لَاػذ فٌی ٍ آییي .شْرسبزی ٍ وشَر تْیِ ٍ ثِ تظَیت ّیأت ٍزیراى خَاّذ رسیذ هسىي ٍ
 .(۵۵)هبدُ  دٌّذ سبختوبى را تشىیل هی ّب همررات هلّی آى

 

 
 

ّب ٍ  سبختوبى ٍ اهَر شْرسبزی، هجریبى سبختوبىاجرای  ّب ٍ سبیر هراجغ طذٍر پرٍاًِ ٍ وٌترل ٍ ًظبرت ثر شْرداری
ّب ٍ  وبرفرهبیبى در شْرّب، شْرن ّبی هٌْذسی سبختوبى ٍ شْرسبزی ٍ هبلىبى ٍ ػوَهی، طبحجبى حرفِ تأسیسبت دٍلتی ٍ

سبختوبى را  اًذ همررات هلّی همررات هلّی سبختوبى ٍ ضَاثط ٍ همررات شْرسبزی هىلف ّب ٍ سبیر ًمبط ٍالغ در حَزُ شوَل شْرستبى
 .(۵۳)هبدُ  شَد شْرسبزی تخلف از ایي لبًَى هحسَة هی رػبیت ًوبیٌذ. ػذم رػبیت همررات یبد شذُ ٍ ضَاثط ٍ همررات

ّب ٍ   ٍ شْرسبزی هسئَلیت ًظبرت ػبلیِ ثر اجرای همررات هلّی سبختوبى در طراحی ٍ اجرای توبهی سبختوبى راٍُزارت 
 .داردثر ػْذُ را  ّب الساهی است ثط ٍ همررات هسثَر در هَرد آىػوراًی شْری وِ اجرای ضَا ّبی طرح

ي ريستاهاي اسالمی شهر ها ي شًراهايها، دهیارييیژٌ کارکىان شهرداري  
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ای هتشىل از  همررات سبختوبًی جٌجِ هلی دارًذ ٍ ثرای توبهی شْرّبی وشَر یىسبى ّستٌذ ایي همررات زیر ًظر وویتِ
ٍ هٌْذسی پی، هؼوبری، ّبی فَالدی، هىبًیه خبن  ّبی ثتي آرهِ، سبختوبى ّبی هختلفی ًظیر سبزُ، سبختوبى ًظراى رشتِ طبحت

 شًَذ.  ّبی هرتجط ثب همررات سبختوبًی تذٍیي هی تأسیسبت هىبًیىی، تأسیسبت ثرلی ٍ سبیر تخظض
ّب در سراسر وشَر  گیرد وِ ثِ ػٌَاى حذالل ویفیت در ّوِ اًَاع سبختوبى همررات سبختوبًی اطَلی را در ثر هی

 لبًَى ًظبم هٌْذسی ٍ وٌترل سبختوبى، ۵۵است وِ هبدُ  يیسبختوبى ا یهمررات هلاز ًىبت لبثل تَجِ ٍ هْن اًذ، اهب  الرػبیِ الزم
تَاًٌذ هتٌبست ثب شرایط ٍیصُ ّر استبى پیشٌْبد تغییرات خبطی را در همررات هلّی سبختوبى  ّب هی استبى یّبی ًظبم هٌْذس سبزهبى»

اجرا  ٍزارت هسىي ٍ شْرسبزی لبثل یترثط ثب تظَ ی استبى ریاجرا در آى استبى ثذٌّذ. ایي پیشٌْبدات پس از تأییذ شَرای فٌ لبثل
ای ًبشی از ٍضؼیت اللیوی، هیساى ًیرٍی اًسبًی هبّر هَجَد در ّر هٌطمِ ٍ ٍفَر  ّبی هٌطمِ ثِ ایي ترتیت، تفبٍت «.خَاّذ ثَد

 شَد. هی ٍیصُ ّوبى استبى ثِ همررات هلی افسٍدُ همرراتّبی هظبلح ثَهی در ّر استبى ثِ ػٌَاى  ٍیصگی
. است  شذُ هٌتشر ثبشذ هی خبص هجحث یه ثِ هرثَط جلذ ّر وِ وتبة جلذ دٍ ٍ ثیست لبلت در سبختوبى هلی همررات

 . الساهبت4حریك،  همبثل در ّب سبختوبى . حفبظت۵اداری؛  . ًظبهبت۱. تؼبریف؛ ۲ :از ػجبرتٌذ سبختوبى هلی همررات ػٌبٍیي هجبحث
 ّبی سبختوبى اجرای ٍ . طرح۱سبزی؛  پی ٍ . پی۳ثرسبختوبى؛  ٍارد . ثبرّبی۳سبختوبًی؛  ّبی فراٍردُ ٍ . هظبلح۳سبختوبى،  ػوَهی

ّب؛  سبختوبى طٌؼتی . اجرای۲۲فَالدی؛  ّبی سبختوبى اجرای ٍ . طرح۲1آرهِ؛  ثتي ّبی سبختوبى اجرای ٍ . طرح9ثٌبیی؛  هظبلح ثب
 ٍ . آسبًسَرّب۲۳هىبًیىی؛  . تأسیسبت۲4ّب؛  ثرلی سبختوبى تأسیسبت اجرای ٍ . طرح۲۵اجرا؛  حیي در وبر حفبظت ٍ . ایوٌی۲۱
. ۱1اًرشی  هظرف در جَیی . طرف۲9ِطذا؛  تٌظین ٍ ثٌذی . ػبیك۲۱طجیؼی؛  گبز وشی . لَل۲۳ِثْذاشتی؛  . تأسیسبت۲۳ثرلی؛  ّبی پلِ

 ّب. سبختوبى از ًگْذاری ٍ . هرالجت۱۱غیرػبهل؛  . پذافٌذ۱۲تبثلَّب؛  ٍ ػالئن
 

 -همررات سبختوبًی افسٍى ثر هَازیي ػلوی ٍ فٌی، هتٌبست ثب شرایط التظبدی 
اجتوبػی ّر وشَر، سطح هْبرت فٌی افرادی وِ ثب ایي همررات سرٍوبر دارًذ، ّوبٌّگ ثب 

ّبی ػلوی ٍ فٌی هَجَد  ًیبزّب ٍ اهىبًبت هبدی ٍ هؼٌَی ٍ ثبالخرُ در چبرچَة شٌبخت
شَد ٍ در یه راثطِ تأثیر ٍ تأثر هتمبثل ثب ػَاهل فَق راُ اػتال را  تٌظین ٍ تذٍیي هی

  .پیوبیٌذ هی

ای ٍ  گفتٌی است اهرٍزُ در ثسیبری از وشَرّبی جْبى تْیِ ٍ تظَیت همررات سبختوبًی در سِ سطح هختلف هلی، هٌطمِ
اجرا است، ثِ ػٌَاى همررات هلی  سراسر وشَر لبثلشَد. ثِ ایي ترتیت وِ اطَل ٍ استبًذارّبی ولی سبختوبًی وِ در  هحلی اًجبم هی

شًَذ. سپس، در ّر هٌطمِ ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت خبص جغرافیبیی ٍ اللیوی ٍ گبّی شرایط التظبدی ٍ اجتوبػی،  سبختوبى تظَیت هی
همررات هحلی  گردد. افسٍى ثر آى در ّر یه از شْرّب یب ًَاحی هحلی ًیس هوىي است ضَاثط ٍ ضَاثط سبختوبًی خبطی همرر هی

ثَدُ ٍ ضَاثط ٍ همررات هحلی ًیس ًجبیذ ًبلض همررات هلی ٍ  ای ًجبیذ ثرخالف همررات  ٍضغ گردد. ٍلی در ّر حبل، ضَاثط هٌطمِ
 ای ثبشذ. هٌطمِ
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