
واحد کار سوم

هدف کلی: آشنایی با نقشه های محوطه سازی و
 ترسیم جزییات اجرایی آن

توانایی ترسیم نقشه های شهرک و محوطه سازی

زمان بندی پیشنهادی برای تدریس

نظری                   عملی

20                      6 توانایي 14

هدف های رفتاری: از فراگیر انتظار مي رود با گذراندن اين پیمانه بتواند:

1- بخش های اصلی در طرح های شهرسازی را نام ببرید.
2- انواع ضرایب تراکم در شهرها را شرح دهد.

3- تقسیمات محله های مسکونی را توضیح دهد.
4- مراحل اجرای نقشه های محوطه سازی را توضیح دهد.

5- عالئم را در نقشه های محوطه سازی به کار برد.
6- عناصر تشکیل دهنده ی محوطه را شرح دهد.
7- جزییات اجرایی محوطه سازی را ترسیم کند.
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سؤاالت تشریحی

1- عناصر تشکیل دهنده در محوطه ي اطراف خود را نام ببرید.
2- انواع مصالح به کار گرفته شده در پیاده رو را معرفی نمایید؟

3- عرض مسیرهای سواره و پیاده ي محل زندگی خود را اندازه بگیرید.
4- در عرض یک مسیر سواره»خیابان« چه عناصری را مشاهده مي کنید؟

5- برای دفع آب های سطحی در خیابان از چه ساختار اجرایی استفاده مي کنند؟
6- معموالً جنس مصالحی که برای ساخت پله های پارک به کار مي رود، چیست؟

7- سایبان هایی که در پارک ها ساخته مي شوند، چه نام دارد؟
8- به کاربرد سنگ و  یا سایر مصالح ساختمانی، درمحل تردد فضای باغ .... مي نامند.
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پیش آزمون:
سؤاالت چهارگزینه اي

1- اگر زمینی به ابعاد 10 متر عرض و 20 متر طول داشته باشیم، 60 درصد مساحت آن چند 
متر مربع است؟

 الف- 200متر مربع                                       ب-100متر مربع
 ج- 120 متر مربع                                        د-140 متر مربع

2- میزان شیب عرضی در مسیرهای پیاده رو چند درصد است؟
 الف- 2درصد                                              ب- 3 درصد

 ج- 5 درصد                                               د- 4درصد

3- معموالًجدول های کنار خیابان با چه مصالحی ساخته مي شوند؟
 الف- سنگی                                                ب- آجری

 ج- بتنی                                                    د- موزاییکی

4- کدام یک از مؤلفه های زیر، عناصر تشکیل دهنده ي یک باغ نمي باشد؟
 الف- کف سازي مناسب                                    ب- نورپردازی

 ج- گیاه کاری                                              د- ساختمان سازی

5- برای ایجاد سایه در مسیرهای پارک  از .................... استفاده مي شود.
 الف- درختان سایه انداز                                  ب- سایه بان

 ج- سقف                                                    د-گیاهان رونده

6-کدام یک از گزینه های زیر عناصر تشکیل دهنده ي  یک شهر نیست.
 الف- فضای سبز                                            ب- مسیرهای ارتباطی
 ج- رودخانه ها                                              د- سطوح ساختمان ها
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1-3 شهرک و محوطه سازی: 

شهر سازی مجموعه اي از علوم معماری و برنامه ریزي های زندگی اجتماعی 
است. شهر بسان خانه اي بزرگ، باید از صفات و مزایایی برخوردار باشد که 
بتواند آسایش  یک خانواده ي بزرگ  یعنی جامعه را فراهم و محیطی دلپذیر و 

مطلوب برای زندگی اجتماعی مهّیا کند.
به  و  است  اجتماع  فعالیت های یک  کننده ی  هماهنگ  شهرسازی،  علم 
مجموعه اي از علوم گوناگون نیاز دارد تا بتوان با آن مسائلی را که در طرح 
یک شهرالزم است بررسی نمود و سپس ایده های خود را آن چنان که متناسب 

انسان های یک شهر و یک اجتماع است در قالب طراحی شهری پیاده کرد.
دراین راستا، نقش اصلی یک شهرساز، ارائه ي راه حل های منطقی در رابطه 
با مسائل موجود جامعه ي شهری و تلفیق آن با تکنیک های شهرسازی، جهت 

یک زندگی راحت است.
سطوح تشکیل دهنده یک بافت شهری به سه بخش تقسیم می شود:

- سطوح ارتباطی 
- سطوح ساختمانی 
- سطوح فضای سبز

1-1-3 سطوحی که ارتباطات را برقرار می کند

 این بخش شامل جاده ها از قبیل پیاده روها، سواره رو، مسیرهای دوچرخه 
ارتباطی، پل ها و میدان ها و سایر مواردی که دراین رابطه قرار  و جاده های 
دارند)شکل های 1-3 و2 -3(. با توجه به عرض وسایل نقلیه موتوری و سرعت 
متوسط و کشش ترافیکی هریک ازآن ها عرض باند مسیرها تعیین مي شود. 
هم چنین شرایط طبیعی و شیب زمین و موقعیت جغرافیایی آن بی تأثیر بر 

سرعت وسایل نیست.

 شکل 2-3  شکل 3-1 
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-پیادهروها: درنظرگرفتن عرض الزم با توجه به تراکم عبور و مرور، درخت  
مورد نیاز و ارتفاع آن، نوع استفاده در مناطق مختلف شهری)مسکونی، تجاری، 

صنعتی و...( از موارد تعیین کننده و مؤثر مي باشند)شکل 3-3(.

از جمله  دوچرخه  ارتفاع  و  عرض  و  رعایت سرعت  - مسیر دوچرخه: 
عوامل طراحی مناسب است)شکل 3-4(.

2-1-3 سطوحی که در رابطه با احداث ساختمان ها قراردارند:

 این بخش شامل ساختمان های مختلفی از قبیل تجاری، صنعتی، مسکونی، 
فرهنگی، تفریحی، سرویس های عمومي و هتل ها است، که دراین رابطه ضرایب 
مختلف تراکم جمعیت از قبیل تراکم های کم و تراکم متوسط و تراکم زیاد 
مناطق مسکونی و  یا تجاری- مسکونی، مورد توجه قرار مي گیرد. در شکل 3-5 

دو بافت متراکم و گسترده را در دو اقلیم متفاوت نشان مي دهد.

هم چنین توجه به موقعیت آفتاب در شهر، جهت ساختمان ها و آفتاب گیری 
آن ها، فاصله ي ساختمان ها، ارتفاع ساختمان های مسکونی و سایر ساختمان ها 

نیز حائز اهمیت است)شکل 3-6(.

شکل 3-3 عرض مسیرهای اصلی   
و پیاده

 شکل 4-3 مسیر دوچرخه سواری
و پیاده

شکل 5-3 مقایسه ي دو بافت 
گسترده و متراکم در دو اقلیم

   مختلف)معتدل و مرطوب- گرم 
   و مرطوب(

 شکل 6-3 فاصله و ارتفاع ساختمان   
متناسب با موقعیت نورخورشید 
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الف-سطوحساختمانهایمسکونی: ساختمان های مسکونی، بخش بزرگی از 
سطح  یک شهر را اشغال مي کند. به همین جهت دارای اهمیت خاصی است. با 
 توجه به تراکم جمعیت در شهرهای مختلف و محله های  یک شهر، درطرح های

زیاد  تراکم  متوسط،  تراکم  تراکم کم،  به صورت  تراکم  تقسیم بندی  جامع1، 
واقع  در  تراکم ها  این  انواع   از  یک  هر  مي شود.  مطرح  زیاد  بسیار  تراکم  و 
مشخص کننده ي تراکم جمعیت در قسمت های مختلف یک شهر است و به 

صورت تعداد نفر در هکتار تعیین مي گردد)شکل 3-7(.

نوع تراکم، مشخص کننده ي سطح زیربنای ساختمان موردنظر و ارتفاع آن 
درمنطقه ي مربوطه است و در واقع یکی از عوامل اساسی درطرح یک بناست 

که باید همواره مورد توجه قرار گیرد)شکل 3-8(.
ب-سطوحساختمانهایآموزشی:درطرح جامع یک شهر، با توجه به تراکم 
جمعیت مناطق مختلف، سطوحی جهت ساختمان های آموزشی درنظر گرفته 
مي شود،  این سطوح در طرح جامع غالباً به صورتی مشخص مي گردد که با 
توجه به نوع ساختمان آموزشی بتواند تا شعاع معینی از مناطق مسکونی را زیر 

پوشش داشته باشد.

1-طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتي است  )حداکثر 10 سال (که در آن نحوه ي استفاده از اراضي 
و منطقه بندي مربوط به حوزه هاي مسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و کشاورزي و تاسيسات و تجهيزات و 

تسهيالت عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت هاي مربوط به آن ها تعيين مي شود.

 شکل 7-3 نقشه ي شهر هشتگرد

 شکل 3-8
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ج-سطوحساختمانهایتجاری:  این ساختمان ها شامل فرودگاه ها، مغازه ها، 
بازارها و سایر موارد مشابه است، که غالباً در مراکز عمده ي رفت و آمد، در اتصاالت 
جاده ها و هم چنین مراکز قدیمي خرید قرار گرفته اند. موقعیت ساختمانی مراکز 
خرید، از نظرتراکم و تسهیالت پارک نامناسب درشهرها، باعث شده، که  این 
مراکز به تدریج درپیرامون شهرها و درتقاطع خیابان ها ساخته شود و همواره 

باید مجموعه ي پارکینگ برای انواع فروشگاه ها در نظرگرفته شود.
باید سعی شود که این مراکز از مناطق مسکونی مجزا باشند. در طرح جامع 
هرشهر ضوابط مشخصی ازنظر سطح زیربنا، ارتفاع ساختمان، دسترسی های 
اطراف، پارکینگ مورد نیاز درمورد ساختمان های تجاری و مراکز خرید وجود 

دارد.
د-سطوحساختمانهایبهداشتی: محل ساختمان های بهداشتی و در رأس 
آن بیمارستان ها، باید باتوجه به شرایط هرشهر و حتی االمکان دور از سر و صدا 
و آلودگی هوا و درمنطقه ي سالم و به دور از دود و گرد و خاک و با دسترسی 
مناسب، در نظر گرفته شود. درمانگاه ها و کلینیک ها، ساختمان های هالل احمر، 
را با توجه به تراکم جمعیت محلی و دسترسی های ترافیک آن برای هر منطقه 

از شهر تعیین مي کنند.
ه-سطوحساختمانهایاداری: طراحی این نوع ساختمان ها با توجه به نوع 
استفاده از آن متفاوت بوده و در فرم های خاصی در بلوک های  یک و  یا چند طبقه 
 و در بعضی شهرها به صورت آسمان خراش طراحی مي کنند.  این ساختمان ها

اکثراً در مراکز عمده شهرها و نزدیک مراکز تجارتی قرار دارد.
و-سطوحساختمانهایخدماتی:هرشهر با توجه به وسعت و جمعیت آن به 
خدمات شهری نیازمند است. ساختمان  این نوع اماکن با توجه به نوع خدماتی 

که انجام مي دهد دارای فرم و طرح خاصی است.
ط-سطوحساختمانهایصنعتی: سطوح ساختمان های صنعتی از کارگاه های
کوچک و صنایع دستی تا کارخانه های بزرگ را شامل مي شود. در نظر گرفتن 
جهت باد، فاصله تا شهر، دسترسی های الزم از جمله مواردی است که در تعیین 

محل ساختمان کارخانجات و مراکز صنعتی نقش اساسی دارد.
ی-سطوحساختمانهایتفریحی: از جمله سینما، تئاتر، استادیوم ها و سایر 
ساختمان های تفریحی و ورزشی را شامل مي شود. سطوح  این ساختمان ها با 

توجه به جمعیت  یک شهر تعیین مي شود.
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• ضرایب مختلف تراکم در شهرها:

از قبیل ضریب  در طرح های جامع شهری درنظرگرفتن ضرایب مختلف 
اشغال جمعیت و ضریب تمرکز جمعیت ضروری است. تراکم های مختلف در 

شهر به صورت زیر تقسیم بندی مي شود:
1- مناطق پراکنده ي شهری)تراکم کم(- 120 الی 150 نفر در هر هکتار:

معموالً به مناطقی اطالق مي شود که دارای ساختمان های پراکنده با ارتفاع 
محدود و کوتاه )حداکثر دو طبقه( بوده و به صورت باز و پراکنده و تقریباً نیمه 

روستایی است.
2- مناطق نیمه متراکم شهری)تراکم متوسط (- 150 الی 300 نفر 

در هر هکتار:
 دراین نوع مناطق اجرای انواع تیپ های مختلف ساختمانی، امکان پذیر بوده 
و داشتن رابطه ي مناسب بین ارتفاع ساختمان ها و فاصله ي بین آن ها کاماًل 

ضروری است.
3-مناطق متراکم)تراکم زیاد(- بیش تر از 300 نفر درهرهکتار:

 دراین مناطق با توجه به موقعیت طرح جامع هر شهر از سطوح زمین های 
شهری و ارتفاع ساختمان ها حداکثر استفاده مي شود.

4- مناطق روستایی- 1 الی 20 نفر درهرهکتار.

• تقسیمات در محله های مسکونی:

در تقسیمات جزیی محله های مسکونی، ترافیک باید طوری درنظرگرفته 
شود که دارای راه های خروجی بوده و به خیابان های اصلی یک محله جریان 
پیدا کند. درصورتی که ترافیک به طرف راه های خروجی اصلی جریان نداشته 
باشد، باعث  ایجاد مزاحمت های غیرضروری برای رسیدن به راه های اصلی محله 
و به هم ریختن وضع عبور و مرور درمحله های مسکونی شده و مخارج اضافی 
برای پیاده رو سازی و نگهداری خیابان ها را در بردارد و ضمن آن خطرات ناشی 

از عبور و مرور اضافی را برای محله بوجود خواهد آورد. 
همه ي  تا  شود  طرح ریزی  طوری  باید  محله  خیابان های  یک  ترافیک 
احتیاجات و دسترسی های الزم را برای  یک منطقه برآورده سازد و در عین 

حال  یک آرایش مناسب برای تقسیمات جزیی به وجود آورد.
با زوایای درست و حساب شده اي  باید  ضمناً خیابان های فرعی محله ها 
وارد خیابان های اصلی شوند. تعداد خیابان های متقاطع باید به حداقل ممکن 
برسد. زوایای ورود از  یک خیابان کوچک به یک خیابان اصلی باید با در نظر 
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گرفتن دید کافی برای رانندگان و عابران پیاده انتخاب شوند. در شکل های 3-9  
و10-3 و11-3 نمونه هایی از محله های مسکونی را نشان مي دهد.

این مجتمع ها با داشتن فضای مشترک خصوصی در وسط و تأسیسات مورد 
نیاز، که با توجه به تعداد واحدها و افراد در این مجتمع ها منظور مي شود، ) از 
قبیل کودکستان، مدرسه، فروشگاه، زمین های ورزشی و...(، دارای خصوصیات 
خاصی است. در طراحی دسترسی های این مجتمع با درنظرگرفتن یک مسیر 
کاماًل مجزا برای ورودی اتومبیل ها و پارکینگ های ساختمان ها الزامي است که 

به جهت ورودی ساختمان ها، توجه شود.

شکل 3-9   

شکل 3-10   
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در طرح این مجموعه ضمن در نظرگرفتن فضای مشترک گروهی، در وسط، 
واحده��ای مختلف، به صورتی طراحی ش��ده اند که هر چن��د واحد دارای  یک 
فضای مشترک خصوصی تر نیز باشد. پارکینگ های مورد نیاز، درفضای مشترک 
اصلی مجموعه قرار گرفته اند. سیس��تم طراحی ورودی ساختمان ها در رابطه با 

خیابان های اطراف و داخلی محوطه نیزکاماًل جالب توجه است. 
مسکونی  طبقه ي  دو  ساختمان های  برای  فضا،  زیرحداقل  طرح های  در 
پیشنهاد مي شود که نسبت سطح زیربنا در ساختمان های دو طبقه با فضای 

حیاط مشخص گردیده است.

فرم و جهت ساختمان در این اشکال مالک نیست، بلکه جهت ساختمان در 
مناطق مختلف، با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی و میدان تابش آفتاب 

تعیین مي شود.

3-1-3- سطوح فضای سبز:

سطوح فضاهای سبز در شهرها شامل کلیه پارک ها، باغ ها، فضاهای سبز، 
میدان های بازی و مناطق ورزشی بدون سقف، نوارهای سبز کنار جاده ها و 
منازل و هم چنین میادین بزرگ و موانع سبز را شامل مي شود)شکل  3-12(.

 شکل 3-11
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توزیع سطوح فضاهای سبز درشهرها باید به صورتی انجام پذیرد که تمامي 
مجموعه ي  یک شهر را دربرداشته، به طوری که هر منطقه از شهر و در هر محله 
از آن، از این سطوح، درحد سهم خود برخوردار باشد و افراد آن منطقه و  یا آن 
محله، بتواند با طی نمودن  یک فاصله ي منطقی حداکثر 400 متر با حداکثر 
فاصله ي زمانی به صورت پیاده 10 دقیقه، به فضای سبز دسترسی داشته باشد. 
باغچه ها و نوارهای سبز در جلوی منازل باید طوری تعیین شوند که راه عبور 

پیاده را سد ننماید. 
باید توجه داشت که گستردگی زیاد پارک ها در یک منطقه ي خاص، محروم 
گذاشتن دیگر مناطق از فضای سبز را در بردارد و منطقی است که سطوح 

فضاهای سبز عادالنه در سطح شهر تقسیم شود.
سطوح و فضاهای بازی و مناطق ورزشی در شهرها از مواردی است که باید 
برای مناطق و محله های مختلف منظور نمود. میدان های بازی، با توجه به سن 
استفاده کنندگان باید دارای شعاع دسترسی مناسبی باشند، مثاًل برای اطفال 
کوچک بین 200 تا 250 متر و برای نوجوانان 400 الی 600 متر و برای جوانان 
از 600 الی 1200 متر در نظر گرفته مي شود. در مجموع سطوح مناطق سبز 
در مجموعه های شهری برای هر ساکن شهر حدود حداکثر 20 متر مربع منظور 

شکل 12-3 فضاهای سبز شهری با   
 رنگ سبز درنقشه نشان داده 
شده است.
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مي گردد که شامل کلیه سطوح و فضاهای سبز ورزشی است. شکل 3-13 

گستردگی فضای سبز در کنار سطوح مختلف یک شهر را نشان مي دهد.

 شکل 13-3 گستردگی فضای سبز در
      محدوده ای از شهر
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2-3 اطالعات و عالئم درنقشه های شهرک و محوطه سازی 

1-2-3 شکل زمین و موقعیت ساختمان در نقشه:

 زمین قسمت جامد کره ي زمین است و تصویر سه بعدی از آن »توپوگرافی« 
یا »فرم زمین« نامیده مي شود. برای  ایجاد ارتباط با شکل زمین در نقشه های 
دو بعدی1، یکی از روش های ترسیم، استفاده از  هاشور است.  هاشور خطوطی 
است که به موازات شیب رسم شده و خطوط تراز متوالی را به هم وصل مي کند 

)شکل3-14(.
معمول ترین روش نمایش فرم زمین بر روی نقشه های دو بعدی استفاده از 
خطوط تراز است. خطوط متوالی در نقشه که با هم فاصله ي عمودی مساوی 

دارند)شکل 3-15(.

برای خواندن نقشه های تراز  یا نقشه ي توپوگرافی شناخت عالئم در نقشه 
الزم است. ازمهم ترین عالئم اشاره شده در این نقشه ها، مي توان خط الرأس ها 
و دره ها را نام برد. در شکل 16-3 بخشی از یک نقشه ي تراز را نشان مي دهد 

که خط الرأس ها و محل دره ها را مشخص نموده است.

 شکل 14-3 هاشور در نقشه های
   توپوگرافی

شکل 15-3 فرم زمین یا ترسیم   
 خطوط تراز

شکل 16-3 نمایش خطوط رأس و   
 قعر در نقشه های توپوگرافی

1- نقشه های مسطحاتی که وضع پستی و بلندی ها را به کمک سلسله عالئم قراردادی مانند هاشورها، رنگ و خطوط تراز )منحنی میزان( نشان می دهد.
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 شکل 17-3 پالن نقشه برداری و
   اطالعات روی آن

ارتفاعات  زمین،  دقیق  اندازه ي  و  شکل  توپوگرافی،  نقشه های  هم چنین 
و عوارض موجود، طول اضالع زمین، موقعیت درختان موجود، تراز ارتفاعی 
گوشه های زمین، تراز ارتفاعی داخل محوطه، موقعیت چشمه ها و رودخانه ها، 
موقعیت جاده و خیابان هاو ... نشان داده مي شود. شکل 17-3 نمونه اي از یک 
پالن نقشه برداری را نشان مي دهد که اطالعات مربوط به نقشه بر روی آن 

مشخص شده است.
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در پالن دیگری با عنوان پالن قطعه بندی و کاربری اراضی، اطالعات مربوط  
به قطعه بندی و نوع استفاده از زمین های یک منطقه از شهر مانند اطالعاتی 
مربوط به راه ها و شبکه های ارتباطی، توزیع زمین های مسکونی، آموزشی و 
راه ها، و...را، نشان مي دهد. شکل های 18-3 نقشه های درجه بندی  صنعتی 
معرفی فضای سبز و ترازبندی سطوح محدوده اي از یک شهر را در به طور مجزا 

نشان مي دهد.

در پالن موقعیت و جانمایی ساختمان ها نیز، ابعاد زمین، موقعیت و ابعاد 
کلی بناهای واقع درآن، موقعیت و اندازه ي مسیرهای سواره، حیاط ها، خطوط 

منحنی میزان و جهت شمال را مشخص مي کند)شکل های 19-2 و20 -2(.

 شکل 18-3 نقشه های درجه بندی
    راه، معرفی فضای سبز و ترازبندی 

سطوح

 شکل 19-3 پالن استقرار و جانمایی
    ساختمان

    شکل 20-3 پالن استقرار و جانمایی
    ساختمان
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2-2-3 کاربرد عالئم و رنگ در نقشه ها:

 شناخت عالئم در نقشه، خواندن نقشه را ساده تر نموده و استفاده از رنگ 
از  را راحت تر مي نماید. جدول 1-3 تعدادی  جهت معرفی فضاها، درک آن 

 جدول1-3  عالئم مربوط به نقشه های شهری و طراحی فضای سبز را نشان مي دهد.
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3-3  چگونگی اجرای نقشه های شهرک و محوطه سازی

قبل از شروع عملیات اجرایی محوطه سازی توجه به نکات زیر اهمیت دارد:

1-3-3 نقاط نشانه و مبداء و کارهای نقشه برداری:

برای اجرای ساختمان ها، خیابان ها و.. در محوطه، باید قباًل  یک سری نقاط 
در روی زمین، مشخص نمود. این نقاط باید طوری انتخاب شوند که اوالً بر 
یکدیگر دید داشته باشند، ثانیاً فواصل آن ها طوری باشد که پیاده کردن نقاط 

بعدی به سهولت انجام شود.

2-3-3 تخریب:

 ساختمان های موجود و قدیمي  در محل پروژه که تخریب آنها برای اجرای 
باید طبق نظر مسئولین نظارت صورت گیرد)شکل های  طرح ضروری است 

21-3 و22-3 و3-23 (.

 شکل 21-3  شکل 23-3   شکل 3-22 
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3-3-3دفع گیاهان و کندن اشجار: 

طراحی محوطه باید طوری باشد که به تأسیسات و ساختمان های مجاور 
و مانده  محفوظ  ساله  چندین  و  زیبا  درختان  و  نیاید  وارد   پروژه، صدمه اي 
ابتدا  باشند،  از قطع درخت  ناگریز  حتی االمکان قطع نشوند. در صورتی که 
صورت مجلسی درباره ي حجم عملیات تهیه کرده، سپس بوته ها و نهال ها را 

ریشه کن مي کنند)شکل3-24(.

4-3-3 چاه و قنات:  چنان چه در محوطه و محل تأسیسات، چاه های قدیمي 

فاضالب یا قنات های متروکه اي که پر کردن آن ها ضروری است وجود داشته 
باشد، باید این کار با مصالح مناسب نظیر خاک، شفته و سنگ الشه انجام 
  شود. در صورتی که پرکردن چاه، مقرون به صرفه نباشد و یا در مورد چاه های

عمیق به شرط آن که خاک اطراف چاه دارای مقاومت باالیی باشد، می توان به 
طوقه چینی و مسدود کردن آن اقدام نمود.

بلندی ها پستی ها،  رفع  محوطه،  تسطیح  از  منظور  محوطه:   تسطیح   3-3-5 

و ناهمواری های موجود در محوطه تا رسیدن به تراز مورد نظر برای شروع 
کارهای ساختمانی است. ابتدا خاک های نباتی، برداشته شده و در صورت لزوم 
در محل هایی برای مصارف بعدی، از جمله ایجاد فضای سبز نگهداری مي شوند 

)شکل های 25-3 و3-26(.

6-3-3 زهکشی محوطه: تخلیه آب های سطحی شامل جمع آوری، هدایت و دور 

کردن آب های سطحی از سواره رو و حریم راه است و طراحی سیستم تخلیه 
آب های سطحی شامل روش های تخلیه آب های سطحی و طراحی ابنیه فنی 
و تسهیالت مربوطه)پل ها، آبروها، کانال ها، جداول و...( است)شکل های 3-27 

و3-28(.

 شکل 3-24 

 شکل 3-25

شکل 27-3  آبگذرها  

شکل 3-26  
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به منظور تخلیه ي آب های سطحی ناشی از بارندگی، راه باید دارای شیب 
با توجه به  عرضی باشد. شیب عرضی حداقل، در حدی تعیین مي شود که 
دقت اجرای کارهای ساختمانی و تغییر شکل راه بعد از بهره برداری، جریان و 
دفع آب های سطحی روی راه به خوبی انجام گیرد. حداقل شیب عرضی برای 
سواره روی آسفالتی 1/5% تا 2/5 % است و حداقل شیب طولی مطلوب برابر %5 

است ولی ممکن است تا میزان 3/5 % نیز کاهش داده شود)شکل 3-29(.

زهکش ها بر اساس نوع مصالح و عملکردشان دارای انواع مختلف است. در 
شکل های30-3 و31-3 و 32-3  انواع زهکشی با مصالح مختلف را نشان مي 

دهد.

 شکل 28-3 کانال سنگی

 شکل 29-3 میزان شیب عرضی در 
   سطح سواره روها

 شکل 30-3 زهکشی آجری  
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7-3-3جدول گذاری و آبرو سازی

استفاده از جدول، بیش تر درمناطق شهری متداول است، ولی در راه ها نیز، 
پس از اثبات ضرورت آن بر اساس دالیل محکم فنی مي توان از جدول استفاده 

کرد. جدول به دالیل زیر ساخته می شود:

  شکل 31-3 زهکشی بتنی  

شکل 32-3 زهکشی سنگی 


