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 چکیده 
 هاییهالأمل در تزدگی در دستیابی به محصول نهایی، فرصت تفکر  و سرعت رو به تزاید ساخت و ساز در دنیای مدرن و شتاب

ط ن در ارتباوساز در ایراهایی ساختاین صنعت را از بین برده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعمل

ورت و ب حقوق مجابر حقوق شهروندی در قال المللی موفق از جمله لیید و برییم و نیز تأکیدوساز پایدار بینهای ساختبا سامانه

قی حلیلی و انطبات -ر دستیابی به این هدف، روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفیباشد. به منظوهمسایگی می

 این موضوع دهندهباشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشانبا رویکرد انتقادی بوده و از نظر نوع، جزء تحقیقات کاربردی می

ا باشند امناسبی میای مرسازی و ...( دارای نکات اساسی و پایهفنی، بهداشتی، شه)ساز موجود در ایران و است که اصول ساخت

وجه به تیز با ناین اصول نیازمند بازنگری جدی با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط محیطی و شهری در ایران و 

 د.باشنهای جدید علمی و اهمیت روزافزون مسائل مربوط به توسعه پایدار در سراسر جهان میپیشرفت

 پايداري، لیید و بريیم، حقوق شهروندي. وساز، رويکردکلیدواژگان: اصول نظام کنترل ساخت
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 مقدمه

 صنعت اما .است واجب و حیاتی امری وسازساخت از حمایت جهان، در اقتصادی توسعه و جمعیت رشد ادامه جهت

 عجوام در پایدار توسعه کند. اقدام تواندنمی پایدار توسعه به رسیدن کافی جهت اندازهبه وساز در کشور ایرانساخت

 اجتماعی تر،سالم زیستیحیطم سوی به حرکت در گذارانسیاست و گیرندگانمیان تصمیم در مهم مبحث یک به امروز

-منظور نظمای به ای اساس و پایهوساز در هر جامعهاست. اصول ساخت شده بدل تریافتهتوسعه اقتصادی و ترپیشرفته

ضوع که این مو باشند که با توجه بهبخشی و ساماندهی روابط کالبدی و اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه می

ه بوساز توجه شهر موجودی زنده و در حال تغییر است و نیز با توجه به پیشرفت علمی در زمینه صنعت ساخت

 باشد.میبازنگری و ارتقای این اصول از اهمیت زیادی برخوردار 

 
 چارچوب نظري پژوهش :1نمودار 

 پیشینه پژوهش

نار حقوق کهای پایداری در در زمینه موضوع مقاله حاضر تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است و تأثیرات دستورالعمل

ه برخی ر ادامه باند دوساز در ایران مورد ارزیابی و ارتقا قرار نگرفتهشهروندی بر اصول در نظر گرفته شده در ساخت

 شود:های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر پرداخته میپژوهش

وساز با های صنعت ساختفعالیت"ای تحت عنوان در مقاله 1389مریم دستغیب پارسا و آروین پیروی در سال 

این دهد، سازی نشان میهای ساختمانها بر روی فعالیتدارند که مطالعات و بررسیبیان می "دیدگاه توسعه پایدار

کنند، این تأثیرات مخرب را بردارد. اخیراً متخصصین امر تالش می محیطی زیادی را دربخش تأثیرات مخرب زیست

شناسی موضوع، به بررسی صدمات وارده بر محیط طبیعی توسط به حداقل برسانند. در این مقاله به منظور آسیب
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یب ساختمان که شامل فرسایش خاک، تغییر مسیرهای وساز، در طی مراحل ساخت، استفاده و تخرهای ساختفعالیت

شود، پرداخته شده است. نتیجه این وهوا، گرم شدن کره زمین و ... میهای ناگهانی، آلودگی آبزهکشی آب، سیل

ناپذیر وارده بر طبیعت، هدایت وساز از صدمات جبرانهای ساختاندرکاران فعالیتتواند برای آگاهی دستتحقیق می

زیست مفید باشد. داوود شریعتمداری و مسعود بنیادی وساز پایدار و حفظ محیطای موجود به سمت ساختهروش

کنند که صنعت بیان می "وسازاهداف توسعه پایدار در ساخت"در مقاله دیگری تحت عنوان  1393در سال 

 و ملی هایپژوهش وضعیت این تغییر باشد که برایزیست میوساز دارای اثرات منفی بسیاری بر محیطساخت

 با سازگار طراحی استاندارد برای ابزار و هاروش از استفاده است. الزم هماهنگ آموزشی هایتالش و المللیبین

پرورش  و آموزش در زیستمحیط با سازگار وسازساخت ابزارهای و هاروش آخرین گنجاندن همچنین و زیستمحیط

 مفید بسیار پایدار توسعه به رسیدن برای زیستمحیط بر وسازساخت مضر تاثرا کردن کم جهت مهندسان آموزش و

 مبنای بر وسازساخت اهداف و گردد تعریف آن اساسی اصول و پایدار توسعه که الزم است حال عین در اما است.

 اثرات کردن کم جهت آموزشی و پژوهشی کار دستور ابتدا در مقاله این گردد. در تعریف هدف عنوان به پایدار توسعه

 بیان وسازساخت صنعت در آن اساسی اصول و گرددمی بیان پایدار توسعه به رسیدن برای وسازساخت محیطیزیست

 شود.تشریح می پایدار توسعه اهداف و پایدار توسعه مبنای بر ساختمان صنعت تغییرات انتها در و شده

 شناسي پژوهشروش

هاست و از نظر ها و کشف روابط علی آنخت منظم مشکالت و نارساییروش تحقیق از دیدگاه روش سنجی، شنا

ها به منظور کشف آوری منظم اطالعات و تجزیه و تحلیل سیستماتیک آنمراحل انجام کار، کلیه وسایل و فرآیند جمع

خت جایگاه دانستن(، روش علمی شنا)های شناختشود؛ بنابراین، در بین طیفی از روشحقایق روش تحقیق نامیده می

ها و حصول آوری سیستماتیک اطالعات، تجزیه و تحلیل آنواال داشته و عبارت است از کشف حقایق بر اساس جمع

ها. در تحقیق حاضر، اصل بر موارد فوق قرار گرفته است. در راستای اهداف و به روابط علت و معلولی بین پدیده

ستفاده شده است. در این تحقیق پس از مشخص شدن سؤاالت سؤاالت، در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی ا

سپس . شوداصلی و اهداف با بررسی ادبیات مربوطه و اسناد و تحقیقات مرتبط با موضوع، پایه تئوریکی فراهم می

المللی و نیز اصول حقوق وساز پایدار بینهای ساختوساز در ایران در ارتباط با سامانهاصول مربوط به ساخت

شود در واقع توصیفی و انطباقی پرداخته می –وساز با تأکید بر حقوق مجاورت به روش تحلیلی روندی در ساختشه

تحلیلی و انطباقی با رویکرد انتقادی قرار گرفته  -توان گفت، این تحقیق بر اساس روش در طبقه تحقیقات توصیفیمی

 .باشدو از نظر نوع، جزء تحقیقات کاربردی می

 فات ساختمانيمفهوم تخل

های آن و همچنین از و تبصره 100در قانون به صراحت تعریفی از تخلفات ساختمانی نشده است ولی از قوانین ماده 

هایی که از شهرداری محل، پروانه ساخت شود استنباط و تعریف نمود که ساختمانقوانین و مقررات شهرسازی می

و شهرسازی اقدام به احداث بنا نمایند و یا از مفاد پروانه مأخوذه اخذ ننموده و بدون توجه به مقررات شهرداری 

حذف( بنا و یا افزایش بنا ایجاد نمایند، )ساختمانی عدول نموده و تغییراتی را در نقشه تصویبی شهرداری از حیث کسر

ضوابط و مقررات ریزی شهری واژه عدم رعایت آیند. در علم شهرسازی و برنامهجزء تخلفات ساختمانی به شمار می

های شهری و رعایت عدالت و منافع عمومی وساز شهری که برای تضمین کیفیت زندگی در شهر و ساختمانساخت

گردد؛ به عبارت دیگر اقدام یا اقدامات برخالف ضوابط و مقرراتی را اند، تخلف ساختمانی محسوب میتدوین شده

احداث، نوسازی یا تغییرات اساسی )های ساختمانیه با فعالیتها توسط مقامات مسئول شهری در رابطکه رعایت آن
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برداری از بنا رعایت آن ضروری تشخیص داده شده است، تخلفات ساختمانی نامیده بنا( و نیز در بهره

-اعتنایی به قانونمندی(. به صورت کلی تخلف ساختمانی عبارت است از بیKahraman et al, 2006: 10)شودمی

-سازی و سرپیچی از مقررات ساختمانشکنی در ساختمانسازهای شهری، قانونوعرصه ساخت های موجود در

(. این تعریف به این معناست که رعایت نکردن قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی، 32: 1372روی، بهشتی)سازی

-تخلف محسوب می فنی، ایمنی، بهداشتی و منظر ساختمان، به هر دلیل از سوی سازنده یا سازندگان شهری

(. هدف شهرسازی به طور عام در تدوین امور دستوری و هنجاری برای تنظیم و تطبیق 49: 1391منصور، )شود

هایی است که بین سه مؤلفه انسان، فضا و فعالیت به وجود آمده است و اصوالً شهرسازی لحظه تولدش، سامانیبی

 (.46: 1393، محمدی ده چشمه)سامانی استزمان رخداد این بی

 تخلفات ساختماني به عنوان يک ناهنجاري شهري

ریف گردد. قوانین را هنجارهایی تعهنجاری یا ناهنجاری اجتماعی غالباً در حیطه مطالعه جامعه شناسان مطرح میبی

ه اند و علیبایست از آن پیروی کنند، تعریف شدهها به عنوان اصولی که شهروندانشان میکند که توسط حکومتمی

شود. هنجارها به زندگی اجتماعی های اجرایی رسمی استفاده میکنند از ضمانتکسانی که از قوانین پیروی نمی

توان بخشد. با توجه به این تعریف، ضوابط و مقررات ساختمانی را نیز میبینی میخصلتی منظم و قابل پیش

قی نمود جانبه در شهر تل، عدالت و توسعه همههنجارهایی تعریف شده توسط مدیریت شهری و به منظور اعمال نظم

ری هنجاری را فشاکه برای انحراف از این هنجارها، ضمانت اجرایی رسمی در نظر گرفته شده است. مِرتون مفهوم بی

یم مفهوم آید. همچنین دورککند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده با واقعیت در ستیزند، بر رفتار افراد وارد میتلقی می

آنکه توسط یهنجاری را برای اشاره به این فرض به وجود آورد که در جوامع امروزی معیارها و هنجارهای سنتی ببی

هنجاری زمانی وجود دارد که معیارهای روشنی برای شوند. بیهنجارهای جدید جایگزین گردند، تضعیف می

اند ناسان تالش کردهبه این ترتیب جامعه ش (.159:1381گیدنز،)راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی وجود ندارد

ها نآرسانی و بازنگری  روزهای شهری را برخاسته از ناسازگاری هنجارها یا قوانین با جامعه یا عدم به که ناهنجاری

 دههای شهری تلقی نمود که از هنجارهای تنظیم شتوان ناهنجاریتعریف کنند. از این حیث تخلفات ساختمانی را می

ه وجود بها با ساختار جامعه، از علل در جهت تحقق نظم در توسعه شهری عدول کرده و ناسازگاری این ناهنجاری

 (.Misra, Hardoy & Mabogunje, 1978به نقل از  Arimah & Adeagbo, 2000)هاستآمدن آن

 خاستگاه تخلفات ساختماني

ای از باشد که زیرمجموعههای توسعه شهری میها، طرحهای مداخله دولت در امور شهریکی از ابزارها و روش 

ها نیز به نوبه خود و با توجه به قوانین و مقررات شوند. این طرحریزی در سطح کشور قلمداد میمراتب برنامهسلسله

ا و زارهروند. یکی از ابهایی هستند که در واقع ابزارهای تحقق اهداف هر طرح به شمار میجانبی، دارای زیرمجموعه

های توسعه شهری ریزی که از بطن مجموعه قوانین جاری شهرسازی و طرحهای کنترل و هدایت و برنامهشیوه

قه شود، مقررات ساختمانی است که به طور عمده در سه موضوع: ضوابط تفکیک اراضی، ضوابط منطاستخراج می

 (.55:1371 هاشمی،)شوندبندی میاصلی دسته بندی و نحوه استفاده از اراضی و ساختمانها و شبکه گذربندیهای

در این میان تحقق ضوابط منطقه بندی و نحوه استفاده از زمین منوط به اقداماتی است که در شهرها در مورد صدور 

گیرد؛ بنابراین در مجموع ها و عملیات ساختمانی و شهرسازی صورت میپروانه ساختمانی و اعمال نظارت بر فعالیت

ریزی برای ترین ابزارهای کنترل، هدایت و برنامهترین و در عین حال ضروریبوط به ساختمان، از رایجمقررات مر

های ها عبارت است از اینکه ساختمانشوند. به زبان ساده مبنای مقررات مربوط به ساختمانتوسعه شهرها قلمداد می
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ها، چگونگی نگهداری و مربوط به ساختمانجدید باید با چه ضوابطی ساخته شوند؟ همچنین ضوابط و مقررات 

کنند. امروزه مقررات ساختمانی عالوه بر ایمنی دربرگیرنده های موجود و قدیمی را مشخص میمرمت ساختمان

وساز توسط بخش خصوصی وسعت شوند. این ضوابط مخصوصاً در جاهایی که ساختشرایط زیبایی ظاهری بنا می

 (.38:1373دالل پور، )هستند بیشتری دارد خیلی مهم و اساسی

وسازهای یک شهر باید بر اساس معیارهای تعیین شده در مقررات شهرسازی و ساختمانی انجام گیرد و تمام ساخت

کنند. وظیفه این قوانین و ضوابط شهرسازی هستند که تکلیف شهروندان را در ایجاد هرگونه بنایی در شهر روشن می

ریزی های جامعه متناسب باشد؛ اما عامه مردم ایران با برنامهضوابطی است که با ویژگی شهرسازی تعیین استانداردها و

ریزی و اهمیت آن در زندگی روزمره خود نیز چندان آگاه شهری آشنایی محدودی دارند. بیشتر مردم از مراحل برنامه

کنند هنگامی است که برای توجه میریزی شهری یا شهرسازی نیستند. معموالً اولین باری که شهروندان به برنامه

کنند تا پروانه ساختمان بگیرند. در این زمان رابطه وکار خود، به شهرداری مراجعه میاحداث ساختمان یا محل کسب

های شهروند با شهرسازی بسیار سطحی است و بدون آشنایی با قوانین و مقررات، آن را مانعی در رسیدن به خواسته

 (.64:1371هاشمی، )پندارنددست شهرداری برای کسب درآمد میخود یا ابزاری در 

وساز شهری بوده و یکی از پیامدهای منفی مندی موجود در عرصه ساختاعتنایی به قانونتخلفات ساختمانی، بی

ها قلمداد شده و رایج گشته های توسعه شهری به صورت بازتابی ناخوشایند از سوی سازندگان ساختماناجرای طرح

سازی است و در حال حاضر سازی و عدول از مقررات ساختمانشکنی در ساختمانست. تخلفات ساختمانی قانونا

های ساختمانی و شهرسازی کشور است و شاید به جرئت بتوان گفت شمار ای آشنا در عرصه فعالیتمقوله

ساختمانی را در خود دارند. حداقل پنج هایی از تخلف شوند نشانههایی که ساخته شده یا میتوجهی از ساختمانقابل

توجه با تخلفات ای منطقی و قابلتوان برشمرد که در عین حال دارای رابطهحوزه مهم فکری در ارتباط با شهر می

ساز، و(. با توجه به ماهیت محدودکننده ضوابط و مقررات ساخت32: 1379روی، بهشتی)باشدساختمانی نیز می

سرخیلی و )ای بیانجامدتواند به وقوع تخلفات ساختمانی در هر جامعههای شخصی میستهسودآوری و رجحان خوا

 (.172: 1389رفیعیان، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (32: 1379روي، بهشتي مأخذ:): حوزه هاي اصلي مرتبط با تخلفات ساختماني، 2نمودار 

شناسی شهری و معماری امعهریزی شهری، مدیریت شهری، حقوق شهری، جشود که پنج حوزه برنامهمالحظه می

   باشند.توجهی با هم دارند به میزان زیادی در بحث تخلفات ساختمانی سهیم میضمن آنکه همپوشی قابل

 

 

 تخلفات ساختماني

شهرسازي و 

برنامه ريزي 

 شهري

 مديريت شهري

جامعه شناسي 

 شهري

 معماري

 حقسق شهري
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 انواع تخلفات ساختماني

هر ر آن شدتواند بسته به نوع ضوابط ساختمانی مصوب و مورد اجرا در یک شهر، تخلفات ساختمانی مختلفی می

وابط دند. ضگر. ضوابط ساختمانی عمدتاً در دو گروه ضوابط معماری و ضوابط شهری تنظیم میوجود داشته باشد

فی منی و کیتی، ایمعماری معموالً کمیته شده استانداردهای ساختمانی است که به منظور تأمین حداقل شرایط بهداش

ر دارند؛ اما یز در نظنا را نباصرفه اقتصادی بمتناسب با نوع استفاده مدنظر از ساختمان هستند که معموالً افزایش کارایی 

های رحطها برای سازنده ساختمان دشوار یا گران باشد. ضوابط شهری نیز نتیجه در هر حال ممکن است رعایت آن

های استهای توسعه شهری هستند و بسته به سیجامع، راهبردی و تفصیلی شهرها و در واقع ابزارهای اجرایی طرح

ابط و ختار، روو مدیریت شهری شهرها، برای تضمین توزیع عادالنه منابع در سطح شهر، هماهنگی ساریزی برنامه

حد عداد واتهای مجاز، حداکثر ارتفاع ساختمان، مساحت قابل ساخت در زمین یا سطح اشغال ساختمان، کاربری

ای ان، برد مجاز در ساختمپارکینگ یا حداقل فضای الزم برای اختصاص به پارکینگ در ساختمان، تعداد واح

صرف تعدم )مینهای الزم نسبت به معبر، دسترسی و رعایت حقوق زنشینیقرارگیری ساختمان در زمین، رعایت عقب

نی عموماً با (. تخلفات ساختما146: 1389سرخیلی، )گیرندیر( را دربرمیهای عمومی یا احداث بنا در زمین و غزمین

ب ا و ضرایحداث بنها، ضوابط ابرداری فزاینده از زمین بدون توجه به نوع کاربریهدف نفع فردی بیشتر و یا بهره

نی به ت ساختماع تخلفابندی انواگیرد. چند نمونه از تقسیممربوط به تراکم، سطح اشغال، منطقه بندی و ... انجام می

 باشند:شرح زیر می

 گردند:این تخلفات معموالً به دو دسته تقسیم می

 فات مبتنی بر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماریالف( تخل

 (.241: 1385حسینی، )ب( تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری

پنج  تمانی بهانه ساخبندی دیگری، انواع تخلفات ساختمانی در نواحی شهری، با داشتن یا نداشتن پروهمچنین در دسته

 شود:گروه اصلی تقسیم می

 م رعایت اصول شهرسازیعد 

 عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا 

 عدم رعایت اصول بهداشتی 

 نادیده گرفتن ضوابط و مقررات نمای ساختمان 

 (.55: 1383سعیدنیا، )سایر تخلفات 

های اصول فنی، وساز در ایران در هر یک از حوزههای مرتبط با ساختهای و دستورالعملپس از استخراج شاخص

المللی های بینهای مربوط به سامانه، بهداشتی و نمای ساختمان به بررسی و استخراج دستورالعملشهرسازی

وسازهای های موفق که در سراسر جهان به عنوان راهنمای عمل ساختوساز پایدار به عنوان دستورالعملساخت

 شود.گیرند، پرداخته میشهری و ... قرار می

  وساز پايدارهاي ساختسامانه

المللی دهی معماری پایدار و همچنین کاربردی کردن اصول پایداری در مجامع بینسنجی و امتیازدر راستای اعتبار

توان به لیید مرتبط با اند. از جمله این مؤسسات میهای بسیاری به وسیله مؤسسات معتبر جهانی ارائه شدهدستورالعمل

ییم در کشور انگلستان و ... اشاره کرد که در ادامه به معرفی مؤسسات و متحده آمریکا، برشورای ساختمان سبز ایاالت
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به وسیله  CO2شود. مباحث بسیاری در زمینه انتشار گاز ها پرداخته میای از آنهای ارزیابی پایداری و تاریخچهسامانه

سیاری از متخصصان و امروزه توجه ب .وهوایی دارند، مطرح شده استها و اثراتی که بر تغییرات آبساختمان

وهوایی از طریق کاهش دانشمندان معطوف به در نظر گرفتن اقدامات و تدابیری به منظور کاهش اثرات بر تغییرات آب

این بحث به دنبال  (.Reed & Wilkinson, 2008)باشدویژه در ارتباط با اقدامات پایداری میای بههای گلخانهگاز

های هوا و ویژه اثرات بر منابع طبیعی به دنبال افزایش استفاده از تهویهها، بهمانمحیطی ناشی از ساختآثار زیست

ها ارتباط مستقیم ها با سطح پایداری آنزمان مشخص شد که ارزش ساختمانهای گرمایشی ایجاد شد و همسامانه

باشند. در طول محیط اطراف میها دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر ساختمان (.Myers et al, 2008)دارد

ها از منابع انرژی، منابع آب و مصالح خام استفاده ساز، اشغال، بازسازی، نوسازی و تخریب ساختمانودوره ساخت

های پردازند. این حقایق منجر به ایجاد دستورالعملهای آالینده و مضر هوا میکرده و به تولید ضایعات و انتشار گاز

های ها بر محیط طبیعی اطراف از طریق طراحیدهی با هدف کاهش اثرات ساختمانهای امتیازامانهساختمان سبز و س

برییم( به عنوان )1محیطی تحقیقات ساختمانبا ایجاد روش ارزیابی زیست 1990های پایدار در دهه پایدار شد. طراحی

متحده آمریکا شورای در ایاالت 2000د و در سال دهی ساختمان در انگلستان جدیت بیشتری پیدا کراولین سامانه امتیاز

ها از محیطی ساختمانهای زیستهایی را در راستای بهبود عملکردیو اِس جی بی سی( شاخص)های سبزساختمان

های خود را گسترش داده لیید( ارائه داد. این سامانه عملکرد)2دهی پیشرو در انرژی و طراحی محیططریق سامانه امتیاز

-های ارزیابی و  امتیازپردازد. به دنبال این سامانههای موجود و کل واحد همسایگی نیز میدهی به ساختمانامتیاز و به

-ها به صورت بومی و براساس نیازمندیهای ارزیابی دیگری نیز معرفی شدند که بیشتر آنها، سامانهدهی به ساختمان

 (. Vierra, 2014)های بومی مناطق تحت پوشش خود شکل گرفتند

 وساز پايدار بريمسامانه ساخت

شکل گرفت.  3در انگلستان به وسیله پایگاه تحقیقات ساختمان 1990سامانه ارزیابی معماری پایدار بریم در سال 

زیستی در طراحی، اجرا زیستی، کسب اطمینان از اتخاذ بهترین تصمیمات محیطهدف این سامانه کاهش اثرات محیط

پروژه ثبت شده  290000و این سامانه بالغ بر  باشدزیست میایش آگاهی از اثرات ساختمان بر محیطو مدیریت و افز

 باشد:باشد. فرآیند ارزیابی این سامانه به شرح تصویر زیر میپروژه ارزیابی شده را دارا می 73000و 

 
 (Say & Wood, 2008)-المللی بریمروند ارزیابی معماری پایدار در سامانه بین: 3نمودار 

صوصی در ای شامل ارزیابی قبل از اجرا و راهنمای مشاور بخش خروش ارزیابی این سامانه یک فرآیند چندمرحله 

-محیط ازگار باسهای های موجود در حال استفاده و خانههای در حال ساخت، تجاری ساختمانزمینه انواع ساختمان

 دهد، درقرار می ها مدنظرمانه در زمینه ارزیابی پایداری ساختمانهایی که این ساباشد. از جمله شاخصزیست می

 شناسی ود زائد، بومنقل، مصالح، مواوها، حملهسالمت و رفاه(، آالیند)های منابع انرژی و آب محیط داخلیحوزه

 (.Vierra, 2014)باشدهای مدیریتی میفرآیند

 از:اند از جمله اهداف عملیاتی سامانه بریم عبارت 

                                                           
1- Building Research Establishment’s Environment Assessment Method 

2- Leadership in Energy and Environmental Design 

3- Building Research Establishment 
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محیطی اندکهایی با آثار زیستفراهم آوردن زمینه به منظور شناخت و تشخیص ساختمان 

وساز ساختمانریزی، طراحی، ساختکسب اطمینان از به کارگیری بهترین تدابیر به منظور برنامه 

هاتعریف یک سامانه عملکردی مؤثر و اقتصادی هماهنگ با قوانین و استاندارد 

های اقتصادی و خالقحلدن بازار به منظور فراهم آوردن راهبه رقابت کشی 

محیطی اندک در طول چرخه هایی با آثار زیستافزایش آگاهی میان مالکان، طراحان و پیمانکاران از منافع ساختمان

 (. Say & Wood, 2008)شانزندگی

 وسازحقوق مجاورت در ساخت

 در که حکمی اند.ردهک منع و نکوهش را دیگران به اضرار اند،گذاشته صحه تصرفات جواز بر شرع و همانگونه که عقل

 آورد؛ وارد ضرری یدیگر به ندارد حق کسهیچ قاعده، این پایة بر شود.می تحلیل حقوق و فقه در الضرر قاعده قالب

 نیز حق زا دهسوءاستفا نظریة عنوان زیر که نخست صورت آن. بدون چه و باشد حق اعمال مقام در اضرار این چه

 دربارۀ خاص تصور به و اساسی قانون 40 در اصل حقوق، کلیة (. در خصوص114: 1391کاتوزیان، )شودمی مطالعه

 دربارۀ و 48 مادۀ در انتفاع حق در خصوص، 490 مادۀ یک بند در منافع در خصوص مالکیت ،132 مادۀ در مالکیت حق

 مقررۀ اتاست  شده موجب امر بداهت هرچند دوم، صورت در .ستا شده بیان مدنی قانون 107 در مادۀ ارتفاق حق

 از مدنی انونق  331 و 328 و مواد مدنی مسئولیت قانون یک مادۀ صورت دو هر در اما نیابد، اختصاص بدان صریحی

 هگفتپیش قاعده دو .اندکرده مقرر اضرار وقوع در صورت را ضرر جبران تکلیف که شوندمی محسوب مقرراتی جمله

 تزاحم حل مبنای قاعده دو این تزاحم حل و قرار گرفته همسایگان حقوق مبنای کرده، تنظیم را همسایگان میان روابط

؛ 1391، ؛ امامی1387عاملی،  ؛ حسینی1417اول،  ؛ شهید1414عالمه حلّی، )است گرفته قرار همسایگان حقوق

 یان بهز ورود موجب مالکیت حق اعمال هرگاه ،همسایه حقوق و مالکیت حق تقابل در (. سخن،1392کاتوزیان، 

 را آن انتومی که شودمی مالک مقدم مالکیت حق بر همسایه حق الضرر، قاعده حکم به شود همسایه شخصی حقوق

 منفعت جلب یا ضرر دفع برای و متعارف که تصرف موردی در (. مگر118: 1391کاتوزیان، )دانست منفی ارتفاق حق

 شده تهگف بسیار سخن دو ن آ میان جمع و الضرر و تسلیط از آنجا که از حال، هر در (.م.ق 132 مادۀ)باشد

 (.279: 1370؛ بهرامی، 58: 1417؛ نراقی، 245: 1419بجنوردی، )است

 تجزيه و تحلیل پژوهش

ادی به محیطی و اقتصینه بعد زیستالمللی لیید و بریم در زموساز پایدار بینهای ساختهای سامانهدستورالعمل

رون دسانی در وابط اناند، این در حالی است که در زمینه بعد اجتماعی تنها بر ارتقای کیفیت رصورت جامع عمل کرده

ته ادیده گرفنوساز و پس از آن اند و ارتباط بین شهروندان با یکدیگر به ویژه در زمان ساختساختمان تأکید داشته

را نیز  وساز پایدار در این بعدهای اجتماعی ساختاصول و دستورالعملشده است که این امر ضرورت درنظر گرفتن 

ده کمیل کننتهای مربوط به حقوق شهروندی به عنوان سازد. بنابراین در پژوهش حاضر، اصول و شاخصآشکار می

ر قالب در ادامه د است که المللی پایداری لیید و برییم در نظر گرفته شدههای بینهای استخراجی از سامانهدستورالعمل

 شود:جدول زیر بدان پرداخته می

های مختلف مسائل المللی لیید و برییم بسیار جزئی و دقیق به جنبههای بینوساز پایدار سامانههای ساختدستورالعمل

-انرژی گیری از مصالح بومی ومحیطی بر مسائلی از قبیل بهرهاند، در جنبه زیستها پرداختهوسازپایداری در ساخت

گیری از مصالح مرغوب و طبیعی گیری از نور و تهویه طبیعی، افزایش بهرههای تجدیدپذیر در ساختمان، افزایش بهره

اند، این در حالی ترین آسیب به شرایط محیطی پیرامون و ... تأکید ورزیدهبا کیفیت و عمر طوالنی با در نظر گرفتن کم
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از در ایران، تنها در قالب ایجاد فضای سبز و حفظ حریم فضاهای سبز به وساست که در اصول مطرح شده در ساخت

های های تجدیدپذیر، میزان آسیب به چرخهمحیطی پرداخته شده و شرایط بومی، مالحظات اقلیمی و انرژیبعد زیست

 محیطی نادیده انگاشته شده و بسیار سطحی به این مسئله پرداخته شده است.

نگری و کاهش مصرف انرژی، افزایش المللی در زمینه بعد اقتصادی بر مسائل آیندهپایدار بین وسازهای ساختسامانه

وری ساختمان، مدیریت بازیافت و ... عمر بنا و مصالح به کار رفته در آن، آموزش ساکنان در راستای افزایش بهره

لوگیری از تخلفات ساختمانی که منافع وساز در ایران بر جاند. این در حالی است که در اصول ساختاشاره کرده

 اقتصادی برای صاحبان و ضرر به جامعه را به همراه دارد، تأکید ورزیده شده است.

در زمینه بعد اجتماعی در قالب ارتقای کیفیت زندگی فردی در ایران به مسائلی از قبیل رعایت اصول فنی و محاسباتی 

ت که البته با توجه به شرایط قانونی حاکم بر تخلفات ساختمانی برخی ای صورت گرفته اسوساز تأکید ویژهدر ساخت

باشند که این خود پوشی میشهرداری در ازای پرداخت جریمه قابل چشم 100از این تخلفات در قالب کمیسیون ماده 

های ده در سامانههای مطرح شآورد. دستورالعملزمینه را برای عدم پایبندی به اصول مطرح شده در این بعد فرآهم می

های کیفی ارتقای کیفیت زندگی فردی تأکید دارند و این تأکید در المللی لیید و برییم در این بعد بیشتر بر جنبهبین

باشد. الزم به ذکر است که در زمینه بعد اجتماعی راستای افزایش پایداری ساختمان در کنار آسایش ساکنان آن می

وساز المللی و نه در اصول ساختهای بینها نه در سامانهباط با همسایگان و حقوق آنوساز در ارتپایداری در ساخت

توان به در در ایران توجه جدی نشده است. که با توجه به جدول استخراجی از نظرات متخصصان در این حوزه می

توان بیان کرد که در می 2اره باشد. با توجه به جدول شممی 2نظر گرفتن مواردی اشاره کرد که به شرح جدول شماره 

توان آن را در بعد اجتماعی وساز در کشور بر موارد رعایت حقوق شهروندی که میای ساختقوانین عرفی و پایه

پایداری در نظر گرفت، در قالب برخی قوانین و مصوبان و نیز در قالب سخنان بزرگان تأکید شده است. از جمله 

توان به عدم تراکم و ارتفاع اضافی در بنا، وساز برگرفته از این قوانین میاختها و اصول سبرخی دستورالعمل

هایی از آمدگی بنا، تأکید بر عدم تغییر کاربری بنا و ... اشاره کرد. این در حالی است که دستورالعملجلوگیری از پیش

ها نادیده شهرداری 100ن ماده این قبیل در بسیاری موارد به جهت سودآوری در ازای پرداخت جریمه به کمیسیو

-کند، در حالی که حقوق ساختمانها و مالکین صدق میشوند. این سودآوری در عمل صرفا برای شهرداریگرفته می

های مهم آن ارتباط انسان شود که این امر از پایداری اجتماعی که یکی از جنبههای مجاور به راحتی نادیده انگاشته می

 کاهد.باشد، به شدت میبا سایر جامعه می

 وسازهاي حقوق شهروندي در زمینه ساختشاخص: 1جدول 

 هاشاخص     
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 331و  328مواد 

 قانون مدنی
          

 1414)عالمه حلی

 ق(
          

حسینی 

 (1387)عامل
         

           (1391)امامی

          (1392)کاتوزیان

         (1394)خاکسار

         (1395)کاشانی

 گیريبندي و نتیجهجمع

وساز در هایی ساختحلیل و انطباقی به بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعملت -در پژوهش حاضر به روش توصیفی

یگر به از طرف د ویید و برییم پرداخته شد لالمللی موفق از جمله وساز پایدار بینساخت هایایران در ارتباط با سامانه

نکات و  استخراج ی دارد بهاها تأکید ویژهاجتماعی توسعه پایدار که بر ارتباط انسان با سایر انسان منظور تکمیل جنبه

یج د. نتاشوق شهروندی مبادرت ورزیده اصول کلیدی ساخت وساز در ارتباط با حقوق مجاورت و همسایگی در حق

فنی، بهداشتی، )وساز موجود در ایراندهنده این موضوع است که اصول ساختحاصل از پژوهش حاضر نشان

جه به دی با توازنگری جباما این اصول نیازمند  ،باشندای بسیار مناسبی میشهرسازی و ...( دارای نکات اساسی و پایه

زون یت روزافهای جدید علمی و اهمدر شرایط محیطی و شهری و نیز با توجه به پیشرفتتغییرات به وجود آمده 

اد ک از ابعیدر هر  باشند. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شدهمسائل مربوط به توسعه پایدار در سراسر جهان می

ر در ر در کناوساز پایدازمینه ساختهای زیر در توسعه پایدار با توجه به شرایط محیطی ایران به اصول و دستورالعمل

ده وساز در برگیرنمحیطی اصول ارتقایافته ساختنظر گرفتن حقوق شهروندی اشاره کرد؛ در زمینه بعد زیست

 اهش مصرفمنظور ک های محیطی بهپذیر و پاک و مصالح با رعایت ارزشگیری از منابع تجدیدمفاهیمی از قبیل؛ بهره

در  های بصری و صوتیهای صوتی، کاهش آلودگیالح عایق صدا به منظور کاهش آلودگیگیری از مصانرژی، بهره

زیست سایت، کاهش آلودگی منابع وساز، طراحی برای کربن کمتر به منظور کاهش آثار مخرب بر محیطهنگام ساخت

 بلندمدت أثیراتابی تگیری از نور طبیعی در کنار ایجاد دید و منظر مناسب، ارزیآب، خاک، هوا، تأکید بر بهره

وساز و استفاده دیریت پسماندهای ساختمگیری از مصالح محلی و بوم آورد و وساز بر تنوع زیستی، بهرهساخت

ر طراحی دهای آموزشی برای ساکنان، خالقیت و نوآوری دوره ها، افزایش فضاهای سبز، در نظر گرفتنمجدد از آن

 باشد. می

ون، الیه اوز رسانی بهوساز در برگیرنده مفاهیمی از قبیل؛ کاهش آسیبارتقایافته ساختدر زمینه بعد اقتصادی اصول 

گیری از مصرف انرژی از طریق بهره چویی در مصرف آب، کاهشهای سطحی و آب باران و صرفهآوری آبجمع

ه به ر با توجزان نورل میهای تهویه با حداقل مصرف انرژی، تجهیزات بهینه و کارا، تجهیزات کنتمصالح عایق، سیستم

د رژی تجدینابع انمهای سبز و گیری از زیرساختمیزان نور طبیعی و حضور ساکنین و استفاده از مصالح بهینه، بهره

ن برای ساختما های نگهداری از تجهیزاتپذیر و پاک، تأکید بر نگهداری پس از ساخت از طریق تهیه دستورالعمل

 باشد.های کاربردی، استفاده از مصالح محلی و بوم آورد میوساز و زبالههای ساختکنندگان، مدیریت پسماندمصرف

وساز در برگیرنده مفاهیمی از قبیل؛ تأمین حداکثر ظرفیت پارکینگ برای در زمینه بعد اجتماعی اصول ارتقایافته ساخت

نی به همراه دسترسی ایمن و خودروها آرامش بصری و دمایی و صوتی، نظارت برکیفیت هوای داخل، امنیت و ایم
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گیری از های هشدار، بهرهگیری از سامانهها، بهرهگیری از مصالح عایق صدا در ساختمانراحت به ساختمان، بهره

های کنترل میزان رطوبت هوا، مکانیابی مناسب سایت و گیری از سامانههای گرمایشی و سرمایشی کارآمد، بهرهسامانه

باشند. در زمینه بعد اجتماعی عالوه بر ارتقای کیفیت فردی و درون ساختمان تشار کربن میکاهش مصرف انرژی و ان

وساز بر مجاورین در قالب حقوق مجاورت و همسایگی نیز پرداخته شود که به این الزم  است بر تأثیرات ساخت

ر و حفظ سالمت روانی ساکنان، های دیگهایی از قبیل: تأکید بر عدم اشراف بر ساختمانمنظور اصول و دستورالعمل

های مجاور، عدم وساز(، تأثیر منفی بر نور و دید و منظر ساختماندرحین و پس از ساخت)عدم ایجاد آلودگی صوتی و

وساز( باید درحین و پس از ساخت)ارتفاع زیاد و درشت دانگی ساختمان و عدم ایجاد آلودگی بصری برای مجاورین

 وساز پایدار در ایران مدنظر قرار گیرند.تدر زمینه بعد اجتماعی ساخ
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