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بهسازی معابر روستا با سنگفرش

آموزه های مدیریت روستا

 26ربيع الثاني 1442

ویژه کارکنان دهیاریها و شوراهایهای اسالمی روستا

مقدمه
معابر ابزاری برای فعالیتهای جمعی بهخصوص در ارتباط با اقتصاد روستايی ،کیفیت محیطی و سالمت اجتماعی
میباشد .پیادهراه ،معبری با باالترين حد نقش اجتماعی است که در آن تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسايل
نقلیه موتوری تنها بهمنظور سرويسدهی به زندگی جاری در معبر استفاده میشود .ازاينرو با استناد به بندهای
 23و  24ماده  10اساسنامه تشكیالت و سازمان دهیاریها و همچنین توجه به راهنمای آموزشی زيرسازی،
آسفالت و بهسازی معابر روستايی مورخ تیرماه  ،1397دهیاری وظیفه فراهم نمودن ايجاد و توسعه معابر و اجرای
آن در روستا را بر عهده دارد.
وظايف دهياري براي اجراي معابر

 تنظیف ،نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی برنامهريزی و آموزشهای الزم به روستايیان برای همكاری در اجرای سنگفرش معابر هماهنگی الزم با دستگاههای خدماترسان ،برای جابهجايی احتمالی تأسیسات زيربنايی-

شناسايی موانع در معابر و رفع آن برای تسهیل در عبور و مرور

-

طراحی و مناسبسازی معابر برای سهولت عبور و مرور توانیابان و افراد کمتوان

-

اعمال نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت ايمنی معابر و اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل آنها در حین اجرا

-

بازديدهای دورهای و مستمر برای ترمیم و مقاومسازی معابر در روستا

مزاياي اجراي سنگفرش
 سازگاری و دوام مناسب در برابر عوامل جوی نظیر يخبندان و فرسايش هماهنگی با بافت ،هويت ،کالبد و ارتقاء زيبايی بصری فضاهای عمومی روستا امكان ايجاد تنوع با استفاده از شكلها و رنگهای مختلف سنگ -فراوانی مصالح در بسیاری از مناطق کشور با توجه به هزينه حملونقل جادهای

شما ره 10

 فراهم نمودن زمینه ايجاد خیابانها ،کوچهها ،میدانها و توسعه معابر و اجرای آنها و همكاری در زمینهطرح بهسازی روستا
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 هدايت و جمعآوری آبهای سطحی و جلوگیری از هدر رفت نزوالت جوی از طريق درز بندهای سنگفرش جابهجايی سنگفرش پس از اجرا با کمترين آسیب در هنگام تعمیر تأسیسات کاهش هزينههای ترمیم و بازسازی در بلندمدت -قابلیت ترمیم آسان در خرابیهای جزئی توسط خود روستائیان

آموزه های مدیریت روستا

 26ربيع الثاني 1442

 پايین بودن قیمت تمام شده اجرای سنگ فرش در مقايسه با آسفالتتوصيههاي كاربردي براي اجراي سنگفرش در معابر روستايي

-

اولويت در برنامهريزی برای اجرای معابر با سنگفرش ،در روستاهای با هدف گردشگر

-

انتخاب مصالح برای اجرای معابر با مالحظات ايمنی ،استحكام ،زيبايی و شرايط اقلیمی

-

استفاده از مصالحی همگون با محیط روستا

-

شناسايی معابر دارای خاك سست و جلوگیری از فرونشست با مقاومسازی و زيرسازی مناسب

شما ره 10

-

آموزش ،ترويج و فرهنگسازی در جهت اجرای سنگفرش معابر به عموم روستائیان با توجه به مزايای
عديده

