
 

 فرش بهسازي معابر روستا با سنگ

 مقدمه

راُ، هؼثری  پیادُ  تاضذ. هی ، کیفیت هحیغی ٍ سالهت اجتواػیرٍستايیخصَظ در ارتثاط تا اقتصاد  جوؼی تِ ّای اتساری ترای فؼالیت هؼاتر

دّی تِ زًدذیی   هٌظَر سرٍيس کِ در آى تسلظ کاهل تا ػاتر پیادُ تَدُ ٍ از ٍسايل ًقلیِ هَتَری تٌْا تِ استتا تاالتريي حذ ًقص اجتواػی 

تَجِ تِ ٍ ّوچٌیي  ّا تطكیالت ٍ سازهاى دّیاریاساسٌاهِ  01هادُ  32ٍ  32رٍ تا استٌاد تِ تٌذّای  د. ازاييضَ جاری در هؼثر استفادُ هی

، دّیاری ٍظیفِ فدراّن ًودَدى ايدداد ٍ تَسدؼِ هؼداتر ٍ      0231راٌّوای آهَزضی زيرسازی، آسفالت ٍ تْسازی هؼاتر رٍستايی هَرخ تیرهاُ 

 اجرای آى در رٍستا را تر ػْذُ دارد.

 وظايف دهياري براي اجراي معابر

 یٌِ عرح تْسازی رٍستازه درّا ٍ ّوكاری  تر ٍ اجرای آىّا ٍ تَسؼِ هؼا ّا، هیذاى ّا، کَچِ فراّن ًوَدى زهیٌِ ايداد خیاتاى -

 تٌظیف، ًگْذاری ٍ تسغیح هؼاتر ٍ اًْار ػوَهی -

 فرش هؼاتر ّای الزم تِ رٍستايیاى ترای ّوكاری در اجرای سٌگ ريسی ٍ آهَزش ترًاهِ -

 جايی احتوالی تأسیسات زيرتٌايی رساى، ترای جاتِ ّای خذهات ّواٌّگی الزم تا دستگاُ -

 ضٌاسايی هَاًغ در هؼاتر ٍ رفغ آى ترای تسْیل در ػثَر ٍ هرٍر -

 تَاى سازی هؼاتر ترای سَْلت ػثَر ٍ هرٍر تَاًیاتاى ٍ افراد کن عراحی ٍ هٌاسة -

 ّا در حیي اجرا اػوال ًظارت دقیق ٍ هستور تر ٍضؼیت ايوٌی هؼاتر ٍ اتخار تذاتیر الزم ترای کٌترل آى -

 سازی هؼاتر در رٍستا ی ترهین ٍ هقاٍمای ٍ هستور ترا تازديذّای دٍرُ -

 

 فرش مزاياي اجراي سنگ

 ٍ دٍام هٌاسة در تراتر ػَاهل جَی ًظیر يخثٌذاى ٍ فرسايص سازیاری -

 ّواٌّگی تا تافت، َّيت، کالثذ ٍ ارتقاء زيثايی تصری فضاّای ػوَهی رٍستا -

 ّای هختلف سٌگ ّا ٍ رًگ اهكاى ايداد تٌَع تا استفادُ از ضكل -

 ای ًٍقل جادُ صالح در تسیاری از هٌاعق کطَر تا تَجِ تِ ّسيٌِ حولفراٍاًی ه -

 فرش ّای سغحی ٍ جلَییری از ّذر رفت ًسٍالت جَی از عريق درز تٌذّای سٌگ آٍری آب ّذايت ٍ جوغ -

 فرش پس از اجرا تا کوتريي آسیة در ٌّگام تؼویر تأسیسات جايی سٌگ جاتِ -

 تلٌذهذتّای ترهین ٍ تازسازی در  کاّص ّسيٌِ -

 ّای جسئی تَسظ خَد رٍستائیاى ین آساى در خراتیتره یت قاتل -

 اجرای سٌگ فرش در هقايسِ تا آسفالت ضذُ توامپايیي تَدى قیوت  -

 فرش در معابر روستايي هاي كاربردي براي اجراي سنگ توصيه

 تِ هسايای ػذيذُفرش هؼاتر تِ ػوَم رٍستائیاى تا تَجِ  سازی در جْت اجرای سٌگ آهَزش، ترٍيج ٍ فرٌّگ -

 ییردضگر ّذففرش، در رٍستاّای  ريسی ترای اجرای هؼاتر تا سٌگ اٍلَيت در ترًاهِ -

 اًتخاب هصالح ترای اجرای هؼاتر تا هالحظات ايوٌی، استحكام، زيثايی ٍ ضرايظ اقلیوی -

 استفادُ از هصالحی ّوگَى تا هحیظ رٍستا -

 سازی ٍ زيرسازی هٌاسة تا هقاٍم فرًٍطستضٌاسايی هؼاتر دارای خاك سست ٍ جلَییری از   -
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