
 

 خرپشته چیست؟

 :پشتهکاربرد خر

 .کندپله متصل میبام، که آن را به راهاتاق کوچکی در پشت خرپشته

گفته  خرپشته ای که میان آن بلند و اطراف آن سرازیر باشد به طور کلیدر قدیم نیز به پشته

 .شد از جمله بلندی که بر سر گور از آجر و خاک سازندمی

 .پله مورد استفاده قرار گیردبام به راهتواند تنها به عنوان ورودی پشتمی پشتهخر

 .تواند عالوه بر آن کاربردهای دیگری نیز داشته باشدهمچنین می

روف  تشکیالت آسانسور، کارگاه، استفاده از این مکان به عنوان یک انباری یا کارگاه کوچک، محل

 .و محل نگهداری حیوانات از جمله این کاربردهاست گاردن

به عنوان یک واحد  زیرشیروانی را همانند پشتهخر توانحتی در صورت بزرگتر ساختن آن، می

 .مسکونی کوچک استفاده کرد
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 :فضای خرپشته

برای ساخت یک واحد مستقل استفاده  خرپشته ها که متراژ آنها زیاد است ازدر بعضی ساختمان

 .شودمی

 .تواند مسکونی یا تجاری باشداین واحد می

البته ساخت این واحد بر طبق قوانین شهرداری مجاز نیست و به همین دلیل ساخت آن به بعد از 

 .شوددریافت مجوز پایان کار موکول می

بعد از آن در صورت توافق همه ساکنین ساخت این واحد انجام شده و مزایا و عواقب حقوقی آن به 

 .ه ساکنین ساختمان استعهده کلی

 .شودحل می شهرداری تخلف انجام شده معموال با پرداخت جریمه به
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به آن اما در بعضی موارد ممکن است حکم شهرداری تخریب بنای ساخته شده باشد و مجوزی 

 .تعلق نگیرد

 

 :خرپشته و اتاق آسانسور

 .هاستها ارتفاع یک بخش بیشتر از سایر بخشبام برخی ساختماندر پشت

 .یکی در نظر گرفته شده است پشتهخر ها اتاق موتورخانه آسانسور بادر طراحی این ساختمان

تراز سقف بام و همباید باالتر از پشت پشتهخر وطه در این شرایط، ارتفاعطبق ضوابط مرب

 .ساخته شود آسانسور اتاق
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 :پناه برای خرپشتهساخت جان

ها باید دارای طبق ضوابط شهرداری و برای جلوگیری از خطرهای احتمالی، تمام ساختمان

 .پناه باشندجان

 .شودمی دیواری است که دور تا دور بام ساختمان کشیده پناهجان

 :سازندپناه را با یکی از استاندارهای زیر میساختمان با بام یکی باشد جان خرپشته در صورتی که

  سانت ۸۰سانت و ارتفاع  ۲۰ضخامت 

  سانت ۷۰سانت و ارتفاع  ۱۰ضخامت 

پناه برای جلوگیری از آسیب دیدن آن بر اثر شرایط جوی، سطح آن را با پس از ساخت جان

 .دهندسنگ، سیمان و یا فلز پوشش می

باشد تا در صورت بارندگی آب  خرپشته دقت کنید که این سطح باید دارای شیب به سمت بام

 .اضافه به سرعت تخلیه شود

 :استانداردهای طراحی

 ۲۸۰و اتاق آسانسور یکی هستند باید  خرپشته هایی کهاختماندر س خرپشته ارتفاع 

 .متر باالتر از سقف ساختمان باشدسانتی

 شود اما بهتر است این طراحی می خرپشته در کنار دودکش هادر بسیاری از ساختمان

 .کار انجام نشود
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 انجام  اجرای شیب بندی باید با خرپشته به منظور تخلیه آب ناشی از بارندگی کف

 .شود

 متر استسانتی ۲۰متر و  ۲حداقل  پشتهخر فاع مفیدارت. 

 

 :طراحی نما

بهتر است از مصالحی استفاده کنید که طرح قالب نمای ساختمان را  خرپشته در طراحی نمای

 .اندتشکیل داده

 .شودتری ایجاد میالبته در صورت جدا کردن خط بام با بافتی متفاوت، نمای جذاب
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در  گلخانه و گاردنروف ساخت خرپشته عالوه بر این یک راهکار خوب برای استفاده از فضای

 .آن است

 .مواًل با رضایت تمام اهالی ساختمان همراه استاین یک مورد منع قانونی ندارد و مع

 امیدوارم این مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نویسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سایت تخصصی مقاالت بخش منبع :
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