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  گفتارپيش

ضوابط و مقررات ساختماني و معماري و شهرسازي به دو قسمت عام وخاص قابل تقسيم   

اسالمي، ها، مجلس شورايها و وزارتخانهاست. ضوابط و مقررات عام شامل مجموعه مصوبات سازمان

شود و مندرجات آن براي تمام سطح شهرسازي و معماري ايران و ... مي هيأت وزيران، شورايعالي

ريزي و طراحي است كه االجراست. ضوابط و مقررات خاص نيز ويژه محدوده مورد برنامهكشور الزم

، با توجه به معيارها و استانداردها و اصول شهرسازي و كننده طرحتوسط مهندس مشاور تهيه

گردد و مورد وي ديگر با درنظرگرفتن شرايط گوناگون محلي تدوين ميسو و ازسيك معماري از

  گيرد.تصويب قرار مي

اند. بنابراين ، درج شدهدر اين مجموعه آن دسته از ضوابط عام كه ضرورت بيشتري داشته  

 . ضوابطاالجرا هستندكليه قوانين، ضوابط و مقررات مرتبط با شهرسازي و معماري ساختمان الزم
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پيشنهاد و  و در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح جامع آباددولتشهر نيز با توجه به شرايط خاص 

  .اندارايه گرديده

  هاي زير است:اين مجموعه شامل قسمت -

  تعاريف -1

  هاي طرح جامعكاربري -2

  هاي گوناگون شهرتراكم ساختماني در بخش -3

  ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از زمين -4

  قررات مشتركم -5

  ضوابط و مقررات حريم شهر -6

  هاضوابط استقرار فعاليت -7

  آباددولتاساس طرح جامع  -8

گردد كه با اعمال ضوابط و مقررات است كه بخش اصلي در پايان به اين نكته اشاره مي

در هاي مذكور يعني مداخله ترين هدف طرحآيد و از اين طريق عمدههاي شهري به اجرا در ميطرح

  .پذيردمنظور سامان دادن آن و هدايت و گسترش آينده شهر تحقق ميبافت كالبدي شهر به

                                                                                 

  ناصر مشهديزاده دهاقاني                                                                   

رعامل مهندسان مشاور ايوان نقش جهانمدي



 

 1ـــــــــــــ ـــــــــــــــضوابط و مقررات ـــــــ آباد،دولتشهر ـــــ طرح جامع 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  تعاريف  -1

 



 

  2ـــــــ ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 3ـــــــــــــ ـــــــــــــــضوابط و مقررات ـــــــ آباد،دولتشهر ـــــ طرح جامع 

 

  

  

  

  

  

 

  

1 

  تعاريف

صورت زير تعريف هاي گوناگون در اين مجموعه به كار برده شده است بهصورتهايي كه بهواژه  

  :اندشده

  آپارتمان -

پله ه ورودي به شارع خاص (راهرو مشترك، راهعبارتست از تعداد دو واحد مسكوني و بيشتر ك

مشترك، فضاي باز مشترك و ...) داشته باشد و بتواند امكانات سكونت مستقل چندين خانوار را فراهم 

  كند.

  سازي زمينآماده -

و شهرسازي زمين را براي  راهعبارت از مجموعه عملياتي است كه مطابق دستوالعمل وزارت 

  سازد كه شامل موارد زير است.هيا مياحداث مسكن و سكونت م

هاي تأسيساتي آب و عمليات زيربنايي از قبيل تعيين بر و كف، تسطيع و آسفالت معابر، تأمين شبكه -1

  .هاي سطحي و فاضالب و غيرهآوري و دفع آببرق، جمع

نشاني، امكان شعمليات روبنايي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آت -2

  .تجاري و نظاير آن
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  اراضي باير شهري -

تدريج به حالت موات برگشته است، اعم از آنكه هايي كه سابقه عمران و احياء داشته و بهزمين

  صاحب مشخصي داشته باشد يا نداشته باشد.

  اراضي داير شهري -

برداري مالك ير و مورد بهرهحاضر دااند و در حالهايي است كه آن را احياء و آباد نمودهزمين

  هاي داير مشمول اين قانون اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غيرمحصور است.است. زمين

  اراضي شهري -

ها قرار گرفتهي حريم استحفاضي شهرها و شهركهايي است كه در محدودهاراضي شهري زمين

  است.

  اراضي موات شهري -

هاي مواتي كه است كه سابقة عمران و احياء نداشته باشد. زمينهايي اراضي موات شهري زمين

به بعد احياء  5/4/1358عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 

  باشد.شده باشد همچنان در اختيار دولت مي

  ارتفاع تمام شده -

  تمان تا شيب متوسط قطعه زمين مربوطه.ترين حد يك ساخعبارت است از فاصله عمودي مرتفع

  ارتفاع ساختمان يا بنا -

الرأس بام از سطح ترين خطدار، مرتفعترين نقطه بام و در صورت وجود سقف شيبفاصله مرتفع

  معبر.

  استقرار بنا -

باشد كه در اين راستا عالوه منظور از استقرار بنا مكان قرارگيري بنا در محدوده قطعه مالكيت مي

  لحاظ گردد.بر اساس طرح مصوب زدگي بر رعايت سطح اشغال بايد رعايت مجاوران و پيش
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  اضافه بنا -

هر نوع فضاي سرپوشيده قابل استفاده كه به سطح زيربناي ساختمان اضافه شود چه در داخل 

ساختمان و چه در مجاورت و در داخل قطعه زمين كه ساختمان در آن احداث شده باشد اضافه بنا 

  گردد.حسوب ميم

  انواع اماكن و مؤسسات عمومي -

ها، سلف سرويس -5ها، ها و مهدكودكپانسيون -4ها، رستوران -3ها، مسافرخانه -2ها، هتل -1

 -10بوفه سينما و تئاتر، -9ها، چلوكبابي و چلوخورشتي و طباخي -8ها، اغذيه فروش -7خانه، قهوه -6

هاي جرايد و فروشگاه -14هاي رانندگي، آموزشگاه -13ها آرايشگاه -12ها، كافه قنادي-11كافه ترياها، 

ها، عكاسي -17هاي دوچرخه و موتورسيكلت، تعميرگاه -16مؤسسات باركش شهري -15نشريات داخلي، 

ها و پاركينگاتوسرويس -20ها، سينماها و تماشاخانه -19هاي جرايد و نشريات خارجي، فروشگاه -18

ها و هاي اتوسرويستعميرگاه -22هاي تبليغاتي، سات تبليغاتي و توليدكنندگان فيلممؤس -21ها، 

فروشيكتاب -25هاي مسافربري، بنگاه -24دهي اتومبيل، مؤسسات توريستي و كرايه -23ها، پاركينگ

چرگيري و هاي تعويض روغن، پنكارگاه -28هاي اوراق اتومبيل، كارگاه -27هاي معامالتي، بنگاه -26ها، 

هاي لوازم فروشگاه -31ها، كليشه و گراورسازي -30بار، مؤسسات تاكسي -29فروشي اتومبيل، الستيك

-35ها، فروشيوامانتسمساري -34ها، چاپخانه-33اتومبيل، هاي نقاشيكارگاه -32يدكي اتومبيل، 

نويسي و هاي خياطي، ماشينهآموزشگا -38ها، طال و جواهرفروشي -37استوديوها، -36باربري، مؤسسات

  آرايشگري.

  

  ايوان -

سطح سرپوشيده در طبقه همكف كه بين 

  ساختمان و فضاي آزاد (حياط) قرار گيرد.
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  بالكن -

ساختماني كه حداقل سطح سرپوشيده يا سربازي در طبقه

  ها نباشد.يك طرف آن باز بوده و جز اتاق

  بر اصالحي -

نشيني شرف به گذر و داراي حد اصالحي بوده و ملزم به عقبآن حدي از يك قطعه زمين كه م

  شود.باشد، بر اصالحي ناميده مي

  برِ ساختمان -

عبارت است از خط فصل مشترك بين زمين باز يا معبر (مشارع عام) و قسمتي از زمين كه بر 

  روي آن ساختمان احداث شده است.

  برِ قطعه مالكيت يا بر زمين -

  ي از قطعه مالكيت كه مجاور معبر قرار داشته باشد.هايقسمت يا قسمت

  پاركينگ -

صورت پاركينگ جمعي و تواند بهمحل نگهداري يا توقف دايم و موقت وسايط نقليه است كه مي

  خصوصي يا عمومي وجود داشته باشد و البته شامل محوطه و فضاي باز مورد نياز يك پالك نيست.

  پاركينگ اختصاصي -

توانند در داخل منزل و يا محل كار اتومبيل خود را مكاني كه صاحبان اتومبيل مي عبارت است از

  متوقف سازند.

  پاركينگ عمومي -

عبارت است از محلي كه افراد در موقع مراجعه به نقاط مختلف شهري از قبيل مراكز محالت، 

  نواحي، مناطق و شهر بتوانند اتومبيل خود را در آن متوقف سازند.

  پاسيو -

فضاهاي غيرمسقف يا با سقف شفاف در ساختمان كه بين ساير فضاهاي قرار گيرد و از آن براي 

  شود.نورگيري، تهويه، گلكاري يا تزيين استفاده مي
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  پخ -

ها طبق ضوابط جهت ايجاد ديد مناسب براي رانندگان وسايل نقليه و عابرين در نبش تقاطع

  بر و زاويه آن دارد.شود. اندازه پخ بستگي به عرض معاجراء مي

  پيلوت -

ها و بدون ديوارهاي صورت فضايي شامل ستونسطح گذر كه بهقسمتي از ساختمان هم

  باشد. 40/2جداكننده بوده و فاصله زير سقف آن از سطح معبر حداكثر 

گذاري تأسيسات بندي و نرخنامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجهتأسيسات گردشگري (براساس آيين -

  )13/2/1368نگردي و جهانگردي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب ايرا

تأسيسات گردشگري واحدهايي هستند كه بر اساس اولويت بندي و ضرورت منطقه به قصد ارايه 

  شوند.خدمات و براي پذيرايي و اقامت مسافران يا ميهمانان به شرح زير تأسيس شده يا مي

تل، پانسيون، اقامتگاه جوانان، اردوگاه گردشگري، مهمانخانه (هتل)، مهمانسرا، زايرسرا، م

الذكر و مناطق نمونه گردشگري، واحدهاي پذيرايي تأسيسات حمام، رستوران درون واحدهاي اقامتي فوق

هاي هاي مسافربري كشور، واحدهاي پذيرايي و اقامتي و مهمانپذيرها، مجتمعها و ترمينالداخل فرودگاه

واحدهايي كه به قصد ارايه خدمات و انتقاع براي پذيرايي و اقامت مسافران و سياحتي و تفريحي و ساير 

  جهانگردان طبق مقررات و ضوابط مصوب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تأسيس خواهند شد.

  تجميع -

  گويند.ادغام دو يا چند قطعه زمين به يكديگر و تبديل آنها به يك پالك ثبتي را تجميع مي

  تابيتراس يا مه -

  .سطح ساختمان غيرمسقف به غير از بام

  تراكم پايه ساختماني -

% 60آباد اين ميزان  طور معمول براي شهر دولت حداقل مساحت ساخته شده به كل زمين كه به

  است.
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  تراكم جمعيت -

  مساحت محدوده مورد بررسي برحسب نفر در هكتار يا نفر در كيلومترمربع.جمعيت بهنسبت 

 

  ختماني مسكونيتراكم سا -

هاي مسكوني به نسبت سطح كل زيربناي ساختمان

مساحت اراضي مربوطه برحسب درصد در محدوده مورد 

  بررسي.

  

  تراكم ساختماني =  (كل مساحت زمين / مساحت زيربناي مفيد ساختماني)

ها ت و در كليه كاربريدر رابطه فوق كاربري زيرزمين فقط پاركينگ يا انباري منظور شده اس :1ح يتوض

جز پاركينگ يا شود. چنانچه كاربري زيرزمين بهسطح انباري در زيرزمين جزء تراكم مجاز محاسبه نمي

  آيد.حساب ميانباري باشد (مثل مسكوني) جزء زيربناي مفيد ساختماني به

چنانچه ملك شود و تراكم مجاز ساختماني براساس سطح قطعه، طبق سند ثبتي محاسبه مي :2توضيح 

مانده برابر تراكم مجاز سطح اوليه امكان موردنظر مشمول تعريض و يا اصالحيه باشد، در زمين باقي

  باشد.وساز ميساخت

  تراكم ناخالص مسكوني -

نسبت جمعيت ساكن در هر محدوده به سطح كل اراضي محدوده موردنظر برحسب نفر در 

  هكتار.

  تراكم واحد مسكوني -

حد مسكوني به كل اراضي و همچنين به اراضي مسكوني در محدوده مورد بررسي نسبت تعداد وا

  بر حسب واحد در هكتار.

  تعريض -

شود هاي مختلف انجام ميمربوط به افزايش عرض گذر موجود است. در عمل، تعريض به صورت

      a 
b 
c 
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كس جاده تعريض از محور، افزايش عرض گذر تا ميزان تعيين شده به طور مساوي نسبت به محور و آ

  موجود، تعريض از يك طرف و تعريض طبق خط طرح و غيره.

  تعمير اساسي -

هرگونه تعمير در سازه بنا شامل ستون، ديوار و يا سقف كه از لحاظ ايمني و استحكام حايز 

  اهميت باشد.

  تعمير غيراساسي -

كشي، سيم كشي،اقدامات تعميراتي ساختمان كه شامل تعريف تعمير اساسي نگردد مانند لوله

  آميزي و ... .كاري، رنگاصالح سطوح نازك

  تغيير اساسي -

هرگونه تغيير در داخل و يا خارج بنا كه از لحاظ تأمين ايمني ضروري نبوده و تنها به منظور 

ايجاد فضاي جديد و يا گسترش فضاهاي موجود ساختمان باشد. تغييرات در جهت استفاده از كاربري 

  شود.قبلي نيز از جمله تغييرات اساسي منظور مي جديد نسبت به كاربري

  تغيير غيراساسي -

ها، اقدامات ساختماني كه شامل تغيير اساسي نگردد مانند جابجا كردن ديوارهاي غيرباربر، پنجره

  . درها و ...

  تفكيك -

هاي مناسب براي استفاده تقسيم يك قطعه زمين به قطعات متعدد، مجزا و با ايجاد دسترسي

تواند كاربري متفاوت و يا يكسان شود (هر قطعه مياگانه و با سند مالكيت جداگانه تفكيك ناميده ميجد

داشته باشد). نقشه تفكيك زمين بايد بر اساس شرح خدمات مربوطه باشد و به امضاء مهندس مشاور 

 شهرساز (حقيقي يا حقوقي) برسد.

  تفكيك ساختمان -

 .طعات مختلف جهت استفاده واحد يا مختلطتقسيم يك ساختمان (اعياني) به ق
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  جاذبه هاي گردشگري -

هاي تاريخي و جاذبه هاي معنوي،هاي طبيعي، جاذبهجاذبه هاي گردشگري به چهار دسته جاذبه

هاي انسان ساخت نوين تقسيم مي شوند. در مورد سه نمونه اول در موضوع ميراث معماري و جاذبه

  هاي انسان ساخت نيز به شرح زير است:شده است. تعريف جاذبه فرهنگي و انواع آن توضيح داده

ها ها ارزش تاريخي ندارند ولي داراي جاذبه براي گردشگر هستند. اين قبيل جاذبهاين نوع جاذبه

هاي ، اسكله، ساختمانهاي مصنوعي، باغ پرندگان، آكواريم، بندرگاهها، باغ گل، درياچهعبارتند از بوستان

هاي پرورش ، شيوه زراعت، مراكز و محوطهاري و فرهنگي و مذهبي ارزشمند، مزرعه و باغمسكوني، اد

راني، هاي موتورسواري و اتومبيلهاي ورزشي، پيستها و مجموعههاي اسكي، استاديومگل، معدن، پيست

مايش، هاي آبي، استاديوم ورزشي، سينما، سالن نهاي ورزشسواري و تفريحگاهكارتينگ، شتر و اسب

  شهربازي، درياچه مصنوعي، استخر، سد و ...

  چادر -

وسيله داربست فلزي يا چوبي بنا شده و با پارچه يا برزنت محصورشده باشد و مكاني است كه به

  در صورت امكان داراي آب و برق باشد.

  حد جنوبي زمين -

 -ويه با جهت شرقيدرجه زا 45ضلعي از زمين كه در جنوب قطعه مالكيت قرار گرفته و حداكثر 

تر بهغربي داشته باشد. در مواردي كه قطعه زمين داراي دو ضلع با چنين مشخصاتي باشد، ضلع كوتاه

  عنوان حد جنوبي منظور خواهد شد.

  حداقل سطح تفكيك -

توان تفكيك نمود و تقسيم زمين به حداقل مساحتي است كه زمين را براي عملكردي خاص مي

  جاز نيست.تر از آن مميزان كم
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  حريم -

هاي طبيعي آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه

عنوان حق ارتفاع براي كمال انتفاع و حفاظت كمي و كيفي است كه بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به

  گردد.اي تعيين ميهاي آب منطقهتوسط وزارت نيرو يا شركتآنها الزم است و طبق مقررات، 

  حريم اشراف -

درجه نسبت به محور اصلي بخش ساختمان قطعه از  45فضايي كه بين سطوح فرضي با زاويه 

  اليه شرقي و غربي بخش مجاز ساخت قرار گيرد.ترين نقطه منتهيجنوبي

بنا يا  اي است كه براي يكمحدوده ها و بناهاي واجد ارزش تاريخي و معماريحريم حفاظتي محوطه -

شود و مشمول هاي تاريخي تعيين مييك مجموعه بناي واجد ارزش تاريخي و معماري و يا محوطه

هاي گردد. تعداد و وسعت محدودهفضايي آنها مي -ضوابط و مقررات خاصي در جهت حفاظت كالبدي

هنگي، صنايع هاي اثر يا محوطه تاريخي داشته و مطابق نظر سازمان ميراث فرحفاظتي بستگي به ويژگي

  گردد.دستي و گردشگري تعيين مي

  محيطيحريم زيست -

كيلومتر بعد از محدوده مصوب شهري براي شهرهايي با  5اي است به عرض عبارت از محدوده

كيلومتر براي  2نفر و 200000تا  75000كيلومتر براي شهرهاي بين  3نفر و 200000جمعيت بيش از 

حدوده ضوابط مربوط به استقرار صنايع و مراكز خدماتي، سازمان نفر. دراين م 75000شهرهاي زير 

  االجرا است.زيست، الزمحفاظت محيط

  حريم شهر -

حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل 

  ننمايد. شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز

منظور حفظ اراضي الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي به

ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها كشاورزي، باغات و جنگل
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پذير مكانچارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع و مصوبات شوراي عالي شهرسازي ايران ادر 

  خواهد بود.

ها و ضوابط مصوب در كارگروه نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرح

امور زيربنايي مسكن و شهرسازي مصوب و در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به 

ها مستثني ميون شهرداريهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده و حريم شهرها و قاناستثناي شهرك

وساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با باشد، هرگونه ساختباشند) به عهده شهرداري مي

  متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

  هاحريم كاربري -

دار و عوامل طبيعي و مصنوع مانند خطوط هاي حريماي است كه بايد از كاربريحداقل فاصله

ها رعايت شود. در مواردي حريم شامل فاصله ساخت و ساز از يك و گاز و يا رودخانه و كانالانتقال برق 

هاي كاربري خاص مانند پاسگاه پليس، فرودگاه و زندان است در برخي از موارد منظور از حريم محدوديت

با طبقات كمتر  ها اضافه طبقه مجاز نيست ولي ساختباشد. به طور مثال در برخي از كاربريارتفاعي مي

هاي برق و گاز تنها براي ها، شبكهجاده -هامشكل ندارد مانند حريم پرواز فرودگاه، حريم رودخانه

طور قطع نبايد توسط دولت تملك برداري است. اراضي حريم بهكشاورزي يا فضاي سبز يا جاده قابل بهره

فاده مجاز نمايد. به هر صورت حريم هر تواند در اختيار مالك بوده و از آن استشود و مالكيت آن مي

شود. حريم گاز توسط اداره گاز، حريم برق توسط شركت برق، كاربري توسط ارگان مربوطه تعيين مي

 حريم رودخانه و انهار توسط سازمان آب و ... 

  حريم ميراث فرهنگي -

ثر يا فضاي گردشگري براي يك او  اي كه توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستيمحدوده

   شود و داراي ضوابط ويژه است.تاريخي تعريف و تصويب مي

  حوزه كاربري -

باشد. مانند حوزه اراضي هاي ديگر ميمنظور محدوده يا حد هر كاربري نسبت به كاربري

  مسكوني، توليدي و غيره.
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  حوزه نفوذ شهر -

ي اطراف به خدمات حوزه نفوذ مستقيم شهر با درنظر گرفتن امكان دسترسي مراكز جمعيت

اجتماعي  -شود اين كار بايد با توجه به شرايط فرهنگيشهري (مدرسه، درمانگاه، بازار و غيره) تعيين مي

و نظام ارتباطي موجود انجام شود. در مواردي كه بنا به داليل خاص، انتخاب معيارهاي ديگري براي 

كننده مشاور شهرسازي و تأييد مرجع تصويبتعيين حوزه نفوذ ضرورت داشته باشد، اين كار با پيشنهاد 

 (كارفرما) انجام خواهد شد.

  حياط خلوت -

مترمربع  12متر و مساحت آن حداقل  2عرض آن حداقل 

است. مساحت حياط خلوت جزء زيربناي مفيد ساختمان محاسبه 

مترمربع باشد يا  12گردد. چنانچه مساحت حياط خلوت كمتر از نمي

متر باشد مساحت حياط خلوت به زيربناي مفيد  2عرض آن كمتر از 

شود، اضافه مياي كه از طريق آن دسترسي حياط خلوت تأمين ميطبقه

مترمربع به حداقل مساحت  4هاي بيشتر از سه طبقه، به ازاء هر طبقه اضافي، گردد. در مورد ساختمان

  گردد.حياط خلوت اضافه مي

  خانوار -

  افراد تحت تكفل او كه در حكم شخص خواهند بود. عبارت است از رييس خانواده و

  خدمات اساسي -

ها داراي اي) است كه كمبود آناي يا منطقهاي، ناحيهشامل آن دسته از خدمات عمومي (محله

  باشد.درماني و فضاي سبز مي -هاي آموزشي، بهداشتيباشد. اين خدمات شامل كاربرياولويت مي

  رداريخدمات عمومي در اختيار شه -

هاي ورزشي، فرهنگي، مذهبي، پاركينگ، اداري، گردشگري و پذيرايي است كه در شامل كاربري

هاي طرح مصوب گيرند و در صورت عدم اجراي اولويت تعيين شده در نقشهاختيار شهرداري قرار مي

 اص خواهد داد.المنفعه اختصها را به خدمات عمومي و عامالذكر، شهرداري اين كاربريمطابق موارد فوق

A = سطح ساخت و ساز  
B فضاي باز =  
C حياط خلوت =  
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  فروشيخرده -

نامه نامه [آييني محصوالت و توليدات موضوع اين آيينفروشي، عبارت است از عرضهخرده

صورت جزيي اجرايي قانون اصالح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه] به

  باشد.كنندگان ميدر اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرف

  خط اصالحي -

  نشيني، طبق خط طرح را خط اصالحي گويند.برهر پالك پس از عقب

  درخت -

ي ماكول (مثمر) و ساير ي منفرد اعم از درخت داراي ميوهگياه خشبي (چوبي) داراي ساقه

  متر كمتر نباشد.) سانتي15درختان (غير مثمر) كه محيط آنها از پانزده (

  دور برگردان -

بست (از جهت دسترسي سواره) قرار داشته گردد كه در انتهاي معابر بنالق ميبه فضاي بازي اط

شود كه به اشكال مختلف قابل اجرا است و ابعاد آن نبايد بيني ميو جهت دور زدن وسائل نقليه پيش

  كمتر از يك حداقل باشد.

  راسته پياده (پياده راه) -

هاي مسكوني را طع با شبكه سواره ارتباط واحدعبارت است ازگذرگاه عابر پياده كه با حداقل تقا

  با عملكردهاي عمومي فراهم آورد.

  رفوژ -

بخشي از سطوح تقاطع، خيابان يا ميادين است كه اغلب به صورت برجسته و با اختالف سطح از 

منظور تفكيك مسير حركت وسايل شود و بيشتر بهكاري و گلكاري تزيين ميكف خيابان اجرا و با چمن

  شود.ها، از آن استفاده ميليه در طراحي هندسي تقاطعنق

  زمين همجوار -

  قطعه زمين داراي مرز مشترك با قطعه زمين موردنظر.
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  زيربناي مفيد -

  جز مشاعات (دستگاه پله، آسانسور، بالكن و ...)سطح كل ساختماني به

  

  

  

  

  زيرزمين -

تا زير سقف از سطح معابر يا حياط  عبارت است از فضاي زير ساختمان كه حداكثر ارتفاع آن

مترتجاوز نكند. در مورد قطعات دو بر يا دو نبش، سطح متوسط گذري كه ورودي  20/1(فضاي باز) از 

  شود.شود، سطح مبنا در نظر گرفته ميسواره از آن تأمين مي

  زيرگذر -

  گذرد.قسمتي از يك راه است كه در محل تقاطع با راه ديگر، از زير آن مي

  ساختمان -

هاي خدماتي و غيره به كار رود و داراي ديوار و سقف و هر نوع بنايي كه جهت سكونت و استفاده

  شود.يا اسكلت باشد ساختمان ناميده مي

  

  

  

  سرانه -

شود. سرانه موجود و ها به ازاء هر نفر از جمعيت شهر را شامل ميميانگين هر يك از كاربري

  شود.راساس جمعيت موجود و پيشنهادي محاسبه ميپيشنهادي ميانگين ياد شده ب

  

  

 

 نگهباني

 آسانسور

 واحد مسكوني

 واحد مسكوني

 راه پله
 ورودي
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  سطح آزاد (فضاي باز) -

  است از آن قسمت از قطعه زمين كه احداث ساختمان بر روي آن مجاز نباشد.عبارت

  سطح اشغال -

سطح زمين اشغال شده توسط ساختمان در طبقه همكف 

  در هر قطعه مالكيت.

  سطح پوشش همكف -

سطح هر قطعه زميني كه بر روي آن بنا احداث شده و يا قابل احداث عبارت است از قسمتي از 

  باشد.

  سطح زيربناي خالص طبقات -

سطح زيربناي خالص طبقات عبارتست از سطح ناخالص طبقات با كسر تمامي فضاهايي كه براي 

مربوطه  پاركينگ، ارتباطات (مانند راهروهاي عمومي، آسانسور، پله و غيره) و ديوارها و ساير مصارف

  تخصيص داده شده است.

  سطح زيربنايي ناخالص طبقات -

عبارتست از جمع كل مساحت زيربنا در طبقات ساختمان با احتساب كليه فضاهاي ارتباطي و 

  گردد.مشاعات و سطح فصل مشترك ديوارهاي خارجي كه مبناي محاسبه تراكم ساختماني مي

  سطح ساختماني يا زيربنا -

مجموعه طبقات ساختماني در هر قطعه مالكيت شامل سطوح زيرزميني، سطح ساخته شده در 

  شود.همكف و طبقات باالي همكف كه در پروانه ساختمان قيد مي

  سطح كل زيربنا -

عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همكف و چه در طبقات در 

  يك قطعه زمين.

  سطح مشرف -

  كه در حريم اشراف ساختمان ديگر (شمالي) قرار گيرد. سطوحي از ساختمان جنوبي
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  سطح معبر -

  ترين نقطه گذر يا گذرهاي مشرف به قطعه مالكيت.متوسط اختالف ارتفاع باالترين و پايين

  سلسله مراتب شهري -

تر فضاهاي خدماتي مورد نياز در سطح شهر را رعايت سلسله مراتب شهري، امكان توزيع مناسب

هاي فرضي و نسبي دارد تا تقسيمات صددرصد قطعي زد. هر چند اين تقسيمات بيشتر زمينهسافراهم مي

  و الزامي.

  شبكه معابر -

  محورهاي شرياني -1

ها عمل شود كه حركت سريع به خارج شهر يا بين مراكز نواحي روي آنبه محورهايي گفته مي

  شود.ري برتري داده ميشود. در اين گونه محورها به جابجايي وسايل نقليه موتومي

  هاي جمع و پخش كنندهشبكه -2

  كنند.هايي است كه ترافيك محالت را به خارج، مركز ناحيه و شهر عملي ميشامل جاده

  ايهاي محلهجاده -3

اي هاي محلهسازد. در ضمن جادهها را با يكديگر ميسر ميتك پالكارتباط داخل محالت و تك

 اند.تقسيم بست قابلباز و بنبه بن

 كنندهصنايع آلوده -

ها عبارت است از محل مشخصي كه در آن يك يا چند دستگاه يا وسيله به منظور توليد فرآورده

  شود.زيست ميبرداري از آن سبب ايجاد آلودگي محيطگيرد و بهرهيا عرضه خدمات مورد استفاده قرار مي

  صنايع تبديلي كشاورزي -

گردد كه ماده اوليه مصرفي آنها يكي از انواع محصوالت دست طالق ميبه آن دسته از صنايعي ا

اول كشاورزي (مواد خام كشاورزي) بوده و نتيجه آن محصولي با ارزش افزوده باالتر و قابليت نگهداري 

 باشد.بيشتر مي
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  صنايع تكميلي و جانبي كشاورزي -

  كنند.ي استفاده نميعبارت از صنايعي است كه به طور مستقيم از محصوالت كشاورز

  طبقات فوقاني -

  كليه طبقات ساختماني كه روي طبقه همكف ساخته شود.

  طبقه همكف -

قسمتي از ساختمان كه در تراز سطح گذر با شهر و يا ارتفاع روي كف آن از سطح معبر حداكثر 

ات دو بر يا دو متر باشد. در مورد قطع 20/1متر و يا ارتفاع زير سقف آن از سطح معبر بيش از  20/1

  شود.شود، سطح مبنا در نظر گرفته مينبش، سطح گذري كه ورودي سواره از آن تأمين مي

  طرح تفصيلي شهري -

هاي اجرايي تصويب شده منظور انجام برنامهطرح تفصيلي پس از تهيه طرح جامع شهري و به

اقدامات جزء به جزء در مناطق و هاي مفصل و انجام شود. طرح تفصيلي، تنظيم برنامهاين طرح تهيه مي

 است. 2000/1طور معمول در مقياس محالت شهري است آن به

  جامعطرح -

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدت است كه در آن چگونگي استفاده از اراضي و منطقه

شهري  هاي مسكوني، بازرگاني، اداري، كشاورزي، تأسيسات و تجهيزات و تسهيالتبندي مربوط به حوزه

ها و هاي عمومي شهري، خطوط كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاهو نيازمندي

بنادر و سطح الزم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيالت عمومي، مناطق نوسازي بهسازي و اولويت

فوق و همچنين ضوابط مربوط  شود و ضوابط و مقررات مربوط به كليه مواردهاي مربوط به آنها تعيين مي

گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي

 قابل تجديد نظر خواهد بود.

  عرصه بناي واجد ارزش تاريخي و معماري -

اسناد و شامل كالبد و محوطه بناي واجد ارزش تاريخي و معماري بوده كه براساس وضع موجود، 

  گردد.شواهد تاريخي مربوط به پيشينه آن مطابق نظر سازمان ميراث فرهنگي تعيين مي
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  عرصه عملكرد و ضوابط و مقررات -

الزم است حوزه اجرا و دوره ضوابط و مقررات هر طرحي از ابتدا روشن شود، در مورد طرح اين 

  شود.شهر نيز هر يك از موارد توضيح به شرح زير داده مي

  دوره اجرا -1

شود و تا زمان جايگزيني دوره اجراي اين ضوابط و مقررات از زمان تصويب و ابالغ طرح شروع مي

  باشد.طرح و ضوابط و مقررات جديد، مورد عمل مي

  حوزه اجرا -2

هاي آن در زمان تصويب و منظور از حوزه اجرايي در اين طرح همان محدوده شهر است كه نقشه

  و مهر تاييد خواهد داشت. استابالغ مصوب شده

  عرض متوسط -

  ترين عرض قطعه مالكيت.ترين و كوچكنصف مجموع بزرگ

  فروشيعمده -

نامه اجرايي نامه [آيينفروشي، عبارت است از عرضة محصوالت و توليدات موضوع اين آيينعمده

صورت كلي به توزيعوه] بهقانون اصالح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين وغرفه توزيع مي

  باشد.كنندگان مي

  هاي خدماتيعملكرد كاربري -

اي اي، ناحيههاي مختلف است كه اغلب در سطح محلهرساني كاربريمنظور از آن شعاع خدمات

عالي و ... فقط در يك سطح ها مانند كودكستان، دبستان، آموزشو شهري كاركرد دارند. بعضي از كاربري

توان از ها، ميند. در مقابل برخي ديگر در دو يا هر سه سطح عملكرد دارند از اين دسته كاربريكاركرد دار

ها، نحوه عملكرد آنها را مشخص هاي فرهنگي، تجاري و ... نام برد. وسعت و محل استقرار كاربريكاربري

  كند.مي

  عوارض -

  .باشدمنظور از عوارض مبلغ تعيين شده از سوي مراجع ذيربط مي
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  غرفه -

وسيله مصالح ساختماني از قبيل آهن، آجر، سيمان، سنگ، آهك، مكان مستقلي است كه به

  خشت، گل و چوب بنا شده، داراي محل عبور مجزا و آب و برق باشد.

  فاضالب -

هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري، هر نوع ماده مايع زايد حاصل از فعاليت

  و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد. بيمارستاني و آزمايشگاهي

  فضاي آزاد يا باز (حياط) -

سطحي از قطعه مالكيت كه در آن هيچگونه ساختماني احداث نشده و فقط براي درختكاري، گل

سازي تخصيص داده هاي محوطهنما، سايبان، ايوان غيرمسقف و ساير استفادهكاري، استخر، حوض، آب

  شده باشد.

  ميدانچهفضاي باز و  -

هاي خاص فضاي آزاد و تعريف شده با محدوديت عبور سواره كه جهت تبادل اجتماعي در مكان

  شوند.ايجاد شده و مي

  قطعه زمين يا پالك -

وسيله اسناد رسمي مشخص شده باشد قطعه زمين يا پالك ناميده ميشش دانگ زميني كه به

  شود.

  قطعه مالكيت -

  سند مالكيت رسمي و يا قولنامه عادي. قطعه زمين داراي حدود مشخص و 

  كاربري آموزش تحقيقات و فناوري -

عالي و تكميلي و پژوهش بعد از دوره تحصيالت رسمي و هاي آموزشبه اراضي كه جهت فعاليت

  شود.شود گفته ميعمومي (تحصيالت متوسطه) اختصاص داده مي
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  كاربري آموزشي -

تحت اي حرفه–و فني اي آموزش رسمي و عمومي هبه اراضي اختصاص يافته براي فعاليت

  شود.هاي آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي گفته ميخانهمديريت وزارت

  كاربري اداري و انتظامي -

هاي دولتي و ها، مؤسسات دولتي، شركتخانهبه اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارت

  شود.ي انتظامي و بسيج گفته ميمؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروها

  كاربري اراضي -

اي كه براي هر قطعه زمين يا ساختمان ملكي در طرح وري يا استفادهعبارت است از نوع بهره

صورت موقت يا دايم انجام حاضر از آن بهاي كه در حالشود و يا نوع استفادهپيشنهادي در نظر گرفته مي

  گيرد.مي

  رزيكاربري باغات و كشاو -

  شود.هاي كشاورزي گفته ميبه اراضي اختصاص يافته به باغات و زمين

  كاربري پارك و فضاي سبز -

به اراضي اختصاص يافته جهت پارك (بوستان) كه توسط شهرداري احداث و مورد استفاده عموم 

  شود.گيرد گفته ميقرار مي

  كاربري تأسيسات شهري -

سات زيربنايي شهر و يا بهداشت شهر و شهروندان به اراضي كه جهت امور مربوط به تأسي

 شود.يابد گفته مياختصاص مي

  خدماتي (انتفاعي و غيرانتفاعي) -كاربري تجاري -

هاي بازرگاني و خدمات انتفاعي و غيرانتفاعي گفته به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليت

  شود.مي
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  كاربري تجهيزات شهري -

جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه عمدتاً در وظايف شهرداري  به اراضي اختصاص يافته

  شود.است گفته مي

  كاربري تفريحي و توريستي -

  شود.به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت و سياحت گفته مي

  كاربري حريم -

  شود.شوند گفته ميبه اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور مي

  قل و انبارداريكاربري حمل و ن -

هايي كه براي انجام سفرهاي شهري، به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر و ساختمان

  شود.شهري و انبارها نياز است گفته ميشهري و بينبرون

  كاربري درماني -

هاي ن و دام و مددكاريدمات پزشكي، درماني و سالمت انسابه اراضي اختصاص يافته به خ

  شود.ياجتماعي گفته م

  كاربري طبيعي -

  شود.هاي طبيعي و دست كاشت و امثالهم گفته ميبه سطوح اختصاص يافته به جنگل

  كاربري صنعتي -

به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار صناعي مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره 

  شود.هيأت وزيران و اصالحات بعدي آن گفته مي 26/12/88مورخ  18591/ت 64677

  هنري -كاربري فرهنگي -

  شود.هاي فرهنگي گفته ميبه اراضي اختصاص يافته به فعاليت

  كاربري مختلط -

نحوي كه بهرهتركيب و تجمع انواع متفاوت و سازگار كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي به

غالب  هايبودن آن فراهم باشد. تركيببرداري مختلط از يك قطعه مالكيت ضمن رعايت مستقل و منفك
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خدماتي،  -مسكوني -خدماتي، تجاري -باشد: تجاريو مهم كاربري مختلط مطابق موارد ذيل مي

  خدماتي و خدمات مختلط. -مسكوني

  كاربري مذهبي -

به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض و مراسم ديني و مذهبي و بقاع متبركه گفته مي

  شود.

  كاربري مسكوني -

  شود.ه جهت سكونت اطالق ميبه اراضي اختصاص يافت  

  كاربري ميراث تاريخي -

  شود.هاي تاريخي گفته ميبه اراضي اختصاص يافته به مكان  

  كاربري نظامي -

  شود.به اراضي اختصاص يافته به نيروهاي مسلح گفته مي

  هاكاربري-

راي اراضي بيني شده بهاي مجاز، مشروط و ممنوع پيشمنظور نوع و چگونگي استفاده يا استفاده

تفصيلي اين شهر اراضي شهري به حوزه -باشد. در طرح جامعهاي گوناگون ميشهر، در ارتباط با فعاليت

هاي مختلف تقسيم شده است. در تعيين چگونگي استفاده از اراضي بايد عالوه بر نوع كاربري به سطح 

ي شهري و يا بازار روز و غيره يكي اي يا تجارعملكرد آن توجه شود. براي نمونه نوع كاربري تجاري محله

  اند.هاي تجاري محسوب شدهباشد اگر چه، تمام آنها در تقسيمات كلي كاربرينمي

  هاي شناوركاربري -

هاي خدماتي در دوران هاي شهري و عدم تأمين كاربريبا توجه به تجربه چگونگي تحقق طرح

هاي داراي قابليت صورت شناور در حوزههاي خدماتي بهگردد كه بخشي از كاربريطرح توصيه مي

بيني گردد. كه در اين ارتباط حوزه مناسب شناسايي گرديده و مربوطه با رعايت ضوابط و مقررات پيش

گردد و با توجه به درخواست متقاضيان و نياز شهري ضوابط مربوط نيز براي شهرداري تعيين مي

  تثبيت نمود.هاي فوق را توان كاربري) مي5(كميسيون ماده 
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  كاربري ورزشي -

اي تا مبتدي گفته ميهاي مختلف از سطوح حرفهبه اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش

  شود.

  كف -

عنصر ساختماني افقي يا دال، كه در باال با يك فضاي كنترل شده، و در پايين با خاك يا با فضاي 

  شود.وسته خارجي ساختمان محسوب ميكنترل نشده يا فضاي خارجي در تماس است. كف بخشي از پ

  كف تمام شده -

ترين پوشش مربوط به سطح زمين (معبر ياحياط) يا طبقات و يا بام عبارت است از مناسب

  ساختمان با مصالح ساختماني نهايي.

  كف در گذرگاه عام -

  شود:شرح زيرتعيين ميموقعيت كف درگذرگاه عام براي محاسبه ارتفاع ساختمان به

گيرند، كف عبارت است از متوسط هايي كه فقط از يك جانب مجاورخيابان قرار ميمورد ساختمان در -

  روي جانبي روي خط (بر) ديوار خارجي ساختمان.شده پيادهارتفاع كف تمام

گيرد، عبارت است از متوسط ارتفاعات پيادههايي كه از چند جانب مجاور معابر قرار ميكف ساختمان -

  بي روي خطوط (بر) ديوارهاي ساختمان.روهاي جان

  كف ساختمان -

هاي اصلي مجاورت ندارند، عبارت است از ميانگين ارتفاع كف هايي كه با خيابانكف در ساختمان

  هاي مجاور ديوار خارجي ساختمان.تمام شده زمين

  كف متوسط معبر -

  شود.گفته ميبيني شده در طرح به ميانگين تمام شده كف معابر يا رقوم كف پيش

  آمدگيكنسول يا پيش -

  آمدگي ساختمان نسبت به بر معبر و بدنه نما در طبقات فوقاني.هرگونه بيرون
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  كيوسك، كانكس و كانتينر -

هاي منقولي هستند كه از اجناس مانند فايبرگالس، فلز، چوب، نظاير آن ساخته شده و بنا اتاقك

  ده واقع شوند.به ضرورت در مقاطع زماني مشخص مورد استفا

  گذر پياده -

  معبري است كه فقط براي عبور عابرين پياده طرح شده باشد.

  گذر سواره -

  معبري است كه براي عبور و مرور وسايل نقليه طرح شده باشد.

  گذر دوچرخه -

  معبري است كه براي عبور و مرور دوچرخه طرح شده باشد.

  گردشگر -

در يك اقامتگاه عمومي يا خصوصي در محل مورد شود كه حداقل يك شب به كسي اطالق مي

 بازديد به سر برد.

  گردشگري -

رود و در آن مكان كه خارج از محيط زندگي خود شود كه به مسافرت ميبه عمل فردي گفته مي

تر از يك سال جهت تفريح، تجارت، زيارت، گذران اوقات فراغت و ديگر اهداف اقامت است براي مدتي كم

  نمايد.

  لكيت همجوارما -

قطعه مالكيت داراي مرز مشترك يا متصل به قطعه مالكيت موردنظر. (مالكيت مجاور: كليه 

هاي متصل به قطعه مالكيت موردنظر معابر عمومي جزء مالكيت مجاور نبوده و در اين صورت مالكيت

  باشد)مالكيت مجاور اولين قطعه سمت ديگر معبر مي

  مجتع تجاري -

ها و واحد تجاري و بيشتر در يك قطعه مالكيت كه داراي ورودي يا ورودي 10مجموعه با تعداد 

  يا فضاهاي عمومي مشترك باشد.
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  مجتمع پزشكي -

مطب پزشك يا واحد خدماتي وابسته به حرفه پزشكي و بيشتر در يك قطعه  5مجموعه با تعداد 

  ها و يا فضاهاي عمومي مشترك باشد.مالكيت كه داراي ورودي يا ورودي

  مجتمع خدماتي -

واحد خدماتي و اداري يا بيشتر از آن در يك قطعه مالكيت كه داراي  10مجموعه با تعداد 

  ها و يا فضاهاي عمومي مشترك باشند.ورودي يا ورودي

  مجتمع مسكوني -

واحد مسكوني مستقل و بيشتر در يك قطعه مالكيت كه داراي ورودي يا  5مجموعه با تعداد 

 اي عمومي مشترك باشد.ها و فضاهورودي

  محدوده شهر -

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي آن در دوره طرح جامع تا 

  باشد.االجراء ميتهيه طرح جامع كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم

دمات شهري هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خعالوه بر اجراي طرحشهرداري

و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و 

  تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارد.

  محله -

انش خود را هاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنمجموعه ساختمان

هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد دانند و داراي محدودة معين است. حدود محلهاهل آن محل مي

  بود.

  محور اصلي بنا -

محوري است به موازات طول قطعه مالكيت و عمود بر جهت غالب بدنه مشرف به حياط اصلي 

  قطعه مالكيت.
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  هاي ناحيه و محلهمحورها يا راسته -

هاي ناحيه) محورهايي هستند كه ضمن اتصال مراكز نواحي به يكديگر ناحيه (راستهمحورهاي 

  گردند.هاي عمومي) ميباعث پيوند اين مراكز به محورهاي شهري (محوطه

اي جدا گشته و مراكز محله را به مراكز نواحي هاي محله، كه از محورهاي ناحيهمحورها يا راسته

  كنند.متصل مي

  حصوالت و توليداتمحوطه عرضه م -

شود كه توسط شهرداري براي عرضه انواع به هر نوع مكان سرپوشيده يا سربازي گفته مي

  محصوالت و توليدات در نظر گرفته شده باشد.

  هاي عموميمحوطه -

  تر اختصاص يافته است.مناطقي كه به فضاهاي خدماتي و عمومي در مقياس شهري و پايين

  زي و بهسازيهاي نيازمند نوسامحوطه -

اي از بافت موجود شهري است كه به داليل مختلف از جمله تراكم باالي جمعيت، كالبد محدوده

عمومي، شبكه ارتباطي نامناسب و ... در طرح بازنگري براي نامطلوب و فرسوده، فقدان اساسي خدمات

ي و معماري ايران عالي شهرسازانجام اقدامات نوسازي و بهسازي پيشنهاد شده و به تصويب شوراي

  رسيده است.

  مديريت بحران -

هاي اجرايي دولتي و عمومي است كه با ريزي مقامات دولتي و دستگاهفرآيند عملكرد و برنامه

صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود تالش ها، بهمشاهده تجزيه و تحليل بحران

يند يا در صورت بروز آنها در جهت كاهش آثار، آمادگي الزم، گيري نماها پيشكنند از بحرانمي

  امدادرساني سريع و بهبود اوضاع تا سطح وضعيت عادي تالش نمايند.

  مراكز تهيه و توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي -

اي هايي كه به گونهمغازه ها، اماكن وها، سردخانهها، كارگاهاين مراكز عبارت است از كليه كارخانه

  نمايند.نسبت به تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي اقدام مي
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  مساحت قطعه مالكيت يا مساحت زمين -

  مساحت محاسبه شده براساس ابعاد مندرج در سند مالكيت رسمي.

  هيأت عالي نظارت 11/12/63قانون نظام صنفي مصوب  35ماده  2مشاغل فني موضوع تبصره  -

هاي اتومبيل، تعميركاران لوازم برقي، آهنگران اتومبيل، ساز و فلزتراش، مكانيسينماشين

كنندگان كشي، تعميركاران و نصبكشي ساختمان، تابلوسازان برق فشارقوي، لولهالكتريكي و سيم

رب و پنجره، صنايع آلومينيوم درب كاران ساختمان و دسازان، مصنوعات فلزي، آهنتأسيسات شوفاژ، آهن

سازان و درودگران، ذوب فلزات، گلگير و رادياتورساز، باطري سازان، آرايشگران زنانه و مردانه، مبلو پنجره

هاي اداري و تحرير، خياطان، پيراهنساز، تعميركاران دوچرخه و موتور سيكلت، تعميركنندگان ماشين

داران، كليشه و گراور، عكاسان، گان پوشاك و سيسموني، چاپخانهدوزان، نقاشان اتومبيل، توليدكنند

دوزان، توليدكنندگان كشباف، تعميركاران سماور و سازندگان ظروف آلومينيوم، دباغان، سرافان و تشك

دوز، نقاشان ساختمان، تعويض روغن و الستيك و پنچرگيري، سازندگان طال و چراغ، كفاشان دوست

  ساز.سازان و صحافان و آلبومكاران و موزاييكي، سيمانجواهر، لوزام مس

  منطقه مسكوني -

درصد آن داراي كاربري مسكوني خالص باشد و بقيه آن (عالوه  50اي است كه بيش از محدوده

هاي بر شبكه معابر) شامل خدمات مربوط به مسكوني و بدون مزاحمت براي مسكوني باشد. (آموزشي رده

  حد روزمره، فرهنگي روزمره)پايين، تجاري در 

  ميراث فرهنگي -

معنوي  -هاي باارزش طبيعي، تاريخي و آيينيها، آثار، فضاها، عناصر و پهنهعبارت است از فعاليت

  جا مانده گذشته كه نشانگر هويت، دانايي و خرد گذشتگان است و شامل موارد زير است:به

  هاي طبيعي)) ميراث طبيعي (جاذبه1

شامل چشمه، رودخانه، آبشار، درياچه، تاالب، چاه آرتزين، بركه، چشمه آبگرم،  ميراث طبيعي

انداز ويژه، مورفولوژي (ريختمرتع، مرغزار، شيوه زراعت، رويشگاه گل خاص يا درخت خاص، چشم

، پوشش گياهي، زيست بوم كوهستاني، زندگي جانوري، ذخاير معدني شناسي زمين) ويژه، بيشه و جنگل
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هاي حفاظت شده زيستها و مسيرهاي كوهنوردي، محدوده، كوير، درهو بيابانهاي طبيعي، كوهبكر، غار

  باشد.محيطي و ... در چهار فصل مي

  هاي معنوي)) ميراث معنوي(جاذبه2

هاي مقدس، آداب و رسوم محلي، ميراث معنوي شامل آيين هاي اماكن مذهبي و زيارتگاه

هاي محلي، لباس و پوشش گويش ويژه مردم موسيقي و بازييشتيهاي معهاي بومي، شيوهجشنواره

شناسي و ... و يا آيين مذهبي محلي، آيين عزاداري در ايام محرم و رمضان، جشن و سرور ويژه، موزه مردم

گرداني در ماه رمضان در نياسر و صبحگاه عاشورا در شويان در مشهد اردهال و يا نخلويژه مانند قالي

هاي ملي و مذهبي و ...، صنايع يا تعزيه، آيين ويژه مانند قرباني گاو در عيد قربان، اعياد و جشنابيانه، و 

هاي خطي، درخت مقدس، سقاخانه، محور و مسير آييني ميها، كتابدستي، هنرهاي سنتي و گنجينه

  شود.

  تاريخي) -هاي معماريتاريخي (جاذبه –) ميراث معماري 3

ها، كاروانسراها، كاخ، قلعه، خي شامل بناهاي ارزشمند تاريخي مانند خانهساخت تاريميراث انسان

كند، ها، مقسم آب، قنات، غار دستها، كبوترخانهها، پلبرج و بارو، آتشكده، چارطاقي، بازارها و تيمچه

ها و شناسي مثل تپههاي باستانهاي باارزش فرهنگي و تاريخي، محوطهها و محورها و بافتمحوطه

  باشد.كند، موزه، مصالح خاص، معماري ويژه، كنيسه، كليسا، يخچال و ... ميغارهاي آييني دست

  نماي ساختمان -

عبارت است از كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاي باز اصلي و يا فرعي و يا معابر 

  اصلي و يا فرعي باشد.

  نورگير -

ي نورگيري، تهويه و يا عبور تأسيسات استفاده فضاهاي غيرمسقف يا با سقف شفاف كه تنها برا

شود و اگر مترمربع باشد جزء زيربناي مفيد محاسبه نمي 3تر از شود چنانچه مساحت نورگير كممي

  گردد.مترمربع باشد در تراز دسترسي به آنها جزء زيربناي مفيد محاسبه مي 3بيشتر از 
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  هانوع دسترسي -

ها اغلب از سيم است: سواره، پياده و مختلط. در اين شهرها شبكهها به سه دسته قابل تقدسترسي

ها در يك طرف يا هر نوع مختلط (سواره و يپاده) است كه قسمت مركزي شبكه مربوط به سواره و حاشيه

  دو طرف بسته به مورد ويژه عابر پياده است.

  واحد مسكوني -

ه شده و داراي ورودي مستقل بوده و مجموعه فضاهايي كه براي سكونت يك خانوار در نظر گرفت

از حداقل امكانات بهداشتي، توالت، حمام و همچنين آشپزخانه برخوردار باشد و ارتفاع آن از كف تا زير 

  متر نباشد. 80/2تر از سقف كم

  واحد همسايگي -

، تعداد اندازه شهرباشد كه بنا بههاي شهرسازي ميترين واحد تقسيمات شهري در طرحكوچك

، بازي كودكان، زمين. خدمات روزمره نظير مهدكودكگرددهاي مسكوني را شامل ميمعيني از واحد

  .اندفروشي با امكان دسترسي پياده در اين مراكز مستقر شدهتجاري در حد خرده

  وسيله نقليه عمومي -

 يوده و در شبكهاي كه در مالكيت يا در اختيار يا نظارت مراجع دولتي يا عمومي بوسايل نقليه

  شود.حمل و نقل عمومي شهري به كار گرفته مي
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هاي طرح جامع كاربري -2

  آباددولتشهر 
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  آباددولت هاي طرح جامع شهركاربري

  به دو دسته قابل تقسيم هستند: آباددولتهاي طرح جامع شهر كاربري

  ت شده وضع موجودهاي تثبيكاربري - 1- 2

هاي وضع موجود كه شرايط الزم را براي در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي آن دسته از كاربري  

اند. هرگونه تجديد بنا و يا تغيير اساسي يا ظاهري در اند، تثبيت شدهماندگاري و حفظ عملكرد داشته

 .هاي وضع موجود بايد مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه باشدكاربري

  هاي پيشنهاديكاربري - 2- 2

اند. در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي، نيازها و كمبودهاي شهر برآورد شده و مشخص شده  

شود. هرگونه طور مستقل و يا توسعه يك كاربري ميهاي پيشنهادي شامل پيشنهاد يك كاربري بهكاربري

طرح جامع و جدول آستانه تغييرات و  با توجه به نقشه اساستغيير در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي 

  :ها حاكم استاست. عالوه بر آن شرايط زير بر برخي ازكاربريامكانپذير تصويب در مرجع ذيصالح استان 
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هاي داخل محدوده شهر هرگونه ساخت و ساز بايد طبق ضوابط و مقررات جاري در اراضي زراعي و باغ -

  كشور صورت بگيرد.

گردد و مكانيابي و عملكردآن مورد يا اهدا براي احداث يك كاربري خاص وقف  اگر زمين توسط مردم -

كاربري تواند كاربري موردنظر در اين محل مستقر شود. تصويب نوع تأييد مراجع ذيربط نيز قرار گيرد، مي

  با مرجع ذيصالح است.مذكورزمين پيشنهادي
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اختماني ـتراكم س  -3

  هاي گوناگون شهربخش
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  هاي گوناگون شهرتراكم ساختماني بخش

  توزيع تراكم ساختماني در سطح شهر به عوامل زير بستگي دارد:

  عرض معبر كنار-

  موقعيت شهري -

باشند و از آنجا كه يكي از كه اغلب بناها يك طبقه مي اسديهفعلي شهر  وضعيته با توجه ب

راهبردهاي اصلي طرح عدم توسعه افقي شهر و تشويق به استفاده حداكثر از زمين شهري است، چگونگي 

  استفاده از تراكم به شرح زير است:

  با توجه به عرض معبر ساختماني: تراكم 1جدول 

 عداد طبقاتحداكثر ت عرض معبر
حداكثر سطح 
 اشغال

  حداكثر تراكم

 

 %120 %60 طبقه روي پيلوت يا زيرزمين  2 متر 20كمتر از 
 %150 %50 طبقه روي پيلوت يا زيرزمين 3 متر و بيشتر 20
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توسط گردد و چنانچه در ضوابط هر كاربري  مي ها شده شامل كليه كاربري هاي تعيينتراكم -

  بايد مالك عمل قرار گيرد.تعيين گرديده باشد آن تراكم مي يا ژهيتراكم ونهاد مربوطه 

هايي سمت يا بيشتر همجوار پالك 2متر، از  20چنانچه پالكي واقع در معبر با عرض كمتر از  -

هاي واقع در آن پالك نيز مانند پالكتعيين تراكم متر و بيشتر باشد، براي  20واقع در معابر با عرض 

  شود. تر و بيشتر عمل ميم 20معابر با عرض 

  برسد. 5طبقه در اراضي بايد به تاييد كميسيون ماده  3هاي بيشتر از  احداث ساختمان -

سانتيمتر )  از  120سانتيمتر ( با احتساب ضخامت سقف  80حداكثر ارتفاع طبقه زيرزمين  -

صورت جزء طبقات به هاي مسكوني انباري است و در غير اين  كف معبر است و كاركرد آن در ساختمان

  آيد. حساب مي

  

  متر و بيشتر ) 20( عرض    هاي شهرياراضي كنار لبه -3-1

هاي  هاي شهري با توجه به موقعيت و عرض گذر، قرار دارند كه اغلب كاربري اين حوزه در لبه -

ر صورتي مترمربع است و د 200اند. حداقل تفكيك اين اراضي  عمومي، خدماتي و تجاري در آن قرارگرفته

شود كه اين قطعات تا رسيدن به  تر از اين مقدار است، توصيه مي كه در وضع موجود مساحت قطعات كم

  مترمربع تجميع شوند. 200حداقل 

  در هر حال رعايت بر ساختمان در يك رديف ضروري است. -

  

  متر) 20( عرض كمتر از هاي ميانيحوزه -3-2

سكوني نقش غالب دارد و شامل كليه اراضي شهر به جز در اين حوزه به طور عمده كاربري م  -

گردد،  هاي شهري است. با توجه به اينكه بخشي از اين حوزه شامل بافت ارگانيك شهر مياراضي كنار لبه

 200شود در اين حوزه در اولويت اول شبكه معابر اصالح شوند و قطعات تا حداقل تفكيك (توصيه مي

  مترمربع) تجميع گردند.
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  ها هاي كلي تراكم ساختمانضوابط و توصيه -3-3

و پروانه و تفكيك طبقات  شود جهت تشويق به استفاده از ارتفاع، هزينه عوارضتوصيه مي -

  اخذشده از طبقات باالتر به نسبت افزايش ارتفاع، كاهش يابد.

ز، كليه واحدهاي يك طبقه وضع موجود به شرط تأمين دسترسي مستقل، پاركينگ مورد نيا -

  توانند مطابق تراكم هر بخش به دو طبقه يا بيشتر تبديل گردند.سازه مناسب و ... مي

شود جهت متعادل شدن قيمت زمين شهري، حداقل عوارض جهت استفاده از تراكمتوصيه مي -

  هاي بيشتر، توسط شهرداري اخذ گردد.

طبقه روي پيلوت) منوط هاي بيشتر از چهار سقف (بيشتر از سه  صدور پروانه جهت ساختمان -

نشاني و ...) و تصويب طرح  هاي خدماتي (سازمان آب، شركت برق، آتش به كسب مجوز از ادارات و ارگان

  و تراكم توسط مراجع ذيصالح است.

هاي مقطعي در گذرها مالك عمل  هاي موردي يا گشايش نشيني ها و عقب عرض دوربرگردان -

  تعيين ارتفاع مجاز ساختمان نيست.

در تعيين ارتفاع قطعات مالكيت كنار با بيش ازيك گذر، در صورت داشتن دسترسي، مالك  -

  تعيين ارتفاع، گذر با عرض بيشتر است.

درصورت تامين پاركينگ در حد مقرر در فضاي پيلوت يا طبقه همكف و درصورتيكه مساحت  -

كور به شكل واحد مسكوني مترمربع باشد سطح مذ 60 مانده در طبقات مذكور حداقل زيربناي باقي

مستقل مجاز خواهدبود. دراينصورت پيلوت يا طبقه  همكف در حد زيربناي واحد مسكوني به طوركامل 

  شود. شده و محاسبه مي جزء تراكم ساختماني درنظرگرفته

تبصره : رعايت حداقل ارتفاع مجاز براي پاركينگ الزامي است و ارتفاع قسمت مسكوني از سقف 

  شتر خواهد بود كه به صورت بيرون زدگي در كف طبقه همكف نمايان خواهد شد.پاركينگ بي
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4 

  ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از زمين

  كاربري مسكوني -1- 4

  ∗∗∗∗شود.به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق مي

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري - 1- 4-1

هاي و آپارتماني چندواحدي و خوابگاههاي چندخانواري واحدي و مجتمعهاي تكسكونتگاه محله: -

  دانشجويي خارج از محوطه دانشگاه.

  هاي مشروط به استقرار در كاربري مسكونيكاربري - 2- 4-1

هاي ديگر از آنجا كه كاربري مسكوني در مجاورت خود به فضاهاي خدماتي مرتبط نياز دارد، كاربري -الف

ايند و فاضالب صنعتي نداشته باشند و ضوابط مندرج در زير مشروط به اينكه ايجاد بو، لرزش و صدا ننم

                                                      
تعاريف "عالي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان شوراي 10/3/1389توضيحات مربوط به بندهاي اول و دوم هر بخش از مصوبه مورخ  ∗

 آورده شده است. "هاي شهري و تعيين سرانه آنهامفاهيم كاربري
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توانند هاي مربوطه را اخذ كنند، مياين گزارش را رعايت نمايند و در صورت نياز مجوزها و ضوابط سازمان

  استقرار يابند:

  مراكز و واحدهاي آموزشي. -

ها عدم اشراف گشودگيمتري و رعايت  12احداث خوابگاه مشروط به تأمين دسترسي به شبكه حداقل  -

  به ساير واحدهاي مجاور.

مراكز فرهنگي و مذهبي مانند كتابخانه، سالن اجتماعات، مسجد، حسينيه و تكيه، مشروط به تأمين  -

  ها به ساير واحدهاي مجاور.متري و رعايت عدم اشراف گشودگي 12دسترسي به شبكه حداقل 

مدرسه راهنمايي و دبيرستان، مشروط به تأمين مراكز و واحدهاي آموزشي، مهدكودك، دبستان،  -

  ها به ساير واحدهاي مجاور.متري و رعايت عدم اشراف گشودگي 12دسترسي به شبكه حداقل 

بهداشت، حمام، داروخانه و تزريقات و مطب پزشك، مراكز درماني و بهداشتي در حددرمانگاه، خانه -

ها به ساير واحدهاي و رعايت عدم اشراف گشودگيمتري  12مشروط به تأمين دسترسي به شبكه حداقل 

  مجاور.

مترمربع)، مشروط به تأمين  500اس محله (حداكثر مساحت يهاي ورزشي در مقباشگاه و زمين -

  ها به ساير واحدهاي مجاور.متري و رعايت عدم اشراف گشودگي 12دسترسي به شبكه حداقل 

  هاي بازي كودكان و خدمات مشابه.عمومي، زمين اي، گذرهاي سبزفضاهاي سبز تجهيز شده محله -

هاي برق، گاز، آب، مخابرات، منابع آب و پاركينگها و ايستگاهتأسيسات و تجهيزات شهري شامل پست -

متر)، ايجاد فضاهاي سبز عمومي  12مترمربع مساحت و حداقل دسترسي  500هاي عمومي ( تا حداكثر 

  و احداث گذر و شبكه ارتباطي.

  شگاه، ساخت صنايع دستي، دوزندگي و تدريس خصوصي.ياغل خانگي مانند آرامش -

  ، دفتر وكالت و دفتر اسناد رسمي.يدفتر مهندس -

  واحدهاي تجاري. -
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  هاي مشروطضوابط استقرار كاربري -3- 4-1

 درصد از سطح زيربناي هر واحد مسكوني 30هاي اين بند، حداكثر مساحت قابل استفاده جهت كاربري -

هاي باشد و ساكن همان واحد مسكوني بودن شاغلين اصلي هر يك از مشاغل ترجيح دارد. در مجموعهمي

  باشد.مسكوني كسب رضايت ساير مالكين مجموعه ضروري مي

فروشي و تأمين مايحتاج روزانه مانند خواروبارفروشي و لبنياتي، واحدهاي احداث واحدهاي تجاري خرده -

فرهنگي در  -وازم و تأسيسات خانگي غيرآالينده و همچنين احداث واحدهاي تجاريتعميراتي ل -كارگاهي

هاي كامپيوتري ضمن اخذ مجوزهاي فروشي، كلوپ بازيالتحرير، كتابمقياس خرد مانند فروش لوازم

  الزم از مراجع ذيربط بايد ضوابط زير را رعايت نمايند.

درصد مساحت كل هر پالك  10هاي تجاري ليتحداكثر سطح قابل تخصيص بناهاي مسكوني به فعا -

در مورد واحدهاي تجاري با  باشد.مترمربع  12طور كلي حداقل مساحت آن مترمربعي به 200حداقل 

(با  درصد پالك در طبقه همكف واحد مسكوني به كاربري تجاري 100اي اختصاص عملكرد ناحيه

  است.بالمانع  درنظرگرفتن ورودي طبقه باال و پاركينگ)

  متر باشد. 4حداقل عرض واحدهاي تجاري در حاشيه خيابان بايد  -

  باشند.واحدهاي تجاري احداث شده در قطعات مسكوني غيرقابل تفكيك مي -

نشيني از بر زمين در عرض واحدهاي تجاري رعايت گردد. اين فضا شود حداقل دو متر عقبتوصيه مي -

گردد و مساحت رواق جزء زيربناي واحد جاري احداث ميبه صورت رواق سرپوشيده در جلوي واحد ت

  شود.تجاري محاسبه نمي

واحدهاي تجاري احداث شده نبايد مزاحمتي براي دسترسي پياده يا سواره به واحدهاي مسكوني هم -

  جوار ايجاد نمايد.

صد مساحت در 40اي احداث شود كه حداقل گونهواحد تجاري احداث شده در قطعات مسكوني بايد به -

بماند. احداث واحد تجاري نبايد باعث از بين رفتن پاركينگ واحد عنوان فضاي باز باقيقطعه مسكوني به
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درصد قطعه را  100توان اي داشته باشد ميدر صورتي كه كاربري تجاري عملكرد ناحيه مسكوني گردد.

  در طبقه همكف به كاربري تجاري اختصاص داد.

متر مجاز  20تا  12باز با عرض مقطع مشمول اين بند تنها در حاشيه معابر بن احداث واحدهاي تجاري -

  متر بايد فاصله داشته باشد. 20ها حداقل است و واحد تجاري تا محل تقاطع خيابان

كليه ضوابط ذكر شده در قسمت كاربري تجاري و سقف سطوح كاربري تجاري در هر محله در خصوص  -

  باشد.االجراء ميزماين واحدهاي تجاري نيز ال

تواند به نيم طبقه درصد سطح هر واحد مي 50باشد و تا متر مي 5/4حداكثر ارتفاع واحدهاي تجاري  -

  اختصاص يابد.

گيري هر نوع كاربري ديگر در منطقه عملكردي مسكوني بايد با تصويب مراجع ذيربط احداث و شكل -

  باشد.

ن بند به كاربري غيرمسكوني ديگري تبديل شود موضوع بايد در صورتي كه كل پالك مطابق ضوابط اي -

  در كميسيون مربوط بررسي و تصويب شود.

تر از اثر اصالح مسير يا تعريض معبر، كم چنانچه ملكي درمنطقه مسكوني قرار داشته و مساحت آن بر -

كه داراي سند ثبتي متر باشد، مشروط بر اين 5متر و عمق آن بيشتر از  4مترمربع و حداقل برِ آن  50

باشد و مجوز احداث واحد تجاري از كميسيون  1368شش دانگ بوده و تاريخ صدور آن قبل از سال 

تواند فقط به تواند به احداث يك واحد تجاري مبادرت نمايد و اين واحد ميذيربط دريافت نمايد، مي

لتحرير و نانوايي و ... اختصاص يابد. افروشي، فروش لوازماي از قبيل خواربار فروشي، سبزيخدمات محله

گيرند و در مجاورت گذرهاي سريع و يا به مانده امالكي كه در تعريض و يا اصالح مسير قرار ميباقي

  نسبت سريع شهري واقع مي شوند، از اين ضابطه مستثني هستند.

قرارداشته باشد پس از  هاي دولتيچنانچه ملكي در منطقه مسكوني در اجاره يكي از ادارات يا سازمان -

  گردد.فسخ قرارداد و تخليه، ملك مذكور داراي كاربري مسكوني با تراكم همجوار آن مي
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تري نسبت به اراضي تعيين شده براي چنانچه ملكي درمنطقه مسكوني داراي شرايط تملك سهل -

، درصورت تأمين هاي خدماتي غيرانتفاعي باشد و يا كسي بخواهد آن را وقف يا اهداء كندكاربري

هاي مورد نياز با تصويب كميسيون فني استان تغيير كاربري آن به خدمات دسترسي و پاركينگ

  :اي با رعايت ضوابط همجواري معابر به شرح زير بالمانع استاي و ناحيهغيرانتفاعي در سطح محله

  كننده.در جوار معابر جمع •

  متر يا بيشتر باشد.10باز، به شرط آنكه عرض آنها هاي مسكوني بندر جوار معابر دسترسي به واحد •

متر براي  50عمق (فاصله از ابتداي معبر) تامسكونيهاي واحددسترسي به بستدر جوار معابر بن •

  متري به باال. 15متر براي معابر  100متري و  12متر براي معابر  75متري، 10معابر 

جز موارد ذكر شده مشروط به مسكوني قابل استقرار بههاي غيرتبديل كاربري مسكوني به كاربري •

هاي شهري و عدم مغايرت با كاربري قطعات هاي ذيربط، دسترسي مناسب به شبكهتصويب كميسيون

  باشد.همجوار و تأمين پاركينگ مورد نياز ميسر مي

ا تصويب تبديل هر سطح مسكوني به يكديگر و هرگونه افزايش و يا كاهش تراكم و ارتفاع بنا ب •

هاي ذيربط و اصالح طرح شبكه دسترسي و سطوح فضاي سبز و آموزشي متناسب با تغيير كميسيون

 تراكم ميسر است.

  

  هاي غيرمجاز در كاربري مسكونيكاربري - 4- 4-1

ها در ، استقرار يا احداث ساير كاربري2-1-4و  1-1-4هاي ذكر شده در قسمت جز كاربريبه

  باشد. از جمله:كاربري مسكوني ممنوع مي

زيست و بهداشت محيط هاي حفظ محيطزا و مزاحم به تشخيص سازمانانجام هرگونه فعاليت آلودگي -

  در مناطق مسكوني.
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هاي مسكوني كه فعاليت آن سبب بر هم خوردن نظام آمد احداث هرگونه بنا و تأسيسات در داخل بافت -

يا به هم خوردن تعادل و و هم نسبت بهطعات و شد محالت گردد و يا احداث آن موجب اشرافيت ق

  تناسب سيماي شهري محيط خود گردد.

  

  ضوابط مربوط به تفكيك زمين در منطقه مسكوني -5- 4-1

  مترمربع است. 200حداقل مساحت تفكيكي در محدوده كاربري مسكوني  -الف

  تر باشد.ن قطعه كمترين ضلع آاندازه بزرگ عرض قطعات تفكيكي نبايد از  -ب

تصويب مراجع نقشه تفكيك قطعات زمين بايد توسط مهندس شهرساز مهر و امضاء شده و به به -ج

  ذيربط برسد.

  در تفكيك اراضي بايد سلسله مراتب شبكه معابر حفظ گردد. -د

براي اراضي محدود در بين شبكه معابر طرح جامع (بلوك شهري) بايد همزمان يك طرح تفكيكي  -ه

باشد. براي قطعاتي كه پيش از ابالغ طرح تهيه گردد و تفكيك اين اراضي طي چند مرحله مجاز نمي

كار با اخذ عوارض بالمانع است و چنانچه اند صدور پايانمتر ساخته شده 200تر از مساحت كمجامع با 

كه باشد. در صورتيمالك قصد تخريب و نوسازي را داشته باشد، بايد سطح قطعه به حدنصاب الزم رسيده 

قطعات پيرامون يك قطعه نوسازي شده باشند و مساحت قطعه مزبور به حد نصاب نرسد مشمول اين بند 

  شود.نمي

مترمربع  80اند مشروط به اينكه از هاي عمراني به كمتر از حد نصاب رسيدههايي كه در اثر پروژهپالك -

هايي كه كمتر از حد نصاب هستند و . همچنين پالكتواند پروانه صادر كندكمتر نباشند شهرداري مي

هرداري هستند و قابل تجميع با ـسيس شأداراي سند شش دانگ و يا سند ثبتي مربوط به قبل از ت

  باشند نيز شهرداري مجاز به صدور پروانه است.هاي مجاور نميپالك
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از نمودن قطعات مجاور در تردر صورت اضافه شدن سطحي از معابر به قطعات مسكوني در جهت هم -و

مترمربع  5/2متر و يا حداكثر سطح سانتي 20تواند تا حداكثر عمق طول محورهاي محلي، شهرداري مي

  بدون دريافت وجه زميني را به مالك آن قطعه واگذار نمايد.

به در مصارف غيرانتفاعي شهر نظير درماني، اداري، تأسيسات و تجهيزات آموزشي و غيره ضوابط مصو -

جامع (كه هماهنگ با ضوابط موجود) تهيه شده ارجحيت دارد و در هاي ذيربط، بر ضوابط طرحارگان

  گردد.صورت فقدان ضابطه مصوب، ضوابط طرح جامع اعمال مي

صورت عرصه يا عرصه و اعيان ملزم به دريافت مجوز از مالكين كليه اراضي براي تفكيك زمين به -

تاريخي و يا  -ي در مورد قطعاتي كه درون محدوده بافت با ارزش فرهنگيباشند (شهردارشهرداري مي

باشند، موظف به استعالم از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و حرايم حفاظتي آثار تاريخي مي

باشد.) و اداره ثبت براساس اين مجوز اقدام به صدور سند مالكيت براي هر قطعه تفكيكي گردشگري مي

  خواهد نمود.

جامع را در مورد تفكيك در اختيار متقاضيان مربوطه قرار شهرداري موظف است ضوابط و مقررات طرح -

  دهد.

  براي تفكيك هر ملك، ارايه مدرك اعالم شده توسط شهرداري الزامي است. -

  تقاضاي كتبي مالك يا وكيل قانوني ايشان به پيوست فتوكپي و بخشنامه رسمي. -

  دارك ثبتي مربوطه.سند مالكيت و ساير م -

هاي قانوني طبق گواهي مبني بر پرداخت كلية عوارض مربوط به عرصه يا عرصه و اعيان و ماليات -

  ها.قوانين مصوبه شهرداري

هاي طرح برداري يا نقشهبر روي نقشه سازمان نقشه 1:2000يك نسخه نقشه موقعيت زمين به مقياس  -

  جامع.

باشد، پس از بازديد محل و انطباق آن با ضوابط طرح جامع، توسط  جدولي كه حاوي اطالعات مزبور -

  .گرددشهرداري تكميل و ضميمة پرونده مي
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  .شده شهرداريارايه تعهدنامه توسط مالك مبني بر انجام تفكيك براساس ضوابط اعالم -

  .گرددميبه شهرداري ارايه تصويب و جهت بررسي تفكيكي بر اساس ضوابط مزبور تهيه نقشه -

نمايد و در اين صورت شهرداري پس از بررسي و تأييد نقشه مراتب را جهت اجراء به مالك ابالغ مي -

  .باشدصدور مجوز تفكيك بالمانع مي

مترمربع بايد به تصويب مراجع ذيصالح برسد. شهرداري موظف است  5000تفكيك قطعات بيش از  -

  اضاي تفكيك به كميسيون ارايه دهد.هاي تفكيكي مناسبي را به همراه تقنقشه

قانون زمين شهري، در تفكيك قطعات مالكيت با  15و  14با استناد به دستورالعمل اجرايي مواد  -

مترمربع و بيشتر باشد، مالك موظف است كه عالوه بر سطوح  1000كاربري مسكوني كه مساحت آنها 

تي مورد نياز را نيز براساس ضوابط مصوب به دهند سطوح خدمامعابر كه در اختيار شهرداري قرار مي

  هاي دولتي ذيربط واگذار نمايد.شهرداري و ارگان

تأمين سهم خدماتي مندرج در اين بند شامل قطعات مسكوني ساخته شده كه تجميع گرديده نمي -

  شود.

  مترمربع و بيشتر 1000: تعيين سهم خدمات در قطعات مالكيت 2جدول 

 سهم خدمات (درصد) يتمساحت كل قطعات مالك

1999-1000 10 

4999-2000 13 

9999-5000 16 

49999 -10000 20 

99999 -50000 25 

 توافقي و بيشتر 100000

  

هاي طرح بازنگري و شرايط محلي و مساحت قطعه تفكيكي تعيين خواهد سهم خدمات براساس سرانه -

  % باشد.25تر از شد، در هر صورت سهم خدمات نبايد كم

هاي خدمات عمومي دست آمده در بند فوق فقط جهت اختصاص يافتن به كاربرياراضي خدماتي به -

  هاي ذيربط واگذار خواهد شد.براساس ضوابط جدول زير با نظر كميسيون ماده پنج به ارگان
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  هاي خدماتي: سهم و نوع هر يك از كاربري3جدول 

 درصد نوع كاربري

 45 فضاي سبز

 25 آموزشي

 20 شيورز

 5 درماني
 5 فرهنگي
 100 جمع

  

مترمربع كامل در اختيار  5000تر از دست آمده در تفكيك قطعات با مساحت كمسهم خدماتي به -

  گيرد.هاي خدمات شهر مورد استفاده قرار ميصورت پالك جهت معوضگيرد كه بهشهرداري قرار مي

تر از حدنصاب مورد نياز براي اي طرح بازنگري كمهدر قطعات كوچك كه اراضي خدماتي براساس سرانه -

عنوان سهم خدمات به هاي معوض بهاحداث واحدهاي مختلف خدماتي است ارزش ريالي و يا پالك

هاي شود تا با نظر شوراي اسالمي شهر جهت تأمين خدمات بافتصندوق ذخيره اراضي واريز يا واگذار مي

  دار صرف شود.مسئله

ي جهت كاربري مسكوني طول هيچ يك از قطعات نبايد از دو برابر عرض كمتر و از سه در تفكيك اراض -

  برابر عرض آن بيشتر باشد.

در تفكيك يك قطعه مالكيت به چند قطعه رعايت مسأله مشرفيت الزامي است. ايجاد قطعات مالكيتي  -

  كه بناي آنها مشرف به فضاي آزاد قطعه مالكيت مجاور باشد ممنوع است.

پس از كسب مجوز ساختماني براي هر قطعه مالكيت، تفكيك مجدد آن قطعه مالكيت با رعايت كليه  -

  ضوابط و قوانين مربوطه بالمانع است.

  تفكيك قطعات بايد با رعايت ضوابط پيشنهادي طرح از نظر عرض معابر، پخ و ... صورت گيرد. -

ني، چنانچه مساحت يك قطعه حداكثر به هاي با كاربري مسكودر تفكيك قطعات مالكيت در محوطه -

تر باشد، تفكيك آن قطعه به قطعات موردنظر مشروط به توزيع % از حداقل مجاز تفكيكي كم20ميزان 

  مساوي كسري مساحت آن قطعه به كل قطعات بالمانع است.
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، سطح صورت مستطيل، مربع و براي احداث ساختمان با الگوي حياط مركزيتفكيك قطعات مالكيت به -

  ) و ... با رعايت ضوابط ساختماني و معماري طرح بالمانع است.L) يا دو طرفه (Uاشغال سه طرفه (

  ها با رعايت ضوابط بالمانع است.تفكيك و تجميع مجدد پالك -

هاي خدماتي رده مترمربع در صورت عدم نياز براي كاربري 3000تر از تفكيك قطعات زمين بزرگ -

  باشد.مي محله و ناحيه مجاز

باشد و ها مجاز مياي و دوربرگردانمحله يهادسترسي به قطعات مسكوني فقط از طريق دسترسي -

  رسد.موارد استثنا فقط در قالب طرح به تصويب مي

  امكان استفاده از حداكثر سطح اشغال براي قطعات خرد و زير حدنصاب تفكيك وجود ندارد. -

هيچ شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن بهحداث ميمعابر عمومي كه در اثر تفكيك ا -

  عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

هايي كه در قسمتي از آن ساختمان احداث گرديده، با رعايت ضوابط فضاي آزاد، تفكيك پالك يا پالك -

  نسبت به سطح زيربنا و رعايت حدنصاب مساحت تفكيك بالمانع است.

  فكيك واحدهاي تجاري موجود ممنوع است.ت -

باشد، مگر تفكيك قطعات مالكيت در بافت باارزش فرهنگي تاريخي و حريم آثار باارزش ممنوع مي -

  اعياني براساس ضوابط و مقررات خاص و زيرنظر اداره ميراث فرهنگي.

شهري مجاز نميهاي عمومي حاشيه محورهاي طور كلي تفكيك قطعات مالكيت در كليه محوطهبه -

هاي تعيين شده در طرح و اعياني براساس ضوابط و مقررات طرح باشد. تنها تفكيك قطعات به كاربري

  باشد.بازنگري مجاز مي

ي حريم حفاظتي رودخانه تفكيك عرصه در كليه قطعات غيرمجاز است. اما تفكيك اعياني در محدوده -

  براساس ضوابط بالمانع است.

سازي، محوطه خدمات عمومي و ر قطعات واقع در محوطه خدماتي با قابليت بلندمرتبههرگونه تفكيك د -

  باشد.محوطه مسكوني با تراكم كم و متوسط ممنوع مي
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  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -6- 4-1

  گردد.هاي مختلف شهر مطابق مفاد قسمت سوم گزارش محاسبه ميتراكم ساختماني در بخش -الف

درصد  60هاي يك طبقه و دو طبقه اشغال ساختمان در طبقه همكف براي ساختمانحداكثر سطح  -ب

  باشد.درصد مساحت قطعه مي 50طبقه و بيشتر  3هاي مساحت قطعه و براي ساختمان

طبقه و بيشتر غيرمجاز  3هاي درصد طول زمين در ساختمان 50آمدگي ساختمان بيش از پيش -پ

درصد طول  50متر بيش از  2/1تواند حداكثر ز بر زمين، ساختمان ميدرجه ا 45است و با رعايت زاويه 

باشد كه مبلغ آن بايد زمين، پيشروي نمايد. بديهي است اين پيشروي منوط به پرداخت عوارض مازاد مي

  به تصويب مراجع ذيربط برسد.

 45ايت زاويه تواند بدون رعمتر پيشروي طولي مي 2در صورت كسب رضايت مالكين مجاور،  :1تبصره 

  درجه انجام گيرد.

هاي خود (مساحت و غيره) بتواند تراكم ساختماني بيشتري را ويژگيچنانچه زميني با توجه به :2تبصره 

اختيار نمايد، بايد بخشي از اضافه ارزش به دست آمده را براي عمران شهر در حسابي جداگانه كه در 

هايي كه به هد. اخذ اين اضافه ارزش و ديگر اضافه ارزششود، قرار دشهرداري براي اين كار مفتوح مي

) 19/11/1364عالي شهرسازي (مصوبه شوراي 7/2/1366آنها اشاره خواهد شد با توجه به اصالحيه مورخ 

  پذيرد.صورت مي

  

  هاچگونگي دسترسي -7- 4-1

متر به  5/2يك طرف شود بايد حداقل از كليه قطعات جديدي كه در نتيجه تفكيك اراضي ايجاد مي -الف

  گذرهاي دسترسي ارتباط داشته باشند.

بام، پله، پشتهر ساختمان مسكوني بايد دسترسي مستقيم به كليه فضاهاي مشاع (از جمله راه -ب

  پاركينگ، حياط و اتاق تأسيسات) را داشته باشد.

  تواند يك دسترسي پياده داشته باشد.هر پالك در هر بر مي -ج
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متر داشته باشد و چنانچه بر  5/3رو با عرض حداكثر واند فقط يك دسترسي اتومبيلتهر پالك مي -د

  متر داشته باشد. 20تواند دو ورودي سواره با حداقل فاصله متر باشد، مي 30پالك بيش از 

هاي با بيش از يك بر در صورت درخواست مالك با تشخيص و تأييد كميته فني شهرداري، در پالك -ه

  اند از هر بر قطعه مسكوني يك دسترسي سواره داشته باشد.تومالك مي

تر ها كه امكان دسترسي ثانويه از گذرهاي فرعي يا فرعيدسترسي كليه قطعات واقع در بر خيابان -و

جز براي عبور تر بهها به خيابان اصليدارند، بايد از طريق دسترسي ثانويه تأمين گردد و دسترسي آن

  متر) ممنوع است. 5/1هر قطعه در سمت خيابان به عرض  پياده (يك درب براي

روها و گذرها احداث هر تعداد پله و يا رامپ و نظاير آن در خارج از حد مالكيت قطعه و در پياده -ز

  غيرمجاز است.

متر با رعايت ضوابط  14مترمربع در صورت قرارگرفتن در بر معابر باالي  60اراضي مسكوني زير  -ط

  توانند به كاربري تجاري تغيير يابند.اي و با تصويب شوراي شهر و شهرداري ميتجاري محله

ها ممنوع است و موارد موجود بايد در زمان بازسازي و نوسازي رو در كليه پخينصب درب ماشين -ي

كه باشد و در موارديمتر مي 5رو تا محل تقاطع يا پخي، مسدود شود. حداقل فاصله درب ماشين

  بايد حداكثر فاصله را از محل تقاطع يا پخي داشته باشد.رو ميزمين وجود دارد، درب ماشينمحدوديت 

  

  تعداد واحدهاي مجاز -8- 4-1

تعداد واحدهاي مسكوني مجاز در يك قطعه زمين با كاربري مسكوني، تابعي از سطح اشغال، 

  .باشدمترمربع) مي 60تراكم ساختماني و سطح مفيد واحد مسكوني (حداقل 

  

  روش محاسبه سطح زيربناي مفيد -9- 4-1

براي محاسبه سطح زيربناي مفيد مسكوني موارد زير از كل زيربناي ساختمان مسكوني كسر 

  خواهد شد:
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  واحد و بيشتر. 5هاي مسكوني آپارتماني داراي مترمربع سرايداري در پيلوت در مجموعه 40حداكثر  -الف

  مترمربع. 20بع در هر طبقه و خرپشته تا مترمر 20پله حداكثر تا مساحت راه -ب

  مترمربع به ازاء هر واحد آسانسور در هر طبقه. 3مساحت آسانسور حداكثر  -ج

  ها در پيلوت يا زيرزمين.مساحت پاركينگ -د

مترمربع باشد جزء زيربناي مفيد محاسبه  3تر از هاي تأسيساتي كمچنانچه مساحت نورگير و يا داكت -ه

مترمربع و بيشتر باشد در تراز دسترسي به آنها جزء زيربناي مفيد محاسبه  3مساحت آنها  شود و اگرنمي

  گردند.مي

مترمربع چنانچه انباري در پيلوت  6ها به ازاء هر انباري براي هر واحد مسكوني حداكثر مساحت انباري -و

  يا زيرزمين باشد.

 250هر مجتمع مسكوني تا مساحت عرصه  مترمربع براي 30مساحت موتورخانه به ميزان حداكثر  -ز

 250هاي داراي عرصه بيشتر از مترمربع براي هر مجتمع مسكوني، تجاري و ساير كاربري 50مترمربع و 

  مترمربع.

باشد جزء زيربناي متر مي 12متر كه مساحت حداقل آن  2مساحت حياط خلوت به عرض حداقل  -ح

مترمربع مساحت داشته باشد و يا عرض  12تر از خلوت كمكه حياط گردد در صورتيمفيد محاسبه نمي

  گردد.اي كه به آن دسترسي دارد اضافه ميمتر باشد، مساحت آن به زيربناي مفيد طبقه 2تر از آن كم

نشيني طبقه باال نسبت به طبقه طرف آن باز باشد و يا بالكن در اثر عقب 3مساحت بالكن چنانچه  -ط

آن  طرف بالكن باز باشد  2گردد و چنانچه آن جزء زيربناي مفيد محاسبه مي  پايين ايجاد شده باشد،

آن جز زيربناي مفيد محاسبه مي كه تنها يك طرف بالكن باز باشد جزء زيربناي مفيد و در صورتي

  گردد.

مترمربع جز زيربناي  3ا مساحت حداكثر سرويس بهداشتي احداث شده در فضاي باز (حياط قطعه) ب -ي

مترمربع باشد، كل آن جز زيربناي  3گردد و چنانچه مساحت آن بيشتر از مفيد ساختمان محسوب نمي

  شود.مفيد ساختمان محاسبه مي
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  محاسبه ارتفاع طبقات ساختماني در كاربري مسكوني -10- 4-1

 20/3رو،متر ارتفاع زيرزمين از كف پياده20/1( .باشدمتر مي 50/5حداكثر ارتفاع ساختمان يك طبقه  -

متر به اضافه ضخامت  8/2پناه) براي هر طبقه بعدي جانارتفاع متر  1/1 حداقل وارتفاع ساختمان متر

حداكثر تعداد  تاريخي -با ارزش فرهنگيبا توجه به اينكه در بافت شود. افزوده مي سانتيمتر) 40( سقف

زيرزمين حداكثر ارتفاع بناهاي مسكوني دو طبقه با  باشد،روي زيرزمين مي طبقات قابل احداث دو طبقه

  متر است. 9و معادل 

  متر است. 90/11متر و با زيرزمين 50/13هاي سه طبقه با پيلوت حداكثر ارتفاع براي ساختمان -

رتفاع االمكان اهم چسبيده است، حتيدرصد به 100هايي كه ديوارهاي جانبي آنها در ساختمان -

صورت آن قسمت از ديوار جانبي كه مرتفع ظاهر ها بايد نسبت به هم مساوي باشند، در غير اينساختمان

هاي در ساختمان -گردد، بايد با نماهاي اصلي ساختمان يا متناسب با همان مصالح نماسازي گردد. مي

در مورد ارتفاع هماهنگ و  االمكان سعي گردد، پيشنهاداتدار نيز در زمان صدور پروانه حتيفاصله

  استفاده از نماهاي مشابه توصيه گردد.

 متر)سانتي 60(ارتفاع نورگير  مترسانتي 80حداكثرارتفاع زيرسقف زيرزمين ازكف حياط و يا گذر برابر  -

  باشد.مي

  ايجاد عايق حرارتي در زير پيلوت يا ايجاد سقف كاذب در زير آن، الزامي است. -

  باشد.متر از كف متوسط معبر مي 50/2ديوارهاي حياط  ارتفاع كثرحدا -

هاي مقررات ملي ساختمان نامهدر طراحي و احداث واحدهاي مسكوني رعايت كليه ضوابط و آيين -

جويي در مصرف انرژي) و آيينمصوب سازمان نظام مهندسي ساختمان، به ويژه مبحث نوزدهم (صرفه

  )، الزامي است.2800نامه زلزله (
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  ميزان فضاي سبز - 11- 4-1

درصد مساحت فضاي باز به فضاي سبز اختصاص  25هاي مسكوني بايد حداقل ي پالكدر كليه

مترمربع فضاي سبز، كاشت يك اصله درخت الزامي است يكي از شرايط صدور  10يابد كه به ازاي هر 

پايانكار ايجاد فضاي سبز و كاشت درخت مطابق اين بند است. نگهداري از درختان موضوع اين بند به

عهده مالك يا مالكان بنا است و براي هرگونه اقدام بعدي (عوارض نوسازي، تقاضاي صدور پروانه تجديد 

زايش بنا، انتقال، استفاده از تأسيسات شهري و ...) برگ تصديق وجود درختان مربوط برابر سن بنا، اف

  مناسب الزامي است.

  

  چگونگي استقرار ساختمان در زمين - 12- 4-1

هاي يك جنوبي محل استقرار ساختمان در قسمت شمال زمين و براي ساختمان -در قطعات شمالي -

درصد  50طبقه و بيشتر در حد  3هاي طول زمين و براي ساختمان درصد 60طبقه و دو طبقه در حد 

باشد. در صورت وجود حياط خلوت در قسمت شمال زمين به اندازه عرض حياط خلوت و طول زمين مي

شود به شرطي كه مساحت سطح اشغال تر باشد) به مقدار فوق اضافه ميمتر (هر كدام كه كم 2حداكثر 

درصد مساحت قطعه براي  50هاي يك طبقه و دو طبقه و راي ساختماندرصد مساحت قطعه ب 60از 

  هاي سه طبقه و بيشتر، افزايش پيدا نكند.ساختمان

غربي محل استقرار در قسمت غرب زمين و براي ساختماني يك طبقه و دو طبقه در  -در قطعات شرقي -

باشد. در درصد طول زمين مي 50درصد طول زمين و براي ساختماني سه طبقه و بيشتر در حد  60حد 

متر (هر كدام  2صورت وجود حياط خلوت در قسمت غرب زمين به اندازه عرض حياط خلوت و حداكثر 

درصد مساحت  60شود به شرطي كه مساحت سطح اشغال از تر باشد) به مقدار فوق اضافه ميكه كم

هاي سه طبقه براي ساختمان درصد مساحت قطعه 50هاي يك طبقه و دو طبقه و قطعه براي ساختمان

  و بيشتر افزايش پيدا نكند.
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، 5ها در ضلع جنوب يا شرق احداث گرديده باشند، با نظر كميسيون ماده در معابري كه اكثر ساختمان -

  باشد.احداث ساختمان در ضلع شرقي و يا جنوبي مجاز مي

در تمام طول قطعه در ضلع متر  2در كليه قطعات شمالي و جنوبي، احداث حياط خلوت به عرض  -

متر در تمام طول قطعه در ضلع  2شمالي و كليه قطعات شرقي و غربي احداث حياط خلوت به عرض 

غربي الزامي است. مالكان قطعات جنوبي و قطعات شرقي ملزم به كاشت درخت در داخل اين حياط 

باشد، بايد عبر عمومي ميباشند. حصار حياط خلوت در قطعات جنوبي و شرقي كه مشرف به مخلوت مي

باشد. مساحت صورت باز و يا نيمه باز باشد و احداث ديوار يكپارچه در اين ضلع ساختمان ممنوع ميبه

  گردد.گردند جزء فضاي باز قطعه محاسبه ميحياط خلوتي كه مطابق اين بند احداث مي

مترمربع نحوه استقرار  5000 هاي مسكوني آپارتماني و يا وياليي با مساحت بيشتر ازدر مجموعه -

تواند برخالف ضابطه فوق باشد به شرطي كه طرح معماري مجموعه از نظر دسترسي، ساختمان مي

  برسد. 5نورگيري و عدم مشرفيت و ... به تصويب كميسيون ماده 

 يهانحوي تفكيك گردند كه جرم ساختمانشود از نظر ايمني اراضي مسكوني جديد بهتوصيه مي -

نشيني از اضالع متر عقب 5/1ترتيب كه جرم هر قطعه با رعايت ر، منفصل از يكديگر باشند. بدينمجاو

غربي) احداث  -جنوبي) و يا اضالع جنوبي و شمالي (در قطعات شرقي -شرقي و غربي (در قطعات شمالي

، تأسيسات، هاي بهداشتيگردند. در اين صورت تنها بازشوهاي فضاهاي خدماتي ساختمان (مانند سرويس

  باشند.پله و آشپزخانه) مجاز به قرارگيري در اين اضالع ميراه

اندازي در مورد تمامي بناهايي كه در مجاورت يك قطعه مالكيت احداث رعايت موارد مربوط به سايه -

  شود، ضروري است.مي

مذكور به  جنوبي، عرض گذر -قطعه مالكيت شمالي 2غربي در مجاورت  -در صورت وجود گذر شرقي -

  گردد.ارتفاع به دست آمده اضافه مي

هنگامي كه يك قطعه مالكيت جنوبي با دسترسي قطعه شمالي مربوطه داراي اختالف ارتفاع باشد،  -

  هاي دو قطعه مالكيت مزبور خواهد بود.مقياس محاسبه ارتفاع مجاز، متوسط اختالف ارتفاع دسترسي
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نظر متر لحاظ گرديده و مازاد بر آن صرف 2/1و گذر حداكثر تا اختالف ارتفاع ناشي از اختالف سطح د -

  گردد.

رعايت ضوابط مربوط به حريم اشرافيت بنا در مورد كليه بناهايي كه در مجاورت يك قطعه مالكيت  -

  شوند، ضروري است.احداث مي

  ابد.درصد از فضاي آزاد در قطعات مالكيت مسكوني بايد به فضاي سبز اختصاص ي 50حداقل  -

  است. 3به  1و حداكثر  2به  1نسبت عرض به طول هر قطعه تفكيكي حداقل  -

  

  حداقل تعداد پاركينگ -13- 4-1

بيني يك محل پاركينگ الزامي مترمربع زيربنا، پيش 200تا حداكثر  100به ازاء هر واحد مسكوني از  -

اشد، تأمين دو واحد پاركينگ مترمربع ب 200كه مساحت زيربناي واحد مسكوني بيش از است در صورتي

  الزامي است.

عنوان پاركينگ استفاده تواند بهمانده مياند، از فضاي باقيتر از سطح اشغال ساختهدر قطعاتي كه كم -

  مانده به اندازه حداقل مساحت مورد نياز پاركينگ باشد.شود. به شرطي كه فضاي باقي

زيربنا، به ازاء هر دو واحد مسكوني، يك واحد پاركينگ مترمربع  100تر از در واحدهاي مسكوني كم -

  مورد نياز است.

مترمربع احداث شود، تأمين  100تر از كه در قطعه زمين تنها يك واحد مسكوني كمدر صورتي -

  پاركينگ الزامي نيست.

بيشتر از  باشد. برايمتر مي 5×  5متر و دو واحد پاركينگ  3×  5فضاي الزم براي يك واحد پاركينگ  -

مترمربع پاركينگ الزامي است. و در هر  15دو واحد پاركينگ به ازاء هر واحد اضافي حداقل تأمين 

صورت نحوه ورود و خروج و حركت خودروها در پاركينگ بايد به راحتي و با ايمني كافي مطابق 

  استانداردها و ضوابط انجام پذيرد.

  باشد.% مي15حداكثر شيب رامپ پاركينگ  -
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دستگاه به  25متر و از  5/3دستگاه اتومبيل  25حداقل عرض رامپ دسترسي پاركينگ براي حداكثر  -

  باشد.متر مي 5/3متر و با يك ورودي و يك خروجي هر كدام به عرض  5باال 

در مواردي كه به علت كوچك بودن مساحت يا نامناسب بودن ابعاد قطعه زمين يا كم عرض بودن  -

متر) احداث پاركينگ مقدور نباشد و يا به داليلي از قبيل وجود  4تر از معبر كم دسترسي قطعه (عرض

هاي اصلي و نظاير آن (به تشخيص و تأييد مراجع ذيدرختان يا قرار گرفتن ملك در محل تقاطع خيابان

ر صالح) امكان ايجاد مسير براي عبور اتومبيل به پاركينگ در داخل ساختمان ميسر نباشد، عوارض كس

  هاي شهرداري پرداخت شود.پاركينگ بايد براساس تعرفه

  متر باشد. 40/2متر و حداكثر  80/1ارتفاع پاركينگ در قسمت ورودي آن بايد حداقل  -

شهرداري موظف است از محل دريافت عوارض كسر پاركينگ در مراكز محله، ناحيه و يا منطقه  -

  نگ عمومي بنمايد.متناسب با نياز هر قسمت اقدام به احداث پاركي
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  هاي مركزي و نورگيرها)مقررات مربوط به نورگيري و تهويه طبيعي (مثل حياط - 14- 4-1

  در كليه نورگيرهاي مركزي، تأمين جريان طبيعي هوا الزامي است. -

ها و تأسيسات بايد تهويه هوا مناسب و ...) و موتورخانه هاي بهداشتي (حمام، توالت، دستشوييسرويس -

  داشته باشند.

هاي چند خانواري و آپارتماني بايد مطابق ضوابط هاي ارتباطي در ساختمانراهروهاي ورودي و پله -

  مندرج در مقررات ملي ساختمان باشد.

  بيعي برخوردار باشند.ها و آشپزخانه در بناهاي مسكوني بايد از نور و تهويه طكليه اتاق -

صورتي كه امكان نوردهي و تهويه صورت مشاع بوده و هرگونه دخل و تصرف در آن بهفضاي نورگير به -

  هوا را مختل و از بين ببرد، ممنوع است.

  بيني كانال كولر اجباري است.عبور كانال كولر از داخل نورگيرها ممنوع است. پيش -

  ه طور قابل قبول نماسازي گردد.سطوح ديوار نورگيرها بايد ب -

هاي اصلي در واحدهاي مسكوني منظور نورگيري اطاقهايي كه بهخلوتحداقل مساحت الزم براي حياط -

  تر باشد.متر كم 3مترمربع است و حداقل عرض آن نبايد از 12در نظر گرفته 

  باشد.متر مي 2ض مترمربع باحداقل عر 6حداقل سطح نورگير آشپزخانه در واحدهاي مسكوني  -

  ها و انبارها در نظر گرفته شود؛ها، حمامتميهدات الزم جهت تهويه هوا براي توالت -

  طور طبيعي با ارتباط فضاي باز تعبيه گردد؛كه وضعيت پالك اجازه دهد تهويه بايد بهدر صورتي -

  .دشومترمربع مساحت جزء زيربنا محسوب مي 24در هر صورت سطح نورگيرهاي با  -

فوق به ضوابط گردند، حداقل مترمربع احداث مي 200تر از در بناهايي كه در اراضي با مساحت كم -

  % سطح زمين خواهد بود.3% و براي آشپزخانه 6ها ترتيب براي اطاق

گيرند، فاصله هاي اصلي دو واحد مسكوني مستقل، از يك حياط خلوت نور ميدر مواردي كه اطاق -

  تر نباشد.متر كم 4ها از متر و در مورد آشپزخانه 6آنها بايد از  هايپنجره

  پله بدون نور طبيعي در واحدهاي عمومي مجاز نيست؛احداث راه -
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متر نسبت به  3تر از اي كمتواند در فاصلههواگير و نورگير در هيچ يك از سطوح خارج ساختمان نمي -

  ديوار مجاور احداث گردد؛

  هاي غير (مجاور)، ممنوع است؛گيري از مالكيتهواگيري و نور -

در احداث نورگيرها رعايت عدم اشراف با همسايه الزامي است و بازكردن پنجره به ملك مجاور غيرمجاز  -

  جاي شيشه صاف بايد استفاده نمود.باشد. در صورت لزوم با رعايت ضوابط از شيشه مات بهمي

  متر خواهد بود. 2ت شمالي، حداقل عرض الزم بيني حياط خلوت در قسمدر صورت پيش -

 40باشد. در هر حال رعايت درصد سطح مي 40حداقل مساحت حياط اصلي در منطقه مسكوني برابر  -

  مترمربع سطح باز در طبقه همكف به ازاء هر واحد مسكوني در هر قطعه الزامي است.

جنوبي و در شمال و يا جنوب بناهاي حداقل عرض حياط در شرق و غرب بناي واقع در قطعات شمالي -

  متر خواهد بود. 2غربي واقع در منطقه مسكوني، برابر واقع در قطعات شرقي

  

  ها به حياط و حياط خلوتضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان - 15- 4-1

ز تر اپناه با ارتفاع كماحداث بازشو به حياط و حياط خلوت در طبقات باالي همكف بدون نصب جان -

  متر ممنوع است.سانتي 110

نحوي كه تا كف طبقه ادامه باشد بهاي ميكه قسمتي از سطوح خارجي ساختمان شيشهدر صورتي -

  متر نصب گردد.سانتي 110پناه با ارتفاع حداقل داشته باشد نيز بايد جان

گيرند، ور ميهاي مسكوني در مواردي كه دو واحد مسكوني مستقل از يك حياط خلوت ندر مجتمع -

نحوي قرار گيرند كه دو واحد ها بايد بهمتر كمتر باشد و پنجره 4هاي مقابل يكديگر نبايد از فاصله پنجره

  مستقل به يكديگر ديد نداشته باشند.

متر از سانتي 170ها در طبقات باالي همكف بايد در ارتفاع حداقل هاي مشرف به حياط خلوتپنجره -

متر باشد و يا به هر دليلي بين توده  6كه عرض حياط خلوت بيشتر از در صورتي كف طبقه نصب گردند.
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متر براي كف پنجره سانتي 170متر باشد، رعايت ارتفاع  6اي بيشتر از جوار فاصلهساختماني و قطعه هم

  ضرورتي ندارد.

  

  ضوابط مربوط به تأسيسات ساختمان -16- 4-1

  متر الزامي است. سانتي  110 مسطح به ارتفاع حداقلها انداز در كناره باماحداث دست -

  هاي مشرف به معبر عمومي الزامي است.رو در انتهاي سقف و بالكناحداث آب -

  .باشدمتر مي 2/2 حداقلارتفاع خرپشته  -

متر و در  3هاي تا دو طبقه به فاصله حداقل هاي مسطح بايد در ساختماننصب تأسيسات بر روي بام -

  متر از لبه بام صورت گيرد. 2هاي بيشتر از دو طبقه به فاصله حداقل نساختما

گير و اتصال زمين آن طبق ضوابط متر ارتفاع، نصب برق 15در بناهاي بلندمرتبه و بناهاي با بيش از  -

  فني الزامي است.

تر اجباري هاي مسكوني پنج طبقه (همكف، اول، دوم، سوم، چهارم) و باالنصب آسانسور در آپارتمان -

هاي معماري نشان داده شده باشد. در مورد آسانسور پيلوت يك است، محل نصب آسانسورها بايد در نقشه

شود. در بناهاي تجاري سه طبقه و بيشتر (همكف، اول و دوم) نصب آسانسور الزامي طبقه محسوب مي

  است.

سانسور بايد برطبق مبحث پانزدهم شرايط نصب، تعداد و موقعيت قرارگيري و ساير موارد مربوط به آ -

  مقررات ملي ساختمان (آسانسورها و پله برقي) باشد.

سوي مطابق مبحث سوم كليه ابنيه بايد ضوابط و مقررات ايمني در برابر آتش يدر طراحي و اجرا -

  ها در مقابل حريق) رعايت گردد.مقررات ملي ساختمان (حفاظت ساختمان

  آبي، كولر گازي و ... در گذرها ممنوع است.نصب هرگونه هواكش، كولر  -
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كار بردن نصب هرگونه هواكش، كولر آبي، كولر گازي و ... در بدنه خارجي ساختمان به شرطي كه با به -

متر از كف گذر  5/2مصالح ساختماني به كار رفته در بدنه از ديد عموم پنهان گردد و حداقل در ارتفاع 

  نصب شده باشد، بالمانع است.

هاي تأسيسات و ... از بدنه خارجي ساختمان ممنوع است و تأسيسات مذكور بايد عبور كانال كولر، لوله -

  شكل مناسبي با مصالح ساختماني در معرض ديد عموم نباشد.به

هاي اطراف شكلي قرار گيرند كه از معابر و طبقه همكف كاربريها بايد بهتأسيسات بر روي بام ساختمان -

  د.ديده نشو

  هايي با سطح شيبدار به كلي ممنوع است.قرار دادن هرگونه تأسيسات بر روي خرپشته -

هاي شيبدار (شيرواني) بايد پرهيز كرد. در صورت وجود توجيهات از قرار دادن تأسيسات بر روي بام -

آنها وجود  تري بههاي شيبدار قرار گيرند كه ديد كمفني و تصويب آن توسط شهرداري، در قسمتي از بام

  داشته باشد و در هر صورت توسط مصالح مناسب و هماهنگ با بنا از ديد مخفي شود.

موقعيت تأسيسات در ساختمان، نحوه دسترسي به آنها، تهويه و ... تأسيسات بايد مطابق ضوابط و  -

  نشاني و خدمات ايمني باشد.ها و ضوابط اداره آتشنامهمقررات ملي ساختمان و آيين
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  ضوابط و مقررات نماي شهري -17- 4-1

وسيله نهاد حقيقي و حقوقي بناهاي عمومي بايد از طريق يك طرح متناسب و فكر شده (تهيه شده به -

  مقررات ملي ساختمان) احداث شوند. 19متخصص با رعايت مبحث 

  در طراحي ابنيه عمومي، اثرات محيطي آنها و نقش سيماسازي شهريشان مدنظر قرار گيرد. -

در جهت ارتقاء زيباسازي و بهبود سيماي شهري، فضاي باز ابنيه عمومي در ارتباط با فضاي باز عمومي  -

قرار گيرند، بنابراين اين فضاها نبايد توسط ديوارهاي بسته محصور گردند. در اين رابطه استفاده از 

  گردد.هاي درختان و مشابه پيشنهاد ميديوارهاي مشبك، رديف

سازي بناهايي ري در احداث بناهاي عمومي از ديگر عوامل زيباسازي شهري و همگونضوابط همجوا -

  :گرددكردند. در اين رابطه ضوابط زير ارايه مياست كه در جوار يكديگر احداث مي

هاي مجاور متصل نشوند تا از ايجاد يك ديواره الف) تا حد امكان بناهاي عمومي به ساختمان

  معابر جلوگيري شود.بسته يكپارچه در جوار 

ب) نماسازي براي تمام سطوح نمايان ساختمان، اجباري است. حتي اگر در طرفين بنا و مجاور 

متر به باال سانتي 180قطعه همسايه باشند كه در اين صورت احداث نورگير نيز در اين ديوارها از ارتفاع 

صورت احداث بنا در مجاور آن خللي به بالمانع است. ولي بايد اين نورگير به شكلي عمل نمايد كه در 

  نورگيري (درسطح حداقل) فضا ايجاد نشود.

االمكان ارتفاع ساختمانهايي كه ديوارهاي جانبي آنها صددرصد بهم چسبيده است، حتيدر ساختمان -

گردد ها بايد نسبت به هم مساوي باشد. در غير اين صورت آن قسمت از ديوار جانبي كه مرتفع ظاهر مي

  بايد با نماهاي اصلي ساختمان يا متناسب با همان مصالح نماسازي گردد؛

  هايي كه عدم اتصال بنا با ابنيه مجاور ممكن نيست، ضوابط زير بايد رعايت گردد:در مورد پالك -

هاي نشيني داشته باشد، ديوارهالف) درصورتي كه بنا نسبت به بناي ساخته شده همسايه عقب

اور بايد مشابه بناي در دست احداث و يا بناي ساخته شده قبلي توسط مالك بناي در داراي ديد بناي مج

  دست احداث نماسازي شود.
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ب) سطح (عمودي يا افقي) بناي در دست احداث با واحد ساخته شده مجاور بايد هم سطح 

  متر باشد. 5/1تر از باشد و در صورت وجود اختالف سطح، اين اختالف نبايد بيشتر يا كم

االمكان سعي گردد، پيشنهادات درمورد ارتفاع دار نيز در زمان صدور پروانه حتيهاي فاصلهدر ساختمان -

  هماهنگ و استفاده از نماهاي مشابه يا همگون توصيه گردد؛

متر نسبت به ملك  3تر از اي كمتواند در فاصلههواكش در هيچيك از سطوح خارجي ساختمان نمي -

  ؛مجاور احداث گردد

  شوند، الزاميست؛هايي كه جدا ساخته ميمتر فاصله نسبت به ملك مجاور ساختمان 3رعايت حداقل  -

  روها ممنوع است؛احداث هرنوع پله در پياده -

  هاي ناودان و بخاري كه از سطح نماي ساختمان خارج شود، ممنوع است؛نصب لوله -

  وز نمايد.متر تجاسانتي 15آمدگي درهاي تاشو نبايد از پيش -

كليه بناها بايد نسبت به انجام نماسازي با مصالح مناسب كه در زير آمده است، اقدام نمايند. در غير اين -

  كار خوداري نمايد.صورت شهرداري موظف است از صدور مجوز پايان

  نماسازي با سنگ پالك يا كاشي براي ابنيه مسكوني ممنوع است. -

متر و برابر ديوارهاي سانتي 30ن در صورت باربر بودن حداقل ضخامت براي ديوارهاي خارجي ساختما -

و براي  20ها براي مورد اول حداقل متر رعايت گردد و عمق پنجرهسانتي 20غيرباربر حداقل ضخامت 

  متر در نما در نظر گرفته شود.سانتي 10مورد دوم حداقل 

  گردد.ميها توصيه نهاي سراسري براي اطاقاستفاده از پنجره -

  تعبيه و نصب كولر و ملحقات آن و هرگونه زايده تأسيساتي بجز لوله گاز در نماي عمومي ممنوع است. -

شود كه بهرو پيشنهاد مياحداث فضاي تجاري خود از عوامل مؤثر در سيماسازي شهري است. از اين -

گذار شود تا بتوان بر حفظ صورت جمعي احداث گردد و تنها سرقفلي آن واطور قطع فضاهاي تجاري به

سيما و عملكرد آن در طول مصرف نيز تسلط داشت. همچنين ضوابط زير نيز به هنگام واگذاري بخش

  هاي تجاري ارايه گردد:
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هرگونه انبار و تجمع اجناس در خارج از مغازه ممنوع است. بنابراين الزم است فضاي كافي براي انبار  -

  فته شود.ها در نظر گرمورد نياز مغازه

ها، درهاي حفاظ، تابلو و نام بدون توافق شهرداري و شوراي شهر غيرمجاز هرگونه تغيير در نما، ويترين -

  خواهد بود.

 80تا  60ها و فضاهاي خدماتي از سطح زمين حداكثر سه متر و عرض آن بين ارتفاع تابلوي مغازه -

  شد.متر و طول آن حداكثر به اندازه برِ ساختمان باسانتي

  نصب تابلو از هر نوع بر روي پشت بام بنا ممنوع است. -

  نصب تابلوهاي تجاري و خدماتي عمود بر معابر ممنوع است. -

هاي هنري با اصالت استفاده شده و در شود در طراحي و خطاطي تابلوها از خطوط و طرحتوصيه مي -

  ساخت تابلوها از موادي چون سراميك استفاده شود.

  طور كامل حفاظت و نگهداري شود.هاي تجاري بايد بههمجوار بخش فضاي سبز -

كليه سطوح نمايان داخل معابر كه قابل مشاهده است، اعم از نماي اصلي يا نماي جانبي، نماي شهري  -

  محسوب شده و الزم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ نماسازي شود.

ري مشروط به انجام نماسازي كليه نماهاي اصلي و جانبي و همچنين تأييد برداصدور پايان كار بهره -

  نشاني و خدمات ايمني شهرداري به لحاظ رعايت مقررات ايمني است.اداره آتش

هاي ها، استفاده از مصالح و روشبراي ايجاد حصار فضاي آزاد قطعات زمين و همچنين سقف ورودي -

اري) مجاز نيست. و مصالح مورد استفاده براي موارد فوق بايد ساختماني نامطلوب (به تشخيص شهرد

  المقدور از نوع مصالح به كار رفته در نماي بنا باشد.حتي

  احداث هرگونه انبار (موقت و يا دايم) روي بام و در بالكن ممنوع است. -

عبر عمومي، ها و تفكيك پيش فضاي ورودي از مشود براي تعريف ورودي مناسب ساختمانتوصيه مي -

نشيني در طبقه همكف گردند. به اين ترتيب در صورت انجام عقبمالكان تشويق به اقدام براي عقب
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نشيني انجام شده به تراكم مجاز ساختمان اضافه مينشيني در طبقه همكف معادل دو برابر سطح عقب

  گردد.

  هاي ساختمانآمدگي و بازشوضوابط مربوط به پيش -

  متر مجاز نيست. 12تر از گي و بالكن در گذرهاي با عرض كمآمداحداث پيش -

هاي متر با رعايت حريم سيمسانتي 80متر و بيشتر حداكثر برابر  12آمدگي در گذرهاي احداث پيش -

  برق مجاز است.

% طول مجاز (مشروط بر رعايت حداكثر 60آمدگي ساختمان در همكف و طبقات در خارج از پيش -

متر بالمانع است. (استفاده از پخ پيش 2درجه حداكثر به ميزان  45در داخل زاويه سطح اشغال) و 

  آمدگي پلكاني مجاز است)درجه ممنوع و استفاده از پيش 45آمدگي با زاويه 

دسترسي مستقل به حياط را هاي مسكوني بيش از يك واحد، كليه واحدها بايد امكاندر ساختمان -

  اط بين كليه واحدها مشاع باشد.كه حيطوريداشته باشد به

هاي مربوطه به دو يا چند واحد مسكوني كه در يك حياط جنوب قرار دارند داراي حريم كليه بازشو -

  .ها محفوظ باشندبصري بوده و از ديد مستقيم به داخل اطاق
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  رتبطهاي از قوانين مبخش - 18- 4-1

  :22/12/1351عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ) قانون تأسيس شورايالف

هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به به موجب اين قانون بررسي و تصويب طرح

هاي است. بنابراين تفكيك اراضي با كاربري خدماتي و كشاورزي، مصوب در طرح 5عهده كميسيون ماده 

  رود.شمار ميخالف قانون به 5ويب كميسيون ماده ــل محدوده شهرها بدون تصشهري در داخ

  عالي شهرسازي و معماري ايران:شوراي 10/08/78) ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها مصوب ب

هاي تفصيلي اند تا با تهيه طرحهاي مسئول موظف شدهاين قانون دستگاه 2موجب بند به -1

نسبت به ارتقا كيفيت و شرايط زندگي در  5شهري و تصويب آن در كميسيون ماده موضعي و طراحي 

  وجود آمدن امكان عرضه بيشتر و به موقع زمين اقدام نمايند.هاي مركزي و قديمي شهرها و بهمحله

هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن به «همين مصوبه آمده است:  4در بند  -2

هاي دولتي و غيردولتي و نهادها در داخل حريم شهرها ممنوع مياي تعاوني يا ارگانهافراد، شركت

  »باشد.

تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات، داراي كاربري «همين مصوبه آمده است:  6در بند  -3

  »هاي شهري ممنوع است.ها به كاربريهاي مصوب شهري و تبديل جنگلكشاورزي و باغ در طرح

صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي «اين مصوبه آمده است:  7 در بند -4

هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند، تا زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرح

بيني شده در طرح قبل از اينكه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش

  »ب نرسيده باشد ممنوع است.مصو

اند هاي توسعه شهري موظف شدهكننده طرحهاي تهيههمين مصوبه دستگاه 8به موجب بند  -5

هاي عبوري توجه نموده و به ها و حرايم راهها به حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلدر تهيه طرح

اي متناسب در حريم ياس شهري و ناحيههاي عمده و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مقتعيين كاربري

عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير مراجع ذيربط ارايه و كمربند سبز اقدام و جهت تصويب به شوراي
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  نمايند.

تبديل و تغيير كاربري، افراز، تقسيم و  22/6/66قانون زمين شهري مصوب  14در ماده  -6

ها با محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركتفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش در 

 1رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي بالاشكال بيان شده است. ليكن به موجب ماده 

عالي شوراي 10/8/78) و همچنين مصوبه جلسه 1374ها (مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و ري اراضي زراعي و باغشهرسازي و معماري ايران تغيير كارب

ها ممنوع است و در مواقع ضروري و با طي مراحل قانوني منوط به كسب مجوز از كميسيون شهرك

  ها است.قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 1موضوع ماده 

زراعي و باغات واقع در  همچنين صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي

هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني نيز باشند تا قبل از اينكه حاشيه شهرها كه حتي در طرح

بيني شده در طرح مصوب نرسيده تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش

  باشد ممنوع است.

) و مصوبه شوراي1374ها (مصوب اعي و باغبديهي است كه اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زر

) از آن جهت كه متاخر بر قانون زمين شهري است داراي 1378عالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب 

  اولويت اجرا است.

  

  ضوابط و مقررات مربوط به تجميع اراضي - 19- 4-1

الك مزبور راضي به چنانچه بخشي يا تمام يك پالك مسكوني در طرح تجميع شده باشد و مالك پ -

انجام اين كار نباشد، شهرداري موظف است بهاي كامل ملك مزبور و ابنيه موجود در آن را به صاحب 

طور مشترك به ساخت ملك پرداخت نموده و خود در ابتدا با مالكان ديگر قطعة مزبور مشاركت نمايد و به

  قطعه جديد مبادرت نمايند.
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ها دو از تجميع شكستگي ايجاد شده باشد، در صورت تمايل مالكدر مواردي كه در شكل قطعه پس  -

توانند با موافقت يكديگر و با نظارت سازمان ذيربط نسبت به تغيير خط مالكيت بين قطعة مجاور مي

  ها را اصالح نمايند.قطعات خود اقدام نموده و در جهت ساده نمودن فرم قطعات، شكستگي يا شكستگي

است و هر يك از دو بخش بنا بر طرح مصوب ملك آنها به دو بخش تقسيم شدهصاحبان امالكي كه  -

ملك آنها به يكي از همسايگان مجاور آنها الحاق شده، در انتخاب شريك ملك خود از بين يكي از 

  باشند.همسايگان طرفين مختار مي

  ) ممنوع است.Lتجميع سه پالك داخل يك قطعة تجميعي به شكل ( -

  تر آزاد است.تجميعي با هم و تشكيل يك قطعة بزرگ تجميع قطعات -

 30هايي كه در طرح از معبر عمومي به مساحت زمين آنها اضافه گرديده و اين مقدار اضافي از پالك -

تر باشد بايد بهاي آن را به شهرداري به قيمت روز پرداخت نمايند. اضافة مساحت زمين بيش مترمربع كم

وساز با شهرداري مشاركت با شهرداري خواهد بود و مالك مزبور بايد براي ساخت مترمربع به معناي 30از 

  گيري شوند.طور مشترك وارد توافق و تصميمبه

هاي مسكوني و تفكيك مجدد آنها براساس ضوابط مربوط فقط براي تجميع قطعات مالكيت در محوطه -

  يك نوبت بالمانع است.

احداث يك ساختمان باشد، قطعات مذكور بايد قبل از صدور پروانه چنانچه در چند قطعه تفكيكي قصد  -

نامه محضري نسبت به انجام ساختماني تجميع گردند. در اين موارد صدور پروانه ساختماني با ارايه توافق

  تجميع بالمانع است. ليكن ارايه سند تجميعي به هنگام صدور پروانه كار ضروري است.

  هر ميزان و با رعايت مسئله مشرفيت و ساير ضوابط و مقررات بالمانع است.تجميع قطعات مالكيت به  -

برابر حداقل مساحت  5هاي مسكوني ساخته شده به ميزان بيش از تجميع قطعات مالكيت در محوطه -

تفكيكي محوطه مربوطه به جز در محوطه (نيازمند نوسازي و بهسازي) بايد به تصويب كميسيون ماده 

  پنج برسد.
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هاي با مساحت كم با هدف ساخت يكپارچه و يا تفكيك مجدد در صورت امكان تأمين ر تجميع پالكد -

  باشد.دسترسي ثانويه، ايجاد دسترسي سواره از سمت خيابان اصلي مجاز نمي

وجه نبايد در حذف و تغيير شبكه ارتباطي و خدمات محدوده مورد درخواست جهت تجميع به هيچ -

  هاي پيرامون آن خللي وارد نمايد.م توزيع مراكز خدماتي محوطهشبكه ارتباطي و نظا

سطح شبكه معابر فرعي در اختيار شهرداري پس از تجميع و يا تفكيك مجدد در چارچوب شبكه معابر  -

  گيرد.داخلي محدوده براساس طرح مصوب در اختيار شهرداري قرار مي

از تجميع و يا تفكيك محدوده در چارچوب  تبصره: سطح شبكه معابر فرعي در اختيار شهرداري پس

تواند در صورت امكان براساس طرح مصوب كاهش يافته و به واحدهاي شبكه معابر داخلي محدوده مي

  مسكوني واگذار گردد.

فضايي در  -ها و شبكه معابر از لحاظ ساختار كالبديطرح تهيه شده مربوط به تجميع يا تفكيك پالك -

  هاي پيراموني تهيه گردد.طههماهنگي كامل با محو

  هزينه تغيير و اصالح شبكه تأسيساتي با توجه به تغييرات شبكه گذرها توسط مالكين تأمين گردد. -

ويژه فضاهاي سبز در مقياس واحد همسايگي، در محدوده تجميع ضروري است خدمات مورد نياز به -

  شده تأمين گردد.

  با نظام سبزينگي و درختان موجود تهيه گردد.ها ضروري است هماهنگ طرح تجميع پالك -

منظور % طول پالك شمالي) در صورت تجميع به40در تعيين حد ارتفاع مجاز ساختمان پالك جنوبي ( -

  % طول پالك حدنصاب محل مالك عمل قرار گيرد.40گذاران، ارتفاع مجاز، حفظ حقوق سرمايه

هاي زير حدنصاب محل، رفيت نسبت به پالكدر صورت تجميع قطعات مالكيت، رعايت ضوابط مش -

  باشد.سازي شده و فاقد پروانه شرقي، غربي الزامي نميهاي خالفپالك

منظور ساخت مجتمع هاي متفاوت با يكديگر چه بههاي مجاور گذرهاي با عرضدر صورت تجميع پالك -

بار پس از تجميع براساس شرايط و يا با هدف تفكيك مجدد، محاسبه عوارض پروانه ساختماني براي اولين

  هاي اضافي خودداري گردد.ها قبل از تجميع صورت گرفته تا از تحميل هزينهاوليه پالك
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در تجميع قطعات مالكيت در صورت تأمين سه برابر عرض پالك نسبت به حدنصاب تفكيك محدوده و  -

رار بنا را مشروط به رعايت حريم توان موقعيت استقمتر، با حفظ سطح اشغال مجاز مي 30حداقل برابر 

صورت سيال در طول پالك در نظر گرفت تا امكان عقباشراف همسايگان در تركيب با بافت موجود به

  هاي پالك فراهم گردد.نشيني متناسب با ويژگي

قطعه با شرايط  20هاي موجود و دستيابي به حداقل در اين حالت و در صورت تجميع پالك -تبصره

صورت يك تواند بههاي مورد نياز ميحد ايجاد واحدهاي همسايگي و فراتر، بخشي از پاركينگ مذكور تا

سازي تر از سطح زمين و با ادغام با محوطهطبقه برجستهصورت زيرزمين تا نيمبناي مستقل در محوطه به

  % فضاي آزاد تجاوز نكند.40اجرا شود مشروط به اينكه ميزان آن از حدود 

برابر عرض حدنصاب تفكيك و همچنين  2تجميع قطعات زمين و احراز عرض قطعه به ميزان  در صورت -

متر  2آمدگي ساخت قطعه در حد مجاز اشراف تا ميزان % بخش شمالي قطعه، پيش60در صورت ساخت 

  بالمانع است.

يا عناصري  منظور تأمين فضاي كافي در طبقات همكف و زيرزمين براي فضاي مورد نياز پاركينگ وبه -

هاي ناشي از تجميع واحدهاي خرد، بخشي از انبارها و همچنين از جمله استخر، سونا در مجموعه

تواند در بخشي از فضاي باز پالك در زيرزمين و در يك قسمت تأمين تأسيسات موتورخانه مجموعه مي

  .% كل فضاي آزاد قطعه تجاوز نكند20گردد. منوط به اينكه اين ميزان از حدود 

هاي چندخانواري براي مرتبه نخست هاي مسكوني از جمله مجتمعدر صورت تجميع و ساخت مجموعه -

  شهرداري سطح زيربناي فضاهاي عمومي از جمله البي، تراس و ... را جزء تراكم بنا منظور ننمايد.

ضوابط و  هاي مسكوني پيش از ابالغ اينچنانچه در اراضي محدودة طرح قطعات مالكيت با كاربري -

تر از حداقل مساحت تفكيك باشد و از طريق مقررات تفكيك شده و داراي سند رسمي با مساحتي كم

% اضافه سطح زيربناي تشويقي استفاده 5توانند تجميع به حداقل مساحت تفكيك مجاز برسند، مي

  نمايند.
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صورت زير ميع بههاي ساختماني نسبت به خط محدوده قطعه زمين پس از تجحداقل فواصل بلوك -

  شود:تعيين مي

  متر 3طبقه معادل  2هاي تا ساختمان

  متر 4طبقه معادل  4تا  3ساختمان 

  متر 5طبقه معادل  7تا  5هاي ساختمان

  متر 6طبقه معادل  11تا  8هاي ساختمان

  متر 10طبقه معادل  12هاي ساختمان

متر و  8مترمربع در حاشية گذرهاي  120تر از در تجميع قطعات مالكيت واحدهاي خرد موجود كم -

پالك، ضوابط تشويقي زير، عالوه بر ضوابط احداث كاربري طرح بازنگري طرح  2باالتر به ازاء تجميع هر 

منظور احداث كاربري انتفاعي مانند واحد دفتركار يا واحد تجاري مشروط تفصيلي ضوابط تشويقي زير به

  گيرد.تعلق مي به تأمين پاركينگ به قطعات تجميع شده،

  

  كاربري آموزشي -2- 4

هاي آموزش رسمي و عمومي تحت مديريت كاربري آموزشي به اراضي اختصاص يافته براي فعاليت

  شود.هاي آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي گفته ميوزارتخانه

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري - 1- 4-2

  دبستان) -آمادگي -ني (مهدكودكدبستاهاي پيشآموزش محله: -

  دانشگاهيدبيرستان و پيش -مدارس راهنمايي -هاي سوادآموزيكالس ناحيه: -

اي وزارت هاي آموزشي فني و حرفههاي صنعتي وابسته به آموزش و پرورش و مجتمعهنرستان منطقه: -

  كار و امور اجتماعي

پرورش استعدادهاي درخشان، مدارس شاهد و  مدارس اسالمي، مدارس كودكان استثنايي، مراكز شهر: -

  مدارس اتباع خارجي
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  هاي مشروطكاربري -2- 4-2

  مؤسسات آموزشي و تعليماتي. -

  عالي.واحدهاي آموزش -

  تفريحي مرتبط با فضاهاي آموزشي. -فضاهاي فرهنگي -

  واحدها و فضاهاي ورزشي مرتبط با فضاهاي آموزشي. -

  هاي دانشجوييخوابگاه -

  بيني شده براي كاربري آموزشي تأمين گردد.ورت استفاده از كاربري مشروط بايد سرانه پيشدر ص -

  

  ضوابط تفكيك -3- 4-2

  ه همراه ساير مشخصات در جدول زير آمده است:باقل زمين مورد نياز جهت هر مقطع حد

  

  : حداقل زمين مورد نياز جهت هر مقطع تحصيلي4جدول 

 مقطع تحصيلي رديف
تعداد 
 كالس

تعداد 
 *طبقه

ظرفيت 
 (نفر)

حداقل زمين مورد 
 )m2نياز (

سرانه 
)m2( 

سرانه متوسط 
)m2( 

 مالحظات

  8 8 400 50 1 20 كودكستان 1

 دبستان 2

5 1 180 1300 22/7 

28/5  
10 

2 360 1600 44/4 
3 360 1300 61/3 

15 3 540 1800 33/3 
20 3 720 2500 47/3 

 راهنمايي 3

6 1 216 1700 87/7 

94/5  

9 2 324 1600 99/4 
12 3 432 1800 17/4 
15 3 540 2200 07/4 
18 3 648 2600 01/4 

 دبيرستان 4

6 2 180 1100 11/6 

5  

9 3 270 1300 82/4 
12 3 360 1600 44/4 

15 
2 450 2400 33/5 
3 450 2000 44/4 

18 4 540 2100 89/3 
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 مقطع تحصيلي رديف
تعداد 
 كالس

تعداد 
 *طبقه

ظرفيت 
 (نفر)

حداقل زمين مورد 
 )m2نياز (

سرانه 
)m2( 

سرانه متوسط 
)m2( 

 مالحظات

 دانشگاهيپيش 5

6 - 180 1500 33/8 

82/7  

8 - 240 2000 33/8 
12 - 360 2800 78/7 
15 - 450 3500 78/7 
18 - 540 4000 41/7 
21 - 630 4600 30/7 

 كار و دانش 6

- - 240 1600 67/6 
25/6  - - 360 2100 83/5 

- - 480 2900 04/6 
  * تعداد طبقات با احتساب همكف

  منبع: سازمان توسعه نوسازي و تجهيز مدارس

  باشد:اي مطابق جدول زير ميحداقل زمين مورد نياز جهت هنرستان فني و حرفه -

  

  اي: حداقل زمين مورد نياز جهت هنرستان فني و حرفه5جدول 

 480 360 240 ظرفيت (نفر)

 3000 2500 1700 حداقل زمين مورد نياز (مترمربع)
  * منبع: سازمان توسعه و تجهيز و نوسازي مدارس

  

اي مطابق جدول زير ميهاي فني و حرفههاي كارگاهي هنرستانحداقل زمين مورد نياز جهت مجتمع -

  باشد:

  ايهاي فني و حرفههاي كارگاهي هنرستان: حداقل زمين مورد نياز جهت مجتمع6جدول 

 480 360 240 ظرفيت (نفر)

 6000 4373 3000 حداقل زمين مورد نياز (مترمربع)
  * منبع: سازمان توسعه و تجهيز و نوسازي مدارس

  

  ضوابط احداث بنا در كاربري آموزشي -4- 4-2

محيطي به كننده زيستفضاهاي آموزشي بايد از مسيرها و مراكز پرسر و صدا و پررفت و آمد و آلوده -

  دور باشند.

  ها الزامي است. جهت تابش نور به تخته از سمت چپ بهتر است.ي در كالساستفاده از نور طبيع -



 

 91ـــــــــــــ ـــــــــــــــضوابط و مقررات ـــــــ آباد،دولتشهر ـــــ طرح جامع 

 

احداث بناهاي آموزشي در هر مقطع تحصيلي عالوه بر ضوابط ذكر شده در اين بخش تابع ضوابط و  -

هاي سازمان مقررات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و تجهيز مدارس) و ضوابط و دستورالعمل

باشد و در موارد اختالف رعايت ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش و يا ريزي ميهمديريت و برنام

  باشد.كننده ميريزي تعيينسازمان مديريت و برنامه

هاي مصوب حداكثر تراكم زيربنا و حداكثر سطح اشغال در اراضي آموزشي مطابق ضوابط و دستورالعمل -

  باشد.هاي ذيربط ميسازمان

گردد و در هر صورت ار ساختمان در زمين طبق نظريه گروه نوسازي مدارس تعيين ميمحل استقر -

خصوص هاي پيرامون فضاي آموزشي، بهموقعيت بنا نبايد مزاحمت و يا محدوديت خاصي براي كاربري

  هاي مسكوني ايجاد نمايد.كاربري

ري اصلي طرح جامع و نيز استفاده از فضاهاي استيجاري آموزشي با هر كاربري به شرط حفظ كارب -

موافقت و تأييد آموزش و پرورش (به لحاظ وجود شرايط الزم جهت تبديل شدن به فضاي آموزشي) مجاز 

  باشد.مي

متر جهت توقف 5نشيني به طول بر زمين و به عرض حداقل در برگذار اصلي اراضي آموزشي بايد عقب -

ت اين قطعه جزء فضاي باز مراكز آموزشي محسوب هاي كوتاه مدت اتومبيل مراجعين ايجاد شود. مساح

  رو گذر اضافه نگردد.نحوي طراحي و اجرا شود كه به عرض سوارهگردد. اين فضا بايد بهمي

  باشد.مي 5حداقل زمين مورد نياز جهت هر مقطع تحصيلي مطابق جدول شماره  -

گيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نور -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

آموزان استثنايي و معلول، مطابق ضوابط وزارت احداث ساير فضاهاي آموزشي مانند مدارس دانش -

  باشد.هاي ذيربط ميوسعه، نوسازي و تجهيز مدارس و يا ساير ارگانآموزش و پرورش، سازمان ت
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صورت آموزشي مشخص شده است در صورت وقف كليه مالكيني كه كاربري زمين آنها در طرح به -

  باشد.مي% از زمين خود براي آموزشي، مجاز به تبديل مابقي زمين به كاربري تجاري 90مستند 

  مترمربع نبايد بيشتر باشد. 200تجاري به هر حال از  سطح قابل تبديل به -1تبصره 

تر % طول كل بر زمين كم50بر زمين موقوفه موضوع ماده قبل (متصل به معبر اصلي) نبايد از  -2تبصره 

  باشد.

هاي خدماتي و تجاري شوند بايد از كليه مقررات كاربريطور قانوني، تجاري تبديل ميقطعاتي كه به -

  پيروي نمايند.

  هاي آموزشي جاري است.خاص وزارت آموزش و پرورش در مورد كاربريمقررات كليه  -

  

  آوري)عالي (آموزش، تحقيقات و فنكاربري آموزش - 3- 4

عالي و تكميلي و پژوهش بعد از دوره هاي آموزشبه اراضي اختصاص داده شده جهت فعاليت

  د.شوتحصيالت رسمي و عمومي (تحصيالت متوسطه)، گفته مي

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري -4-3-1

هاي علميه و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي و ها، دانشسراها، حوزهها، دانشكدهعالي، دانشگاهمدارس شهر: -

  علمي و كاربردي و پار فناوري

  

  عاليهاي مشروط به استقرار در كاربري آموزشكاربري -4-3-2

  زش عمومي (مهدكودك، دبستان، راهنمايي، دبيرستان و هنرستان).هاي آموكليه كاربري -

  آموزي و دانشجويي.هاي دانشخوابگاه -

  مؤسسات آموزشي و تعليماتي. -
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اي، فضاهاي سبز و برنامه، خدمات پشتوانهآموزشي و فوقفضاهاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي و كمك -

  آموزان.باز مرتبط با دانشجويان و دانش

عالي نكاسته و ها مشروط به آن است كه از سطح و سرانه كاربري آموزشار اين كاربرياستقر

عالي را برهم نزند و عالوه بر حفظ سطوح و سرانه و ضوابط مربوط به خود، اصول ساختار فضاي آموزش

  همجواري را نيز رعايت كند.

  

  ضوابط تفكيك - 4-3-3

ها) مطابق ضوابط مربوط به تعيين مقدار الي (دانشگاهعحداقل زمين مورد نياز جهت كاربري آموزش -

  گردد.عالي شهرسازي و معماري ايران تعيين ميعالي مصوب شورايزمين مورد نياز مؤسسات آموزش

  

  عاليضوابط احداث بنا در كاربري آموزش -4-3-4

هاي ستورالعملعالي مطابق ضوابط و دحداكثر تراكم زيربنا و حداكثر سطح اشغال كاربري آموزش -

درصد، حداكثر  100باشد. در صورت نبود ضابطه، حداكثر تراكم ساختماني هاي ذيربط ميمصوب سازمان

  شود.تعيين مي 4% مساحت پالك و حداكثر تعداد طبقات 50سطح اشغال تا 

  فضاهاي آموزشي بايد از مراكز پرسر و صدا و پررفت و آمد دور باشند. -

موضوع اين قسمت عالوه بر ضوابط ذكر شده تابع ضوابط و مقررات مراجع  احداث بناهاي آموزشي -

  باشد.ذيربط مي

استفاده از فضاهاي استيجاري به شرط حفظ كاربري اصلي تعيين شده در طرح جامع و تأييد مراجع  -

  باشد.عالي) مجاز ميذيربط (به لحاظ وجود شرايط الزم جهت تبديل شدن به فضاي آموزش

متر جهت توقف 5عالي بايد زميني به طول بر زمين و به عرض حداقل ر اصلي اراضي آموزشدر برگذ -

عالي مدت اتومبيل مراجعين اتخاذ شود. مساحت اين قطعه جزء فضاي باز مراكز آموزشهاي كوتاه

  رو گذر اضافه نگردد.نحوي طراحي و اجرا شود كه به عرض سوارهگردد. اين فضا بايد بهمحسوب مي
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در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

  

  كاربري درماني -4- 4

هاي ن و دام و مددكاريپزشكي، درماني و سالمت انسادمات به اراضي اختصاص يافته به خ

  شود.اجتماعي گفته مي

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري - 1- 4-4

  هامراكز بهداشت و تنظيم خانواده، درمانگاه محله: -

  هاكلينيكپلي ناحيه: -

  اورژانس تخت و مراكز 64تر از هاي كممراكز انتقال خون، بيمارستان منطقه: -

ها، مراكز توانبخشي و مراكز نگهداري كودكان ها، تيمارستانهاي اصلي شهر، زايشگاهبيمارستان شهر: -

  هاي دامپزشكيسرپرست و سالمندان، معلولين و جانبازان و درمانگاهبي

  

  ها مشروط به استقرار در كاربري درمانيكاربري -2- 4-4

هاي درماني ها در جوار كاربريها و راديولوژيها، آزمايشگاهخانهها، ساختمان پزشكان، دارواحدث مطب -

  مشروط به استقرار در حوزه كاربري تجاري است.

باشد مشروط بر اينكه هاي درماني احداث داروخانه با مجوز اداره بهداشت و درمان مجاز ميدر مجموعه -

درصد سطح  20مترمربع در همكف و  80مترمربع زيرزمين يا انباري و  80درصد عرصه و يا  10از 

مترمربع و حداقل سطح  24تر نباشد. حداقل سطح داروخانه روزانه طبقه بيشصورت نيمهمكف به

  باشد.مترمربع مي 40روزي داروخانه شبانه
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  مترمربع. 20فضاي تجاري مرتبط با كاربري درماني با مساحت حداكثر  -

  

  ضوابط تفكيك اراضي درماني -3- 4-4

اضي درماني با توجه به ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و ساير سازمانار -

كه ميزان حداقل پيشنهادي طرح جامع بيشتر باشد، مساحت گردد و در صورتيهاي ذيربط تفكيك مي

  بيشتر مالك عمل خواهد بود.

% از زمين 90خود باشند در صورت وقف كليه مالكين كه مايل به استفاده درماني و بهزيستي از زمين  -

  باشند.خود براي استفاده درماني و بهزيستي مجاز به تبديل مابقي زمين به كاربري تجاري مي

  مترمربع بيشتر باشد. 200سطح قابل تبديل به تجاري به هر حال نبايد از  :1تبصره 

  تر باشد.زمين كمكل% طول 50بر زمين موقوفه (متصل به معبر اصلي) نبايد از  :2تبصره 

 -2جنوب  -1شود (با اولويت حداقل ابعاد زمين و بر اصلي زمين كه دسترسي اصلي از آن تأمين مي -

  باشد.غرب) جهت فضاهاي درماني متفاوت به شرح جدول زير مي -3شرق 

  

  : حداقل ابعاد و مشخصات زمين جهت فضاهاي درماني7جدول 

حداقل مساحت  كاربري رديف
)m2( 

حداقل طول جبهه اصلي 
 توضيحات )mدر جنوب (

ها، كلينيكهاي سرپايي، ديبيمارستان 1
 - 80 6000-8000 كلينك و اورژانسپلي

 - 120 20000 تخت 100هاي تا بيمارستان 2
 - 160 30000 تخت 200تا  100هاي بيمارستان 3

حداكثر شيب  200 40000 تخت 300تا  200هاي بيمارستان 4
 %3زمين 

 - - 3000 كلينك و مراكز درماني كوچكپلي 5
 - - 15000 مركز بهداشت و درمان شهرستان 6
 - - 10000 مركز بهداشت و درمان شهري 7
 - - 7000 درمانگاه ناحيه شهري 8
 - - 3000 مركز انتقال خون 9

  
بايد به تصويب مراجع  هاي معماري آن با توجه به هر كاربريحداقل تفكيك اراضي اين حوزه و نقشه -

  ذيربط برسد.
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  باشد.مي 3به  1نسبت طول به عرض قطعات حداكثر  -

  

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -4- 4-4

هاي اين احداث كاربري درماني براساس ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است. و نقشه -

  ان و آموزش پزشكي برسد.كاربري بايد به تصويب اداره مهندسي وزارت بهداشت، درم

  

  سطح اشغال -4-4-4-1

  % مساحت زمين است.50سطح اشغال در كاربري درماني حداكثر  -

  

  تراكم ساختماني -4-4-4-2

 باشد.درصد مي 100تراكم ساختماني در مقياس محله  -

 باشد.درصد مي 150تراكم ساختماني در مقياس ناحيه  -

  باشد.درصد مي 200تراكم ساختماني در مقياس شهر  -

  

  حداكثر ارتفاع ساختمان -4-4-4-3

صورت ضوابط و گردد، در غير اينارتفاع بنا طبق ضوابط مصوب وزارت بهداشت و درمان محاسبه مي -

 گردد.مقررات مسكوني اعمال مي

 باشد.حداكثر تعداد طبقات در مقياس محله دو طبقه مي -

 باشد.سه طبقه مياي حداكثر تعداد طبقات در مقياس ناحيه -

 باشد.حداكثر تعداد طبقات در مقياس شهر چهار طبقه مي -

  در مقياس ناحيه و شهر تعبيه آسانسور ضروري است. -
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  حداقل ابعاد حياط -4-4-4-4

  درصد) بايد به فضاي سبز و باز اختصاص يابد. 40بخشي از فضاي كاربري درماني (حداقل  -

  

  ان در زمينچگونگي استقرار ساختم -4-4-4-5

متر است و موقعيت بنا بايد ضمن هماهنگي با بناهاي  6حداقل فاصله بنا تا مرز زمين از هر طرف  -

  متر از ديوار حياط فاصله داشته باشد. 6اطراف 

  

  حداقل تعداد پاركينگ -4-4-4-6

  :باشدشرح زير ميبهداشتي به -هاي درمانيفضاهاي پاركينگ موردنياز در هر يك از كاربري

  مترمربع زيربناي كل؛ 70مراكز بهداشت، يك واحد پاركينگ به ازاي هر  -

  مترمربع زيربناي كل؛ 40ها يك واحد پاركينگ به ازاء هر كلينيك -

  مطب: حداقل دو واحد به ازاء هر مطب؛ -

ختي و بيمارستان: يك واحد پاركينگ به ازاء هر اتاق يك تختي و يك و نيم واحد به ازاي هر اتاق دو ت -

  نيم واحد به ازاي هر تخت اتاق عمومي.

  

  هاچگونگي دسترسي -4-4-4-7

اي متر و باالتر و در مقياس ناحيه 20حداقل عرض دسترسي سواره براي اين كاربري در مقياس شهري  -

  متر است. 18تا  13

و با عرض حداقل  هاي با كاربري درماني بهداشتي بايد زمين به طول بر زميندر بر گذرهاي اصلي زمين -

متر جهت توقف كوتاه مدت اتومبيل مراجعين در نظر گرفته شود. مساحت اين قسمت، از فضاي باز  5

رو خيابان جدا باشد گردد. و اين قسمت بايد طوري طراحي و اجرا گردد كه از قسمت سوارهزمين كسر مي

  عنوان بخشي از مسير حركت سواره مورد استفاده قرار نگيرد.و به
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در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

  

  هنري - كاربري فرهنگي - 5- 4

  شود.هاي فرهنگي گفته ميفعاليت به اراضي اختصاص يافته به

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري -1- 4-5

  هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان، سينماهاي اجتماعات كوچك، كانونها و سالنكتابخانه ناحيه: -

ات، سينما، هاي فرهنگي، سالن اجتماعكتابخانه مركزي و تخصصي، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمع شهر: -

  تئاتر، سالن كنسرت، مؤسسات و دفاتر مركزي روزنامه و مجله، مراكز صدا و سيما.

  

  هنري -هاي مشروط به استقرار در كاربري فرهنگيكاربري -2- 4-5

  عاليهاي آموزش عمومي و آموزشكاربري -

  هاي اقامتي مسافرين.احداث هتل، مسافرخانه و مجموعه -

  ها و ...سجد، حسينيه، تكيه و بناهاي مذهبي ساير اقليتبناهاي مذهبي مانند م -

مترمربع هر كدام كه  50% مساحت طبقه همكف يا 5فضاهاي تجاري مرتبط با كاربري فرهنگي معادل  -

  تر باشد.كم

ها مشروط به رعايت اصول و ضوابط مربوطه و رعايت مسائل مربوط به استقرار اين كاربري  

  همجواري است.
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  هنري - وابط تفكيك بنا در كاربري فرهنگيض - 3- 4-5

  هنري به كاربري جز آن مجاز نيست. -هاي اختصاص يافته به كاربري فرهنگيتفكيك زمين -

  

  هنري - ضوابط احداث بنا در كاربري فرهنگي -4- 4-5

هاي احداث بنا در اين كاربري براساس ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و يا ساير ارگان -

  ذيربط است و طرح كاربري مذكور بايد به تأييد مراجع ذيربط برسد.

در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  د جايگزين شود.تواناين گزارش مي

صورت فرهنگي و يا مذهبي مشخص شده است در كليه مالكيني كه كاربري زمين آنها در طرح به -

% از زمين خود براي كاربري فرهنگي و يا مذهبي مجاز به تبديل مابقي زمين به 90صورت وقف مستند 

  باشند.كاربري تجاري مي

  مترمربع نبايد بيشتر باشد. 200 سطح قابل تبديل به تجاري به هر حال از :1تبصره 

  تر باشد.بر زمين كمكل% طول 50موقوفه (متصل به معبر اصلي) نبايدازبرِ زمين  :2تبصره 

  

  كاربري مذهبي -6- 4

فته ـبي و بقاع متبركه گـرايض و مراسم ديني و مذهـي اختصاص يافته جهت انجام فـبه اراض

  شود.مي

  

  ح تقسيمات شهريعملكردهاي مجاز به تفكيك سطو -4-6-1

  هاها و فاطميهمساجد، حسينيه محله: -

  هاها و آتشكدهمساجد بزرگ و مسجدجامع شهر، مصلي، مهديه، كليساها، كنيسه شهر: -
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  موارد مشروط به استقرار در كاربري مذهبي -4-6-2

  كاربري فرهنگي. -

  كاربري آموزشي. -

ابط مربوطه و رعايت مسائل مربوط به ها مشروط به رعايت اصول و ضواستقرار اين كاربري  

  همجواري است.

  

  ضوابط تفكيك و احداث بنا در كاربري مذهبي - 4-6-3

گونه فضاها بايد با تصويب كميسيون هاي اينبا توجه به اهميت فضاي مذهبي، الگوي معماري و نقشه -

باشد، اقدام يران ميعالي شهرسازي و معماري اشوراي 25/12/62بررسي اماكن متبركه موضوع مصوبه 

  گردد.

باشد كه بايد به بناي مذهبي و خدمات درصد مي 70حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف و زيرزمين  -

هاي بهداشتي، انبار، اداري و ...) اختصاص يابد. بناي همكف و زيرزمين جنبي آن (سرايداري، سرويس

  اربري مذهبي يا فرهنگي اختصاص يابد.تواند به كشوند و ساير طبقات ميجزء تراكم محسوب نمي

  شود.درصد است كه شامل گنبد و گلدسته نمي 140حداكثر تراكم ساختماني  -

متر است و  8شود حداقل عرض معبري كه دسترسي اصلي پياده و سواره به كاربري مذهبي تأمين مي -

مدت براي وسايل نقليه قف كوتاهمتر در بر قطعه حاشيه معبر جهت تو 2متر بايد  8تر از در معبرهاي كم

رو خيابان عنوان سوارهشود و نبايد از آن بهدر نظر گرفته شود. فضاي فوق جزء فضاي باز بنا محسوب مي

  استفاده شود.

تواند به فضاي تجاري مرتبط با كاربري مذهبي بخشي از كاربري مذهبي در همكف و يا زيرزمين مي -

  درصد مساحت قطعه باشد. 5ت آن حداكثر تا اختصاص يابد به شرط آنكه مساح

% از ميزان زيربنا مجاز كاربري مذهبي به سرايداري يا كاربري مسكوني مرتبط با 10اختصاص حداكثر  -

  كاربري مذهبي مجاز است.
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در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

سات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني ساختمان، تأسي

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

  

  انتظامي -كاربري اداري -7- 4

هاي دولتي و ها، مؤسسات دولتي، شركتبه اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه

  شود.ظامي و بسيج گفته ميمؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي انت

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقيسمات شهري -4-7-1

  شهرداري نواحي شوراهاي حل اختالف ناحيه: -

هاي قضايي، ادارات آب و برق، گاز، مخابرات، آموزش و پرورش، راهنمايي و رانندگي، مجتمع منطقه: -

قتصادي و مالياتي، راهنمايي و رانندگي، كالنتري، تأمين اجتماعي، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور ا

  هاي بسيج.آگاهي و پايگاه

ها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانههاي مستقل دولتي، ادارات كل و شركتها و سازمانوزارتخانه شهر: -

انتظامي، هاي مستقل دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، ستاد نيروهاي نظامي و انتظامي، و ساير مراكز 

اسالمي شهر، دادگستري و المللي، شهرداري و شورايهاي بينها و سازمانگريها، كنسولسفارتخانه

  هاهاي اصالح و تربيت و سرپرستي بانكهاي موجود و مراكز بازپروري و كانونزندان

  زندان خارج از محدوده شهر: -

  

  انتظامي - هاي مشروط به استقرار در كاربري اداريكاربري -4-7-2

  فضاهاي فرهنگي. -

  ها.شعب بانك -
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  تأسيسات و تجهيزات شهري. -

  پاركينگ عمومي. -

  مهمانسرا -

  خانه سرايداري و نگهباني -

  خانه سازماني -

  انبار -

  ها مشروط به رعايت اصول و ضوابط مربوطه و مسائل مربوط به همجواري است.استقرار اين كاربري -

  

  ربري اداريضوابط تفكيك كا - 4-7-3

  باشد.مترمربع مي 1000حداقل مساحت قطعه تفكيكي جهت احداث بناي مركزي اداري و انتظامي  -

  گردد.مترمربع تعيين مي 500حداقل مساحت قطعه تفكيكي جهت احداث شعب فرعي ادارات  -

  

  ضوابط احداث بنا در كاربري اداري -4-7-4

درصد  50اري و انتظامي در طبقه همكف نبايد از هاي ادحداكثر سطح اشغال زيربناي ساختمان -

درصد مساحت) بايد به فضاي باز و فضاي  50مانده سطح زمين (مساحت قطعه زمين بيشتر باشد. باقي

  سبز اختصاص يابد.

  باشد.مترمربع مي 50حداقل سطح واحد اداري  -

  رهاي دسترسي ملك مجاز است.متر حريم از برگذ 3احداث بنا در قطعه زمين اداري با رعايت حداقل  -

  متر باشد. 8حداقل عرض قطعه تفكيكي باير  -

  براي هر واحد اداري تامين يك پاركينگ الزامي است. -

كه بخشي يا تمام پاركينگ مورد نياز در فضاي باز در نظر گرفته شود، سطح آن بايد محاسبه در صورتي -

  ه گردد.% مساحت قطعه) اضاف50و به فضاي باز منظور شده (
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باشد. و در صورت ضرورت احداث فضاهاي احداث فضاي تجاري در كاربري و انتظامي اداري مجاز نمي -

ها)، دسترسي اصلي و عمومي فضاهاي هاي بانكتجاري مرتبط با عملكرد اداري (مانند شعب و باجه

اطراف و يا فضاي باز تجاري بايد از داخل مجموعه اداري تأمين گردد و ايجاد دسترسي مجزا از معابر 

  باشد.كاربري اداري مجاز نمي

مترمربع زيربنا و يك واحد سرايداري يا نگهباني با مساحت  150احداث يك واحد مسكوني با حداكثر  -

  باشد.مترمربع با حفظ كاربري اداري در اين كاربري مجاز مي 50حداكثر 

  است.جز زيرزمين) مجاز استفاده اداري از تمام طبقات (به -

  استفاده عمومي از زيرزمين ممنوع است. -

كه بخشي يا تمام پاركينگ مورد نياز در فضاي باز در نظر گرفته شود، سطح آن بايد محاسبه در صورتي -

  و به فضاي باز منظور شده اضافه گردد.

شوهاي در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، باز -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

متر از برگذر اصلي  5نشيني حداقل محل توقف كوتاه مدت در ورودي براي وسايل حمل و نقل با عقب -

  الزامي است.

هاي اصلي تأمين گردد و دسترسي از معابر االمكان از شبكهبايد حتي دسترسي بناهاي اداري و انتظامي -

  محلي مجاز نيست.

  

  كاربري ورزشي -8- 4

اي تا مبتدي گفته ميهاي مختلف از سطوح حرفهبه اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش

  شود.
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  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري -1- 4-8

  كوچكهاي بازي زمين محله: -

  هاي كوچك ورزشي و استخرهاهاي ورزشي و سالنزمين ناحيه: -

  هاي آبي ورزشيها، مجموعههاي ورزشي، زورخانهها و مجتمعورزشگاه شهر: -

  

  هاي مشروط به استقرار در كاربري ورزشيكاربري -2- 4-8

كاربري و تأمين تجميع اين اراضي با اراضي آموزشي در مقياس محله مشروط به رعايت حدنصاب هر  -

  هاي جداگانه است.دسترسي

احداث فضاهاي ورزشي در فضاهاي سبز تجهيز شده در مقياس محله، ناحيه يا شهر مطابق ضوابط ذكر  -

  شده و مشروط به رعايت دسترسي و پاركينگ الزم بالمانع است.

  

  ضوابط تفكيك در كاربري ورزشي - 3- 4-8

  هاي سازمان تربيت بدني است.ابع ضوابط و دستورالعملتفكيك اراضي در حوزه كاربري ورزشي ت -

در صورت عدم اعالم ضوابط تفكيك از طرف سازمان مربوطه، حداقل تفكيك زمين ورزشي در مقياس  -

  شود.هكتار تعيين مي 3مترمربع، در مقياس ناحيه يك هكتار و در مقياس شهري  1000محله 

  

  ضوابط احداث بنا در كاربري ورزشي -4- 4-8

هاي سازمان تربيت بدني مقررات احداث بنا و تفكيك اراضي در اين كاربري تابع ضوابط و دستورالعمل -

% و 20است. در صورت عدم اعالم ضوابط فوق از طرف سازمان مربوطه، حداكثر سطح اشغال نبايد از 

  % بيشتر شود.40حداكثر تراكم نبايد از 

  متر از بر زمين باشد. 5شي بايد با حفظ حريمي برابر احداث بناهاي مجاز در حوزه كاربري ورز -
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در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

درصد سطح قطعه مجاز مي 5فروشي و ...) تا حداكثر احداث كاربري تجاري (رستوران، بوفه، روزنامه -

  مترمربع بيشتر باشد. 200باشد. در هر حال اين سطح نبايد از 

هاي ورزشي در مقياس شهر مترمربع در مجموعه 100احداث يك واحد مسكوني با مساحت حداكثر  -

  بالمانع است.

% 90كيني كه مايل به استفاده غيرانتفاعي ورزشي از زمين خود باشند، در صورت وقف هستند كليه مال -

  باشند.از زمين خود براي استفاده ورزشي مجاز به تبديل مابقي زمين كاربري تجاري مي

  

  ضوابط پاركينگ -5- 4-8

  مترمربع زيربناي كل. 50يك واحد پاركينگ به ازاء هر  باشگاه: -

 15مترمربع سطح سالن به اضافه يك واحد براي هر  80يك واحد براي  بدون تماشاچي:سالن ورزشي  -

 صندلي تماشاچي.

 يك واحد براي هر سه رختكن. استخر: -

مترمربع سطح ورزشگاه به اضافه يك واحد  250يك واحد براي هر  هاي ورزشي با تماشاچي:استاديوم -

  تماشاچي. 30براي هر 

  

  ∗∗∗∗توريستي (گردشگري) كاربري تفريحي و -9- 4

  شود.به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت و سياحت گفته مي

  

                                                      
شود اما طبق مصوبه ها، كاربري پذيرايي و گردشگري گفته ميگونه فعاليتتي و گردشگري به ايناز نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دس ∗
 عالي معماري و شهرسازي ايران، عنوان تفريحي و توريستي انتخاب و ارايه شده است.شوراي 10/3/89
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  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري -1- 4-9

هاي آپارتمان و متل، شهربازي تفريحي ويژه پاركهتل، مسافرخانه، مهمانپذير و مهمانسراها، هتل شهر: -

  ي ساحلي و ...هاي جهانگردي و پالژهاجنگلي و اردوگاه

  هاي خدماتي و رفاهيباغ وحش و مجتمع شهر:خارج از محدوده  -

  

  توريستي - هاي مشروط به استقرار در كاربري تفريحيكاربري -2- 4-9

  فضاي سبز تجهيز شده -

  فضاهاي باز ورزشي -

  آژانس مسافرتي -

  

  توريستي)-دستورالعمل استقرار واحدهاي خدماتي (اماكن اقامتي، تفريحي

/ت 64677استقرار واحدهاي خدماتي بر اساس ضوابط استقرار مراكز خدماتي، مصوبه شماره  -لفا

مورخ  19مصوبه شماره  6هيات محترم وزيران و با استناد به ماده  26/12/78ه، مورخ  18591

  باشد:شوراي عالي حفاظت محيط زيست به شرح زير مي 21/6/1380

  الف مراكز خدماتي-11گروه  - 1

  زائرسرا هتل و -١-١

 پانسيون و اقامتگاه جوانان -٢-١

 شهربازي -٣-١

 واحدهاي ورزشي -٤-١

هاي توسعه  عمران شهري و هاي مصوب طرحتوانند در داخل يا خارج محدودهواحدهاي اين گروه مي

  روستايي استقرار يابند.

  ب مراكز خدماتي- 11گروه  -2
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  راهيهتل بين  -2-1

  راهيرستوران بين  -2-2

متر از مراكز  200ند در خارج از محدوده شهرها مشروط به رعايت حداقل واحدهاي اين گروه مجاز

  مسكوني، آموزشي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند.

  و مراكز خدماتي- 11گروه  - 3

  كمپينگ (چادر) -3-1

  پارك يا اردوگاه تفريحي، آموزشي، پژوهشي و ورزشي -3-2

  توريستي)-هاي تفريحيهاي توريستي ( مجتمعشهرك -3-3

  باغ وحش -3-4

  مناطق نمونه گردشگري -3-5

  راهيخدماتي بين مجتمع -3-6

 هاي آب معدنيحمام -3-7

  گيرند:واحدهاي اين گروه به شرح بند ب و ج مورد بررسي قرار مي

براي موارد ذيل صرفا گزارش توجيهي زيست محيطي تهيه و در اداره كل حفاظت محيط زيست  -ب

گردد و نيازي به تهيه مجوز زيست محيطي صادر مي ،ورد بررسي و در صورت تاييدممربوطه  استان

  باشد.گزارش  ارزيابي اثرات زيست محيطي نمي

  كمپينگ (چادر) -1

پارك يا اردوگاه تفريحي، آموزشي، پژوهشي و ورزشي به استثناي محدوده ارزيابي ساحلي (مصوبه  -2

  ي حفاظت محيط زيست)شوراي عال 27/12/82مورخ  249

هكتار به  5گردي كمتر از هاي طبيعتهاي توريستي) و طرحتوريستي (شهرك-هاي تفريحيمجتمع -3

  شوراي عالي حفاظت محيط زيست) 27/12/82مورخ  249استثناي محدوده ارزيابي ساحلي (مصوبه 

  باغ وحش -4
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  رفاهي بين راهي-مجتمع خدماتي -5

  هاي آب معدنيحمام -6

  آپارتمانل و هتلهت -7

كليه موارد فوق (بند ب) در صورت قرار گرفتن در داخل مناطق تحت مديريت سازمان بر  -1تبصره 

  ج اين دستورالعمل مورد اعمال قرار خواهد گرفت.1اساس بند 

نتيجه گزارش توجيهي زيست محيطي مربوط به بند ب حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ  -2تبصره 

مذكور، از طرف سازمان حفاظت محيط زيست و واحدهاي تابعه به مجري طرح اعالم  دريافت گزارش

  خواهد شد.

مول انجام مطالعات اجمالي ارزيابي اثرات ـگري به شرح ذيل مشــهاي گردشرحـا و طـهپروژه -ج

  باشد.محيطي ميزيست

قياس و تنها هاي گردشگري در داخل مناطق تحت مديريت سازمان در هر مها يا پروژهكليه طرح -١

در زون تفرج متمركز مناطقي كه داراي طرح مديذيتي بر اساس مطالعات توجيهي و تفصيلي 

باشد با توجه به نتايج مطالعات مذكور و با نظر سازمان، مشمول انجام مطالعات انجام گرفته مي

 باشد.ارزيابي اثرات زيست محيطي مي

عي ملي، پناهگاه حيات وحش، منطقه يلي، اثر طبتبصره: مناطق تحت مديريت سازمان شامل: پارك م

  باشد.گاه زيستكره ميحفاظت شده، منطقه شكار ممنوع، تاالب، تاالب بين المللي و ذخيره

هاي تفريحي، آموزشي، پژوهشي و ها يا اردوگاهتوريستي (گردشگري) و پارك-مجتمع تفريحي -٢

اي خزر، خليج فارس يقانوني در ورزشي در سواحل كشور در محدوده اراضي ساحلي و مستحدث

و درياي عمان و يك كيلومتر از خط مبدا ساحلي تا حداكثر سه كيلومتر از ساحل در مقياس 

شوراي عالي حفاظت  27/12/82مورخ  249بيش از ده هزار مترمربع ( يك هكتار)، طبق مصوبه 

 محيط زيست.
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اكوتوريسم) در خارج از گردي (هاي طبيعتتوريستي (گردشگري) و طرح–مجتمع تفريحي  -٣

 هكتار 5مناطق تحت مديريت سازمان و محدوده ارزيابي ساحلي، بيش از 

 مناطق نمونه گردشگري در هر مقياس -٤

 هاي جامع گردشگري در هر مقياس طرح -٥

روز از زمان دريافت نسخه نهايي گزارش  45محيطي حداكثر ظرف مدت نتيجه گزارش ارزيابي زيست -د

كميته  انهاضي اعالم شده و يك رونوشت از نتيجه بررسي نيز جهت اطالع به دبيرخاصالح شده، به متق

هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گذاري و طرحگردي و معاونت سرمايهملي طبيعت

  مان حفاظت محيط زيست ارسال گردد. يعي و تنوع زيستي سازگردشگري و معاونت محيط طب

  

  ضوابط تفكيك - 3- 4-9

باشد كه مترمربع مي 1000قل مساحت قطعات تفكيك براي مراكز اقامتگاهي مانند هتل و مهمانسراحدا -

  عنوان سطح اشغال بنا لحاظ گردد.درصد آن بايد به صورت فضاي آزاد باقي و بقيه به 70

  مترمربع است. 300هاي پذيرايي و رستورانها حداقل مساحت قطعات تفكيكي براي سالن -

  درصد است. 210ماني در قطعات گردشگري حداكثر تراكم ساخت -

  درصد مساحت قطعه است. 30حداكثر سطح اشغال در همكف  -

تاريخي و قديمي،  -ها و بناهاي باارزش فرهنگيدر صورت مرمت، تجهيز يا تغيير كاربري خانه :1تبصره 

  گردد.ضوابط تفكيك و احداث اعمال نمي

تفريحي و توريستي تابع ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي،  از آنجايي كه احداث مراكز :2تبصره 

وابط ذيل ارجح ــهاي ياد شده بر ضصنايع دستي و گردشگري است، بنابراين ضوابط و مقررات سازمان

  باشد.مي
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  ضوابط احداث -4- 4-9

نگ و توريستي در مورد حداكثر سطح زير بناي همكف و طبقات، پاركي -هاي تفريحيكليه كاربري -

  هاي بهداشتي عمومي و اختصاصي و فضاي سبز بايد از مقررات مربوطه پيروي كنند.سرويس

كليه مقررات اداره بهداشت اماكن عمومي، وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان ميراث  -

  هاي تفريحي و توريستي جاري است.فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مورد كاربري

هاي تفريحي و توريستي كه در آينده بخشي از آن در محدوده فضاهاي كاربري ويژه و كاربريمحدوده  -

شوند نبايد به صورت ديوار از مجموعه فضاهاي سبز جدا شود. نصب فنس براي يابي ميسبز نيز مكان

  شد.باجداسازي محدوده اين كاربري در صورت رعايت همجواري، وحدت و يكپارچگي مجموعه بالمانع مي

هاي تفريحي و توريستي بايد تناسب الزم با هتل يا مهمانسرا داشته ميزان فضاهاي پذيرايي در مجموعه -

  باشد.

درصد از زيربنا اين  5هاي تفريحي و توريستي، تبديل حداكثر منظور تشويق به احداث كاربريبه -

  باشد.كاربري به كاربري تجاري مجاز مي

شود شهرداري بخشي از عوارض پروانه كاربري تفريحي و توريستي توصيه مي منظور تشويق به احداثبه -

  را در خصوص اين كاربري مشمول معافيت نمايد.

در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

ضوابط مندرج در بخش مسكوني  ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه،

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

  رعايت موارد زير در احداث ساختمان در كاربري گردشگري ضروري است: -

  رعايت حريم عوامل طبيعي و مصنوع موجود در درون  يا پيرامون محوطه -

  توجه به منظر شهري و طبيعي پيرامون -

  ي سبك و چوبياستفاده حتي االمكان از سازه ها -

  استفاده از مصالح بومي يا همخوان در ساخت و سازها -
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  خودداري از پوشش شيرواني در پشت بام ساختمان ها  -

  خودداري از پوشش آسفالت در شبكه ارتباطي داخلي -

  رعايت موارد زير در باغاتي كه به كاربري گردشگري تبديل شده اند الزامي است: -

  ان پايدارحفظ كليت باغ و درخت -1

  استقرار ساختمان ها با توجه به كليت باغ و جانمايي درختان پايدار -2

  

  ضوابط پاركينگ -5- 4-9

تعداد پاركينگ مربوط به كاربري هتل مطابق با ضوابط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  -

  گردشگري خواهد بود.

  

  كاربري پارك و فضاي سبز - 10- 4

ت پارك (بوستان) كه توسط شهرداري احداث و مورد استفاده عموم به اراضي اختصاص يافته جه

  شود.گيرد، گفته ميقرار مي

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري -4-10-1

  ايبوستان (پارك) محله محله: -

  ايبوستان (پارك) ناحيه ناحيه: -

  بوستان (پارك) اصلي شهر شهر: -
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  استقرار هاي مشروط بهكاربري - 4-10-2

تأسيسات ضروري شهري، فضاهاي ورزشي، كتابخانه، فروشگاه، نمايشگاه، بوفه و نگهباني و 

هاي مديريت بحران مشروط فروشي و انبار، مراكز تفريحي مانند شهربازي، مراكز فرهنگي و سالنروزنامه

  به رعايت دسترسي، تأمين پاركينگ و رعايت اصول معماري و همجواري.

  

  هاي ممنوعربريكا -4-10-3

  جز آنچه در موارد مجاز و مشروط باال قيد شده است.هرگونه بنا يا كاربري به -

  

  ضوابط تفكيك اراضي در كاربري پارك و فضاي سبز - 4-10-4

ترين فضاهاي شهري است كه داراي عملكردهاي گوناگون بوده و كاربري پارك و فضاي سبز از ضروري -

  بعاد و سطح تقسيمات شهري مهم و ضروري است.احداث آن در هر اندازه و ا

  باشد.تفكيك اراضي با كاربري فضاي سبز مجاز نمي -

  

  ضوابط استقرار احداث بنا در كاربري فضاي سبز - 4-10-5

رود كه احداث و استقرار اين فضاها شمار ميهاي غيرانتفاعي بهفضاهاي سبز و بوستان در گروه كاربري -

  اري است.در شهر بر عهده شهرد

تري نسبت به اراضي تعيين شده براي چنانچه ملكي در منطقه مسكوني داراي شرايط تملك سهل -

هاي غيرانتفاعي باشد و يا كسي بخواهد آن را وقف يا اهداء كند، درصورت تأمين دسترسي و كاربري

غيرانتفاعي در سطح هاي مورد نياز با تصويب كميسيون فني استان تغيير كاربري آن به خدمات پاركينگ

  :اي نظير بوستان با رعايت ضوابط همجواري معابر به شرح زير بالمانع استاي و ناحيهمحله

  كننده.وپخشدر جوار معابر جمع -

  متر يا بيشتر باشد.10باز، به شرط آنكه عرض آنها هاي مسكوني بندر جوار معابر دسترسي به واحد -
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متر براي معابر  50عمق (فاصله از ابتداي معبر) تامسكونيهاي واحدسي به دستربستدر جوار معابر بن -

  متري به باال. 15متر براي معابر  100متري و  12متر براي معابر  75متري، 10

  باشد.% سطح پالك مي10هاي واقع در گروه عملكرد غيرانتفاعي تراكم پايه كليه كاربري -

راي زيربناي همكف (براي احداث كتابخانه فروشگاه، نمايشگاه، گلخانه، در سطح بوستان حداكثر مجاز ب -

  باشد.% از سطح كل پالك مي10اي و شهري، و نگهباني) در مقايس عملكرد ناحيهبوفه 

مترمربع  5/1وساز مجاز (مطابق با بند باال) احداث مترمربع زير بناي كل ساخت 20به ازاي حداكثر هر  -

  عمومي در محدوده بوستان الزامي است. هاي بهداشتيسرويس

  ها و فضاهاي سبز با جانمايي مناسب اشكالي ندارد.احداث تأسيسات ضروري شهري در بوستان -

  

  ضوابط عمومي و كلي فضاهاي سبز - 4-10-6

وساز جديد منوط به اجازه كتبي از شهرداري و منظور ساختسال سن به 10تر از قطع درختان كم -

اري درختان ديگر (به تعداد هر سال از سن هر درخت، يك نهال جديد) در مكان موردنظر حرس و نگهد

  شهرداري است.

زيست سال سن عالوه بر اجازه كتبي شهرداري بايد با اجازه كتبي اداره محيط 10قطع درختان باالي  -

  اري شود.همراه بوده و به ازاء هر يك سال از سن هر درخت دو نهال جديد بايد حرس و نگهد

  كوبي شود.كليه درختان شهر كه شهرداري موظف به حفظ و نگهداري آنهاست بايد پالك -

  شود كليه درختان موجود در محدوده شهري داراي شناسنامه و شماره خاص باشند.توصيه مي -

  

  هاي تجهيزات شهريكاربري - 11- 4

ي عمومي شهروندان كه بهكاربري تجهيزات شهري به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازها

  شود.طور عمده در وظايف شهرداري است، گفته مي
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  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري - 4-11-1

  آوري زبالههاي جمعايستگاه محله: -

، 115نشاني، ميادين ميوه و تره، اورژانس هاي آتشتگاهـاوري زباله، ايسهاي جمعتگاهـايس ناحيه: -

  سوخت هايجايگاه

  احمرهاي دائمي و مراكز امداد و نجات هاللنمايشگاه -هاي موجودگورستان شهر: -

ركزي ميوه و تره، ـتي زباله، ميدان مـر بهداشـها، مركز حفورستانـانتقال گ خارج از محدوده شهر: -

  نقل باروحمل

  

  بناضوابط مربوط به تفكيك  - 4-11-2

تراكم، ها تعيينبه تنوع و مشخصات فني هريك از اين رشتهدر خصوص كاربري تجهيزات شهري باتوجه  -

هاي مربوطه براساس مشخصات فني اشغال و تعداد طبقات مفهوم ندارد زيرا سازمانحداقل تفكيك، سطح

  نمايند و تكرار اين موارد در گزارش ضرورتي ندارد.هاي خود اقدام ميطرح

  باشد.بجز تجهيزات شهري ممنوع ميتفكيك اراضي واقع در اين كاربري به كاربري  -

  

  ضوابط مربوط به احداث بنا -4-11-3

شوند مانند گورستان، كشتارگاه، محل هاي تجهيزات شهري در خارج از شهر مستقر ميبرخي از كاربري -

  زيست ضروري است.دفن زباله و موارد مشابه كه در انتخاب محل و احداث آنها هماهنگي با سازمان محيط

ين محل استقرار و نحوه احداث جايگاه بنزين و مواد سوختي براساس ضوابط وزارت نفت و ساير تعي -

  باشد. نهادهاي مربوطه مي

  ها به معابر اصلي ضروري است.دسترسي مستقيم مستحدثات اين نوع كاربري -
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ن و متوليان هاي موضوع اين بند به عهده مالكيهاي مصوب كاربريها و ايجاد حريمرعايت همجواري -

  باشد.كاربري تجهيزات شهري مي

در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

  

  يابيچگونگي مكان - 4-11-4

  شود.هاي مربوطه مشخص ميها در مقياس فراشهري با هماهنگي ارگانمحل اين كاربري

  

  مقررات ويژه - 4-11-5

، تبديل آن به فضاهاي خدمات هاي تجهيزاتي موجودكاربريدر صورت بالاستفاده شدن هر يك از  -

  باشد.شهري مجاز مي

جديد، با ارايه گزارش توجيهي، طرح مسئله از سوي  در صورت نياز به فضاهاي تجهيزات شهري -

  بررسي خواهد شد. 5كميسيون ماده 

متر فاصله داشته و رعايت نكات ايمني و  250جايگاه توزيع بنزين و فروش نفت بايد با منابع آبي حداقل  -

  حفاظتي با تأييد دستگاه مربوطه براي آنها الزامي است.

گردد نيز براي زيست اعالم ميحيطي كه از سوي سازمان محيطمرعايت ضوابط و مقررات زيست -

  تجهيزات شهري الزامي است.

  

  كاربري تاسيسات شهري - 12- 4

كاربري تأسيسات شهري به اراضي كه جهت امور مربوط به تأسيسات زيربنايي شهر و يا بهداشت شهر و 

  شود.يابد، گفته ميشهروندان اختصاص مي
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  ز به تفكيك سطوح تقسيمات شهريعملكردهاي مجا - 4-12-1

  هاي عمومي بهداشتيهاي تنظيم فشار گاز، آب و فاضالب، سرويسايستگاه محله: -

هاي تنظيم فشار گاز هاي آب و فاضالب و پس ايستگاهخانهمخازن آب زميني و هوايي، تصفيه منطقه: -

  انتقال. مي يابد

  

  بناضوابط مربوط به تفكيك  - 4-12-2

تراكم، ها تعيينربري تأسيسات شهري باتوجه به تنوع و مشخصات فني هريك از اين رشتهدر خصوص كا -

هاي مربوطه براساس مشخصات فني اشغال و تعداد طبقات مفهوم ندارد زيرا سازمانحداقل تفكيك، سطح

  نمايند و تكرار اين موارد در گزارش ضرورتي ندارد.هاي خود اقدام ميطرح

  باشد.در اين كاربري به كاربري بجز تأسيسات شهري ممنوع مي تفكيك اراضي واقع -

  

  ضوابط مربوط به احداث بنا -4-12-3

هاي فاضالب و خانهشوند مانند تصفيههاي تاسيسات شهري در خارج از شهر مستقر ميبرخي از كاربري -

زيست سازمان محيط خانه آب شرب و موارد مشابه كه در انتخاب محل و احداث آنها هماهنگي باتصفيه

  ضروري است.

  ها به معابر اصلي ضروري است.دسترسي مستقيم مستحدثات اين نوع كاربري -

هاي موضوع اين بند به عهده مالكين و متوليان هاي مصوب كاربريها و ايجاد حريمرعايت همجواري -

  باشد.كاربري تأسيسات شهري مي

ك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكي -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي



 

 117ـــــــــــــ ـــــــــــــــضوابط و مقررات ـــــــ آباد،دولتشهر ـــــ طرح جامع 

 

  متري فضاهاي مسكوني از كليه تاسيسات شهري ضروري است. 50رعايت فاصله  -

  

  يابيچگونگي مكان - 4-12-4

  شود.هاي مربوطه مشخص ميها در مقياس فراشهري با هماهنگي ارگانمحل اين كاربري

  

  مقررات ويژه -4-12-5

هاي تأسيساتي موجود، تبديل آن به فضاهاي خدمات در صورت بالاستفاده شدن هر يك از كاربري -

  باشد.شهري مجاز مي

ايه گزارش توجيهي، طرح مسئله از سوي در صورت نياز به فضاهاي تأسيسات شهري جديد، با ار -

  بررسي خواهد شد. 5كميسيون ماده 

گردد نيز براي زيست اعالم ميمحيطي كه از سوي سازمان محيطرعايت ضوابط و مقررات زيست -

  تجهيزات شهري الزامي است.

  

  خدماتي (انتفاعي و غيرانتفاعي) - كاربري تجاري -13- 4

هاي بازرگاني و خدمات انتفاعي و غيرانتفاعي گفته اع فعاليتبه اراضي اختصاص يافته براي انو

  شود.مي

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري -1- 4-13

  الف: تجاري

  واحدهاي خريد روزانه (خواروبار، ميوه و سبزي، نانوايي، قصابي و امثالهم) محله: -

افزار، قنادي، مصرف شهر و روستا، نوشتهاي واحدهاي خريد هفتگي (سوپرماركت، فروشگاه ناحيه: -

هاي الحسنه و مؤسسات عالي و اعتباري، بنگاههاي قرضها و صندوقفروشي و ...) شعب بانكآجيل

هاي منسوجات، پالستيك، لوازم خانگي، لوازم صوتي و تصويري، ها، فروشگاهمعامالت امالك، بازارچه
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  داروخانه و انواع مشابه ديگر هاي بيمه،ها، شركتها، رستورانكتابفروشي

هاي بازرگاني و تجاري، ها، بازار، شركتهاي صنوف مختلف و بورسها، راستهفروشيعمده شهر: -

ها، پوشاك، شعب فروشياي، مبلهاي بزرگ زنجيرهواحدهاي خريد خاص و بلندمدت مانند فروشگاه

ادارات و صادرات كاال، نمايندگي فورش  ها و مؤسسات عالي و اعتباري، مؤسسات تجاري ومركزي بانك

عرضه وسايل نقليه، فروشگاه عرضه قطعات يدكي، وسايل نقليه و فروشگاه عرضه صنايع دستي و فرش، 

هاي خارجي، نمايندگي هاي لوازم خانگي و خودرو، دفاتر نمايندگي بانكتاالرهاي پذيرايي، تعميرگاه

  مؤسسات تجاري خارجي

  خدماتي -ب

  نتفاعيخدمات ا -1

هاي زنانه و مطب دفاتر (پست، امور مشتركين تلفن همراه، فروش روزنامه و محله)، آرايشگاه محله: -

  پزشكان

برداري، ثبت اسناد، ازدواج هاي خصوصي، دفاتر (وكالت، مهندسي و نقشه، آموزشگاه10پليس +  ناحيه: -

اي طبي و تخصصي، مراكز راديولوژي، ههاي پيمانكاري و مشاور و خدمات)، آزمايشگاهو طالق، شركت

  هاي ورزشي كوچك، مركز مشاوره درماني و خانوادگيسالن

و مشابه، آمبوالنس خصوصي، درمان  يآر آارايه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراكز ام منطقه: -

عي، راديولوژي، مطب هاي ديجيتال انتفااعتياد، فيزيوتراپي، مراكز كاريابي، مركز معاينه فني خودرو، رسانه

  دامپزشكان

  خدمات غيرانتفاعي -2

ها، ها و تعاونيها، مجامع، انجمنهاي مردم نهاد، مؤسسات خيريه، اتحاديهدفاتر احزاب، تشكل شهر: -

  هاي علميه)غير از حوزههاي مذهبي (بههاي ورزشي و آموزشگاههاي ديجيتال خبري، هيأترسانه

  

  طهاي مشرواستفاده -2- 4-13

  احداث واحدهاي وابسته به خدمات درماني و بهداشتي مانند مطب، تزريقات، حمام و ... . -
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وصي بازرگاني، حقوقي و تجاري، شعب ـخدمات اداري و بازرگاني مانند دفاتر مهندسي، دفاتر خص -

  ها، دفاتر پست، برزن شهرداري در مقياس محالت و ... .بانك

خانه، هتل، رستوران، اغذيه ي (گردشگري و پذيرايي) مانند قهوهتوريست -خدمات مرتبط با تفريحي -

  فروشي، چلوكبابي و مراكز عرضه غذا.

هاي كوچك تعميراتي مانند پنجرگيري، تعويض روغن، تعمير لوازم خانگي، تعمير و نگهداري كارگاه-

  لوازم گرمايش و سرمايش، تعمير وسايل الكتريكي و ... .

  هنري مانند تئاتر، كتابخانه، سينما و نمايشگاه، مذهبي و ... .هاي فرهنگي و كاربري -

  احداث واحد مسكوني سرايداري در مجموعه تجاري مشروط به تأمين دسترسي مستقيم براي آن -

  تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور و ... . -

  پاركينگ عمومي. -

  دكانفضاي سبز و باز و زمين بازي كو -

  آژانس مسافرتي -

خدماتي عالوه بر رعايت ضوابط مربوط به  -هاي مشروط به استقرار در حوزه كاربري تجاريكليه كاربري -

  ها و فضاهاي ديگر را رعايت نمايند.خود مانند مسائل همجواري و استفاده مشترك از دسترسي

  

  موارد استفاده ممنوع - 3- 4-13

هاي مسكوني ممنوع هاي صنعتي، حمل و نقل و انبار و مجتمعدر منطقه تجاري احداث كاربري

  باشد.مي

  

  ضوابط مربوط به تفكيك زمين -4- 4-13

  باشد.مترمربع مي 25هاي مقياس محله حداقل مساحت تفكيك براي واحدهاي تجاري منفرد و تجاري -
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مترمربع مي 200ان حداقل مساحت تفكيك زمين براي احداث كاربري تجاري در مقياس ناحيه به ميز -

  مترمربع است. 25حداقل مساحت واحد تجاري  باشد.

 باشد.مترمربع مي 400حداقل مساحت تفكيك زمين براي كاربري تجاري در مقياس شهر به ميزان  -

  مترمربع است. 25حداقل مساحت واحد تجاري 

ر طبقات، معادل حدنصاب حدنصاب تفكيك اراضي تجاري جهت استفاده از تراكم حداكثر و احداث بنا د -

  باشد.هايي است كه زمين موردنظر در آن واقع ميتفكيك كاربري مسكوني همان حوزه

باشد. در مترمربع با مشاعات مجاز مي 35مترمربع خالص و  25تفكيك اعياني واحدهاي تجاري تا سطح  -

يابد از سطح هر مغازه هش ميمترمربع با مشاعات كا 20مترمربع خالص و  15داخل پاساژها اين مقدار تا 

كه تخريب مغازه موجود و درصد آن بايستي براي توقف مراجعين اختصاص يابد. در مواردي 40حداقل 

  گيرد ابعاد و مساحت آن برابر مساحت واحد تجاري قبل از تخريب خواهد بود.بازسازي آن انجام مي

شود كه اين قطعات مسكوني باعث مي تر از حدنصاب تفكيك اراضيتفكيك عرصه اراضي تجاري كم -

  نتوانند از تراكم مجاز حوزه تراكمي مربوطه و تعداد طبقات استفاده نمايند.

توانند با اخذ پروانه ساختماني به ميزان مترمربع مي 50تا  25قطعات تجاري موجود با زيربناي بين  -

  سطوح قبلي حداكثر در يك طبقه بازسازي يا نوسازي شوند.

كه با قطعات مجاور تجميع نكنند مترمربع در صورتي 25كمتر از هاي تجاري موجود با حدنصاب پالك -

توانند در حد متراژ بناي موجود، با اخذ پروانه ساختماني بناي جهت رعايت اصول بهداشتي و زيبايي مي

  قبلي را مرمت و استحكام بخشند.

نصاب تفكيك حوزه مسكوني مربوطه تا مساحت حداقل  كليه قطعات موجود در حوزه اراضي تجاري كه زير حد-

  توانند احداث بنا كنند.درصد زميني مي 100مترمربع باشند تنها در يك طبقه و سطح اشغال  50

متر  4رعايت تناسب طول و عرض قطعات تجاري الزامي است و نبايد حداقل بر واحد تجاري كمتر از  -

  باشد.

  باشد.اي سه متر ميمتر و محله 5اي تجاري در مقياس شهري و ناحيهحداكثر ارتفاع مفيد واحدهاي  -
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 5/4هاي راسته بازار در صورتي مجاز است كه ارتفاع آن از كف حداقل آمدگي در ساختمانايجاد پيش -

متر از يكديگر  10درصد عرض گذر بازار به فاصله حداكثر  50آمدگي حداكثر متر باشد. ميزان پيش

متر از يكديگر ضروري  10اين حالت نورگيرهاي سقفي براي گذر بازار به فاصله حداكثر  ضروري است. در

نشيني ذكر شده در مورد خرده فروشي و خدمات در منطقه بازار براي اين بخش از است. رعايت عقب

  تجاري ضروري نيست.

  ابعاد و تناسبات قطعات -5- 4-13

  باشد؛متر مي 9متر و  6ترتيب حداقل عرض و عمق واحد تجاري مقياس شهر به  -

  باشد؛متر مي 8متر و  4اي به ترتيب حداقل عرض و عمق واحد تجاري ناحيه -

  باشد؛متر مي 5متر و  4اي به ترتيب حداقل عرض و عمق واحد تجاري محله -

  باشد. 1به  3در تفكيك قطعات تجاري نسبت طول به عرض نبايد بيشتر از  -

  چگونگي دسترسي -

  هاي ارتباطي سواره و پياده دسترسي داشته باشند؛قطعات تجاري بايد به شبكه كليه-

  متر است؛ 10باز براي هرگونه كاربري تجاري حداقل عرض دسترسي بن -

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -

  حداكثر تراكم ساختماني -

زمين بوده و حداكثر درصد كل  100حداكثر تراكم ساختماني در كاربري تجاري در مقياس شهر،  -

  باشد.هاي همجوار ميارتفاع سه طبقه با رعايت عدم اشراف و ارتفاع ساختمان

باشد. درصد كل زمين مي 100هاي تجاري مقياس ناحيه و محله حداكثر تراكم ساختماني در كاربري -

  شود.ها مسكوني مجاورشان تعيين ميها باتوجه به ارتفاع مجاز كاربريارتفاع اين كاربري

  حداكثر سطح اشغال -

درصد  70درصد كل زمين ( 70هاي تجاري مقياس شهري، حداكثر سطح پوشش طبقه همكف كاربري -

  شود):رو (حريم تجاري) براي احداث ساختمان محاسبه مينشيني از بر پيادهمتر عقب 2پس از رعايت 
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درصد  80د سطح پوشش طبقه همكف گردنهاي تجاري احداث ميدر مورد شعب بانكهايي كه در راسته -

  كل زمين است.

باشد) بايد براي عبور درصد كل زمين مي 70درصد از سطح اشغال بنا در همكف (كه  40درمورد پاساژ  -

  و مرور داخل پاساژ درنظر گرفته شود.

  حداكثر ارتفاع ساختمان -

  است. متر 5هاي تجاري حداقل فاصله عبوري بين دو واحد تجاري در مجموعه -

  متر است. 20/4حداقل ارتفاع واحدهاي تجاري يك طبقه  -

  

  ضوابط مربوط به احداث بنا - 6- 4-13

  باشد.درصد مي 100هاي مقياس محله ها) و تجاريسطح اشغال واحدهاي تجاري منفرد (مغازه -

د ميدرص 60هاي تجاري در مقياس ناحيه و شهر در همكف و زيرزمين حداكثر سطح اشغال مجموعه -

مانده سطح زمين بايد به فضاي باز عمومي، فضاي سبز و ... اختصاص پيدا كند. درصد باقي 40باشد و 

هاي دسترسي استقرار يابند. جانمايي پاركينگ مورد شود فضاهاي باز در حاشيه معابر و شبكهتوصيه مي

  باشد.نياز در اين فضاي باز، مجاز نمي

ها، آسانسورها، راهروهاي عمومي اري در زيرزمين، موتورخانه، پلهبه استثناي سطوح پاركينگ، انب -

ها) ساير سطوح ساخته شده در همكف و كليه طبقات جزء تراكم محاسبه ها (شيب راههارتباطي و رامپ

  شوند.مي

  هاي ارتباطي سواره و پياده دسترسي مستقيم و مناسب داشته باشند.كليه قطعات تجاري بايد به شبكه -

متر  4تواند كمتر از اي رو به رو در همكف نميهاي تجاري حداقل فاصله بين دو واحد مغازهر مجموعهد -

  باشد.

  گردد.متر تعيين مي 5/2حداقل عرض راهرو جلوي واحدهاي تجاري در طبقات باالي همكف  -
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ظر گرفته شود و متر بايد در ن 5/1صورت دو طرفه متر و به 2صورت يك طرفه حداقل پله بهعرض راه -

  متر بيشتر باشد. 20پله از دورترين واحدهاي تجاري نبايد از فاصله راه

هاي تجاري به ازاء هر ده واحد تجاري احداث حداقل يك واحد سرويس بهداشتي شامل يك در مجتمع -

  توالت و دستشويي جهت استفاده عموم الزامي است.

كه مساحت واحد تجاري از جاري الزامي است و در صورتيتأمين يك واحد پاركينگ به ازاء هر واحد ت -

مترمربع مساحت، يك واحد پاركينگ بايد در نظر گرفته شود. در  50مترمربع بيشتر باشد، به ازاء هر  20

ها) شهرداري بايد بايد با مساحت تجاري عوارض مربوط به ها/ دكانمورد واحدهاي تجاري منفرد (مغازه

ذ و نسبت به تأمين پاركينگ عمومي مورد نياز در محدوده نزديك به همان پاركينگ عمومي را اخ

  واحدهاي تجاري اقدام نمايد.

كه تأمين پاركينگ با توجه به داليل فني (مانند كم بودن ابعاد زمين جهت ايجاد رامپ و در صورتي -

تواند با اخذ بهاي آن ميپذير نباشد، شهرداري ها و ...) و همراه با گزارشات توجيهي فني امكانگردش

نسبت به تأمين پاركينگ عمومي به ميزان مورد نياز اقدام نمايد. بديهي است در چنين مواردي كليه 

  وجوه دريافتي بايد تنها جهت تأمين پاركينگ در محدوده نزديك به همان واحدهاي تجاري هزينه گردد.

سطح اشغال جهت احداث ساختمان تجاري  توانند بهها ميدرصد سطوح تجاري بازارچه 35حداكثر  -

دسترسي و نيازهاي جنبي مجموعه تجاري  -سازيمانده براي محوطهدرصد باقي 65اختصاص يابند. 

  اختصاص دارد.

هاي تجاري خواهد بود و تفكيك و جداسازي يك صورت مجموعهاستفاده از اراضي تجاري ثابت به -

هاي سرپوشيده بار و فروشگاهبازار و بازارچه و ميادين ميوه و ترهصورت باشد و بهقسمت از بقيه مجاز نمي

برداري قرار گيرند سازي شده مورد بهرههاي آمادهاي بايد طراحي شود و ابتدا به صورت مجموعهو زنجيره

  و تفكيك عرصه واحدها مجاز نبوده و تنها اعياني آنها قابل تفكيك خواهد بود.

جاري (تغيير فعاليت) و احداث واحدهاي تجاري بدون مجوز شهرداري مجاز هاي تتغيير نوع فعاليت -

كنند و نياز به تعداد پاركينگ هاي تجاري ترافيك بيشتري توليد ميباشد. زيرا برخي از فعاليتنمي
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باشد و كمبود آن مشكل ايجاد ميتر ميهاي تجاري ضروريبيشتري دارند يا حضور برخي از انواع فعاليت

  .نمايد

  تأمين دسترسي مستقيم كليه واحدهاي تجاري به شبكه ارتباطي سواره يا پياده ضروري است. -

هاي خروجي اضطراري و ... براي مجموعهتأمين واحدهاي بهداشتي مناسب، تجهيزات اطفاء حريق، راه -

  هاي تجاري الزامي است.

 -براي توقف وسايل نقليه (باربرياي بايد محلي هاي تجاري با عملكرد شهري و ناحيهدر مجموعه -

  بيني شود.مسافربري) پيش

منظور استفاده پاركينگ، انباري، تأسيسات مركزي، آسانسور، برق احداث زيرزمين در كاربري تجاري به -

گردد و مساحت آن حداكثر برابر و ... بالمانع است و مساحت آن جزء تراكم ساختماني محسوب نمي

  شد.باسطح اشغال همكف مي

در صورت احداث واحدهاي تجاري در زيرزمين مساحت واحدهاي تجاري جزء تراكم ساختماني  -

  گردد.محسوب مي

در خصوص واحدهاي تجاري موضوع آن نيز الزامي  2-1-3قسمت » ط«رعايت ضوابط مندرج در بند  -

  است.

هويه طبيعي، بازشوهاي در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و ت -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

باشد. متر مي 4متر و حداقل عرض حاشيه معبر  12حداقل مساحت يك واحد تجاري در بر معابر  -

صورت بالكن تواند به% سطح همكف مي50باشد كه تا متر مي 5/4حداكثر ارتفاع اين واحدهاي تجاري 

  احداث شود.
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هاي مناسب، ملزم به ها و پيش وروديهاي تجاري جهت تأمين دسترسي و ايجاد وروديمجموعه -

هاي اصلي مجموعه از آن تأمين شده نشيني از بر هر معبر كه ورودي يا وروديمتر عقب 3رعايت حداقل 

  گردد.. اين بخش از زمين جزء فضاي باز قطعه محاسبه ميباشداست، مي

واحد تجاري است كه ورودي آنها از داخل فضاي مشتركي،  5تبصره: مجموعه تجاري شامل حداقل 

  گردد.مستقل از معابر عمومي تأمين مي

ن احداث نشيني از حاشيه خيابامتر عقب 2ها) با حداقل شود واحدهاي تجاري منفرد (مغازهتوصيه مي -

نشيني نشيني را رعايت نمايند. اين عقبشوند و واحدهاي تجاري موجود نيز در زمان نوسازي اين عقب

  گردد.تواند در طبقه همكف اعمال شود و مساحت آن جزء تراكم ساختمان محاسبه نميصرفاً مي

  

  حداقل تعداد پاركينگ - 7- 4-13

ع بدون احتساب نيم طبقه بالكن يك واحد پاركينگ مترمرب 20به ازاي هر واحد تجاري تا زيربناي  -

مترمربع مازاد  50مترمربع باشد به ازاي هر  20كه مساحت واحد تجاري بيش از تأمين گردد. در صورتي

  يك پاركينگ اضافي در نظر گرفته شود؛

بايد تأمين مترمربع زيربنا دو واحد پاركينگ  50هاي تجاري به ازاي هر واحد تا براي واحدهاي مجتمع -

مترمربع  40مترمربع باشد به ازاي هريك تا  50كه مساحت واحد آپارتماني بيشتر از گردد. در صورتي

  مازاد، تأمين يك پاركينگ اضافي الزامي است؛

واحد باشد عالوه بر  4كه تعداد واحدهاي تجاري بيش از هاي تجاري در صورتيدر پاساژها يا مجتمع -

واحد تجاري تأمين يك واحد پاركينگ  4تأمين پاركينگ موردنياز به ازاء هر واحد تجاري به ازاي هر 

  اضافي براي مراجعين نيز الزامي است.

  

  مقررات مربوط به نورگيري و تهويه طبيعي -8- 4-13

  متري به هواي آزاد دسترسي داشته باشند. 50ي بايد در فواصل هاي تجاركليه راهروها در مجتمع -
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  كاربري صنعتي -14- 4

به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره   

  شود.هيأت وزيران و اصالحات بعدي آن گفته مي 26/12/88مورخ  18591/ت 64677

  

  سطوح تقسيمات شهريعملكردهاي مجاز به تفكيك  - 4-14-1

  غذايي: -

  بندي خشكبار بدون شتشوتهيه و بسته -1

  بندي خرما بدون شتشوبسته -2

  تن در سال 3000نبات و پولكي شكرپنير و غيره تا واحد توليد آب -3

  ريزي)واحد توليد نبات (نبات -4

  تن در سال 300واحد توليد گز و سوهان تا  -5

  جاتهبندي نمك و ادويواحد بسته -6

  بندي چايواحد بسته -7

  بندي قهوهواحد بسته -8

  زدن و بدون روش پختتن در سال به روش نم 300واحد توليد قند حبه و كله تا  -9

  بندي عسلواحد بسته -10

  تن در سال 100توليد بستني تا  -11

  تن در سال 300توليد شيريني و نان تا  -12

  تن در سال 300آسياب و توليد آرد گندم و جو تا  -13

  تن در سال 300توليد بيسكويت و شكالت تا  -15

  تن در سال 300بري تا واحد رشته -16
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  تن در سال 300سازي تا واحد ماكاروني -17

  واحد توليد آج موم (مخصوص كندوي عسل) -18

  جاتبندي سبزيجات و ميوهواحد بسته -19

  هري بايستي استقرار يابند)شواحد توليد يخ (صرفاً در مناطق صنعتي درون -20

  واحد توليد نان بستني -21

  بندي گالبواحد بسته -22

  بندي عرقيات گياهيواحد بسته -23

  بندي جو بدون عمليات بوجاري و شستشوواحد بسته -24

  بندي حبوبات بدون بوجاريواحد سورتينگ و بسته -25

  واحد توليد، بهبوددهنده كيفيت آرد -26

  غذاي كودكان آرد غالت آماده بودن عمليات بوجاري و آسيابواحد توليد  -27

  

  نساجي:  -

  هابافتبافي، زيلوبافي و نمدمالي دستي و دستواحدهاي قالي -1

  شيرازه دوزي حاشيه موكت و فرش ماشيني -2

  تن در سال) 100جوراب بافي حداكثر سه دستگاه (با حداكثر  -3

  تن در سال) 100و راشل حداكثر تا سه دستگاه ( يا حداكثر  كشبافي و تريكوبافي، گردبافي، كنن -4

  و پوشاك  دست،  انواع لباس 3000واحد توليد لباس و پوشاك حداكثر  -5

  توليد طناب نخي يا كنفي، تور ماهيگيري، قيطان، انواع نوار و روبان -6

  شيشه واحد دوزندگي لحاف و تشك و بالش بدون خط حالجي يا با استفاده از پشم -7

  واحد پارچه چاپي به روش دستي ( مانند پارچه قلمكار اصفهان، چاپ سيلك و غيره) -8

  پارچه بافي دستي (غيرموتوري) -9
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  واحد توليد فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتي -10

  واحد توليد الياف پروپلين -11

  چرم: -

  ايرواحد توليد مصنوعات سراجي از قبيل كيف، دستكش، جلد چرمي و نظ -1

  واحد توليد مصنوعات پوستي از قبيل كاله پوستي، پوستين و موارد مشابه از پوست دباغي شده -2

  جفت در سال 90000واحد توليد بستايي كفش حداكثر تا  -3

  جفت در سال 90000واحد توليد كفش ماشيني حداكثر  -4

  واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاده از چرم -5

  لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم واحد مونتاژ -6

  

  سلولزي -

  واحد توليد جعبه مقوايي و كارتن از ورق آماده -1

  واحد توليد پاكت خواروبار و مراسالت مشابه آن -2

  واحد تهيه كاغذ ديواري از كاغذ آماده و چاپ شده -3

  واحد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده -4

  غذي و مقوايي از ورق آمادهواحد توليد لوازم التحرير كا -5

  هاي ساده واحد صحافي و چاپخانه -6

  ايواحد توليد مصنوعات چوپ پنبه -7

  واحد نجاري و خراطي بدون الوارسازي -8

  مترمكعب چوب در سال بدون رنگ 200واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي تا  -9

  ا استفاده از ورق آمادهتوليد انواع فيلترهاي كاغذي از جمله فيلترهاي هوا ب -10

  واحد توليد انواع دوك و لوله طاقه پيچي مقوايي و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده -11
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  توليد محصوالت ساخته شده از ني و حصير و سبدبافي از الياف گياهي -12

  واحد بسته بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از كاغذ آماده -13

  و چسباندن روكش نايلون با استفاده از روكش آماده واحد پرس كاري -14

  دستگاه در سال  200هاي چوبي و بلم تا واحد توليد قايق -15

  واحد تهيه كاربن و استنسيل از كاغذ آماده -16

  واحد توليد كالسور و زونكن از مقواي آماده -17

  فلزي: -

  واحد قلمزني انواع فلزات -1

  گري و آبكاري حداكثر تا سه دستگاه تراشسازي بدون ريختهي و قالبسازواحد تراشكاري و قطعه -2

  شهري)واحد توليد درب و پنجره آهني و آلومينيومي (صرفاً در مناطق صنعتي درون -3

  شهري)واحد توليد كانال كولر، لوله بخاري (صرفاً در مناطق صنعتي درون -4

  تراشواحدهاي طراحي و مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه  -5

تن در سال  100كن حداكثر واحد صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با يك دستگاه خم -6

  صرفاً مناطق صنعتي داخل شهري

  واحد مونتاژ تجهيزات گرد و غبارگير از قطعات آماده -7

  واحد توليد اتصاالت هيدروليك (پرس بست فلزي به دو انتهاي شيلنگ فشار قوي) -8

  راحي و مونتاژ كولر اتومبيلواحد ط -9

  واحد طراحي و مونتاژ كاربراتور گازسوز -10

  واحد توليد ترموستات -11

  كاني غيرفلزي: -

  اي بدون كوره ذوبواحد توليد مصنوعات شيشه -1

  واحد توليد آيينه، پوكه آمپول، شيشه آزمايشگاهي بدون كوره -2
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  )واحد توليد مصنوعات تزييني سنگي (صنايع دستي -3

  واحد توليد پودر جوشكاري -4

  شيميايي: -

  واحد توليد آب مقطر -1

  واحد توليد نايلون و نايلكس و سلوفان (با استفاده از رول آماده) -2

  واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشويي -3

  واحد طراحي و مونتاژ نت ترمز -4

  دارويي، آرايشي و بهداشتي: -

  رموالسيون)واحد توليد مواد بهداشتي و آرايشي (ف -1

  بندي پودر ازاله موواحد اختالط و بسته -2

  واحد توليد قرص و پودر اكسيژنه -3

  واحد توليد اكسيدان، كرم بهداشتي و صنعتي و پودر بلوندر اكسيژن -4

  واحد توليد اسانس، تنطور، الكالوئيد از مواد شيميايي و طبيعي -5

  بيوتيكواحد توليد هورمون و آنتي -6

  كترونيك:برق و ال -

  واحد توليدي لوازم برقي كوچك به صورت مونتاژ (نظير زنگ اخبار و دربازكن) -1

  واحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبكاري و لوستر از قطعات آماده -2

اي و صورت مونتاژ مشروط به اينكه عمليات كورهواحد طراحي و توليد لوازم برقي و الكترونيكي به -3

  اشد.عمليات تر نداشته ب

  واحد توليد لوازم پزشكي، آزمايشگاهي و آموزشي، قطعات الكترونيك -4

  واحد توليد ترانزيستور و مقاومت و غيره -5

  واحد توليد انكوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهي بدون آبكاري -6

  واحد توليد انواع ساعت -7
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  صورت مونتاژبهفاير كننده صوت نظير بلندگو آمپليواحد طراحي و توليد تقويت -8

  واحد توليد راديو و تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري -9

  دهنده سمعي و بصريهاي برقي عالمتواحد توليد دستگاه -10

  هاي مخابراتي مراكز تلفنواحد توليد سيستم -11

  واحد توليد لوازم الكترونيكي (كامپيوتر، لوازم اداري و لوازم دقيق الكترونيكي) -12

  هاي ولتاژ و فركانستوليد كنترل واحد -13

  واحد توليد آفتامات -14

  واحد توليد مودم و ميكرو كنترل -15

  واحد طراحي و مونتاژ تايمر -16

  واحد توليد كارت و بردهاي كامپيوتري -17

  كشاورزي: -

  فاقد محدوديت فاصله از اماكن مسكوني) 4واحد زنبورداري و پرورش ملكه (تا رديف  -1

  قطعه 100رورش پرندگان زينتي تا واحد پ -2

  واحد پرورش كرم ابريشم -3

  واحد پرورش ماهي زينتي -4

  آزمايشگاه دامپزشكي -5

  سازي:ماشين -

گري، فيكچر، قالب قطعات استاندارد، قالب قيد و بست و ابزار قالب، واحد قالب و مدل (درجه ريخته -1

  مدل)

  كش و تجهيزات تصفيه)كش، لجني دياگرامي، كفهاواحد تجهيزات شبكه آب و فاضالب (پمپ -2

ونقل مكانيكي (آسانسور و قطعات آسانسور، پله برقي، باالتراك، آالت و تجهيزات حملواحد ماشين -3

  جرثقيل سقفي، جرثقيل پشت كاميوني، جك پالت باالبر و قطعات مربوطه، نوار نقاله و ... جرثقيل)
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نشاني، آب، كمپرسورهاي صنعتي و مصرفي و الء وكيوم آتشهاي خواحد پمپ و كمپرسور (پمپ -4

  هاي بادي)گاراژي مواد فله و تلمبه

  

  و فضاي سبز نيز مجاز است.شهري ها، احداث تاسيسات و تجهيزات بجز فضاهاي صنعتي و كارگاه -

  

  هاي مشروط به استقرار در كاربري صنعتيكاربري - 4-14-2

  بنزين و گاز.پمپ مراكز توزيع مواد سوختي مانند -

  آژانس مسافرتي. -

  مترمربع در صورت نياز و تأييد مراجع مربوطه. 20سرايداري و نگهباني به ميزان حداكثر  -

  احداث اين فضاها مشروط به رعايت اصول و ضوابط مربوطه و رعايت مسائل مربوط به همجواري است. -

  

  هاي ممنوع در كاربري صنعتيكاربري -4-14-3

  باشد.غير از موارد ذكر شده در باال در منطقه كارگاهي ممنوع ميها بهكليه كاربري احداث -

  احداث واحد مسكوني و اقامتي به هر شكل در اراضي كارگاهي ممنوع است. -

  

  ضوابط تفكيك زمين - 4-14-4

  گردد.مترمربع تعيين مي 350هاي كوچك شهري حداقل مساحت تفكيك قطعات براي كارگاه -

  باشد.متر مي 16اقل عرض قطعه تفكيكي جهت احداث كارگاه در برگذر اصلي برابر حد -

  باشد.مترمربع مي 50متر و حداقل مساحت (زيربنا) آن در همكف  5حداقل عرض واحد كارگاهي  -

  باشد.متر مي 20حداقل عرض گذر دسترسي به قطعات تفكيكي جهت احداث كارگاهي  -
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گردد و دسترسي به قطعات از طريق شبكه ارتباطي كنار گذر تأمين مي دسترسي به منطقه كارگاهي -

شود و دسترسي به اين منطقه از طريق شبكه كارگاهي از شبكه داخلي منطقه كارگاهي تأمين مي

  باشد.ترافيكي شهر ممنوع مي

  

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -4-14-5

درصد مساحت زمين و  30مساحت زيربناي همكف مترمربع، حداكثر  1000تر از هاي كمدر پالك -

  باشد.درصد (در همكف و باالي همكف) مي 60حداكثر تراكم ساختماني 

درصد مساحت زمين و حداكثر  40مترمربع حداكثر مساحت زيربناي همكف  2000هاي تا در پالك -

  باشد.درصد (در همكف و باالي همكف) مي 80تراكم ساختماني 

درصد مساحت زمين و  50مترمربع حداكثر مساحت زيربناي همكف  2000يش از هاي بدر پالك -

  باشد.درصد (در همكف و باالي همكف) مي 100حداكثر تراكم ساختماني 

  مترمربع ممنوع است. 350تر از هاي كماحداث ساختمان در زمين -

  .درصد مساحت زمين بايد جهت فضاي باز و سبز در نظر گرفته شود 40حداقل  -

مترمربع فضاي سبز،  10درصد از فضاي باز بايد به فضاي سبز اختصاص يابد كه به ازاء هر  20حداقل  -

كاشت يك اصله درخت الزامي است. صدور پايانكار ساختماني منوط به كاشت درختان است و در زمان 

  ايجاد تغييرات در پروانه نيز وجود درختان با سن متناسب ضروري است.

زيست و بهداشت محيط در احداث بنا و در زمان ه ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيطرعايت كلي -

  هاي گوناگون مجاز در اين كاربري الزامي است.برداري از آن جهت فعاليتبهره

هاي اداري مربوطه حداكثر دو طبقه و متر و براي ساختمان 5هاي توليدي حداكثر ارتفاع براي سالن -

  باشد.متر مي 7ارتفاع حداكثر 
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در صورت عدم ارايه ضوابط مربوط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي  -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

  

  مقررات ويژه -4-14-6

هاي پراكنده و مزاحم موجود در سطح شهر الزم است طبق زيست كارگاهسازمان محيطبراساس ضوابط  -

  هاي كارگاهي انتقال يابند.هاي تعيين شده براي كاربريبندي شده به مكانيك برنامه زمان

  گيرد.هاي صنعتي و تنظيم ضوابط استقرار صنايع در آنها توسط وزارت صنايع انجام ميطراحي شهرك -

زيست ميهاي خيلي كوچك و خدماتي با توجه به رعايت همجواري و ضوابط سازمان محيطاهكارگ -

شود مجاز هاي غيرانتفاعي از آن نميگونه استفاده براي كاربريتوانند در محدوده اراضي مختلط كه هيچ

  است.

  

  نقل و انبارداريوكاربري حمل -15- 4

هايي كه براي انجام سفرهاي شهري، تمانبه اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر و ساخ

  شود.شهري و انبارها نياز است گفته ميشهري و بينبرون

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري - 1- 4-15

  هاي مترواي و ايستگاههاي محلهمعابر و پاركينگ محله: -

  هاي مسافربريراني شهري، پايانههاي عمومي و اتوبوسمعابر پاركينگ ناحيه: -

هاي موجود، بنادر، شهري، ايستگاه فرودگاهشهري و بينهاي مسافربري درونمعابر، پايانه شهر: -

  هاشهري كوچك و سردخانههاي بينتأسيسات مركزي مترو، پاركينگ

  هاانبارهاي اصلي كاال فرودگاده، سيلو و سردخانه خارج از محدوده شهر: -
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  مجاز در كاربري حمل و نقل و انبارداري هاي مغايركاربري -2- 4-15

  تأسيسات و تجهيزات شهري. -

  فضاي سبز. -

  پاركينگ عمومي. -

  گيري.مراكز توزيع سوخت و سوخت -

احداث فضاهاي اقامتي متناسب با نوع كاربري (مانند محل استراحت رانندگان در ترمينال مسافربري)  -

  پس از تأييد مراجع ذيصالح بالمانع است.

  احداث اين فضاها مشروط به رعايت اصول و ضوابط مربوطه مسائل همجواري است. -

  

  هاي ممنوع در كاربري حمل و نقل و انبارداريكاربري -3- 4-15

  باشد.زا و غيره در داخل محدوده قانوني شهر مجاز نميانبار مواد خطرناك مانند مواد اشتعال -

  احداث كاربري مسكوني. -

  

  مربوط به تفكيك زمينضوابط  -4- 4-15

  باشد.مترمربع مي 200حداقل مساحت قطعه تفكيكي جهت احداث هر انبار در اين كاربري حداقل  -

هاي مجاز در اين اراضي متناسب با نياز و عملكردشان از سوي حداقل مساحت و ابعاد ساير كاربري -

  شود.هاي ذيربط تعيين ميسازمان

  باشد.متر مي 20داث انبار حداقل عرض قطعه تفكيك جهت اح -

  باشد.متر مي 20عرض گذر دسترسي به قطعات تفكيكي در اين كاربري  -

  مترمربع است. 5000هاي حمل و مسافر و كاال حداقل مساحت تفكيك براي پايانه -

  مترمربع است. 2000حداقل مساحت تفكيك براي پاركينگ عمومي  -
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منظور دسترسي مناسب و كافي واحدهاي مربوط به عابر بهدر تفكيك اراضي فوق ضوابط مربوط به م -

  شبكه ارتباطي رعايت شود.

  

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -5- 4-15

  باشد.درصد مي 100% مساحت زمين و حداكثر تراكم ساختماني 50حداكثر زيربنا در طبقه همكف  -

  باشد.ماني متناسب با نوع كاربري ميهاي مجاز در اين اراضي، حداكثر تراكم ساختدر مورد كاربري -

زيست و بهداشت محيط در احداث بنا جهت رعايت كليه ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط -

  هاي گوناگون مجاز در اين كاربري الزامي است.فعاليت

  % مساحت قطعه بيشتر باشد.50حداكثر سطح اشغال زمين در همكف نبايد از  -

  هاي مربوطه است.ر اين كاربري متناسب با نوع كاربري و تحت ضوابط سازمانحداكثر ارتفاع بنا د -

درصد فضاي  20شود و حداقل درصد مساحت كل زمين براي فضاي باز در نظر گرفته مي 50حداقل  -

مترمربع فضاي سبز كاشت يك درخت الزامي  10باز بايد به فضاي سبز اختصاص يابد كه به ازاي هر 

كار ساختماني منوط به كاشت درختان مربوطه است و در زمان ايجاد تغييرات در پروانه است. صدور پايان

  نيز وجود درختان با سن متناسب ساختمان ضروري است.

متر از برگذر دسترسي ملك از قطعات  5احداث بنا در قطعات تفكيكي بايد با رعايت حريمي برابر  -

  مجاور باشد.

وط به تفكيك، چگونگي دسترسي، نورگيري و تهويه طبيعي، بازشوهاي در صورت عدم ارايه ضوابط مرب -

ساختمان، تأسيسات ساختمان و نماي شهري از سوي سازمان مربوطه، ضوابط مندرج در بخش مسكوني 

  تواند جايگزين شود.اين گزارش مي

  

  مقررات ويژه -6- 4-15

باشد. براي نمونه در عارف مجاز ميدر محدوده اين كاربري احداث فضاهاي تكميلي و جنبي در حد مت -
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سرويس در حد مورد ها استقرار فضاي مذهبي، بهداشتي، تجاري و پذيرايي و پاركينگ و تاكسيترمينال

  نياز حداكثر تا پنج درصد ترمينال بالمانع است.

رج و ها بايد به كليه مسائل از جمله عملكرد داخل و ارتباط آن با خادر طرح هريك از اين مجموعه -

  ها توجه داشت.نحوه دسترسي از جاده

  باشد.اي قابل توسعه و اجرا ميها به ترتيب اولويت و با برنامه چند مرحلهاندازي اين مجموعهراه-

  هاي تعيين شده انتقال يابد.ضروريست كه كليه فضاهاي ويژه اين كاربري (كه در سطح شهر پراكنده است) به محل -

ها در كنار طوري كه اين كاربريهاي اصلي ارتباطي توجه شود بها بايد به شبكههدر احداث ترمينال -

  هاي اصلي جانمايي شده و از طرف ديگر باعث ايجاد گره ترافيكي نشوند.شبكه

  اند.هاي عمومي اختصاص يافتهبيني شده در اين طرح همگي به پاركينگهاي پيشپاركينگ -

  ور و مرور معلولين الزامي است.رعايت ضوابط و مقررات عبتبصره: 

  

  ضوابط مربوط به معابر و گذرها -7- 4-15

  بندي معابردرجه -4-15-7-1

صورت نظام سلسله مراتبي و منطبق با بار طوركلي طراحي و احداث شبكه گذرها بايد بهبه

شرح زير طبقه توان بهها را ميترافيك و عملكرد آن انجام گيرد. براساس عملكرد شبكه ارتباطي گذرگاه

  بندي نمود.

  گذرهاي شرياني درجه يك .١

 گذرهاي شرياني درجه دو اصلي .٢

 كننده اصلي)وپخشگذرهاي شرياني درجه دو فرعي (جمع .٣

 كننده فرعي)وپخشگذرهاي محلي اصلي (جمع .٤

 گذرهاي محلي فرعي .٥
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  هاي شرياني درجه يكراه -الف

جايي وسايل نقليه موتوري برتري داده ميبرداري از آن به جابهراهي است كه در طراحي و بهره

ها نقش اجتماعي در هاست. براي اين راهترين مشخصه هندسي اين راهها اساسيشود. كنترل دسترسي

ها و دوچرخههاي شرياني درجه يك پيادهشود. براي كنترل كردن نقش اجتماعي راهنظر گرفته نمي

  راه بگذرند. سطح از عرضصورت غيرهمسواران نبايد جز به

كنند و به دو گروه آزاد راه و شهري را تأمين ميهاي برونهاي شرياني درجه يك ارتباط با راهراه

  راه تقسيم مي شوند.بزرگ

ها غيرهمسطح، ورود و خروج كنترل شده، ها ترافيك متقابل جدا شده، تقاطعدر آزادراه

د وجود دارد. حداقل داراي دو خط عبوري در محدوديت حداقل و حداكثر سرعت و محدوديت انتخاب بان

متر و حداقل فاصله معابر موازي  76كيلومتر و حداقل عرض پوسته  2ها حداقل هر طرف و فاصله تقاطع

  كيلومتر است. 6رده هم

بزرگراه راهي است كه حداقل داراي دو خط عبوري در هر طرف بوده و ترافيك دو طرف آن به

تواند هاي غيرهمسطح است، ولي ميهم جدا شده باشد و اغلب داراي تقاطعوسيله موانع فيزيكي از 

تا  80متر و سرعت طرح  45معدودي تقاطع همسطح و كنترل شده داشته باشد و حداقل عرض پوسته 

باشد. متر مي 1500ها از يكديگر كيلومتر در ساعت و حداقل فاصله تقاطع 90تا  70و سرعت مجاز  100

 2500هاي اطراف وجود ندارد و حداقل فاصله معابر موازي هم رده ستقيم به كاربريامكان دسترسي م

  متر است. 3متر و حداقل عرض جزيره مياني 

  هاي شرياني درجه دو اصلي و فرعيراه -ب

برداري از آن به جابجايي و شود كه در طراحي و بهرهمعابر شرياني درجه دو به معابري گفته مي

ها در عرض شود. براي رعايت اين برتري حركت پيادهيه موتوري برتري داده ميدسترسي وسايل نقل

  دهند.هاي درون شهري را تشكيل ميهاي شرياني درجه دو شبكه اصلي راهشود. راهخيابان كنترل مي

هاي شرياني درجه دو خود به دو دسته هاي درون شهري راهنامه طراحي راهبر اساس آيين
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شود. در كننده اصلي) تقسيم ميكننده و پخشهاي شرياني فرعي (جمعصلي و خيابانخيابان شرياني ا

صورت خيابان هاي شرياني درجه دو تنظيم و كنترل شود بهكه نقش اجتماعي و دسترسي خيابانصورتي

  شوند.هاي جمع و پخش كننده اصلي محسوب ميصورت خيابانشرياني اصلي و در غيراين

ها كننده و بزرگراهوپخشهاي جمعو اصلي راهي است كه ارتباط بين خيابانهاي درجه دشريان

و سرعت  70و سرعت طرح  2ها حداقل تعداد خطوط عبور در هر طرف كنند. در اين خيابانرا برقرار مي

باشد. متر مي 500ها ها اغلب همسطح و حداقل فاصله تقاطعباشد. تقاطعكيلومتر در ساعت مي 55مجاز 

هاي اطراف وجود دارد و حداقل عرض جزيره مياني اين نوع معابر امكان دسترسي مستقيم به كاربريدر 

  باشد.متر مي 8/1

هاي محلي و كننده) راهي است كه ارتباط ميان خيابانوپخشفرعي (جمع 2شرياني درجه 

ننده محل عبور عابران كوپخشهاي جمعكنند. در خياباناصلي را برقرار مي 2هاي شرياني درجه خيابان

پياده از عرض خيابان بايد مشخص باشد. در اين معابر تعداد خطوط عبور در هر طرف دو خط و سرعت 

ها متر و تقاطع 300ها كيلومتر در ساعت است. حداقل فاصله تقاطع 40كيلومتر و سرعت مجاز  50طرح 

  مياني نيست.متر و نيازي به جزيره  16باشند. حداقل عرض پوسته همسطح مي

  

  مقررات گذربندي -4-15-7-2

هاي طرح تفصيلي مشخص هاي شهري كه مشخصات فني آنها در نقشهدر مورد معابر و گذرگاه

  باشد:االجرا مينگرديده است ضوابط ذيل الزم

دليل تفكيك و هاي طرح جامع و تفصيلي مشخص نشده و يا بههايي كه در نقشهعرض معابر و گذرگاه -

باز از جدول زير بست يا بنصورت بنمتر به 12گردند تا عرض يب مراجع مسئول احداث مييا تصو

  گردد:محاسبه مي
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  : حداقل عرض بر اساس طول دسترسي8جدول 

 نوع گذر
  عرض گذر

 نوع بافت
6 8 10 12 

 بستبن
 150 -  250 100-150 50-100 0-50 ساخته شده

 100-250 50-100 20-50 0-20 خالي

 بازبن
 200-350 100-200 50-100 0-50 ساخته شده

 100-300 50-100 0-50 - خالي

  

متر باشد نقشه تفكيكي يا پالن مسير بايد به  12مطابق جدول فوق اگر عرض مورد نياز بيش از  :1تبصره 

  تأييد مراجع ذيصالح برسد.

ه و در طرفين آن احداث بنا (با اي كه از قبل شكل گرفتمنظور از بافت ساخته شده يعني كوچه :2تبصره 

هاي جديداالحداث كه هاي جديد و يا كوچهپروانه) صورت گرفته باشد و منظور از بافت خالي تفكيكي

  گردد.براي اولين بار در آنها پروانه صادر مي

معابري كه در مناطق ساخته شده قرار دارند و در شبكه پيشنهادي طرح عرض آنها مشخص  :3تبصره 

ست. در صورت صدور پروانه مطابق ضوابط قبلي عرض اعالم شده در پروانه صادره مالك عمل نشده ا

  خواهد بود.

گذر بيشتر طول گذرگاه براي محاسبه عرض برابر فاصله حداقل بين انتهاي كوچه تا يك تقاطع با عرض -

  باشد.مي

ه در طرح جامع يا تفصيلي بيني شدكه عرض موجود در بخشي از خيابان بيش از عرض پيشدر صورتي -

  باشد عرض موجود مالك عمل خواهد بود.

  باشد.متر ضروري مي 30بست با طول بيش از اجراي دور برگردان در معابر بن -

هاي پيشنهادي و در ساير روها بهتر است بر طبق ضوابط پيشنهادي بر اساس مقاطع خيابانپهناي پياده -

هاي عمومي و متر، مناطق تجاري و مناطق اداري، ساختمان 3لي ا 2موارد براي مناطق مسكوني بين 

  متر رعايت گردد. 5/3الي  2متر و مناطق صنعتي  5الي  3مختلط تجاري و مسكوني 

بيني نشده باشد، عرض مشخص شده از طرف چنانچه در امتداد نهر يا مسيلي در طرح معبري پيش -
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ق بر حريم قانوني با توجه به دبي آن خواهد بود، مالك اي كه منطبشهرداري با استعالم از آب منطقه

  گردد.عنوان محل عبور آب و مسير پياده محسوب ميعمل بوده و به

 7هاي سريع حداكثر درصد و جاده 8هاي اصلي درصد و خيابان 12هاي فرعي تا شيب معمول خيابان -

  گردد.درصد تعيين مي

نقشه مقطع پيشنهادي مربوط به گذرگاه، از كف تمام شده محور رو بايد بر اساس كف تمام شده پياده -

  گذرگاه مورد رعايت قرار گيرد.

هاي پيشنهادي طرح از نظر مسير و حداقل عرض گذرهاي اصلي قابل استفاده بوده نقشه شبكه گذرگاه -

طرح بايد به باشد و در صورت مغايرت با مي 500/1ليكن براي اجراء نياز به تهيه خط پروژه به مقياس 

  تأييد كميسيون ماده پنج برسد.

در مواردي كه مسير ترسيم شده در نقشه شبكه گذرهاي پيشنهادي طرح با مسيرهاي مصوب قبلي  -

عمل بوده و براساس آن بايد خط پروژه مغايرت داشته باشد مسير مشخص شده در شبكه جديد مالك

  اصالحي تهيه گردد.

باشد مگر آنهايي كه در طرح مشخص شده باشد. در اين موارد ور ميها از محتعريض اكثر گذرگاه -

التفاوت شود ميزان تعريض براي هر پالك از محور و مطابق طرح پيشنهادي محاسبه و مابهپيشنهاد مي

تر از تعريض از محور ارزش آن بايد اخذ يا پرداخت گردد. در صورتي كه ميزان تعريض مطابق طرح كم

التفاوت مقدار تعريض قل و انتقال يا نوسازي يا افزايش بنا مالك موظف به پرداخت مابهباشد به هنگام ن

مطابق قيمت كارشناسي روز به شهرداري بوده و شهرداري با افتتاح حساب جداگانه و واريز مبالغ اخذ 

ن شده به حساب فوق مكلف به پرداخت غرامت مطابق كارشناسي روز به مالكيني خواهد بود كه ميزا

مطابق  Bو  Aباشد. مثال: فرض كنيد دو پالك تعريض آنها مطابق طرح بيشتر از تعريض از محور مي

متر است و عرض كوچه در  6اي به عرض متر در وضع موجود داراي كوچه 15و  10شكل زير با برهاي 

كان تعريض به هاي انجام شده در ضلع شرقي اموسازباشد و با توجه به ساختمتر مي 10طرح پيشنهادي 

  باشد.متر در آن سمت نمي 2ميزان 
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  : چگونگي محاسبه تعريض از غيرمحور8شكل 

  

متر از ضلع غربي  3متر با توجه به استقرار بنا از ضلع شرقي و  1لذا در طرح پيشنهادي تعريض 

  باشد. بنابراين:مي

2
30310 M=× نشيني پالك = ميزان عقب Aمطابق طرح  

2
20210 M=× نشيني پالك = ميزان عقبA با فرض از محور  

2
102030 M=− التفاوت پالك = مابهA  

ور ـريض از محـمترمربع بيشتر از ميزان تع 10رح ـمطابق ط Aنشيني پالك يعني ميزان عقب

  خته شود.مترمربع به قيمت كارشناسي روز توسط شهرداري به مالك پردا 10باشد لذا خسارت مي

2
15115 M=× نشيني پالك = ميزان عقبB مطابق طرح  

2
30215 M=× نشيني پالك = ميزان عقبB با فرض از محور  

2
153015 M−=− التفاوت پالك = مابهA  

هرداري ـمترمربع به قيمت روز به ش 15ميزان موظف به پرداخت غرامت به Bلذا مالك پالك 

  باشد.يم

 3اند هنگام ساخت و ساز بايد از وسط معبر تر كه در طرح جامع تعريض نشدهمتر و پايين 6كليه معابر  -

  متر عقب نشني شوند.
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باشد سطح اشغال مطابق هايي كه تعريض آنها مطابق طرح بيشتر از تعريض از محور ميبراي پالك -

  ر از حد تعيين شده محاسبه گردد.درصد بيشت 5مساحت تعريض از محور تا سقف حداكثر 

، در ، رعايت ضوابط و مقررات براي معابراز زمان تصويب و ابالغ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر -

  .نشيني در صدور مجوز براي تفكيك يا ساختمان الزامي استزمان تعيين بر و كف و ميزان عقب

، ارزيابي مسير به موجب ، تمليك مسيرمسير كليه مسيرهايي كه پيشتر اقداماتي نظير آزادكردن -

. به موجب همان هاي اجرايي آنها به تصويب رسيده استمصوبات قانوني براي آنها اعمال گرديده و نقشه

  .گردندهاي اجرايي پياده مينقشه

يض بايد تعرهاي مصوب طرح از يك طرف يا از محور خيابان ميدر كليه مسيرهايي كه به موجب نقشه -

نشيني زمين جهت نحوه عقب، مجوز تفكيك يا پروانه ساختماني با توجه بههاي اصالحي)گردند (خيابان

  .تعريض خيابان بايد انجام گردد

نشيني جهت تعريض معبر هاي موجود در زمان تخريب نوسازي ملزم به رعايت عقبساختمان تبصره:

  .خواهند بود

متر  30تر از آورند با طول كمبه نقاط مسكوني را فراهم مي بست كه دسترسيهاي بنعرض كوچه -

  متر. 8متر به باال حداقل  30متر و با طول  6حداقل 

  متر.12سازد، حداقل بست كه دسترسي به خدمات عمومي را ميسر ميهاي بنعرض خيابان -

متر 100تر از ا طول كم، بكننده تقاطع دارندوپخشهاي جمعباز كه با خيابانهاي بنعرض خيابان -

  متر. 10متر به باال حداقل  100متر و با طول  8حداقل 

تر از ، با طول كمهاي درجه دوم تقاطع دارندباز كه حداقل از يك طرف با خيابانهاي بنعرض خيابان -

  متر. 12متر به باال حداقل  100متر و با طول  100

 100تر از هاي عبوري تقاطع دارند، با طول كمطرف با خيابانباز كه حداقل از يك هاي بنعرض خيابان -

  متر. 16متر به باال حداقل  100متر و با طول  12متر حداقل 
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بست در زمان تعيين ميزان عقبهاي بنرعايت ضوابط و مقررات زير براي دور برگردان در خيابان -

  .نشيني براي تفكيك يا ساختماني الزامي است

ها ، داشتن فضايي جهت دور زدن اتومبيلمتر دارند 20هايي كه طول بيشتر از بستبنبراي كليه  -

متر  9، بايد حداقل شعاعي معادل شوندصورت دايره ساخته مي. اين فضاها در صورتي كه بهالزامي است

تر عمود رگمتر كه بعد بز 12×  60/3صورت مستطيل هستند بايد حداقل به ابعاد و اگر به داشته باشند

  .شوند، ساخته ميبر طول خيابان باشد

  .هاي مصوب طرح تفصيلي الزامي استها در شبكهرعايت ضوابط و مقررات زير در اجراي تقاطع -

، اتصال تواند با خياباني كه يك درجه با آن اختالف دارد تالقي نمايد (براي مثالهر خيابان تنها مي -

  باشد).جاده اصلي درجه يك كه يك درجه از آن باالتر است مجاز ميتنها به  2جاده اصلي درجه 

تواند از فواصل ارايه شده به تفصيلي، نميها در مسيرهاي مصوب طرحهاي هيچ يك از تقاطعفاصله -

  :تر باشدشرح ذيل كم

  متر 500ها حداقل در جاده عبوري فواصل تقاطع -

  متر 300حداقل هر ها در جاده اصلي درجه يك فواصل تقاطع -

  متر 300ها حداقل هر در جاده اصلي درجه دو فواصل تقاطع -

  متر 100ها حداقل هر كننده فواصل تقاطعدر خيابان جمع و پخش -

  شود:بست در بافت توسعه مسكوني بدين شرح اعالم ميحداقل عرض معابر بن -الف

  متر عرض 6متر، حداقل  50تر از براي طول كم -

  متر عرض 8متر، حداقل  100تر از متر و كم 50ول بيش از براي ط -

  متر ممنوع است. 100بست در بافت توسعه با طول بيش از احداث معبر بن -

  باشد:شرح ميباز در بافت توسعه مسكوني و يا خدماتي بدينحداقل عرض معابر بن -ب

  مترعرض 8متر، حداقل  100تر از براي طول كم -

  متر عرض 10متر، حداقل  300متر و كمتر از  100از براي طول بيش  -
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  متر عرض 12متر، حداقل  300براي طول بيش از  -

  شود.متر اعالم مي 8بست در بافت توسعه و يا موجود خدماتي حداقل عرض معابر بن -

ن بدون رو، برروي آبرو و در فضاي سبز خياباايجاد هرگونه مانع و مستحدثات از سوي مالكين در پياده -

  موافقت شهرداري ممنوع است.

نصب هرگونه عاليم هشداردهنده، سطل زباله، پست برق و ... بايد در وهله نخست با موافقت كتبي  -

رو را اشغال % از عرض پياده30وجه بيش ازشهرداري و قيد مدت انقضاء باشد و در وهله دوم به هيچ

  ننمايد.

  روها ممنوع است.متر در پيادهسانتي 20اختالف سطح بيش از احداث پله عرضي و يا طولي و هرگونه  -

تر از طول مشابه در بافت توسعه متر كم 2باز در بافت موجود مسكوني بست و بنحداقل عرض معابر بن -

  شود.جديد اعالم مي

  متر الزامي است. 30بست با طول بيش از ايجاد دور برگردان براي كليه معابر بن -

 12×12بست متري بن 8متر، براي معابر 10×10متري بن بست  6اد دور برگردان براي معابر حداقل ابع -

  شود.متر اعالم مي

هاي توسعه و يا موجود براي عبور پياده دست كم به عرض بست در بافتشود كليه معابر بنتوصيه مي -

  متر باز شوند. 5/2
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  هاي همسطحپخ و پوسته مورد نياز در تقاطع -4-15-7-3

 معبر قرار دو نبش در كه زمين را قطعه از اي گوشه سطح كه موربي خط از است پخي عبارت-

پخي بستگي  ميزان دهد. مي قرار شهري فضاي جزو را آن و حذف نموده مناسب ديد ايجاد منظور به دارد

 عرض حركت، جهت تقاطع، كنترل به نوع بستگي تقاطع محل در نيز ديد فاصله دارد. ناظر ديد فاصله به

 رانندگان و عابرين پياده بهتر ديد براي پخ، از فوق تعريف به توجه با . دارد زاويه تقاطع و متقاطع هاي راه

  است. الزامي ها تقاطع دسترسي محل در واقع هاي ساختمان پخي در ايجاد

 محالت بين اصلي گذرهاي سواره، ترافيك وديتمحد با گذرهاي با رو سواره گذرهاي تقاطع در-

 محدوديت كه زماني تا نشده است گرفته نظر پخي در مصوب جامع و تفصيلي طرح هاي نقشه در كه

مالك  مصوب هاي طرح بر اساس مناسب هاي پخ بايد است اعمال نشده مسيرها اين در سواره ترافيك

 .شود گرفته نظر در شهرداري عمل

 براي بايد پخي طويل تري كه هايي تقاطع و ها ميدان ، سطح هم غير ي گذرهايپخ با رابطه در-

موارد پخي  گونه اين در و نبوده استناد قابل مجلد حاضر در معيارهاي مندرج شود گرفته نظر در ها آن

 در تصويب از پس و محاسبه محلي شرايط مربوطه و فني معيارهاي هندسي، هاي طرح بر اساس بايد الزم

 .گردد پنج اجرا ماده سيونكمي

 .شود مي تعيين متر 2 طول به بست بن كوچه انتهاي در ها برگردان پخي دور-

 با ديگر منطقي دليل يا گذر دو ارتفاع اختالف يا و ها پخ تداخل دليل پخي به تعيين چنانچه-

 به طراحي و حذيصال ترافيكي كارشناس توسط پخي بايد مقدار مقدور نباشد مذكور جداول از استفاده

  .برسد پنج ماده كمسيون تاييد

 جامع و تفصيلي طرح مصوب هاي در نقشه شده مشخص فرعي و اصلي گذرهاي و پخي معابر-

در محل  طرح و ساختماني شهرسازي مصوب مقررات و ضوابط پخي بر اساس و بايد بوده شماتيك

 .گردد اجرا و محاسبه

 طرح معابر شبكه هاي مصوب نقشه در كه فرعي و لياص گذرهاي و معابر تقاطع محل در : تبصره
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 و شهرسازي مصوب مقررات و ضوابط پخي بر اساس اجراي رعايت و باشند پخي مي فاقد جامع و تفصيلي

 .است الزامي ساختماني طرح

ها ممنوع است و موارد موجود بايد در زمان بازسازي و رو در كليه پخينصب درب ماشين-

متر است و در مواردي كه  5رو تا محل تقاطع يا پخي، حداقل فاصله درب ماشيننوسازي مسدود شود. 

  .بايد حداكثر فاصله را از محل تقاطع يا پخي داشته باشد.رو ميمحدوديت زمين وجود دارد، درب ماشين

  ابعاد پخي : -

  است 1,4*1,4پخي برابر  ابعاد حداقل-

پخي  متر(ابعاد 2 پخي طول متر باشد  10تر يا م 10 معابري كه عرض هر دو معبر كمتر از  در-

  زير: شكل مطابق .شود مي گرفته در نظر )1,4*1,4برابر 

  

 متر باشد: 10در معابري كه عرض يكي از معابر بيش از -

 ابعاد فرعي (حداقل معبر عرض درصد)20( 0,2باشد، بسته اصلي معبر به فرعي معبر اگر -الف

  است) 1,4*1,4پخي برابر 
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 دو عرض درصد) مجموع10( 0,1 ميزان به پخي طول باشد باز اصلي معبر به فرعي معبر گرا -ب

  است) 1,4*1,4پخي برابر  ابعاد شود. (حداقل مي گرفته نظر در متقاطع معبر

درجه ) و همچنين شعاع  90درجه ( يا  90جهت محاسبه طول دقيق پخي معابر با زاويه غير از -

) 37صفحه  145-1(نشريه  شهري سطح هم هاي تقاطع طراحي نامه آيين هقوس جدول پياده رو از ضابط

  شود: استفاده مي

سطح شهري صرفا شامل خطوط حريم  هاي هم هاي موجود پوسته تقاطع مطابق ضوابط و طرح

 ρρρρمتري  45تا  21هاي  ها است. طول پخي گوشه تقاطع خيابان هاي متقاطع همراه با پخي گوشه خيابان

  شود. و از روابط زير محاسبه مي Rل بر اساس حداقل شعاع گردش وسايل نقليه مطابق شكل ذي

  : جزئيات پخ امالك مجاور تقاطع10 شكل
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V       (كيلومتر بر ساعت) سرعت متوسط گردش  

α  زاويه خيابان هاي متقاطع  
R  (متر) شعاع قوس گردش  

a  وb  عرض پياده روهاي خيابان هاي متقاطع  

  در شكل باال) و 'A'Bپخي بر حسب متر ( طول  ميزان  �

E  وf .ضريب اصطكاك و شيب عرضي قوس است  

  

در كليه تقاطع هاي همسطح بايد ميزان پخي محاسبه شده از رابطه مذكور برآورده ساختن  -

مالحظات ميدان ديد وسايل نقليه نيز كنترل گردد. زيرا بر اساس مطالعات انجام شده ضوابط پخي موجود 

بر اساس حداقل شعاع گردش) ممكن است مسافت ديد ايمن را تامين ننماييد. تعريض پوسته ها مطابق (

الذكر، به دو طريق در جهت بهبود ميدان ديد و رفع اين نقيصه عمل مي نمايد. اول آنكه، ضوابط فوق

حريم اصوال محاسبه پخي براي حريم تعريض شده، ميزان پخي را افزايش مي دهد و دوم آن كه تعريض 

  باعث افزايش ميدان ديد و عقب نشيني پخي مي گردد.

  

  جهت محاسبه طول پخ  cos(αααα/2): ميزان 9 جدول

COS 
(65/2)  

COS 
(60/2)  

COS 
(55/2)  

COS 
(50/2)  

COS 
(45/2)  

COS 
(40/2)  

COS 
(35/2)  

COS 
(30/2)  

COS 
(25/2)  

COS 
(20/2)  

COS 
(15/2)  

0,84  0,87  0,89  0,91  0,92  0,94  0,95  0,96  0,98  0,98  0,99  

COS 
(120/2)  

COS 
(115/2)  

COS 
(110/2)  

COS 
(105/2)  

COS 
(100/2)  

COS 
(95/2)  

COS 
(90/2)  

COS 
(85/2)  

COS 
(80/2)  

COS 
(75/2)  

COS 
(70/2)  

0,50 0,54 0,57  0,61  0,64  0,68  0,71  0,74  0,77  0,79  0,82  

COS 
(175/2)  

COS 
(170/2)  

COS 
(165/2)  

COS 
(160/2)  

COS 
(155/2)  

COS 
(150/2)  

COS 
(145/2)  

COS 
(140/2)  

COS 
(135/2)  

COS 
(130/2)  

COS 
(125/2)  

0,04 0,09 0,13 0,17 0,22 0,26 0,30 0,34 0,38 0,42 0,46 
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  ∗∗∗∗.ها هاي مختلف در تقاطع : حداقل شعاع قوس براي سرعت10 جدول

V 
  سرعت طرح
(كيلومتر در 
  ساعت)

e 
حداكثر شيب 
  عرضي در قوس

f 
حداكثر ضريب 
  اصطكاك

f e+ 
  جمع

R 
حداقل شعاع 
شده  حساب
  (متر)

حداقل شعاع 
  استاندارد (متر)

  15  14,32  0,22  0,24  مخالف 0,02  20
  35  33,75  0,21  0,23  مخالف 0,02  30
  70  66,31  0,19  0,21  مخالف 0,02  40
  120  115,79  0,17  0,19  مخالف 0,02  50
  180  177,17  0,16  0,18  مخالف 0,02  60

20  0,02  0,24  0,26  12,11  15  
30  0,02  0,23  0,25  28,35  30  
40  0,02  0,21  0,23  54,78  60  
50  0,02  0,19  0,21  93,74  100  
60  0,02  0,18  0,20  141,73  150  

20  0,04  0,24  0,28  11,25  12,5  
30  0,04  0,23  0,27  26,25  27,5  
40  0,04  0,21  0,25  50,39  50  
50 0,04  0,19  0,23  85,59  85  
60  0,04  0,18  0,22  128,85  130  

20  0,06  0,24  0,30  10,50  10  
30  0,06  0,23  0,29  24,44  25  
40  0,06  0,21  0,27  46,66  45  
50  0,06  0,19  0,25  78,74  80  
60  0,06  0,18  0,24  118,11  120  

  

 كشماتي جامع و تفصيلي طرح هاي نقشه در شده مشخص فرعي و اصلي گذرهاي و پخي معابر -

  .گردد اجرا و رعايت طرح ساختماني و شهرسازي مصوب مقررات و ضوابط پخي بر اساس بايد و بوده

 معابر شبكه مصوب هاي نقشه در كه فرعي و اصلي گذرهاي و معابر تقاطع محل در:  1 تبصره

 مصوب مقررات و ضوابط پخي بر اساس اجراي و رعايت باشند پخي مي فاقد جامع و تفصيلي طرح

 .است الزامي طرح ساختماني و زيشهرسا

                                                      

 77صفحه  – 7جلد  – آيين نامه طراحي راههاي شهري ∗
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 واجد بناهاي و ها محوطه حرايم و عرصه در واقع فرعي و اصلي گذرهاي و معابر شبكه:  2 تبصره

به  جامع و تفصيلي طرح مصوب هاي نقشه در كه تاريخي محورهاي و گذرها و معماري و تاريخي ارزش

 گردد مي فرهنگي ميراث كل اداره ضوابط مشمول يا و پخي است فاقد و شده گرفته نظر در شكل پياده

  .شوند نمي الذكرفوق 1 تبصره در مندرج مفاد مشمول

 موارد و است ممنوع ها ساختمان و مالكيت قطعات هاي پخ در رو ماشين درب نصب و احداث-

  .شود جابجا بازسازي و نوسازي در زمان بايد الزاماً موجود

اي مشكلي براي تأمين طول پخي با ضوابط جديد ازهدر اضافه اشكوب در صورتي كه از نظر س -

مهندس محاسب اي به عهده وجود نداشته باشد، رعايت پخي جديد الزامي است. تشخيص مشكل سازه

  است.داراي پروانه اشتغال  عضو سازمان نظام مهندسي 

مربوط  هاي واقع در محل تقاطع گذرها كه داراي طرح اجرايي بوده و طرح مذكور در مرجعپخ -

  ها مورد تأييد قرارگرفته است مالك عمل خواهد بود.به رسيدگي طرح

ها و يا اختالف ارتفاع دو گذر يا دليل منطقي ديگر چنانچه تعيين پخي به دليل تداخل پخ -

مقدور نباشد موضوع با گزارش دقيق و كروكي از وضعيت موجود تعيين پخي به كميته فني كميسيون 

  تصميم ارسال گردد.جهت اتخاذ  5ماده 

  

  ضوابط و مقررات عمومي ايجاد پاركينگ -8- 4-15

مدت زماني كه هر اتومبيل نياز به استفاده از پاركينگ دارد به مراتب بيشتر از زماني است كه 

بيني فضاي الزم و كافي جهت وسايل نقليه در مواقعي كه از باشد. عدم پيشوسيله در حال حركت مي

ويژه شهرهاي بزرگ است. اختصاص دادن قسمتي از عرض ود از معضالت شهرها بهشآنها استفاده نمي

هاي شهري نيست و سطح اي)، استفاده درستي از سطح خيابانخيابان به پاركينگ (پاركينگ حاشيه

وسيله توقف و پارك وسايل نقليه اشغال گيرد بهها كه براي عبور وسايل نقليه مورد استفاده قرار ميخيابان

  ها كاسته خواهد شد.از ظرفيت خيابان و
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  شوند:ميها اغلب به دو دسته زير تقسيمپاركينگ

  هاي خصوصي و جمعيالف: پاركينگ

  هاي عموميب: پاركينگ

هاي خصوصي و جمعي اغلب توسط اشخاص ساخته شده است و براي استفاده ساكنين پاركينگ

باشند و كنترل آن توسط خود مالك يا مالكين مي در آن واحد يا مجتمع يا براي مراجعين و ميهمانان

ها و ها و بانكپاساژها، ادارات و حتي فروشگاهصورت گرفته و عموم حق استفاده از آن را ندارند. پاركينگ

  باشند.... از اين نوع (جمعي) مي

شود كه توسط شهرداري يا توسط اشخاص هايي اطالق ميهاي عمومي به پاركينگپاركينگ

هاي مركزي ها در قسمتاين نوع پاركينگقي و حقوقي براي استفاده عموم ساخته شده كه اغلب حقي

  شهر بيشتر مورد نياز است.

از تاريخ تصويب طرح تفصيلي صدور پروانه جهت احداث ساختمان جديد و يا افزايش واحد يا زير

الزم پاركينگ براساس ضوابط هاي بيني حداقل تعداد محلهاي موجود موكول به پيشبناي ساختمان

  طرح خواهد بود.

  

  ضوابط و مقررات پاركينگ خصوصي و جمعي -9- 4-15

از تاريخ تصويب طرح تفصيلي صدور پروانه جهت احداث ساختمان جديد و يا افزايش واحد يا زير

ط هاي الزم پاركينگ براساس ضواببيني حداقل تعداد محلهاي موجود موكول به پيشبناي ساختمان

  طرح خواهد بود.

  

  محل پاركينگ -10- 4-15

  تواند تأمين شود.هاي زير ميمحل پاركينگ مورد نياز به يكي از حالت

  صورت پاركينگ روباز.هاي تك واحدي بهاستفاده از حياط (فضاي باز) براي ساختمان -
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تفاده شود، عنوان يك پاركينگ اسكه از حياط بهدر ساختمانهاي تك واحدي در صورتي -1تبصره 

  شود.سطح پاركينگ جزء فضاي باز محسوب مي

استفاده از فضاي پيلوت در محدوده سطح اشغال (همكف يا طبقات) و يا زيرزمين در كل عرصه (صد  -

  صورت پاركينگ مسقف.درصد) به

ا حد التفاوت سطح اشغال تدر صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز، استفاده از مابه -

  تواند مورد استفاده قرار گيرد.صورت پاركينگ روباز ميمجاز آن به

درصد مفروض است. مالك  50مترمربع با سطح اشغال مجاز  400قطعه زميني به مساحت  مثال:

تواند در فضاي آزاد منظور گردد هايي كه ميدرصد سطح اشغال استفاده نمايد. اركينگ 37قصد دارد از 

  برابر است با:

  400×   = 52مترمربع          52÷  25=  08/2

توان در فضاي مترمربع مساحت براي هر پاركينگ تعداد دو پاركينگ را مي 25بنابراين با فرض 

  صورت روباز منظور نمود.آزاد به

 -مسكوني، تجاري -هاي مختلط تجاريهاي آپارتماني و كاربريهاي الزم پاركينگ براي مجتمعمحل -

بيني گردد. ( با تأييد كميته فني كميسيون تواند در زمين ديگري پيشهاي عمومي مياداري و كاربري

  ماده پنچ)

اي و نواري، هاي تجاري محلهمتر، كاربري 75هاي آپارتماني حداكثر فاصله پاركينگ تا مجتمع -1تبصره 

 200هاي عمومي متر و كاربري 150متر، تجاري شهري (پاساژها) و اداري  100مسكوني -مختلط تجاري

  باشد.متر مي

بيني گردد اين زمين قابل خريد و فروش نخواهد كه پاركينگ در زمين ديگري پيشدر صورتي -2تبصره 

بود مگر همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين مطلب بايد در سند مالكيت زمين مورد استفاده 

  پاركينگ درج شود.
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  پاركينگ مساحت - 11- 4-15

متر براي پاركينگ كفايت  6×3واحدي در نظرگرفتن يك واحد به ابعاد هاي تكبراي ساختمان

  كند.مي

هاي بيشتر از يك واحد به يكي از دو روش حداقل مساحت الزم براي هر پاركينگ براي ساختمان

  زير قابل محاسبه است:

  مترمربع پاركينگ 25الف: براي هر واحد 

متر جزء فضاي پاركينگ  5/2تر از ها و فضاهاي با عرض كمو مسيرهاي دسترسي به پلهها رامپ تبصره:

ها و مسيرهاي دسترسي را از محل پاركينگ اي كه رامپه نقشهيمحسوب نخواهند شد. در اين حالت ارا

  كند ضروري است.تفكيك مي

اصله مناسب جهت مسير حركت متر به انضمام ف 5×5/2ب: حداقل فضاي الزم براي هر اتومبيل به ابعاد 

  است. 

  

  هاهاي پيشنهادي براي راهروهاي اصلي پاركينگ: عرض11جدول 

 جهت عرض راهرو (متر) زاويه قرارگيري ترافيك (درجه)

 يك طرفه 3 45

 يك طرفه 4 60

 يك طرفه 75/5 75

 دو طرفه 6 90
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  هاي مختلف: اندازه جاپارك در پاركينگ12جدول 

 توضيحات
  عالمت اختصاري
 در شكل

 زاويه قرار گيري درجه ابعاد جاي پارك

 45 60 75 90 عرض طول

 A عرض به موازات راهرو
8/4  
5 

4/2  
5/2 

4/2  
5/2 

48/2  
59/2 

77/2  
89/2 

39/3  
54/3 

 B طول
8/4  
5 

4/2  
5/2 

8/4  
5 

46/5  
66/5 

18/6  
44/6 

20/7  
50/7 

 C عمق
8/4  
5 

4/2  
5/2 

8/4  
5 

26/5  
48/5 

36/5  
58/5 

09/5  
30/5 

 D عرض راهرو
8/4  
5 

4/2  
5/2 

6  
6 

75/5  
75/5 

4  
4 

3  
3 

 E عمق جاي پارك وسط
8/4  
5 

4/2  
5/2 

8/4  
5 

95/4  
15/5 

76/4  
96/4 

24/4  
42/4 

 F عرض تيپ كنار ديوار پاركينگ
8/4  
5 

4/2  
5/2 

6/15  
16 

96/15  
38/16 

12/14  
56/14 

33/12  
72/12 

 G عرض تيپ وسط پاركينگ وسط
8/4  
5 

4/2  
5/2 

6/15  
16 

64/15  
05/16 

52/13  
92/13 

48/11  
48/11 

 H عرض تيپ پاركينگ كنار جدول
8/4  
5 

4/2  
5/2 

85/14  
25/15 

21/15  
63/15 

42/13  
84/13 

73/11  
12/12 

 I پيش آمدي جلو
8/4  
5 

4/2  
5/2 

75/0  
75/0 

75/0  
75/0 

7/0  
7/0 

60/0  
60/0 

- J 
8/4  
5 

4/2  
5/2 

0  
0 

17./  
17./ 

69./  
72./ 

70/1  
77/1 

 K عقب نشيني
8/4  
5 

4/2  
5/2 

0  
0 

24/1  
29/1 

4/2  
5/2 

39/3  
54/3 

 L عرض راهروي متقاطع (يكطرفه)
8/4  
5 

4/2  
5/2 

5/3  
5/3 

5/3  
5/3 

5/3  
5/3 

5/3  
5/3 

 L عرض راهروي متقاطع (دو طرفه)
8/4  
5 

4/2  
5/2 

6  
6 

6  
6 

6  
6 

6  
6 

بوده و اين قسمت جزء فضاي  بيني راه ورودي پاركينگ از فضاي باز ساختمان بالمانعپيش

  شود.پاركينگ ساختمان محسوب نمي

  

  ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض - 12- 4-15

بر اساس نقشه عملكردي) به عرض  1السير (شرياني درجه هاي سريعالف: ساختمان در بر خيابان

  رو نداشته باشد.متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به اتومبيل 45

متر از يك تقاطع خطرناك (متشكل از حداقل  100ت استقرار بنا به فاصله كمتر از ب: در صور

  با توجه به شبكه عملكردي پيشنهادي طرح 2دو گذرگاه شرياني درجه يك) يا درجه يك به درجه 
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باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه ج: ساختمان در محلي قرار گرفته

  قطع آنها را نداده است.شهرداري اجازه 

علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر د: ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به

  فني مقدور نباشد.

  هـ: امكان تأمين پاركينگ بخاطر وضع و فرم زمين و سطح آب زيرزميني مقدور نباشد.

  .اي و نواري احداث پاركينگ الزامي نيستهاي محلهدر تجاري

تر باشد صحت و واحد يا كم 3كه تعداد كسري يا حذف پاركينگ بر اساس ضوابط فوق در صورتي -

هاي ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض، توسط شهرداري مورد بررسي و تأييد ميمطابقت با بند

رايط بند واحد باشد تأييد احراز ش 5و كمتر يا مساوي  3كه كسري پاركينگ بيش از گردد و در صورتي

كه كسري اي فني متشكل از شوراي اسالمي شهر و شهرداري و در صورتيذكر شده توسط كميته

  صورت گيرد. 5واحد باشد تأييد احراز شرايط بند توسط كميته فني كميسيون ماده  5پاركينگ بيش از 

تر يا اركينگ كمكه شرايط فوق حاكم و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پدر صورتي -

تر باشد تعيين و توسط واحد باشد عوارضي از طرف شوراي شهر كه اصوال نبايد از قيمت روز كم 8مساوي 

  اي واريز تا جهت احداث پاركينگ عمومي مورد استفاده قرار گيرد.شهرداري دريافت و در حساب جداگانه

تأمين پاركينگ در مكان ديگري واحد باشد  8اگر تعدادكسري پاركينگ براي يك پالك بيش از 

  با رعايت ضوابط فاصله بند ذكر شده ضروري است.

  

  ابعاد جاپارك و عرض راهروها و چگونگي دسترسي پاركينگ -13- 4-15

هاي ورود، خروج و توقف آنها بوده و هاي معماري ارايه شده، طرح پاركينگ شامل محلدر نقشه

  رعايت مالحظات زير ارائه گردد. هاي ساختماني بابايست به همراه نقشهمي

 25متر و از  5/3دستگاه اتومبيل  25حداقل عرض رمپ جهت دسترسي به پاركينگ براي حداكثر  -

  گردد.متر تعيين مي 5/2هاي مجزا با حداقل عرض متر يا با ورودي و خروجي 5دستگاه به باال 
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  يست در حريم ملك باشد.باگردد كه شروع آن ميدرصد تعيين مي 15حداكثر شيب رمپ  -

  باشد.متر مي 9/1ارتفاع سقف رمپ حداقل  -

در هر قطعه زمين كه ساختماني در آن احداث و يا ساختمان موجود توسعه يابد و استفاده از ساختمان  -

مذكور مستلزم بارگيري و باراندازي كاال باشد بايد حداقل يك محل توقف وسيله نقليه باري به اين منظور 

كه توقف وسيله نقليه و عمليات بارگيري و باراندازي هيچ يك طوريخل پالك در نظر گرفته شود. بهدر دا

  در مسير گذرگاه عمومي و يا فضاي باز مربوط به ساختمان صورت نگيرد.

  

  ضوابط و مقررات پاركينگ عمومي - 14- 4-15

شود از نها استفاده نميبيني فضاي الزم و كافي جهت وسايل نقليه در مواقعي كه از آعدم پيش

خصوص شهرهاي بزرگ است. اختصاص دادن قسمتي از عرض خيابان به پاركينگ معضالت شهرها به

ها كه براي عبور هاي شهري نيست و سطح خياباناي)، استفاده درستي از سطح خيابان(پاركينگ حاشيه

وسيله توقف و پارك وسايل شود بهميگيرد و با هزينه گزافي احداث وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي

  ها كاسته خواهد شد.نقليه اشغال و از ظرفيت خيابان

عنوان يكي از عناصر هاي جديد شهري و بازسازي بافتهاي قديمي پاركينگ عمومي بهدر توسعه

ريزي شهري بايد در نظر گرفته شود. لذا در اين قسمت به شرايط و ضوابط پاركينگ عمومي اصلي طرح

  شود.رداخته ميپ

  

  هاي عموميانتخاب محل مناسب براي پاركينگ - 15- 4-15

هايي كه مراجعان آنها توقف كوتاههاي عمومي به كاربريتوجه شود كه محل احداث پاركينگ

هاي متوسط و بلندمدت با توجه به تر باشد و براي توقفتري دارند (نظير بانك و داروخانه و ...) نزديك

  روي بيشتري را در نظر گرفت.توان مسير پيادهها و ... ميها، بيمارستاننظير ورزشگاه هانوع كاربري

  ها توجه به عوامل زير ضروري است:براي اتصال پاركينگ به شبكه گذرگاه
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  هاي اطراف باشد؛گردش ترافيك در داخل پاركينگ هم جهت با گردش ترافيك در خيابان -

  ها در زمان چراغ قرمز؛ر تقاطععدم تداخل با ترافيك متوقف د -

  ها؛عدم تداخل با ممنوعيت گردش -

  هاي اطراف.ويژه تقاطعبررسي اثرات ترافيك شبكه به -

  

  راه ورودي و خروجي پاركينگ -16- 4-15

م هشداردهنده به عابران پياده در مواردي كه مسير پياده يعرض راه ورودي پاركينگ همراه با نصب عال -

  متر تجاوز نمايد. 9يد نبايد از نمارا قطع مي

هاي ورودي و خروجي بايد باشد، راهدر مواقعي كه پاركينگ داراي ورودي و خروجي مجاور يكديگر مي -

  متر از يكديگر جدا شوند. 3وسيله يك جدول جداكننده، حداقل با عرض به

  متر خواهد بود. 50لي حداقلرو با عملكرد غيرمحهاي سوارههاي ورودي و خروجي از تقاطعفاصله محل -

  

  سازي پاركينگمحوطه -17- 4-15

هاي وسيله نرده، ديوار، گياهان و يا فضاي باز و سبز از بر گذرگاهحدود پاركينگ عمومي بايد به

وجه موجبات خارج شدن قسمتي از بدنه عمومي به قسمي جدا شود كه توقف وسيله نقليه به هيچ

هاي كوتاه و برجستهنگ نشود و عالوه بر اين در كف پاركينگ بايد جدولاتومبيل از مالكيت زمين پاركي

هاي آن با اين موانع كردن وسيله نقليه ضمن برخورد چرخبيني شود كه راننده به هنگام توقفاي پيش

سازي شده و موقعيت پاركينگ بايد كفمتوجه وضعيت استقرار وسيله نقليه در محل توقف شود. كف

  هاي ورودي بايد با فاصله از در ورودي در نظر گرفته شود.كاهش تراكم و توقف در محلنگهباني جهت 

  

  هاي عمومي پرترددضوابط مربوط به پاركينگ انتظار و مسير سرويس در مورد ساختمان - 18- 4-15

هاي عمومي پرتردد مانند مراكز آموزشي، مراكز درماني، مراكز اداري، مراكز فرهنگي و ساختمان

نمايند جا ميهاي ويژه كارمندان خود را جابهي سرويسوسيلهشوند يا بهكه در زمان معين تخليه مي... 
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مترمربع سطح زيربنا يك پاركينگ انتظار در نظر گرفته شود. تأمين پاركينگ انتظار  50بايد به ازاء هر 

  د.نشيني از بر قطعه و يا در عمق انجام گيرتواند در صورت امكان با عقبمي

  

  هاي اختصاصي مشترك و عموميضوابط مربوط به احداث پاركينگ - 19- 4-15

  هاي الزم براي فضاهاي مختلف: ارقام تقريبي براي محاسبه تعداد پاركينگ13جدول 
 تعداد واحد پاركينگ مبداء پاركينگ كاربري

 مسكوني

  هاي مسكونيساختمان
  مسكوني وياليي و آپارتماني

  هاي دانشجوييخوابگاه
 آسايشگاه سالمندان

  مطابق بند مربوطه در گزارش
  مطابق بند مربوطه در گزارش

  واحد براي هر دو تخت 1
 تخت 15-8واحد براي هر  1

  دفاتر و ادارات اداري و دفاتر
 دفاتر و مطب اطباء با تردد زياد

  مترمربع سطح مفيد 40تا  30واحد براي هر  1
 واحد پاركينگ 3يا حداقل  مترمربع سطح مفيد 30تا  20واحد براي  1

 مطابق بند مربوطه در گزارش هاي تجاريساختمان تجاري

  سينما، تئاتر، سالن كنسرت فرهنگي
 ساير مركز اجتماعات و تأسيسات تفريحي

  صندلي 5واحد براي هر  1
 صندلي 10تا  5واحد براي هر  1

 ورزشي

هاي مخصوص تمرين (بدون ورزشگاه
  تماشاچي)

  ي (با تماشاچي)استاديوم ورزش
  هاي ورزشي (بدون تماشاچي)سالن
  هاي ورزشي (با تماشاچي)سالن

  استخرهاي روباز
  استخرهاي سرپوشيده (بدون تماشاچي)
  استخرهاي سرپوشيده (با تماشاچي)
  زمين تنيس (بدون تماشاچي)
  زمين تنيس (با تماشاچي)

  گلفميني
  هاي بازي بولينگسالن

 محل قايقراني

  مترمربع سطح ورزشگاه 250ر واحد براي ه 1
 15تا  10واحد براي هر  1مترمربع سطح ورزشگاه به اضافه  250واحد براي هر  1

  تماشاچي
  مترمربع سطح سالن 50واحد براي هر  1
 15تا  10واحد براي هر  1مترمربع سطح سالن به اضافه  250واحد براي هر  1

  تماشاچي
  ت زمينمترمربع مساح 300تا  200واحد براي هر  1
  رختكن 10تا  5واحد براي  1
  تماشاچي 15تا  10واحد براي هر  1به اضافه  10تا  5واحد براي هر  1
  واحد براي هر زمين بازي 4
  تماشاچي 15تا  10واحد براي هر  1به اضافه  10واحد براي هر زمين بازي  4
  واحد براي هر زمين بازي 6
  واحد براي هر باند بازي 4
 دقيق 5تا  2واحد براي هر  1

 هتل و پذيرايي
  هايي با درجه اهميت محليرستوران
  هايي با درجه اهميت غيرمحليرستوران

 هتل، پاسيون، مسافرخانه
 مطابق با ضوابط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 درماني

  هاي دانشگاهيبيمارستان
  هاي با درجه اهميت غيرمحليبيمارستان
  يهاي خصوصكلينيك
  هاي با درجه اهميت محليبيمارستان
  آسايشگاه

  مركز بهداشت
 كلينيك

  تختخواب 3تا  2واحد براي هر  1
  تختخواب 4تا  3واحد براي هر  1
  تختخواب 4تا  3واحد براي هر  1
  تختخواب 6تا  4واحد براي هر  1
  تختخواب 4تا  2واحد براي هر  1
 مترمربع زيربناي كل 70واحد به ازاي هر  1

وزشي و آموزشآم
 عالي

  راهنمايي -مدارس ابتدايي
  هااي و هنرستانمدارس حرفه -دبيرستان
  هاي خصوصيكلينيك
  عاليها، دانشسراها و مراكز آموزشدانشگاه
 كودكستان -مهدكودك

  آموزدانش 30واحد براي هر  1
 18ي آموز باالدانش 10تا  5واحد براي هر  1آموز به اضافه دانش 25واحد براي هر  1
  سال
  آموزدانش 15واحد براي هر  1
  دانشجو 6تا  4واحد براي هر  1
 واحد 2كودك يا حداقل  30تا  20واحد براي هر  1

 صنعتي و كارگاهي

  ها و كارخانجاتكارگاه
  ها، باراندازهاانبارها، نمايشگاه

  هاي اتومبيلتعميرگاه
  بنزين با تعويض روغنپمپ
 هاكارواش

  مترمربع سطح مفيد 70تا  50واحد براي هر  1
  *مترمربع سطح مفيد تا هر سه كارگر 100تا  80واحد براي هر  1
  واحد براي هر چاله يا جك باالبرنده 6
  واحد براي هر محل تعويض 10
 **واحد براي هر باند شتشو 5

 واحد پاركينگ) 10مترمربع مساحت زمين (با حداقل  2000واحد براي هر  1 گورستان گورستان

گردد، ولي با اين محاسبه به جاي رقم صحيح و حقيقي مورد نياز رقم نادرستي بهپاركينگ مورد نياز معموالً برحسب سطح مفيد محاسبه مي *
  آيد، لذا بهتر آن است از تعداد كاركنان براي محاسبه استفاده گردد.دست مي
  دستگاه اتومبيل جهت انتظار در نظر گرفته شود. 40 بايد فضايي برايغير از تعداد واحد پاركينگ مورد نياز مي** به
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  حداقل فاصله ورودي و خروجي پاركينگ - 20- 4-15

  تر باشد.متر كم 100ها نبايد از هاي عمومي از تقاطع خيابانحداقل فاصله ورودي و خروجي پاركينگ -

  

  هاي اتومبيلابعاد و اندازه پارك - 21- 4-15

هاي پارك اتومبيل و عرض ار و زاويه پاركينگ، ابعاد و اندازه هر يك از محلبا توجه به چگونگي استقر -

  راه عبور مطابق با استانداردهاي طراحي پاركينگ بايد در نظر گرفته شود.

  

  هاهاي عمومي و بانكهاي ساختمانپاركينگ - 22- 4-15

ه استفاده عموم از آن به صورتي باشد كها بايد بههاي عمومي و بانكهاي ساختمانكليه پاركينگ -

  سهولت صورت گيرد.

  

  هاپذيري پاركينگظرفيت -23- 4-15

پذيري شبكه پيرامون پاركينگ طبقاتي، محدوديتي از نظر تعداد طبقات زيرزمين براي با رعايت ظرفيت -

  قطعات مالكيت با كاربري پاركينگ وجود ندارد.

  

  مساحت و ارتفاع پاركينگ - 24- 4-15

طرفه هاي يكمترمربع و به ازاء هر اتومبيل در پاركينگ 5/12هر جاي پارك اتومبيل  حداقل مساحت -

  شود.مترمربع در نظر گرفته مي 22هاي دوطرفه برابر مترمربع و در پاركينگ 25سطحي برابر 

  متر است. 40/2ارتفاع مجاز پاركينگ اختصاصي در فضاهاي سرپوشيده  -

 500ده براي محوطه پاركينگ در فضاهاي سرپوشيده بيش از چنانچه سطح اختصاص داده ش تبصره:

  متر خواهد بود. 60/2مترمربع باشد حداكثر ارتفاع مجاز 
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  ها و پاركينگكاربري -25- 4-15

هاي كه مطابق ضوابط طرح جامع ملزم به اختصاص بخشي از عرصه خود (كه در كليه كاربري

اند، بايد اين بخش زمين را جهت احداث پاركينگ حاشيه معبر عمومي قرار دارد) به پاركينگ شده

عمومي رايگان، در اختيار شهرداري قرار دهند. بديهي است مالكيت زمين در اختيار مالكين هر كاربري 

ماند و شهرداري بجز جايگاه پارك اتومبيل، ايستگاه وسايل نقليه عمومي و فضاي سبز مجاز به باقي مي

  باشد.در اين محدوده نميگونه كاربري ديگر ايجاد هيچ

  

  ضوابط مربوط به فضاهاي باز همگاني -16- 4

  هاي مجازاستفاده -1- 4-16

هاي ورزشي و استخر شناي روباز و عالوه بر ايجاد فضاي سبز، احداث زمين بازي كودكان، زمين

پاركينگ استقرار وسايل تفريحي و احداث تأسيسات فرهنگي، اجتماعي و تأسيسات بهداشتي و گلخانه و 

  باشد.روباز مجاز مي

  

  ميزان محدوديت احداث ساختمان -2- 4-16

توان جهت احداث ساختمان با ارتفاع يك درصد سطح فضاهاي باز همگاني را مي 5حداكثر تا ميزان  -

  طبقه استفاده نمود.

  

  تأسيسات و تجهيزات الزم و ضوابط مربوط به آنها - 3- 4-16

اي انجام گيرد كه به زيبايي فضاهاي عمومي لطمه گونهنياز بايد بهاحداث ساختمان تأسيسات مورد  -

  نزند.

احداث تأسيسات بهداشتي نيز با رعايت مقررات بهداشتي انجام گيرد و در انتخاب مكان آن به ترتيبي  -

  انداز عمومي قرار نگيرد.عمل شود كه در چشم
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  هاي موقتضوابط مربوط به سازه -4- 4-16

  هاي موقت الزامي است.مني در احداث سازهرعايت اصول اي -

صورت پيوسته سطح اشغال داشته باشند و مترمربع به 100وجه نبايد بيشتر از ها، به هيچگونه سازهاين -

  نبايد باعث قطع يا آسيب درختان گردند.

اي ساير انتخاب محل با توجه به حفظ عملكرد اصلي فضاي باز همگاني انجام گيرد، به ترتيبي كه بر -

  هاي مجاور مزاحمت ايجاد ننمايد.كنندگان و كاربرياستفاده

  

  هاي مجاور نسبت به فضاهاي باز همگانيمقررات مربوط به ساختمان -5- 4-16

متر عقبهاي مجاور در فضاهاي باز همگاني بايد به ازاء هر يك طبقه ارتفاع حداقل يككليه ساختمان -

  نشيني را رعايت نمايد.

هاي مجاور فضاهاي باز همگاني مشرف، بايد داراي نما باشند و نماي آنها كامالً اجراء ساختمانسطوح  -

  شود.

هاي عمومي مجاور در فضاهاي باز همگاني با تأييد مراجع ذيربط بالمانع است دسترسي پياده ساختمان -

  باشد.ها دسترسي مجاز نميو در مورد ساير ساختمان

تر بيني شده نسبت به عرض پيشنهادي در طرح قبلي كممعبر پيش چنانچه در طرح جامع عرض

هاي نشينيدرصد طول معبر اين تعريض تحقق يافته باشد ميزان عقب 20كه در بيش از باشد، در صورتي

رو قابل استفاده خواهد بود. تدقيق اين امر در تهيه طرح تفصيلي عنوان فضاي شهري و پيادهانجام شده به

درصد تعريض انجام شده باشد  20تر از كه كمراي معابر بايد مدنظر قرار گيرد. در صورتيو اجرايي ب

  تواند موضوع توافق با مالكين مربوطه قرار گيرد.رعايت حق و حقوقات شهرداري مي
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  ها و ميادين عمومي و امالك مجاورضوابط و مقررات بازشوها به طرف معابر، پارك - 17- 4

  نوع كاربري بايد از مقررات خاصي پيروي كنند.بازشوها براساس  -

ها بايد به سمت داخل بنا ها و ميادين عمومي بازشوها اين ساختماندر مورد امالك مجاور معابر، پارك -

  باشد و حفاظ مناسب داشته باشد.

از بر  متر فاصله به ازاي هر طبقه 1توانند به سمت فضاهاي عمومي باز شوند كه حداقل بازشوهايي مي -

  قطعه داشته باشند و يا داراي باشند.

متر از كف معبر ممنوع مي 5/1+ متر الي 00/1منظور جلوگيري از اشراف، احداث بازشو از ارتفاع به -

كه ضرورت مطلق وجود داشته باشد مجوز مربوطه توسط شهرداري ضمن الزام به ايجاد باشد در صورتي

  موانع ديد صادر خواهد شد.

بيني گردد و پس از خدماتي بايد در طرح معماري بنا پيش -ب تابلوهاي كليه اماكن تجاريمحل نص -

بيني شده در طرح معماري كه در تأييد شهرداري رسيده هاي پيشاحداث بنا نصب تابلوها فقط در محل

  باشد.است مجاز مي

اس معيارها و ضوابط مربوطه نصب تابلوهاي راهنما بجز تابلوهاي راهنمايي و رانندگي گذرها كه براس -

  باشد.ها مجاز نميگردند، در حريم خياباننصب مي

باشد، مگر هاي جانبي بناها مجاز نميهاي تبليغاتي در بدنهها و نقاشينصب تابلوهاي اعالنات و نوشته -

  شود.مواردي كه توسط شهرداري انجام مي

ي راهنماي موجود در معابر و فضاهاي عمومي در در راستاي زيباسازي فضاي شهري، الزم است تابلوها -

  هاي الزم بهسازي و ساماندهي شوند.قالب مطالعات و بررسي

روها بايد با هماهنگي روها و ايجاد باغچه و نصب چراغ در پيادهفرش پيادهانجام تعميرات در كف -

  شهرداري صورت گيرد.
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  گيرنداوت قرار ميضابطه مربوط به قطعاتي كه در دو كاربري متف -18- 4

گيرند، چنانچه قسمت باقيقطعاتي كه در طرح جامع پيشنهادي در دو كاربري متفاوت قرار مي

تواند به كاربري مانده ميباشد، قسمت باقيتر ميمانده در هر كاربري از حداقل تفكيك آن كاربري كم

  تر و يا كاربري حاشيه معبر تغيير كاربري پيدا كند.بزرگ

  

  ضابطه مربوط به تغيير كاربري فضاهاي خدماتي -19- 4

در صورت تغيير كاربري هر يك از فضاهاي خدماتي طرح جامع، شهرداري ملزم به تأمين سطحي 

باشد. زمين جايگزين بايد منطبق معادل (به لحاظ مساحت و مقياس) زمين تغيير كاربري پيدا كرده مي

  بر ضواط طرح جامع باشد.

ري كليه اراضي و جايگزين نمودن آنها بايد به پيشنهاد شهرداري و تصويب مراجع تغيير كارب :1تبصره 

  ذيربط باشد.

ونقل و انبارداري بجز موارد مندرج در تغيير كاربري اراضي صنعتي و كارگاهي و اراضي حمل :2تبصره 

  باشد.ضوابط طرح جامع ممنوع مي

  

  كاربري باغات و كشاورزي - 20- 4

  شود.هاي كشاورزي گفته ميته به باغات و زمينبه اراضي اختصاص ياف

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري - 4-20-1

  هاي كشاورزي و باغات و واحدهاي باغ مسكونيزمين محله: -

  

  ضوابط تفكيك - 4-20-2

  باشد.مترمربع مي 2000ها حداقل تفكيك و افراز اراضي مربوط به اين كاربري -
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  احداث ضوابط -4-20-3

درصد باغ باشد مجاز  10كه سطح زيربنا در همكف طورياحداث خانه در داخل باغات (خانه باغ) به -

كه موجب قطع اشجار كمتري طوريصورت متمركز و در يك بلوك بنا شود بهاست. اين بنا بايستي به

  گردد.

ز است بقيه سطح آن بايستي مترمربع مجا 200در اراضي زراعي احداث يك واحد ساختماني با حداكثر  -

  به اراضي زراعي اختصاص يابد.

مترمربع عالوه بر بناي اصلي در باغات و اراضي  50احداث بنا جهت انبار و موارد مشابه با سطح حداكثر  -

  زراعي مجاز است.

ر صورت متمركز، نورگيساير ضوابط و معيارهاي ساختماني اراضي مسكوني در ارتباط با احداث بنا به -

گيري از تابش آفتاب محل استقرار بنا، تعداد طبقات، حداكثر ارتفاع، احداث پيلوت پيشبودن فضا و بهره

  آمدگي بنا، احداث بالكن، سطح پاسيو نيز در احداث بنا در اين گونه اراضي نافذ است.

  تبديل باغ به اراضي زراعي ممنوع است. -

بيني شده در هاي پيشختمان موجود بيشتر از مساحتدر باغات و اراضي مزورعي كه سطح اشغال سا -

  اين ضوابط باشد، تجديد بنا تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراكم بالمانع است.

شهرداري در اولين فرصت الزم است باغات و اراضي زراعي كه مالكين آنها مايل به حفظ آنها نباشند را  -

  ك نمايد.از طريق زمين معوض يا طرق ديگر تمل

منظور حفاظت از باغات موجود در داخل شهر، شهرداري موظف است تعداد درختان تمام باغات و به -

  فضاهاي سبز خصوصي را شمارش نموده و مالك را ملزم به حفظ اين تعداد درخت نمايد.

و  هاي مصوب كه بعد از تصويب طرح جامعها و تأسيسات ناهماهنگ با كاربريدر مورد ساختمان -

چنين در مواردي هاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و همبندي مقرر در طرحضوابط منطقه

كه عليرغم تعيين نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غيرتجاري، محل كسب و بيشه يا 

تمان رعايت نشده باشد، تجارت احداث گرديده است و يا به هر حال شرايط كاربري مقرر در پروانه ساخ
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كه ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصي از اضافه ارزش حاصله بر اثر تواند در صورتيشهرداري مي

هاي ساختماني را به تصويب شوراي شهر و تأييد وزارت كشور رسانيده باشد. امتيازات كاربري و تراكم

قبول پرداخت عوارض اختصاصي مربوط  بنابر تقاضاي صاحب ملك ويا صاحب محل كسب و پيشه و تعهد

و قلع بنا يا تعطيل محل كسب و  100به تعرفه مصوب توسط آنها قبل از طرح موضوع در كميسيون ماده 

عالي شهرسازي و پيشه مورد را در كميسيون طرح تفصيلي موضوع ماده پنج قانون تأسيس شوراي

بندي تشخيص دهد فاده از تعديل ضوابط منطقهمعماري ايران مطرح سازد. هرگاه كميسيون مذكور با است

برداري از آنها لطمه اساسي به توازن و تناسب شهر وارد ها و تأسيسات احداث شده و بهرهكه ساختمان

سازد و در اساس طرح جامع مؤثر نيست و لهذا با اصالح و تعديل كاربري آن موافقت نمايد شهرداري نمي

فوق  1ور عوارض اختصاصي مقرر را براساس ضابطه مندرج در بند ها و تأسيسات مذكبابت ساختمان

كار يا عدم خالف و يا ادامه كار محل كسب و پيشه موافقت خواهد نمود. ولي وصول با صدور گواهي پايان

كه كميسيون مذكور با اصالح وتعديل ضوابط كاري موافقت ننمايد و يا آن را مغاير با توازن و در صورتي

و تبصره  100نطقه از شهر يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره ماده تناسب آن م

  قانون شهرداري رفتار خواهد كرد. 55الحاقي و ماده  24بند 

قانون زمين  14طوركلي در زمينه باغات و اراضي زراعي ضوابط و مقررات مربوط به دستورالعمل ماده به -

ي است در صورت هرگونه تغيير در مفاد قانون مذكور، دستورالعمل جديد شهري بايد اعمال شود بديه

  جايگزين موارد اعالم شده خواهد گرديد.

متر  2متر از هر طرف محور) و نهرهاي فرعي  5/1متر حريم ( 3ها و مزارع داراي كليه نهرهاي اصلي باغ -

  متر از هر طرف) خواهند بود.  1(

  كه به كاربري گردشگري تبديل شده اند الزامي است:رعايت موارد زير در باغاتي  -

  حفظ كليت باغ و درختان پايدار -1

  استقرار ساختمان ها با توجه به كليت باغ و جانمايي درختان پايدار -2
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  :31/03/1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك هااين قانون تغيير كاربري زراعي و باغ 1به موجب ماده  -1

ها در موارد ضروري به عهده باشد. تغيير كاربري اراضي زراعي و باغجز در موارد ضروري ممنوع مي

هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي و سازمان كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه

  ها، وزارت كشاورزي است.تشخيص اراضي زراعي و باغ زيست و استانداري است. مرجعحفاظت محيط

همين قانون، وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و  2ماده  2وفق تبصره  -2

ها طراحي نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها را حتيشهرك

  وني شهرها را به حداقل ممكن برساند.هاي موجود داخل محدوده قانباغ

اين قانون چگونگي برخورد با متخلفين از قانون (مالكين، متصرفين، كاركنان دولت،  3در ماده  -3

  ها و سردفتران و ...) بيان شده است.شهرداري

همچنين صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در 

هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني نيز باشند تا قبل از اينكه هرها كه حتي در طرححاشيه ش

بيني شده در طرح مصوب نرسيده تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش

  باشد ممنوع است.

به شوراي) و مصو1374ها (مصوب بديهي است كه اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ

) از آن جهت كه متاخر بر قانون زمين شهري است داراي 1378عالي شهرسازي و معماري ايران (مصوب 

  اولويت اجرا است.

  

  1كاربري ميراث تاريخي - 21- 4

  شود.هاي تاريخي گفته ميميراث تاريخي به اراضي اختصاص يافته به مكان

  2تاريخي -بافت با ارزش فرهنگي -

                                                      
 هاي با ارزش فرهنگي تاريخي است.ا و فضاها و بافتمنظور ميراث فرهنگي و يا بناه -1
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شود كه منعكسهايي از سكونتگاه (روستا يا شهر معاصر) اتالق ميا بخشبه تمام، بخش و ي

هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي آن بوده و تبلور تعامل انسان و محيط پيرامونش، در قلمرو كننده ارزش

  دست آمده است.فرهنگ او در طول تاريخ به

  3تاريخي -آثار با ارزش فرهنگي -

تاريخي كه شناسايي شده و  -، بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگيها و محورهاها، مجموعهمحوطه

يا داراي شماره ثبت ملي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند. اين آثار يا داراي 

نظير كالبدي معرف سبك و شيوه معماري و تاريخي بوده و يا به لحاظ ويژگي كم -هاي فرهنگيارزش

  صورت مستمر مرمت شوند.وده و بايد حفظ و بهطراحي خاص دوران خود ب

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري - 4-21-1

هاي ها، بناهاي يادبود، آرامگاه مشاهير، اماكن متبركه و حريمهاي تاريخي، موزهاماكن و محوطه شهر: -

  شده آنان.تملك

  

  حفاظت - 4-21-2

برداري و يا منظور حفظ و تداوم حيات و يا باز بهرهكه به ايبه كليه اقدامات و مداخالت آگاهانه

هاي از دست رفته و جلوگيري از فرسايش در محدوده تاريخي سكونتگاه اعم از كالبدي و زندگي ارزش

  گيرد.رايج در آن، انجام مي

  

  احياء -4-21-3

ضمين بقاء و منظور ارتقاء سطح حفاظت، تفرآيند (عمليات و اقدامات) هدفمندي است كه به

  شود.ريزي، طراحي و اجرا ميها برنامههاي تاريخي با حفظ اصالت و يكپارچگي آنمعاصرسازي بافت

                                                                                                                                                                 
 اين تعاريف توسط مهندس مشاور اضافه شده است. -3و  2
 



 

  172ـــــــ ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  بهسازي - 4-21-4

هاي شهري، كه حفظ سالمت فيزيكي بافت را با توجه به امكانات در نوعي از مداخله در بافت

بر وفاداري به گذشته و حفظ آثار  سازد. در اين نوع مداخله اصلچهارچوب وضعيت موجود، ممكن مي

بخش در آنهاست. فعاليت بهسازي با هدف استفاده از امكانات بالقوه و بالفعل موجود و تقويت جنبههويت

هاي منفي از طريق حمايت، مراقبت، نگهداري، حفاظت، احيا، استحكامهاي مثبت، و تضعيف جنبه

ها مستلزم رعايت ضوابط و مقررات سازمان ميراث فتگيرد. دخالت در اين بابخشي، و تعمير انجام مي

  باشد.فرهنگي مي

  

  نوسازي -4-21-5

پذيري بيشتري برخوردار است و برحسب در اين نوع مداخله حد وفاداري به گذشته از انعطاف

تواند شامل گردد. هدف از نوسازي حفظ بقاياي ساختار مورد از مداخله اندك تا تغيير گسترده را مي

نفع بخشي به مشاركت عوامل ذيمنظور راهبرد نوسازي، نظامد در قالب ساختاري جديد است، بدينموجو

هاي خصوص، عمومي و دولتي است. سياست مؤثر براي بهسازي، استقرار نظام مديريت نفوذ بخشو ذي

كننده نحوي كه نقش تسهيلچند نهادي با تكيه بر سازماندهي و ابتكار بخش خصوصي است، به

شود. با توجه به امكان مداخله نمايندگان بخش عمومي و دولتي نيز در تحقق برنامه نوسازي مشخص مي

هاي نوين، هدايت توسعه شهري و ارتقا كمي و كيفي هاي نوسازي، توجه به ارزشگسترده در پروژه

باز گرداندن  وري،رسد. فعاليت نوسازي با هدف افزايش كارآيي و بهرهسيماي شهر، ضروري به نظر مي

، دگرگوني صورت قبخشي، تجديد حيات، انطباباشد و از طريق نو كردن، توانحيات شهري به بافت مي

  پذيرد.مي
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  بازسازي -4-21-6

هاي مستعد توسعه و بسيار فرسوده هاي شهري كه بيشتر در محدودهنوعي از مداخله در بافت

گيرد. در اين نوع مداخله نه تنها هيچ الزامي دربرمي شود و تغييرات فيزيكي وسيع و كاملي رااعمال مي

فضايي و از طريق  -براي حفظ گذشته وجود ندارد بلكه با هدف ايجاد شرايط جديد زيستي و كالبدي

هاي گيرند. مداخله در قالب بازسازي اغلب در برخي از محدودهسازي انجام ميسازي و دوبارهتخريب، پاك

نفوذ با نفع و ذيگيرد عناصر اصلي براي بازسازي، شامل عوامل ذينجام ميمستعد و بسيار فرسوده ا

 100هاي عمومي و دولتي است كه مداخله در بافت فيزيكي را تا حدود مشاركت بخش خصوصي، بخش

  دهند.درصد موردنظر قرار مي

  

  بومه انساني -4-21-7

ها، كشتزارها و موارد د مانند باغآيوجود ميهاي مصنوعي است كه توسط بشر، بهمنظور اكولوژي

  آيد.مشابه و به نوعي ميراث طبيعي انسان ساخت به حساب مي

  

  هاي متناسبكاربري - 4-21-8

ها در بافت مناسب بوده و مغايرتي با شود كه براي معاصرسازي فعاليتهايي گفته ميبه كاربري

  عي شهر نداشته باشد.هاي فرهنگي، تاريخي و طبياصول و معيارهاي حفاظت از ارزش

  

  هاي ساماندهيعرصه - 4-21-9

هاي شهري) ها، محورها، و پهنهريزي شده (كانونهاي نيازمند مداخله هماهنگ و برنامهمحدوده

ها كافي نيست. كه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي به تنهايي براي هدايت و كنترل توسعه در اين عرصه

ريزي شده با تهيه و اجراي ها، مستلزم مداخله برنامهلبدي اين محدودهنحوه استفاده از اراضي و هدايت كا

  هاي موضوعي و موضعي است.ها و طرحبرنامه
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  سازمان فضايي -4-21-10

باشد كه در واقع تبلور كالبدي انداز كالبدي و تعريض دقيق از سيماي محله يا شهر ميچشم

بندي اصلي آن (سلسله له يا شهر با استخوانباشد. شناخت سازمان فضايي يك محالگوي توسعه مي

  شود.ها به مثابه عناصر پايدار شهري) ميسر ميمراتبي از محورها، مراكز و پهنه

  

  سيما و منظرشهري -4-21-11

هاي فرم ظاهري و تناسبات كالبدي محيط كه از طريق نحوه ارتباط و هماهنگي بين كيفيت

  شود.موعه واحد حاصل ميعنوان يك كل و يا مجاجزاي متشكله به

  

  اقدامات - 4-21-12

  شود.اي و اجرايي گفته ميهاي برنامهبه كليه فعاليت

  الف) دامنه اقدامات:

تاريخي صورت  -هاي عملكردي، فرهنگي، كالبدي و ... در محدوده بافت باارزش فرهنگيدر زمينه

تهيه شده براي حفاظت و احيا بافت  گيرد، كه شامل تهيه طرح و نظارت بر انجام مفاد طرح و ضوابطمي

  باشد.مي

  ب) ويژگي اقدامات:

تاريخي است. اقدامات  -ترين ويژگي هرگونه اقدام در بافت باارزش فرهنگيحفاظت و احيا، عمده

طور موردي بررسي و تعريف شود و از هاي بافت بايد بهاجرايي با توجه به موقعيت جغرافيايي و ويژگي

  گيري شود.تبط براي اين امر بهرههاي مرتمامي دانش

از آنجايي كه ضوابط و مقررات پيشنهادي بسته به نوع بافت و معماري ارگانيك شهر و مطالعه و 

گرفتن ضوابط و استفاده از اند، بنابراين بسته به ميزان جديبررسي الگوهاي با ارزش، تهيه و تدوين شده

د شد. در بافت با ارزش ـرا خواهــازي اجـامر، طرح بهسص و با تجربه در اين ــد، متخصـنيروي كارآم
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ساخته شود. شايان  تاريخي، برخي از بناها فاقد كيفيت فني و بصري بود و ناگريز بايد از نو -فرهنگي

ذكراست كه بسنده كردن صرف به ضوابط تدويني كافي نيست، بلكه استفاده از نيروهاي با تجربه در امر 

و بررسي در حين انجام عمليات و بهينه و اصالح نمودن ضوابط و مقررات بسته به  نظارت، اجراء، مطالعه

آمد آن، ارتقاء صورت پيشرايط ايجاد شده، از ديگر موارد خاص است كه بايد مورد توجه قرارگيرد. در اين

و مجريان اندركاران از قبيل كارفرما، مشاور كيفيت در امر اجرا و افزايش توان فني و علمي كليه دست

گردد، برمبناي اهداف اساسي بهسازي بافت با خواهد بود. ضوابط و مقرراتي كه در اين بخش ارايه مي

ها ها و اقدامات اصلي تدوين شده است كه اين اهداف و ايدهو ايده آبادنوشتاريخي شهر  -ارزش فرهنگي

  باشند:به شرح زير مي

  .حفاظت و مرمت بافت و كالبد شهري -1

 .ماندهي هسته كهن و واجد ارزش شهر در رابطه با سكونت و توليدسا -2

فضايي، معماري و منظر شهري و معرفي اين  -هاي فرهنگي، تاريخي و كالبديحفاظت از ارزش -3

 ها از سطح شهر تا سطح ملي و جهاني.ارزش

ه جمعيت گردشگر مندي شهر از عوايد حاصل از جذب و توجه بايجاد زمينه توسعه گردشگري و بهره -4

 .(داخلي و خارجي)

 .صورت موزون و همگن با محيطهدايت توسعه كالبدي شهر به -5

هاي فضايي شهر با توجه به شرايط، امكانات و محدوديت -فراهم نمودن زمينه توسعه و عمران كالبدي -6

 موجود.

  اختي.كمك به تأمين و توزيع عادالنه امكانات و خدمات رفاهي، زيرساختي و روس-7

براي رسيدن به اهداف كلي معرفي شده در باال، نياز با اقدامات اساسي است كه در موارد ذيل 

  عنوان شده است:

وساز، نوسازي كف ساز از طريق ضوابط و ارتقاء توان فني ساختوبهسازي بدنه معابر، كنترل ساخت -1

 هاي سطحي.آبآوري و هدايتمعابر، تعريض معابر، جمع
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هاي آوري زباله، تابلوهاي هدايت عابرين و گردشگران، ايجاد سرويسندهي خدماتي از قبيل جمعساما -2

بهداشتي عمومي، ايجاد ابنيه جديد مورد نياز بازديدكنندگان و تأمين خدماتي از قبيل آب، برق، تلفن و 

 گاز.

 احياء باغات و امكان انتقال آب به اراضي كشاورزي. -3

 هاي مسافرتي.شگري و ايجاد آژانستوسعه فعاليت گرد -4

 بافي.ويژه قاليگذاري و احيا صنايع دستي بههاي سرمايهتشكيل و تقويت تعاوني -5

 تشويق به ماندگاري جوانان (ايجاد و احياء مشاغل). -6

 .هاي با ارزش فرهنگي و تاريخيحفظ بناها و محوطه -7

 فرداندازهاي منحصربهچشم كوير و استفاده از عي مانندعناصر طبي كالبدي بين ارتباط فضايي و ايجاد -8

 ويژه فضاهاي پيراموني واقع در شمال شهر.آن و توجه به آن در طراحي فضاهاي شهري به

 تاريخي. -حفاظت از منظر فرهنگي بافت با ارزش فرهنگي -9

 .احياء اماكن شاخص، تغييركاربري و ساماندهي فضاها و ابنيه با ارزش -10

  كنترل تردد سواره در محورهاي واقع در طرح ويژه. -11

  

  ضوابط و مقررات حفاظت، مرمت،احياء، بازسازي و بهسازي -4-21-13

هدف از اين ضوابط و مقررات ايجاد شرايط مناسب و مساعد براي ادامه حيات كيفي و كمي ابنيه 

هاي ه در مورد مجموعهعمل آمدهاي بهدر تركيب موزون عناصر است. بر اساس مطالعات و بررسي

هاي تاريخي، ارتباط پيوسته عناصر و دانهشود كه ويژگي عمده معماري بافتباارزش، چنين استنباط مي

  كند.بند را ايفا مياي از عناصر مجموعه نقش پشتهاست، تا حدي كه حتي گاه دانه

. لذا دراين زمينه رعايت اي مجموعه استارزش واقعي هركدام از بناها نيز بسته به ارزش زنجيره

  ضوابط زير الزامي است.

  جلوگيري از تخريب عناصر وابسته به ابنيه با ارزش فرهنگي و تاريخي. -1



 

 177ـــــــــــــ ـــــــــــــــضوابط و مقررات ـــــــ آباد،دولتشهر ـــــ طرح جامع 

 

  اند.اي كه بر اثراستمرار فرهنگي ايجاد شدهبازسازي مجدد و احياء ابنيه -2

  راف آن.هاي تركيبي اطسازي بنا از عناصر تاريخي موزون و دانهجلوگيري از عريان -3

  دهنده بافت كه در كنار بناي تاريخي مستقرند.هاي تشكيلتالش در حفظ تركيب دانه -4

  سازي و تقليد الگوهاي گذشته.پرهيز از يادمان -5

  رفع كليه الحاقات نابجا و برچيدن عناصر مزاحم افزوده به بنا از قبيل: -6

  هازههاي فلزي ورودي منازل و مغابانآوري كليه سايهجمع -7

  از نماي ساختمان PVCهاي آوري كليه ناودانجمع -8

  

  تاريخي  -با ارزش فرهنگي آثار مصالح قابل استفاده در حفاظت، مرمت و بهسازي -4-21-13-1

  آجر واكوب -1

  كاهگل -2

  ايگچ كوره -3

  آهك -4

  سنگ الشه -5

  مصالح چوبي -6

  

  بخشياستحكام -4-21-13-2

بافت تاريخي با مصالح همخوان با محيط بهسازي شوند (در بهسازي ديوارها  كليه ديوارها در محدوده -

  كاهگل به ساير مصالح ترجيح دارد).

ها و نامهسازي ابنيه به هنگام بهسازي يا بازسازي، از آيينشود جهت مقاومتوصيه مي *يادآوري:

  هاي فني مجاز استفاده شود.دستورالعمل
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كه هيچ تظاهري از عنصر خش توسط مصالح بومي پوشيده شود طوريدر صورتي كه سازه استحكام ب -

  اي جديد در بنا مشاهده نشود بالمانع است.سازه

هاي با ارزش با بكارگيري مصالح بومي كه توسط كارشناسان ميراث فرهنگي بررسي و تأييد مرمت بام -

  شده باشد مجاز است كه عبارتند از:

  متري) سانتي 5) يا آجر ختايي (متريسانتي 3آجر سفالي سبك ( -1

  اليه نهايي كاهگل -2

شود بهسازي و بازسازي بام پس از برداشتن كاهگل قديم صورت گيرد تا بار توصيه مي -*يادآوري

  اضافي از سقف برداشته شود.

  

  نما -4-21-13-3

  نماسازي ابنيه بايد براساس الگوهاي موجود انجام گيرد. -

  ها.زسازي بندكشيها و بابررسي بند سنگ -

  استفاده از ناودان به داخل معبر عمومي ممنوع است. -

  از نماي ساختمان PVCهاي آوري ناودانجمع -

  استفاده از ناودان گالوانيزه مانند بناهاي كاهگلي مربوط به دوره پهلوي اول و دوم -

  جايگزين كردن كليه بازشوهاي چوبي -

  ها شايسته است از الگوهاي بومي شهر و منطقه استفاده شود.در انتخاب الگوي درها و پنجره -

  هاي فلزي الحاق شده به عناصر بناآوري كليه ورقجمع -

  ها و نماهاي بيروني بناها از روي بدنهآوري كابلجمع -

  پاشي شوند.شود كليه مصالح چوبي سمتوصيه مي -

د. در صورت بكارگيري فلز، استفاده از رنگ اكر تواند چوبي، آجري و يا فلزي باشحفاظ پشت پنجره مي -

  اي الزامي است.و يا قهوه
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  آوري گردند.ها جمعهاي تاريخي و مغازههاي گالوانيزه برروي خانهورق -

  اي استفاده گردد.تيرهاي چوبي خودرنگ بوده و در صورت الزام از رنگ اكر يا قهوه كليه بازشوها و -

  كند.به زيبايي و اصالت بيشتر ساختمان كمك ميميخ ها به گلتزيين درب -

نما ناهمگون باشد و ايجاد اختشاش درصورت نصب تابلو، جنس، طرح و رنگ تابلو نبايد با سطح كل -

  نمايد.

  بندها به تبعيت از الگوهاي بومي باشند.چفت و بست پشت -

  انع است.استفاده از نوشته روي شيشه مغازه با رعايت خط خوش و سليقه بالم -

  نماهاي الحاقي با كاهگل اندودكشي شوند. -

صورت پنهان در داخل حياط و يا در جاي مناسب نصب كولر بر روي نماي بيروني ممنوع است ( بايد به -

  ديگر نصب شود).

  

  معبر -4-21-13-4

  در روشنايي معبر به اصول زيباسازي شهري توجه گردد. -

  محيط ساماندهي شوند. هاي تلفن و برق، هماهنگ باكابل -

هاي پيشنهادي استفاده جهت نصب تجهيزات از ضوابط نوسازي با رعايت جنس مصالح بدلي و طرح -

  شود.

  

  ابنيه شاخص -4-21-13-5

اند بايد طبق ضوابط و كليه ابنيه شاخص كه در نقشه كاربري پيشنهادي و تغيير كاربري مشخص شده -

  سازي گردند.مقررات اين بخش حفاظت و مرمت و به

شايسته است كليه عمليات فوق زيرنظر كارشناسان سازماني ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  -

  انجام شوند.
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تواند مورد در صورت استفاده از كارشناسان مورد تأييد در زمان بهسازي و بازسازي، مالك مي :1* توصيه 

  گيرد.اي و فني قرار ميهاي مالي، مشاورهتخفيف

  

  كاربري مختلط - 22- 4

  شود:اين كاربري به صورت زير تعريف مي

هاي تجاري و استفاده واحد و يا مختلط از يك قطعه مالكيت به منظور كاربري خدماتي: -تجاري -

  خدماتي

هاي تجاري، استفاده واحد يا مختلط از يك قطعه مالكيت به منظور كاربري خدماتي:-مسكوني-تجاري -

  خدماتي و مسكوني

هاي مسكوني و استفاده واحد يا مختلط از يك قطعه مالكيت به منظور كاربري خدماتي:-مسكوني -

  خدماتي

  هاي خدماتي: استفاده واحد يا مختلط از يك قطعه مالكيت به منظور كاربريخدمات مختلط -

  

  عملكردهاي مجاز  - 1- 4-22

است عبارتند از: تركيب مختلف  هاي مختلط كه منوط به تاييد شهردارياستفاده مجاز كاربري -

مسكوني، خدماتي، تجاري، پاركينگ عمومي و يا به تنهايي مانند دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و 

مهندسي، خدمات پزشكي، -طالق،  دفاتر وكالت، دفاتر خدماتي، مراكز مطبوعات و اينترنت، خدمات فني

هاي فرش، صنايع لكرد وسيع دارند مانند فروشگاههاي تجاري در مقياس شهر كه حوزه عمكليه استفاده

  دستي، طال و جواهر، پارچه و لباس

نطبق بر مقياس و اي و شهري ماي، منطقهاي، ناحيههاي ورزشي در محورهاي محلهاحداث سالن -

  هاي مسئول مجاز است.يط الزم مطابق با ضوابط سازمانعملكرد تامين شرا
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هاي مجاز كاربري مختلط خدماتي و ي خدمات مختلط شامل تركيب استفادههااستفاده مجاز از كاربري -

  .مسكوني و يا خدمات به تنهايي

  

  نحوه استقرار - 2- 4-22

  .اي و شهرياي، منطقهدر حاشيه محورهاي مجهز شهري و مراكز خدمات ناحيه -

  

  همجواري -3- 4-22

رح زير مجاز ـدر طبقات يك بنا به ش كوني، تجاري و خدماتيـهاي مختلط مسنحوه قرارگيري كاربري

  باشد:مي

 باشد.استفاده از هر يك از طبقات به صورت مختلط مسكوني و تجاري و يا خدماتي مجاز نمي -

هاي استفاده از هريك از طبقات جهت واحدهاي تجاري و خدماتي بالمانع است.  در استفاده -

 ني واحدهاي مسكوني مجاز نيست.مختلط استقرار واحدهاي تجاري و خدماتي در طبقات فوقا

 استفاده از زيرزمين به منظور سكونت ممنوع است. -

  

  فضاهاي متروكه در اختيار شهرداري -23- 4

فضاهاي متروكه در اختيار شهرداري فضاهايي هستند كه در اثر طراحي شبكه معابر و يا تعريض   

طور معمول وجود ايجاد گردد كه بهآنها ممكن است در حدفاصل بين خط طراحي معبر با بدنه بناهاي م

باشند. اين اراضي اغلب متعلق ها قابل استفاده نميدليل شكل، اندازه و مساحت آنها براي ايجاد كاربريبه

  باشند.به شهرداري مي

  فضاهاي متروكه با توجه به موقعيت زمين بايد به يكي از موارد زير عمل شود:

شته باشد و دسترسي ملك مجاور از طريق آن تأمين گردد، در صورتي كه زمين مساحت زيادي دا -

شهرداري پس از تأمين دسترسي امالك واقع در آن قسمت بايد با رعايت مقررات گذربندي، مابقي زمين 
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  را به فضاي سبز يا پاركينگ عمومي با رعايت ضوابط پاركينگ تبديل نمايد.

اي يا پاركينگ نداشته باشد و يا امكان تأمين لهچنانكه شهرداري در آن محدوده كمبود فضاي سبز مح -

فضاي سبز يا پاركينگ وجود نداشته باشد با رعايت ضوابط و مقررات و به شرط اينكه مانع دسترسي ساير 

  تواند با پرداخت ارزش زمين به شهرداري آن را به ملك خود الحاق كند.ها نباشد مالك ميكاربري
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5 

  مقررات مشترك

  تفسير مرزهاي مناطق -5-1

در تعيين مرزهاي محالت و مناطق كوشش شده است از عوارض و عناصر قابل تشخيص مانند: 

ها، استفاده شود. در هر حال چنانچه ابهامي در تشخيص مرز مناطق وجود داشته معابر، حدود مالكيت

  رز قابل تشخيص را مالك عمل قرار خواهد داد.باشد سازمان مجري طرح م

  

هايي كه به موجب مقررات قبلي قانوني بوده هاي ناهماهنگ (كاربريقطعات و كاربري -5-2

  ولي با اين مجموعه ضوابط هماهنگي ندارد)

  شوند:طور كلي به دو گروه تقسيم ميها بهاين قطعات و كاربري

  گروه اول:

هايي همجوار است و به اين ضورشان در شهر باعث مزاحمت كاربريهايي كه حقطعات و كاربري

  بيني شده ضروري است.هاي پيشعلت انتقالشان به مكان
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  گروه دوم:

هايي است كه باقي خواهند ماند و به مرور شرايط ناشي از اجراي طرح در آنها قطعات و كاربري

  تغييراتي را جهت انطباق وضعيت جديد فراهم خواهد كرد.

درخصوص قطعات تفكيك شده و به ثبت رسيده قبلي و نحوه ساختمان در آنها، چنانچه مساحت اين  -

هاي تر باشد و امكان تجميع با پالكقطعات از حداقل مساحت تفكيكي اعالم شده در اين مجموعه كم

حداث توانند با رعايت ضوابط مربوط به امجاور افزايش براي مساحت آنها وجود نداشته باشد، مي

  وساز نمايد.ساختمان در مناطق مربوطه اقدام به ساخت

ها چنانچه از حد مجاز تراكم اند اين نوع ساختمانهايي كه از قبل آغاز شدهدر خصوص ساختمان -

توانند درخواست افزايش بنا تا حد تر باشند و از نظر استحكام بنا حائر شرايط الزم باشند ميساختماني كم

  د.مجاز را بنماي

هايي در صورت دادن تعهد مبني بر تغييرات الزم يا جابجايي بالمانع خواهد بود ادامه كار چنين كاربري -

  گردد:و مقررات زير در مورد آنها اعمال مي

  باشد.هاي ناهماهنگ ممنوع ميتوسعه استفاده -الف

رسوده شوند به كار انداختن و ها و يا تأسيسات از كار بيافتند يا خراب و فهر زمان كه اين ساختمان -ب

  يا به استفاده در آوردن مجدد آنها ممنوع است.

  تغيير كاربري يك استفاده ناهماهنگ به استفاده ناهماهنگ ديگر ممنوع است. -ج

  ديدگي ممنوع است.تجديد بنا يا تعميرات اساسي در موقع خرابي يا آسيب -د

گردند و جهت تأمين سرانه قيد شده در سند تبديل مي هاي استيجاري پس از تخليه به كاربريكاربري -

كاربري مربوطه در سطح شهر، بايد زمين مناسب منطبق با ضوابط و مقررات ذكر شده توسط مراجع 

  يابي گردد.هاي حائز شرايط الزم، مكانذيربط در موقعيت

ند ولي بدون اخذ پروانه اهاي وضع موجود آنها در طرح پيشنهادي تثبيت شدهكليه اراضي كه كاربري -

اند در هنگام اخذ مجوزهاي الزم بايد كليه حقوق شهرداري را اعطا مبادرت به ايجاد كاربري مزبور نموده
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نمايند و ضوابط مربوطه را رعايت نمايند و كاربري تعيين شده در طرح جامع ايجاد حق براي مالكين نمي

  باشد.برداري ميداري قابل بهرهنمايد و پس از پرداخت عوارض تعيين شده به شهر

  

  هاي ارتباطيهاي واقع در تقاطع شبكهوساز در زمينشرايط ساخت - 5-3

هاي مشرف به تقاطع بايد توجه الزم به استقرار حجم در نبش در طراحي معماري ساختمان

  خيابان شده باشد و از هماهنگي كافي با يكديگر برخوردار باشند.

  هاي ارتباطي ممنوع است.محدوده مثلث ديد شبكهاستقرار ساختمان در  -

هاي ارتباط متر در محدوده مثلث ديد تقاطع 25/1پوشش گياهي و درختكاري انبوه با ارتفاع باالتر از  -

  ممنوع است.

  

  مقررات مربوط به حصارها، ديوارها و ... - 5-4

متر تعيين مي 2مجاور هاي باز ساختمان از كف معبر حداكثر ارتفاع ديوارهاي جانبي محوطه

متر با توجه به شرايط اقليمي مناسب از نرده و  2گردد در صورت لزوم ارتفاع بيشتر از گردد. پيشنهاد مي

  هاي گياهي استفاده شود.پوشش

  هاي مناسب و مصوب با نظر شهرداري انجام پذيرد.حصاركشي باغات بايد براساس طرح -

نحوي محصور گردد كه از گذرهاي استفاده از نرده، گياه و غيره بهفضاي آزاد بناهاي عمومي بايد با  -

  مجاور فضاهاي مذكور قابل رويت باشد.

  استفاده از سقف شيبدار در كليه بناهاي واقع در محدوده طرح جامع ممنوع است. -
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  هاي ارتفاعنشيني و محدوديتميزان عقب - 5-5

متر نبايد از عرض خيابان مربوطه تر از سيبا عرض كمهاي هاي واقع در بر خيابانارتفاع ساختمان -

تر باشد بايد ارتفاع ساختمان در داخل زاويه تجاوز نمايد. چنانچه ارتفاع ساختمان از عرض خيابان بيش

  درجه از ضلع مقابل قرار گيرد. 45

  درجه بعد از زيرزمين و همكف و يا پيلوت و اول ضروري است. 45رعايت زاويه  :1تبصره 

ها، حداقل سازي براي تأمين دسترسي مناسب و تأمين ايمني كليه پالكبراساس ضوابط مقاوم :2تبصره 

متر بايد در هنگام نوسازي  6تر از هاي واقع در معابر با عرض كممتر باشد و كليه پالك 6عرض معابر بايد 

  نشيني نمايند.عقب

متر تابع گذر اصلي و طبق مقررات مي 30تر از مهاي واقع در بر دو يا چند معبر كارتفاع ساختمان -

نشيني از محور گذر بعد از ارتفاع زيرزمين و همكف و يا متر عقب 5/3باشد. و از طرف گذر فرعي رعايت 

  پيلوت و اول ضروري است.

طبق مصوبه تر متر و بيشهاي با عرض سيدر برخيابان زيادتر از حدمعمول ارتفاع ساختمان، درخواست -

  .راجع ذيصالح استم

  

  آمدگي (كنسول) در خارج زمين/ در معبر عموميپيش -5-6

آمدگي و پيشروي مانند پله، در، فضاي سبز متصل به بنا و ... در داخل معابر عمومي تا هرگونه پيش -

  باشد.متري ممنوع ميسانتي 40/2ارتفاع 

  باشد.يتر ممنوع ممتر و كم 8آمدگي در معابر با عرض هرگونه پيش -

متر (هر سانتي 120رو و يا حداكثر عرض پياده متر تا  8آمدگي در معابر با عرض بيشت از طول پيش -

  باشد.تر است) مجاز ميكدام كه كم
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  هاي مختلفهاي مجاز كاربريمقررات مربوط به همجواري و دسترسي -5-7

  طور مستقل تأمين گردد.بايد به يربري، دسترسبا توجه به موارد استفاده مجاز در هر يك از كا

  

  كاربري مسكوني -5-7-1

هاي دسترسي و جمعهاي محلي (خياباندسترسي واحدهاي مسكوني فقط از طريق خيابان

هاي گردد. هيچيك از واحدهاي مسكوني منفرد نبايد به خياباناي) تأمين ميي محلهكنندهوپخش

صورت مجموعه مسكوني هاي مسكوني كه بهشند به غير از مجموعهدسترسي داشته با 2شرياني درجه 

  هاي كنترل شده دارند.اند و دسترسيطراحي شده

  

  هاي آموزشيكاربري -5-7-2

  كودكستان: -

  متر 300حداكثر  -    شعاع عملكرد مفيد: -

واحدهاي مسكوني، مراكز تجاري واحد همسايگي و فضاهاي سبز  -  هاي مناسب:جواريهم -

  مومي در مقياس واحد همسايگي.ع

هاي صنعتي و مشاغل مزاحم مطابق رعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

  ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست الزامي است.

ها اي و بقيه دسترسيكننده محلهوپخشيك دسترسي از معبر جمع -  دسترسي: -

  گي يا محله.از طريق شبكه پياده گذر، واحد همساي

  دبستان: -

  متر 500حداكثر  -    شعاع عملكرد مفيد: -

واحدهاي مسكوني، مراكز فرهنگي مقياس محله، مراكز محله،  -  هاي مناسب:جواريهم -

  فضاهاي سبز عمومي و بازي كودكان.
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هاي صنعتي، مشاغل مزاحم و محلرعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

زيست آوري زباله مطابق ضوابط سازمان حفاظت محيطمعهاي ج

  الزامي است.

  باشد.متر مي 500حداقل فاصله دبستان از مراكز درماني  -

اي و در مسير ي محلهكنندهوپخشدسترسي اصلي از معبر جمع -  دسترسي: -

  ي پياده گذر محله.شبكه

  مدرسه راهنمايي: -

  متر 1000حداكثر  -    شعاع عملكرد مفيد: -

مراكز فرهنگي مقياس محله و ناحيه، مراكز محله و ناحيه، فضاهاي  -  هاي مناسب:جواريهم -

  هاي ورزشي.سبز عمومي و بازي كودكان، زمين

هاي صنعتي، مشاغل مزاحم و محلرعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

زيست محيط آوري زباله مطابق ضوابط سازمان حفاظتهاي جمع

  الزامي است.

  باشد.متر مي 500حداقل فاصله مدارس راهنمايي از مراكز درماني  -

اي و در مسير ي محلهكنندهوپخشدسترسي اصلي از معبر جمع -  دسترسي: -

  ي پياده گذر محله.شبكه

  :دبيرستان -

  قهاي موارد در مقياس منطدر مركز ناحيه يا در پاره -    شعاع عملكرد مفيد: -

هاي ورزشي در صورت امكان اي، زمينپارك ناحيه -مراكز فرهنگي -  هاي مناسب:جواريهم -

  بيني شود.صورت مجتمع پيشچندواحدي در كنار هم به
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هاي صنعتي، مشاغل مزاحم و محلرعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

زيست ظت محيطآوري زباله مطابق ضوابط سازمان حفاهاي جمع

  الزامي است.

متر و تا حد امكان مراكز تجاري  500حداقل فاصله از مراكز درماني  -

  فاصله مناسب داشته باشد.

) و 2اي (شرياني ي ناحيهكنندهوپخشدسترسي اصلي از معبر جمع -  دسترسي: -

  (اتوبوس و ...)ونقل عمومي هاي وسايل حملهمچنين نزديكي به ايستگاه

  

  عاليكاربري آموزش - 5-7-3

  عملكرد اين كاربري در مقياس شهر است. -    شعاع عملكرد مفيد: -

ها و فضاهاي سبز و باز عمومي، مراكز فرهنگي، در مجاورت پارك -  هاي مناسب:جواريهم -

هاي فوق مراكز آموزشي و در صورت امكان به صورت مجتمع با كاربري

  احداث شود.

هاي صنعتي و مشاغل مزاحم مطابق رعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.ضوابط سازمان حفاظت محيط

متر و تا حدممكن از كاربري  500حداقل فاصله از مراكز درماني  -

  آوري زباله فاصله داشته باشد.هاي جمعونقل و انبارداري و محلحمل

اي (شرياني درجه كننده ناحيهوپخشجمعدسترسي اصلي از معبر  -  دسترسي: -

هاي وسايل نقليه عمومي (اتوبوس، ) و همچنين نزديك به ايستگاه2

  تاكسي و ...)

  



 

  192ـــــــ ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  كاربري درماني -5-7-4

  درمانگاه: -

  در مركز ناحيه استقرار يابد. -    شعاع عملكرد مفيد: -

بز و باز عمومي احداث اي و فضاهاي سها ناحيهدر مجاورت پارك -  هاي مناسب:جواريهم -

  شوند.

هاي صنعتي و مشاغل مزاحم مطابق رعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط

هاي ورزشي فاصله كافي منظور گردد. از از مراكز آموزشي و زمين -

هاي دسترسي و فضاي كهطريق فضاي رابط (فضاي باز شهري، شب

جوار باشد. ارتباط بالفصل با بافت مسكوني سبز) با بافت مسكوني هم

  باشد.مجاز نمي

  ).2ي (شرياني كنندهوپخشدسترسي اصلي از معبر جمع -      دسترسي: -

  :مراكز بهداشت و بيمارستان -

  در مرازك منطقه و شهر استقرار يابد. -    شعاع عملكرد مفيد: -

  جواري با فضاهاي سبز شهري.هم -  هاي مناسب:ريجواهم -

هاي صنعتي و مشاغل مزاحم مطابق رعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.ضوابط سازمان حفاظت محيط

از مراكز آموزشي فاصله مناسب داشته باشد، از حريم خيابان با ايجاد  -

باشد. همچنين از مراكز تأسيسات و تجهيزات فضاي سبز فاصله داشته 

هاي شهري دور باشد. از طريق فضاي رابط (فضاي باز شهري، شبكه

جوار باشد. ارتباط بالفصل دسترسي و فضاي سبز) با بافت مسكوني هم

  باشد.با بافت مسكوني مجاز نمي
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با كنترل  2يا درجه  1دسترسي اصلي از معبر شرياني درجه  -  دسترسي: -

  سترسي.د

  

  هنري -كاربري فرهنگي - 5-7-5

  كاربري فرهنگي مقياس محله: -

  در مركز محله عملكرد دارد. -    شعاع عملكرد مفيد: -

در مجاورت فضاي سبز و يا فضاي باز عمومي، بافت مسكوني، كاربري  -  هاي مناسب:جواريهم -

  آموزشي، ورزشي احداث شوند.

هاي صنعتي و مشاغل مزاحم مطابق قل فاصله از كارگاهرعايت حدا -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.ضوابط سازمان حفاظت محيط

متر و حداكثر فاصله ممكن از  1000حداقل فاصله از مراكز درماني  -

  آوري زباله را داشته باشد.مراكز جمع

اي ميي محلهكنندهوپخشدسترسي اصلي حداقل از معابر جمع -  دسترسي: -

  اشد.ب

  كاربري فرهنگي مقياس ناحيه: -

  در حد ناحيه عملكرد دارد. -    شعاع عملكرد مفيد: -

هاي آموزشي، ورزشي در مجاورت فضاهاي سبز و باز عمومي، كاربري -  هاي مناسب:جواريهم -

  احداث شوند.

ابق هاي صنعتي و مشاغل مزاحم مطرعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.ضوابط سازمان حفاظت محيط

متر و حداكثر فاصله ممكن از  1000حداقل فاصله از مراكز درماني  -

  آوري زباله را داشته باشد.مراكز جمع
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كننده ناحيهوپخش(جمع 2دسترسي اصلي از معابر شرياني درجه  -  دسترسي: -

  باشد.اي) مي

  كاربري فرهنگي مقياس شهر: -

  در حد شهر عملكرد دارد. -    اع عملكرد مفيد:شع -

هاي آموزشي احداث در مجاورت فضاهاي سبز و باز عمومي و كاربري -  هاي مناسب:جواريهم -

  شوند.

هاي صنعتي و مشاغل مزاحم مطابق رعايت حداقل فاصله از كارگاه -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.ضوابط سازمان حفاظت محيط

متر و حداكثر فاصله ممكن از  1000حداقل فاصله از مراكز فرهنگي  -

  آوري زباله را داشته باشد.مراكز جمع

  باشد.مي 2دسترسي اصلي از معابر شرياني درجه  -      دسترسي: -

  

  كاربري اداري و انتظامي - 5-7-6

  كليه واحدهاي اداري در مقياس شهر عملكرد دارند. -    شعاع عملكرد مفيد: -

  در مجاورت مراكز تجاري، خدماتي، فضاهاي سبز و باز عمومي. -  هاي مناسب:جواريهم -

از مراكز درماني، فرهنگي، آموزشي و بافت مسكوني فاصله مناسب  -  هاي همجواري:محدوديت -

  آوري زباله داشته باشند.داشته باشند و حداكثر فاصله را از مراكز جمع

بايد  2هاي اداري از معابر شرياني درجه كاربري دسترسي اصلي كليه -  دسترسي: -

  تأمين گردد.
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  كاربري مذهبي - 5-7-7

اي و شهري با توجه به اي، ناحيهاين كاربري در سه مقياس محله -  شعاع عملكرد مفيد: -

  وسعت و نحوه دسترسي و ارتباط آن با معابر متفاوت است.

  نگي، تجاري، فضاهاي سبز و باز عمومي.در مجاورت فضاهاي فره -  هاي مناسب:جواريهم -

از مراكز درماني و آموزشي فاصله مناسب داشته باشد و حداكثر  -  هاي همجواري:محدوديت -

  آوري زباله داشته باشند.فاصله را از مراكز جمع

كننده محلي وپخشحداقل دسترسي اين كاربري بايد از معابر جمع -  دسترسي: -

(جهت  2اس محله) و معابر شرياني درجه (براي كاربري مذهبي مقي

  اي و شهري) تأمين گردد.كاربري مذهبي مقياس ناحيه

  

  پارك و فضاي سبز - 5-7-8

  زمين بازي و پارك كودكان: -

  متر در مراكز واحد همسايگي يا مركز محله. 300حداكثر  -    شعاع عملكرد مفيد: -

  فضاي باز واحد همسايگي احداث شوند. در مجاورت مراكز تجاري و -  هاي مناسب:جواريهم -

  آوري زباله فاصله داشته باشد.از مراكز جمع -  هاي همجواري:محدوديت -

  ي پياده گذر.دستري از معبر محلي و شبكه -      دسترسي: -

  اي:پارك محله -

  متر در مراكز محله. 1000حداكثر  -    شعاع عملكرد مفيد: -

  اي.رت مركز آموزشي و فرهنگي و مراكز محلهدر مجاو -  هاي مناسب:جواريهم -

آوري زباله رعايت فاصله مناسب از مشاغل مزاحم و مراكز جمع -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.مطابق ضوابط سازمان حفاظت محيط

  ي پياده گذر.دسترسي از معبر محلي شبكه -      دسترسي: -
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  اي:پارك ناحيه -

  در مركز ناحيه استقرار يابد. -    د:شعاع عملكرد مفي -

جواري با مراكز آموزشي و فرهنگي، متناسب با موقعيت ناحيه هم -  هاي مناسب:جواريهم -

  بيني شود.تأسيسات خدماتي و تفريحي در پارك پيش

آوري زباله، مناسب از مشاغل مزاحم و مراكز جمع يرعايت فاصله -  هاي همجواري:محدوديت -

  زيست الزامي است.ط سازمان حفاظت محيطمطابق ضواب

ي سواره در حد ضرورت و به ميزان حداقل انجام بيني شبكهپيش -

كيلومتر در  30گرديده و به كيفيتي طراحي گردد كه سرعت در آن از 

  ساعت افزايش نيابد.

اي و كننده ناحيهوپخشو جمع 2دسترسي از معبر شرياني درجه  -  دسترسي: -

  اي.محله

  اي و شهري:پارك ناحيه -

  در مركز ناحيه يا شهر. -    شعاع عملكرد مفيد: -

  جواري با مراكز آموزشي، فرهنگي، درماني، اداري و تجاري.هم -  هاي مناسب:جواريهم -

جواري وجود ندارد شبكه سواره در آن در محدوديت خاصي در هم -  هاي همجواري:محدوديت -

كيلومتر در ساعت  30ا حداكثر سرعت صورت اضطراري و بحداقل و به

  طراحي گردد.

  .2و درجه  1دسترسي از راه شرياني درجه  -      دسترسي: -
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  مراكز ورزشي - 5-7-9

  متر 1000حداكثر  -    شعاع عملكرد مفيد: -

جواري با مراكز ها و فضاهاي سبز عمومي، هممجاورت با پارك -  هاي مناسب:جواريهم -

  نگي.آموزشي و مراكز فره

تأسيسات بهداشتي و درماني، تأسيسات صنعتي و مشاغل مزاحم،  -  هاي همجواري:محدوديت -

آوري زباله، تجهيزات شهري (مطابق ضوابط سازمان هاي جمعمحل

  زيست)حفاظت محيط

  اي.اي و ناحيهي محلهكنندهوپخشدسترسي از شبكه جمع -      دسترسي: -

  

  يكاربري تفريحي و توريست -5-7-10

  در مقياس شهر. -    شعاع عملكرد مفيد: -

ها و فضاهاي سبز و باز عمومي، مراكز فرهنگي و مجاورت با پارك -  هاي مناسب:جواريهم -

  ورزشي.

ونقل و انبارداري، صنايع تأسيسات و تجهيزات شهري، كاربري حمل -  هاي همجواري:محدوديت -

آوري زباله كز جمعو مشاغل مزاحم و حداكثر فاصله ممكن را از مرا

  زيست)داشته باشد (مطابق ضوابط سازمان حفاظت محيط

  .2دسترسي اصلي از معابر شرياني درجه  -      دسترسي: -

  

  كاربري تأسيسات و تجهيزات شهري -5-7-11

  در مقياس شهر. -    شعاع عملكرد مفيد: -

هاي ذيربط تعيين ط ارگانبا توجه به نوع استفاده از اين كاربري توس -  هاي مناسب:جواريهم -

  شود.مي
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هاي ذيربط تعيين با توجه به نوع استفاده از اين كاربري توسط ارگان -  هاي همجواري:محدوديت -

  شود.مي

و در صورت تأييد مراجع  2دسترسي اصلي از معابر شرياني درجه  -  دسترسي: -

  اي.كننده محلهوپخشذيربط از جمع

  

  اتيخدم -مراكز تجاري -5-7-12

  اي:خدماتي محله -مراكز تجاري -

  در مقياس محله. -    شعاع عملكرد مفيد: -

هاي فضاي سبز عمومي، فضاهاي ورزشي، مراكز فرهنگي، ايستگاه -  هاي مناسب:جواريهم -

  اتوبوس.

  آوري زباله.هاي جمعفاصله كافي از مراكز درماني، محل -  هاي همجواري:محدوديت -

  سي از معابر محلي و پياده گذر.دستر -      دسترسي: -

  اي:خدماتي ناحيه -مراكز تجاري -

  در مقياس ناحيه. -    شعاع عملكرد مفيد: -

اي، فضاهاي سبز عمومي و فضاهاي با ساير مراكز خدماتي ناحيه -  هاي مناسب:جواريهم -

بوس، تاكسي)، هاي وسايل نقليه عمومي (اتوبوس، مينيورزشي ايستگاه

  عمومي، فضاهاي كافي براي باراندازي و بارگيري. هايپاركينگ

  بهداشتي، مراكز توليدي. -مراكز درماني -  هاي همجواري:محدوديت -

  با كنترل دسترسي. 2و درجه  1دسترسي از معابر شرياني درجه  -  دسترسي: -

  اي و شهري:خدماتي منطقه -مراكز تجاري -

  هر.در مقياس منطقه و ش -    شعاع عملكرد مفيد: -
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اي، فضاهاي سبز عمومي، فضاهاي با ساير مراكز خدماتي منطقه -  هاي مناسب:جواريهم -

هاي وسايل نقليه عمومي، فضاهاي مناسب براي ورزشي، ايستگاه

  باراندازي، بارگيري.

  بهداشتي، مراكز توليدي. -مراكز درماني -  هاي همجواري:محدوديت -

  با كنترل دسترسي. 2و درجه  1درجه  دسترسي از معابر شرياني -  دسترسي: -

  

  كاربري صنعتي - 5-7-13

  در مقياس ناحيه و شهر. -    شعاع عملكرد مفيد: -

ونقل فضاهاي سبز و باز عمومي، تأسيسات و تجهيزات شهري و حمل -  هاي مناسب:جواريهم -

  و انبارداري.

  فرهنگي. هاي مسكوني، آموزشي، درماني وكاربري -  هاي همجواري:محدوديت -

  و يا معابر اختصاصي اين بافت. 2از طريق معابر شرياني درجه  -      دسترسي: -
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  : چگونگي استفاده از اراضي و همجواري14جدول 

 استفاده ممنوع استفاده مشروط استفاده مجاز تعريف كاربري عنوان كاربري كاربري
چگونگي 
 استقرار

 همجواري

 مسكوني

 مسكوني عام

منظـور  ت مالكيت بهاستفاده از قطعا
بندي زير جاي سكونت كه در دسته

  گيرد:
 مسكوني با تراكم محدود 
 مسكوني با تراكم كم 
 مسكوني با تراكم متوسط 
 مسكوني با تراكم زياد 

  سكونت -
ــطح    - ــي در س ــات آموزش تأسيس

مهدكودك، آمادگي، كودكسـتان و  
  دبستان
  درمانگاه و مراكز بهداشت -
ــاهي - خـــدمات  -تأسيســـات رفـ
تماعي در سـطح شـيرخوارگاه و   اج

  مراكز مشاوره رفاه خانوار
  پرورش گل و درختان -
ــاغل   - ــه مش ــوط ب ــدهاي مرب واح

ــه،     ــگاه زنان ــد آرايش ــانگي مانن خ
خيـــاطي، بافنـــدگي، تـــدريس   
خصوصي و ... مشـروط بـه آن كـه    

ــه فعاليـــتمحـــل ايـــن ــا گونـ هـ
 30غيرمستقل، حداكثر با سـاخت  

  مترمربع باشد.
 -يـد روزانـه  واحدهاي تجاري خر -

  هفتگي (مقايس محله)
در منطقــه مســكوني بلندمرتبــه  -

فقط در طبقه همكف، زيرزمين يـا  
زيرمحوطه باز (تراس يا حياط) اين

ــاختمان  ــه سـ ــداث  گونـ ــا احـ هـ
هـاي  عملكردهاي مربوط به كاربري

هـاي مجـاز   غيرمسكوني (اسـتفاده 
 غير از سكونت) بالمانع است.

احــداث مهــدكودك بــا مجــوز از  -
  هاي ذيربطمانساز
احداث مطب، دفتر وكالت و دفتر  -

مهندسي توسط مالك با اخذ مجوز 
  هاي ذيرربطاز سازمان

هاي خانگي مانند: كالس فعاليت -
ــپزي و   ــاطي و آشـ ــري و خيـ هنـ
آرايش، تدريس خصوصـي، صـنايع   
ــتي توســط مــالكين ســاكن     دس

درصـد   30مشروط بر آنكه بيش از 
از فضاي مسكوني بـه فعاليـت يـاد    

ده اختصاص نيابد با اخـذ مجـوز   ش
  فعاليت
ــأمين   - ــا تـ ــاه بـ ــداث خوابگـ احـ

ــه شــبكه حــداقل    12دسترســي ب
متـــري و رعايـــت عـــدم اشـــراف 

هــا بــه ســاير واحــدهاي گشــودگي
  مجاور
كاربريتبديل كاربري مسكوني به-

هاي غير مسكوني بجز مـوارد ذكـر   
شده مشروط به تصويب كميسيون
هاي ذيربط دسترسـي مناسـب بـه    

هاي شهري و عدم مغايرت با شبكه
كاربري قطعـات همجـوار و تـأمين    

  باشد.پاركينگ مورد نياز ميسر مي
ــه  - تبــديل هــر ســطح مســكوني ب

ــا   ــزايش و ي ــه اف ــديگر و هرگون يك
كاهش تراكم و ارتفاع بنا با تصويب 

ــربط و اصــالح كميســيون هــاي ذي
طــرح شــبكه دسترســي و ســطوح 
فضاي سبز و آموزشي متناسـب بـا   

 اكم ميسر است.تغيير تر
 

در اين منطقه ايجـاد   -
ــاري  ــاي تجـ عملكردهـ
مـــزاحم و آلـــودگي زا، 
ــاه  ــنايع، كارگـــ صـــ
ــاي  هاوعملكردهـــــــ
نامناسب يا ناسازگار بـا  
منطقه مسكوني ممنوع 

  است.
هاي ناسازگار بـا  كاربري

  منطقه مسكوني:
 صنعتي 
 بيمارستان 
 بنزينپمپ 
 نشانيمراكز آتش 
ــي و   ــالن ورزشـــ ســـ

 استاديوم
 امي و اداريمراكز انتظ 
 و ترمينالپايانه 

اســتقرار  -
در كنـــاره 
مسـيرهاي  
ــاده و  پيــ
ســــــواره 
 كندرو

ــودك   - ــارك كـ پـ
  محله و ناحيه

  كتابخانه عمومي -
زمـــين ورزشـــي  -

  كودكان
  مركز بهداشت -
مساجد، حسينيه -

  ها و تكايا
دبســـــــــتان و  -

  راهنمايي
اي و تجاري محله -

اي (خريـــد ناحيـــه
  روزانه و هفتگي)

ك و مهــــــدكود -
 آمادگي

 مسكوني ويژه

قطعات ماليكـت مسـكوني واقـع در    
هــاي خــاص كــه مشــمول محوطــه

تواند در اند و ميضوابط خاص گشته
  هاي زير جاي گيرند:بنديدسته

محوطه مسكوني ارزشمند (تاريخي،  
هـاي  معاصر و ...) عالوه بـر اسـتفاده  

مجاز عنوان شـده، تجـاري و خـرده   
بـه  فروشي مراكز محـالت و نـواحي  

ويژه فروش توليدات صـنايع دسـتي   
كه بـا شخصـيت تـاريي و عملكـرد     
مجموعــه همــاهنگي داشــته باشــد  

 مجاز است.
 هامسكوني ويژه اطراف مادي 
مســكوني معــوض اراضــي خــدماتي  

هـاي ذكـر شـده،    عالوه بر اسـتفاده 
منظـور تـأمين خـدمات    استفاده بـه 

اي مورد نيـاز براسـاس سـرانه   محله
 هاي طرح مجاز است.

 سكوني ويژه مزارع شهريم 
 مسكوني ويژه باغات شهري 

كاربري 
 مختلط

  خدماتي -تجاري
 -مسكوني -تجاري

  خدماتي
  خدماتي -مسكوني

 خدمات مختلط

استفاده واحد و يـا مخـتلط از يـك    
هـاي  منظور كاربريقطعه مالكيت به
  تجاري و خدماتي

اســتفاده واحــد يــا مخــتلط از يــك 
هـاي  بريمنظور كارقطعه مالكيت به

  تجاري، خدماتي و مسكوني
اســتفاده واحــد يــا مخــتلط از يــك 

هـاي  منظور كاربريقطعه مالكيت به
  مسكوني و خدماتي

اســتفاده واحــد يــا مخــتلط از يــك 
هـاي  منظور كاربريقطعه مالكيت به

 خدماتي

هاي مخـتلط  استفاده مجاز كاربري
ــدماتي،   ــكوني، خ ــد از: مس عبارتن

 تجاري، پاركينگ عمومي
   

ــواري  در همجـــــ
واحدهاي مسـكوني  

ــا ســاختمان هــاي ب
اداري و تجــاري بــه
ــدهاي   ــورت واح ص
مخـــتلط تـــأمين  
دسترســي مســتقل 
ــدهاي   ــراي واحـ بـ
مسكوني و تفكيـك  

ــاي پاركينــــگ هــ
مربوط به واحدهاي 
ــكوني از  مســـــــ

ــاي پاركينــــگ هــ
ــي   ــومي الزامـ عمـ

 است.
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عنوان 
 كاربري

 همجواري چگونگي استقرار استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف كاربري
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شــامل دبســتان، راهنمــايي،   
ــيش ــتان، پ ــگاهي، دبيرس دانش

ــذهبي   ــوزش م هنرســتان و آم
  است

ضــوابط مــربط بــه مــدارس    
غيرانتفــاعي مطــابق مصـــوبه   

عـــالي شهرســـازي   شـــوراي
2/11/74 

  از اين كاربري در سلسله مراتب شهري عبارتند از:عملكردهاي مج
  رده محله: مدرسه ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان

  هااي و هنركدههاي نهضت سوادآموزي، مراكز آموزش حرفهرده ناحيه: كالس
رده شهر و فراتر: مدارس ويژه نابينايان، مدارس ويژه معلولين و كودكان 

 استثنايي

يع، انبار و عنوان صنااستفاده به -
  توليدات كارگاهي

  نشانيمراكز آتش -
  پايانه و ترمينال -
  بنزينپمپ -
  سالن ورزشي و استاديوم -
  مراكز اداري و انتظامي -
 بيمارستان -

دبستان و راهنمايي: همجواري با مسيرهاي اصلي 
پياده، نزديكي با سواره كند محلي، عدم تداخل 

  با مسيرهاي اصلي سواره
هنرستان: نزديكي با معابر اصلي و دبيرستان و 

 مسيرهاي اتوبوسراني شهري

دبستان: همجواري با فضاي سبز عمومي، مؤسسات فرهنگي، محالت مسكوني، 
  ايتجاري محله

هاي ورزشي راهنمايي: همجواري با فضاي سبز عمومي، مؤسسات فرهنگي يا زمين
  كوچك و بافت مسكوني
س ناحيه، مؤسسات و مراكز فرهنگي، زمينهاي عمومي در مقايدبيرستان: بوستان

  هاي ورزشي، معابر اصلي و مسير اتوبوسراني شهري
هاي ها و مراكز درماني كه داراي بخشهمجواري واحدهاي آموزشي با بيمارستان

هاي كوچك بستري هستند. واحدهاي ورزشي، واحدهاي تفريحي كودكان، كارگاه
 توليدكننده صدا ممنوع است.
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درماني: شامل پايگاه بهداشـت،  
درمـــاني،  -مراكـــز بهداشـــتي

كلينيك، بيمارسـتان و پايگـاه   
  اورژانس است.

بهداشتي: شامل گرمابه عمومي 
 هاست.و آبريزگاه

  درماني: عملكردهاي مجاز اين كاربري در سلسله مراتب شهري عبارتند از:
عمومي و درمان هاي تزريقات و مطب پزشكان رده محله و ناحيه: بخش

  سرپايي
ها و ها، راديولوژي، برخي از داروخانهها و آزمايشگاهرده منطقه: درمانگاه

  ها، مراكز اورژانسبيمارستان
  ها و مراكز توانبخشيهاي اصلي شهر، بيمارستانرده شهر و فراتر: بيمارستان

 ها و رختشويخانه است.عملكردهاي مجاز كاربري بهداشتي گرمابه

هاي ايجادكننده آلودگي كارگاه
هاي ايجادكننده محيطي و كاربري
  آلودگي صوتي مانند:

  كاربري صنعتي -
  پايانه و ترمينال -
  بنزينپمپ -
  ورزشي -
 ايپارك كودك و پارك محله -

درمانگاه نزديك مركز ناحيه، بر خيابان شرياني 
اصلي و فرعي و محلي. منطقه بهينه  2درجه 

مجاورت محورهاي مجهز استقرار درمانگاه در 
  است.

بيمارستان: نزديك مركز منطقه و بر خيابان 
 شرياني درجه دو قرار گيرد.

  هاي مركز منطقه و فضاي سبز شهريدرمانگاه: همجواري با كاربري
هاي مركزمنطقه، فضاي سبز شهري و نزديكي به بيمارستان: همجواري با كاربري

  نشانيايستگاه آتش
هاي بستري هستند با ها و مراكز درماني كه داراي بخشهمجواري بيمارستان

واحدهاي ورزشي عمومي يا واحدهاي تفريحي كودكان واحدهاي آموزشي و كارگاه
 هاي كوچك توليدكننده صدا ممنوع است.
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شامل بوسـتان و فضـاي سـبز،    
فضـاي بـازي كودكـان، فضـاي     
ــابر   ــه مع ســبز و حــرايم و ميان

 است.

  اي مجاز اين كاربري در سلسله مراتب شهري:عملكرده
  ايرده محله: پاركينگ محله
  ايرده ناحيه: پاركينگ ناحيه
  ايرده منطقه: پاركينگ منطقه
هاي اصلي شهر، فضاي سبز حفاظت شده و حرايم سبز رده شهر و فراتر: پارك

  معابر.
  منظور بازي كودكانامكانات و فضاهاي الزم به -
  قايقراني -
 هاي ورزشي در فضاي آزاد غيرتخصصياليتفع -

  درمانگاه و بيمارستان
  مراكز اداري انتظامي

  بنزينپمپ
  پايانه و ترمينال

 صنعتي

بوستان كودك: نزديك مركز واحد همسايگي و 
نزديك به مسيرهاي اصلي پياده قرار گيرد و با 

  مسيرهاي سواره تداخل نداشته باشد.
و نزديكي اي: در مرازك محله بوستان محله

مسيرهاي اصلي پياده باشد با مسيرهاي اصلي 
سواره تداخل نداشته باشد و به سواره كند درون 

  اي نزديك باشد.محله
بوستان ناحيه: در مراكز ناحيه و در نزديكي با 

شهري باشد. در كنار مسيرهاي اصلي سواره درون
 قرار گيرد. 2سواره شرياني درجه 

  فضاي سبز عمومي به تفكيك سلسله مراتب شهري:اولويت سازگاري و همجواري 
هاي ها، كاربريهاي آموزش مثل كودكستانبوستان كودك: همجواري با كانون
  واحد همسايگي و واحدهاي مسكوني

اي: همجواري با مراكز تجاري و تفريحي، مراكز آموزشي مثل بوستان محله
  دبيرستان

فروشي) و شي و تجاري (خردهطور كلي همجواري با فضاهاي مسكوني، آموزبه
 ورزشي داراي ارجحيت است.
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 ورزشي
مل مجموعه ورزشي، فضاي ورزشي شا

 سرپوشيده و فضاي ورزشي روباز است.

هاي ورزشي (چمن)، سالن هاي بازي، زمينهاي ورزشي، زمينكلوپ
هاي بازي زمستاني، مجموعه ورزشي، باشگاه، ورزشگاه، استخر، پيست

 ورزشي، استاديوم

  صنعتي -
  ها و ترمينالپايانه -
خشبيمارستان و درمانگاه داراي ب -

  هاي بستري
  آموزشي -
 نشانيآتش -

محل بازي كودكان بهتر است در مجاور 
دسترسي پياده استقرار يابد، ساير 
فضاهاي ورزشي در مسير سواره سريع 

 استقرار يابند.

ها به دو هاي ورزشي اين كاربريدر ارايه ضوابط همجواري كاربري
  شوند:دسته تقسيم مي

اي، ن: مسكوني، تجاري محلههاي بازي كوچك براي كودكازمين
پارك كودك، پارك ناحيه، دبستان، راهنمايي، دبيرستان، فضاهاي 

  باز شهري مهدكودك و كودكستان
 هاي باز شهري، پارك ناحيه و منطقهساير فضاهاي ورزشي: زمين

 مذهبي -فرهنگي

خانه، فرهنگي شامل: كتابخانه و قرائت
  سينما، پرورش فكري كودكان و نوجوانان
مذهبي: شامل مسجد، حسينيه، تكيه 
امامزاده، آرامگاه ويژه، اماكن مذهبي اقليت

 هاي فرهنگي مذهبيها و مجموعه

خانه، سينما، تئاتر، فرهنگسرا، خانه فرهنگي: كتابخانه عمومي، قرائت
هاي هنري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان، موژه، مراكز فرهنگ، كانون

هاي ها، اماكن و محوطهدهاي ارشادي، كانونو تاالر اجتماعات، بنيا
تاريخي، مؤسسات انتشاراتي، نمايشگاه، انجمن، آرامگاه مشاهير مذهبي، 
مسجد، حسينيه، تكيه، مجموعه فرهنگي مذهبي، فاطميه، هيئت آموزش 

 مذهبي، كليسا، مصلي

  صنعتي -
  ها و ترمينالپايانه -
  مهدكودك و كودكستان -
 درماني -بهداشتي -

هنگي: در مسير سواره شهري استقرار فر
  يابند.

مذهبي: در مجاورت مسيرهاي پياده 
 استقرار يابند

  فرهنگي: مسكوني، آموزشي، فضاي سبز
 هاي باز شهري، فضاي سبز، مسكوني، آموزشيمذهبي: زمين

 پاركينگ

محل نگهداري و توقف دائم يا موقت 
صورت تواند بهوسائط نقليه كه مي

و خصوصي يا پاركينگ پاركينگ جمعي 
 عمومي وجود داشته باشد

 پاركينگ خودرو
اي غير از پاركينگ ممنوع هر استفاده

 است
اي و ناحيهدر مراكز تجاري شهري منطقه

 اي استقرار يابند.

تر تري دارند نزديكها توقف كوتاههايي كه مراجعين آنبه كاربري
هاي رت كاربريها و ... در مجاوها، داروخانهباشد. نظير بانك

 خدماتي

 -گردشگري
پذيرايي و 
 تفريحي

آپارتمان،  -شامل مهمانپذير، هتل، هتل
سالن غذاخوري، كمپينگ، خدمات 

 تفريحي، گردشگري

هاي بزرگ برگزاري جشن و مهماني، سالن خانه، رستوران، تاالر، سالنقهوه
 - غذاخوري، مهمانپذير، هتل، آپارتمان، كمپينگ، خدمات تفريحي

 دشگري، مسافرخانه، هتل، پانسيونگر
 

اي و در مراكز خدمات شهري منطقه
اي. در مجاور محورهاي شهري و ناحيه
 خدماتي

 

 انتظامي -اداري

منظور ادارات استفاده از قطعه مالكيت به
ها، ها، سازمانواحدهاي ستادي بانك
هاي وابسته به دولت نهادها، و ديگر ارگان

حدهاي و بخش خصوصي همچنين وا
 مرتبط با نيروي انتظامي

شهرداري مناطق، دفاتر اسناد رسمي، دفاتر ازدواج و طالق، دفاتر و ادارات 
 رانندگي، اداره آموزش و پرورش و ... -هاي راهنماييپست، كيوسك

اي، اي و ناحيهمسكوني، تجاري محله
بنزين، فضاي آموزشي، صنعتي، پمپ

 اي وسبز عمومي غير از مقياس منطقه
 شهري

اي در مسير سواره شهري و مراكز منطقه
هاي كوچك مياستقرار يابند و در مقياس

توانند در مسير سواره محلي واقع شوند 
 مانند دفاتر پست محلي

نشاني، اي، مراكز آتشاي و منطقههاي باز شهري، پارك ناحيهزمين
 هاي بازي كوچكها، درماني، ورزشي غير از زمينبانك
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  : چگونگي استفاده از اراضي و همجواري14دول ادامه ج
دسته
بندي 
 كاربري

 استفاده ممنوع استفاده مجاز تعريف كاربري عنوان كاربري
چگونگي 
 استقرار

 همجواري

ي
ربر
 كا
اير
س

 ها

آموزش عالي 
و فني حرفه
 اي

ها و آموزش عالي شامل واحدهاي تربيت معلم، مدارس عالي، دانشگاه
  مراكز پژوهشي است.

 اي شامل واحدهاي رسمي آموزش فني و حرفه استموزش فني حرفهآ

هاي هاي علميه، تربيت معلم، موسسهها، دانشسراها حوزهها، دانشكدهمدارس عالي، دانشگاه
 اي تخصصي، مراكز پژوهشي و تحقيقاتهاي آموزشي و حرفهآموزشي، مجتمع

  صنعتي -
 بنزينپمپ -

در مجــــاورت 
مســير ســواره 
 واقع شود

اي، اي و منطقـه ارك ناحيـه پ
كتابخانـــه عمـــومي، ســـالن 

ــتاديوم  ــي و اسـ ــا، ورزشـ هـ
 دبيرستان و هنرستان

حمل و نقل و 
 انبارداري

حمل و نقل و انبارداري: شامل پارك سوار، پايانه مسافربري و باسكول 
  است.

 انبارداري: شامل سردخانه سيلو و انبارداري است.

سيلو،  -فرودگاه ميادين تخليه و بارگيري -باسكول -انه باربريپاي -پايانه مسافربري -پارك سوار
 سردخانه -انبارداري

   

تأسيسات و 
تجهيزات 
 شهري

تأسيسات شهري شامل تأسيسات آب و فاضالب، برق، گاز، مراكز مخابرات 
و صدا و سيماست. تجهيزات شهري: جايگاه عرضه گاز و پخش مواد نفتي 

شهرداري، مخازن نگهداري سوخت، مراكز نشاني و خدمات و مراكز آتش
 آوري و انتقال زباله، گورستان و كشتارگاه استجمع

هاي برق، منظور پستهاي مصوب كميسيون ماده پنج براي هر قطعه مالكيت بهتنها استفاده
هاي آتشهاي امدادي شبكه گازرساني، مراكز فني و خدماتي شبكه تلفن شهري، ايستگاهپست

هاي امداد شبكه آبرساني، كشتارگاه، گورستان، آوري و تفكيك زباله، پستنشاني، جمع
 تأسيسات اصلي گازرساني، جايگاه عرضه گاز مايع و مواد نفتي، مخازن نگهداري سوخت و ...

ــارك و   مســكوني، آموزشــي، پ
فضاي سبز، ورزشـي، تجـاري،   
ــذهبي،   ــاعي، م خــدمات اجتم

 اداري، انتظامي

در مجــــاورت 
ســواره  مســير
 قع شودوا

 

صنعتي و 
كارگاهي 
 غيرمزاحم

هاي منظور انجام فعاليتكاربري صنعتي: استفاده از قطعه مالكيت به
  توليدي صنعتي غيرمزاحم

هاي منظور انجام فعاليتكاربري كارگاهي: استفاده از قطعه مالكيت به
 هاي خدماتي تعميراتيتوليدي كارگاهي و فعاليت

هاي توليدي كوچك و خدمات تعميراتي غيرمزاحم ظور فعاليتمنكارگاهي: تنها استفاده به
  متجانس و مكمل يكديگر و تأسيسات شهري و واحدهاي خدماتي جنبي مورد نياز كاركنان

هاي منظور فعاليتها با كاربري صنعتي بهصنعتي: استفاده از قطعات مالكيت واقع در محوطه
  صنعتي و تأسيسات شهري و خدمات جنبي مورد نياز

هاي خدمات فني كوچك، هاي آهنگري كوچك، انواع كارگاههاي تجاري كوچك، كارگاهكارگاه
هاي تعميراتي لوازم ها و كارگاههاي كوچك خودرو، خياطيسازي، تعميرگاهكارگاه درب و پنجره
 هاي لوازم مجاز الكتريكيهاي اتومبيل و خودرو، تعميرگاهبرقي مجاز، تعميرگاه

  مسكوني -
  زشيآمو -
  درماني -بهداشتي -
  مذهبي -فرهنگي -
 پارك عمومي -

 
  فضاي باز -
 نشانيمراكز آتش -

خدمات 
 اجتماعي

شامل شيرخوارگاه، مهدكودك و آمادگي، كودكستان، پرورشگاه و كانون 
اصالح تربيت، مراكز نگهداري كودكان استثنايي، آسايشگاه سالمندان، 

 م نهادهاي مردها و تشكلندامتگاه، سازمان

شيرخوارگاه، مهدكودك، آمادگي، كودكستان، پرورشگاه، كانون اصالح و تربيت، مراكز نگهداري 
كودكان استثنايي، آسايشگاه سالمندان، ندامتگاه، مراكز جمعيت هالل احمر، مراكز خدمات 

هاي امداد، مؤسسات خيريه، مجتمع اي، سازمان كارگري جزيي، شوراي شهر، كميتهمشاوره
 حمايتي و ساير اماكن اجتماعي خدمات
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  هاي قانوني و ضوابط آنهاحريم -5-8

  شود.شوند گفته ميبه اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور مي

  

  عملكردهاي مجاز به تفكيك سطوح تقسيمات شهري -1- 5-8

هاي بينآهنم قانوني تملك راهها و راه حريها، آبگيرها، مسيلها، تاالبحريم قانوني رودخانه شهر: -

  شهري و تأسيسات زيربنايي آب و برق و گاز و نفت و فاضالب.

  

  حريم تأسيسات و صنايع راديواكتيو -2- 5-8

گردد و رعايت آن حريم تأسيسات و منابع راديواكتيو توسط سازمان انرژي اتمي تعيين مي

  الزامي است.

  

  توزيع مواد سوختيهاي ها و جايگاهحريم پمپ بنزين - 3- 5-8

هاي توزيع مواد سوختي واقع شده در داخل محدوده ها و جايگاهبنزينحريم امنيتي پمپ

  شرح زير است:شهر به

هاي همجوار متر فاصله از كاربري 5ها بايد داراي حداقل بنزينمخزن و انبار مواد سوختي و پمپ -1

  باشند.

  هاي همجوار باشد.تر فاصله با ساختمانم 3بنزين بايد داراي ساختمان اداري پمپ -2

  بنزين در محدوده بازار موجود شهر (منطقه تجاري) ممنوع است.ايجاد انبار مواد سوختي و پمپ -3

هاي تا هنگامي كه ضوابط و مقرراتي از طرف وزارت نفت براي رعايت شرايط ايمني جايگاه تبصره:

هاي ايد رعايت گردند. در صورت اعالم حريمتوزيع مواد سوختي اعالم نشده است موارد فوق ب

  حفاظتي از طرف وزارت مذكور، آن مقررات مالك عمل خواهد بود.
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هاي متر از ساختمان 5هاي ستادي نيروهاي نظامي و انتظامي حداقل حريم امنيتي ساختمان -

  يابد.همجوار بوده و اين حريم بايد از داخل ملك و زمين نيروي نظامي و انتظامي اختصاص 

چنانچه ادارات مهندسي نيروهاي انتظامي در اين مورد ضابطه خاصي داشته باشند رعايت  تبصره:

  ضوابط مذكور الزامي است.

  

  حريم صنايع مزاحم شهري -4- 5-8

زيست و حريم صنايع مزاحم شهري براساس مقررات اداره بهداشت محيط، سازمان محيط

  گردد.هاي مربوطه تعيين و عمل ميساير سازمان

  

  حريم صنايع غيرمزاحم شهري -5- 5-8

هاي تعيين شده براي اين كاربري در اطراف آن حريم صنايع غيرمزاحم شهري در محدوده

  باشد.متر است كه اولويت با فضاي سبز مي 25با عمق 

  

  استعالم و رعايت حريم - 6- 5-8

  است.استعالم و رعايت حريم هرگونه كاربري از سازمان متولي آن الزامي 

  

  شهريهاي بينحريم حفاظتي جاده - 7- 5-8

هاي بين شهري و كنارگذر داخل محدوده استحفاظي براساس حريم حفاظتي اطراف جاده

مصوبه مذكور  3عالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحيه بند شوراي 1/3/1368مصوبه مورخ 

  ابط زير است:عالي شهرسازي و معماري ايران براساس ضوشوراي 3/2/1369مصوب 
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 150هاي كناگذر و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق اراضي واقع در حد فاصل جاده -1

هاي مذكور چنانچه خارج از محدوده استحفاظي واقع متري از حد حريم قانوني راه در برخي از جاده

محدوده و وسعت گردند. مگر اينكه فاصله كمربندي از هاي مذكور اضافه مياند به محدودهشده

اراضي فيمابين به حدي باشد كه در طول عمر طرح تأثيري در ميزان و جهت گسترش شهر نداشته 

و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را عمالً غيرممكن بسازد كه تشخيص آن با كميسيون 

  عالي شهرسازي و معماري شهر خواهد بود.شوراي 5ماده 

متر، از بر حريم راه در طرفين جاده كمربندي  150تأسيسات تا عمق  ايجاد هرگونه ساختمان و -2

هاي مذكور هاي استحفاظي و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي همسطح به جادهواقع در حريم

  ممنوع است.

هاي بين شهري واقع در محدوده احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راه -3

هاي متر از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راه 150ا به عمق استحفاظي و حريم شهره

هاي خاص كه هم محل كاربري دسترسي همسطح به جاده اصلي ممنوع است. مگر در مورد كاربري

هاي مصوب جامع و تفصيلي ترسيم شده يا ضوابط هاي دسترسي الزم عيناً در قالب طرحو هم راه

  .مربوط به آنها تعيين شده باشد

هاي كشاورزي و باغات و برداري (كاشت، داشت و برداشت از زمينتأسيسات الزم براي بهره تبصره:

هاي واقع در مسير ها، تونلهاي مخابراتي، پلهاي انتقال نيروي برق و شبكههمچنين خطوط پايه

بندها آبرساني، سيل هايهاي آبياري، خطوط و لولهها و شبكههاي انتقال نفت و گاز، كانالها، لولهراه

  گيرها از مشمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند.و سيل

هاي بين روستايي و بين شهري برحسب نوع و درجه شبكه به شرح جدول زير حريم راه  

  باشد.مي
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  هاي روستايي و بين شهري: حريم راه15جدول 

 نوع راه
 حريم قانوني راه ازخط

 B2محور 
A B D 

  عرض نوار تأسيسات و
 Cخدمات زيربنايي 

 30 100 25 5/112 5/12 روستايي

 30 100 35 5/117 5/17 فرعي

 30 100 45 5/122 5/22 اصلي دو خطه

 30 100 76 138 38 اصلي چهارخطه

 30 100 76 138 38 بزرگراه

 30 100 76 138 38 آزادراه

 30 100 120 160 60 آزادراه

  

  باشد.متر مي 45ها ها وآزادراههاي اصلي، بزرگراههاي ورودي و خروجي به راهيم راهحر

  Aصد متر بعالوه نصف حريم قانوني راه: عرض محدوده يك  

 Bحريم قانوني راه :  

  Cعرض نوار تأسيسات خدمات زيربنايي :  

 Dصد متر بعداز حريم قانوني راه: عرض محدوده يك  

  

  

  

  

  

  

هيأت وزيران صدور مجوز براي ايجاد هرگونه  16/11/1381مصوبه  2براساس ماده 

هاي آهنها و راهعمق يكصد متر از انتهاي حريم راهساختمان و ديواركشي و تأسيسات و نظاير آن به

  كشور با رعايت موارد زير مجاز است.



 

  208ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

آهن نظير ه يا راهصدور هرگونه مجوز براي ايجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني را -

هاي پليس گير، پاسگاهباالتر) تونل، ديوار حائل، ديوار ضامن، گالوي بهمن  متر و 10پل (با دهانه 

متر در طول  250تا  100هاي همسطح و غيرهمسطح و نظاير آنها در فاصله راه، پاركينگ، تقاطع

خدمات زيربنايي حسب مورد  محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است. ايجاد تأسيسات

  باشد.با مجوز وزارت راه و ترابري مجاز مي

هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند (كليه زمينصدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين -

هايي كه به موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشاورزي يا باغ شناخته شده و تبديل آنها منع 

ست. مگر اينكه مالك اراضي، مجوز الزم مبني بر بالمانع بودن تبديل اراضي قانوني دارد) ممنوع ا

خانه، حفر ربط اخذ و ارايه نمايد. ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغ، تلمبهكشاوري را از مراجع ذي

چاه و نظاير آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري 

  است. بالمانع

محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر يك متر با مجوز و طبق مشخصاتي  تبصره:

  كند بعد از نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي بالمانع است.كه وزارت راه و ترابري تعيين مي

محدوده يكصد هاي كشور، از ابتداي آهنها و راهمتر براي راه 30اراضي واقع در نوار به عرض  -

آهن، فقط داراي كاربري تأسيسات زيربنايي خواهند متري، بالفاصله بعد از حريم قانوني راه و راه

  بود. مستحدثات مجاز در اين محدوده (نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي) عبارتند از: 

  و امثال آن.هاي تأسيسات زيربنايي نظير خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت، مخابرات شبكه -1

ها و ايجاد تأسيسات وابسته به آن نظير پاركينگ با رعايت حقوق مكتسبه افزايش حريم راه -2

  تأسيسات زيربنايي ايجاد شده.

در مواردي كه عرض نوار ياد شده براي تأسيسات زيربنايي براساس معيارهاي فني و  :1تبصره 

  استفاده بيش از نوار ياد شده بالمانع است. مهندسي كافي نباشد، با هماهنگي وزارت راه و ترابري



 

  209ـــــــ ضوابط و مقررات ــــــــــــــــــــــــــ آباد،دولتـــــ طرح جامع شهر 

براي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده با كاربري تأسيسات زيربنايي، هرگونه  :2تبصره 

تصرف و استفاده از اراضي مذكور، براي كليه متقاضيان منوط به رعايت قوانين مربوط ازجمله اليحه 

 -هاي عمومي، عمراني و نظامي دولتبراي اجراي برنامهقانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك 

  شوراي انقالب است. -7/11/1385مصوب 

هاي خدماتي و رفاهي در هاي صنعتي و مسكوني، مجتمعبراي ايجاد مستحدثاتي نظير شهرك -

  نمايد.نامه، مجوز صادر ميخارج از محدوده قانوني شهرها مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين آيين

واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختي، تعميرگاه وسايط  :1تبصره 

هاي خدماتي و رفاهي و در نقليه، هرگونه فروشگاه، هتل و متل و نظاير آنها در قالب مجتمع

غرف  مكانهايي كه وزارت راه و ترابري در چارچوب قانوني اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت

مصوب  -راهيهاي خدمات رفاهي بينهاي عمومي بار و مسافر و مجتمعهاي پايانهو فروشگاه

  شوند.نمايد، مستقر و احداث ميتعيين نموده يا مي -1377

ها در موارد زير ممنوع ايجاد هرگونه مستحدثات در محدوده يكصد متري بعد از حريم راه :2تبصره 

  است:

  اند.يي كه روستاها در يك سمت آنها قرار گرفتههادر سمت ديگر راه -1

  ها و كنار گذرها.در ضلع خارجي كمربندي -2

در نقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جديد باعث كاهش زاويه و محدوده  -3

  ديد گردد.

  بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم. -4

نامه هاي موجود، رعايت مفاد اين آيينا يا بازنگري طرحدر تهيه طرح جامع، تفصيلي و هادي شهره

  شود.الزامي بوده و هرگونه تغيير در آن تغيير اساسي محسوب مي

هاي كشور در محدوده آهنها و راهاحداث مستحدثات در محدوده يكصد متر بعد از حريم راه -



 

  210ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هاي هادي، مجاز مياصالح طرحنامه و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، با رعايت مفاد اين آيين

  باشد.

  نامه مجاز است.در روستاهاي فاقد طرح هادي، صدور مجوز در چارچوب اين آيين :1تبصره 

نامه هاي جديد، رعايت مفاد اين آيينهاي هادي مصوب يا طرحدر تهيه و بازنگري طرح :2تبصره 

  الزامي است.

نحوي هاي كشور الزم است، در صدور مجوز بهآهنراه ها ومنظور تأمين حداكثر ايمني براي راهبه -

ترتيب عمل شود كه بعد از نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي باتوجه به موقعيت محل و زمين، به

  محوطه يا فضاي سبز، پاركينگ و سپس بنا و اعياني قرار گيرند.

ير آن به هر كيفيت در محدوده نصب نورافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو اعم از تبليغاتي يا غ -

  نمايد.نامه، برابر ضوابطي است كه وزارت راه و ترابري تعيين و اعالم ميموضوع اين آيين

 نـآهها و راهالح قانون ايمني راهـويب قانون اصـتحدثاتي كه قبل از تصــكليه مس :3ماده 

هاي كشور آهنها و راهيم راهدر خارج از حريم و در محدوده يكصد متر بعد از حر -1379مصوب  -

باشند در موارد زير ملزم به تطبيق وضعيت خود ربط در حال احداث ميبا اخذ مجوز از مراجع ذي

  هستند:

ممنوعيت ايجاد مستحدثات در نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي (در مواردي كه هنوز كار  -الف

  اجرايي شروع نشده است).

عياني براي تأمين بيشترين فاصله اعياني از نوار با كاربري تأسيسات تجديدنظر در جانمايي ا -ب

  زيربنايي (در مواردي كه هنوز كار اجرايي شروع نشده است).

  تأمين دسترسي مناسب. -ج

ربط كه هنوز كار اجرايي آنها شروع نشده است. مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذي تبصره:

نامه معتبر بوده و پس از انقضاي مهلت مذكور، ين آيينماه پس از تاريخ ابالغ احداكثر شش



 

  211ـــــــ ضوابط و مقررات ــــــــــــــــــــــــــ آباد،دولتـــــ طرح جامع شهر 

صورت وزارت مذكور دارندگان مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري هستند. در غيراين

  وساز فاقد مجوز جلوگيري نمايد.موظف است از هرگونه ساخت

ز طبق مفاد اين آيينشود در قبال صدور مجوبه وزارت راه و ترابري اجازه داده مي :4ماده 

نامه نسبت به وصول وجوهي به شرح زير از كليه متقاضيان ايجاد مستحدثات اقدام نمايد. وجوه اخذ 

  رسد.ها به مصرف ميسازي راهمنظور ايمنشده به حساب خزانه واريز و صددرصد آن به

ها از هوزارت راه و ترابري موظف است در جهت ارتقاي كيفيت فضاي اطراف را :5ماده 

ها و طريق مطالعه، مسايلي نظير مالكيت اراضي موجود در طرح، وضعيت موجود كاربري

هاي توپوگرافي، محيطي، ميراث فرهنگي، ايجاد منظر مناسب، ويژگيمستحدثات، مسايل زيست

ريزي و ارايه ضوابط هاي هر ناحيه، تعيين كاربري مناسب، ضمن برنامهاجتماعي و اقتصادي ظرفيت

  اقدام نمايد.» هاي كشورطرح هدايت و ساماندهي فضايي براي هريك از راه«م نسبت به تهيه الز

  باشند.نامه مستثني ميهاي روستايي از شمول اين آيينراه :6ماده   

  

  هاي تأمين آب شربها و قنوات و چاهحريم رودخانه -8- 5-8

كار برده شده عاني ذيل بهاصالحات مندرج در اين قسمت از نظر اجرايي مقررات آن در م

  :است

  .طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته باشدمجرايي است طبيعي كه آب به :رودخانه

طور دايم يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه مجرايي است طبيعي كه اب آن به :نهر طبيعي

 .آبريز مشخصي نباشد

 .صورت ابتدايي احداث شده باشدخاص بهوسيله اشمجراي آبي است كه به نهر سنتي:



 

  212ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

زمين باتالقي و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و اغلب در مد بزرگ دريا  :مرداب

زير آب رود. همچنين اراضي پستي كه در مناطق غيرساحلي در فصول بارندگي و سيالب غرقاب 

 .شده و اغلب در تمام سال حالت باتالقي داشته باشد

 ماند.شده و باقي مياراضي پستي است كه در جريان سطحي و زيرزميني آب در آنها جمع :بركه

هاي موقتي در آن جريان پيدا : مجرايي طبيعي است كه سيل حاصله از باران و برف و رگبارمسيل

 كند.مي

وث سيالب تأثير عوامل طبيعي يا غيرطبيعي امكان حدمجرايي است طبيعي كه تحت :مسيل متروكه

 .در آن وجود نداشته باشد

، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آثار هيدرولوژيك و داغاب آن قسمت از رودخانه بستر:

اي هاي آب منطقهوسيله وزارت نيرو و يا شركتهاي برگشت مختلف بهو حداكثر طغيان با دوره

  .شودتعيين مي

ر محدوده شهرها طبق مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ها ددوره برگشت طغيان رودخانه -

اي يا آب و هاي آب و منطقهتعيين و جهت برآورد سيالب با تناوب موردنظر به وزارت نيرو و شركت

 .گرددبرق اعالم مي

ساله به  25تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداكثر طغيان با دوره برگشت  -

شود و در مناطقي كه ضرورت اي و آب و برق تعيين ميهاي آب منطقهيرو و شركتوسيله وزارت ن

هاي ، شركتساله مالك مصاحبه قرار گيرد 25تر يا بيشتر از ايجاد نمايد سيالب با دوره برگشت كم

هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز الذكر بر حسب مورد يا ارايه نقشهفوق

  .م را اخذ خواهند نمودالز

ها يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر ، مسيلهاتغييرات طبيعي بستر رودخانه -

  .، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شدسابق كماكان در اختيار حكومت اسالمي است



 

  213ـــــــ ضوابط و مقررات ــــــــــــــــــــــــــ آباد،دولتـــــ طرح جامع شهر 

مرداب و بركه طبيعي است ، نهر طبيعي يا سنتي ، مسيلآن قسمت از اراضي اطراف رودخانه :حريم

عنوان حق ارتقا براي كمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و كه بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به

اي و آب و برق تعيين هـهاي آب منطقركتـط وزارت نيرو يا شـنامه توسررات اين آيينـطبق مق

  گردد.مي

ب دايم يا فصلي داشته باشند از يك تا بيست متر ها اعم از اين كه آحريم انهار طبيعي يا رودخانه -

اليه ها يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف منتهيخواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانه

  .گرددهاي تابعه آن تعيين ميبستر وسيله وزارت نيرو و شركت

بستر و حريم اي يا آب و برق مكلفند با توجه به امكانات، حد هاي آب منطقهشركت

، فعاليت خود را با برنامههاي طبيعي موجود در حوزهها و بركه، مردابها، مسيلها، انهاررودخانه

ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذيصالح طبق مقررات مندرج در اين قسمت 

، بخشداري و مالك. حريم مربوطه بر روي نقشه پياده و به اداره ثبت اسناد و اتعيين نمايند

هاي مربوطه ممنوع . هرگونه تجاز به بستر و حريمشودشهرداري و نيروهاي انتظامي اطالع داده مي

  .ها با اجازه سازمان آب و برق مجاز است. هرگونه فعاليت زراعي در بسترها و حريماست

ها و ، مردابها، مسيل، انهار طبييعيهاعبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه

هاي ، ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاههاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بالمانع استبركه

  .ذيربط خواهند بود

. در مواردي كه احداث گرددمتر از دو طرف توصيه مي 500حريم قنات حداقل و در حالت عادي  -

  .ضروري است بايد به تناسب بر اين ميزان افزوده گرددهاي نامناسب كننده يا كاربريصنايع آلوده

. در مواردي كه كاربريگرددمتر توصيه مي 50متر و در حالت عادي  10حريم چاه آب حداقل  -

كننده و يا آسيب رسان در اطراف آن بايد ايجاد شود به تناسب حريم ذكر شده افزايش هاي آلوده

  .يابد



 

  214ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشين، تأسيسات آبي، كانالنامه حريم مخازآيين -9- 5-8

  هيأت وزيران) 24/4/1371(مصوب 

هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي مستحدثاتي هستند كه مخازن تأسيسات آب، كانال -1ماده 

  شوند.ها يا انتقال آب ايجاد شده يا ميسازي زمينمنظور آبرساني، سالمبه

هاي عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي با توجه به ازن، تأسيسات آبي، كانالحريم مخ -2ماده 

  اليه ديوراه آنهاست.باشد. اين حريم از منتهيظرفيت آنها طبق جدول زير مي

  هاي آبياري و زهكشي:هاي مستحدثه و شبكهظرفيت كانال

  متر. 12ميزان حريم از هر طرف  -مترمكعب در ثانيه 15آبدهي (دبي) بيش از  -1

  متر. 8ميزان حريم از هر طرف  -مترمكعب در ثانيه 10-15آبدهي (دبي) از  -2

  متر. 6ميزان حريم از هر طرف  -مترمكعب در ثانيه 5-10آبدهي (دبي) از  -3

  متر. 4ميزان حريم از هر طرف  -مترمكعب در ثانيه 2-5آبدهي (دبي)  -4

  متر. 1-2ميزان حريم از هر طرف  -نيهمترمكعب در ثا 2ليتر تا  150آبدهي (دبي) از  -5

  متر. 1ميزان حريم از هر طرف  -ليتر در ثانيه 150تر از آبدهي (دبي) كم -6

  هاي آبرساني به ترتيب زير است:حريم لوله -3ماده 

  متر از هر طرف نسبت به محور لوله) 3متر ( 6ميليمتر در كل  500آبرساني با قطر حريم لوله -1

متر از هر طرف نسبت به محور  4متر ( 8ميليمتر در كل  500-800برساني با قطر حريم لوله آ -2

  لوله)

متر از هر طرف نسبت به  6متر ( 12ميليمتر در كل  800-1200حريم لوله آبرساني با قطر  -3

  محور لوله)

يم هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حركه لولهدر صورتي تبصره:

  شود.به اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي
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 100كانال عمومي آبرساني، آبياري و زهكشي واقع در داخل مزارع و باغات تا مساحت  -4ماده 

  هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغات مورد استفاده است داراي حريم نيستند.

ل از تحديد حدود امالك واقع در هاي ثبت اسناد و امالك مكلفند بيست روز قباداره -5ماده 

هاي آبياري، آبرساني و زهكشي، روز مجاورت رودخانه، نهر، مسيل، مرداب، بركه طبيعي، كانال

اي و در داخل محدوده استحفاظي شهرها به شهرداريهاي آب منطقهتحديد حدود را به شركت

ند كه حريم مربوط را حسب هاي ذيربط و در استان به سازمان آب و برق استان ذيربط اطالع ده

مورد تعيين و قبل از روز تحديد حدود اعالم دارند. نرسيدن پاسخ در مدت ياد شده مانع از اجراي 

  باشد.مقررات ثبت اسناد و امالك نمي

ها و نهادهاي وابسته به ها، سازمانهاي دولتي، شهرداريها، مؤسسات، شركتوزارتخانه -6ماده 

هاي مربوط به وظايف خود يا صدور پروانه ساختماني و نظاير آن، اجراي طرحدولت موكلفند قبل از 

هاي طبيعي را در داخل محدوده استحفاظي ها و بركهها، مردابها، مسيلحد بستر، حريم رودخانه

اي و در استان از سازمان آب و هاي آب منطقهها و در خارج از اين محدوده از شركتاز شهرداري

هاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف مدت بيست روز پس يربط استعالم نمايند. دستگاهبرق استان ذ

از تاريخ دريافت، پاسخ استعالم را بدهند. اعالم نكردن پاسخ در مدت تعيين شده به مفهوم بالمانع 

  بودن اجراي طرح است.

يم ساير تأسيساتي كه هاي طبيعي با حرها و برگهها، مردابها، مسيلهرگاه حريم رودخانه -7ماده 

صورت مشترك داراي حريم هستند تداخل نمايد قسمت مورد تداخل براي تأسيسات دو طرف به

  گيرد.مورد استفاده قرار مي

ها و تأسيسات هاي اشخاص در مسير و حريم كانالنامه، زمينهرگاه در اجراي اين آيين -8ماده 

وزيع عادالنه آب، بهاي عادالنه روز آنها به مالكان قانون ت 43آبي و آبرساني قرار گيرد طبق ماده 

  شود.پرداخت مي
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  الذكر بالمانع است.هاي فوقهاي فضاي سبز غيرقابل دسترسي از حريماستفاده تبصره:

  

  حريم خطوط فشار قوي برق - 10- 5-8

  تعاريف -1ماده 

  باشد.شرح زير مينامه بهتعريف اصطالحات بكار برده شده در اين تصويب

  ها در طول خطوط هوايي نيروي برق.: خطي است فرضي رابط بين مراكز پايهمحور خط -الف

هاي هادي: نواري است از زمين در طول خطوط هوايي انتقال و توزيع حاصل از تصويرمسيرخط -ب

  جانبي خط بر روي زمين.

  :حريم -پ

كه عرض هر يك از اين دو  : دو نوار است در طرفين مسير خط و متصل به آنحريم درجه يك -

  نامه تعيين شده است.نوار در سطح افقي در اين تصويب

حريم درجه دو: دو نوار است در طرفين حريم درجه يك و متصل به آن فواصل افقي حد خارجي  -

  نامه تعيين شده است.حريم درجه دو از محور خط در هر طرف در اين تصويب

  يروي برق است.رديف ولتاژ: ولتاژ اسمي خطوط ن -ت

  باشد.: خطوطي است كه داراي ولتاژ يك هزار ولت و باالتر ميخطوط هوايي فشارقوي -

  باشد.تر از يك هزار ولت مي: خطوطي است كه داراي ولتاژ كمخطوط هوايي فشارضعيف -

ن حريم خطوط فشار قوي برق در داخل و خارج از محدوده شهر با توجه به قانون برق ايرا -2ماده 

  گردد:به شرح جدول زير تعيين مي
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  : حريم خطوط فشار قوي برق16جدول 

ولتاژ خط به 
 كيلووات

حريم درجه يك (داخل محدوده 
 شهرها)

حريم درجه دو از محور (خارج از محدوده 
 شهرها)

20 3 5 
63 13 20 

132 15 30 

230 17 40 

400 20 50 

  

عمل عيين شده در فوق از طرف وزارت نيرو بههاي تاي كه در تعيين حريمهرگونه اصالحيه

  آيد موارد اصالحي جايگزين ضوابط فوق خواهد شد.

هاي ولتاژ مذكور در اين ماده بوجود هاي ولتاژي در آينده بين رديفكه رديفدر صورتي -1تبصره 

واهد ترين رديف ولتاژ آن تعيين خآيد حريم درجه يك و حريم درجه دو آن به تناسب حريم نزديك

  شد.

  باشد.تعيين و تشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي برق با وزارت آب و برق مي -2تبصره 

كه عبور خطوط هوايي فشار قوي نيروي برق در داخل محدوده شهرها به  درصورتي -3ماده 

تشخيص وزارت آب و برق الزم باشد و احداث تمام يا قسمتي از آن از نظر رعايت فواصل الزم و 

نامه در اين تصويب 2هاي حريم درجه يك مذكور در ماده ت فني و ايمني به شرح اندازهساير جها

معابر عمومي و حريم اماكن ممكن نباشد و ايجاد خط صرفاً موجب سلب استفاده متعارف از امالك 

  قانون برق ايران اقدام خواهند كرد. 16اشخاص شود وزارت آب و برق و مؤسسات تابع طبق ماده 

در داخل محدوده شهرها فواصلي كه براي رعايت ايمني و ساير جهات فني خطوط انتقال  -3تبصره 

تر از ها تا سي درصد كمشود مي تواند متناسب با فواصل پايهو توزيع نيروي برق در نظرگرفته مي

نامه طبق نظر وزارت آب و برق اين تصويب 12مقدار مقرر براي حريم درجه يك مذكور در ماده 

  د.باش
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اي كه پيشتر در مورد توسعه محدوده شهر در اراضي و امالك واقع در خارج از محدوده -4تبصره 

خطوط نيروي برق با استفاده از حق حريم در آن ايجاد شده وزارت آب و برق و مؤسسات و شركت

با  نمايند ليكن اراضي مشمول حريم درجه دوهاي تابعه كماكان از حق حريم درجه يك استفاده مي

  شود.تقويت خط ازحريم خارج مي

در مسير و حريم درجه يك اقدام به هر گونه عمليات ساختماني، ايجاد تأسيسات مسكوني  -4ماده 

باشد و فقط ايجاد زراعت و تأسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي

ه آبياري، مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت سازي و شبكفصلي و سطحي و حفرچاه و قنات و راه

  نامه بالمانع خواهد بود.اين تصويب 8براي تأسيسات خطوط انتقال نگردد با رعايت ماده 

هاي خطوط نبايد در فاصلهسازي در اطراف پايهايجاد شبكه آبياري و حفر چاه و قنوات و راه -تبصره

  د.ها انجام گيرتر از سه متر از پي پايهاي كم

در حريم درجه دو فقط ايجاد تأسيسات ساختماني اعم از مسكوني و صنعتي و مخازن  -5ماده 

  باشد.سوخت تا هر ارتفاع ممنوع مي

كه در نتيجه عمليات تعميراتي و بازرسي خطوط نيروي برق خسارتي به اعيان و در صورتي -6ماده 

هاي تابع خسارت مالك سسات و شركتمستحدثات موجود در ملكي وارد آيد، وزارت آب و برق و مؤ

  اعياني را جبران خواهند نمود.

نامه عمليات يا تصرفاتي در حريم درجه كه اشخاصي بر خالف مقررات اين آييندر صورتي -7ماده 

يك و درجه دو خطوط انتقال و توزيع بنمايد مكلفند به محض اعالم مأموران وزارت آب و برق و 

عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود در رفع آثار عمليات و هاي تابع مؤسسات و شركت

  تصرفات اقدام نمايند.

سازي و كارهاي منظور راهوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي بهبراي كليه عملياتي كه به -8ماده 

آالت و نظاير آن در مسير و حريم خطوط كشاورزي، حفر چاه و قنوات، عبور وحمل بار و ماشين
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منظور جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود گيرد بايد اصول حفاظتي بهي برق انجام مينيرو

خسارات مالي رعايت شده و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازي قبالً از مسئولين عملياتي خطوط 

ي الزم خواسته شود و اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر وزارت آب و ينيروي برق راهنما

  ماه از تاريخ وصول درخواست اعالم شود.ايد ظرف يكبرق ب

شود در هر طرف نيم متر از محور ها گذارده ميهاي زيرزميني كه در معابر و راهحريم كابل -9ماده 

كابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمين خواهد بود. در موردي كه كابل با ساير تأسيسات شهري از 

هاي كابل تلفن و نظاير آن تقاطع نمايد استانداردهاي متداول شبكهكشي آب و فاضالب و قبيل لوله

  انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود.

هاي دولتي و رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق از طرف كليه سازمان -10ماده 

به ايجاد تأسيسات هاي دولتي بخواهند اقدام غيردولتي الزامي است و در هر مورد كه سازمان

جديدي نمايند كه با خطوط نيروي برق تقاطع نمايد يا در حريم آن واقع شود اين عمل با جلب 

گيرد. در مواردي كه خطوط هاي تابع آن انجام ميموافقت وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركت

نمايد حريم و ميآهن عبور جديد نيروي برق از روي تأسيسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه

هاي تابع بايد رعايت شود استانداردهاي آن مؤسسات از طرف وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركت

  هاي جديد با موافقت قبلي مؤسسات مربوط خواهد بود.و انجام طرح

منظور اطالع صاحبان اراضي و امالك واقع در مسير خطوط نيروي برق و بِاالخص جلب به -11ماده 

قانون برق ايران وزارت آب و برق يا مؤسسات و  19و  18و  16ان به اجراي مفاد مواد توجه آن

ها يا توزيع آن هاي تابع از طريق نشر آگهي در جرايد محل يا الصاق آگهي در تابلو شهرداريشركت

در مسير خط به طريق ممكن يا پخش آگهي از راديوهاي محلي و يا ساير وسايل مقتضي آغاز 

  ليات طرح خط نيروي برق را اعالم خواهند داشت.اجراي عم
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  حريم خطوط انتقال گاز در داخل محدوده شهرها - 11- 5-8

هاي شركت نامهحريم خطوط انتقال گاز در داخل محدوده قانوني و خدماتي شهرها مطابق آيين -

گاز در هاي مربوط به شركت ملي گردد حريم ساختمانملي گاز ايران در داخل محدوده شهر مي

  داخل شهرها نيز تابع ضوابط مورد عمل شركت ملي گاز ايران خواهد بود.

  

  حريم خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها -12- 5-8

حريم خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها براساس متن ماده واحده مصوبه به شرح  -

  زير است:

نا و ساختمان، از هر طرف محور خطوط لوله انتقال از تاريخ تصويب اين قانون، احداث ب«

گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع گرديده و در صورت احداث بنا و ساختمان شركت ملي گاز 

گونه خسارتي از ايران مجاز است با حضور نماينده نيروهاي انتظامي اقدام به انهدام آن نمايد و هيچ

  »تاين بابت به اشخاص قابل پرداخت نيس

هرها اعمال ـدوده بيست و پنج ساله شـاين فصل مشتمل بر مقرراتي است كه در خارج از مح -1

  گردد.مي

هاي تراكم، حداقل حيم خطوط لوله در صورت تطبيق ضوابط ساختماني خط لوله با رديف -2

  شود.انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي از جداول زير تعيين مي
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خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني الف): حداقل حريم 17جدول   

 قطر خارجي لوله (اينچ)
 برداري (پوند بر اينچ ساختماني الف)فشار بهره

 900باالتر از  900تر از و كم 600باالتر از  600تر از و كم 300باالتر از 

56 -48 60 90 120 

46 -40 50 70 90 

38-32 40 55 70 

30-24 30 40 50 

22-18 20 30 40 

16 -12 15 25 30 

10-6 10 15 25 

  

  : حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني ب)18جدول 

 قطر خارجي لوله (اينچ)
 برداري (پوند بر اينچ ساختماني الف)فشار بهره

 900باالتر از  900تر از و كم 600باالتر از  600تر از و كم 300باالتر از 

56 -48 50 70 95 

46 -40 40 55 70 

38-32 30 45 55 

30-24 15 30 40 

22-18 15 25 30 

16 -12 15 20 25 

10-6 10 10 20 

  

  : حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني ج)19جدول 

 قطر خارجي لوله (اينچ)
 برداري (پوند بر اينچ ساختماني الف)هرهفشار ب

 900باالتر از  900تر از و كم 600باالتر از  600تر از و كم 300باالتر از 

56 -48 30 40 55 

46 -40 25 35 50 

38-32 25 35 40 

30-24 20 25 30 

22-18 15 20 25 

16 -12 15 15 20 

10-6 10 10 15 
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  انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي (نوع ساختماني د) : حداقل حريم خطوط لوله20جدول 

 قطر خارجي لوله (اينچ)
 برداري (پوند بر اينچ ساختماني الف)فشار بهره

 900باالتر از  900تر از و كم 600باالتر از  600تر از و كم 300باالتر از 

56 -48 30 20 25 

46 -40 20 20 20 

38-32 20 20 20 

30-24 20 20 20 

22-18 15 15 15 

16 -12 15 15 15 

10-6 10 10 10 

  

  : حريم منع احداث ابنيه محل تجمع و يا خطرناك در مجاورت خطوط لوله انتقال گاز21جدول 

 قطر خارجي لوله (اينچ)
 حريم خطوط لوله (متر)

 نوع ساختماني د نوع ساختماني ج نوع ساختماني الف و ب

56 -48 250 125 25 

46 -40 250 125 20 

30-24 200 100 20 

22-18 150 75 15 

16 -12 100 50 15 

10-6 50 25 10 

  

  بيني شده در نظر گرفته خواهد شد.برداري پيشدر تعيين حريم حداكثر فشار بهره -3

  بازديد مرتب از مسير خطوط انتقال گاز (حداقل هر ماه يكبار) الزامي است. -4

طور ار قطع جريان خطوط انتقال و بازديد و سرويس آنها بايد بهآزمايش ادواري شيرهاي خودك -5

  هاي مناطق انجام پذيرد.ريزيمرتب و براساس برنامه

در اطراف شهرها و تا شعاعي كه تراكم جمعيت در اطراف خطوط لوله وجود دارد و همچنين در  -6

يابي در طول مسير صورت شتماه يكبار بايد ن 3ساير نقاط پرتراكم در مسير خطوط لوله حداقل هر 

  پذيرد.
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اند در فواصل هاي لوله مشخص شدهاحداث هرگونه بنا و تأسيسات و ساختمان كه در گروه -7

  مندرج درجه اول فوق در خارج از محدوده شهرها ممنوع است.

هاي هاي ورزشي، سينماها، سالنها و تأسيساتي نظير مدارس، مساجد، ميدانساختمان -الف

ها، گاراژهاي حمل و آهن، فرودگاههاي راهها، ايستگاههاي مسكوني، بيمارستان، مجتمعسخنراني

آهنگي، تأسيسات شيالت، كارخانجات و تأسيساتي نقل، ساختمان سدها، اردوگاه نظامي و پيش

  صنعتي و معدني و مشابه آنها.

له گاز خواهد بود نظير ها و تأسيساتي كه سبب ايجاد خطرات احتمالي براي خطوط لوساختمان -ب

هاي معادن ذغال هاي تهيه ذغال، تونلاالشتعال، كورهانبارهاي مواد منجره، انبارهاي مواد سريع

  سنگ و ساير معادن.

كشت غالت و درختان و ساير عمليات زراعتي فقط در عرض مسي تحصيل شده (حريم  -8

  اختصاصي) خطوط لوله گاز ممنوع است.

  گردد.شرح زير تعيين ميعرض حريم اختصاصي به

  متر از طرف ديگر) 10متر از يك طرف و  4متر ( 14اينچ  12تر از براي خطوط لوله كم -الف

  متر از طرف ديگر) 15متر از يك طرف و  5متر ( 20اينچ  12-24براي خطوط لوله  -ب

  متر از طرف ديگر) 18متر از يك طرف و  7متر ( 25اينچ  24-42براي خطوط لوله  -ج

  متر از طرف ديگر) 20متر از يك طرف و  8متر ( 28اينچ  42براي خطوط لوله بيشتر از  -د

باشد. اين متر مي 15اينچ فقط هنگام عبور از باغات  12-30عرض حريم اختصاصي لوله  تبصره الف)

  متر از طرف ديگر محور لوله تقسيم خواهد گرديد. 10متر از يك طرف و  5عرض به 

باشد. اين متر مي 21متر فقط در عبور از باغات  30-56حريم اختصاصي خطوط عرض  تبصره ب)

  متر از طرف ديگر محور لوله تقسيم خواهد گرديد. 6متر از يك طرف و  15عرض به 

هاي تجمع نفر پرسنل دارند در رديف محل 20هايي كه حداكثر ها و دامداريمرغداري تبصره ج)
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  شوند.م مربوط به ابنيه عادي ميمحسوب نشده و مشمول مقررات حري

الزم است مسئولين ذيربط در هر يك از مناطق شركت ملي گاز تعهد كتبي از صاحبان  تبصره د)

نفر و تعداد نفرات شاغل در اماكن  20اماكن مذكور مبني بر عدم افزايش آتي نفرات شاغل بيش از 

  صورت متناوب كنترل نمايد.فوق را به

  

  اهحريم فرودگ -13- 5-8

  گردد.وسيله سازمان هواپيمايي كشور تعيين ميحريم فرودگاه به -

  

  هاي فاضالبخانههاي فاضالب و خطوط تصفيهخانهحريم تصفيه -14- 5-8

محيطي اعمال هاي فاضالب با توجه به مشكل بو و ساير عوامل زيستخانهحريم خطوط تصفيه -

الي شهرسازي و معماري ايران مورد تصويب عشوراي 18/10/1368ضوابط زير كه در جلسه مورخ 

  قرار گرفته است الزامي است.

محيطي از طرف مهندسين خانه كليه مسائل فني و زيستدر انتخاب موقعيت مكاني تصفيه -1

  خانه آن مورد رعايت قرار گيرد.مشاور طراح شبكه فاضالب و تصفيه

خانه كيلومتري تصفيه 6ز تا حريم وساهاي ذيربط موظفند از هرگونه ساختكليه دستگاه -2

خانهجلوگيري نمايند. ضمناً الزم است توسط مسئولين مربوطه كمربند درختكاري در اطراف تصفيه

  ها ايجاد شود.

هاي آب و فاضالب استان هاي فاضالب از طرف وزارت نيرو و سازمانكه حريم شبكهتا زماني -3

هاي اور براي خطوط فاضالب معادل حريم كانالتعيين نگرديده است حريم پيشنهادي اين مش

  گردد.هاي قبلي همين ضابطه تعيين ميآبرساني مندرج در بخش

خانه فاضالب به روش يابي و ايجاد تصفيهحداقل فاصله مورد لزوم از مراكز مسكوني هنگام مكان -4

  متر است. 400پيشرفته 
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  حريم شهر
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  ضوابط و مقررات حريم شهر

  مساحت حريم شهر -1- 6

  .هكتار مساحت دارد 4992، آباددولتحريم شهر 

  

  مقررات مربوط به حريم -2- 6

  .احداث هرگونه تأسيسات مجاز در محدوده حريم شهر مستلزم رعايت موارد زير است

  و نيز بين روستاييهاي بين شهري رعايت حريم جاده -

 رعايت ضوابط وزارت جهاد كشاورزي -

 زيسترعايت ضوابط سازمان محيط -

 تأمين آب و برق بر اساس ضوابط وزارت نيرو -
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 هاي ارتباطي براساس ضوابط وزارت راه و ترابريتأمين شبكه -

هاي ذيربط و مصوبات جاري كشور و زير احداث بنا در حريم شهر براساس ضوابط سازمان

  .كننده طرح خواهد بودهاي تهيهستگاهنظر د

احداث بنا در جهت احياء و آبادي و نگهداري اراضي كشاورزي و باغات جهت زارعين و 

  .باغبانان بر اساس مصوبات وزارت جهاد كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود

و تصويب احداث بناهاي دولتي در مقياس منطقه و شهر براساس ضوابط سازمان مربوطه 

  .هاي ذيصالح خواهد بودكميسيون

  

  آباددولتكاربري اراضي در حريم  - 3- 6

  :استبندي شرح زير قابل تقسيم گروه عمده به دهدر  آباددولتكاربري اراضي در حريم 

  هكتار 903به مساحت حدود ) آباددولتشهر محدوده ( سكونتپهنه : يك

  )هكتار  5/44به مساحت حدود  ( گردشگريپهنه : دو

   ورزشگاه: سه

  ميدان ميوه و تره بار: چهار

  پايانه مسافربري درون شهري و برون شهري: پنج

  صنايع مزاحم شهري و سايت كارگاهي منبت كاران: شش

  شهرك صنعتي : هفت

  مجموعه امامزاده محمد و گورستان : هشت

  اراضي زراعي و مرتعي: هن
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  مجلس شوراي اسالمي) 31/3/1374ها (مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ -4- 6

وري آنها از تاريخ تصويب اين ها و تداوم و بهرهمنظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغبه -1ماده 

ها جز در موارد رها و شهركها در خارج از محدوده قانوني شهقانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

  باشد.ضروري ممنوع مي

ها به عهده كميسيوني مركب از در موارد ضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ -1تبصره 

هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهادسازندگي و سازمان حفاظت محيطنمايندگان وزارتخانه

گردد و ، محول ميشودكشاورزي تشكيل ميزيست و استانداري كه در هر استان زيرنظر وزارت 

تصميمات كميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون 

  موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نمايد.

ها وزارت ج از محدوده شهرها و شهركها در خارمرجع تشخيص اراضي زراعي و باغ -2تبصره 

كشاورزي است و تغييركاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبق ضوابطي كه وزارت 

  باشد.كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز مي

ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موارد تفكيك اراضي زراعي و  -3تبصره 

ها از وزارت كشاورزي استعالم و نظر اربري آنها در خارج از محدوده شهرها و شهركها و تغيير كباغ

  وزارت مذكور را اعمال نمايند.

ها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميدر مواردي كه به اراضي زراعي و باغ -2ماده 

اب ارزش زمين پس از تغيير هاي مذكور با احتس%) قيمت روز اراضي و باغ80شود هشتاد درصد (

گردد. نحوه تقويم ارزش داري كل كشور واريز ميكاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه

تصويب هيأت وزيران اراضي موضوع اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و به

  خواهد رسيد.
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بضاعت در مساحت نت شخصي مالكين كمتغيير كاربري زمين زراعي و باغ براي سكو -1تبصره 

نمايد و همچنين ساير نيازهاي كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كه وزارت كشاورزي مشخص مي

  بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

صل ها (مت، شهركوزارت مسكن و شهرسازي مكلف است با توجه به جهات توسعه شهرها -2تبصره 

ها طراحي و از اراضي غيرزراعي و غيرقابل المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغيا منفصل) را حتي

هاي موجود داخل محدوده شهرها را به كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

  حداقل ممكن برساند.

ع اين قانون كه غيرمجاز اراضي زراعي و هاي موضومالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغ -3ماده 

به پرداخت جزاي  2ها را تغيير كاربري دهند عالوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده باغ

ها به قيمت روز زمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ

از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. صورت تكرار جرم عالوه بر مجازات مذكور به حبس 

هاي متخلفين از اين قانون را به مراجع قضايي ارسال تا مراجع وزارت كشاورزي موظف است پرونده

مذكور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت 

  يند.رسيدگي و براساس ضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نما

ها و ها و نهادهاي عمومي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات و شركتسازمان -1تبصره 

مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون 

  باشد.مي

انون به تشخيص ها و نهادها كه در اجراي اين قهر يك از كاركنان دولت و شهرداري -2تبصره 

ها به قيمت روز دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغ

زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار عالوه بر جريمه مذكور به انفصال دايم از خدمات دولتي و 

تعليق از خدمت  ها محكوم خواهند شد. سردفتران مختلف نيز به شش ماه تا دو سالشهرداري
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  محكوم خواهند شد.

%) از درآمدهاي موضوع اين 80دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد ( -4ماده 

قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه 

حداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، ا

%) باقيمانده از 20بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات و باير برساند و بيست درصد (

هاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه سازي زمينمنظور مطالعه و آمادهدرآمد موضوع اين قانون به

  گيرد.سازي قرار ميها در اختيار وزارت مسكن و شهرشهرها و ايجاد شهرك

قانون تأسيس  5از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده  -5ماده 

  شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.

مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يك هزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به  -6ماده 

جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين  ورزشگاه بزرگ اصفهان

  قانون عمل خواهد شد.

نامه باشد و وزارت مذكور مكلف است آيينوزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون مي -7ماده 

  ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.اجرايي اين قانون را ظرف مدت سه

  گردد.قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميكليه  -8ماده 

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و   

اسالمي تصويب و در تاريخ يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي

  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 7/4/1374
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مصوب مورخ (ها كاربري اراضي زراعي و باغنامه اجرايي قانون حفظآيين -5- 6

  )هيأت وزيران 24/10/1374

كه از اين پس در اين  -1374مصوب  -هادر اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ -1ماده 

  هاي مربوط هستند:هاي زير داراي تعريفعبارت -شودنامه به اختصار قانون ناميده ميآيين

) قانون تعاريف و ضوابط 4) ماده (1اي است كه براساس تبصره (محدوده شهر: محدوده -الف

  به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد. -1362مصوب  -تقسيمات كشوري

  اي است كه به تصويب مراجع قانوني ذيربط رسيده باشد.: محدودهمحدوده شهرك -ب

اي است كه به تصويب مراجع زي روستا، محدودههادي يا بهساهاي محدوده روستا: در طرح -ج

قانوني ذيربط رسيده باشد و در روستاهاي فاقد طرح جامع يا بهسازي، محدوده مسكوني موجود 

  روستاست.

زيست و هاي مسكن و شهرسازي و جهادسازندگي، سازمان حفاظت محيطوزارتخانه -2ماده 

ست وزارت كشاورزي، نماينده خود را در هر هاي سراسر كشور، موظفند بنا به درخوااستانداري

نامه كه از اين پس در اين آيين -) قانون1) ماده (1استان جهت تشكيل كميسيون موضوع تبصره (

به وزارت ياد شده معرفي كنند. وزير كشاورزي حكم عضويت  -شودبه اختصاركميسيون ناميده مي

  كند.نمايندگان ياد شده در كميسيون را صادر مي

شود و سازمان ياد شده در كميسيون و دبيرخانه آن در سازمان كشاورزي استان مستقر مي -صرهتب

  كند.هر استان مسئول دبيرخانه را تعيين مي

هاي تحت درخواست متقاضي يا جانشين قانوني وي مبني بر تغييركاربري اراضي يا باغ -3ماده 

قانون به انضمام تصاوير اسناد و مدارك  )1) ماده (2هاي موضوع تبصره (تملك به جز درخواست

الزم در دبيرخانه كميسيون ثبت و به ترتيب تاريخ ثبت، براي رسيدگي در دستور كار كميسيون 

هاي هاي ياد شده را در صورت لزوم، پس از اخذ نظرات دستگاهگيرد. كميسيون درخواستقرار مي
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د و حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ثبت در دهها، مورد بررسي قرار مياجرايي مربوط و شهرداري

كند و مراتب را بالفاصله به متقاضي گيري ميدبيرخانه، با رأي اكثريت اعضاء در مورد آنها تصميم

  نمايد.اعالم مي

) قانون تأسيس 5شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، كميسيون موضوع ماده ( -1تبصره 

هادي و ساير مراجع هاي جامع يامراجع قانوني تصويب طرح شورايعالي شهرسازي و معماري ايران،

  كنند.) قانون را تعيين مي2قانوني مربوط، حسب مورد كاربري جديد زمين يا باغ موضوع ماده (

كميسيون در صورت موافقت با تغيير كاربري زمين زراعي يا باغ موضوع درخواست يا  -2تبصره 

منظور تعيين قيمت روز شه (كروكي) و مشخصات كامل ملك، بهقسمتي از آن، مراتب را همراه با نق

كند و زمين يا باغ براي كاربري جديد، به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوط اعالم مي

) 2%) ارزش روز زمين و باغ موضوع ماده (80پس از اخذ گواهي الزم مبني بر واريز هشتاد درصد (

كل كشور، مجوز تغيير كاربري را صادر و به متقاضي يا جانشين قانوني  داريقانون به حساب خزانه

  نمايد.وي اعالم مي

ها در خارج از محدوده وزارت كشاورزي موظف است ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغ -3تبصره 

هاي كشاورزي نامه تعيين و جهت اجرا به سازمانشهرها را ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين

  ها ابالغ كند.ستانا

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آيين -4تبصره 

نامه، ضوابط مربوط به چگونگي تقويم ارزش اراضي مشمول تغيير كاربري موضوع قانون را تهيه و 

  براي تصويب هيأت وزيران پيشنهاد كند.

هاي خارج از امالك و دفاتر اسناد رسمي موظفند اراضي زراعي و باغادارات ثبت اسناد و  -4ماده 

اي كه به تأييد سازمان كشاورزي استان رسيده است، ها را براساس نقشهمحدوده شهرها و شهرك
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ها در خارج از محدوده شهرها توسط وزير كشاورزي تفكيك كنند. ضوابط تفكيك اراضي زراعي و باغ

  شود.تهيه و ابالغ مي

وزارت كشاورزي موظف است ضوابط و تعاريف مربوط به تغيير كاربري زمين زراعي و باغ  -5اده م

هاي كوچك، همچنين نيازهاي بخش كشاورزي براي سكونت شخصي مالكان كم بضاعت در مساحت

باشند، ظرف يك ماه از تاريخ ) قانون نمي2و دامي را كه مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده (

  ) قانون ابالغ كند.1) ماده (1نامه تهيه و براي اجرا به كميسيون موضوع تبصره (آيينابالغ اين 

ضوابط و تعاريف موضوع اين ماده در بخش امور دامي و ساير وظايف جهاد سازندگي با  -تبصره

  شود.هماهنگي وزارت ياد شده تهيه مي

است جهات توسعه شهرها و  ) قانون مكلف2وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي تبصره ( -6ماده 

ها طراحي و از اراضي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها (متصل يا منفصل) را حتيشهرك

غيرزراعي و غيرقابل كشاورزي استفاده كند و نظر وزارت كشاورزي را در مورد غيرزراعي و غيرقابل 

  كشاورزي بودن اراضي اخذ كند.

موظف است دستورالعمل مربوط به چگونگي به حداقل رساندن  وزارت مسكن و شهرسازي -تبصره

هاي داخل محدوده شهرها را ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ اين آيينتغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

  هاي مربوط ابالغ كند.نامه تهيه و به دستگاه

) 3موضوع ماده (ها پس از احراز تخلف هاي كشاورزي استانوزارت كشاورزي و سازمان -7ماده 

هاي آن، حسب مورد ضمن معرفي متخلفان به مراجع قضايي، توقف عمليات و قانون و تبصره

كند. مراجع قضايي ابتدا خارج از نوبت دستور موقت اقدامات را از مراجع ياد شده درخواست مي

سيدگي و حكم توقف عمليات و اقدامات مغاير قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف ر

كند. در صورت محكوميت متخلف به پرداخت جريمه نقدي، مرجع قانوني مقتضي را صادر مي

  جريمه، مجوز بنا و تأسيسات را صادر كند.مربوط موظف است برابرحكم دادگاه پس از وصول 
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فسازمان برنامه و بودجه مكلف است هر سال اعتبارات عمراني موضوع قانون را تحت ردي -8ماده 

%) و 80هاي جداگانه براي وزارت كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي به ترتيب هشتاد درصد (

%) وجوه واريزي 100%) در اليحه بودجه ساالنه منظور كند. معادل صددرصد (20بيست درصد (

هاي ياد شده، از محل اعتبارات مربوط در موضوع قانون به درآمد عمومي كشور هر سال به نسبت

هاي مصوب گيرد تا جهت اجراي طرحهاي كشاورزي و مسكن و شهرسازي قرار ميوزارتخانه اختيار

  ) قانون به مصرف برسد.4موضوع ماده (

نامه، سيصد هكتار وزارت كشاورزي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اين آيين -9ماده 

بزرگ اصفهان تعيين و به  ) قانون را جهت احداث ورزشگاه6اراضي غيرقابل كشت موضوع ماده (

  دستگاه اجرايي مربوط اعالم كند.

مصوب  -منظور جلوگيري از تداخل وظايف در اجراي قانون و قانون زمين شهريبه -10ماده 

طور مشترك توسط وزراي كشاورزي و مسكن و ، دستورالعمل الزم بهشهردر حريم  -1366

  شود.شهرسازي تهيه و ابالغ مي

  نامه مستثني است.هاي عمراني مصوب، از شمول اين آييني مورد نياز طرحهازمين -11ماده 

  

  حريم كشتارگاه دام و طيور -6- 6

جز موارد . بهباشدها نسبت به عوامل طبيعي و مصنوعي به شرح زير ميحريم كشتارگاه  

  .مذكور رعايت حريم كليه عوامل طبيعي و مصنوعي الزامي است

 متر 3000 طمحيفاصله از حريم زيست

 متر 1000 فاصله از مراكز مسكوني

 متر 500 فاصله از مراكز درماني

 متر 500 فاصله از مراكز آموزشي
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 متر 150 حداقل فاصله از محور جاده اصلي

 متر 100 فاصله از محور جاده روستايي

 متر 300 آهنفاصله از راه

 متر 1000 فاصله از فرودگاه

 متر 1000 ، درياچه و درياتاالب، فاصله از بوستان ملي

 متر 200 فاصله از پناهگاه حيات وحش و اثر طبيعي ملي

 متر 800 فاصله از رودخانه فصلي يا دايمي

 متر 1000 فاصله از قنات يا چاه مصرفي آب آشاميدني

 متر 1000 فاصله از قنات يا چاه ويژه ساير مصارف

 ترم 500 فاصله از مراكز نظامي يا انتظامي

 متر 200 حداقل فاصله از محور بزرگراه و جاده ترانزيت

 متر 200 فاصله از حريم آزادراه و بزرگراه

 متر 150 فاصله از حريم جاده بين شهري

 متر 100 فاصله از حريم جاده روستايي

 متر 400 فاصله از مراكز درماني

 متر 300 فاصله از مراكز آموزشي

 متر 300 انتظاميفاصله از مراكز نظامي يا 

 متر 300 فاصله از مراكز زيارتي يا تفريحي

 متر 400 فاصله از مراكز مسكوني

 متر 300 فاصله از فرودگاه
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  حريم بيمارستان و مراكز درماني - 7- 6

. باشداحداث بيمارستان در محدوده شهر و بيرون از آن با رعايت فواصل ذيل مجاز مي  

  .هاي ذكر شده در ساير بندها الزامي استرعايت ساير حريم

  

  هاي مسافربري، ترمينال، گورستانرحريم ميدان ميوه و تره با -8- 6

، پاركينگ اتوبوس و هاي باربري و مسافربري، ترمينال، گورستانبارميدان ميوه و تره

. هاي بين شهري بايد با رعايت فواصل ذيل از عوامل ذكر شده مستقر شوند، كارواش اتوبوسكاميون

  .طبيعي و مصنوعي الزامي استرعايت ساير موارد ذكر شده در مورد حريم ساير عوامل 

 متر 1500 ، تاالب يا چشمهفاصله از درياچه

 متر 500 فاصله از رودخانه فصلي يا دايمي

 متر 1000 فاصله از قنات يا چاه آب آشاميدني

 متر 200 فاصله از قنات يا چاه ويژه ساير مصارف

 متر 150 آهنفاصله از حريم راه

 متر 200 زرگراهفاصله از حريم آزاد راه و ب

 متر 500 فاصله از حريم منابع آب

 متر 100 فاصله از راه آهن

 متر 200 فاصله از آزادراه و بزرگراه

 متر 150 ده بين شهريفاصله از جا

 متر 100 فاصله از جاده روستايي

 متر 200 فاصله از نقاط تفريحي يا زيارتي
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 متر 150 فاصله از حريم جاده بين شهري

 متر 100 فاصله از حريم جاده روستاي

 متر 400 فاصله از مراكز درماني

 متر 300 فاصله از مركز آموزشي

 متر 300 فاصله از مراكز نظامي يا انتظامي

 متر  300 فاصله از مراكز زيارتي يا تفريحي

 متر 400 فاصله از مراكزمسكوني

 متر 300 فاصله از فرودگاه

  

  شهري در حريم شهرهاي برونحريم راه -9- 6

متر بعد از حريم قانوني راه در طرفين جاده 150شهري در حريم شهر هاي و معابر برونحريم راه -

  گردد.شهري تعيين ميهاي برون

  گردد.عيين ميترابري استان ذيربط تعرض حريم راه در هر محور توسط اداره كل راه -

ها و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي همايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات در حريم راه -

  هاي مصوب ممنوع است.هاي مذكور خارج از طرحسطح به جاده

اي مورد نياز براساس تأييد مراجع تأسيسات زيربنايي و تأسيسات كشاورزي و خدمات جاده تبصره:

  باشند.هاي فوق خارج ميذيربط از شمول بند

ها و واحدهاي صنعتي، صنفي و خدماتي موجود در حريم ذكر شده بايد به خارج از كليه كارگاه -

صورت هاي صنفي و خداتي مورد نياز بهتر است بهشود كارگاهحريم مزبور منتقل شوند. توصيه مي

  ز حريم فوق احداث گردند.هاي مناسب و خارج اهاي خدماتي در محلمتمركز و در قالب مجموعه

  



 

  241ـــــــ ضوابط و مقررات ــــــــــــــــــــــــــ آباد،دولتـــــ طرح جامع شهر 

  نظارت و كنترل حريم شهر - 10- 6

با توجه به ارتباط و تأثير متقابل شهر بر اراضي پيرامون از يك سو و نياز به تأمين برخي 

خدمات مورد نياز شهر ماننند گورستان، غسالخانه، كشتارگاه، محل دفن زباله و ... در خارج از 

هاي پيراموني شهرها الزامي بوده و هرگونه ايمي بر محدودهمحدوده شهر لزوم كنترل و نظارت د

وساز و استفاده از اراضي در حريم شهر تحت نظارت شهرداري و براساس ضوابط و مقررات ساخت

اجرايي طرح هادي خواهد بود. بديهي است حسب مورد كسب نظر مراجع ذيربط براي هرگونه 

  اقدامي در حريم شهر الزامي است.
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  هاضوابط استقرار فعاليت

  فرودگاه - 1- 7

پاشي، شناسايي و احداث يا توسعه فرودگاه مربوط به عمليات كشاورزي و جنگل دارب مانند سم -

، در صورتي كه امكان احداث يا توسعه در ي مرتعي و كشاورزينشاني به ترتيب اولويت در اراضآتش

  .اراضي وجود داشته باشد بالمانع است

احداث يا توسعه فرودگاه نظامي در اراضي كشاورزي و مرتعي و در نزديكي مناطق مسكوني و  -

  .جز مراكز نظامي و امنيتي) مجاز نيستغيرمسكوني مصنوع (به

ويژه هواپيماهاي مسافربري و باربري در نزديكي نقاط مسكوني و  احداث يا توسعه فرودگاه -

  .ها و ضوابط و مقررات مربوطه مجاز استغيرمسكوني مصنوع با رعايت حريم

، باربري و هاي نظامييابي و احداث يا توسعه فرودگاهساير ضوابط و مقررات مربوط به مكان -

  .است هاي مربوطه، به تفكيك تابع سازمانمسافربري
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رعايت حريم كليه عوامل طبيعي و مصنوع و اصول و معيارهاي فني و مهندسي مربوط به ساخت -

  .وسازها الزامي است

نشاني ، شناسايي و آتشپاشيداري مانند سماحداث فرودگاه مربوط به عمليات كشاورزي و جنگل -

، بالمانع وجود نداشته باشد در اراضي كشاورزي و مراتع در صورتي كه احداث آن در ساير نقاط

  .است

احداث فرودگاه نظامي در اراضي كشاورزي و مرتعي و در نزديكي مناطق مسكوني و غيرمسكوني  -

  .، به جز مراكز نظامي و امنيتي مجاز نيستمصنوع

  .4شرح زير ضروري استخطر بودن پرواز هواپيما بهرعايت نكات زير در مورد تأمين بي -

د ساختمان يا هرگونه مانع ديگري خواه موقت يا دايمي در اطراف يك فرودگاه كشوري ايجا -1ماده 

  :گرددبه شرح زير محدود و ممنوع مي

  .درداخل فرودگاه نبايد هيچگونه ساختمان يا مانعي خواه موقت يا دايمي وجود داشته باشد -الف

شود ه راه فرودگاه ايجاد ميترين نقطه ساختمان يا هرگونه مانعي كه در محوطشيب مرتفع -ب

از ـمج 40به  1اوز نمايد و بعد از آن شيب از ـمتر تج 50به  1رود نبايد از ـنسبت به ابتداي راه ف

  .باشدمي

گونه طور كلي ارتفاع هيچكيلومتر از مركز فرودگاه (مركز هندسي داخل فرودگاه به 4در شعاع  -ج

  د.متر تجاوز كن 45ساختمان يا مانعي نبايد از 

ترين در محوطه سطح متغير هر فرودگاه نبايد ساختمان يا مانعي احداث شود كه شيب مرتفع -د

  تجاوز نمايد. 7به  1نقطه آن نسبت به حاشيه داخل فرودگاه و راه فرود از 

ترين نقطه آن نسبت به در سطح مخروطي نبايد ساختمان يا مانعي احداث شود كه شيب مرتفع -ه

  .تجاوز نمايد 20به  1افقي از  حاشيه خارجي سطوح

                                                      
 هيأت وزيران 20/10/1331بر اساس صورت جلسه مورخ  -4
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اداره كل هواپيمايي كشوري و وزارت راه موظف است نقشه فرودگاه را با در نظر گرفتن  -2ماده 

  تمام موارد باال تهيه و براي جلوگيري از ايجاد موانع به مأمورين ابالغ نمايد.

ه احداث هرگونه فرودگاه هاي مربوط بجز موارد باال رعايت كليه اصول و معيارهاي سازمانبه -

  .الزامي است

  

  مراكز نظامي و امنيتي - 2- 7

ها و ميادين آموزش و تمام يا هر قسمت از هر احداث و توسعة تأسيسات نظامي از قبيل پادگان« -

، در داخل هاي نظامي و انتظامي كه عملكرد شهري ندارندگونه تأسيسات ديگر متعلق به واحد

، و تأسيسات مشابه موجود الزم است طي برنامه تدريجي از منوع استمحدوده و حريم شهرها م

هاي شهري مانده با رعايت اولويتهاي باقيمحدوده و حريم شهرها خارج شده و اراضي و ساختمان

  5»به مصارف عمومي تبديل شود

ج در صورتي كه در برخي از شهرها بنا به مصالحي كه شورايعالي دفاع تشخيص دهد كه خرو« -

عالي شهرسازي تدريجي تأسيسات مذكور در باال مستلزم زمان بيشتري باشد، مراتب از طريق شوراي

  6»هاي ذيربط ابالغ خواهد شدو معماري ايران به دستگاه

 20/08/1370جلسه مورخ هاي كشور نيز رعايت مواد مندرج در صورتدر مورد زندان  

اقدامات تأميني و تربيتي كشور و بر اساس نامه ها و وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان زندان

سازمان مذكور در خصوص تعيين حريم امنيتي  06/01/1373مورخ  246/33653/067/43شماره 

  .هاي كشور الزامي استزندان

  .ها رعايت موارد زير الزامي استدر مورد زندان -

                                                      
شورايعالي  - مصوبه منع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدريجي تأسيسات نظامي از محدوده و حريم ستحفاظي شهرها 5بر اساس بند  - 5

 .23/11/1363شهرسازي و معماري ايران در تاريخ 
 .شورايعالي شهرسازي و معماري ايران 11/03/1366بر اساس مصوبه مورخ  6
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. اين شودطه زندان تعيين ميمتر در طرفين محدوده ساختمان و محو 35ها حداقل حريم زندان -

ها ، بنابراين بايد در محاسبه سطوح مورد نياز زندانشودحريم از اراضي متعلق به زندان تأمين مي

  .محاسبه گردد

و نقاط مستعد توسعه آتي شهرها مكان محدوده شهرها بايد در خارج از مناطق مسكوني و زندان -

  .تر باشدكيلومتر كم 5رها نبايد از يابي شوند و فاصله آنها تا محدوده شه

آوري و ، اراضي مسطح كه امكان تأمين آب و برق و طراحي سيستم جمعهايابي زنداندر مكان -

  .، در اولويت هستنددفع فاضالب در آن فراهم باشد

  ممنوع است. 2و  1و مراتع درجه  2و  1احداث زندان در اراضي كشاورزي درجه  -

متر از ارتفاعات طبيعي مشرف  1000هاي زلزله و حداقل ها و گسلمناسب از سيلرعايت فاصله  -

  يابي الزامي است.به زندان در مكان

  

  كشتارگاه -3- 7

، در محدوده پيراموني روستاها و نقاط گاه در داخل محدوده قانوني شهريابي و احداث كشتارمكان -

بوده و بايد در خارج از حريم شهر با ع ممنو ع در سطح شهرستان و در حريم شهرمسكوني واق

هاي اجرايي هيئت محترم وزيران و اخذ نظر دستگاه 15/4/90رعايت ضوابط استقرار صنايع مصوب 

  ذيربط صورت گيرد.

يابي و احداث كشتارگاه در اراضي كشاورزي و جنگلي و در مجاورت مراكز خدماتي و صنعتي مكان -

هاي اصلي و مراكز تفريحي و گردشگري و ، در مجاورت راهكندمي كه همجواري با آنها ايجاد اشكال

  .، ممنوع استزاستها كه وجود كشتارگاه در نزديكي آنها مشكلساير كاربري

يابي و احداث كشتارگاه نبايد در مسير وزش باد غالب به سمت نقاط سكونت و فعاليت و مكان -

  .تفريح در نزديكي آنها باشد
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، بههاي آب زيرزميني تخليه شودهاي سطحي و يا در نزديك سفرهارگاه تبايد به آبفاضالب كشت -

  .كه به آن نفوذ كرده و موجب آلودگي شودطوري

يابي و احداث كشتارگاه رعايت كليه موازين فني و بهداشتي و اقتصادي و همچنين در هنگام مكان -

زيست مربوطه در سازمان حفاظت محيط احداث سيستم تصفيه فاضالب و با تأييد رساندن طرح

  .الزامي است

هاي عوامل طبيعي و مصنوع و ضوابط و يابي و احداث كشتارگاه رعايت كليه حريمدر مكان -

  .وساز الزامي استهاي مربوطه در مورد ساختمقررات سازمان

  

  گورستان -4- 7

  .ات وابسته به آن باشدهمراه تجهيزات و تأسيسيابي و احداث گورستان بايد بهمكان -

يابي و احداث گورستان در داخل محدوده مصوب شهري و روستايي و محدوده پيراموني مكان -

  .، ممنوع استمحيطي) روستاهاي فاقد طرح(محدوده تأثيرگذار از نظر زيست

 هاي واقع در معرض توسعه احتمالي آتييابي و احداث گورستان بايد در خارج از زمينمكان -

  .شهرها و روستاها باشد

، اما داشتن دسترسي مناسب هاي اصلي ممنوع استيابي و احداث گورستان در مجاورت راهمكان -

  .هاي اصلي الزامي استبه راه

  .% به باال) ممنوع است15يابي و احداث گورستان در سطوح شيبدار (مكان -

، فعاليت و تفريح الب به سمت نقاط سكونتيابي و احداث گورستان در مسير وزش بادهاي غمكان -

  .ممنوع است

، ايجاد كمربند سبز در اطراف آن و محصور يابي و احداث گورستان درختكاري محوطه آنمكان -

  .ها و تأسيسات وابسته الزامي استنمودن محوطه گورستان با ساختمان
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آينده و بر اساس فرمول زير در سال  25ظرفيت و وضعيت گورستان پيشنهادي بايد حداقل براي  -

  :نظر گرفته شود

Pt×T×K× 2/0  
S = 

m 

Sسطح گورستان براي جمعيت آتي =  

Ptاضافه جمعيت در آينده =  

K(ناخالص) مساحت هر قبر =  

Tزمان استفاده از قبر =            m حد متوسط عمر در شهر =  

  .گورستان شهر بايد مجهز به دستگاه تصفيه فاضالب باشد -

  .استالزامي گورستان  يابي و احداثطبيعي و مصنوع در مكان هاي عوامليت كليه حريمرعا -

  .هاي ذيربط در اين زمينه ضرورت داردسازمانتوجه به اصول و معيارهاي فني مربوط به -

  

  محل دفع زباله -5- 7

محدوده مصوب ، تا يك كيلومتري يابي محل دفع زباله در داخل محدوده و حريم شهرهامكان -

و بايد در خارج از حريم شهر با رعايت ضوابط استقرار  ممنوع استشهرها و ساير مراكز سكونت، 

  هاي اجرايي ذيربط صورت گيرد.ت محترم وزيران و اخذ نظر دستگاهأهي 15/4/90صنايع مصوب 

  .، فعاليت و تفريح ممنوع استيابي محل دفع زباله در مجاورت مراكز سكونتمكان -

  .، ممنوع استيابي محل دفع زباله در نقاطي كه ايجاد مناظر زشت كندمكان -

  .يابي محل دفع زباله در اراضي زراعي و جنگلي و اراضي مرتعي بسيار مناسب ممنوع استمكان -

  .% ممنوع است15يابي محل زباله در اراضي با شيب باالي مكان -
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، وجود خاك قابل هاي مدفون شدهبالهزپوشش  توجه به وجود خاك مناسب و كافي جهت -

كاري با توجه به نوع زباله و كاري و بوتهاستفاده به كود و يا قابليت تبديل به فضاي سبز و جنگل

  .چگونگي دفن زباله الزامي است

هاي زيرزميني و سطحي و عدم آلوده شدن يابي محل دفن زباله بايد با توجه به سطح آبمكان -

  .شدآنها با

هاي سطحي و يابي محل دفن زباله نبايد در مسير وزش بادهاي غالب يا حركت آبمكان -

  .، سكونت و تفريح باشدزيرزميني به سمت نقاط فعاليت

يابي محل دفن زباله بايد امكان دستيابي و تهيه آب موردنياز جهت مصارفي چون شستشوي مكان -

  .حريق احتمالي را درنظر گرفتهاي حمل زباله و يا جلوگيري از ماشين

هاي عوامل طبيعي و مصنوع و قوانين و معيارهاي يابي محل دفن زباله بايد به كليه حريمدر مكان -

  .هاي مربوطه توجه كردسازمان

  سال داشته باشد. 15 -20مكان دفن داراي عمري معادل حداقل  -

  .امكان تملك زمين براي مديريت مواد زايد ميسر باشد -

  .، آثار باستاني و تاريخي باشدهاي مسكونيمكان دفن به دور از محل -

  .مقبوليت عامه داشته باشد -

سوز بيمارستاني در صورت قابل توسعه جهت مصارف بازيافتي از جمله استقرار واحد توليد و زباله -

  .امكان ميسر باشد

  هاي ساختمانيمحل انباشت نخاله - 6- 7

  .شودهاي ساختماني در نزديكي محل دفن زباله توصيه ميانباشت نخالهيابي محل مكان -

، محدوده هاي ساختماني بايد در خارج از محدوده و حريم شهرهايابي محل انباشت نخالهمكان -

  .مصوب روستاها و محدوده پيراموني روستاها باشد
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سكونت و فعاليت و تفريح ممنوع هاي ساختماني در مجاورت مراكز يابي محل انباشت نخالهمكان -

  .است

ممنوع است اما دسترسي اصلي هاي ساختماني در مجاورت راه يابي محل انباشت نخالهمكان -

  .داشتن به راه اصلي الزامي است

  .هاي ساختماني بايد در فاصله مناسب از مراكز سكونت باشديابي محل انباشت نخالهمكان -

هاي ساختماني در اراضي باير غيرقابل استفاده و اراضي مرتعي با ت نخالهيابي محل انباشمكان -

  .پوشش گياهي پراكنده مجاز است

  .% ممنوع است15هاي ساختماني در اراضي با شيب باالي يابي محل انباشت نخالهمكان -

  .وع استكند، ممنهاي ساختماني در نقاطي كه ايجاد مناظر زشتيابي محل انباشت نخالهمكان -

هاي صورتي باشد كه از انباشت پراكنده نخالههاي ساختماني بايد بهتعيين محدوده انباشت نخاله -

  .ساختماني جلوگيري شود

هاي عوامل طبيعي و مصنوع و هاي ساختماني رعايت كليه حريميابي محل انباشت نخالهمكان -

  .هاي مربوطه الزامي استقوانين و معيارهاي سازمان

  

  خانه فاضالبتصفيه - 7- 7

خانه در داخل محدوده مصوب شهرها و روستاها و محدوده پيراموني يابي و احداث تصفيهمكان -

و بايد در خارج از حريم شهر با  محيطي) ممنوع استروستاها (محدوده تأثيرگذار از نظر زيست

هاي اجرايي ذ نظر دستگاهت محترم وزيران و اخأهي 15/4/90رعايت ضوابط استقرار صنايع مصوب 

  ذيربط صورت گيرد.

محيطي بالمانع خانه فاضالب در حريم شهرها با توجه به مسائل زيستيابي و احداث تصفيهمكان -

  .است
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  .فاضالب در مجاورت مراكز سكونت و فعاليت ممنوع است خانهتصفيه احداثويابي مكان -

ب در اراضي زراعي و باغي و اراضي مرتعي مناسب ممنوع خانه فاضاليابي و احداث تصفيهمكان -

  .است

خانه فاضالب در مسير وزش بادهاي غالب به سمت مراكز سكونت و يابي و احداث تصفيهمكان -

  .فعاليت و در نزديكي آنها نباشد

  .خانه فاضالب الزامي استيابي و احداث تصفيهمحيطي در مكانرعايت كليه موازين فني زيست -

خانه كيلومتري تصفيه 6وساز تا حريم هاي ذيربط موظفند از هرگونه ساختكليه دستگاه -

  .جلوگيري نمايند

  ها الزامي است.خانهكاري در اطراف تصفيهايجاد كمربند درخت -

  .% ممنوع است15خانه فاضالب در اراضي با شيب باالي يابي و احداث تصفيهمكان -

  .يابي و احداث شودبايد در اراضي پايين دست شهر مكانخانه فاضالب تصفيه -

هاي مربوطه در هاي عوامل مصنوع و طبيعي و اصول و معيارهاي فني سازمانرعايت كليه حريم -

  .وساز الزامي استزمينه ساخت

  

  مراكز تحقيقاتي و آموزشي - 8- 7

، جنگلي و مرتعي بسيار يابي و احداث مراكز تحقيقاتي و آموزشي در مناطق كشاورزيمكان -

جز در موارد وابسته بودن كاركرد آنها به مناطق مذكور و عدم امكان ايجاد آنها در ساير مناسب به

يابي و احداث مراكز تحقيقاتي و آموزشي بايد زير . در مواردي استثنايي، مكان، ممنوع استمناطق

  .ورت بگيردهاي مربوطه و با رعايت حداقل سطح اشتغال صنظر سازمان

ها يابي و احداث مراكز تحقيقاتي و آموزشي رعايت ضوابط و مقررات مربوط به سازماندر مكان -

  .الزامي است
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هاي عوامل طبيعي و يابي و احداث مراكز تحقيقاتي و آموزشي رعايت كليه حريمدر هنگام مكان -

  .مصنوع الزامي است

. شوددرصد سطح كل زيربنا توصيه مي 40حدود  سطح زيربناي فضاهاي تحقيقاتي و آموزشي -

شود كه جهت احداث فضاي سبز باغچه و ساير فضاهاي غيرسرپوشيده % بقيه نيز پيشنهاد مي60

  .مورد نياز مصرف گردد

يابي و احداث مراكز تحقيقاتي و آموزشي و رعايت حريم كليه عوامل طبيعي و مصنوع در مكان -

هاي ها كه توسط سازمانوساز، مهندسي مربوط به ساختيازهاي فنيهمچنين توجه به اصول و مع

  .، الزامي استمربوطه ارايه شده باشد

  

  هاضوابط استقرار مرغداري -9- 7

و دستورالعمل شماره  23/02/1370مورخ  3-573طبق ضوابط به پيوست بخشنامه شماره 

ها ، مرغداريزيستحفاظت محيطزيست انساني سازمان دفتر محيط 08/08/1370مورخ  2535-32

محيطي شهري خطي . محدوده زيستمحيطي شهرها استقرار يابندبايد خارج از محدوده زيست

محيطي واحد شهر، در بيرون از محدوده زيستاست فرضي به شعاع دو كيلومتر از محدوده مصوب

. واحد مرغداري بيش از باشدمتر از مراكز مسكوني فاصله داشته  50هزار قطعه بايد  30مرغداري تا 

. عالوه بر اين در استقرار متري از مراكز مسكوني است 700هزار قطعه نيز ملزم به رعايت فاصله  30

  .هاي مرغداري بايد به نكات زير توجه كردواحد

  .جلوگيري از استقرار مرغداري در جهت شيب به سمت شهر و نقاط مسكوني -

  .ري در جهت وزش باد به سمت شهر و نقاط مسكونيجلوگيري از استقرار مرغدا -

  .اي مسلط به آنهاي آب و قنوات يا در پهنهجلوگيري از استقرار مرغداري در حريم چاه -
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 هاي ارتفاعاتجلوگيري از استقرار مرغداري در حريم راه وروديه مناظر طبيعي و محيطي و دامنه -

  .مسافرينهاي پر تردد گردشگران و مشرف به شهر و محل

  .هاجلوگيري از استقرار مرغداري در حريم اراضي كشاورزي درجه يك و باغ -
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  آباددولت
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8  

  اساس طرح جامع شهر دولت آباد

  مد نظر قرار گيرد به شرح زير است: دولت آباداساس طرح جامع شهر  مهمترين مواردي كه بايد در

  ساخت شهر (و توسعه) -1- 8

  مشخصات ساختي و كالبدي - 1- 8-1

اصفهان) -كاشان-قم-اتصال و دسترسي نزديك اين منطقه به شبكه ارتباطي ملي (تهران

آباد و  ق روستاهاي زمانبرداري بيشتر از موقعيت ويژه ارتباطي اين شهر شده است. الحا سبب بهره

در سمت شمال و استفاده از فضاهاي بين اين محالت و بافت قديم دولت  آباد كربكند به شهر دولت

فضايي از جمله اهداف طرح بوده است. ويژگي هاي  -آباد به منظور ايجاد يكپارچگي كالبدي

و  هر از نظر كيفي و كميبه تقويت و توسعه شبكه معابر شساختي، كالبدي شهر دولت آباد مي توان 

درصد از محدوده شهر به كاربري  51حفاظت از اراضي زراعي و باغات شهر اشاره كرد.  همچنين

درصد به حمل و نقل  25درصد از سطح شهر به كاربري بوستان و فضاي سبز و  12مسكوني، حدود 

طبقه  3درصد يا  150در پهنه مسكوني بافت جديد حداكثر تراكم انبارداري اختصاص يافته است. 

  روي پيلوت است.
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  تعيين حوزه عملكردهاي اصلي (كاربري هاي عمده و موثر شهر) -2- 8-1

گردشگري، -انتظامي، تفريحي -هاي اداريكاربري هاي عمده و مؤثر شهر شامل كاربري

عالي، پارك و فضاي سبز و ...  بر روي هنري، آموزشي، درماني، آموزش -مذهبي، ورزشي، فرهنگي

  اند.نقشه اساس طرح جامع مشخص شده

  

  خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي -3- 8-1

خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي شهر دولت آباد شامل خيابان هاي شرياني اصلي درجه 

يك اصلي و فرعي و شرياني درجه دو است كه در بافت قديم شهر به صورت ارگانيك است و در 

ي و شطرنجي با هم در ارتباط هستند. همانطور كه در نقشه بافت جديد به صورت سلسله مراتب

ي كمربندي در طرح پيشنهادي به طور كامل به دور شهر دولت آباد اساس طرح مشخص است جاده

  .طراحي شده است

  

  نظام تقسيمات واحد هاي شهري -4- 8-1

ه تقسيم محل 7در طرح پيشنهادي، محدوده شهر دولت آباد به دو ناحيه شمالي و جنوبي و 

  شده است. 

  

  تعيين عناصر و بافت هاي خاص (تاريخي، صنعتي و اقليمي) و مناطق نوسازي و بهسازي -5- 8-1

هاي فرهنگي و  و عناصر با ارزش در شهر دولت آباد كه موجد ارزش  ترين ساختمان از مهم

وسعه آن، منزل توان به امامزاده و محدوده ت باشد مي باشد و داراي ارزش تاريخي مي اجتماعي مي

آيت ا... ناصري و محدوده طرح ويژه آن و همچنين طرح ويژه مجموعه فرهنگي مذهبي شهر و 

تعيين مناطق نوسازي و بهسازي بر اساس سه شاخص ريزدانگي، ميدان مركزي شهر اشاره كرد. 
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هكتار در شهر دولت آباد  44قرار گرفت كه محدوده اي برابر با نفوذ پذيري و پايداري مورد بررسي 

  .به عنوان بافت فرسوده مصوب شده است

  

  جهات و حدود كلي توسعه شهر و ظرفيت شهر -2- 8

هاي اطراف دو  استفاده از فضاي باير و مخروبه موجود در درون شهر و محالت مختلف، پهنه

وساز مسكوني و  آباد به منظور توسعه شهر براي ساخت لتآباد در شمال شهر دو محله كربكند و زمان

هايي از شهر  عالوه بر موارد ذكر شده در قسمت. خدمات مورد نياز در نظر گرفته شده است

هايي براي توسعه شهر و توسعه خدمات وجود دارد كه در طرح پيشنهادي  آباد زمين دولت

جهات و . شده است بيني الزم و مناسب انجام شهاي اين اراضي مورد توجه قرار گرفته و پي قابليت

  .در جلد سوم گزارش نشان داده شده است حدود كلي توسعه

  

  احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري  -1- 8-2

 2برابر با ) 1400(سال افق طرح نرخ رشد در نظر گرفته شده براي شهر دولت آباد تا 

هكتار  239با توجه به وجود . فزوده خواهد شدنفر به جمعيت شهر ا 11746درصد بوده است كه 

 عالي براي هر نفر، اين شهر ظرفيت جذبمترمربعي شوراي 50كاربري مسكوني پيشنهادي و سرانه 

حدود احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري شهر دولت آباد . نفر را دارا خواهد بود 52200

  .در فصل دوم از بخش سوم گزارش ارايه شده است

  

  منابع و محاسبات ظرفيت زيربناهاي شهري -2- 8-2

نفر به  11746نفر و اضافه شدن  45707با توجه به افزايش جمعيت شهر دولت آباد به 

محاسبه منابع تاسيسات زيربنايي آب، گاز، برق مورد نياز بايد توسط  1400جمعيت موجود تا سال 
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و تجهيزات مورد نياز در نقشه همچنين در سطح شهر تاسيسات . مراجع مربوطه صورت گيرد

  .اندكاربري اراضي پيشنهادي مشخص شده

  

  حدود كلي تراكم جمعيت شهر - 3- 8-2

 165نفر در هكتار و تراكم مسكوني نيز برابر با  7/34تراكم جمعيتي سال پايه طرح برابر با 

  . ار خواهد رسيدنفر در هكت 6/104و  6/50نفر در هكتار بوده است كه در سال افق طرح به ترتيب به

  

  محدوده حريم شهر -4- 8-2

تعيين محدوده حريم . هكتار مي باشد 4992مساحت محدوده حريم شهر دولت آباد برابر با 

  .جلد سوم گزارش ارايه شده است 3شهر دولت آباد در شكل 

  

  معيارها و ضوابط و مقرارت  - 3- 8

  سرانه مصارف مختلف و كاربري زمين -8-3-1

شهر دولت آباد در  1402تلف و كاربري زمين پيشنهادي براي افق سال سرانه مصارف مخ

  .مترمربع مي باشد 8/95سرانه مسكوني برابر با . جلد سوم گزارش ارايه شده است 18جدول 

  

  استقرار عملكردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسيمات شهري - 8-3-2

محله تقسيم گرديده است  7به  ناحيه و اين نواحي 2شهر دولت آباد در طرح پيشنهادي به 

جانمايي اين . كه بر اساس اين تقسيم بندي نيز عملكرد هاي مختلف در آن استقرار داده شده است

همچنين . عملكردها به همراه مرز محالت در كاربري پيشنهادي شهر دولت آباد قابل مشاهده است

صل چهارم و پنجم از گزارش جلد ضوابط مربوط به نحوه استقرار عملكرد هر كاربري در بندهاي ف

  .چهارم طرح جامع دولت آباد ذكر شده است



 

  263ـــــــ ضوابط و مقررات ــــــــــــــــــــــــــ آباد،دولتـــــ طرح جامع شهر 

  چگونگي توزيع تراكم جمعيتي -8-3-3

نحوه توزيع تراكم جمعيتي براساس سرانه پيشنهادي شوراي عالي شهرسازي و معماري 

مترمربع را در نظر گرفته است و بر  50هزار نفر سرانه مسكوني  50است كه براي شهرهاي زير 

دي براي نواحي گوناگون و با محاسبه ميزان اساس تراكم ساختماني و تعداد طبقات موجود و پيشنها

مساحت كاربري مسكوني پيشنهادي، توزيع جمعيت در شهر دولت آباد پيش بيني شده و به سه 

 40نفر درهكتار، محدوده تراكم متوسط با جمعيتي بين  55محدوده تراكم باال با جمعيتي بيش از 

بندي شده نفر در هكتار تقسيم 40تر از نفر در هكتار و محدوده تراكم كم با جمعيتي كم 55تا 

  است.

  

  هاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازيعناصر و بافت - 8-3-4

توان به امامزاده و محدوده توسعه آن،  از جمله عناصر و بافت هاي خاص شهر دولت آباد مي

شهر منزل آيت ا... ناصري و محدوده طرح ويژه آن و همچنين طرح ويژه مجموعه فرهنگي مذهبي 

 44همچنين اند. و ميدان مركزي شهر اشاره كرد كه در نقشه اساس طرح به تفكيك نشان داده شده

شامل بافت   سه شاخص ريزدانگي، نفوذ پذيري و پايداري،هكتار از بافت شهر دولت آباد بر اساس 

  فرسوده است.

  

  حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي - 8-3-5

 يكاربر بهسازي و بازسازي مرمت،احياء، حفاظت، رات مربوط بهمعيارها و ضوابط و مقر

  از فصل چهارم گزارش جلد چهارم بيان شده است. 21ي در بند خيتار راثيم

  



 

  264ـــــ مهندسان مشاور ايوان نقش جهان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  هاي اقليميبا توجه به سنن فرهنگي و ويژگيكليات معماري سيماي شهري، بافت و ساختمان  - 8-3-6

 هيتهو و يرينورگ به مربوط مقررات ،راراستق يچگونگ معيارها و ضوابط و مقررات مربوط به

ي و ... ساختمان هاي جديد در فصل چهارم جلد شهر ينما،  بازشوها به مربوط ضوابطي، عيطب

چهارم گزارش و ضوابط مربوط به كاربري ميراث تاريخي در بند بيست و يكم از فصل چهارم جلد 

  چهارم گزارش  بيان شده است.

  

  حفاظت محيط زيست - 8-3-7

اظت از محيط زيست در فصل ششم جلد چهارم گزارش به شكل ضوابط و مقررات حف

تعيين  محدوده و حريم هاي مربوط به اراضي كشاورزي، مرتعداري و ساخت و سازهاي متناسب، 

محدوده استقرار صنايع، ساخت و سازهاي مسكوني، كشتارگاه و بيمارستان و ... ارايه شده است. 

گزارش ضوابط استقرار فعاليت هاي نظير فرودگاه، كشتارگاه، گورستان،  همچنين در فصل هفتم اين

محل دفع زباله، محل انباشت نخاله هاي ساختماني و ...  در جهت حفظ محيط زيست ارايه شده 

  است.

  آستانه تغييرات در اساس طرح جامع شهر دولت آباد مشخص شده است.  زيردر جدول 

  

  طرح جامع شهر دولت آباد: آستانه تغييرات اساس 22جدول 

  تغييرات   كاربري  رديف

  0  باغات و كشاورزي  1
  *0  محدوده شهر  2
  0  محدوده حريم شهر  3

  * درحد تدقيق پالك حداكثر به اندازه حدنصاب تفكيك

ايران  هرسازيـهاي شوراي عالي معماري و شرانهـها در حد كف ستغييرات ديگر كاربريتبصره: 

  باشد.مي
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