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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

  مقدمهمقدمه

ه شد. يته شهر،گانه  31مناطق  يبرا استان يابتدا توسط سازمان مسکن و شهرسازل ياردب يليطرح تفص

 يباق يليه طرح تفصيو سپس تهشدند  يتلق يليطرح تفص ي، دارايسازآماده يهاطرح يدارا ياراض به عالوه تمام

 د.يشهر به مشاور ابالغ گرد

ق ياد شده به صورت جداگانه، تلفي يهاطرحه يکل شهر و ته يک پارچه برايه يبه علت عدم وجود نقشه پا

 را به خود اختصاص داد. يعيشد و کار وس را سبب يامشکالت عمده ،ک نقشهي قالب هادرطرح نيا

ب يتصو ،شهر ينظر شوراو به علت سه نقطه ع آغاز،يآن به طور وس يبررس مراحل ،ه طرحيپس از ته

 ق افتاد.يبه تعو يمدت ينهائ

مشاور  مناطق به يرات شهردارد. نظيئه گردمناطق ارا يبه شهردار يبررس يبرا طرح، يپس از مدت

-يو بررس يفن يهاتهيکار کماصالح شده دوباره در دستور  يهاو طرح برآن اساس اصالح شد، الکن نقشه ،ابالغ

بر، ابه کاهش عرض مع يبه هر حال اصرار شهردار يد. ولينقض گرد اصالحاتاز  يقرار گرفت و تعدادکننده 

ن امر مشکالت يکمتر شود، که ا موجود برااز عرض مع ياز بخش يشنهاديموجب شده که عرض معابر پ يگاه

 بوجود آورد. هانقشه ارائه خصوص در شکلِبه يديجد يميترس

متحمل شدند  يزحمات فراوانشبرد طرح يپ يبراکه  يالهحسن سرو امان يعل يآقا طرحکارشناس مسئول 

ر از يله ضمن تقدينوسيشان شد، که بديهاهيکلمنجر به از دست دادن  مستمرشان به استان متأسفانه يو سفرها

 م.ينمائيکامل م يسالمت يآروز شانيشان برايا

 يمهندس مشاور و آقا يا به عنوان معاونت بخش شهرسازينسرکار خانم مهندس منصوره مرآت

رش، ن گزايبه عنوان مسئول تدو يرضو يو خانم کبر ياانهيرا يهاميشهرام موال به عنوان مسئول بخش ترس

د يامهمراه شد،  يفراوان يبا تجربه و خطاها GIS طيدر محها نقشه هيته .را متحمل شدند ياالعادهز زحمات فوقين

ن يجاد شده از ايستم مناسب از امکانات ايک سيبا استقرار  يا سازمان مسکن و شهرسازي يرود که شهرداريم

ور شوند و بتوانند هر بهره يان کار( به خوبيانه و پا، تراکم و صدور پرويانتخاب کاربر يق )به خصوص برايطر

همراه اطالعات روز را داشته باشند. در خاتمه الزم است از رهنمودها و صبر و  به شهربه روز  يهاآن نقشه

گر يو داستان  يسازمان مسکن و شهرساز يت بخش شهرسازيريمدان صدر يمهندس علو يحوصله آقا

 ود.ژه شيشان تشکر ويهمکاران ا

 
 ر طرحيمد

 يسهراب مشهود         
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ها،  ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضي، تراكم

تفكيك زمين، احداث بنا، احداث و توسعه معابر، ميادين، فضاهاي 

 شهري و غيره

 

 تعاريف -1

 

 "خاص و تثبيت شده"هاي كاربري -1-1

توانند شامل  ها مي. اين کاربريطرح مشخص شده استهايي است که محل دقيق استقرار آنها در کاربري 

 هاي موجود تثبيت شده و يا پيشنهادي باشد.کاربري

 

 "اولويت اول -تعيين شده "هاي كاربري -2-1

 

بندي  آن ازطريق منطقه از تأمين پس . وليستا  مکان شده طرح تفصيلي تعيين هم در هااين کاربريبراي  

 تغيير يابند. خود اي منطقه کاربري ضوابط به توانند طبق ها، ميکاربري

 

 تراكم پايه -3-1

 .1داشته باشد، تراکم حق تعديل بدون پرداخت تواند هر زمين مي که تراکم پايه تراکم حداقلي است

 

 تراكم مجاز -4-1

 تواند بپذيرد. مي موارد مندرج در ضوابط،تراکم مجاز، تراکمي است که هر زمين با توجه به  حداکثر

 

 عوارض تعديل تراكم -5-1

جذب " ل تراکم(يشود. )عوارض تعديل تراکم ممکن ميعوارض تعداز تراکم مجاز با پرداخت  يوربهره

 .استه ياز تفاوت تراکم مجاز و تراکم پا يناش "ارزش حاصلهاز اضافه يبخش

                                                           
 نماید(.درصد توصیه می 08شود )مشاور این حد را ین میتراکم پایه در هر بخش شهر، تراکم عرف آن منطقه است، که با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورا تعی - 1
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 بري(ركاوري از كاربريهاي انتفاعي )حق تعيين  ارزش ناشي از بهرهعوارض اضافه -6-1

 هائيهاي تجاري و انتفاعي )تمام خدمات و کاربريعبارت از ما به ازائي است که به هنگام انتخاب کاربري 

 بايد پرداخت شود. مجاز است، که مناطقي گردد( در مي تأمين جهت انتفاع خصوصي توسط بخش که

رات مربوط، به عنوان مؤسسه شود که طبق مقر خدمات و مؤسسات غيرانتفاعي به خدماتي اطالق مي :1تبصره 

 غيرانتفاعي ثبت شده باشد.

و مقدار آن )پس از پيشنهاد بوسيله “ تعيين کاربري”و “ حق تعديل تراکم”مجوز دريافت عوارض  :2تبصره 

 شود. مراجع ذيربط( توسط شوراي شهر تعيين مي

 

 نحوه استقرار در مناطق عملكردي -7-1

توان در منطقه يا مناطق  تر مي ز مناطق عملکردي در سطح پايين هاي مجاز مربوط به هر يک اکاربري 

توانند در  اي مي هاي مجاز در منطقه عملکردي محلهعنوان مثال کاربريهعملکردي باالتر از حود استقرار يابند )ب

اطق هاي مجاز منپذير نيست، يعني کاربري اي نيز مستقر شوند(، الکن عکس آن امکان منطقه عملکردي ناحيه

 تر استقرار يابند. تاند در مناطق عملکردي پايين عملکردي باالتر نمي

 

 ديگر تعاريف بكار رفته در اين ضوابط -8-1

شود که يگفته م يبه بخشسطح سرپوشيده در طبقه همکف که بين ساختمان و فضاي آزاد قرار دارد،   ايوان:

 تر است. سانت از کف حياط مرتفع حداقل سيکف آن، 

 شود. در صورتيکه اين فضا همکف حياط و داراي ستون باشد، فضاي باز مسقف ناميده مي :1 تبصره

ستون باشد و حداقل ارتفاع آن از زير سقف تا کف  ندر صورتيکه اين فضا همکف حياط بوده و بدو :2تبصره 

 شود. آمدگي ناميده مي حياط از سه متر کمتر نباشد، پيش

 بنا که يک تا سه طرف آن باز است. سطح سرپوشيده در طبقات بالكن:

 باشد.يم طبقه نهائي بالکن غير مسقف غير از بام :يا مهتابي  تراس

جلوآمدگي ساختمان نسبت به حد ملک مشرف به گذر که  رو(: آمدگي ساختمان کنسول )در فضاي پياده پيش

 روي گذر احداث شود. کف پياده ،يبه باال متر 5/4حداقل از ارتفاع 

 سطحي از قطعه زمين که بوسيله ساختمان روي زمين اشغال شده است.  :ال خالص ساختمانسطح اشغ

آمدگي  شامل سطح اشغال خالص، بعالوه پيش آمدگي بنا که خارج از مقررات پيش سطح اشغال ساختمان:

 آمدگي داراي ستون( احداث شده باشند )مثالً ارتفاع کمتر از حد و يا پيش

 گويند. تفکيکي که بوسيلة معابر محدود شده باشد را يک بلوك مي يک يا چند قطعه  بلوك:
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هاي شهري بطور متوسط سهم هر يک از افراد متوسط زميني است، که از هر يک از کاربري سرانه هر کاربري:

 شود. مي

 1بناي ساختمان )به جز زيرزمين و پيلوت( به کل مساحت زمين حاصل تقسيم سطح زير :تراکم ساختماني

 فرم هندسي لبه بيروني يک قطعه در بر دو تقاطع دوگذر پخ:

 احداث شود. منفصل يا پيوسته از دو شکل، يکيتواند به يمدر يک قطعه زمين  ،بنا هر  اشكال احداث بنا:

ساخته شود، ساختمان پيوسته  متصل به قطعه مجاور ساختماني که متصل به شرق و غرب قطعه شكل پيوسته:

 .(شود شامل لبه شرقي يا غربي مجاور معبر نمين ينابرا)بشود،  ناميده مي

متر شمال  1متر جنوب زمين و  5با عدم امکان احداث بنا در )بناي متصل به لبه قطعه در جوار غير معبر  تبصره:

 .شوديده مينامابينه پيوسته شرقي يا غربي  (زمين

شود که القل از طبقه سوم  محسوب مي قطعات شمالي و جنوبي، به شرطي منفصل ساختمان در :شكل منفصل

 حداقل با دو متر فاصله از طرفين )شرق و غرب( احداث شود. ،به باال

 شرطي منفصل است که از سمت غير مجاور معبر )شرقي يا غربيه در قطعات شرقي يا غربي، بنا ب تبصره:

 ( با حداقل سه متر فاصله از بر قطعه ساخته شود.يبعد همجوار قطعه

متر  02/3تعداد طبقات در اين ضوابط تعداد آنها روي زمين و يا روي زيرزمين )با حداکثر ارتفاع    طبقات: تعداد

 روي سقف زيرزمين( است.

 در اين ضوابط طبقه همکف همان طبقه اول است. طبقه همكف:

 شود. طبقه روي پيلوت طبقه دوم ناميده مي طبقه دوم:

هاي بالفعل و بالقوه مستغالت به مناطق يا نواحي گوناگون، طبق کاربري عبارت از تقسيم يک شهر بندي: منطقه

 .است و امالك شهري به منظور نظارت و جهت دادن به شيوه توسعه شهر

 گيرد. که جهت استقرار اتومبيل يا فضاي باز سرپوشيده مورد استفاده قرار مي معبر عبارت است از طبقه همکف پيلوت: 

تواند  متر از کف معبر مي سانتي 02بنا در جوار معبر احداث شود کف پيلوت با حداکثر ارتفاع در قطعاتي که  تبصره:

از کف  توانديم متر سانتي 02تر باشد و در قطعاتي که ساختمان در جوار معبر احداث نشود کف پيلوت حداکثر  بلند

 اط مجازست.يا حياورت معبر ز در مجين 302ارتفاع  تا نيرزميز يلوت روياحداث پ تر باشد. حياط بلند

                                                           
ها( تلقی شود. دیوارها در زیربنای ها و پارکینگهای دسترسی، هال ورودی، زیرزمینو راه تواند زیربنای مفید )به جز راه پلهتراکم خالص ساختمانی می  - 1

 شود.مفید محاسبه می

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  11 ................................................................................................................................................. ضوابط و مقررات احداث بنا و شهرسازي -1

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

عنوان سرپناه يا هبندي که داراي بام متکي بر ستون يا ديوار باشد و بعبارت است از هر نوع استخوان ساختمان:

 محل اقامت يا به منظور حفاظت از انسان يا حيوان يا اشياء بکار رود.

 از داخل معابر قابل مشاهده هستند.عبارت است از کليه سطوح نمايان خارجي ساختمان که  نماي ساختمان:

هاي جامع و  طور قانوني مشمول اجراي طرحهمنطقه شهرداري و يا دستگاهي است که ب سازمان مجري طرح:

 باشد. تفصيلي مي

 تقسيم يک قطعه زمين به دو يا چند قطعه کوچکتر به منظور مالکيت و يا استفاده مجزا از دو قطعه تفكيك:

 منظور مالکيت و يا استفاده جمعيتي از چند قطعه زمين هيک بعمل تفک  عکس تجميع:

مجموعه اراضي که به يک يا چند نوع مصرف اختصاص داده شده و مانند منطقه عملکردي  منطقه عملكردي:

 باشد. هاي مجاز در اين مناطق ميمسکوني که شامل اراضي تخصيص يافته به مسکوني و ريز کاربري

 وني زمين که بوسيله سند مالکيت مشخص شده است.از نظر قان قطعه زمين:

عبارت است از ضوابط و مقررات تدوين شده طرح جهت تقسيم اراضي داخل محدودة  مقررات تفكيك اراضي:

 مصوب طرح در رابطه با نحوه کاربري زمين.

احداث سطح يک قطعه زمين که براساس ضوابط تعيين شده در طرح، از  يقسمتعبارت است از  فضاي باز:

 باشد  آن قسمت از زمين مذکور مجاز نمي  ساختمان يا بنا در

سطح کل زيربنا در طبقات عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در طبقات که  سطح کل زيربنا در طبقات:

 ها(نگين و پارکيرزمي)به جز ز طبق ضابطه امکان احداث دارد.

مرز  ايعنوان مرز مشترك بين هر پالك زمين و خيابان هعبارت است از حد يا خطي است که ب بر ساختمان:

معناي سطحي است شاغولي که ه ساختمان در عين حال ب شود. بر مشترك بين ساختمان و فضاي باز تعيين مي

 تواند تا حد آن ساخته شود مگر در مواردي که طبق ضوابط مجاز است. اجزاء ساختمان حداکثر مي

انداز بام، تيزه  تواند لبه دست ترين حد يک ساختمان که مي ه عمودي مرتفعفاصل حداکثر ارتفاع ساختمان:

زات و يا هرگونه عالئم ثابت و غيره ... تا شيب متوسط نورگاه يا معبر مجاور يشيرواني، بام پشته، دودکش، تجه

 شود( حسوب نميها و چراغ راهنما و ... جزء ارتفاع م ناميم )آنتن قطعه زمين مربوطه را ارتفاع ساختمان مي

اط ارتفاع همان قسمت از بناست و چنانچه بعد از آن يا حيارتفاع بنا در جوار معابر و  ارتفاع بنا در هر بخش:

 د تناسب داشته باشد.يبا ينينشارتفاع و عقب مرتفع شود، طبق مقررات مربوطه اضافه ينينشبا عقببنا، 

 صفر باشد.و سانت باالتر از صفر  02/3ده و حداکثر روي سقف آن بخشي از بنا که در زير زمين احداث ش زير زمين:

 گويند. به ضلع موازي معبر عرض قطعه مي عرض قطعه:

 .شود به اضالع عمود بر معبر طول قطعه اطالق مي :ا عمق قطعهي طول قطعه
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 .معبري  است که فقط براي عبور پياده روندگان طراحي شده است گذرگاه پياده:

 ري است که از يک سو مسدود باشد که امکان عبور سواره و يا حتي پياده فراهم نباشد.معب بست: بن

 هاي عمومي يا حياط باشد. نماي اصلي ساختمان عبارت است از نمائي که مشرف به گذرگاه نماي اصلي ساختمان:

 و يا حياط خلوت باشد. هاي فرعي، جانبي عبارت است از نمائي که مشرف به خيابان نماي جانبي يا فرعي ساختمان:

 باشد. همان طبقه بوده و اضافه اشکوب نيز معناي اضافه طبقه مي  در اين ضوابط اشکوب اشكوب:

 اند. باشند و يا مناطقي که به اين عنوان انتخاب گرديده هايي که داراي کاربري و يا سند باغ ميزمين باغ بنا:

هاي برق، گاز و آب، فضاي  بع ذخيره آب زميني، حرايم، پستبه فضاهائي مانند منا فضاهاي باز عمومي دائمي:

 شود. ، فضاي باز عمومي دائمي گفته مي…سبز و

گويند که نماهاي شمالي يکي با جنوبي ديگري  هائي ميهاي مقابل هم به ساختمانساختمان ساختمان مقابل هم:

 يش از يک بلوك ساختماني احداث شود(.در مقابل هم قرار گيرند )در يک قطعه تفکيکي يا قطعه زمين وقتي ب

 

 
 

جهت جغرافيائي هر زمين جهتي است که در دستور نقشه براساس مکان معبر اعالم  تعريف جهات جغرافيائي:

شود. براي مثال اگر در دستور نقشه در جنوب ملک يک معبر ذکر شده باشد، قطعه شمالي تلقي  شده تعيين مي

 شود. مي

درجه انحراف از اين محور  52غربي با حداکثر  -که در جهت شرقي معابري ر:چكونگي تعيين جهت معب

 شوند. گردند، بنابراين قطعات مجاور آن شمالي يا جنوبي تلقي مي غربي محسوب مي -قراردارند، معبر شرقي

جنوبي  -درجه انحراف از آن قرار داشته باشند شمالي 13جنوب با حداکثر  -که در جهت شمال معابري

 شوند. ي شده و قطعات همجوار آن شرقي يا غربي محسوب ميتلق

ها از طريق دبيرخانه کميسيون  ها و نهاد کليه ضوابط و مقررات مصوب مربوط به هر يک از سازمان توضيح:

 .اخذ و به شهرداري ابالغ گردد 5ماده 
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 بندي منطقه -2
 شود. شهر از نظر کاربري اراضي به مناطق مختلفي تقسيم مي

 

  مناطق اصلي -1-2

 به شرح زير است: ،ياراض يبندا منطقهي پانزده گروه اصلي استفاده از اراضيطرح داراي  

منطقه مسکوني: براي استقرار عملکرد مسکوني و ديگر عملکردهاي مجاز به شرح مندرج  -يك

 ، 0-0در بند 

عملکردهاي اي: شامل عملکردهائي مثل کودکستان، دبستان،  منطقه عملکردهاي محله -دو

 ، 0-0مايحتاج روزمره به شرح مندرج در بند 

اي: شامل عملکردهائي مثل دبيرستان، مراکز درماني و ديگر  منطقه عملکردهاي ناحيه -سه

 ،0-0عملکردهاي مجاز به شرح مندرج در بند 

ها، مراکز عمده فروشي و ديگر منطقه عملکردهاي شهري: شامل ادارات، بيمارستان -چهار

 ،0-0هاي مجاز به شرح مندرج در بند عملکرد

هاي قابل استقرار در شهر و ديگر کارگاه صنايع و: شامل استقرار کارگاهيمنطقه  -پنج

 ،0-0ها و ديگر عملکردهاي مجاز به شرح مندرج در بند کارگاه

 منطقه عملکردهاي حريم معابر نسبتاً سريع شهري: حريم معابر نسبتاً سريع شهري، -شش

 شهري، معابر برونقه عملکردهاي حريم معابر سريع بين شهري: حريم منط -هفت

منطقه تاريخي و فرهنگي: شامل بازار و بافت مرکزي که طرح و ضوابط خاص خود را  -هشت

 دارد،

 .يا مناطق باغي باغات -نه

 هاي عمومي غير انتفاعي و ذخيره خدمات کارکردهاي قابل استقرار در محدوده کاربري -هد

غيرانتفاعي  هاي پيشنهادي اولويت اول )تعيين شده(: عملکردهايمحل استقرار کاربري -دهياز

 طرح تفصيلي مصوب،

 مناطق طراحي شده )اراضي آماده سازي شده و موارد مشابه( -دوازده

 هاي عمومي و شهري منطقه کاربري -سيزده

 تفريحي )جهانگردي( -منطقه عملکردهاي توريستي -چهارده

 ه عملکرد ويژه اطراف رودخانه بالخلي چايمنطق -پانزده
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 اجزاء مناطق اصلي -2-2

 مقدمه

شورايعالي شهرسازي  7/0/66بندي اراضي و تراکم متغير قطعات براساس مصوبه  در اين طرح منطقه 

 شوند. تدوين و مورد عمل واقع مي

ي توسعه شهري مصوب ها هاي ساختماني و کاربري اراضي در طرح بندي و تعيين تراکم ضوابط منطقه 

 نمايد که: شورايعالي شهرسازي ابالغ مي 7/0/3166

توانند در قبال اضافه ارزشي که براي هر يک از  باشند مي هايي که داراي طرح جامع مي شهرداري »

هاي ساختماني و کاربري اراضي بيش از قيمت  بندي و تعيين تراکم قطعات اراضي شهر بر اثر ضوابط منطقه

قانون  15ماده  3شود، با تعيين شوراي شهر )مستند به بند  مناطق مسکوني با تراکم کم ايجاد مياراضي در 

ها و تبصره آن  قانون شهرداري 45ماده  8تشکيل شوراهاي اسالمي( و تأييد وزارت کشور، مستند به تبصره بند 

سابي جداگانه به نام عوارض اختصاصي به تناسب ميزان اضافه ارزش حاصله وضع و وصول نموده و در ح

هاي توسعه  نگهداري کرده و صرفاً در تهيه طرح“ هاي شهري هاي اقتصادي در ساختمان درآمد حاصله از فعاليت”

 «هاي مربوطه به مصرف برسانند. و عمران شهري و اجراي آنها با نظر شوراي شهر و عامليت دستگاه

 

 بندي اصلي اجزاء منطقه

هاي مختلف( براساس ضوابط  با تراکم) کاربرياستقرار يک يا چند  ،زميني در هر عملکردمنطقه هر  در

 آتي، ممکن است.

 

 و عملكردهاي مربوطه مسكوني همنطق -1-2-2

 هاي مجاز در منطقه مسكوني و شرايط استقرار آنهاكاربري -1-1-2-2

هاي مجاز با  تراکم منطقه مسکوني احداث واحدهاي مسکوني با تراکم پايه آزاد است و احداث بنا با در

 باشد. شورايعالي و رعايت سقف جمعيتي پهنه مربوطه ممکن مي 7/0/3166رعايت مفاد مصوبه 

 

 موارد استفاده مشروط زمين در منطقه مسكوني -2-1-2-2

زير و با رعايت شرح  هاي ديگري به استقرار کاربريدر اين اراضي عالوه بر واحدهاي مسکوني،  

 باشد: مجاز ميآيد  ميضوابطي که به دنبال 
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 .دبستان کودك، کودکستان و احداث تأسيسات آموزشي درسطح مهد -

 .احداث درمانگاه و مرکز بهداشت -

 .احداث تأسيسات رفاهي در سطح شيرخوارگاه و مرکز مشاوره و رفاه خانواده -

خصوص )مخانگي مانند مطب پزشک، آرايشگاه، دوزندگيغير مزاحم احداث واحدهاي مربوط به مشاغل  -

 .دهد ي که ضوابط و مقررات جاري کشور اجازه ميدستي و موارد  ، تدريس خصوصي، کارگاه صنايعبانوان(

 هاي آن از معابر اصلي و عبوري نباشد.هاي بازي و پارك کودك، مشروط براينکه دسترسياحداث زمين -

 احم بودن.غير مز ورزشي، مشروط بر هاي مکانهاي ورزشي و تفريحات سالم و احداث سالن -

احداث واحدهاي ورزشي، خدماتي و تجاري متناسب با تعداد ساکنين هر مجموعه مسکونيِ بيش از چهل  -

 واحد )مشروط به احتساب کليه حقوق شهرداري( بالمانع است.

 

 محل استقرار عملكردهاي فوق در منطقه مسكوني

 کننده. در جوار معابر جمع -

  متر يا بيشتر باشد. شرط آنکه عرض آنها ده اي مسکوني، بهدسترسي به واحدهبن باز جوار معابر  در -

متر براي معابر  52)فاصله از ابتداي معبر(  فاصلهبست دسترسي به واحدهاي مسکوني تا  جوار معابر بن در -

براي  متري به باال. 35متر درجوار معابر  322فاصله متري و تا  30متر درجوار معابر  75 فاصلهمتري، تا  ده

متر از شروع معبر تقاضاي احداث  62متر، در فاصله  30بست به عرض  چنانچه در جوار يک معبر بنمثال 

 متري تقاضا شود، پاسخ منفي است. 82يک کودکستان شود پاسخ مثبت، ولي اگر در فاصله 

يک  در هرگيرد، سطح فضاي باز  ، انجام ميسکونتهاي مجاز، غير از  در کليه موارد فوق، که استفاده :1تبصره 

ها بايستي برابر ضوابط حوزه مسکوني يا ضوابط آن نوع استفاده مورد نظر از اراضي، هر کدام بيشتر از پالك

 است، رعايت گردد.

پذيرد، سطح  انجام مي غير از سکونتهاي مجاز  در کليه مواردي که در حوزه اراضي مسکوني استفاده :2تبصره 

ي برابر ضوابط حوزه مسکوني يا ضوابط آن نوع استفاده موردنظر از ها بايستکل طبقات در هريک از پالك

  که کمتر است، رعايت گردد.  اراضي، هر کدام

ي واحد مسکوني مربوطه درصد زيربنا تا بيستزيربناي واحدهاي مربوط به مشاغل خانگي  سطح :3تبصره 

 باشد. مي مترمربع( مجاز 12)حداکثر 

هاي ورزشي، پارك کودك، با رعايت ضوابط مربوط به خود  ها و مکان سالنهاي بازي  احداث زمين :4تبصره 

 بالمانع است.
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 هاي ممنوع در منطقه مسكوني كاربري -3-1-2-2

اي در اين منطقه  هاي نامبرده فوق، يعني عملکردهاي فرا ناحيه جز کاربريهاستقرار هر نوع عملکرد، ب

 ممنوع است.

 

 ه مسكونيامالك اصالحي در منطق -4-1-2-2

      چنانچه ملکي درمنطقه مسکوني قرار داشته و مساحت آن براثر اصالح مسير يا تعريض معبر، کمتر از -يك

يا تواند به احداث يک  مي (دانگ باشندداراي سند ثبتي شش و متر 1عمق آن بيشتر از )به شرط اينکه مترمربع  52

اي از قبيل خواربارفروشي، سبزي  واند فقط به خدمات محلهت واحد تجاري مبادرت نمايد و اين واحد نيز ميدو 

 اختصاص يابد. …التحرير، نانوايي و فروشي، فروش لوازم

گيرند و در مجاورت معابر سريع و يا نسبتاً  باقيمانده امالکي که در تعريض و يا اصالح مسير قرار مي 

 .ه تملک شهرداري درآيدبوده و بايد بشوند، از اين ضابطه مستثني  سريع شهري واقع مي

 

 وضعيت كاربري بعد از اتمام زمان استيجار -5-1-2-2

چنانچه ملکي در منطقه عملکردي مسکوني احداث و به صورت کاربري غير مسکوني )يا ناسازگار با اين 

رد و ها قرار دا منطقه عملکردي و ضوابط مربوط به آن( به صورت استيجار در اختيار يکي از ادارات يا سازمان

در نقشه کاربري پيشنهادي به صورت کاربري عملکردي وضع موجود پيشنهاد شده است، پس از فسخ قرارداد و 

 گردد. تخليه، ملک مذبور داراي کاربري مجاز منطقه عملکردي مسکوني مي

 

 هاي مسكوني بررسي طرح مجموعه -6-1-2-2

هزار  بيش از سه ترمربع يا با زيربنايهزار مدو هاي مسکوني وخدماتي در اراضي باالي  مجموعه طرح

 رسد.نمايد، ب تعيين ميکميسيون ماده پنج  ، کهفني اي کميته أييدبه تبايد واحد مسکوني  پنجاهمترمربع و يا با بيش از 

 

 اي منطقه عملكردهاي محله -2-2-2

 اي هاي مجاز در منطقه عملكردهاي محله كاربري -1-2-2-2

 کردهاي زير بالمانع است:در اين منطقه استقرار عمل 

، آموزشي، بهداشتي، ورزشي، درمانيهاي مربوط( مانند اي )با انتخاب سازمان محله عملکرد غيرانتفاعي -

 ،بندي عملکردها طبق جدول طبقهسبز  فضاهاي

 مسکوني با تراکم پايه، واحداحداث يک يا چند  -
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 اي محله نحوه استفاده مشروط از اراضي در منطقه عملكردهاي -2-2-2-2

هاي مجاز بيشتر از تراکم پايه: باشرط پرداخت حق تعديل تراکم )اضافه ارزش(  مسکوني با ديگر تراکم -

 ،مطابق ضوابط و مقررات جاري کشور

شوئي( به شرط پرداخت  )مثل آرايشگاه، خياطي، خشکاي  محلهعملکردهاي تجاري و خدماتي انتفاعي  -

 . حق تعيين کاربري

 

 اي اي ممنوع در منطقه عملكردهاي محلهه كاربري -3-2-2-2

اي و همچنين واحدهاي صنعتي مزاحم، دامداري، مرغداري و  در اين منطقه احداث واحدهاي فرامحله 

 موارد مشابه ممنوع است.

 

 اي منطقه عملكردهاي ناحيه -3-2-2

ها، ل دبيرستاناي )مث جايگزيني عملکردهاي ناحيه با اي محله مشابه عملکردهاي مقررات اين منطقه 

 باشد. اي مي جاي محلههها و غيره( بتر، درمانگاه هاي تخصصيفروشگاه

 

 منطقه عملكردهاي شهري -4-2-2

 اي است. جاي محلهاي با جايگزيني عملکردهاي شهري به مقررات اين منطقه مشابه منطقه عملکردهاي محله 

 توانند مستقر شوند. منطقه مي اي نيز در اين نياز، عملکردهاي ناحيه  در صورت تبصره:

اند و از جمله آنها تجارت  عملکردهاي شهري مشخص شدهبندي  طبقهعملکردهاي شهري در جدول  

 باشند. هاي مجاز و غيره مياي، کارگاه خدمات فراناحيه، ادارات ،شهري

 

 و شهرياي  اي، منطقه اي، ناحيه ها در  مناطق عملكردي محله سقف سطوح مجاز كاربري -5-2-2

 هاي مجاز تا سقف تعيين شده براي هريک از تقسيمات شهري ممکن است. وري از کاربري بهره -يك

 باشد. وري از اضافه تراکم نيز تا سقف تعيين شده مجاز است. اين امر براي منطقه مسکوني نيز صادق مي بهره -دو

 

 منطقه استقرار كارگاهي -6-2-2

 منطقه کارگاهي -الف

باشد. استقرار صنايع و  عنوان منطقه استقرار کارگاهي مشخص ميهروي نقشه ب در مناطقي که

بندي سازمان محيط زيست و در مورد ديگر صنايع استقرار با  هاي صنعتي و غير مزاحم، گروه الف، دسته کارگاه

 کسب نظر از سازمان حفاظت محيط زيست بالمانع است.
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 هاي داراي طرح مصوب قبلي مجاز است. ها. نواحي و مجتمعاستقرار صنايع در شهرك

 الزامي است.  6-8رعايت ضوابط و مقررات ذکر شده در بند 

 

 اي، شهري( اي، ناحيه هاي شهري در ديگر مناطق عملكردي )اعم از محله ضوابط استقرار کارگاه -ب

هاي  نگي، سرويسهاي دوچرخه، موتورسيکلت، وسايل خا گاه هاي غيرمزاحم )از قبيل تعمير صنايع و کارگاه

اي و  اي، ناحيه توانند در هر يک از مناطق عملکردي محله ( به نسبت عملکردي که دارند مي…و 3اتومبيل، آهنگري

 ها و عملکرد آنها مشخص و به پيوست ارائه شده است(. شهري مستقر شوند )عنوان کارگاه

اي که در آن قرار گرفته است  ههاي کارگاهي به نسبت منطق ها و يا مقطعحداقل تفکيک اين کاربري

 متر است. 522متر و شهري  152اي  متر، ناحيه 052اي  باشد، که حداقل تفکيک محله مي

ارتفاع طبقات و فضاي باز ضروري اينگونه تأسيسات با توجه به نوع کارگاه، با توجه  به مقررات سازمان مرتبط 

 ين ضوابطي باشد، بايد از ضوابط طرح تفصيلي استفاده نمود.هاي مربوطه فاقد چنخواهد بود، در صورتي که سازمان

 احداث تأسيسات مشترك مجموعه نيز مثل سرويس بهداشتي ضرورت دارد.

باشد( مقررات سازمان مربوطه و در صورت غياب آن،  در مورد واحدهاي کوچک )که به شکل مغازه مي

 هاي تجاري حاکم است. مقررات مغازه

 

 پارکينگ -ب-1

 متر مربع زير بنا تأمين يک واحد پارکينگ خصوصي الزامي است. 75ء هر به ازا

هاي  برداري قرار گيرند ضوابط مجتمع ها بصورت مجتمع کارگاهي مورد بهرهکه اين کاربري در صورتي

 بود. کارگاهي براي آن حکمفرما خواهد

دد که امکان مانور وسائط سطح زيربنا در همکف و فضاهاي داخلي اين نوع تأسيسات به نحوي تنظيم گر

 راحتي ميسر باشد.ه نقليه ب

 

 نسبتاً سريع شهري عملكردهاي حريم معابر منطقه -7-2-2

شامل کمربندي شهر و کليه معابري که در داخل شهر با عنوان شرياني درجه يک طراحي و فاقد کندرو  

 باشند. کناري مي

 

                                                           
 آهنگري سبك -1
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 در جوار معابر نسبتاً سريع: هاي مجاز کاربري

 عمومي و خصوصي بدون امکان دسترسي مستقيم اتومبيل، سبز -

رعايت ضوابط خاص هريک  شوند با بزرگتر از دو هکتارمستقرمي  در سطوح غيرانتفاعي که   عملکردهاي -

 از آنها،

مرکز  نشاني، بيمارستان و عملکردهايي که نياز به دسترسي به معابر سريع شهري دارند مانند آتش -

با  …( و332غير مترقبه، مراکز عمده تأسيسات و تجهيزات شهري )مرکز رساني در حوادث ياري

ها، با رعايت  متر با يکديگر و يا ساير تقاطع 522يا حداقل در فواصل بيش از  مستقيم و دسترسي غير

 متر، يک از آنها و رعايت حريم سبز خصوصي برابر يک دهم عمق پالك و حداقل ده ضوابط خاص هر

 

 سريع بين شهري نسبتاًهاي  يم جادهمنطقه حر -8-2-2

هاي نسبتاً سريع بيرون شهر و کنارگذرهاي بدون تقاطع شامل اين گروه از معابر، با امکان استقرار  جاده

 باشند: عملکردهاي زير مي

 متري با جاده، 52حفظ حداقل حريم احداث پمپ بنزين بدون تقاطع با جاده و 

مستقيم به جاده بدون احداث اعياني )احداث اطاق  فضاي سبز عمومي و خصوصي بدون دسترسي

 باشد. پذير مي % امکان0نگهباني و سرويس با سطح اشغال 

 هکتار بيشتر باشد، با دسترسي غيرمستقيم به جاده. 5عملکردهاي غيرانتفاعي که سطوح موردنياز آنها از 

 .باشد مي  استعالم از اداره کل راه و ترابري استان الزامي :1تبصره 

تواند اعمال شود و  مقررات ياد شده تنها تا حد حريم شهر )حوزه استحفاظي( بوسيله شهرداري مي  :2 تبصره

 نمايند. در بيرون آن مراجع ذيربط اتخاذ تصميم مي

 

   يهمجوار معابر فاقد نام عملكرد يعملكردها -9-2-2

ون قرار گگونا يمعبر با عملکردهان نشده باشد و در جوار دو ييتع يعملکرد يمعبر يبرا که يدر صورت 

قرار گرفته  يدر جوار معبر ينيتر خواهد بود. به عنوان مثال اگر قطعه زمنييگرفته باشد، مالك عمل عملکرد سطح پا

متصل است، عملکرد آن  ياهيعملکرد ناح گر آن به معبر بايو سر د يک سر آن به معبر با عملکرد مسکونيباشد که 

گردد. به عالوه معابر رنگ نشده منشعب از ينظر مطابق آن عمل م قطعه مورد يبود و کاربر خواهد يمعبر مسکون

 اند.يعملکرد مسکون يمتر )رنگ نشده( دارا 30بست و معابر با عرض کمتر از بن يهاو کوچه ياعملکرد محله
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رد. يتواند شکل گيسبز نم يفضا يبه جز کاربر يچگونه کاربريهبا عنوان فاقد عملکرد م معابر يدر حر تبصره:

ندارند( با ارتفاع کم  يکه شعاع مناسب يانيمعابر شر يگردهاسبز مذکور )در راست و چپ يشود که فضايه ميتوص

 مانند درخت و ... باشد. ،عفمرت ياهيباً همسطح و بدون پوشش گيو تقر

، به شرط از يقل شهرداراز معاونت حمل و ن يمرتفع، تنها در صورت اجازه رسم ياهيکاشت پوشش گ 

 باشد.ين مناطق مجاز ميدر ا يد کافين نرفتن ديب

 

 فرهنگي   -منطقه تاريخي -11-2-2

گيرد، ضوابط و مقررات طرح تفصيلي ويژه بافت  در اين منطقه که بازار و بافت قديم شهر را دربر مي

ها که به  ها و محدوده ن و محوطهعالوه تمام اماکهب است.عمل ، مالك که ضميمه اين ضوابط خواهد شد قديم

اند و يا در ليست حفاظتي سازمان ميراث فرهنگي قرار دارند،  عنوان ميراث فرهنگي و تاريخي يا حريم آن ثبت شده

شامل مقررات مربوطه خواهند بود. بديهي است نظارت و پاسخگويي به موارد موضوع اين منطقه، به عهده اداره 

 اهد بود.کل ميراث فرهنگي استان خو

 

 و مزارع ضوابط و مقررات احداث بنا و كاربري اراضي در باغات -11-2-2

ا يدرصد  05درصد و در طبقات  02ن شده معبر همجوار با سطح اشغال ييتع ياحداث بنا با کاربر -الف

 باغات و مزارع داخل محدوده شهر مجاز است. در گر ضوابط احداث بنايت ديرعا

 شود.يز ميبنا ن -واقع در منطقه باغ ياراض ن ضوابط شامليا تبصره:

 

 اراضي کشاورزي يا آيش داخل محدوده قانوني -ب

تبديل اراضي کشاورزي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند به باغ با استفاده  -3

الزم مسکوني موضوع قسمت الف اين دستورالعمل بالمانع است. در اين صورت  -از مقررات منظقه باغ

هاي تفکيکي و ساختماني به تصويب شهرداري مربوطه  است که نقشه درختکاري باغ نيز همراه با نقشه

 برسد.

داخل محدوده قانوني مسکوني در صورتي که طرح  (يا آيش)تبديل و تغيير کاربري اراضي کشاورزي  -0

ورد تأييد است. کسب بيني خدمات مورد نياز تهيه و به تصويب برسد م تفصيلي يا هادي آنها با پيش

سازي اينگونه اراضي مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تأمين  بندي و تفکيک و ساختمان اجازه قطعه

شورايعالي شهرسازي و معماري  01/32/63فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها موضوع مصوبه مورخ 

 ايران خواهد بود.
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توانند از ضوابط تفکيک  توانند از ضوابط مي مي سازي ندارند تا زماني که مالکين قصد تفکيک و ساختمان -1

 بشرح زير استفاده نمايند.

 هکتار. 5حداقل تفکيک اراضي شاليزار  -

 هکتار. 32حداقل اراضي زراعتي غير شاليزار  -

 هکتار. 02حداقل اراضي زراعتي ديم  -

 

 ماتكاركردهاي قابل استقرار در محدودة كاربري عمومي غير انتفاعي و ذخيره خد -12-2-2

 ريزشوند و تنها عملکردهاي مجاز، کاربري  با راهنماي خاص نمايش داده ميها اين کاربري ،ها در نقشه

 باشد. مي

 کاربري عمومي غيرانتفاعي: -1تبصره 

تواند مستقر شود  مي هاي عمومي مانند آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي و  در اين فضاها کاربري 

 باشد. پذير نمي امکان هاي انتفاعي از قبيل تجاري، مسکوني، مطب، ساختمان پزشکان و يلذا استقرار هر نوع کاربر

 

 هاي عمومي غير انتفاعي انواع کاربري

 آموزشي -1

 مهد کودك -1-1

 دبستان -2-1

 راهنمايي -3-1

 دبيرستان -4-1

 اي هنرستان و مراکز فني و حرفه -5-1

 دانشگاه و مراکز آموزش عالي -6-1

 کز تحقيقاتي و پژوهشيمرا -7-1

 فضاي سبز، پارك و تفريحي -2

 فرهنگي و مذهبي -3

 کتابخانه -1-3

 موزه -2-3

 ورزشي )دولتي( -4

 درماني )دولتي( -5
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 بيمارستان -1-5

 درمانگاه -2-5

 داروخانه و تزريقات و -3-5

 بهداشتي )دولتي( -6

 خانه بهداشت -1-6

 خوابگاه -7

 تأسيسات و تجهيزات شهري -8

 توليد، انتقال و توزيع برق -1-8

 توليد، انتقال و توزيع گاز -2-8

 توليد، انتقال و توزيع آب -3-8

 نشاني آتش -4-8

 تجهيزات مخابراتي و پستي -5-8

 

 ذخيره خدمات: -2تبصره 

بخشي از اين اراضي مقرر است که به خدمات اختصاص يابد. بنابراين يا مستقيم به خدمات تخصيص  

 بندي و معابر مجاور( تبديل شود. بخشـي از اضـافه ارزش  يا به عملکردهــاي مجاز )برحسب منطقهداده شــود، 

)تعيين سهم آن با نظر شوراي شهر خواهد بود( جذب گرديده و به حسابي جداگانه )صندوق ذخيره خدمات( 

 انتفاعي(. واريز شود و مبالغ دريافتي جهت تأمين خدمات صرف گردد )مانند کاربريهاي عمومي و

 

 كاربري( تأمين تا شده )تعيين اول الويت پيشنهادي هايكاربري استقرار محل -13-2-2
 

 هاي مجاز در اراضي پيشنهادي اولويت اول كاربري -1-13-2-2

ها پيشنهاد شده و تا يت اول جايگزيني کاربريلوعنوان او بهبرخي از اراضي مناسب  در طرح تفصيلي 

و يا ها تأمين نشود بندي کاربري هاي مشابه از طريق منطقهشهري کاربري منطقه، ناحيه و زماني که در هر محله

 به قوت خود باقي خواهد ماند.سازمان مربوطه اعالم عدم نياز نکرده باشد، کاربري آنها 
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 هاي اولويت اول موارد استفاده مشروط از اراضي اختصاص يافته به كاربري -2-13-2-2

در نقاط ديگر، توسط سازمان مربوطه و يا اعالم عدم نياز “ کاربري تعيين شده اولويت اول”ن با اعالم تأمي

 هاي منطقه عملکردي مربوطه در اراضي با کاربري اولويت اول بالمانع است. بوسيله سازمان ياد شده استقرار کاربري

 

 سازي و موارد مشابه( منطقه طراحي شده )آماده -14-2-2

هاي مشخص شده و ضوابط و مقررات مصوب اين  سازي فقط کاربري ي شده مثل آمادهدر مناطق طراح 

 ها به پيوست اين ضوابط آمده است( سازي ها قابل اعمال است )ضوابط و مقررات تعدادي از آماده طرح

 

 هاي عمومي و شهري   منطقه كاربري -15-2-2

بالمانع است. مقررات اين منطقه مشابه در اين منطقه استقرار عملکردهاي شهري و کمتر عمده شهري  

 وجود ندارد. ين منطقه و اراضيدر اعملکردهاي شهري است، با اين تفاوت که امکان استقرار کاربري مسکوني 

 

 منطقه عملكردي توريستي و تفريحي )جهانگردي( -16-2-2

يابند. به جهت  تقرار ميباشند، اس در اين منطقه عملکردهايي که در جهت توسعه جهانگردي و پذيرائي مي 

اي  بسط و توسعه صنعت جهانگردي در اين شهر الزم است که جزئيات نحوه استقرار اين عملکردها در طرح ويژه

 بررسي و اعالم گردد.  يا اجرائي مربوطه،

 در اين منطقه استقرار عملکردهاي شهري مرتبط بالمانع است. 

 واحدهاي مسکوني :1تبصره 

احي شده شورابيل که داراي طرح ويژه است. ضوابط خاص مربوط به اين طرح مالك عمل منطقه طر :2تبصره 

 باشد. مي

ها يا عملکردها مقررات تکميلي داشته باشند بايد  هاي مربوطه براي هر يک از کاربري چنانچه سازمان  :3تبصره

 مدنظر قرار گيرد.

 

 منطقه كاربردي ويژه اطراف رودخانه بالخلي چاي -17-2-2

هاي  اين منطقه که با توجه به پتانسيل آن با نام منطقه ويژه طراحي و پيشنهاد گرديده است. ايجاد عملکرد 

 باشد. پذير مي زير امکان

مسکوني، گردشگري و پذيرائي، اداري، پارك و فضاي سبز، ورزشي، فرهنگي، اجتماعي و مذهبي،  
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 آموزشي، بهداشتي و درماني، تجاري و خدمات انتفاعي.

در اين منطقه ايجاد عملکردهاي کارگاهي و انباري و پايانه و ديگر عملکردهاي مزاحم و يا نامناسب با  بصره:ت

 باشد. گردشگري ممنوع مي

 

 تفكيك اراضي:

پذير  تفکيک در جوار اين معبر مجاز نيست، در موارد ضروري با تشخيص کميسيون ماده پنج امکان 

 بايد متناسب با درجه و ستاره از ضوابط سازمان مربوطه تبعيت نمايد. ها مي لباشد، الزم به ذکر است براي هت مي

 

 پارکينگ:

ليتي که کاربري در آن هاي فعا ايجاد پارکينگ در اين منطقه مطابق ضوابط مربوط به هر يک از حوزه 

و مسکوني نيز از  عنوان مثال براي تأمين پارکينگ کاربري اداري از ضوابط اداريهخواهد بود، ب، قرار گرفته

شود، الکن تأمين پارکينگ براي گردشگران به وسيلة  ضوابط مربوط به پارکينگ کاربري مسکوني استفاده مي

 شهرداري ضروري است.

 

 مقررات ساختماني:

براي محاسبه فضاي باز در  8/2مقررات ساختماني مطابق ضوابط عمومي احداث بنا با اعمال ضريب  

ها چنانچه داراي ضوابط خاصي از سازمان مربوطه باشد پيروي از  ن هر يک از کاربريشود الک نظر گرفته مي

 آنها الزامي است. 

عنوان يک منطقه خاص موردتوجه قرار گرفته و عملکردهائي در سطح هاين منطقه با توجه به اينکه ب تبصره:

  طرح ويژه براي آن اقدام شود. شود که نسبت به تهيه آن درنظر گرفته شده است پيشنهاد مي  تفصيلي براي

 

 باغات و مزراع در اين منطقه:

چنانچه در اين منطقه باغات و مزارع وجود داشته باشد استقرار کاربري گردشگري و پذيرائي با سطح  

 درصد و رعايت ديگر مقررات احداث بنا ممکن است. 05اشغال حداکثر 

 

 ير با طرح قبليمغا يبا كاربر يهاقطعه  -18-2-2

ر با طرح يشهر، مغا يقبل يليب طرح تفصياست که پس از تصو ييهاير، کاربريمغا يمنظور از کاربر 

ط بهتر است از آنها رفع ين شرايثبت شده باشد که در بهتر يليطرح تفص يهانقشه ين امر روياند و اساخته شده
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 ل گردد.يتبد يلمصوب طرح قب يب شده و به کاربريب که بنا تخريترتنيرت گردد. بديمغا

در همان محدوده  يمصوب طرح قبل ين کاربرياقدام به تأم يا شهرداريکه خود مالک و  يدر موارد: 1تبصره 

مطرح و پس از  5ون ماده يسي، مورد در کمير از مالک توسط شهرداريمغا يافت اضافه ارزش کاربريکنند، با در

 گردد.يرت مياز آن قطعه رفع مغا ،بيتصو

جزو به اشتباه  يکي، قطعه تفکيليطرح و وضع موجود تحو يهاکه براساس مدارك و نقشه ير مواردد :2تبصره 

رت به يب رفع مغايمطرح و پس از تصو 5ون ماده يسيکم يته فني، مورد در کمر شناخته شده باشديموارد مغا

ن امر در نقشه ملحوظ يا ر احداث ويمغا ين کاربريل گردد. برعکس چنانچه در قطعه زميمنطقه خود تبد يکاربر

 شود.يرت بدل ميبه مغا يکاربر 5ون ماده يسيب کميا سازمان مربوطه و تصوي يشهردار يشده باشد با تقاضا

 

 نگ صفرير يريپذتحقق

 يهايرت، کاربريحاصله از رفع مغا يون ماده پنج مقرر شد درآمدهايسيب طرح در کميبه هنگام تصو 

 نگ صفر شود.يداخل ر ير، صرفاً صرف تملک اراضيمغا

 

 ضوابط همجواري در مناطق عملكردي شهر  -3-2
 پمپ بنزين -آ

هاي  ها، سينماها، مساجد و ديگر کاربري هاي آموزشي، درماني، استاديوم پمپ بنزين در جوار کاربري -آ-1

 مستقر شود.تواند  متر نمي 52عمومي با تعداد زياد مراجعه کننده و يا حاضرين با فاصله حداقل کمتر از 

متر، در محدوده خود است، که در آن هر گونه احداث بنا، کاشت  32پمپ بنزين داراي يک حريم به عمق حداقل  -آ-2

تواند مورد پذيرش باشد. بهترين  کاري نيز مي درخت و يا استقرار هرگونه عنصر قابل اشتعال ممنوع است. چمن

 متر کاهش يابد. 5تواند به  ماست. که در اين صورت حريم مينهاي آب و آب وري از اين حريم ايجاد حوض بهره

 ميلي پمپ بنزينکمقررات ت -آ-3

 بنزين احداث کرد. توان پمپ مترمربع مي 052هاي بيش از  در زمين -

احداث اولين سکوي جايگاه بعد از تعريض و حريم پيشنهادي معبر که براي افق طرح تعيين شده به عمق  -

 متر کمتر باشد. 05باشد و بر زمين نبايد از  تر از لبه معبر ميم 32و حداکثر  1حداقل 

 زا فاصله داشته باشد. متر از مشاغل آتش 12و حداکثر  35پمپ بنزين بايد از هر طرف حداقل  -

 اي ممنوع است. بنزين در بافت مسکوني و در جوار معابر با عملکرد محله احداث پمپ -

 باشد. ن جايگاه پمپ بنزين بر عهده شهرداري ميتعيين ورودي و خروجي و نيز احداث اولي -

هاي  بنزين بايد از سازمان حفاظت محيط زيست و شرکت ملي پخش و پااليش فرآورده براي احداث پمپ -
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 نفتي استعالم شود.

 بنزين بايد از سازمان ترافيک و حمل و نقل استعالم شود. در خصوص مسائل ترافيکي پمپ -

 ريم حفاظتي آتش در اطراف زمين ضروري است.متر چمن به عنوان ح 32احداث  -

 

 آوري زباله ايستگاه جمع -ب

متر  022ها تا فاصله حداقل کمتر از آ( و پارك-3استقرار اين کاربري در جوار مؤسسات نامبرده در بند ) -ب-1

 ممنوع است.

اي که الاقل دو رديف  ه گونهمتر بوده ب 5بايد داراي حريمي با عمق حداقل  آوري زباله مي هاي جمع ايستگاه -ب-2

درخت داشته باشند. استقرار اين کاربري در نقاطي که از طريق کاربري ديگري مثل تأسيسات شهري و يا 

 ها و کاربري مسکوني فاصله داشته باشد، ارجح است. فضاهاي باز با ديگر کاربري

 اي آب براي شستشو مجهز باشند.ها بايد قابل شستشو بوده و به شيرههاي اين ايستگاه کف و بدنه -ب-3

 

 آموزشي -ج

آوري زباله و تأسيسات  ها، پمپ بنزين، ايستگاه جمعاستقرار کاربري آموزش عمومي در جوار بيمارستان -ج-1

 متر  مجاز نيست. 352شهري با فاصله کمتر از 

مشابه   ها و کاربريهاي آموزشي در جوار فضاهاي سبز، ورزشي، باز، پارك شود که کاربري توصيه مي -ج-2

 ديگري قرار گيرد.

 

 درماني -د

آوري  هاي جمعاستقرار کاربري درماني در جوار عملکردهاي آموزشي عمومي، پمپ بنزين و ايستگاه

 زباله مجاز نيست.

 

 هاي مجاز شهريکارگاه - ه

ي با فاصله کمتر توانند در جوار کاربري آموزشي و بيمارستان هاي مجاز به استقرار در شهر، نميکارگاه

 تواند در محالت مستقر گردد. اي نمي هاي کارگاهي  فرا محله متر مستقر شوند. به عالوه، کاربري 022از 
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 اراضي و اعيانيضوابط تفكيك  -3

 

 ضوابط مربوط به تفكيك زمين -1-3

% 35 مربع،  متر 5222هاي باالي هاي داخل محدوده شهر موظفند هنگام تفکيک زمين مالکين کليه عرصه -1-1-3

د )بدون نيواگذار نماتأسيسات رفاهي و عمومي به شهرداري  نيجهت تأمملک موردنظر را  ياراض از

 يا اراضي با محدوديت استفاده(.  درنظر گرفتن معابر

% اراضي زير 32که  يابد، در مواردي % کاهش مي32مترمربع اين نسبت به 5222در مورد اراضي تا  :1تبصره 

تواند معادل ارزش  مربع کوچکتر از يکصد مترمربع شود، در صورت تمايل شهرداري به جاي زمين، ميمتر 5222

 ريالي آن پرداخت شود.

الذکر، از ضوابط سازمان مربوط )آموزش و پرورش، بهداشت  در استقرار عملکردهاي عمومي فوق :2تبصره 

 (، بايد تبعيت گردد )درصورت وجود ضوابط مشخص(.…درمان و

انتخاب مکان قطعه زمين، جهت واگذاري براي احداث تأسيسات رفاهي شهري به عهده سازمان مجري  :3صره تب

االمکان در بر معابر دسترسي و يا جمع کننده قرار داشته  طرح است. با اين حال اينگونه قطعات بايستي حتي

 باشند.

صرفاً به منظور احداث تأسيسات سازمان مجري طرح موظف است اراضي و وجوه دريافتي را،  :4تبصره 

رفاهي و عمومي اختصاص دهد. تصويب مواردي که تعويض و يا فروش اراضي واگذاري به سبب نامناسب بودن 

اي که  شود، با نظر کميته فني يا کميته اندازه و يا محل آن جهت تبديل به احسن کردن، ضروري تشخيص داده مي

 مانع خواهد بود.نمايد، بال کميسيون ماده پنج تعيين مي

 

متر مربع و در منطقه  052اي تفکيک حداقل  حد نصاب تفکيک زمين در مناطق عملکردهاي عمومي محله -2-1-3

متر مربع و منطقه  522مترمربع و در منطقه عملکردهاي شهري حداقل  152اي حداقل  عملکردهاي ناحيه

گروه  نصاب تفکيک در منطقه عملکرديمترمربع خواهد بود و ضمناً حد  022عملکرد مسکوني حداقل 

 باشد. متر مي 302 ،ن گروهيا يمشخص شده، برا يدر مناطق مسکون يدرآمد شهرکم

شود،  تراکم با حد تفکيک و ابعاد زمين مشخص مي بايد توجه شود که براساس ضوابط احداث بنا، حد

 .وي ممکن نخواهد بودشود، افزايش تراکم به هر نح انجامهاي کوچک بنابراين چنانچه تفکيک

 هاي عمومي مطابق ضوابط مربوط به هر کاربري خواهد بود. حداقل تفکيک در کاربري :1تبصره 

باشد، احداث   در صورتي که مساحت قطعات موجود واقع در اين مناطق کمتر از مقادير فوق :2تبصره 

 هاي عمومي در آنها بالمانع است. کاربري
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الوه بر ضابطه فوق بايستي از ضوابط سازمان مربوطه خود )آموزش و پرورش هر عملکرد عمومي ع :3تبصره 

 هاي تعيين شده باشد تبعيت نمايد. ( در صورتي که بيش از حداقل…و

 

سازي و با گزارش توجيهي باشد و به تصويب  متر بايد براساس طرح آماده 32222هاي باالي  تفکيک -3-1-3

 کميسيون ماده پنج برسد.

 هاي تفکيکي است صورت پذيرد. توجيهي بايد با رعايت مفاد زير که جزء الينفک طرح گزارش -الف

 از نظر مباحث شهرسازي و توجه به آن در تهيه طرح، 

 از نظر مباحث  ترافيکي و رفت و آمد، 

 از نظر مباحث تأسيسات و تجهيزات شهري، 

 توجه به جهت تفکيک قطعات و نورگيري، 

هاي ذيربط تأسيسات و تجهيزات عمومي از اضي استعالم و موافقت از سازمانپيش از هر گونه تفکيک ار -ب

 باشد. ضروري مي …قبيل سازمان آب، برق، شهرداري و

 يتوسط مهندس شهرساز دارا يستيبا ش از ده پالك،يا به بيمترمربع و  5222 ي، بااليکيتفک يهاه طرحيکل -ج

ن يا مهندسيو  ت مندرج در پروانه اشتغاليبراساس صالح يهندساز سازمان نظامم يپروانه اشتغال به کار مهندس

 رد.يانجام گ مشاور شهرساز

 

 تفكيك اعياني -2-3

 در تفکيک اعياني هر واحد بايد ورودي مستقل داشته باشد و بتواند به مشاعات  دسترسي يابد. -

 احداث پارکينگ طبق ضوابط براي تفکيک اعياني ضرورت دارد. -

 

 تجميع قطعات -3-3

 در صورت تجميع قطعات انتهاي معابر، واگذاري معبر و تجميع آن با قطعات مذکور مجاز است. -

 

 تواند به قطعات ملحق شود بخش خاكستري بخشي از معبر است كه در صورت تجميع چهار قطعه آخر مي
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  28 ..................................................................................................................................... ضوابط تفكيك اراضي و اعياني -3

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هر قطعه ي)برابه تراکم پايه  درصد 32، شود در صورت تجميع توصيه مي ،براي تشويق تجميع -

اضافه شود. تجميع و تفکيک براي اصالح معابر و شکل قطعات بالمانع  ع شونده(يتجم ياضاف

 هاي قبل از تجميع، معين گردد. تواند با توجه به مساحت تفکيکي است و حد مساحت قطعات مي

 کند.يه اضافه ميدرصد به تراکم پا 62 ،قطعه 6ع يمثال تجم يبرا ح:يتوض

 

 ت مربوط به تفكيكساير ضوابط و مقررا -4-3

هاي هاي گاز، مکان رعايت تمامي حرايم اعم از رودخانه، نهرها، خطوط فشار قوي، لوله  درخصوص تفکيک -يك

باشد و قبل از تفکيک بايد رعايت و موافقت  فرهنگي و غيره ضروري ميداراي حريم ازنظر سازمان ميراث

 هاي مربوطه محرز و مشخص شود.سازمان

ه استحفاظي تابع ضوابط و مقررات وزارت جهاد زي خارج از محدوده مصوبه شهر و داخل حوتفکيک اراض -دو

 باشد. کشاورزي، طرح جامع مصوب شهر و ديگر مصوبات مربوطه در اين زمينه مي

 متر کمتر باشد. 4حداقل تفکيک بر ملک به شارع نبايد از  -سه

گذر اصلي بوده و اين باريکه جزئي از ملک بوده و در قطعاتي که داراي دسترسي باريکي )داالن( به  -چهار

متر و کمتر باشد در احداث بنا مساحت  4عبارتي در محدودة مالکيت قرار دارد، چنانچه عرض باريکه )داالن(  به

 شود. باريکه يا داالن جزء مساحت فضاي باز محسوب نمي
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 ضوابط و مقررات شهرسازي -4
 

 عبرعرض مضوابط و مقررات تعيين  -1-4

 معابر فرعي -1-1-4

 بندي هستند: در چهار گروه قابل دستهمعابر محلي اين ضوابط در 

 .بدون عرض معين شده، در معابري که وجود دارند -يك

 .گيرند سازي زمين شکل مي معابري که در آينده به علت تفکيک يا آماده -دو

 .معابر با اشکال منظم و نامنظم که براي آنها عرض مشخص شده -سه

 جاي عرض، درجه تعيين شده است.همعابري که براي آنها ب -چهار

 

 تعيين عرض معابر كه براي آنها عرض تعيين نشده است -1-1-1-4

بندي شهر ويژه عرض معابر و تفکيک(  اي که در آن قرار دارند )نقشه منطقه اين معابر برحسب نقشه منطقه

 هائي به شرح جدول زير خواهند داشت. عرض

 

 تعيين عرض معابري كه در نقشه شبكه معابر جدول

 وجود دارند، ولي عرض آنها بر روي نقشه نوشته نشده است

 منطقه استقرار معبر 

 طول معبر
 بست بن باز بن

 2 2 متر با دسترسي سواره 55تا  1

 3 15 متر با دسترسي سواره 155تا  55بيش از  2

 15 12 رهمتر با دسترسي سوا 155تا  155بيش از  3

 ممنوع 12 متر با دسترسي سواره 155بيش از  4

 

 باشد. متر مي 6حداقل عرض گذر  :1تبصره 

 شود. داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقي مي يبه آن دسترسپالك  0کليه معابر اختصاصي که بيش از  :2تبصره 

 

 پذيرد سازي جديد صورت مي هاي آمادهتفكيك و يا طرح اثر معابرجديدي كه معموالً در عرض تعيين -2-1-1-4

 در اين موارد رعايت مفاد زير ضروري است:  

 بايد رعايت شود.  سلسله مراتب دسترسي مي -يك   

حداکثر يک درجه عدول از سلسله مراتب، در مواقعي که امکان رعايت سلسله مراتب  تبصره:

 وجود ندارد ممکن است.

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

برابر عرض  5/3ردان، ضرورت دارد. عرض دوربرگردان بست احداث دوربرگ در معابر بن -دو

 متر خواهد بود. 30متر و حداقل  36معبر، حداکثر 

 عرض اينگونه معابر در جدول زير مشخص شده است: -سه

 

 رديف
 منطقه استقرار معبر

 طول 
 بست بن بن باز

 2 - متر بدون دسترسي سواره  55كوتاه تر از  1

 2 3 با دسترسي سواره  متر 55تر از  كوتاه 2

 3 15 متر با دسترسي سواره 155تا  55بيش از  3

 ممنوع 12 متر با دسترسي سواره 155تا  155بيش از  4

 ممنوع 15 متر با دسترسي سواره 155بيش از  5

 

 مقررات اجرايي معابر با اشكال منظم  -3-1-1-4

 بايد رعايت شود: باشد مفاد زير عرض معبر مشخصدر اين معابر چنانچه  -آ

 نشيني از محور و يا از سمتي است که در طرح مشخص شده است. تا ترسيم طرح اجرائي رعايت عقب -آ-1

در صورتي که تعريض موجب قطع درختان کهنسال در معبر و يا در قطعه شود. ضرورت دارد با  -آ-2

 طرحي موضعي نسبت به حفظ درختان اقدام شود.

 م شده است:ين عرض که شکل آنها ترسييعمعابر بدون ت يبرا -ب  

 م شده که معموالً برابر است با عرض موجود.يمطابق شکل ترس   

 

 معابر با اشكال نامنظم يمقررات اجرائ -4-1-1-4

تا تهيه طرح اجرائي محل احداث ديوار موقت در بر معبر از محور خيابان و محل احداث ساخت بنا به  -آ

ها که اگر در طرح اجرايي حداکثر تعريض از يک سمت اتفاق بيافتد و يا در قوساي تعيين خواهد شد  گونه

حداکثر قوس ممکن تعيين شود، تغييري در آن اتفاق نيفتد. محل قطعي لبه قطعه پس از تهيه طرح اجرائي 

 مشخص خواهد شد.

 رعايت مقررات حفظ درختان مشابه مفاد بند باال ضرورت دارد. -ب

معبر موجود در بخشي از معبر از عرض پيشنهادي بيشتر باشد، به هنگام تهيه طرح  چنانچه عرض تبصره:

تواند به فضاي سبز، تأسيسات و تجهيزات شهري، پارکينگ اتومبيل، کيوسک، ايستگاه وسائط نقليه  اجرايي، مي

 بدل و يا در مواردي به قطعه مجاور خود ملحق شود. …عمومي و
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 بر با درجه تعيين شده مقررات اجرائي معا -5-1-1-4

در مورد معابري که فقط درجه آنها تعيين شده و عرض قطعي به تهيه طرح اجرائي موکول شده است، تا 

براي معبر، تا  ن عرض معابر(يي)در جدول تع تهيه طرح اجرائي، بيشترين عرض پيشنهادي براي درجه تعيين شده

 قت محوطه در بر معبر، همباد ابنيه همجوار خواهد بود.شود. محل ديوار مو محل احداث بنا درنظر گرفته مي

 

 مقررات عمومي -6-1-1-4

ها را  ها کفاف، اتومبيل در معابري که امکان تعبيه محل پارك کناري در طرفين ممکن نباشد و يا اين پارکينگ

هاي  ي )به تعداد پارکينگهاي اضاف ننمايد، ضرورت دارد به هنگام تهيه طرح اجرائي در هر جا که ممکن باشد پارکينگ

هاي ضروري بايد درنظر  هاي اتوبوس و تاکسي نيز مکانبه عالوه براي ايستگاه حذف شده حول معبر( مستقر شود.

 گرفته شود.

 

 تعيين عرض مشخصات معابر اصلي -2-1-4

ي ها در جدول صفحه بعد، مشخصات معابر اصلي و حدود و عرض آنها آورده شده است، ضمناً پروفيل 

 .باشد ارضي  پيشنهادي معابر، به پيوست مي

 

 طولي حداكثر شيب -2-4

باشد )مگر در مواردي که  % مي32% و مسکوني حداکثر 8%، فرعي حداکثر 4شيب در معابر اصلي  

 اي طراحي شود(. دسترسي پياده و به شکل پله

 

 عرض حريم معابر -3-4

 

 هاي زير داراي حريم خواهند بود: روش معابر شرياني درجه يک )سريع(، به يکي از -1-3-4

 فضاي سبز با عرض معادل يک دوم عرض معبر -آ

 با يک معبر کندرو  -ب

 .با يک معبر شرياني درجه دو که با رفوژ از معبر اصلي جدا شده باشد -ب -1

 .با معابر اصلي محلي در صورت ضرورت  -ب -2

متري سبز از محوطه  5بر نسبتاً سريع با يک حريم معامعابر شرياني درجه يک مشخص شده با نام  -2-3-4

سازي براي بر بيروني معابر  دوم طبق مقررات راه شوند. به عالوه، يک حريم درجه اطراف جدا مي

 کنارگذر بايد مد نظر باشد.
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هاي معابر شهري جدول طيف عرض

نوع 

 معبر

نام 

 معبر

رو باغچه و  پياده وضعيت

 جوي و يا شانه

يا حريم  كندرو پاركينگ

 سبز

نصف عرض  تندرو رفيوژ

 رفيوژ مياني

جمع 

 عرض

 توضيح

ك
ه ي

رج
 د

ي
يان

شر
 

ي
كت

حر
ع 

ري
 س

= 
راه

اد
آز

 

 آزادراه در 31 2تا  5/1 (2×65/3+)7/2 - - - 3تا  5/3 حداقل بدون معبر كناري

 خارج محيط

 شهري

 متر76حداقل

 عرض

 پوسته

 35 2تا  5/1 3×  65/3 - 5/1سبز حريم - 15/3تا  55/3 قابل قبول بدون معبر كناري

 61 2 (4×65/3+)3شانه  - 4سبز حريم - 41/6 مطلوب بدون معبر كناري

 41 21/1 2×  35/3 2 2×3 41/2 71/2 حداقل با معبر كناري

 51 21/1 3× 65/3 25/2 2×  3 41/2 21/3 قبول با معبر كناري  قابل

 76 25/1 4×  65/3 5/2 3×  3/3 3 75/6 مطلوب با معبر كناري

ي
كت

حر
ع 

ري
ً س

تا
سب

= ن
اه 

گر
زر

ب
 

 25 5/1 (2× 25/3+)5/1 - - - 3 حداقل بدون معبر كناري

 حداقل

  پوسته درپوسته در

 نقاط غير

 شهري

 متر 45

 31 5/1 3×  35/3 - - - 5/3 قبول بدون معبر كناري  قابل

 36 5/2 3×  5/3 - - - 5 مطلوب بدون معبر كناري

 باند دو طرف(  )سه 2/1 2×  3 3/2 2 با معبر كناريحداقل 

3  ×5/1 

- 31 

 45 5/1 2× 35/3 3/2 2× 5/3 5/2 5/3 قبول با معبر كناري  قابل

 41 2/1 2×35/3 81/1 2×  3 5/2 8/2 حداقل قابل قبول با معبركناري

 65 5/2 3× 6/3 5/2 3× 31/3 5/2 3/4 مطلوب با معبر كناري

 3×3 2/1 5/3 41/2 91/1 ل يكطرفه با معبر كناريحداق

2 

- 25 

 3×31/3 25/1 2×3 41/2 41/2  بامعبركناري  قبول يكطرفه قابل

2 

- 32 

 51 - 2×  31/3 5/2 3×3 4/2 5/4 مطلوب يكطرفه با معبر كناري

دو
ه 

رج
 د

ي
يان

شر
 

ي
هر

 ش
ي

صل
= ا

ي 
صل

ا
 

 25 2/1 2× 25/3 - - 4/2  22//44 حداقل بدون معبر كناري

 با كندرو

 تندورها

 نقش

 شرياني

 درجه

 يك

 يابند مي

 35 25/1 3× 31/3 - - 5/2 85/3 قبول بدون معبر كناري  قابل

 41 25/1 3×65/3 - - 5/2 3/5 مطلوب بدون معبر كناري

 41 25/1 2×65/3 5/1 2×3 5/2 45/2 حداقل  با معبر كناري

 51 25/1 3× 31/3 5/2 2×3 5/2 85/2 قبول با معبر كناري  قابل

 61 25/1 3× 65/3 5/2 2×31/3 5/2 21/6 مطلوب با معبر كناري

ي
رع

ف
دو 

ي 
هر

=ش يه
اح

ا ن
ي

 
ي

ا
 

 21 - 2×3 - - 41/2 61/1 حداقل

 24 - 2× 3/3 - - 51/2 9/2 قبول  قابل

 29 25/1 2× 35/3 - - 5/2 2/4 مطلوب
ي

حل
م

 

مع
)ج

ي 
صل

ا
 

ي(
صل

ه ا
ند

كن
 

 81/1 لحداق

2

2/20
 

- - 
3  ×

2

3
 

- 15  يك 

 پاركينگ

 براي دو

 طرف و

 خط 3جمعاً 

 عبوري

 81/1 قبول  قابل

2

2/20
 

- - 3  ×2 - 18 

 22 - 2×  3 - - 41/2 61/2 مطلوب

مع
)ج

ي 
رع

ف
 

ي(
رع

ه ف
ند

كن
 

 12 - 1×  3 - - 21/1 81/1 حداقل

 - - 21/1 31/2 قبول  قابل
3  ×

2

3
 

- 16 

 21 - 2×  3 - - 41/2 61/2 مطلوب

 شود. * وقتي عددي به دو تقسيم شده است يعني در معبر يك عدد آن قرار دارد كه در محاسبه نصف معبر تقسيم بر دو مي
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 اي پاركينگ حاشيه -4-4

 .پارکينگ مجاز نيستاحداث رجه يک بدون معبر کناري، در کنار شرياني د -آ

کناري با تمهيدات ضروري براي عدم لطمه بر جريان ترافيکي، پارکينگ اصلي  درجه دو شرياني هايدر راه  -ب

 بايد تعبيه شود.

 شود. منظور متر به عرض هر مسير  42/0محلي حداقل شرياني درجه دو فرعي و در خيابان  -ج

 .استقرار پارکينگ ضروري است کننده حداقل در يک سمت خيابان ه و توزيعکنند جمع -د

 

 دوربرگردان، پياده و زيرگذر پياده -5-4
 

 دوربرگردان )درصورت نياز( و مقررات مربوط به آن -1-5-4

عرض اين دور  ضروريست. متر 6متر با حداقل شعاع  62با طول بيش از  دوربرگردان در معابر 

کمتر بـوده و ايجاد امکـان ارتباط پياده از متر(  36)حداکثر بايست از دو برابر عرض گذرگاه  ها نميبرگردان

 گردد. متر تعيين مي 30×  30ها . حـداقل ابعاد دوربرگردانشود توصيه ميهـاي سـواره انتهـاي آن بـه گـذرگاه

اي طراحي شود که  غيره بايد به گونه راه پياده از نظر عرض، اختالف سطح و يا ايجاد باغچه، سکو و : 1تبصره

 امکان عبور اتومبيل از آن ممکن نشود.

ل يک سمت معبر دوربرگردان احداث شده باشد، در سمت مقابل به همان شکل تکميکه در  يدر صورت :2تبصره 

 شود.يم

 

هااي  ساختمان مقررات مربوط به امكان ارتباط طرفين معبراز طريق ايجاد پل سرپوشيده و -2-5-4

 عمومي و نظاير آن و ضوابط الزم در اين زمينه

اند، بنابراين اجباراً بايد به  برخي از تقسيمات شهري فاقد سطح الزم جهت تبديل شدن به يک محله شهري 

تقسيمات مجاور بپيوندند. در اين صورت، الزم است با تمهيداتي مثل پل روگذر يا زيرگذر عابر پياده، نقاط مکث 

 شود. به بخش اصلي متصلا و يا چراغ و خط کشي همثل ميدان
 

 هاي غير همسطح پياده مقررات احداث گذرگاه

 هاي غير همسطح در موارد زير الزامي و در شرايط ديگر نياز به بررسي دارند: گاه به طور کلي ايجاد گذر

بعد از استقرار ها  خصوص در مواردي که اين راههاي داخل و حاشيه شهري به ها و بزرگراه راه آزاد -

 هاي موجود احداث شده و در نتيجه ارتباط ارگانيک بافت شهري را از هم جدا کرده باشد. کاربري

 …ها، مراکز خريد و  مراکز جمعيتي مانند مدارس، مراکز درماني، مراکز فرهنگي، نمايشگاه -
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هاي هوائي )روگذر عابر پياده(: مشخصات پل

سازة فلزي است که به صورت متقاطع )ترجيحاً عمود( بر روي معابر  روگذر يا پل عابر پياده، معموالً

هاي  شوند و به منظور امکان عبور خودرو ها و معابر شرياني( نصب مي ها، بزرگراه راه سواره )اغلب در آزاد

ت و متر اس 8/3ها حداقل  کند. عرض پل  رو ايجاد مي متر را در سواره 5سنگين و مرتفع، اختالف سطحي بيش از 

ها بستگي  باشند. طول پل ها به موازات طول از دو طرف داراي حفاظ بوده و بعضاً داراي سقف نيز مي عرشه پل

 رو دارد. به عرض سواره

شوند که اغلب فلزي  هايي نصب مي روها( پله ها در دو طرف آن )پياده براي رسيدن عابرين به سطح پل 

ايند و داراي حفاظ جانبي و بعضاً پوشش سقف هستند و با توجه به نم دار استفاده مي هستند و يا از سطح شيب

شعاعي، مستقيم با پاگودهاي  -مارپيچي، چرخشي -رو به صور مختلف چرخشي امکانات و فضاي موجود پياده

 باشند. هاي فلزي آجدار مي ها غالباً از ورق ها و پله باشند. کف پل ها مي مياني يا ترکيبي از اين حالت

 باشد. متر مي 302تا  62ها  فاصله رو گذر عابر پياده از ميادين و تقاطعحداقل  -

 باشد. متر مي 822تا  522فاصله روگذر از عابر پياده از يکديگر بين  -

 باشد. مي 8/3هاي شرياني درجه يک حداقل فاصله پايه پل از ديوار کنار در راه -

 باشد. مي 5/3درجه دو  هاي شريانيحداقل فاصله پايه پل از ديوار کنار در راه -

 

 گذرهاي ويژه عابر پياده: مشخصات زير

متر ارتفاع داشته باشند. درون اين راهروها از  0/ 3متر عرض و 05/0روهاي زيرزميني بايد حداقل  راه

هرنظر بايد متناسب حال افراد پياده باشد تا احساس ناامني نکنند، در اين صورت،بهتر است عرض راهرو کامالً 

ها در سطح راهرو زيرزمين  بيني شود. ميزان تردد پياده و در داخل آن فضاي باز مناسبي نيز قابل پيشوسيع 

نفر در هر    33از  ها نيز بيش متر از عرض راهرو باشد. در پله سانتي 12نفر در هر  07از  نبايد در هر دقيقه بيش

شوند. در  ها در راهروهاي زيرزمين توأماً محاسبه مي گذرگاه و پله  متر در دقيقه نبايد تردد کنند. شيب سانتي 12

 درصد بيشتر باشد. 32نبايد از   اين صورت شيب  گذرگاه

 

 هاي طبقاتي )عمومي( ضوابط و مقررات احداث پارکينگ

 باشد: هاي عمومي به شرح زير مي ضوابط و مقررات احداث بناي پارکينگ        

 متر. 82/0ارتفاع مفيد طبقات حداقل  -

 بيني تهويه کامل احداث گردند. توانند در صددرصد زمين با پيش بقات همکف و زيرزمين ميط -

 درسطح زيربناي طبقات فوقاني، رعايت ضوابط احداث بناي عمومي الزامي است.  -
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

متر و شعاع  5/1بايستي هر يک براي  طور جداگانه عمل نمايد، ميهعرض رامپ ورودي و خروجي که ب -

متر و در صورتيکه، رامپ جهت ورود و خروج يکي عمل نمايد، عرض رامپ        7 گردش رامپ، حداقل

هاي عمودي در ابتدا و انتهاي رامپ، متر باشد و شعاع قوس 5/8متر و شعاع گردش آن حداقل  7

 متر باشد. 00بايستي حداقل  مي

دسترسي، براي  مترمربع و حداقل عرض مسيرر 5×5/0بايستي  سطح الزم جهت هر واحد پارکينگ مي -

متر  5/1درجه  45و براي زاويه  02/5درجه  62متر و براي زاويه  5/6درجه  32پارك با زاويه 

 بايستي درنظر گرفته شود. مي

درصد، ضمناً شروع  30درصد و در طبقات و زيرزمين حداکثر  35ها از همکف به اول حداکثر  شيب رامپ -

نمايد. )فضاي آزاد براي ورود به  تمتر در سطح حرک 32طول هبايستي حداقل ب ها در همکف، مي رامپ

 پارکينگ و خروج از آن(

که ضوابط  احداث فروشگاه و ديگر عملکردهاي عمومي در طبقه همکف و يک طبقه ديگر )در مواردي -

 هاي ساخت بالمانع است. بندي اجازه دهد( براي تأمين برخي از هزينه منطقه

 هاي ورود و خروج ضروريست. تقرار پارکينگ و دربطرح توجيهي ترافيکي براي محل اس -

 شود. ها جزء زيربنا محسوب نمي مساحت رامپ -

 

 شوديآنها قطع م يكه دسترس يو معابر مشخصات و ضوابط مسيرهاي مخصوص پياده -3-5-4

بست شوند، بايد دسترسي  متر، اگر به خيابان اصلي بن 322هاي با طول بيش از  در انتهاي کوچه -آ

 باشد. مي 82/3ايجاد شود، حداقل عرض راه پياده ه پياد

اده را درنظر يپ ير دسترسيد اوالً مسيشود، بايگر قطع ميکه اتصال آنها به معابر د يه معابريکلدر  -ب

ک طرف( معبر امکان اتصال آنها را يا يجاد ساختمان در وسط )يا اياً با اختالف سطح و يرند و ثانيبگ

 ها آزاد است.ن بخشيره در ايروزنامه و غ يهاکوسيجاد کيقطع کنند، ا

 

 هاي ارتباطي( هاي واقع در تقاطع شبكه ضوابط پخ )شرايط احداث ساختمان در زمين -6-4
 ضوابط احداث ساده پخ

 درجه( 322تا  82دهم عرض دو معبر براي معابر عمود بر هم )تا ده درجه تفاوت طول پخ برابر يک -يك

درجه برابر است با يک دهم عرض دو معبر  322درجه و بيش از  82بر با زاويه کمتر از طول پخ در دو مع -دو

 .32ضرب در زاويه دو معبر، تقسيم بر 
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 درجه عرض پخ برابر است با: 12براي مثال در دو معبر با زاويه 

=  A+ عرض  Bعرض 
90
30

 A+ عرض  Bعرض ×  

 باشد. باند کندرو است، عرض باند کندرو مالك تعيين پخ با گذرهاي متصل به کندرو مي وقتي معبر داراي : 1تبصره 

 شود.  متر تعيين مي 0متر است طول پخ به طور ثابت  3وقتي عرض يکي از معابر کمتر از  : 2تبصره 

 شود. متر در نظر گرفته مي 0حداقل طول پخ  :3تبصره 

 

 …ويوارها مقررات مربوط به ارتفاع حصارها، د -7-4

شود، بنابراين نياز  منتهي مي بار در شهر به يکنواختي کسالت تفصيليتدوين اين ضوابط در مقياس طرح  

هاي محلي انجام شود و به تصويب به طراحي شهري موردي دارد که بايد با مطالعات خاص و براساس ويژگي

 ه عبارتند از:کميسيون ماده پنج نيز برسد. الکن کليات موردنظر و الزم الرعاي

هاي ويژه که به تصويب کميسيون متر بيشتر باشد )مگر در طرح 52/0تواند از  به هرحال ارتفاع حصار نمي -

شکل نرده و يا  بهکوتاه و هاي عمومي ضرورت دارد حصارها برسد(. در مورد ادارات و ساختمان 5ماده 

 مشبک باشد.

 شوند. مين مقررات ميواحد نيز مشمول ه 52هاي مسکوني بيش از  مجموعه -

 االمکان بايد خوداري شود. هاي محلي، حتي با ويژگياز بکارگيري فلز و مصالح ناهماهنگ  -

 

 ضوابط پاركينگ -8-4
 

 پاركينگ معابر -1-8-4

 متر و بيشتر، امکان پارك در حاشيه معبر ضروريست. 30در جوار تمام معابر  -

 نمايد. پارکينگ در يک سمت کفايت ميمتري يکطرفه و بيشتر، ايجاد  30در جوار معابر  -

اي،  هاي حاشيه در جوار معابري که امکان ايجاد باغچه در آنها ممکن نشده باشد، در حد فاصل پارکينگ -

 ها( ضرورت دارد. متر از يکديگر درختکاري )بين محل پارك اتومبيل 6به فاصله 

 باشد. رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي الزامي مي تبصره:

 

 ها و اداراتي كه احداث پاركينگ مراجعين در داخل آنها ممكن نيست پاركينگ بانك -2-8-4

 هاي زير ضروريست: براي تأمين پارکينگ اين اماکن، اتخاذ يکي از روش 

03 13 
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

پارکينگ بايد در محدوده ملک يا حداکثر تا يکصد متر فاصله از آن تأمين شود و سند مالکيت به عنوان متمم  -يك

 سند ملک موردنظر و با کاربري پارکينگ به شهرداري ارائه گردد.

اي )حداقل در همکف و با  متر جهت تأمين يک کندرو و پارکينگ حاشيه 5/7نشيني بنا حداقل به عمق  عقب -دو

 متر(. 5ارتفاع حداقل 

 تأمين يک محل در فضاي باز ملک مورد نظر )بدون امکان مسدود شدن بوسيله در(.  -سه

 بناي کل يک واحد پارکينگ است. مترمربع زير 52هاي اداري به ازائه  حداقل تعداد پارکينگ در ساختمان -ارچه

ها اين  ها، کارکنان مجاز به استفاده نيستند و از طريق نسب پارکومتر و يا ديگر روش از اين پارکينگ :1تبصره 

 درنظر گرفته شود.امر بايد کنترل شود و براي کارکنان پارکينگ جداگانه بايد 

الذکر  پذيري توقف در کنار معبر همجوار کاهش امکان فوق شعب فرعي برحسب اندازه شعبه و امکان :2تبصره 

 ممکن است. 5به حد نياز فقط در صورت ارائه طرح توجيهي و با تصويب کميسيون ماده 

 

 پاركينگ ميادين معابر شرياني -3-8-4

هاي زير  اداري و تجاري ممنوع است، مگر اينکه به يکي از روشدر اطراف ميادين احداث واحدهاي  

 پارکينگ مراجعين تأمين شود:

متر با  52ها نبايد کمتر از  به شعاع يکصد متر، پارکينگ براي مراجعين طراحي شود. ورودي اين پارکينگ -يك

 ميادين فاصله داشته باشد.

متصل به ميدان را به هم متصل کرده و در جوار آن محل يک کندرو از پشت واحدهاي کنار ميدان، دو معبر  -دو

 پارکينگ درنظر گرفته شود.

 شود. اي نمي اين ضوابط شامل ميادين معابر محله :تبصره

 

 پاركينگ ديگر اماكن عمومي -4-8-4

 هاي پارکينگ در ضوابط و مقررات هريک آورده شده است که بايد رعايت شود. تعداد و ويژگي 
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

  بنااث ضوابط احد -5

 

 تعاريف

 شود. عرض قطعه به ضلع موازي معبر، و طول به اضالع عمود بر معبر اطالق مي -يك

عمق ”توان از کلمه  مي“ طول قطعه”جاي کلمه  تر از عرض باشد، بهچنانچه ضلع عمود بر معبر کوتاه :1تبصره 

 افتد(. استفاده کرد )در فضاي بازِ قطعات، معموالً اين اتفاق مي“ قطعه

هاي اصلي عبارت است از اتاق نشيمن و اتاق خواب اصلي که در قطعات شمالي و جنوبي، فقط از     اتاق -دو

 توانند نورگيري نمايند. درجه انحراف، مي 45درجه انحراف و جنوب شرقي تا  02شمال ـ جنوب، جنوب غربي تا 

 شود. ميدر واحدهاي يک خوابه فقط اتاق نشيمن اتاق اصلي ناميده  :2تبصره 

 توانند احداث شوند: ابنيه )بنابر تمايل متقاضي( به دو شکل پيوسته و منفصل مي -سه

 شود. ساختماني که متصل به شرق و غرب قطعه ساخته شود، ساختمان پيوسته ناميده مي شكل پيوسته: -آ

 شود. اين قاعده شامل لبه شرقي يا غربي مجاور معبر نمي :3تبصره 

شود، که الاقل از طبقه  مان در قطعات شمالي و جنوبي، به شرطي منفصل محسوب ميساخت شكل منفصل: -ب

 سوم به باال حداقل با دو متر فاصله از طرفين )شرق و غرب( احداث شود.

 شود. براي بيش از چهار طبقه هر طبقه نيم متر به اين فاصله افزوده مي -

 دار باشد. اي و يا شيب تواند يکپارچه، يا پله هاي بيش از چهار طبقه مي فاصله در ساختمان :4تبصره 

در قطعات شرقي يا غربي، بنا به شرطي منفصل است که از سمت غير مجاور معبر )شرقي يا غربي( با حداقل      

 متر فاصله از بر قطعه ساخته شود )از روي زمين(. 1

 شود. ه افزوده ميطبقه، براي هر طبقه نيم متر به اين فاصل 6هاي بيش از  در ساختمان -

 اي باشد. تواند يکپارچه يا پله طبقه مي 6هاي بيش از  فاصله در ساختمان :5تبصره 

        N                  

   
 مكان ممنوع براي ساخت مكان ممنوع براي ساخت 

 در قطعات شمالي منفصل در قطعات شرقي يا غربي منفصل 

 متر فاصله 3حداقل 

 طبقه( 6)تا 

صله حداقل متر فا 2

 به باال 3از طبقه 

 هاي ممنوع براي ساخت مكان

 در قطعات شرقي يا غربي پيوسته
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 تعريف طبقات -چهار

سانت ارتفاع روي سقف  302ت در اين ضوابط، تعداد آنها روي زمين و يا زيرزمين )با حداکثر تعداد طبقا 

 زيرزمين( است.

 شود. در اين ضوابط طبقه همکف، همان طبقه اول است و طبقه روي پيلوت طبقه دوم ناميده مي 

 

 پيلوت -پنج

 د.تر باش متر از سطح حياط مرتفع سانتي 02تواند  کف پيلوت حداکثر مي -

هايي که زيرزمين ندارند(، يک انباري کوچک  در پيلوت، احداث پله، آسانسور، موتورخانه )در ساختمان -

 براي وسايل نظافت عمومي و باغباني، سرويس، استخر، سونا ،وجکوزي، آزاد است.

 .02/0ارتفاع از کف تا زير سقف براي پيلوت  -

مترمربع به ازاء هر واحد 6انباري حداکثر  در فضاي تقسيمات پيلوت به شرط تأمين پارکينگ تعبيه -

 بالمانع است.

 % مساحت پيلوت باشد.12احداث و تقسيمات داخل پيلوت نبايد بيش از  :1تبصره 

 باشد. تبديل پيلوت به مسکوني ممنوع بوده و قابل طرح در کميسيون ماده صد نمي :2تبصره 

 ( تنظيم شده است.5-0قي )به شکل مندرج در بند ضوابط احداث بنا به دو شکل ساده )در يک جدول( و تدقي

متر و  05توان از ضوابط تدقيقي نيز استفاده کرد. الکن در جوار معابر با عرض  در همه موارد مي

 بيشتر، فقط استفاده از ضوابط تدقيقي مجاز است.

 

  ضوابط ساده احداث بنا -1-5

ه شده ين رابطه تهيدر ا يئه شود، که جدول آتارا يمقرر شد که ضوابط احداث بنا ساده شده و در جدول

 ست.ين ين مقررات دائمياست. الکن ا

حضور دارد و بعد از  يا بعدي يکه مهندس مشاور در طرح فعل يضوابط ساده احداث بنا تا زمان يعني

 ست.يبه ضوابط قابل استفاده ن يتسلط کارشناسان شهردار
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 جدول ضوابط احداث بنا در اردبيل

 02>تا  02از  02<تا  01از  01<تا  06از  06<تا  01از  01<تا  01از  01<تا6از  6‹تا ض معبرعر مشخصات

 و
قه

طب
اد 

عد
ت

ال 
شغ

ح ا
سط

 

 بدون

 پيلوت

 طبقه 7 طبقه 6 طبقه 2 طبقه 1 طبقه 2 طبقه 0 ط0 ط0 بدون پيلوت تعدادطبقه

 درصد 28 درصد 11 درصد 12 درصد 21 درصد 22 درصد 61 21 71 سطح اشغال مجاز

 با

 پيلوت

 طبقه و پيلوت 6 طبقه و پيلوت 2 طبقه و پيلوت 1 طبقه و پيلوت 2 پيلوت و  طبقه  0 پيلوت و  طبقه  0 طبقه و پيلوت 0 تعداد طبقه با پيلوت

 درصد 11 درصد 12 درصد 22 درصد 61 درصد 62 درصد 61 درصد61 سطح اشغال مجاز

 مكان

 ممنوع

 ساخت

 ر  جنوب زمينمت 2 در قطعات جنوبي
 متر جنوب 2

 زمين

 متر جنوب 2

 زمين

 متر جنوب 2/7

 زمين

 متر جنوب 9

 زمين

متر جنوب  2/01

 زمين
 متر جنوب زمين 00

در قطعات شمالي 

 منفصل
 متر شمال زمين 2

 متر شمال زمين 2

- 

 متر شمال زمين 2

 متر 0شرق و غرب 

 متر شمال زمين 2

 متر 0شرق و غرب 

 متر شمال زمين 2

 متر 2/0و غرب شرق 

 متر شمال زمين 2

 متر 2

 متر شمال زمين 2

 متر 2/2

در قطعات شمالي 

 پيوسته
 شمال زمين 2

 متر شمال 2

 زمين

 متر شمال 2

 زمين
 متر شمال زمين 2/2 متر شمال زمين 2/1 متر شمال زمين 2/2

 متر شمال 2/7

 زمين

در قطعات شرقي يا 

 غربي منفصل
 متر غرب يا شرق 2/2 متر غرب يا شرق 2 متر غرب يا شرق 2 متر غرب يا شرق 2 متر غرب يا شرق 2 يا شرقمتر غرب  2 متر غرب يا شرق2

در قطعات شرقي يا 

 غربي پيوسته
 متر جنوب2

 متر 2متر جنوب و  2

 شمال 
 شمال متر  2متر جنوب و 2 شمال متر  2متر جنوب و 2 شمال متر  2متر جنوب و 2

 متر 2متر جنوب و 2

 شمال 
 شمال متر 2متر جنوب و  2

 آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد آزاد بر1بر و 2بر،0

 

 ضوابط تدقيقي احداث بنا -2-5

% اشغال، يا 52% سطح اشغال دو طبقه با 72متر يک طبقه با 6احداث بنا در جوار معابر با عرض کمتر از 

 ر به شرح زير است:% سطح اشغال ممکن است، و در باقي معاب62يک طبقه و پيلوت با 

 

 ارتفاع بنا در جوار معابر -1-2-5

 باشد.  بنا تا ارتفاعي معادل عرض معبر، مجاز مي  در جوار معابر احداث -

بايد معادل نصف اضافه ارتفاع  چنانچه بنايي بخواهد با ارتفاعي بيش از عرض معبر احداث شود، مي

 نشيني داشته باشد.  عقب

نشيني  متر عقب 4بايد  متر ارتفاع داشته باشد، مي 08متري اگر بنا بخواهد  02مثالً در جوار يک معبر 

 تواند يکپارچه بوده و يا فقط براي ارتفاع اضافي باشد. نشيني مي نمايد. اين عقب

 و يا يک طبقه روي پيلوت، مجاز است و اگر  بنا حداقل تا دو طبقه متر احداث  32تا  6به هر حال در جوار معابر  -

 متر و بيشتر عرض داشته باشد، احداث دو طبقه و پيلوت هم بالمانع است.32ر معب

 ر سقف(.يباشد )کف تا زيمتر ميسانت 65/0 يحداقل ارتفاع طبقات مسکون :1تبصره 

 شود.يمتر در نظر گرفته م 5/1در همکف  يحداکثر ارتفاع طبقات مسکون :2تبصره 

 62/7لوت( با حداکثر ارتفاع يپ يک طبقه رويا ي)و  0حداث بنا حداقل تا به هرحال در جوار تمام معابر ا :3تبصره 

متر  3لوت هم با ارتفاع حداکثر يطبقه و پ 0شتر عرض داشته باشد احداث يمتر و ب 6متر مجاز است و اگر معبر 

 بالمانع است.
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 محل استقرار بنا -2-2-5

ع انتخابي ساخت )پيوسته و منفصل( به شرح محل مجاز استقرار بنا در قطعات مختلف و با توجه به نو 

 زير متفاوت است:

 

 هاي جنوبي )در قطعات جنوبي(بنا در جوار حياط ضوابط احداث -1-2-2-5

 متر جنوب قطعات جنوبي ممنوع است. 5بنا در   به طور عام احداث -

 يگرياز شرط دب يت فضايکه بنا در مجاورت معبر احداث شود، جز شرط فوق و رعا يدر صورت :1 تبصره

 وجود ندارد. يجنوب يهااطيح يبرا

 که بنا در جوار معبر احداث نگردد، عمق حياط جنوبي بايد يک دوم ارتفاع بنا باشد. درصورتي -

شود. به شرط آنکه بخش  يد در مجاورت معبر باشد که مجاور معبر تلقيبايچهارم بنا محداقل سه :2 تبصره

 بنا نباشد. ين کمتر از باقيفاصله تا لبه زم يعنيشود. نبنا احداث  يتر از باقاط جلويمعبر در سمت ح ر مجاوريغ

 

 هاي شمالي )در قطعات شمالي(احداث بنا در جوار حياط -2-2-2-5

 متر شمال قطعات شمالي ممنوع است.  1به طور عام احداث بنا حداقل در  -

ط فوق و رعايت فضاي باز، شرط ديگري در صورتي که بنا در مجاورت معبر احداث شود، جز شر :1تبصره 

 براي حياط شمالي وجود ندارد.

در صورتي که بنا در جوار معبر احداث نگردد، حياط شمالي حداقل بايد يک دوم ارتفاع  -

 بنا عمق داشته باشد.

 متر عمق براي حياط خلوت کافي است. 1اگر بنا به شکل منفصل احداث شود رعايت  :2تبصره 

شود. به  يد در مجاورت معبر باشد که مجاور معبر تلقيبايچهارم بنا مسه حداقل :3 تبصره

فاصله تا  يعنيشود. نبنا احداث  ياط جلوتر از باقيمعبر در سمت ح ر مجاوريغشرط آنکه بخش 

 بنا نباشد. ين کمتر از باقيلبه زم

 

 حياط در قطعات شرقي يا غربي   -3-2-2-5

شکل پيوسته احداث شود )متصل به لبه قطعه در جوار غير معبر(،  در قطعات شرقي يا غربي اگر بنا به

هاي متر شمال زمين ممنوع است و اگر منفصل احداث شود، شرط ايجاد حياط 1متر جنوب و  5بنا در   احداث

شمالي و جنوبي ضروري نيست و حياط در شرق يا غرب )برحسب شرقي يا غربي بودن قطعه( با عمق حداقل    

 (.15شود )شکل صفحه  قر ميمتر مست 1

 شود. طبقه و براي طبقات بيشتر، هر طبقه، نيم متر اضافه مي 6هاي تا  متر براي ساختمان 1عمق حداقل  يادآوري:

 هاي ممنوع براي ساخت مكان

 در قطعات شرقي يا غربي پيوسته
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 محل اشغال بنا و حياط در ديگر انواع قطعات -4-2-2-5

شمالي و در قطعات شمال شرقي، شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي، يا شرقي و غربي توأم و يا 

 بنا در تمام نقاط زمين با رعايت فضاي باز ضروري آزاد است.   جنوبي توأم احداث

متر عرض داشته باشد، 8بر معبر اصلي دسترسي به بنا اگر کمتر از   هاي شرقي و غربي اضافه در کوچه تبصره:

 نمايد. شوند، و ارتفاع از آن تبعيت نمي مشابه قطعه تلقي مي

 

 هايسازبزرگ و مجتمع يبنا در اراض محل ساخت -5-2-2-5

شوند، ياحداث م يساختمان يهاکه در آنها مجتمع يمترمربع و در اراض 3522تر از بزرگ يدر اراض 

 ر است:يبه شرح ز ،مقررات استقرار بنا

 : باز يت ضوابط مربوط به معابر و فضايبا رعا

که عرض آنها از عرض قطعه  ياست، مگر در قطعاتاحداث بنا قطعاً به شکل منفصل ممکن  يسازدر مجتمع -كي

 .کمتر باشدتر يشمال

آن نباشد سه متر و  يشتر از عرض قطعات شماليها بن، چنانچه عرض ساختمانيزم يشمال لبهفاصله بنا از  -دو

 ن صورت نصف ارتفاع است.ير ايدر غ

 ابان( نصف ارتفاع است.يمحور خابان باشد، تا يکه خ ين )و در صورتيزم يفاصله بنا تا لبه جنوب -سه

( و يو جنوب يجنوب غرب -ي)جنوب شرق يجنوب يها برابر ارتفاع بناساختمان ياصل ين نماهايفاصله ب -چهار

 شتر است.يهر کدام که ب يشمال يحداقل نصف ارتفاع بنا

هر طبقه  يبه ازاک متر يه )که معموالً در شرق و غرب واقع هستند( يابن ير اصليغ ين نماهايفاصله ب -پنج

 تر و حداقل سه متر است.ساختمان کوتاه

 تواند، عرض داشته باشد.يمتر م 42به باال است، حداکثر تا  5بنا از طبقه  -شش

ن که حداقل ين وسعت داشته باشند، به شرط ايدرصد مساحت زم 62توانند تا ين ميرزميها در زنگيپارک -هفت

خارج از سطح اشغال بنا، حداقل  يهابخش يبماند و رو ين( باقيزمريکاشت )بدون ز ين برايدرصد زم 02

 ک متر خاك وجود داشته باشد.ي

ساخته شوند، متوسط طبقات )برحسب نسبت  يکه چند بنا با تعداد طبقات متفاوت در اراض يدر صورت -هشت

 باز خواهد بود. ين نسبت فضاييک(، مالك عمل در تعيربنا در هر يز

 ينگونه اراضيا احداث بنا به شکل منفصل در اي يباز به علت معبر اضاف يفضا فيط به تخفمقررات مربو -نه

 ست.يصادق ن

 متر فاصله داشته باشند. 6د کمتر از يرند، نبايگيدو واحد مقابل هم قرار م ياصل يهاکه پنجره يطيدر شرا -ده
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 حداقل فضاي باز   -3-2-5

 بايد فضاي باز داشته باشند.  هاي زير مي اقل به نسبتقطعات عالوه بر رعايت شرايط فوق، حد

% و  به ازاي هر طبقه 62%،  شش طبقه 55%، پنج طبقه  52%، چهار طبقه 45%، سه طبقه 42تا دو طبقه 

 %.82شود، تا حداکثر  % به فضاي باز اضافه مي0اضافه 

 شود. پيلوت براي محاسبه فضاي باز طبقه محسوب نمي :1تبصره 

 شود. % از فضاي باز کاسته مي5به ازاي هر معبر اضافي  :2تبصره 

رفع تجاوز به فضاي باز فقط از طريق قلع بنا ممکن است و شامل پرداخت جريمه در کميسيون ماده  :3تبصره 

 شود. نمي 322

درصد از  32شوند،  هايي که به شکل منفصل ساخته ميبه عالوه در قطعات شمالي و جنوبي، ساختمان

 درصد کمتر شود(. 42شود )ولي حداقل فضاي باز نبايد از  ضاي باز مورد نياز کاسته ميمساحت ف

کاهش فضاي باز، ناشي از ساختن به شکل منفصل، با کاهش فضاي باز ناشي از تعدد معابر، با هم  :4تبصره 

 قابل جمع نيستند و فقط يکي از آنها قابل اعمال است.
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 ضوابط و مقررات عمومي   -4-2-5

 

  نشيني بنانشيني بنا  انوع اشكال عقبانوع اشكال عقب  

تواند يکپارچه براي تمام ارتفاع و يا  نشيني براي رعايت  نسبت ارتفاع به عرض معبر، مي عقب -آ

 فقط براي اضافه ارتفاع باشد.

  
 نشيني يكپارچه عقب اي نشيني پله عقب 

 اي باشد.  يا پلهنشيني و  تواند يکپارچه، با يک عقب نشيني از سمت حياط نيز مي رعايت عقب -ب

تواند با ايجاد يک حياط به عمق  متر، بنا مي 14طبقه بدون پيلوت با ارتفاع  32يک ساختمان   مثال :

احداث شود و سپس براي  6/32طبقه با احداث حياطي به عمق   6متر ساخته شود و يا مثالً تا  37

ته باشد و يا حتي از طبقه نشيني به شکل تراس در سقف طبقه ششم داش متر عقب 4/6طبقه بعد 4

 نشيني ساخته شود. متر عقب 6/3هفتم تا دهم هر طبقه با 

 
 نشيني يكپارچه عقب نشيني با يك شكستگي عقب اي نشيني پله عقب 

 

 تعيين تراكم ساختماني   -1-4-2-5

در  تراکم ساختماني در هر زمين با توجه به شکل بناي مورد نظر و رعايت ضوابط و مقررات مندرج

 شود. هاي گذشته حاصل ميبخش

که با رعايت  تراکم ساختماني پايه هر زمين برابر تراکم ساختماني اعالم شده طرح بوده و در صورتي

ضوابط احداث بنا امکان احداث بنا با تراکم بيشتر ممکن باشد، )با توافق شهرداري و اخذ اضافه ارزش حاصله طبق 

 م يادشده )با رعايت سقف جمعيتي هر يک از تقسيمات شهري( مجاز خواهد بود.ضوابط قانوني( احداث بنا با تراک

 شود به شرط آنکه صرفاً براي بام پشته مورد استفاده قرار گيرد. احداث بام پشته جزء زيربنا محسوب نمي :1تبصره 

 شود. احداث پارکينگ پيلوتي مجاز است و در زيربنا و طبقات محاسبه نمي :2تبصره 
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 ضريب اشغال )سطح اشغال بنا در همكف و طبقات( تعداد طبقات و ارتفاع بنا -2-4-2-5

 شود. مکان و نسبت اشغال بنا براساس ضوابط احداث بنا در هر مورد حاصل مي -يك

زمين امکان  % 02سازي در احداث بنا به شکلي باشد که حداقل در ها و محوطه بايد سطح اشغال زيرزمين -دو

درصد مساحت  62ها در هر قطعه نيرزميحداکثر مساحت ز اشته باشد )خاك تامين شود(کاشت درخت وجود د

 ن است.يزم

ها  تواند در بام طبقه همکف ايجاد شود. و در اين صورت زيرزمين هاي تجاري فضاي باز ميدر ساختمان -سه

فضاي سبز در سطحي معادل % زمين احداث شود. لکن در سقف طبقه همکف بايد امکان ايجاد 322تواند در  نيز مي

هاي تجاري روي زمين ايجاد شود، ضريب  بيست درصد مساحت زمين، ايجاد شود. چنانچه فضاي باز ساختمان

 شود. در فضاي باز اعمال مي 8/2

هاي مختلط تجاري ـ اداري و  شود. همينطور در ساختمان اعمال مي 8/2هاي اداري ضريب  در ساختمان -چهار

 درصد زيربناي تجاري( 02)با حداقل مسکوني  -تجاري 

آمدگي در طبقات باالي همکف بالمانع است. به هرحال مساحت بزرگترين طبقه سطح اشغال محسوب  پيش -پنج

ستون  يدارا يآمدگشيپ شود. شود، الکن بالکن غير مسقف تا حداکثر يک متر جزء سطح اشغال محسوب نمي مي

 شوند.يدر سطح اشغال همکف محاسبه م

هايي از بنا شود( سقف بخش درصد حداکثر )که شيب طبيعي حفظ مي 35هايي با شيب بيش از  در زمين -ش ش

توانند در سطح فضاي باز محاسبه شوند. الکن  شوند، مي بنا زيرزمين محسوب ميکه ازنظر مقررات معمول احداث

 مساحت فضاي باز روي خاك قرار گيرد.  %52حداقل الزم است 

باز  يدرصد فضا 52ن برابر مساحت طبقات به عالوه يرزميها مساحت حداکثر زنين زمير ان ديبنابرا 

 خواهد بود.

 

 ضوابط مربوط به پاركينگ تعداد آن -3-4-2-5

 پارکينگ مسكوني و غير مسكوني

متر مربع )شامل محل پارك و  05براي هر واحد مسکوني معمولي، يک پارکينگ به مساحت  -

واحد  1متر مربع( براي هر  75درآمدي )واحدها کمتر از   ط پائينحرکت( و در سطح متوس

پارکينگ براي هر  درآمد تأمين نيم هاي کم کند. براي گروه مسکوني، دو واحد پارکينگ کفايت مي

هاي زير  خصوص براي گروهه عالوه در صورت وجود يک طرح يکپارچه، به واحد کافي است. ب

 باز هم کاهش يابد. تواند خط فقر سکونت اين نسبت مي
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نگ و کمتر از يک پارکيم، يش از نيب يکسرها ينگ، برايشدن تعداد پارک يدر صورت عدد کسر -

ا حذف آن با پرداخت ينگ و يک پارکي ،ميکسر ن يشود. برايم محاسبه يآن حذف عدد کسر

 شود.يبه انتخاب مالک انجام م ،نگيم پارکيحق حذف ن

ه و يا ساير مواردي که به پالك مسکوني و ساختمان آن در صورتي که به علت مشخصات قطع -

پذير نباشد، بايستي عوارض حق پارکينگ به شهرداري مرتبط است و رعايت موارد فوق امکان

هاي محلي از محل دريافت عوارض کسر  پرداخت شود، شهرداري بايد باتوجه به نيازمندي

 پارکينگ، نسبت به تأمين پارکينگ اقدام نمايد.

 متر باشد.  5راهرو دسترسي به مکان پارکينگ حداقل بايستي عرض  -

هائي که امکان تغيير شود. )مگر در ساختمان تعيين مي 42/0حداکثر ارتفاع مفيد پارکينگ پيلوت  -

 هاي عمومي و دولتي که ارتفاع بسته به نظر طراح آزاد است(.باشد مانند ساختمان پارکينگ کم مي

 و پيلوت جزء مساحت زيربنا محسوب نخواهد شد.سطوح پارکينگ در زيرزمين  -

متر براي پارکينگ بايد درنظر گرفته شود. ولي چنانچه عرض  5/1يک ورودي با عرض حداقل  -

متر از يکديگر براي  12هاي بيشتر با فاصله حداقل  متر بيشتر باشد، ايجاد ورودي 12قطعه از 

 پارکينگ مجاز است.

 کمتر باشد.  سانتي 382ن نبايد از ارتفاع پارکينگ در قسمت ورودي آ -

نقشه استقرار خودروها در پارکينگ به نحوي که امکان مانور هر خودرو و به صورت مستقل  -

ها ارائه شود.  ميسر باشد بايستي در هنگام درخواست صدور پروانه همراه ساير نقشه

 )مسکوني و غير مسکوني(

هايي که طبقات باالي آنها آيد مانند ساختمان فاده به عمل ميهائي که بيش از يک نوع استدر ساختمان :1تبصره 

هاي گردد. بايستي تعداد محل هاي مختلط مي مسکوني و طبقه همکف تجاري است که به طور کلي شامل انواع کاربري

 ها، جداگانه محاسبه شود. هاي الزم براي هر يک از استفاده پارکينگ الزم براساس مجموع پارکينگ

توانند احتياجات پارکينگ خود را از طريق يک  هاي مسکوني يا تجاري و يا مؤسسات مختلط مي گروه  :2تبصره 

 پارکينگ دسته جمعي تأمين نمايند که بايد براساس مطالعات خاص ترافيکي صورت پذيرد.

ساعات  کنند )مثل ادارات در اتومبيل را جذب مي 32هائي که به صورت همزمان بيش از ساختمان  :3تبصره 

ورود و خروج کارکنان( بايد پارکينگ مورد نياز خود را تأمين نمايند و در طراحي اين نوع ابنيه بايد تمهيدات 

 بيني گردد. خاصي پيش

 باشد: پذير مي در موارد زير امکان حذف پارکينگ و اخذ عوارض مربوطه امکان 
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ْ54 

   

ْ54 

ر قرار داشته و دسترسي متر و بيشت 45السير به عرض  هاي سريعساختمان دو بر خيابان .3

 رو نداشته باشد. به محل اتومبيل

متر و بيشتر واقع شده  02هاي به عرض ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابان .0

 رو نداشته باشد. و دسترسي به محل اتومبيل

هاي کهن ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درخت .1

 ري اجازه قطع آنها را نداده است.باشد که شهردا

ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل  .4

 نباشد.

که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان  در صورتي .5

 در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.

تخريب تأسيسات و تجهيزات شهري گردد مانند:  که احداث پارکينگ منجر به در صورتي .6

 …کيوسک تلفن و

 

هاي اداري که کليه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوط به يک واحد اداري باشد و در ساختمان :2تبصره 

توان ابتدا  وابط مشخص نشده باشد ميضهاي صنعتي که ميزان پارکينگ مورد نياز در اين همچنين در ساختمان

غير اين صورت طبق نظر شوراي  هاي مربوطه در صورت وجود ضابطه استفاده نمود، در ط سازماناز ضواب

 شهرسازي استان تعيين شود.

هاي  شهرداري موظف است وجوه دريافتي بابت عوارض پارکينگ را منحصراً جهت احداث پارکينگ :3تبصره  

 عمومي به مصرف برساند.

که طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پارکينگ گروهي  …ري وهاي مسکوني، تجا در مجموعه :4تبصره 

 شود. گردد. عوارض حذف پارکينگ اخذ نمي بيني و احداث مي با هزينه مالکين ساختمان پيش

 هاي غير مسکوني در ضوابط و مقررات مربوط به هر گروه کاربري تعيين شده است.تعداد پارکينگ ساختمان :5تبصره 

 

 و بازشوهاساير فضاهاي باز و  يدو بلوك ساختمانفاصله  -4-4-2-5

 يفاصله دو بلوك ساختمان -الف

و جنوب  ي، جنوب شرقازه ارتفاع بنايي است که در جنوببه اند 

 دار نيز باشد. اي يا شيب تواند به شکل پله قرار دارد، که مي يگريد يغرب

 د.کمتر باش يشمال يد از نصف ارتفاع بناين فاصله نبايالبته ا 

عمق حياط در طبقه اول برابر ارتفاع طبقه اول، و  فوقدر شکل 

 در طبقه دوم برابر ارتفاع طبقه دوم، الي آخر است.
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 رهاينورگ -ب

  هاي مرکزي )پاسيو( و ابعاد آن: نورگير  -1-ب

 هاي زير در نورگير ضرورت دارد: براي نورگيري مرکزي رعايت ابعاد و مساحت

مترمربع با عرض حداقل      02طبقه حداقل  7تا  4متر،  1مربع با عرض حداقل متر 30طبقه حداقل  4تا  

 ها جزء زيربنا محسوب نخواهد شد. مترمربع اين پاسيو 5مترمربع با عرض حداقل  12طبقه به باال  7متر،  4

افي متر ک0مترمربع با عرض حداقل 6هاي تک واحدي تا دو طبقه پاسيو به مساحت  براي ساختمان: 1تبصره

 خواهد بود.

درصد به  هاي توالت و حمام در ساختمان يک طبقه، يک مترمربع بوده و براي هر طبقه اضافي ده هواکش -

 متر خواهد بود. سانتي 12ها  ( حداقل عرض هواکش…مترمربع و 4/3شود )چهار طبقه  مساحت اضافه مي

 

 مقررات مربوط به نورگيري و تهويه طبيعي  -2-ب

متر باشند. راهرو،  سانتي 42در  62هاي حداقل به ابعاد  ايد داراي تهويه طبيعي يا داکتها ب تمام سرويس 

 هاي ارتباطي، براي ارتباط ده واحد به باال، بايد داراي نورگيري و تهويه طبيعي باشد. ورودي و پله

 

 ها و حياطها به حياطضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان  -3-ب

 هاخلوت

هاي منفصل ايجاد روزنه و پنجره در هر چهار طرف بنا اندر ساختم -يك

تواند  هاي اصلي فقط مي الکن پنجره اتاق با رعايت شرايط زير مجاز است.

 منفصل. يا غربي يمکرر در قطعات شرق شمال يا جنوب باشد. در

هاي پيوسته )رديفي( ايجاد روزنه و پنجره در نماهاي در ساختمان -دو

غربي مجاور قطعه  -هاي شرقي صلي مجاز و در بدنهشمالي و جنوبي و ا

 با رعايت ضوابط زير بالمانع است:

اي باشند که اگر در اثر احداث بنا در جوار  گونه ها، نورگيرها و پنجره بايد غيراصلي بوده و به روزنه -

 يايد.قطعه کور شوند، هيچ اثر منفي در فضاي مربوطه از نظر نورگيري و دسترسي به هوا به وجود ن

 ر مجاور معبر(ي)غ قطعه يا شمالي متر از لبه شرقي يا غربي 5در شرايطي که کمتر از هاي بازشو  پنجره -

 سانتي متري قرار گيرند. 362بايد در ارتفاع بيش از فاصله داشته باشد 

 يشههر ارتفاعي واقع شوند، ولي ش توانند در هاي بازشو( مي هاي غيربازشو )يا بخش زيرين پنجره پنجره -

 بايد مات باشد. ميسانتيمتر  362آنها تا ارتفاع

گيرند، نبايد در  هاي اصلي دو واحد در مقابل هم قرار ميکه اتاق هاي مسکوني در مواردي در مجتمع -
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 متر باشند، مگر با رعايت شرايط فوق. 6اي کمتر از  فاصله

 

 كولر گازيبام، پله فرار و  مقررات مربوط به فضاها و تأسيسات روي -5-4-2-5

سـانتيمتر   35هاي مشبک از ديد مخفـي شـوند و بـه ارتفـاع حـداقل       تأسيسات روي بام بايستي با ديواره -

               پنــاه حــداقل گيرنــد، احــداث شــوند. ارتفــاع جــان از وســايل و تأسيســاتي کــه درون آن قــرار مــي بلنــدتر

 گردد. متر تعيين مي سانتي 62

پله فرار در  ست.ين کرده است ضرورييساختمان تع يکه مقررات ملي يهااحداث پله فرار براي ساختمان -

 شود. سطح اشغال محاسبه شده، لکن در تراکم محاسبه نمي

 باشد. متر ممنوع مي 5/0نصب هر گونه هواکش و کولر گازي در ارتفاع کمتر از در نماي مشرف به گذر  -

% طول و 02که طول و عرض آنها حداکثر پشته، اتاقک آسانسور و جايگاه تأسيسات، به شرط آن بام -

 شود. باشند و جزء زيربناي مفيد محاسبه نمي عرض ساختمان باشد، از مقررات ارتفاع مستثني مي

 هاي آن بايد از منظر پنهان باشند. مکان کولر و کانال -

 باشند. طبقه و بيشتر ملزم به احداث آسانسور مي 5هاي  مالکين کليه ساختمان -

 

 ر ضوابط احداث بناساي -6-4-2-5

 نماسازي 

هايي که از داخل معابر قابل مشاهده هستند اعم از نماي اصلي يا نماهاي  کليه سطوح نمايان ساختمان -

جانبي، نماي شهري محسوب شده الزم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب و زيبا و هماهنگ 

 م نماسازي اصلي و جانبي است.نماسازي شود و صدور گواهي پايان کار ساختمان مشروط به انجا

هاي احداث شده مجاور همخواني داشته شود خطوط افقي نماي بنا، با خطوط افقي ساختمان توصيه مي -

 باشد )به عبارتي با آنها در يک امتداد بوده و يا با فاصله يک متر و بيشتر ايجاد شود(.

 ضرورت دارد.شواريعالي  08/8/3163رعايت ضوابط و مقررات نماي شهري، مصوب  -

 

 :هماهنگي بنا با ابنيه همجوار 

 هاي مجاور ترسيم شده و با آنها هماهنگ شود. نقشه نماهاي اصلي بنا بايد همراه نماي ساختمان -3

هاي مجاور عمري کمتر از ده سال از تاريخ اتمام  ن از نظر مکان اشغال بنا، چنانچه ساختمان يا ساختما -0

 شود درجه ترسيم مي 45% با زاويه 62اي که از حد  نا از محدودهبنا داشته باشند، امکان احداث ب

ک سمت اتفاق افتاده باشد، در ين امر در ينظر. اگر ا ه موردي، مگر با توافق همساتواند بيشتر باشد نمي

 ست.يت ضابطه فوق ضروريهمان سمت رعا
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عايت بند فوق ندارند و از بر خيابان متر و باال، نياز به ر 38هاي  هاي بر خيابان تمامي ساختمان :1تبصره 

 توانند احداث بنا نمايند. طبق ضابطه مي

 باشد. ايجاد پنجره در اين زوايا بالمانع مي :2تبصره 

 

 از يك بلوك ساختماني هاي با بيش فاصله در اشكال مختلف استقرار بنا در زمين 

 )بدون توجه به جهت مقابل همآهنا  ياصل يمنادو بنا كه  فاصله

 يجنوب برابر ارتفاع بنايقرار دارند،  (…جنوبي، مشايل، شرقي، غربي و

داراي شكستگي در ارتفاع باشند، فاصله خواهد بود، چنانچه دو بنا 

 .شود حماسبه مي شكستگي در هر  يجنوب برابر ارتفاع بناي دو بنا

 

                                       N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريدر غ ،غرب شرق و  ك ساختماني واقع در يك زمني ازدو بلوفاصله 

يك مرت به ازاي ( نظر ازاينكه بازشو داشته باشند يا خري صرف) ياصل يمنا

 باشد.يساختمان کوتاهرت م هر طبقه

 

N 
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 هاکوچه يو انتها هادر جوار دور برگردان ارتفاع بنا 

 مالك عمل واقع خواهد شد. رمعب عرض ،هادر جوار دوربرگردانبراي رعايت ارتفاع بنا 

 کند.يت ميچ معابر( از عرض معبر تبعيا سر پيمعبر ) يقطعه انتها ينطور ارتفاع بنا برايهم 

 

  در جوار ميادين بنامشخصات 

 ،ارتفاع بنا در بر ميدان حداکثر ساخته شوند. يدانبايد در بر م ابنيه مي ،در جوار ميادينبه طور قطع 

 اينکه عالوه بر خواهد بود. متر( 45)حداکثر  معبر غير بزرگراهي متصل شونده به ميدان ترين عرض عريضبرابر 

 شود: ، مواردي به شرح زير نيز توصيه ميضروري است رعايت اصول همجواري در ميادين

 از       هر بنا حداقل سعي شود در کل ميدان ممکن است ومرغوب استفاده از حداکثر سه نوع مصالح  -

 اند، استفاده نمايد. ر دو نوع( مصالحي که ابنيه )مجاور بنا( مصرف کردههاز % )02

 بايد در امتداد يکديگر طراحي شود. ها مي ها و پله ها، پنجره هاي ويترين خطوط افقي لبه -

 پيروي نمايد. مجاور هاي هاي همگون با ساختمان از سبک ياابنيه از يک سبک و احداث شود  توصيه مي -

  هاي ويژه تهيه و جايگزين مقررات فوق گردد.شود براي ميادين مهم طرح يتوصيه م تبصره:

 

  و انهار ها در جوار مسيل بنامشخصات 

عرض معبر  ،قرار دارداصلي آنها معبر  کنارهائي که در  در جوار مسيل براي تعيين ارتفاع و تعداد طبقات -

 وگرنه عرض مسيل هم عالوه بر معبر فرعي، مالك عمل است.

در  تواند که فاقد معبر عبوري از جوار خود هستند ابنيه )پيوسته و يا منفصل( مي يهاي جوار مسيل در -

، لذا ارتفاع از عرض مسيل و حرائم مصوب تبعيت احداث شوند آندر بر طرح اجرائي مجاورت مسيل و 

 نمايد. مي

 

  در مجاورت فضاهاي باز و حرايم برق و موارد مشابهبنا  مشخصات 

و  فاقد محدوديت بودهار فضاهاي باز تثبيت شده )مثل محل استقرار منابع آب زميني شهري( بنا در جو -

  شد. ساختمان تنها درمحدوده ديگراضالع محدود خواهد ارتفاع

 شود. ميمسيل عمل حريم  ، هماننددر جوار حرايم برق و موارد مشابه -

 .ستا مجازو بدون کسب دسترسي از آنها حريم قانوني رعايت ها احداث بنا پس از در جوار اتوبان -

 متر باشد. ها بايد دوجداره باشد و حداقل عرض ديوار نيز بيست سانتي شيشه بناهاي واقع در جوار اتوبان -

 

 نحوه احداث بنا در امالك داراي اصالحي 
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  است. مالك عمل زمين پس از اصالحيمساحت و شکل  ،در اين امالكبراي احداث بنا 

 

 تراکم نسبت به وضع موجود بنااضافه شكوب و يا اضافه ا 

عالوه بر رعايت مقررات مربوط به ايستائي و  اضافه اشکوب و يا افزايش تراکم بناي موجود،براي 

اوالً در احداث ساختمان فعلي، ضوابط طرح مصوب قبلي رعايت شده باشد و يا مقاومت بنا، ضرورت دارد که 

قرار گيرد و  چهارچوب اين ضوابطبناي موجود و آتي مجموعاً در ه باشد ، ثانياً پايان کار از شهرداري اخذ نمود

 يا تراکم مجاز نخواهد بود.با ضوابط، افزايش طبقات آن  انطباقتا  . لذادناز آن تجاوز ننماي

 

 حفاظت درختان 

براي  هاييچنانچه در ملکي براي حفاظت از درختان و يا رعايت حقوق همسايگي و شهري محدوديت

 شود. اعمال مي )در محاسبه مساحت فضاي باز( هابراي جبران اين محدوديت 8/2احداث بنا ايجاد شود، ضريب 

 

 بنا -ضوابط احداث بنا در  باغ  -7-4-2-5

 

 سطح اشغال مجاز 

درصد مساحت عرصه  52حداكثر سطح طبقات جماز بنا، برابر  

باشد كه البته  د ميباقيمانده زمني بعد از كسر معابر و اصالح سن

 رعايت فواصل نيز )طبق ضوابط احداث بنا( بايد مدنظر باشد. 

 

 تراكم 

تراكم ساختماني پايه در اراضي باغ ـ بنا برابر صد درصد مساحت  

 زمني )قبل از اصالحي( خواهد بود.

افزايش تراكم بيش از مقدار فوق مشروط به رعايت ضوابط  

اگذاري تراكم مطابق ضوابط مربوط استقرار بنا و پرداخت عوارض و

 خواهد بود.

 

 محل استقرار بنا 

 2-5-5هاي منفصل در بند  حمل استقرار بنا براساس ضوابط احداث ساختمان

 شود. تعيني مي
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 تعداد طبقات مجاز 

در صورت رعايت شرايط مربوط به استقرار بنا، تعداد طبقات  

 حمدودييت خنواهد داشت.

 فضاي باز 

درصد مساحت زمني بعد از  52فضاي باز حداقل به ميزان رعايت  

درصد فضاي باز، بايد به فضاي سبز  23اصالح سند ضروريست كه حداقل 

 اختصاص يابد.

 

  باغ ـ بنا مقررات تكميلي 

مترمربع در تمام نقاط شهر بايد    0222طور باغات بيش از  بنا و همين  -در مناطق تعيين شده به عنوان باغ -

 زمين و يا معادل آن در همان محل براي عملکردهاي عمومي در اختيار بخش عمومي قرار گيرد. % 35

 يک متر خاك روين به شرط وجود يدرصد مساحت زم 42نگ تا يبنا مساحت طبقات پارک -در احداث باغ -

 نگ خارج از سطح اشغال ممکن است.يسقف پارک

مترمربع  يهر س يبنا در ازا -اشغال باغ با سطح يط عاديدر حد فاصل سطح اشغال بنا در شرا -

 نگ مجاز است.يک پارکياحتساب 

 

 

 ها و نورگيرها آمدگي، بالكن پيش -4-2-5

شود، نبايد  % ترسيم مي022که از محور خيابان با شيب  اي آمدگي در معابر از محدوده صفحه پيش -

 عالوه موارد زير بايد مد نظر باشد:ه بيرون بزند، ب

 باشد. بر بدنه شارع مي آمدگي عمود پيش -

 نبايد براي تأسيسات عمومي و اشجار مزاحمت ايجاد نمايد. -

 باشد. متر مي 02/3متر  30هاي باالي  آمدگي در قطعات در خيابان حداکثر پيش -

 عرض آن نيز نبايد از عرض پياده رو بيشتر شود. -

 .باشد متر مقدور نمي30احداث پيش آمدگي در گذرهاي کمتر از  -

 متر کمتر باشد. 5/1رو نبايد از  آمدگي نسبت به کف پياده ر سقف پيشارتفاع زي -

متر عمق بر پخ به شرط رعايت   3آمدگي روي پخ دوگذر در محدوده سند ماليکت به ميزان حداکثر  پيش -

 رو بالمانع است. متر ازتفاع از کف پياده 5/1

 د قطعه باشد.تواند تا ح آمدگي مي متر پيش32در تقاطع معابر با عرض کمتر از  -

 شود: متر به شرح آتي در زير بنا محاسبه مي1هاي مسقف تا عمق ها و تراس مساحت بالکن -
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چنانچه سه طرف باز باشد 
3
، دو طرف باز باشد 1

2
و سه طرف بسته،  1

3
مساحت آن جزء زيربنا  2

 گردد. متر تماماً  زيربنا محسوب مي 1ديهي است مازاد بر عمق گردد، ب محسوب مي

علل مختلف از جمله احداث معبر در دو طرف معبر  هاي غير مسکوني به هاي ويژه و يا کاربري در طرح -

که طول آنها  متر( به شرطي 52/5گيرند، اتصال بنا از روي معبر )با حداقل ارتفاع کف، زير سقف  قرار مي

 از ده متر بيشتر نشود، ممکن است.در هر اتصال 

 

 فاصله در اشكال مختلف احداث بنا -9-4-2-5

متر از يکديگر  5شوند که حداقل  اند، در صورتي غير مقابل هم تلقي مي در دو بنا که جلو و عقب ساخته شده -

 فاصله داشته باشند )شکل زير(.

 
 

 ي در ارتفاع باشند.گيرند، داراي شکستگ اگر دو بنا که مقابل هم قرار مي -

 شود )شکل زير(. در هر بخش فاصله دو بنا )نسبت به ارتفاع دو بنا( در همان بخش محاسبه مي

 

 
چنانچه دو نماي اصلي و يا يک نماي اصلي و غير اصلي روبروي هم قرار گيرند و دو بناي ذکر شده  -

عبارتي حداقل ه ر فاصله نخواهد داشت، بتر مانع ارتفاعي از نظ يکي کوتاه و ديگري بلند باشد بناي مرتفع

اي معادل ارتفاع بناي کوتاهتر را در هر ارتفاع رعايت نمايند. )ترجيحاً بناي جنوبي کوتاهتر باشد(              فاصله

 بلندتر کمتر شود. يد از نصف ارتفاع بناين فاصله نبايا )شکل زير(
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 گيرد )شکل زير(. از دو بنا مالك عمل قرار ميچنانچه دو ارتفاع يکسان باشند،ارتفاع يکي   -

 
هاي شرقي، غربي نيز بايد حداقل يک هفتم مجموع دو ارتفاع يا حداقل يک متر به  همچنين فاصله پنجره -

 ازاء هر طبقه را رعايت نمايند )شکل و مثال زير(.

 

24 + 18 = 42  7 = 6 

به باال( ساخته  6ايد در چند بلوك )الاقل از طبقه متر است، بنا ب 42که عرض بنا بيش از  در مواردي

. براي مثال دو است متر( 5)و حداقل  طبقه 6متر به ازاي هر طبقه بيشتر از  3ها شود. در اين صورت فاصله بلوك

 (34-6=  8متر فاصله ) 8طبقه با  34ساختمان 

 

 احداث و طبقات  شكل هاي مختلط از نظر ساختمان -11-4-2-5

ساختماني تا طبقه معيني پيوسته و سپس منفصل احداث شود براي هر يک از احجام مقررات ويژه خود اگر  -يك

 شود. )پيوسته يا منفصل( اعمال مي

ها برخي پيوسته و برخي منفصل باشند، در مورد هر يک مقررات مربوط به همان نوع بنا اگر در زميني بلوك -دو

 مالك عمل است.

هم ولي داراي چند بخش در حجم کل مشابه يک حجم مورد عمل قرار گرفته، ولي ه هاي متصل بساختمان -سه

 فواصل نورگيرهاي اصلي آن از يکديگر شامل مقررات ابنيه مجزاي مجاور هم خواهد بود.

 

 

 

 

1
8

 

5

4 
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 ،، از مقررات يادشده مستثني هستنددرجه )با ساختمان مقابل( قرار دارند 45هايي از بنا که تا حد زاويه بخش تبصره:

 ک طرف.يالبته فقط از 

 
 

 نحوه احداث بنا در اراضي غير منتظم -11-4-2-5

 به شرح زير است:و انتهاي معابر نحوه ترسيم خطوط و سطوح در قطعات غير منتظم 

 

 در قطعات انتهاي کوچه 

ز )يا به معناي ديگر غير موازي( لبه زمين باشد، چنانچه عرض گذر ابه در اين قطعات اگر معبر عمود 

 احداث پذيرد و نشيني به نصف ارتفاع از بر زمين صورت مي ، عقبعرض ضلعي که بر آن عمود شده کمتر باشد

باشد، احداث بنا با الکن اگر عرض کوچه برابر يا بزرگتر از عرض قطعه  باشد )شکل سمت راست(. مياز بر زمين 

 ارتفاعي معادل عرض کوچه از بر زمين مجاز است. 

   

 

 ي که داراي يك باريكه در محدودة ملك خود هستند:قطعات 

ه در قطعاتي که داراي دسترسي باريکي )داالن( به گذر اصلي بوده و اين باريکه جزئي از ملک بوده و ب

متر و کمتر باشد در احداث بنا، مساحت  4عبارتي در محدودة مالکيت قرار دارد، چنانچه عرض باريکه )داالن( 

 شود، لکن حق احداث را در داالن ندارد. ء مساحت فضاي باز محسوب نميباريکه يا داالن جز
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 قطعات انتهاي کوچه شرقي و يا غربي 

 شود. مشابه حالت اول عمل مي

 

 در قطعات چهار ضلعي غير منتظم و غير چهار ضلعي 

 يا، اضالع شمالي درجه انحراف از آن( قرار دارند 45غربي )تا  -در اين قطعات اضالعي که در جهت شرقي 

 شوند. محسوب  مي و غربي اضالع  شرقي ،درجه انحراف( 45جنوبي )با کمتراز  -جنوبي و اضالع در جهت شمالي 

درجه  45اگر اضالع شرقي يا غربي داراي چند شکستگي باشند و در بين آنها يکي يا تعدادي بيش از  تبصره:

% طول شرقي يا غربي قطعه تجاوز نکند( 12مجموع آنها از نسبت به شمال انحراف داشته باشند )در صورتي که 

 .شوند به عنوان همان اضالع شرقي يا غربي شناخته مي

 

 در قطعات با ضلع يا اضالع منحني 

و يا عيناً  شود ضلع يا اضالع منحني تبديل به چند ضلعي شده و مانند اضالع معمولي با آن رفتار مي

 ك عمل خواهد بود )شکل زير(.گيري بنا مال انحناي ضلع در شکل

 

 
 

 دائمي در جوار فضاهاي باز عمومي بنامشخصات  -12-4-2-5

هاي پيوسته و منفصل متفاوت بوده براي ساختمانمشخصات بنا در جوار فضاهاي باز عمومي دائمي و 

 :و به شرح زير است

 

 هاي منفصلساختمان 

 شوند. ابنيه منفصل مشابه معبر تلقي مي فضاهاي باز عمومي دائمي )مثل منابع آب( در جوار

عمومي نيز، به شرط احداث نماي مناسب )با اين فضاها(  بازفضاهاي با اضالع شرقي و غربي مجاور 

 نشيني )دربر فضاهاي ياد شده( نخواهند داشت. نياز به رعايت عقب

 در چنين مواردي حق ايجاد درب و پنجره نخواهند داشت. تبصره:
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 ي پيوستههاساختمان 

مشابه ديگر ابنيه ضوابط احداث بنا رعايت تلقي شده و  قطعهمشابه  ،باشد 3زمينچنانچه پارك در شمال  -يك

 شود. يابد، لکن فضاي بازِ غير نيازمند به اشعه مثل منابع آب، مشابه معبر تلقي مي ميضرورت 

 شود. ي ميمشابه معبر تلقدر جنوب قطعه قرارگرفته باشد،  فضاي بازچنانچه  -دو

شود که در آن )مشابه  قطعه منفصل محسوب مي ،در شرق و غرب قطعه وجود داشته باشدفضا چنانچه  -سه

لبه زمين است. لکن در بر غير مجاور پارك رعايت فاصله از لبه زمين بنا از قطعات پيوسته( در جوار پارك 

 شود. اجباري مي

 ط بالمانع بوده لکن حق ايجاد درب ندارند.در چنين مواردي ايجاد پنجره برابر ضواب تبصره:

 

 هاي بلند  ضوابط ساخت بنا و كارگاه در ساختمان -13-4-2-5

شناسي، مکانيک خاك و ژئوتکنيک و اعالم نظر مهندس مشاور ژئوتکنيک درمورد امکان ساخت  ارائه گزارش زمين -يك

 ضوابط نظام مهندسي ساختمان( ضرورت دارد. طبقه و بيشتر )ترجيهاً 6هاي با ذکر تعداد طبقات، براي ساختمان

هاي مجاور و محاسبات پايداري ارائه گزارش توجيهي چگونگي خاکبرداري و نحوه حفاظت ساختمان -دو

 طبقه و بيش از دو بلوك در يک مجموعه. 7هاي هاي خاکبرداري ضروري است، براي ساختمانشيرواني

يت فاصله از قطعات مجاور، ارائه محاسبات به شرح زير در اين گزارش بر حسب رعايت و يا عدم رعا

 الزم است:

هاي خاکبرداري  رعايت فاصله از قطعات و معابر مجاور که در اين صورت محاسبات پايداري شيرواني -

 نشيني و شيب شيرواني الزامي است. با ذکر فاصله عقب

محاسـبات صـفحات مهاربنـد                عدم رعايت فاصله از قطعـات و معـابر مجـاور کـه در ايـن صـورت ارائـه        -

(Tret pileو گزارش مرحله ) .بندي اجراي مهاربند الزامي است 

هاي باالبر و واحدهاي توليد و انتقال بتن همراه با  ارائه گزارش توجيهي چگونگي استفاده از سيستم -

عالوه تعيين محل هاي مرحله اول معماري ضروري است. به  تعيين محل استقرار اين تجهيزات در نقشه

 دپوي مصالح.

رعايت موارد فوق نيز برعهده آن سازمان بوده )سازمان نظام مهندسي( و شهرداري به عنوان ناظر در  تبصره :

 اين مورد عمل خواهد  نمود.

                                                           

1 . ،به  ،بود (اراضي واقع در شمال ضلع شمالي زمين است. چنانچه زمين بشكل مثلثي )و اشكال مشابه ديگرمنظور از شمال قطعه

ترين نقطه  كه در شمال خطي كه از شمالي (ي كه )يا بخشي از اراضياراض ،باشد (اي كه فاقد ضلع شمالي )يا ضلع شمالي مشخصي گونه

 شوند. د، اراضي واقع در شمال قطعه محسوب مينرقرار گيگذرد،  ميملك مورد نظر در جهت شرق و  غرب 
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 ضوابط و مقررات ايمني احداث بنا و ساختمان  و همچنين عالئم و تابلوها در سطح شهر -14-4-2-5

 

 احداث بنا و ساختمان ضوابط و مقررات

شهرداري موظف  جلوگيري از سد معبر ناشي از مصالح ساختماني و ايجاد حصار اطراف محل گودبرداري

هاي  از هرگونه ايجاد سد معبر ناشي از تخليه و نگهداري انوع مصالح ساختماني و خاك مازاد ساختمان هاست ک

روها اعم از خاك مازاد و  ري و اشغال سطوح پيادهدر دست احاث در سطح معابر اصلي و فرعي قوياً جلوگي

صورت مشاهده  مصالح بيش از حد متعارف که مشکل تردد براي شهروندان ايجاد نمايد، قوياً جلوگيري و در

ساعته( در صورت عدم اقدام ماليکن تا پاکسازي معابر، از ادامه عمليات  04هرگونه مورد خالف با اخطار کتبي )

ي نمايند. ضمناً کليه مالکين که قصد احداث ساختمان دارند، موظفند اطراف محل گودبرداري را ساختماني جلوگير

با حصار الزم جهت جلوگيري از سقوط احتمالي مصالح، با نظر شهرداري پوشش داده و همزمان با پيشرفت 

لوگيري از خطرات عمليات ساختماني در ارتفاع، نسبت به نصب وسايل ايمني )نظير طوري سيمي( به منظور ج

 ناشي از سقوط مصالح از ارتفاع و ايجاد خطر براي عابرين، اقدام الزم معمول دارند.

 

 احداث ساختمان، نصب حصار موقت و جلوگيري از خطرات براي عابرين

ها بايد به طريقي بنا شود  به منظور جلوگيري از خطرات براي عابرين هر ساختمان جديد در کليه قسمت

نمايند  مورد موجب خطر براي کارگران و همسايگان و يا اشخاصي که از گذرهاي مجاور عبور مي که در هيچ

 نباشد. نصب حصار مزبور حداکثر نبايد بيشتر از دو متر پهناي گذر را بگيرد مگر با اجازه شهرداري.

يک سوم معبر  استفاده از سطح معبر جهت مصالح ساختماني مورد نياز براي احداث بنا با حداکثر اشغال

 باشد. ترين زمان ممکن( بالمانع مي آن هم با نظر شهرداري )در کوتاه

رعايت ضوابط و مقررات مربوط به ايمني آنچنان که مبحث ايمني و حفاظت کار )مقررات ملي ساختمان( 

 باشد. بيان شده است ضروري مي

 

هاي  ه ساختمان در کارگاهرو، باز بودن مسير جوي آب، عدم دپو نخال حفظ درختان حريم پياده

 ساختماني

هنگام صدور پروانه ساختماني موارد مشروحه زير بايد مورد توجه قرار گرفته و مالکين ملزم به رعايت 

 گردند:

 رو و خيابان دپو و تخليه ننمايند. به هيچ وچه مصالح ساختماني يا نخاله را در پياده

 نباشد. جوي آب کامالً بايد باز بوده و مسير آب مسدود

هاي احداثي توسط شهرداري بايد آماربرداري شده و به  روها در مقابل ساختمان درختان حريم پياده

 پيچي شوند. منظور حفظ آنها از آسيب توسط مالکين گوني

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  61 .............................................................................................................................. ضوابط احداث بنا -5

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 

 هاي جذبي هدايت آب حاصل از نزوالت جوي از ناودان ساختمان به چاه

هاي سطحي را  ها به معابر، حجم آب ناودان ساختماننظر به اينکه تخليه آب حاصل از نزوالت جوي، از 

ها مشکالتي را در موقع باراني بودن  هاي سطحي و آب گرفتگي باال برده و با توجه به محدوديت مجاري آب

هاي  ها به داخل چاه باشد ناودان ساختمان آورد، لذا ضرورت دارد در مناطقي که زمين آبکش مي بوجود مي

 جذبي هدايت شوند.

 

 وابط و مقررات نحوة حفظ و نكهداري درختان در سطح شهرض

متقاضيان صدور پروانه ساختماني، به هنگام اخذ پروانه ملزم به سپردن تعهد حفظ و نگهداري مطلوب 

باشند )با ذکر تعداد و نوع درختان( و  درختان اطراف ملک و ساختمان در حين انجام عمليات ساختماني مي

ه صدمه و خسارتي، ادامه عمليات ساختماني آنها متوقف و نسبت به رفع خسارت در صورت مشاهده هرگون

و يا پرداخت غرامت. اقدام الزم صورت گيرد، پس از اتمام عمليات ساختماني نيز جهت صدور پايانکار مجدداً 

 درختان حوالي بازديد و در صورت عدم هرگونه خسارتي پايانکار جهت آنان صادر خواهد شد.

رويه درختان قطع هر نوع درخت در معابر،  ر حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيبه منظو

 باشد. ها و غيره بدون اجازه شهرداري ممنوع مي ها، باغات، پارك راه ميادين. بزرگ

اي شامل تعداد، نوع و سن تقريبي درختان در سطح شهر را تهيه و جهت اجراي  شهرداري بايد شناسنامه

 بط ابالغ نمايد.اين ضوا

 

 ضوابط و مقررات عالئم و تابلوها در سطح شهر

توان از تصوير نيز در اين منطقه بهره  الزاماً نبايد از نوشته يا حروف در انتقال پيام استفاده نمود بلکه مي

اليتي رو نشانگر فع اي برفراز پياده برد، مانند زماني که مردم آرايشگاه را از قيچي بزرگ شده و يا دوچرخه

 دانستند. در اين ارتباط مي

اي منطقي طراحي شوند تا ازدحام تيرك، ستون و پايه در شهر ايجاد نشود.  عالئم در منظر خيابان بايد به گونه

 هاي آنها کاهش پيدا کند. هاي موجود شهر متصل نمود تا تعداد نگهدارنده توان به ديوار بنا و ستون آنها را مي

عالئم نيز بايد از خوانايي و وضوح کامل برخوردار باشند و شخصيتي ويژه به  ارتفاع، اندازه و شکل

تر  تواند در ارائه چهره بصري منظم محيط ببخشند، ارتباط منسجم عالئم در خط افق و پرسپکتيو خيابان مي

 کمکي مؤثر باشد.

 آيند. بيشتر به چشم ميهاي انساني  عالئم و تابلوهاي کم ارتفاع مزاحمت کمتري دارند و در مقياس محيط

زمينه آسمان و نور فراوان آن اکثراً باعث پديده ضد نور  به دليل پس  شود استفاده از تابلوهاي مرتفع توصيه مي

 درجه. 62ميدان ديد  هاي قابل توجه در رؤيت درست عالئم و تابلوها ترين شاخص شود اجتناب گردد. عمده مي
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  62 .............................................................................................................................. ضوابط احداث بنا -5

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 372متوسط ارتفاع ديد به ترتيب  ،لة نقليه در حال حرکتويژه در وسيهسرعت يا نرخ خواندن ب

 متر براي داخل خودرو. سانتي 342متر براي نشسته،  سانتي 312متر براي ايستاده،  سانتي

 براي عالئم و تابلوها وظايف زير قابل تصور است.

 ها يابي معابر و گذرگاه جهت

 ها ها، پارك شناسائي ابنيه، ميدان

 نمائي و رانندگي(کنترل ترافيک )راه

 ها و وقايع تاريخي. اطالع رساني و آگاهي بخشي در مورد موقعيت

 هاي تشريفاتي استفاده در آيين

 

 سطح و ارتفاع تابلو

متر مربع  322تا  32سوم ارتفاع ساختمان و مساحت را از  -معموالً بيشتر ارتفاع تابلو را از زير دو

رو  متر باالي محل پياده 5/1تا  5/0مترمربع سطح دارند و بايد  02ير کنند. تابلوهاي آگهي معموالً ز تعيين مي

 متر نسبت به کف خيابان نصب شوند. 7/4تا  5/4عابران و 

 

 رنگ، نور و فرم

 هاي پرزرق و برق اجتناب از استفاده از رنگ

 هايي مانند زرد و قرمز محدوديت در استفاده از رنگ

 پرهيز از تنوع بيش از حد در رنگ

 هاي فلورسنت و منعکس کننده وديت در استفاده از رنگمحد
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  63 ......................................................................................................................................................... هاي عمومي ضوابط و مقررات كاربري -2

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هاي فعاليتي( عمومي هاي )حوزه ضوابط و مقررات كاربري -6

هاي فرهنگي  تجاري، اداري، بهداشتي و درماني، آموزشي، مجتمع هاي کاربريها عبارتند از:  کاربرياين  

ها و انبارها، که  ي، صنايع کارگاهي، پايانهپارك و فضاهاي سبز عموم کاربري هاي ورزشي، و اجتماعي، مجتمع

احداث بنا )جز مواردي که ذيالً تغيير عمومي بايد در منطقه عملکردي مربوطه مستقر شوند و طبق مقررات  مي

 نمايد( احداث گردند. مي

 

 و خدمات انتفاعي تجاري هاي كاربري -1-6

ها و واحدهاي  فروشي اي )خرده ري محلههاي تجاري و خدمات انتفاعي شامل کليه واحدهاي تجا فعاليت

ها، واحدهاي خريد ماهانه،  کاي )شعب بان ها(، ناحيه خريد و خدمات تجاري روزانه و هفتگي، سوپرمارکت

ها، آژانس سواري، بنگاه معامالت، بازارچه( و شهري )واحدهاي خريد  هاي بزرگ، بازار روز، تعاوني سوپرمارکت

هاي فروش اتومبيل( و هر نوع فعاليت تجاري و خدماتي که در سطح  لوازم منزل، بنگاهساليانه، فروشگاه مبلمان و 

 احتياجات محله، ناحيه و شهر بوده و جنبه توليدي کارگاهي و صنعتي بزرگ نداشته باشد.

 

 تجاري مقررات تفكيك و ساختمان اراضي -1-1-6

. مقررات واقع در آن خواهد بود يبرابر ضوابط منطقه عملکردهاي تجاري  در کاربريتفکيک اراضي  -

 پذيرد. صورت مي 8/2فضاي باز با اعمال ضريب 

، تأمين يک واحد متر( 75)در واحدهاي بزرگتر از  متر مربع زيربنا 05يا هر  وبه ازاي هر واحد تجاري  -

 مترمربع الزامي است. 05پارکينگ به ميزان 

 متر( خواهد بود. 5/1داقل مترمربع )با عرض ح 5/37حداقل اعياني واحدهاي تجاري  -

 

 ضوابط پاساژ براي شهر -2-1-6

ها و خدمات  شود. )يعني تعدادي از تجاري اي از واحدهاي تجاري در يک قطعه، پاساژ ناميده مي مجموعه -

يا راهروي داخلي داراي  يک فضاي تقسيماند واز طريق  انتفاعي که مستقيماً در جوار معبر واقع نشده

 قرارگيرند. مورد مراجعه هاي داخلي وسيله دسترسي توانند به مي از آنها بنابراين تعداديباشند(  دسترسي مي

 ( اختصاص يابدپله ، راهدرصد زيربنا بايد به فضاي آمد و شد عمومي )راهروها  42حداقل در پاساژها  -

 .شود( )شامل نورگير نمي

 ضرورت دارد. عينعمومي، براي کسبه و مراج يک سرويساحداث به ازاي هر ده مغازه  -

 باشد.داشته  عمقمتر  4متر عرض و  1تواند کمتر از  اي نمي هيچ مغازه -
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  64 ......................................................................................................................................................... هاي عمومي ضوابط و مقررات كاربري -2

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 باشد. در داخل پاساژها ايجاد بالکن ممنوع مي -

الزامي در طراحي ضروري است که رعايت آن پذيري جريان هوا  وجود دو فضاي باز متقابل براي امکان -

 .است

 سانتيمتر بيشتر باشد. 38کمتر و ارتفاع آن از متر  سانتي 352تواند از  ها نمي عرض پله -

 بايد مراعات شود. هماهنگي بين تابلوها و خط زير ويترين ميدر طراحي  -

 متر باشد. 5که نورگير نداشته باشد  متر و در صورتي 5/0روهاي طرفين نورگير،  براي راه عرضحداقل  -

 باشد. ميمتر  5/4نا در طبقه هم کف حداقل مترمربع است. ارتفاع ب 522پاساژ  احداث حداقل تفکيکي براي -

 براي هر سه واحد تجاري يک واحد پارکينگ منظور شود. -

 که در تمام طبقات رعايت شود جزء زيربنا محسوب نخواهد شد. نورگير راهروي پاساژها در صورتي -

 5ون ماده متر مربع زيربناي مفيد تصويب کميته فني کميسي 0222طبقه و يا بيش از  5براي پاساژهاي  -

 ضروري است.

 بيني محل مناسب جهت ترانس برق الزامي است. مترمربع زيربنا پيش 0222هاي بيش از  براي ساختمان -

 

 درماني هاي كاربري -2-6

طور ه هاي درماني شامل کليه تأسيساتي است که به نحوي امور درماني را به عهده دارند که ب فعاليت

هاي  سازي، مجتمع آزمايشگاه پزشکي، البراتور دندان بهداشت و بيمارستان کلي عبارتند از: درمانگاه، مراکز

 هاي وابسته به آن، و سازمانپزشکان، تزريقات 

 

 مقررات تفكيك و ساختمان اراضي درماني -1-2-6

در  و  بوده بهداشت درمان و آموزش پزشکيضوابط تفکيک و احداث بناهاي درماني به پيشنهاد وزارت 

 مالك خواهد بود. تفصيليمان يادشده فاقد چنين ضوابطي باشد، مقررات ساختماني طرح صورتي که ساز
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  65 ......................................................................................................................................................... هاي عمومي ضوابط و مقررات كاربري -2

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 پاركينگ -2-2-6

مترمربع زيربناي  52حداقل تعداد پارکينگ در مراکز درماني مانند درمانگاه و مراکز بهزيستي به ازاء هر -

 .کل، يک واحد است

 پنج تختخواب يک واحد ازاء هر  باليني به درماني زمراک بيمارستان، زايشگاه و براي پارکينگ تعداد حداقل -

 ضرورت دارد.

 از درب ورودي بيماران درنظر گرفته شود. مستقل درب ورودي پارکينگ بايد  -

 ( است. 5-0-4-1بنا )بخش  ساير ضوابط مربوط به احداث پارکينگ مطابق ضوابط عمومي احداث -

 شود. متر درنظر گرفته مي 1حداقل ورودي پارکينگ  -

 

 ضوابط احداث براي خوابگاه و پانسيون -3-2-6

اي،  اي، ناحيه هاي آموزشي و مناطق عملکردي مسکوني، محلهاحداث خوابگاه دانشجوئي در کاربري

 باشد: شهري طبق ضوابط با شرايط زير بالمانع مي

رش هاي آموزشي هماهنگي و اخذ موافقت وزارت آموزش و پرودر صورت درخواست احداث در کاربري -3

 )آموزش و پرورش استان( ضروري است.

باشد، لکن  تفکيک در هر يک از مناطق عملکردي  مترمربع مي 3522حداقل تفکيک در کاربري آموزشي  -0

 مطابق ضوابط هر يک از مناطق خواهد بود.

 اتاق خواب يک واحد پارکينگ الزامي است. 5براي هر  -1

 هاي اداري درنظر گرفته شود. ط پارکينگ ساختمانهاي اداري آن مطابق ضواب پارکينگ مورد نياز واحد -4

عالوه ه ها ممکن است و ب ه هاي اداري، ورزشي در خوابگااحداث کتابخانه، سالن اجتماعات، سرويس -5

هاي منظور انبار، پارکينگ، تأسيسات و سرويسه طبق درخواست ب -احداث زيرزمين با تعداد طبقات

 باشد. غذاخوري مجاز مي

 

 بهداشتي كاربري -3-6

است که به نحوي با تأمين بهداشت افراد جامعه سر و کار دارد،  مانند حمام،   اين فعاليت شامل کاربري

 هاي بهداشتي و .... سرويس
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  66 ......................................................................................................................................................... هاي عمومي ضوابط و مقررات كاربري -2

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 مقررات تفكيك و ساختمان اراضي بهداشتي -1-3-6

در  پزشکي و شهاي بهداشتي به پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموز ضوابط تفکيک و احداث بناي فعاليت

 صورتي که سازمان ياد شده فاقد چنين ضوابطي باشد مقررات ساختماني طرح تفصيلي مالك  خواهد بود.

 

 پاركينگ -2-3-6

 واحد است. 3مترمربع زيربناي کل  322حداقل تعداد پارکينگ براي اين کاربري به ازاي هر  -

 شود. متر در نظر گرفته مي 1حداقل ورودي پارکينگ  -

 

 آموزشي هاي ربريكا -4-6

 اشتغال دارند که عبارتند از: عمومي فعاليت آموزشي شامل کليه تأسيساتي است که به امر آموزش

کودك، کودکستان، دبستان، راهنمايي تحصيلي، آموزش متوسطه، آموزشي فني و  تأسيسات آموزشي در حد مهد

 ات اداري وابسته.، آموزش عالي، خوابگاه، آزمايشگاه، و تأسيسمعلم اي، تربيت حرفه

هاي تقويتي، آموزش زبان، رايانه، هنر و موارد مشابه که در خدمات آموزش غيرعمومي مثل کالس تبصره:

 گيرند. حيطه خدمات انتفاعي قرار مي

 

 آموزشي هاي كاربريهاي مجاز در  استفاده -1-4-6

 ،راضي موردنظر طرحهاي آموزشي درا صورت مجتمع طورمستقل و يا به احداث تأسيسات آموزشي به -

 ،احداث ساير تأسيسات آموزشي که وزارت آموزش و پرورش مناسب بداند -

 روزي. احداث خوابگاه براي مدارس شبانه -

 .هاي آموزشي تأسيسات اداري وابسته به کاربري -

 

 پاركينگ -2-4-6

واحد،  سرپرست يکيا حداقل تعداد پارکينگ واحدهاي آموزشي مقطع دبيرستان به تناسب هر مربي و  -

 است.در مورد راهنمايي يک دوم واحد و دبستان يک سوم واحد 

 نفر دانشجو يک واحد است.  02حداقل تعداد پارکينگ واحدهاي آموزش عالي به تناسب هر  -

 باشد.  ( مي5-0-4-1بنا )بخش  ساير ضوابط مربوط به احداث پارکينگ مطابق ضوابط عمومي احداث -
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 ان اراضي آموزشيمقررات تفكيك و ساختم -3-4-6

آموزشي، در سطوح مختلف و با توجه  داراي کاربري اندازه قطعات تفکيکي و مقررات ساختماني اراضي 

خواهد بود و آموز و سطح سرانه براي هر گروه طبق ضوابط سازمان تجهيز و نوسازي مدارس  به تعداد دانش

 :است به شرح جداول زيرسرانه زيربنا و فضاي باز طبق همين ضوابط 

 

 موميميانگين سطح سرانه فضاي آموزشي در مقاطع آموزش ع

 سرانه محوطه سرانه زيربنا نوع مقطع تحصيلي
 سرانه زمين

 در مدارس دو طبقه در مدارس يك طبقه

 72/1 22/6 21/2 86/0 ابتدائي شهري

 00/2 19/8 79/2 17/2 راهنمائي

 28/2 08/8 86/2 62/2 متوسطه

 

 آموز در مقطع ابتدائي آموزشي براي هر دانش جدول سرانه فضاي

 سرانه زيربنا تعداد كالس
 سرانه محوطه

 )فضاي باز(

 سرانه زمين

 دو طبقه در مدارس طبقه يك در مدارس

 06/2 91/6 28/2 26/2 كالسه شهري 2

 68/1 02/6 02/2 91/0 كالسه شهري 01

 60/1 - 20/2 61/0 كالسه شهري 02

 11/1 - 00/2 28/0 كالسه شهري 01

 

 آموز در مقطع راهنمائي جدول سرانه فضاي آموزشي براي هر دانش

 سرانه زيربنا تعداد كالس
 سرانه محوطه

 )فضاي باز(

 سرانه زمين

 دو طبقه در مدارس طبقهيك  در مدارس

 - 00/01 26/2 86/1 كالسه 2

 87/2 82/7 91/2 92/2 كالسه 6

 66/2 20/7 99/2 22/2 كالسه 9

 20/2 10/7 61/2 10/2 كالسه 00

 10/2 - 29/2 01/2 كالسه 02

 16/2 - 20/2 01/2 كالسه 08

 92/1 - 26/2 01/2 كالسه 00

 62/1 - 02/2 81/0 كالسه 01
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 آموز در مقطع متوسطه جدول سرانه فضاي آموزشي براي هر دانش

 سرانه محوطه سرانه زيربنا تعداد كالس
 سرانه زمين

 دو طبقه در مدارس يك طبقه در مدارس

 - 26/9 80/1 71/1 كالسه 1

 67/2 27/7 77/2 81/2 كالسه 8

 60/2 10/7 80/2 61/2 كالسه 00

 00/2 - 27/2 20/2 كالسه 06

 01/2 - 60/2 09/2 كالسه 01

 09/2 - 60/2 01/2 كالسه 01

 

پارکينگ آنها مطابق مصوبه مورخ        ضوابط ايجاد مدارس غير انتفاعي نحوه استقرار فضاها و تأمين تبصره:

 شورايعالي معماري و شهرسازي خواهد بود. 0/33/74

 

 فرهنگي و اجتماعيهاي  كاربري -5-6

  ،جوانان، هالل احمر، سينما به منظور احداث تأسيساتي از قبيل کتابخانه، موزه، خانه کاربرياراضي اين 

تاالرهاي مختلف فرهنگي و هنري و کري کودکان و نوجوانان، کانون پرورش فسالن اجتماعات،  موزه و تئاتر،

 موارد مشابه درنظر گرفته شده است.

 

 مقررات تفكيك اراضي -1-5-6

 5مگر يک طرح توجيهي قابل قبول براي کميسيون ماده  تفکيک اراضي متعلق به اين کاربري مجاز نيست 

 تهيه شود و اجبار به تفکيک توجيه شود.

 

 ساختماني مقررات -2-5-6

بر طبق معيار و ضوابطي خواهد  کاربريضوابط و معيارهاي مربوط به احداث تأسيسات مجاز در اين  

که در  -هاي ذيربط تهيه خواهد شد  ها و سازمان بود که از طرف وزارت ارشاد اسالمي و ساير وزارتخانه

هاي مربوطه فاقد ضوابط و  ه سازمانقابل اجرا خواهد بود. در صورتي ک -تفصيليصورت انطباق با کليات طرح 

قانون  363مالك خواهد بود. در اين خصوص ماده  تفصيليمقررات ساختماني باشند، مقررات ساختماني طرح 

 اجتماعي تصريح دارد که: -برنامه سوم توسعه اقتصادي

فرهنگي هاي  هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع به منظور بازسازي سينماها و مجتمع -161ماده 

 ( نفر جمعيت دارند:35222که بيش از پانزده هزار ) تاالرهاي نمايش درشهرهائي جديد و
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ساً يا با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و أتوانند ر هاي کشور ميشهرداري -الف

 بازسازي سينماهاي موجود از تسهيالت بانکي استفاده کنند.

هاي جديد االحداث به عهده ما و مجتمع فرهنگي در شهركتأمين زمين مناسب براي ساخت سين -ب

 ها خواهد بود.هاي توسعه شهري به عهده شهرداريوزارت مسکن و شهرسازي و در طرح

اي و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص  هاي مذکور در اين بند به قيمت منطقهزمين 

 گيرد. حقيقي  و حقوقي متقاضي قرار مي

هاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع شود زمين هاي شهرهاي مذکور اجازه داده مياريبه شهرد -ج

 سهم بابت در مالکيت شهرداري است بدون انتقال مالکيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل فرهنگي راکه

 حقوقي قراردهند. حقيقي و سال در اختيار افراد (05) پنج و بيست مدت براي زمين

هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تاالرهاي نمايش،  د بازسازي سينماها و مجتمعدر موار -د

صورت  ها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دريافت هزينه، پروانه ساخت صادر و درشهرداري

هاي نمايش، مجوز ساخت تجاري و  هاي جامع شهري حداکثر معادل زيربناي سالنهماهنگي با طرح

شوند تا ده  هاي فرهنگي که با استفاده از اين امتيازات ساخته مي ر کنند. سينماها و مجتمعخدماتي صاد

 برداري مجاز به تغيير کاربري نيستند. سال پس از بهره

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمي و کشور و  خانه آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارت

 يب هيأت وزيران خواهد رسيد.سازمان برنامه و بودجه به تصو

 

 پاركينگ -3-5-6

 .باشد مترمربع زيربنا يک واحد مي 52حداقل تعداد پارکينگ موردنياز به ازاء هر 

 

 هاي مذهبيكاربري -4-5-6

اي،  اي، ناحيه احداث و ايجادکاربري مذهبي ضمن رعايت کليه برهاي اصالحي در منطقه عملکردي محله 

 ط هر يک از مناطق عملکردي مجاز است.شهري و غيره مطابق ضواب

درصد سطح اشغال مجاز است  52مذهبي با حداکثر  احداث کاربري کاربري مسکوني يا تجاري در 

 از بر معبر مجاز است.نشيني  متر عقب 4مشروط به آنکه 

 مترمربع پارکينگ مورد نياز است. 52مترمربع زيربنا  82به ازاء هر  پارکينگ:

 هبي فقط زير نظر اداره اوقاف يا تحت نظارت آن سازمان بالمانع است.احداث مذ تبصره:

 

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  71 ......................................................................................................................................................... هاي عمومي ضوابط و مقررات كاربري -2
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 ورزشي هاي كاربري  -6-6

  که شامل زمين بازي و ورزشگاه بيني اينگونه اراضي در واقع احداث تأسيسات ورزشي هدف از پيش

 .دباش در سطح شهر به صورت فضاهاي باز و بسته ميشهري )استاديوم(، سالن سرپوشيده ورزشي 

 

 ورزشي هاي كاربريمقررات تفكيك و ساختمان  -1-6-6

 مشخص و تعيين شده است. تفصيليهاي ورزشي با توجه به کليه عوامل، در طرح  سطح مورد نياز فعاليت -

 ، مگر با گزارش توجيهي و تصويب در کميسيون ماده پنج.ورزشي مجاز نيست کاربريتفکيک  -

سات مجاز در اين اراضي، بر طبق معيارهاي هريک از ضوابط و معيارهاي مربوط به احداث تأسي -

شود، در صورت هماهنگي با کليات  هاي مربوطه تهيه ميمصارف تأسيسات ورزشي که توسط سازمان

 تفصيلي، قابل اجرا خواهد بود. در صورت فقدان چنين معيارهائي، مقررات ساختماني طرح تفصيليطرح 

 مالك خواهد بود.

 خواهد بود. متر 5ورزشي  حداقل ارتفاع فضاهاي -

بايد هاي مسئول احداث بنا  در صورت نداشتن ضوابط خاص از سوي سازمانسطح اشغال و حجم بنا  -

 باشد.طرح تفصيلي هماهنگ با ضوابط احداث بنا 

که حداکثر مساحت اين  مترمربع بالمانعست 3222يک واحد مسکوني براي سرايدار در اراضي بزرگتر از  -

 باشد. مترمربع مي 322واحد مسکوني 

 

 پاركينگ -2-6-6

مربع مساحت زمين يک  متر 52حداقل تعداد پارکينگ در فضاهاي باز و سرپوشيده ورزشي به ازاء هر  -

 .واحد پارکينگ عمومي است

نفر گنجايش تماشاگر، حداقل  12هاي ورزشي که محل انجام مسابقات هستند به ازاء هر  براي استاديوم -

 مي در داخل محوطه استاديوم بايد ايجاد گردد.  يک واحد پارکينگ عمو

 

 هاي خصوصي ضوابط احداث باشگاه -3-6-6

توانند در  هاي خصوصي کوچک به شرط ورودي مجزا و بدون مزاحمت براي همسايگان مي باشگاه

 عملکردهاي مختلف و مسکوني مستقر شوند.

 

 ورزشي -هاي تفريحي و تفريحيكاربري -4-6-6

ورزشي مثل بيليارد، پينگ پونگ، بدنسازي، بولينگ و همينطور مراکز ورزشي کوچک  -مراکز تفريحي

اي،  توانند حسب مورد در مناطق عملکردي محله برداري مي هاي رزمي، کشتي و وزنههاي ورزش مثل سالن
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 اي و شهري مستقر شوند. ناحيه

الزم براي جلوگيري از انتشار نمايند، الزم است تمهيردات  که اين مراکز توليد صدا مي در مواردي 

 هاي دو جداره، آکوستيک، سقف، کف و ديوارها، در نظر گرفته شود. صورت، مثل شيشه

 

 هاي شهريپارك و فضاهاي سبز عمومي و يا شهربازي در پارك كاربري -7-6

اراضي مربوط به پارك و فضاي سبز به منظور ايجاد تأسيساتي از قبيل پارك کودك، پارك شهري و 

 بيني شده است. همچنين تأسيساتي که به نحوي تأمين نيازهاي تفريحي را خواهد کرد پيش

 

 فضاي سبز كاربري پارك وهاي مجاز در  استفاده -1-7-6

 اي و شهري اي و ناحيه هاي کودك محلهپارك -

 هاي ورزشي و استخر و استقرار وسايل تفريحي در فضاي آزاد.هاي بازي کودکان، زمينزمين -

عمومي کودك مانند کتابخانه، مهدکودك و مراکز پرورش فکري کودکان،  -سات فرهنگي و اجتماعي تأسي -

 موزه و موارد مشابه.

 را اشغال نمايد.و فضاي سبز درصد )پنج درصد( از سطح پارك  5سطح ساختمان در کل نبايستي بيش از  :1توضيح 

 ريحي مجاز نيست.تفکيک اراضي مربوط به پارك و فضاهاي سبز و تف :2توضيح 

هاي در سطح پارك پرورش گل احداث ترانس برق، گلخانه، ساختمان اداري، مديريت پارك و کاربري :3توضيح 

 از اين قبيل مجاز است.

 

 فضاي سبز و تفريحي ،پارك  ساختمانِاحداث مقررات تفكيك و  -2-7-6

 تفکيک پارك ممنوع است. -

% پارك( مشروط 5کز پذيرايي و موارد مشابه )درسطح کمتر از هاي اجتماعات، مرا احداث کتابخانه، سالن -

 به اينکه تفکيک آنها از پارك ممکن نباشد، مجاز است.

 فضاهاي سبز عمومي نيز مقررات باال قابل اعمال است. در -

 

 پاركينگ -3-7-6

 درصد مساحت زمين 32مربع و بيشتر اختصاص  متر 0222براي فضاهاي تفريحي و پارك با مساحت  

  به فضاي پارکينگ الزامي خواهد بود.

 

 صنايع كارگاهي كاربري -8-6
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احداث کليه تأسيسات توليدي و تأسيسات وابسته در  کاربريدر اراضي مشخص شده جهت اين 

صورتي که از نوع کارگاه و صنايع مزاحم نبوده و توليد صدا، لرزش شديد، بو، گازهاي خطرناك و سمي، گرماي 

مزاحم  نياز محالت، نواحي و شهر که غير هاي مورد عالوه کارگاهه ب بالمانع است. ،و هوا نکند آب شديد و آلودگي

 ساز باشند در مناطق عملکردي مربوطه قابل استقرار هستند. و غيرآلوده

 

 تفكيك اراضي -1-8-6

 52حداقل  ؛اعيانيداخل آن تفکيک مترمربع است و در  522ها  حداقل مساحت الزم جهت اينگونه استفاده 

 .مجاز استمترمربع 

 

 هاي كارگاهي در مورد مجتمع مقررات ساختماني -2-8-6

باشد که در اين  درصد باقي مختص فضاي باز و پارکينگ مي 72درصد است و  12سطح اشغال خالص  -

 از قبيل تمـاس برق، موتورخانه، نمـازخـانه، مـديريـت رك ـاحداث تأسيسات مشت درصد 32درصد تا  72

 مجاز است.ايداري، نگهباني و غيره سر

 درصد فضاي باز بايستي فقط به منظور درختکاري و گردشگاه کارگران در نظر گرفته شود. 35حداقل  -

معيار ارتفاع اينگونه تأسيسات، باتوجه به نوع صنايع خواهد بود که بايستي به تصويب سازمان مرتبط  -

 تفصيلينين ضوابطي باشند، مقررات ساختماني طرح شده فاقد چ هاي ياد برسد، در صورتي که سازمان

 باشد. مالك مي

 هاي تجاري حاکم است. باشند( مقررات مغازه در مورد واحدهاي کوچک )که به شکل مغازه مي -

سطح زيربنا در همکف و فضاهاي داخلي اين نوع تأسيسات بايستي به نحوي تنظيم گردد که امکان  توضيح:

 ميسر باشد. مانور وسائط نقليه براحتي

 

 ها، انبارها پايانه كاربري -9-6

ها و انبارها صرفاً به منظور ايجاد ترمينال و گاراژهاي مسافربري و باربري،  مربوط به پايانه کاربري

بار، بارانداز،  مانند ميدان ميوه و تره گيري وسائط نقليه، انبار و مراکز توزيع کاالهاي عمدهمراکز سوخت

 کينگ وسائط نقليه باتوجه به وضعيت و ارتباطات اقتصادي در طرح منظور شده است.و محل پار سردخانه

 مجاز نيست. کاربريهاي مزاحم و غير مزاحم در اين  به هر عنوان احداث کارگاه :1توضيح

ريزي  گاراژها وانبارهاي مختلفي نيز که در حال حاضر در شهر پراکنده هستند، بايد طي دوره برنامه :2توضيح

به توسط شهرداري بيني شده انتقال داده شوند. و محل موجود اين گاراژها و انبارها  هاي پيش کاربريبه 

 شود. هاي مناسب منطقه عملکردي همجوار بدل  کاربري
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 مقررات تفكيك اراضي -1-9-6

 به قطعات کمتر از يک هزار مترمربع مجاز نيست. کاربريتفکيک اراضي در اين 

 

 مانيمقررات ساخت -2-9-6

باربري و پارکينگ و موارد  گاراژهاي مسافربري و قبيل تأسيساتي از درطبقات، براي زيربنامساحت  حداکثر -

 گردد. قطعه تعيين مي درصد سطح کل 62باز  حداقل فضاي ولي ،براساس ضوابط احداث بنا بوده ،مشابه

 درصد فضاي باز تأمين خواهد شد. 62از  تأمين پارکينگ -

ري با توجه به مشخصات ارائه شده توسط وزارت نفت پس از تصويب سازمان گيتأسيسات سوخت -

 مجري طرح قابل اجراست.

نحوي تنظيم گردد ه سطح زيربنا در همکف و به طور کلي فضاهاي داخلي اين نوع تأسيسات بايستي ب :1توضيح

 راحتي ميسر باشد.ه که امکان مانور وسائط نقليه ب

 بايستي متناسب بانوع فعاليت درنظر گرفته شود. گيري ميمحل باراندازي و بار :2توضيح

 

 اداري كاربري -11-6

 مترمربع مجاز نيست. هفتصداداري تفکيک به کمتر از  اراضي داراي کاربريدر  -

 مقررات احداث بنا مشابه قواعد عمومي احداث بنا مي باشد. -

 ه و باقي به شکل نرده و يا مشبک باشد.متر بود سانتي 82ديوار فضاي باز اين ابنيه بايد حداکثر ارتفاع  -

مترمربع زيربناي کل، يک واحد است. در  82 رهاي اداري به ازاء ه حداقل تعداد پارکينگ در ساختمان -

متري بنا  052تواند حداکثر تا فاصله  پارکينگ مي ،هاي داراي مشکالت امنيتيمؤسسات کوچک و سازمان

 جداگانه احداث شود.

 

 گردشگري و پذيرائي هاي كاربري -11-6

برحسب عملکرد، در مناطق مختلف عملکردي قابل استقرار هستند هاي گردشگري و پذيرائي  کاربري 

 مستقر خواهند شد(. عملکردهاي شهريمنطقه ها در  هتل …)براي مثال پذيرايي کوچک در محالت و

 

 مقررات عمومي -1-11-6

 مجاز است.کاربري  اين در اقامتگاه هتل و، مهمانسرا اثاحد و راغتيف و پذيرائي توريستي احداث واحدهاي -

 باشد. مختلط مسکوني پذيرائي بالمانع مي مسکوني، يهااحداث واحد -

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  74 ......................................................................................................................................................... هاي عمومي ضوابط و مقررات كاربري -2

 

  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 

 تفكيك اراضي -2-11-6

سراها  و مهمان ها براي هتلمطابق حداقل تفکيک براي هر يک از مناطق عنلکردي است. الکن حد تفکيک  -

 از مقررات سازمان مربوطه تبعيت شود. ،ورد نظرم بايد متناسب با درجه و ستاره مي

  باشد. مترمربع مي 52تفکيک اعياني )به شکل مشاعي( براي هر واحد پذيرائي حداقل  -

 

 مقررات ساختماني -3-11-6

درنظر فضاي باز  محاسبه سطحبراي  8/2و با ضريب  مطابق ضوابط احداث بنامقررات ساختماني 

 شود. مي گرفته

 

 هاي ويژه كاربري -12-6

اند، مطابق ضوابط  هاي خاصي که در اين ضوابط نام برده نشده هاي ويژه و کاربري ساير کاربري

توانند  سازمان مربوطه و يا ارائه گزارش توجيهي متقاضي به کميسيون ماده پنج و با موافقت کميسيون مذکور مي

 احداث شوند.
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 ع مقررات همناميتجم  --77

 

 تعاريف -1-7

 

 "خاص و تثبيت شده" هايکاربري

توانند شامل  ها مي. اين کاربريهايي است که محل دقيق استقرار آنها در طرح مشخص شده استکاربري 

 هاي موجود تثبيت شده و يا پيشنهادي باشد.کاربري

 

 "اولويت اول -تعيين شده "هاي کاربري

بندي  آن ازطريق منطقه از تأمين پس . وليستا  مکان شده طرح تفصيلي تعيين هم در هااين کاربريبراي  

 تغيير يابند. خود اي منطقه کاربري توانند طبق ضوابط به ها، ميکاربري

 

 تراکم پايه

 .1داشته باشد، تراکم حق تعديل بدون پرداخت تواند هر زمين مي که تراکم پايه تراکم حداقلي است

 

 تراکم مجاز

 تواند بپذيرد. مي موارد مندرج در ضوابط،ا توجه به تراکم مجاز، تراکمي است که هر زمين ب حداکثر

 

 عوارض تعديل تراکم

از  "ارزش حاصلهاز اضافه يجذب بخش"از  يکه ناش ياز تراکم مجاز با پرداخت عوارض يوربهره

 شود.يده ميل تراکم نامين عوارض، عوارض تعديشود. ايه است ممکن ميتفاوت تراکم مجاز و تراکم پا

 

 بري(کارهاي انتفاعي )حق تعيين وري از کاربري ه ارزش ناشي از بهرهعوارض اضاف 

-هاي تجاري و انتفاعي )تمام خدمات و کاربريعبارت از ما به ازائي است که به هنگام انتخاب کاربري 

 بايد پرداخت شود. مجاز است، که مناطقي گردد( در مي تأمين جهت انتفاع خصوصي توسط بخش که هائي
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شود که طبق مقررات مربوط، به عنوان مؤسسه  دمات و مؤسسات غيرانتفاعي به خدماتي اطالق ميخ :1تبصره 

 غيرانتفاعي ثبت شده باشد.

و مقدار آن )پس از پيشنهاد بوسيله “ تعيين کاربري”و “ حق تعديل تراکم”مجوز دريافت عوارض  :2تبصره 

 شود. مراجع ذيربط( توسط شوراي شهر تعيين مي

 

 سطحي از قطعه زمين که بوسيله ساختمان روي زمين اشغال شده است.  :خالص ساختمانسطح اشغال 

آمدگي  عالوه پيش آمدگي بنا که خارج از مقررات پيشهشامل سطح اشغال خالص، ب سطح اشغال ساختمان:

 آمدگي داراي ستون( احداث شده باشند )مثالً ارتفاع کمتر از حد و يا پيش

 احداث شود. منفصل يا پيوسته از دو شکل، يکيتواند به يمدر يک قطعه زمين  ،ناب هر  اشكال احداث بنا:

ساخته شود، ساختمان پيوسته  متصل به قطعه مجاور ساختماني که متصل به شرق و غرب قطعه شكل پيوسته:

 .(شود شامل لبه شرقي يا غربي مجاور معبر نمين ي)بنابراشود،  ناميده مي

متر شمال  1متر جنوب زمين و  5با عدم امکان احداث بنا در )ه قطعه در جوار غير معبر بناي متصل به لب تبصره:

 .شوديده مينامابينه پيوسته شرقي يا غربي  (زمين

شود که القل از طبقه سوم  قطعات شمالي و جنوبي، به شرطي منفصل محسوب مي ساختمان در :شكل منفصل

 ين )شرق و غرب( احداث شود.به باال که حداقل با دو متر فاصله از طرف

 شرطي منفصل است که از سمت غير مجاور معبر )شرقي يا غربيه در قطعات شرقي يا غربي، بنا ب تبصره:

 ( با حداقل سه متر فاصله از بر قطعه ساخته شود.يبعد همجوار قطعه

مکان معبر اعالم شده  جهت جغرافيائي هر زمين جهتي است که در دستور نقشه براساس تعريف جهات جغرافيائي:

 شود. شود. براي مثال اگر در دستور نقشه در جنوب ملک يک معبر ذکر شده باشد، قطعه شمالي تلقي مي تعيين مي

درجه انحراف از اين محور  52غربي با حداکثر  -که در جهت شرقي معابري چكونگي تعيين جهت معبر:

 شوند. راين قطعات مجاور آن شمالي يا جنوبي تلقي ميگردند، بناب غربي محسوب مي -قراردارند، معبر شرقي

جنوبي  -درجه انحراف از آن قرار داشته باشند شمالي 13جنوب با حداکثر  -که در جهت شمال معابري

 شوند. تلقي شده و قطعات همجوار آن شرقي يا غربي محسوب مي
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 نگيمقررات پارك -2-7

 (2-2-6ب بند -1مت يها )قنگ كارگاهيپارك

 متر مربع زير بنا تأمين يک واحد پارکينگ خصوصي الزامي است. 75ازاء هر  به

هاي  برداري قرار گيرند ضوابط مجتمع ها بصورت مجتمع کارگاهي مورد بهرهکه اين کاربري در صورتي

 بود. کارگاهي براي آن حکمفرما خواهد

م گردد که امکان مانور وسائط سطح زيربنا در همکف و فضاهاي داخلي اين نوع تأسيسات به نحوي تنظي

 راحتي ميسر باشد.ه نقليه ب

 

 ( 4-4)بند  اي پاركينگ حاشيه

 .پارکينگ مجاز نيستاحداث در کنار شرياني درجه يک بدون معبر کناري،  -آ

کناري با تمهيدات ضروري براي عدم لطمه بر جريان ترافيکي، پارکينگ اصلي  درجه دو شرياني هايدر راه  -ب

 بيه شود.بايد تع

 شود. منظور متر به عرض هر مسير  42/0محلي حداقل شرياني درجه دو فرعي و در خيابان  -ج

 .استقرار پارکينگ ضروري است کننده حداقل در يک سمت خيابان کننده و توزيع جمع -د

 

 ( 4-8)بند  ضوابط پاركينگ

 (4-8-1)بند  پاركينگ معابر

 مکان پارك در حاشيه معبر ضروريست.متر و بيشتر، ا 30در جوار تمام معابر  -

 نمايد. متري يکطرفه و بيشتر، ايجاد پارکينگ در يک سمت کفايت مي 30در جوار معابر  -

اي،  هاي حاشيه در جوار معابري که امکان ايجاد باغچه در آنها ممکن نشده باشد، در حد فاصل پارکينگ -

 ها( ضرورت دارد. بيلمتر از يکديگر درختکاري )بين محل پارك اتوم 6به فاصله 

 باشد. رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي الزامي مي تبصره:

 

 (4-8-2)بند  ها و اداراتي كه احداث پاركينگ مراجعين در داخل آنها ممكن نيست پاركينگ بانك

 هاي زير ضروريست: براي تأمين پارکينگ اين اماکن، اتخاذ يکي از روش 

محدوده ملک يا حداکثر تا يکصد متر فاصله از آن تأمين شود و سند مالکيت به عنوان متمم پارکينگ بايد در  -يك

 سند ملک موردنظر و با کاربري پارکينگ به شهرداري ارائه گردد.
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اي )حداقل در همکف و با  متر جهت تأمين يک کندرو و پارکينگ حاشيه 5/7نشيني بنا حداقل به عمق  عقب -دو

 (.متر 5ارتفاع حداقل 

 تأمين يک محل در فضاي باز ملک موردنظر )بدون امکان مسدود شدن بوسيله در(.  -سه

 بناي کل يک واحد پارکينگ است. مترمربع زير 52هاي اداري به ازائه  حداقل تعداد پارکينگ در ساختمان -چهار

ها اين  ومتر و يا ديگر روشها، کارکنان مجاز به استفاده نيستند و از طريق نسب پارک از اين پارکينگ :1تبصره 

 امر بايد کنترل شود و براي کارکنان پارکينگ جداگانه بايد درنظر گرفته شود.

الذکر  پذيري توقف در کنار معبر همجوار کاهش امکان فوق شعب فرعي برحسب اندازه شعبه و امکان :2تبصره 

 ممکن است. 5ه به حد نياز فقط در صورت ارائه طرح توجيهي و با تصويب کميسيون ماد

 

 (4-8-3)بند  پاركينگ ميادين معابر شرياني

هاي زير  در اطراف ميادين احداث واحدهاي اداري و تجاري ممنوع است، مگر اينکه به يکي از روش 

 پارکينگ مراجعين تأمين شود:

متر با  52از ها نبايد کمتر  به شعاع يکصد متر، پارکينگ براي مراجعين طراحي شود. ورودي اين پارکينگ -يك

 ميادين فاصله داشته باشد.

يک کندرو از پشت واحدهاي کنار ميدان، دو معبر متصل به ميدان را به هم متصل کرده و در جوار آن محل  -دو

 پارکينگ درنظر گرفته شود.

 شود. اي نمي اين ضوابط شامل ميادين معابر محله :تبصره

 

 (4-8-4)بند  پاركينگ ديگر اماكن عمومي

 هاي پارکينگ در ضوابط و مقررات هريک آورده شده است که بايد رعايت شود. د و ويژگيتعدا 

 

 (5-2-4-3)بند  ضوابط مربوط به پاركينگ تعداد آن

 پارکينگ مسكوني و غير مسكوني

متر مربع )شامل محل پارك و  05براي هر واحد مسکوني معمولي، يک پارکينگ به مساحت  -

واحد  1متر مربع( براي هر  75درآمدي )واحدها کمتر از   حرکت( و در سطح متوسط پائين

پارکينگ براي هر  درآمد تأمين نيم هاي کم کند. براي گروه مسکوني، دو واحد پارکينگ کفايت مي

هاي زير  خصوص براي گروهه عالوه در صورت وجود يک طرح يکپارچه، به واحد کافي است. ب

 کاهش يابد. تواند باز هم خط فقر سکونت اين نسبت مي
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نگ و کمتر از يک پارکيم، يش از نيب يکسرها ينگ، برايشدن تعداد پارک يدر صورت عدد کسر -

ا حذف آن با پرداخت ينگ و يک پارکيا يم يکسر ن يشود. برايمحسوب م يآن حذف عدد کسر

 شود.ينگ به انتخاب مالک انجام ميم پارکيحق حذف ن

ساير مواردي که به پالك مسکوني و ساختمان آن در صورتي که به علت مشخصات قطعه و يا  -

پذير نباشد، بايستي عوارض حق پارکينگ به شهرداري مرتبط است و رعايت موارد فوق امکان

هاي محلي از محل دريافت عوارض کسر  پرداخت شود، شهرداري بايد باتوجه به نيازمندي

 پارکينگ، نسبت به تأمين پارکينگ اقدام نمايد.

 متر باشد.  5سترسي به مکان پارکينگ حداقل بايستي عرض راهرو د -

هائي که امکان تغيير شود. )مگر در ساختمان تعيين مي 42/0حداکثر ارتفاع مفيد پارکينگ پيلوت  -

 هاي عمومي و دولتي که ارتفاع بسته به نظر طراح آزاد است(.باشد مانند ساختمان پارکينگ کم مي

 جزء مساحت زيربنا محسوب نخواهد شد. سطوح پارکينگ در زيرزمين و پيلوت -

متر براي پارکينگ بايد درنظر گرفته شود. ولي چنانچه عرض  5/1يک ورودي با عرض حداقل  -

متر از يکديگر براي  12هاي بيشتر با فاصله حداقل  متر بيشتر باشد، ايجاد ورودي 12قطعه از 

 پارکينگ مجاز است.

 کمتر باشد.  سانتي 382از  ارتفاع پارکينگ در قسمت ورودي آن نبايد -

نقشه استقرار خودروها در پارکينگ به نحوي که امکان مانور هر خودرو و به صورت مستقل  -

ها ارائه شود.  ميسر باشد بايستي در هنگام درخواست صدور پروانه همراه ساير نقشه

 )مسکوني و غير مسکوني(

هايي که طبقات باالي آنها آيد مانند ساختمان عمل مي هائي که بيش از يک نوع استفاده بهدر ساختمان :1تبصره 

هاي گردد. بايستي تعداد محل هاي مختلط مي مسکوني و طبقه همکف تجاري است که به طور کلي شامل انواع کاربري

 ها، جداگانه محاسبه شود. هاي الزم براي هر يک از استفاده پارکينگ الزم براساس مجموع پارکينگ

توانند احتياجات پارکينگ خود را از طريق يک  هاي مسکوني يا تجاري و يا مؤسسات مختلط مي گروه  :2تبصره 

 پارکينگ دسته جمعي تأمين نمايند که بايد براساس مطالعات خاص ترافيکي صورت پذيرد.

کنند )مثل ادارات در ساعات  اتومبيل را جذب مي 32هائي که به صورت همزمان بيش از ساختمان  :3تبصره 

ورود و خروج کارکنان( بايد پارکينگ مورد نياز خود را تأمين نمايند و در طراحي اين نوع ابنيه بايد تمهيدات 

 بيني گردد. خاصي پيش

 باشد: پذير مي در موارد زير امکان حذف پارکينگ و اخذ عوارض مربوطه امکان 
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داشته و دسترسي متر و بيشتر قرار  45السير به عرض  هاي سريعساختمان دو بر خيابان .7

 رو نداشته باشد. به محل اتومبيل

متر و بيشتر واقع شده  02هاي به عرض ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خيابان .8

 رو نداشته باشد. و دسترسي به محل اتومبيل

هاي کهن ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درخت .3

 ه قطع آنها را نداده است.باشد که شهرداري اجاز

ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل  .32

 نباشد.

که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان  در صورتي .33

 در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.

تأسيسات و تجهيزات شهري گردد مانند: که احداث پارکينگ منجر به تخريب  در صورتي .30

 …کيوسک تلفن و

 

هاي اداري که کليه سطوح آن اعم از سطح و طبقات مربوط به يک واحد اداري باشد و در ساختمان :2تبصره 

توان ابتدا  وابط مشخص نشده باشد ميضهاي صنعتي که ميزان پارکينگ مورد نياز در اين همچنين در ساختمان

غير اين صورت طبق نظر شوراي  هاي مربوطه در صورت وجود ضابطه استفاده نمود، در ناز ضوابط سازما

 شهرسازي استان تعيين شود.

هاي  شهرداري موظف است وجوه دريافتي بابت عوارض پارکينگ را منحصراً جهت احداث پارکينگ :3تبصره  

 عمومي به مصرف برساند.

ه طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پارکينگ گروهي ک …هاي مسکوني، تجاري و در مجموعه :4تبصره 

 شود. گردد. عوارض حذف پارکينگ اخذ نمي بيني و احداث مي با هزينه مالکين ساختمان پيش

 هاي غير مسکوني در ضوابط و مقررات مربوط به هر گروه کاربري تعيين شده است.تعداد پارکينگ ساختمان :5تبصره 

 

 (6-2-2)بند  يدرمان يكاربر پاركينگ

مترمربع زيربناي  52حداقل تعداد پارکينگ در مراکز درماني مانند درمانگاه و مراکز بهزيستي به ازاء هر -

 .کل، يک واحد است

 پنج تختخواب يک واحد ازاء هر  باليني به درماني مراکز بيمارستان، زايشگاه و براي پارکينگ تعداد حداقل -

 ضرورت دارد.

 از درب ورودي بيماران درنظر گرفته شود. مستقل د درب ورودي پارکينگ باي -

 ( است. 5-0-4-1بنا )بخش  ساير ضوابط مربوط به احداث پارکينگ مطابق ضوابط عمومي احداث -
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 شود. متر درنظر گرفته مي 1حداقل ورودي پارکينگ  -

 

 (6-3-2)بند  يبهداشت يكاربر پاركينگ

 واحد است. 3مترمربع زيربناي کل  322ر حداقل تعداد پارکينگ براي اين کاربري به ازاي ه -

 شود. متر در نظر گرفته مي 1حداقل ورودي پارکينگ  -

 

 (6-4-2)بند  يآموزش يكاربر پاركينگ

سرپرست يک واحد، يا حداقل تعداد پارکينگ واحدهاي آموزشي مقطع دبيرستان به تناسب هر مربي و  -

 است.در مورد راهنمايي يک دوم واحد و دبستان يک سوم واحد 

 نفر دانشجو يک واحد است.  02حداقل تعداد پارکينگ واحدهاي آموزش عالي به تناسب هر  -

 باشد.  ( مي5-0-4-1بنا )بخش  ساير ضوابط مربوط به احداث پارکينگ مطابق ضوابط عمومي احداث -

 

 (6-5-3)بند  ياجتماع يفرهنگ يكاربر پاركينگ

 .باشد مترمربع زيربنا يک واحد مي 52حداقل تعداد پارکينگ موردنياز به ازاء هر 

 

 (6-5-4 )بند يمذهب يكاربر پاركينگ

 از است.ينگ موردنيمترمربع پارک 52ربنا يمترمربع ز 82به ازاء هر 

 

 (6-6-2)بند  يورزش يكاربر پاركينگ

مربع مساحت زمين يک  متر 52حداقل تعداد پارکينگ در فضاهاي باز و سرپوشيده ورزشي به ازاء هر  -

 .ارکينگ عمومي استواحد پ

نفر گنجايش تماشاگر، حداقل  12هاي ورزشي که محل انجام مسابقات هستند به ازاء هر  براي استاديوم -

 يک واحد پارکينگ عمومي در داخل محوطه استاديوم بايد ايجاد گردد.  

 

 (6-7-3)بند و پارک  يحيتفر يفضاها يكاربر پاركينگ

درصد مساحت زمين  32مربع و بيشتر اختصاص  متر 0222ت براي فضاهاي تفريحي و پارك با مساح 

  به فضاي پارکينگ الزامي خواهد بود.
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 (6-9ها، انبارها )بند انهيپا يكاربر پاركينگ

 ن خواهد شد.يباز تأم يدرصد فضا 62نگ از ين پارکيتأم

 

 (6-11 )بند يادار يكاربر پاركينگ

ک واحد است. در ي ،کل يربنايمترمربع ز 82ه ازاء هر ب يادار يهانگ در ساختمانيحداقل تعداد پارک

بنا جداگانه  يمتر 052تواند حداکثر تا فاصله ينگ مي، پارکيتيمشکالت امن يدارا يهامؤسسات کوچک و سازمان

 احداث شود.

 

 كيمقررات تفك -3-7

 (3)بند  اراضي و اعيانيضوابط تفكيك 

 (3-1)بند  ضوابط مربوط به تفكيك زمين

% 35متر مربع،   5222هاي باالي هاي داخل محدوده شهر موظفند هنگام تفکيک زمين کليه عرصه مالکين

د )بدون درنظر گرفتن ين تأسيسات رفاهي و عمومي به شهرداري واگذار نمايملک موردنظر را جهت تأم ياز اراض

 (1-3-3)بند معابر يا اراضي با محدوديت استفاده(. 

% اراضي زير 32که  يابد، در مواردي % کاهش مي32مترمربع اين نسبت به 5222 در مورد اراضي تا :1تبصره 

تواند معادل ارزش  مترمربع کوچکتر از يکصد مترمربع شود، در صورت تمايل شهرداري به جاي زمين، مي 5222

 ريالي آن پرداخت شود.

)آموزش و پرورش، بهداشت الذکر، از ضوابط سازمان مربوط  در استقرار عملکردهاي عمومي فوق :2تبصره 

 (، بايد تبعيت گردد )درصورت وجود ضوابط مشخص(.…درمان و

انتخاب مکان قطعه زمين، جهت واگذاري براي احداث تأسيسات رفاهي شهري به عهده سازمان مجري  :3تبصره 

قرار داشته  االمکان در بر معابر دسترسي و يا جمع کننده طرح است. با اين حال اينگونه قطعات بايستي حتي

 باشند.

سازمان مجري طرح موظف است اراضي و وجوه دريافتي را، صرفاً به منظور احداث تأسيسات  :4تبصره 

رفاهي و عمومي اختصاص دهد. تصويب مواردي که تعويض و يا فروش اراضي واگذاري به سبب نامناسب بودن 

اي که  شود، با نظر کميته فني يا کميته ده مياندازه و يا محل آن جهت تبديل به احسن کردن، ضروري تشخيص دا

 نمايد، بالمانع خواهد بود. کميسيون ماده پنج تعيين مي
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متر مربع و در منطقه  052اي تفکيک حداقل  حد نصاب تفکيک زمين در مناطق عملکردهاي عمومي محله

متر مربع و منطقه عملکرد  522مترمربع و در منطقه عملکردهاي شهري حداقل  152اي حداقل  عملکردهاي ناحيه

در  يدرآمد شهرمترمربع خواهد بود و ضمناً حد نصاب تفکيک در منطقه عملکردي گروه کم 022مسکوني حداقل 

 (1-3-0)بند  باشد. متر مي 302ن گروه مسکوني يا يمشخص شده، برا يمناطق مسکون

شود،  و ابعاد زمين مشخص ميتراکم با حد تفکيک  بايد توجه شود که براساس ضوابط احداث بنا، حد

 .شود، افزايش تراکم به هر نحوي ممکن نخواهد بود انجامهاي کوچک بنابراين چنانچه تفکيک

 هاي عمومي مطابق ضوابط مربوط به هر کاربري خواهد بود. حداقل تفکيک در کاربري :1تبصره 

باشد، احداث   مقادير فوق در صورتي که مساحت قطعات موجود واقع در اين مناطق کمتر از :2تبصره 

 هاي عمومي در آنها بالمانع است. کاربري

هر عملکرد عمومي عالوه بر ضابطه فوق بايستي از ضوابط سازمان مربوطه خود )آموزش و پرورش  :3تبصره 

 هاي تعيين شده باشد تبعيت نمايد. ( در صورتي که بيش از حداقل…و

 

سازي و با گزارش توجيهي باشد و به تصويب  طرح آماده متر بايد براساس 32222هاي باالي  تفکيک 

 (1-3-1)بند  کميسيون ماده پنج برسد.

 هاي تفکيکي است صورت پذيرد. گزارش توجيهي بايد با رعايت مفاد زير که جزء الينفک طرح -الف

 از نظر مباحث شهرسازي و توجه به آن در تهيه طرح، 

 از نظر مباحث  ترافيکي و رفت و آمد، 

  نظر مباحث تأسيسات و تجهيزات شهرياز، 

 توجه به جهت تفکيک قطعات و نورگيري، 

هاي ذيربط تأسيسات و تجهيزات عمومي از پيش از هر گونه تفکيک اراضي استعالم و موافقت از سازمان -ب

 باشد. ضروري مي …قبيل سازمان آب، برق، شهرداري و

 يتوسط مهندس شهرساز دارا يستيبا ش از ده پالك،يا به بيمترمربع و  5222 ي، بااليکيتفک يهاه طرحيته -ج

ن يا مهندسيت مندرج در پروانه اشتغال و يبراساس صالح يمهندساز سازمان نظام يپروانه اشتغال به کار مهندس

 .رديمشاور شهرساز انجام گ

 

 (3-2)بند  تفكيك اعياني

 تواند به مشاعات  دسترسي يابد.در تفکيک اعياني هر واحد بايد ورودي مستقل داشته باشد و ب -

 احداث پارکينگ طبق ضوابط براي تفکيک اعياني ضرورت دارد. -
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 (1-1)بند  تجميع قطعات

 در صورت تجميع قطعات انتهاي معابر، واگذاري معبر و تجميع آن با قطعات مذکور مجاز است. -

 

 واند به قطعات ملحق شودت بخش خاكستري بخشي از معبر است كه در صورت تجميع چهار قطعه آخر مي

 

هر قطعه  ي)برا %32شود در صورت تجميع به تراکم پايه  توصيه مي ،براي تشويق تجميع -

اضافه شود. تجميع و تفکيک براي اصالح معابر و شکل قطعات بالمانع  ع شونده(يتجم ياضاف

 ين گردد.هاي قبل از تجميع، مع تواند با توجه به مساحت تفکيکي است و حد مساحت قطعات مي

 کند.يه اضافه ميدرصد به تراکم پا 62قطعه  6ع يمثال تجم يبرا ح:يتوض

 

 (3-4)بند  ساير ضوابط و مقررات مربوط به تفكيك

هاي هاي گاز، مکان رعايت تمامي حرايم اعم از رودخانه، نهرها، خطوط فشار قوي، لوله  درخصوص تفکيک -يك

باشد و قبل از تفکيک بايد رعايت و موافقت  غيره ضروري مي فرهنگي وداراي حريم ازنظر سازمان ميراث

 هاي مربوطه محرز و مشخص شود.سازمان

ه استحفاظي تابع ضوابط و مقررات وزارت جهاد زتفکيک اراضي خارج از محدوده مصوبه شهر و داخل حو -دو

 باشد. کشاورزي، طرح جامع مصوب شهر و ديگر مصوبات مربوطه در اين زمينه مي

 متر کمتر باشد. 4حداقل تفکيک بر ملک به شارع نبايد از  -سه

در قطعاتي که داراي دسترسي باريکي )داالن( به گذر اصلي بوده و اين باريکه جزئي از ملک بوده و  -چهار

متر و کمتر باشد در احداث بنا مساحت  4عبارتي در محدودة مالکيت قرار دارد، چنانچه عرض باريکه )داالن(  به

 شود. ه يا داالن جزء مساحت فضاي باز محسوب نميباريک

 

(6-1-1)بند  تجارياراضيدر مقررات تفكيك 

 . واقع در آن خواهد بود يبرابر ضوابط منطقه عملکردهاي تجاري  در کاربريتفکيک اراضي  -
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 (6-2-1)بند  درماني يدر كاربرمقررات تفكيك 

در  و  بوده بهداشت درمان و آموزش پزشکيزارت ضوابط تفکيک و احداث بناهاي درماني به پيشنهاد و

 مالك خواهد بود. تفصيليصورتي که سازمان يادشده فاقد چنين ضوابطي باشد، مقررات ساختماني طرح 

 

(6-2-3)بند  هاونيها و پانسك در خوابگاهيمقررات تفك

 يز مناطق عملکردک ايک در هر يباشد، لکن تفکيمترمربع م 3522 يآموزش يک در کاربريحداقل تفک

  ک از مناطق خواهد بود.يمطابق ضوابط هر 

 

 (6-3-1)بند  بهداشتي يدر كاربرمقررات تفكيك 

در  پزشکي و هاي بهداشتي به پيشنهاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش ضوابط تفکيک و احداث بناي فعاليت

 طرح تفصيلي مالك  خواهد بود.صورتي که سازمان ياد شده فاقد چنين ضوابطي باشد مقررات ساختماني 

 

(6-4-1)بند  آموزشي هاي كاربريدر  كيمقررات تفك

در سطوح مختلف و باتوجه به  يآموزش يکاربر يدارا ياراض يو مقررات ساختمان يکياندازه قطعات تفک -

 مدارس خواهد بود. يز و نوسازيهر گروه طبق ضوابط سازمان تجه يآموز و سطح سرانه براتعداد دانش

 

(6-5-1)بند  يو اجتماع يفرهنگ يكاربر مقررات تفكيك

 5مگر يک طرح توجيهي قابل قبول براي کميسيون ماده  تفکيک اراضي متعلق به اين کاربري مجاز نيست 

 تهيه شود و اجبار به تفکيک توجيه شود.

 

(6-6-1)بند  ورزشي هاي كاربريمقررات تفكيك 

 گزارش توجيهي و تصويب در کميسيون ماده پنج. ، مگر باورزشي مجاز نيست کاربريتفکيک  -

 

(6-7-2)بند  فضاي سبز و تفريحي ،پارک  ساختمانِاحداث مقررات تفكيك و 

 تفکيک پارك ممنوع است. -

 

(6-8-1)بند   يع كارگاهيصنا يكاربرمقررات تفكيك 

 52، حداقل يانياعک يمترمربع است و در داخل آن تفک 522ها نگونه استفادهيحداقل مساحت الزم جهت ا
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 مترمربع مجاز است.

 

(6-9-1)بند  ها و انبارهاانهيپامقررات تفكيك 

 به قطعات کمتر از يک هزار مترمربع مجاز نيست. کاربريتفکيک اراضي در اين 

 

(6-11)بند  يادار يكاربرمقررات تفكيك 

 ست.يک به کمتر از هفتصد مترمربع مجاز ني، تفکيادار يکاربر يدارا يدر اراض

 

 (6-11-2)بند  يرائيو پذ يگردشگر يهايكاربرتفكيك 

سراها  و مهمان ها براي هتلمطابق حداقل تفکيک براي هر يک از مناطق عنلکردي است. الکن حد تفکيک  -

 از مقررات سازمان مربوطه تبعيت شود. ،مورد نظر بايد متناسب با درجه و ستاره مي

  باشد. مترمربع مي 52واحد پذيرائي حداقل تفکيک اعياني )به شکل مشاعي( براي هر  -

 

 احداث بنا مقررات عمده  -4-7

% اشغال، يا 52% سطح اشغال دو طبقه با 72متر يک طبقه با 6احداث بنا در جوار معابر با عرض کمتر از 

 % سطح اشغال ممکن است، و در باقي معابر به شرح زير است:62يک طبقه و پيلوت با 

 

 ر معابرارتفاع بنا در جوا

 باشد.  بنا تا ارتفاعي معادل عرض معبر، مجاز مي  در جوار معابر احداث -

بايد معادل نصف اضافه ارتفاع  چنانچه بنايي بخواهد با ارتفاعي بيش از عرض معبر احداث شود، مي

 نشيني داشته باشد.  عقب

نشيني  متر عقب 4بايد  شد، ميمتر ارتفاع داشته با 08متري اگر بنا بخواهد  02مثالً در جوار يک معبر 

 تواند يکپارچه بوده و يا فقط براي ارتفاع اضافي باشد. نشيني مي نمايد. اين عقب

 و يا يک طبقه روي پيلوت، مجاز است و اگر  بنا حداقل تا دو طبقه متر احداث  32تا  6به هر حال در جوار معابر  -

 قه و پيلوت هم بالمانع است.متر و بيشتر عرض داشته باشد، احداث دو طب32معبر 

لوت( با حداکثر ارتفاع يپ يک طبقه رويا يطبقه )و  0به هر حال در جوار تمام معابر احداث بنا حداقل تا  :1تبصره 

 3لوت هم با ارتفاع حداکثر يطبقه و پ 0شتر عرض داشته باشد، احداث يمتر و ب 6متر مجاز است و اگر معبر  62/7

 متر بالمانع است.
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 استقرار بنا محل

محل مجاز استقرار بنا در قطعات مختلف و با توجه به نوع انتخابي ساخت )پيوسته و منفصل( به شرح  

 زير متفاوت است:

 هاي جنوبي )در قطعات جنوبي(بنا در جوار حياط ضوابط احداث

 متر جنوب قطعات جنوبي ممنوع است. 5بنا در   به طور عام احداث -

 ا در مجاورت معبر احداث شود، جز شرط فوق و رعايت فضاي باز شرط ديگري براي: در صورتي که بنتبصره

 هاي جنوبي وجود ندارد. حياط

 که بنا در جوار معبر احداث نگردد، عمق حياط جنوبي بايد يک دوم ارتفاع بنا باشد. درصورتي -

 

 هاي شمالي )در قطعات شمالي(احداث بنا در جوار حياط

 متر شمال قطعات شمالي ممنوع است.  1داقل در به طور عام احداث بنا ح -

در صورتي که بنا در مجاورت معبر احداث شود، جز شرط فوق و رعايت فضاي باز، شرط ديگري  :1تبصره 

 براي حياط شمالي وجود ندارد.

در صورتي که بنا در جوار معبر احداث نگردد، حياط شمالي حداقل بايد يک دوم ارتفاع  -

 شد.بنا عمق داشته با

 متر عمق براي حياط خلوت کافي است. 1اگر بنا به شکل منفصل احداث شود رعايت  :2تبصره 

 

 حياط در قطعات شرقي يا غربي 

در قطعات شرقي يا غربي اگر بنا به شکل پيوسته احداث شود )متصل به لبه قطعه 

ست و اگر متر شمال زمين ممنوع ا 1متر جنوب و  5بنا در   در جوار غير معبر(، احداث

هاي شمالي و جنوبي ضروري نيست و حياط در شرق يا غرب )برحسب منفصل احداث شود، شرط ايجاد حياط

 .شود  متر مستقر مي 1شرقي يا غربي بودن قطعه( با عمق حداقل  

 ود.ش طبقه و براي طبقات بيشتر، هر طبقه، نيم متر اضافه مي 6هاي تا  متر براي ساختمان 1عمق حداقل  يادآوري:

 

 محل اشغال بنا و حياط در ديگر انواع قطعات

در قطعات شمال شرقي، شمال غربي، جنوب شرقي، جنوب غربي، يا شرقي و غربي توأم و يا شمالي و 

 بنا در تمام نقاط زمين با رعايت فضاي باز ضروري آزاد است.   جنوبي توأم احداث

 هاي ممنوع براي ساخت مكان

 در قطعات شرقي يا غربي پيوسته
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متر عرض داشته باشد، 8دسترسي به بنا اگر کمتر از  بر معبر اصلي هاي شرقي و غربي اضافه در کوچه تبصره:

 نمايد. شوند، و ارتفاع از آن تبعيت نمي مشابه قطعه تلقي مي

 

 حداقل فضاي باز 

 بايد فضاي باز داشته باشند.  هاي زير مي قطعات عالوه بر رعايت شرايط فوق، حداقل به نسبت

% و  به ازاي هر طبقه 62%،  شش طبقه 55بقه  %، پنج ط52%، چهار طبقه 45%، سه طبقه 42تا دو طبقه 

 %.82شود، تا حداکثر  % به فضاي باز اضافه مي0اضافه 

 شود. پيلوت براي محاسبه فضاي باز طبقه محسوب نمي :1تبصره 

 شود. % از فضاي باز کاسته مي5به ازاي هر معبر اضافي  :2تبصره 

درصد از  32شوند،  به شکل منفصل ساخته مي هايي کهبه عالوه در قطعات شمالي و جنوبي، ساختمان

 درصد کمتر شود(. 42شود )ولي حداقل فضاي باز نبايد از  مساحت فضاي باز مورد نياز کاسته مي

کاهش فضاي باز، ناشي از ساختن به شکل منفصل، با کاهش فضاي باز ناشي از تعدد معابر، با هم  :3تبصره 

 ابل اعمال است.قابل جمع نيستند و فقط يکي از آنها ق

 

 هايسازبزرگ و مجتمع يمحل ساخت بنا در اراض -5-7

شوند، ياحداث م يساختمان يهاکه در آنها مجتمع يمترمربع و در اراض 3522تر از بزرگ يدر اراض 

 ر است:يبه شرح ز ،مقررات استقرار بنا

 : باز يت ضوابط مربوط به معابر و فضايبا رعا

که عرض آنها از عرض قطعه  يبنا قطعاً به شکل منفصل ممکن است، مگر در قطعات احداث يسازدر مجتمع -كي

 .کمتر باشدتر يشمال

آن نباشد سه متر و  يشتر از عرض قطعات شماليها بن، چنانچه عرض ساختمانيزم يشمال لبهفاصله بنا از  -دو

 ن صورت نصف ارتفاع است.ير ايدر غ

 ابان( نصف ارتفاع است.يابان باشد، تا محور خيکه خ يدر صورت ن )ويزم يفاصله بنا تا لبه جنوب -سه

( و يو جنوب يجنوب غرب -ي)جنوب شرق يجنوب يها برابر ارتفاع بناساختمان ياصل ين نماهايفاصله ب -چهار

 شتر است.يهر کدام که ب يشمال يحداقل نصف ارتفاع بنا

هر طبقه  يک متر به ازايشرق و غرب واقع هستند( ه )که معموالً در يابن ير اصليغ ين نماهايفاصله ب -پنج

 تر و حداقل سه متر است.ساختمان کوتاه

 تواند، عرض داشته باشد.يمتر م 42به باال است، حداکثر تا  5بنا از طبقه  -شش
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

ن که حداقل ين وسعت داشته باشند، به شرط ايدرصد مساحت زم 62توانند تا ين ميرزميها در زنگيپارک -هفت

خارج از سطح اشغال بنا، حداقل  يهابخش يبماند و رو ين( باقيرزميکاشت )بدون ز ين برايدرصد زم 02

 ک متر خاك وجود داشته باشد.ي

ساخته شوند، متوسط طبقات )برحسب نسبت  يکه چند بنا با تعداد طبقات متفاوت در اراض يدر صورت -هشت

 از خواهد بود.ب ين نسبت فضاييک(، مالك عمل در تعيربنا در هر يز

 ينگونه اراضيا احداث بنا به شکل منفصل در اي يباز به علت معبر اضاف يفضا فيمقررات مربوط به تخف -نه

 ست.يصادق ن

 متر فاصله داشته باشند. 6د کمتر از يرند، نبايگيدو واحد مقابل هم قرار م ياصل يهاکه پنجره يطيدر شرا -ده

 

 باغات و مزارع -6-7
 

 ل مجازسطح اشغا 

درصد مساحت عرصه  52حداكثر سطح طبقات جماز بنا، برابر  

باشد كه البته  باقيمانده زمني بعد از كسر معابر و اصالح سند مي

 رعايت فواصل نيز )طبق ضوابط احداث بنا( بايد مدنظر باشد. 

 

 محل استقرار بنا 

 2-5-5هاي منفصل در بند  حمل استقرار بنا براساس ضوابط احداث ساختمان

 شود. تعيني مي

 

  باغ ـ بنا مقررات تكميلي 

مترمربع در تمام نقاط شهر بايد    0222طور باغات بيش از  بنا و همين  -در مناطق تعيين شده به عنوان باغ -

 %  زمين و يا معادل آن در همان محل براي عملکردهاي عمومي در اختيار بخش عمومي قرار گيرد.35

 يک متر خاك روين به شرط وجود يدرصد مساحت زم 42نگ تا يحت طبقات پارکبنا مسا -در احداث باغ -

 نگ خارج از سطح اشغال ممکن است.يسقف پارک

مترمربع  يهر س يبنا در ازا -با سطح اشغال باغ يط عاديدر حد فاصل سطح اشغال بنا در شرا -

 نگ مجاز است.يک پارکياحتساب 

 

 زيضوابط و مقررات عمده معابر و شهرسا -7-7
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 تعيين عرض معابر که براي آنها عرض تعيين نشده است

بندي شهر ويژه عرض معابر و  اي که در آن قرار دارند )نقشه منطقه اين معابر بر حسب نقشه منطقه

 هائي به شرح جدول زير خواهند داشت. تفکيک( عرض

 

 جدول تعيين عرض معابري كه در نقشه شبكه معابر

 ر روي نقشه نوشته نشده استوجود دارند، ولي عرض آنها ب

 منطقه استقرار معبر 

 طول معبر
 بست بن باز بن

 2 2 متر با دسترسي سواره 55تا  1

 3 15 متر با دسترسي سواره 155تا  55بيش از  2

 15 12 متر با دسترسي سواره 155تا  155بيش از  3

 ممنوع 12 متر با دسترسي سواره 155بيش از  4

 

 باشد. متر مي 6قل عرض گذر حدا :1تبصره 

داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقي  يبه آن دسترسپالك  0کليه معابر اختصاصي که بيش از  :2تبصره 

 شود. مي

برابر عرض معبر،  5/3بست احداث دوربرگردان، ضرورت دارد. عرض دوربرگردان  در معابر بن -دو

 متر خواهد بود. 30متر و حداقل  36حداکثر 

 عرض اينگونه معابر در جدول زير مشخص شده است: -سه

 

 رديف
 منطقه استقرار معبر

 طول 
 بست بن بن باز

 2 - متر بدون دسترسي سواره  55كوتاه تر از  1

 2 3 متر با دسترسي سواره  55تر از  كوتاه 2

 3 15 متر با دسترسي سواره 155تا  55بيش از  3

 ممنوع 12 ترسي سوارهمتر با دس 155تا  155بيش از  4

 ممنوع 15 متر با دسترسي سواره 155بيش از  5

 

 مقررات اجرايي معابر با اشكال منظم 

 باشد مفاد زير بايد رعايت شود: عرض معبر مشخصدر اين معابر چنانچه  -آ

 نشيني از محور و يا از سمتي است که در طرح مشخص شده است. تا ترسيم طرح اجرائي رعايت عقب -آ-1

در صورتي که تعريض موجب قطع درختان کهنسال در معبر و يا در قطعه شود. ضرورت دارد با  -آ-2

 طرحي موضعي نسبت به حفظ درختان اقدام شود.

 م شده است:ين عرض که شکل آنها ترسييمعابر بدون تع يبرا -ب  
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح  

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 م شده که معموالً برابر است با عرض موجود.يمطابق شکل ترس   

 

 (4-1-1-4)بند  معابر با اشكال نامنظم يئمقررات اجرا

تا تهيه طرح اجرائي محل احداث ديوار موقت در بر معبر از محور خيابان و محل احداث ساخت بنا  -آ

اي تعيين خواهد شد که اگر در طرح اجرايي حداکثر تعريض از يک سمت اتفاق بيافتد و يا در  به گونه

ييري در آن اتفاق نيفتد. محل قطعي لبه قطعه پس از تهيه ها حداکثر قوس ممکن تعيين شود، تغقوس

 طرح اجرائي مشخص خواهد شد.

 رعايت مقررات حفظ درختان مشابه مفاد بند باال ضرورت دارد. -ب-

چنانچه عرض معبر موجود در بخشي از معبر از عرض پيشنهادي بيشتر باشد، به هنگام تهيه طرح  تبصره:

بز، تأسيسات و تجهيزات شهري، پارکينگ اتومبيل، کيوسک، ايستگاه وسائط نقليه تواند به فضاي س اجرايي، مي

 بدل و يا در مواردي به قطعه مجاور خود ملحق شود. …عمومي و

 

 طولي حداکثر شيب

باشد )مگر در مواردي که  % مي32% و مسکوني حداکثر 8%، فرعي حداکثر 4شيب در معابر اصلي  

 ي طراحي شود(.ا دسترسي پياده و به شکل پله

 

 ت اولياولو يهايكاربر -8-7

 (2-2-13-2هاي اولويت اول )بند  موارد استفاده مشروط از اراضي اختصاص يافته به كاربري

در نقاط ديگر، توسط سازمان مربوطه و يا اعالم عدم نياز “ کاربري تعيين شده اولويت اول”با اعالم تأمين 

 هاي منطقه عملکردي مربوطه در اراضي با کاربري اولويت اول بالمانع است. ريبوسيله سازمان ياد شده استقرار کارب

 

 ريمغا يهايكاربر -9-7

 (2-2-18)بند  ير با طرح قبليمغا يبا كاربر يهاقطعه

ر با طرح يشهر، مغا يقبل يليب طرح تفصياست که پس از تصو ييهاير، کاربريمغا يمنظور از کاربر 

ط بهتر است از آنها رفع ين شرايثبت شده باشد که در بهتر يليطرح تفص يهانقشه يرو ن امرياند و اساخته شده

 ل گردد.يتبد يمصوب طرح قبل يب شده و به کاربريب که بنا تخريترتنيرت گردد. بديمغا

در همان محدوده  يمصوب طرح قبل ين کاربرياقدام به تأم يا شهرداريکه خود مالک و  يدر موارد: 1تبصره 

مطرح و پس از  5ون ماده يسي، مورد در کمير از مالک توسط شهرداريمغا يافت اضافه ارزش کاربري، با درکنند
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 گردد.يرت مياز آن قطعه رفع مغا ،بيتصو

جزو به اشتباه  يکي، قطعه تفکيليطرح و وضع موجود تحو يهاکه براساس مدارك و نقشه يدر موارد :2تبصره 

رت به يب رفع مغايمطرح و پس از تصو 5ون ماده يسيکم يته فنيمورد در کم ،ر شناخته شده باشديموارد مغا

ن امر در نقشه ملحوظ ير احداث و ايمغا ين کاربريل گردد. برعکس چنانچه در قطعه زميمنطقه خود تبد يکاربر

 شود.يرت بدل ميبه مغا يکاربر 5ون ماده يسيب کميا سازمان مربوطه و تصوي يشهردار يشده باشد با تقاضا

 

 نگ صفرير يريپذتحقق

 يهايرت، کاربريحاصله از رفع مغا يون ماده پنج مقرر شد درآمدهايسيب طرح در کميبه هنگام تصو 

 نگ صفر شود.يداخل ر ير، صرفاً صرف تملک اراضيمغا
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هاي معابر شهري جدول طيف عرض

نوع 

 معبر

نام 

 معبر

رو باغچه و  پياده وضعيت

 جوي و يا شانه

درو يا حريم كن پاركينگ

 سبز

نصف عرض  تندرو رفيوژ

 رفيوژ مياني

جمع 

 عرض

 توضيح

ك
ه ي

رج
 د

ي
يان

شر
 

ي
كت

حر
ع 

ري
 س

= 
راه

اد
آز

 

 آزادراه در 31 2تا  5/1 (2×65/3+)7/2 - - - 3تا  5/3 حداقل بدون معبر كناري

 خارج محيط

 شهري

 متر76حداقل

 عرض

 پوسته

 35 2تا  5/1 3×  65/3 - 5/1سبز يمحر - 15/3تا  55/3 قابل قبول بدون معبر كناري

 61 2 (4×65/3+)3شانه  - 4سبز حريم - 41/6 مطلوب بدون معبر كناري

 41 21/1 2×  35/3 2 2×3 41/2 71/2 حداقل با معبر كناري

 51 21/1 3× 65/3 25/2 2×  3 41/2 21/3 قبول با معبر كناري  قابل

 76 25/1 4×  65/3 5/2 3×  3/3 3 75/6 مطلوب با معبر كناري

ي
كت

حر
ع 

ري
ً س

تا
سب

= ن
اه 

گر
زر

ب
 

 25 5/1 (2× 25/3+)5/1 - - - 3 حداقل بدون معبر كناري

 حداقل

  پوسته درپوسته در

 نقاط غير

 شهري

 متر 45

 31 5/1 3×  35/3 - - - 5/3 قبول بدون معبر كناري  قابل

 36 5/2 3×  5/3 - - - 5 مطلوب بدون معبر كناري

 باند دو طرف(  )سه 2/1 2×  3 3/2 2 قل با معبر كناريحدا

3  ×5/1 

- 31 

 45 5/1 2× 35/3 3/2 2× 5/3 5/2 5/3 قبول با معبر كناري  قابل

 41 2/1 2×35/3 81/1 2×  3 5/2 8/2 حداقل قابل قبول با معبركناري

 65 5/2 3× 6/3 5/2 3× 31/3 5/2 3/4 مطلوب با معبر كناري

 3×3 2/1 5/3 41/2 91/1 داقل يكطرفه با معبر كناريح

2 

- 25 

 3×31/3 25/1 2×3 41/2 41/2  بامعبركناري  قبول يكطرفه قابل

2 

- 32 

 51 - 2×  31/3 5/2 3×3 4/2 5/4 مطلوب يكطرفه با معبر كناري

دو
ه 

رج
 د

ي
يان

شر
 

ي
هر

 ش
ي

صل
= ا

ي 
صل

ا
 

 25 2/1 2× 25/3 - - 4/2  22//44 حداقل بدون معبر كناري

 با كندرو

 تندورها

 نقش

 شرياني

 درجه

 يك

 يابند مي

 35 25/1 3× 31/3 - - 5/2 85/3 قبول بدون معبر كناري  قابل

 41 25/1 3×65/3 - - 5/2 3/5 مطلوب بدون معبر كناري

 41 25/1 2×65/3 5/1 2×3 5/2 45/2 حداقل  با معبر كناري

 51 25/1 3× 31/3 5/2 2×3 5/2 85/2 قبول با معبر كناري  قابل

 61 25/1 3× 65/3 5/2 2×31/3 5/2 21/6 مطلوب با معبر كناري

ي
رع

ف
دو 

ي 
هر

=ش يه
اح

ا ن
ي

 
ي

ا
 

 21 - 2×3 - - 41/2 61/1 حداقل

 24 - 2× 3/3 - - 51/2 9/2 قبول  قابل

 29 25/1 2× 35/3 - - 5/2 2/4 مطلوب
ي

حل
م

 

مع
)ج

ي 
صل

ا
 

ي(
صل

ه ا
ند

كن
 

 81/1 داقلح

2

2/20
 

- - 
3  ×

2

3
 

- 15  يك 

 پاركينگ

 براي دو

 طرف و

 خط 3جمعاً 

 عبوري

 81/1 قبول  قابل

2

2/20
 

- - 3  ×2 - 18 

 22 - 2×  3 - - 41/2 61/2 مطلوب

مع
)ج

ي 
رع

ف
 

ي(
رع

ه ف
ند

كن
 

 12 - 1×  3 - - 21/1 81/1 حداقل

 - - 21/1 31/2 قبول  قابل
3  ×

2

3
 

- 16 

 21 - 2×  3 - - 41/2 61/2 مطلوب

 شود. * وقتي عددي به دو تقسيم شده است يعني در معبر يك عدد آن قرار دارد كه در محاسبه نصف معبر تقسيم بر دو مي
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 

 

 ها پيوست
 

 

 ريزي تأسيسات و تجهيزات شهري داول معيارهاي طرحمجموعه ج  : 1پيوست شماره 

 ضوابط و مقررات سازمان حفاظت از محيط زيست : 2پيوست شماره 

هاي کارگاهي برحسب محل مجاز استقرار در مناطق عملکردي  بندي کاربري گروه : 3پيوست شماره 

 شهر و اثرات همجواري

 از محيط زيست مقررات مربوط به زيباسازي و حفاظت : 4پيوست شماره 

 ضوابط مطلوب طراحي فضاي شهري : 5پيوست شماره 

 ها ها و شهرك سازي مجموعه ضوابط و مقررات مصوب گذشته تعدادي از آماده : 6پيوست شماره 

پروفيل عرضي پيشنهادي معابر : 7پيوست شماره 
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 1پيوست شماره 

 

 ريزي تأسيسات و تجهيزات شهري مجموعه جداول معيارهاي طرح

 

 

 بستان غير انتفاعيد

 همجواري ساير مشخصات
مشخصات 

 كاربريها

فضاي باز سرپوشيده جزء زيربنا -

 شود محاسبه نمي

كودك يك محل  25به ازاء هر -

 بوس پاركينگ براي ميني

 55به ازاء هر كادر آموزشي و اداري -

 متر مربع پاركينگ

مترمربع  555نفر شاگرد  155به ازاء هر -

 ست.زمين ورزشي نياز ا

 هاي مشابه قرار گيرد.ها و ديگر كاربري مناسب است كه در جوار فضاهاي سبز، ورزشي، باز، پارك

هايي كه عرض حريم آنها )فاصله دو ها و همچنين خيابانو بزرگراه 1هاي شرياني درجه راهزرگاستقرار در ب-

 بست ممنوع است هاي بن چهها و كومتر باشد، همچنين خيابان13حد مالكيت طرفين خيابان( كمتر از 

 ترين تقاطع الزامي استرعايت فواصل زير بين ورودي مدرسه و نزديك-

 متر 15بعد از تقاطع )حداقل(  -متر25قبل از تقاطع )حداقل(  2خيابان شرياني درجه 

 متر4بعد از تقاظع )حداقل(  -متر4خيابان محلي، قبل از تقاطع )حداقل( 

بنزين،  ها، پمپ هاي سالمندان، كتابخانه ها، خانه ها، آسايشگاهبيمارستان استقرار اين مدارس در كنار-

 آور زباله، تأسيسات شهري و نظاير آنها ممنوع است جمع  ايستگاه

 (2-3رعايت فواصل طبق بند )

حداقل -

تفكيك 

دبستان 

متر 2755

توصيه 

 شود مي
 

 

 

 راهنمائي غير انتفاعي

 همجواري ساير مشخصات
مشخصات 

 هاكاربري

فضاي باز سرپوشيده جزء زيربنا -

 شود محاسبه نمي

آموز يك محل  دانش 25به ازاء هر -

 بوس پاركينگ براي ميني

به ازاء هر كارمند شاغل سه محل -

 پاركينگ

مترمربع 1555نفر شاگرد  155به ازاء هر -

 زمين ورزشي الزم است

 يگر كاربريهاي مشابه قرار گيرد.ها و د مناسب است كه در جوار فضاهاي سبز، ورزشي، باز، پارك

و بزرگراهها و همچنين خيابانهايي كه عرض حريم آنها )فاصله  1استقرار در بر راههاي شرياني درجه -

 بست ممنوع است هاي بن متر باشد، همچنين خيابانها و كوچه13دو حد مالكيت طرفين خيابان( كمتر از 

 ين تقاطع الزامي استرعايت فواصل زير بين ورودي مدرسه و نزديكتر-

 متر 15بعد از تقاطع )حداقل(  -متر25قبل از تقاطع )حداقل(  2خيابان شرياني درجه 

 متر4بعد از تقاظع )حداقل(  -متر4خيابان محلي، قبل از تقاطع )حداقل( 

ن، بنزي ها، پمپ هاي سالمندان، كتابخانه ها، خانه استقرار اين مدارس در كنار بيمارستانها، آسايشگاه-

 آور زباله، تأسيسات شهري و نظاير آنها ممنوع است جمع  ايستگاه

 (2-3رعايت فواصل طبق بند )

حداقل -

تفكيك 

متر  2555

توصيه 

 شود مي
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 دبيرستان غير انتفاعي

 ساير مشخصات
 همجواري

 

مشخصات 

 كاربريها

فضاي آزمايشگاهها مجزا ار فضاي -

 كالسها باشد

ك محل دانش آموز ي 25به ازاء هر -

 بوس پاركينگ براي ميني

به ازاء هر نفر كادر آموزشي و اداري -

 يك محل پاركينگ

مترمربع  1555شاگرد،  155به ازاء هر -

 زمين ورزشي نياز است.

 ها و ديگر كاربريهاي مشابه قرار گيرد. مناسب است كه در جوار فضاهاي سبز، ورزشي، باز، پارك

و بزرگراهها و همچنين خيابانهايي كه عرض حريم آنها )فاصله  1استقرار در بر راههاي شرياني درجه -

 بست ممنوع است هاي بن متر باشد، همچنين خيابانها و كوچه13دو حد مالكيت طرفين خيابان( كمتر از 

 رعايت فواصل زير بين ورودي مدرسه و نزديكترين تقاطع الزامي است-

 متر 15بعد از تقاطع )حداقل(  -متر25قبل از تقاطع )حداقل(  2يابان شرياني درجه خ          

 متر4بعد از تقاظع )حداقل(  -متر4خيابان محلي، قبل از تقاطع )حداقل( 

بنزين،  ها، پمپ هاي سالمندان، كتابخانه ها، خانه استقرار اين مدارس در كنار بيمارستانها، آسايشگاه-

 باله، تأسيسات شهري و نظاير آنها ممنوع استآور ز جمع  ايستگاه

 (2-3رعايت فواصل طبق بند )

حداقل -

تفكيك 

توصيه  15555

 شود مي
 

 

 باشد شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ضروري مي 0/33/74رعايت مصوبه مورخ  :1توضيح

با توجه به تعداد دانش  اندازه قطعات تفکيکي و مقررات ساختماني اراضي آموزشي در سطوح مختلف :2توضيح 

 آموزش و سطح سرانه طبق ضوابط سازمان تجهيز و نوسازي مدارس نيز عالوه بر اين ضوابط پيوست شده است.

 

 پاسگاه پليس

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

 پاركينگ مترمربع5به ازاء هر كارمند -

گاه،  در پاسگاه بايد پاركينگ، محوطه صبح-

، انبار اسلحه و بازداشتگاه، سرويس بهداشتي

 در نظر گرفته شود. …هاي اداري و  اطاق

مراكز تجاري حمل و نقل و اداري مناسب است،  -

اما در كنار مراكز آموزشي، درماني و بهداشتي، 

رفاهي و تربيتي، انبارهاي سوخت و زباله نامناسب 

 باشد مي

 (2-3رعايت فواصل طبق بند )

 عمترمرب 1555حداقل تفكيك -

 شود توصيه مي

احداث مطابق ضوابط احداث بناي  -

 طرح
 

 

 ايستگاه آتش نشاني

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

 شود فضاي باز سرپوشيده جزء زيربنا محسوب نمي-

نشاني بايد برق فشارقوي، سيستم  ايستگاه آتش-

هاي اداري، خدماتي و سرويس  هشداردهنده، اطاق

 برخوردار باشد …ي و بهداشتي، فضاي ورزش

همجواري در كنار مراكز تجاري، اداري، صنعتي، -

انبار سوخت و كاال مناسب است، ضمناً دور از 

مراكز درماني و بهداشتي، آموزشي، پارك و 

 فضاي باز آسايشگاه قرار گيرد

توصيه  متر مربع 1555حداقل تفكيك -

 شود مي

 احداث مطابق ضوابط احداث بنا -

 

 ه عملكردي مسكوني(مذهبي )منطق

 مشخصات كاربريها همجواري ساير ويژگيها

مترمربع  55مترمربع زيربنا،  35به ازاء هر  -

 پاركينگ

% مساحت 15احداث تجاري حداكثر تا  -

باشد، الكن جزء زيربنا  زمين، بالمانع مي

 شود محسوب مي

هاي عمومي  مناسب است كه در كنار كاربري

 ، ورزشي، پاركاستقرار يابد مانند آموزشي

بنزين، ايستگاه  االمكان در كنار پمپ حتي-

آوري زباله، تأسيسات شهري مستقر  جمع

 (2-3فواصل مطابق بند ) نشود

 مترمربع 255حداقل تفكيك  -

 احداث مطابق ضابطه احداث بنا -

% سطح 55در اين منطقه با حداكثر  -

متر عقب نشيني از بر معبر و  4اشغال با 

امكان احداث كاربرد رضايت همسايه 

 مذهبي وجود دارد
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 اي( مذهبي )منطقه عملكردي محله

 مشخصات كاربريها همجواري ساير ويژگيها

مترمربع  55مترمربع، زيربنا  35به ازاء هر  -

 پاركينگ

% مساحت زمين 15احداث تجاري تا  -

باشد، اما جزء زيربنا محسوب  بالمانع مي

 شود مي

هاي عمومي  بريمناسب است كه در كنار كار

 استقرار يابد مانند آموزشي، ورزشي، پارك

بنزين، ايستگاه  االمكان در كنار پمپ حتي-

آوري زباله، تأسيسات شهري مستقر  جمع

 (2-3فواصل مطابق بند ) نشود

 مترمربع 355حداقل تفكيك  -

 احداث مطابق ضابطه احداث بنا -

 

 

 اي( مذهبي )منطقه عملكردي ناحيه

 مشخصات كاربريها همجواري اساير ويژگيه

مترمربع  55مترمربع زيربنا، 35به ازاء هر  -

 پاركينگ 

% مساحت زمين بالمانع 15احداث تجاري تا  -

 شود است، الكن جزء زيربنا محسوب مي
 

هاي عمومي استقرار يابد مانند  مناسب است كه در كنار كاربري

 آموزشي، ورزشي، پارك

آوري زباله، تأسيسات  نزين، ايستگاه جمعب االمكان در كنار پمپ حتي-

 (2-3فواصل مطابق بند ) شهري مستقر نشود

 مترمربع  555حداقل تفكيك  -

 احداث مطابق ضابطه احداث بنا -

 

 مذهبي )منطقه عملكردي شهري(

 مشخصات كاربريها همجواري ساير ويژگيها

 مترمربع پاركينگ 55مترمربع زمين،  35به ازاء هر  -

% مساحت زمين بالمانع است، اما 15تجاري تا  احداث -

 شود جزء زيربنا محسوب مي

هاي عمومي  مناسب است كه در كنار كاربري

 استقرار يابد مانند آموزشي، ورزشي، پارك

بنزين، ايستگاه  االمكان در كنار پمپ حتي-

آوري زباله، تأسيسات شهري مستقر  جمع

 (2-3فواصل مطابق بند ) نشود

 شود. توصيه مي متر 1555يك حداقل تفك -

 احداث مطابق ضوابط احداث بنا -

 نمايد. ها از جداول كاربريها تبعيت مي :  سطوح و سرانه1توضيح

 شود. % سطح زمين احداث شود، اما جزء زيربنا محسوب مي11تواند تا  : واحدهاي تجاري مي2توضيح 

 

 ضوابط کاربریهای آموزشی 
 كودكستان

 مشخصات كاربريها اريهمجو ساير ويژگيها

متر مربع  555حداقل مساحت مناسب  -

 شود توصيه مي

اندازه قطعات تفكيكي و مقررات ساختماني  -

اراضي آموزشي در سطوح مختلف با توجه به 

تعداد دانش آموزش و سطح و سرانه طبق 

ضوابط سازمان تجهيز و نوسازي مدارس نيز 

 عالوه بر اين ضوابط پيوست شده است.

 جواري مناسبهم-1

 همجواري با محالت مسكوني -

 همجواري با مؤسسات فرهنگي، ورزشي -

 همجواري با فضاهاي سبز عمومي -

 همجواري نامناسب-2

آوري  ايستگاه جمع -بيمارستان -پمپ بنزين-

 تأسيسات شهري -زباله

 (2-3فواصل مطابق بند ) -

 شود. توصيه مي متر 555حداقل تفكيك  -

 شود يده جزء زيربنا محسوب نميفضاي باز سرپوش -

ها  فضاي بازي كودكان كامالً جدا از ساير فعاليت  -

 باشد

 به ازاء هر كادر آموزشي يك محل پاركينگ -

 كودك يك محل پاركينگ براي 25به ازاء هر  -

 بوس ميني
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 دبستان

 مشخصات كاربريها همجواري ساير ويژگيها

 2755 مناسبحداقل مساحت  -

 شود. صيه ميتومترمربع 

 نفر  35-35متوسط هر كالس  -

 555نفر ، متوسط  255ظرفيت حداقل  -

 نفر 755نفر، حداكثر 

 

 مناسب:-1

 همجواري با محالت مسكوني -

 همجواري با مؤسسات فرهنگي  -

 همجواري با فضاي سبز عمومي -

 نامناسب:-2

ايستگاه  -بيمارستان -پمپ بنزين-ها كارگاه

 سات شهريتأسي -آوري زباله جمع

 متر 555هاي صنعتي مزاحم  حداقل فاصله از كارگاه

رو تقاطع نداشته  المقدور با سواره هر دبستان حتي

فواصل  باشد و از خيابانهاي اصلي و فرعي دور باشد

 (2-3مطابق بند )

 شود. توصيه ميمترمربع  2755حداقل تفكيك -1

 شود فضاي باز سرپوشيده جزء زيربنا محسوب نمي -

2- 

كودك يك محل پاركينگ براي  25به ازاء هر  -

 بوس ميني

به ازاء هر نفر كادر آموزشي و اداري، يك واحد  -

 پاركينگ

 

 راهنمايي

 مشخصات كاربريها همجواري ساير ويژگيها

مترمربع  2555 مناسبمساحت 

 شود توصيه مي

 رفيت ظ

 نفر 255حداقل -

 نفر 355متوسط -

 نفر 1255حداكثر -

 نفر 35-45س متوسط هر كال-

 همجواري مناسب

 هاي بازي همجواري با زمين-

 همجواري با مؤسسات و مراكز فرهنگي-

 همجواري با فضاي سبزعمومي-

 محدوديتهاي همجواري-

 ها كارگاه-

آوري زباله،  بنزين، بيمارستان، ايستگاه جمع پمپ-

 (2-3فواصل مطابق بند ) تأسيسات شهري

 شود مي توصيهمترمربع 2555حداقل تفكيك  -

 شود فضاي باز سرپوشيده جزء زيربنا حساب مي -

آموز يك محل پاركينگ جهت  دانش 35به ازاء هر  -

 بوس يا سرويس الزامي است ميني

بايست زمين ورزشي به ازاء  در داخل يا خارح مدرسه مي -

 مترمربع تأمين شود 1555نفر شاگرد  155هر 

 

 دبيرستان

 كاربريهامشخصات  همجواري ساير ويژگيها

 مترمربع15555مناسب مساحت 

 شود توصيه مي

 رفيتظ

 نفر355حداقل -

 نفر 1255متوسط -

 نفر 2555حداكثر -

 نفر 45-45متوسط هر كالس -

 همجواري مناسب-1

 همجواري با فضاي سبز عمومي-

 همجواري با مؤسسات و مراكز فرهنگي-

 همجواري با زمين ورزشي-

 محدوديتها-2

آوري  ايستگاه جمع -نزينپمپ ب -ها ه كارگا-

فواصل مطابق  تأسيسات شهري -بيمارستان -زباله

 (2-3بند )

 شود توصيه مي مترمربع15555حداقل تفكيك  -

 باشد فضاي آزمايشگاه مجزا از فضاي كالسها مي -

 يك پاركينگ به ازاء هر كادر آموزشي -

آموز يك محل پاركينگ سرويس تأمين  دانش 35به ازاء هر  -

 شود

نفر  155در داخل يا خارج مدرسه زمين ورزشي به ازاء هر  -

 مترمربع الزم است 1555آموز  دانش

 

 :توضيح

 نمايد سطوح و سرانه از جداول کاربريها تبعيت مي -3

در صورت وجود ضابطه مشخص از طرف ادارة آموزش و پرورش و ديگر سازمانها و مغايرت با اين  -0

 ردضوابط، ضوابط آنها مالك عمل قرار گي

 گيرد. بندي مالك قرار مي بندي مغايرتي وجودداشت ضوابط منطقه در صورتي که بين اين ضوابط و منطقه -1
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 نفر دانشجو يک واحد است. 02حداقل تعداد پارکينک واحدهاي آموزش عالي به تناسب هر   -4

 

 درمانگاه

 مشخصات كاربريها همجواري ساير ويژگيها

 متر 255 مناسبمساحت -

 شود وشيده جزء زيرنبا محسوب نميفضاي باز سرپ-

تأسيسات مورد نياز در حد معاينات سرپايي، واكسيناسيون، -

 آزمايشگاه، فيزيوتراپي و ... است

درب ورودي پاركينگ بايد مستقل از درب ورودي بيماران در -

 نظر گرفته شود
 

حداكثر دسترسي به تأسيسات شهري -

 را داشته باشد

ي آموزش استقرار در جوار عملكردها-

 عمومي 

آوري زباله و  بنزين و ايستگاه جمع پمپ-

 ها مجاز نيست كارگاه

 (2-3رعايت فواصل مطابق بند )

توصيه  متر 355حداقل تفكيك  -

 شود مي

 متر 25حداقل عرض  -

مترمربع زيربنا نياز به يك واحد  55هر  -

 پاركينگ دارد

 احداث مطابق ضوابط احداث بنا -

 

 مركز بهداشت

 مشخصات كاربريها همجواري ويژگيهاساير 

 شود فضاي باز سرپوشيده جزء زيربنا محسوب نمي-

 مترمربع 2555مناسبحداقل مساحت -

اين مركز شامل تأسيساتي مانند مركز تنظيم خانواده،  -

 بيماريهاي واگير، واكسيناسيون و .... است

درب ورودي پاركينگ بايد مستقل از درب وروي بيماران در -

 گرفته شودنظر 

حداكثر دسترسي به تأسيسات و -

 ارتباطات شهري

استقرار در جوار عملكردهاي -

آموزش عمومي، پمپ بنزين، 

ها  آوري زباله و كارگاه ايستگاه جمع

 مجاز نيست.

 (2-3رعايت فواصل مطابق بند )

 شود توصيه مي متر2555حداقل تفكيك -

 متر 45حداقل عرض بر معبر -

ربع سطح كل زيربنا يك مترم 55به ازاء هر -

 پاركينگ واحد

 احداث مطابق ضوابط احداث بنا -

 

 بيمارستان

 مشخصات كاربريها همجواري ساير ويژگيها

 تعبيه آسانسور ضروري است-

متر به  12به خيابانهاي اصلي يا حداقل  -

 باال دسترسي داشته باشد

درب ورودي پاركينگ بايد مستقل از -

 ظر گرفته شوددرب ورودي بيماران در ن

 مناسب: -1

 هاي سبز فضا-

 حداكثر دسترسي به تأسيسات شهري-

 نامناسب: -2

هاي توريستي، گردشگري ، ايستگاه  عدم همجواري با هتل، اقامتگا-

هاي توليد سر و صدا و  آوري زباله، پمپ بنزين، آموزش عمومي، محل جمع

 (2-3رعايت فواصل مطابق بند ) ها كارگاه

توصيه  1555حداقل تفكيك -

 شود مي

به ازاء هر پنج تختخواب -

 يك واحد پاركينگ

احداث مطابق ضوابط  -

 احداث بنا

 %25حداقل فضاي باز -

 

 توضيح: 

 باشد هاي عملکردي مربوطه مي امکان استقرار هريک از اين کاربريها مطابق طرح و ضوابط منطقه -3

ت بهداشتي و درماني از طرف وزرات در صورت وجود ضوابط احداث و تفکيک براي هر يک از تأسيسا -0

 باشد بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، ضوابط اين وزارت مالك عمل مي

ديگر تأسيسات بهداشتي و درماني در صورت وجود ضابطه از ضوابط وزارت بهداشت و درمان و  -1

 آموزش پزشکي و در غير اين صورت از ضوابط احداث بنا تبعيت نمايد.
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 اي( ورزشي )محله

 مشخصات كاربريها همجواري ير مشخصاتسا

متر مربع  555به ازاء هر  -

يك واحد پاركينگ در نظر 

 گرفته شود

مناسب است كه درجوار پاركها و فضاهاي سبز، تأسيسات آموزشي در -

 محالت مسكوني استقرار يابد.

آوري زباله، تأسيسات درماني و بهداشتي  االمكان از محلهاي جمع حتي-

 ر باشددو كارگاهو 

 (2-3رعايت فواصل مطابق بند ) 

 شود توصيه مي متر 3555حداقل تفكيك -

 متر  5حداقل ارتفاع فضاهاي ورزشي  -

سطح اشغال و حجم بنا بايد هماهنگ با  -

 ضوابط احداث بنا باشد

 

 اي و شهري ورزشي ناحيه

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

ء هر هاي داخل سالن به ازا براي ورزش-

مترمربع و براي ورزشهاي ميداني به ازاء 35

متر مربع پاركينگ 25مترمربع 155هر 

 تأمين گردد
 

مناسب است كه درجوار تأسيسات 

اي قرار گيرد و  اي و ناحيه آموزشي،پاركهاي محله

همچنين از مجاورت با تأسيسات بهداشتي و 

آوري  هاي جمع درماني، تأسيسات صنعتي،محل

 شوددداري  زباله خو

 (2-3رعايت فواصل مطابق بند )

توصيه هكتار  3حداقل تفكيك -

 شود مي

سطح زيربنا و طبقات و فضاي باز -

بسته به معيارهاي هر يك از مصارف 

 تأسيسات ورزشي رعايت گردد

در صورتي که سازمان تربيت بدني داراي ضوابط خاصي براي هر يک از عملکردهاي ورزشي و : 1توضيح

 ي باشد مالك عمل خواهد بود.فعاليتهاي ورزش

حداقل تفکيک و ديگر مشخصات مربوط به استاديوم و فضاهاي بزرگ ورزشي با توجه به نيازها،  :2توضيح 

 توان دريافت نمود. امکانات و استانداردهاي الزم از سازمان تربيت بدني مي

توانند در  همسايگان ميباشگاههاي خصوصي کوچک به شرط ورودي مجزا و بدون مزاحمت براي  :3توضيح 

 استقرار يابند. …اي، شهري، و اي، ناحيه عملکردهاي مسکوني، محله

نفر گنجايش تماشاگر يک  12براي استاديومهاي ورزشي که محل انجام مسابقات هستند به ازاء هر  :4توضيح

 واحد پارکينگ عمومي در داخل محوطه ايجاد شود.

 

 پارك و فضای سبز 
 و نوجوانان زمين بازي كودكان

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات 

تأمين پاركينگ دوچرخه و موتورسيكلت در محوطه زمين -

توصيه  متر مربع پاركينگ( 5متر مربع 255)ترجيحاً به ازاء هر 

 شود مي

مراكز پذيرائي و موارد   احداث كتابخانه، سالن اجتماعات، -

به اينكه تفكيك  % پارك( مشروط5مشابه )در سطح كمتر از 

 آنها از پارك ممكن نباشد مجاز است.

عمومي كودك مثل  –تأسيسات فرهنگي و اجتماعي  -

كتابخانه، مهد كودك، مراكز پرورش فكري كودكان و موزه و 

 موارد مشابه مجاز است.

 % نباشد.5سطح ساختمان بيشتر از  -

اي،  محله در مناطق عملكردياستقرار  -

هريك از آنها  طبق ضوابط أي ناحيه

پدير است، ضمناً مناسب است در كنار  امكان

هاي آموزشي، ورزشي، فضاي سبز  كاربري

 قرار گيرد.

متر  255متر از ايستگاه زباله  255به فاصله  -

توانند  متر از پمپ بنزين مي 55از كارگاه و 

 مستقر شوند

متر  555ندارد ليكن حداقل تفكيك -

 شود توصيه مي

% سطح كل زمين 5 سطح زيربنا از-

 تجاوز نكند

 شود توصيه مي طبقه1تعداد طبقه -

 % سطح زمين25حداقل سطح آزاد -
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 پارك كودك

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

تأمين پاركينگ به اندازه مورد نياز در اين اراضي )ترجيحاً -

 شود توصيه مي مترمربع پاركينگ(5متر مربع 255به ازاء هر 

مراكز پذيرائي و موارد   كتابخانه، سالن اجتماعات،احداث  -

% پارك( مشروط به اينكه 5مشابه )در سطح كمتر از 

 تفكيك آنها از پارك ممكن نباشد مجاز است.

عمومي كودك مثل  –تأسيسات فرهنگي و اجتماعي  -

كتابخانه، مهد كودك، مراكز پرورش فكري كودكان و موزه 

 و موارد مشابه مجاز است.

 % نباشد.5طح ساختمان بيشتر از س -

هاي  المقدور در كنار كانون حتي-

فرهنگي، آموزشي،ورزشي باز قرار 

 گيرد.

متر از ايستگاه زباله  255به فاصله  -

متر از پمپ  55متر از كارگاه و  255

 توانند مستقر شوند بنزين مي

مترمربع  255 ندارد. حداقل تفكيك-

 شود توصيه مي

سطح كل زيربنا در اراضي تفريحي -

 تواند باشد % سطح زمين مي5

حداكثر تعداد طبقات دو طبقه -

 شود توصيه مي

 %25حداقل سطح آزاد -

 

 اي( اي )منطقه عملكردي محله پارك محله

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

 % مساحت به پاركينگ اختصاص يابد15-

در اين اراضي با احداث زمين بازي، كتابخانه، -

 مجاز است …فريحات سالم، پارك كودك وت

المقدور در كنار فعاليتهاي آموزشي  حتي-

 و فرهنگي باشد

 255متر از ايستگاه زباله  255به فاصله  -

متر از پمپ بنزين  55متر از كارگاه و 

 توانند مستقر شوند مي

توصيه مترمربع  15555 ندارد حداقل تفكيك-

 شود مي

 مين باشد% سطح كل ز5سطح كل زيربنا -

 شود توصيه مي طبقه 2حداكثر تعداد طبقات -

 %25حداقل سطح آزاد -

 

 اي( اي )درمنطقه عملكردي ناحيه پارك ناحيه

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

 هكتار 4-2مساحت مناسب -

% مساحت به فضاي پاركينگ 15 -

 اختصاص يابد

المقدور درجوار فعاليتهاي آموزشي و  حتي-

 ي قرار داشته باشدفرهنگ

متر  255متر از ايستگاه زباله  255به فاصله  -

توانند  متر از پمپ بنزين مي 55از كارگاه و 

 مستقر شوند

 شود توصيه مي هكتار 2 ندارد حداقل تفكيك-

 % سطح زمين تجاوز نكند5سطح كل زيربنا از -

 شود توصيه مي طبقه 2حداكثر تعداد طبقات -

 % كل سطح زمين25حداقل سطح فضاي باز -

 

 پارك شهري )درمنطقه عملكردي شهر(

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

 2حداقل  مناسبمساحت -

 هكتار 

% مساحت به پاركينگ 15 -

 اختصاص يابد

 به راههاي اصلي  شهري دسترسي داشته باشد-

المقدور در كنار فعاليتهاي آموزشي، فرهنگي  حتي-

 قرار داشته باشد

آوري زباله  هاي جمع از ايستگاهمتر  155فاصله به -

 قرار داشته باشد

هكتار توصيه  2ندارد ليكن حداقل تفكيك -

 شود مي

 %5سطح كل زيربنا در طبقات -

 شود توصيه مي طبقه 2حداكثر طبقات -

 % سطح زمين25حداقل سطح آزاد -
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 تجاری  

 اي( )تجاري محله

 هامشخصات كاربري همجواري ساير مشخصات

حداقل  انبار، سرويس بهداشتي-

% زيربنا بايد درنظر گرفته 15معادل 

 شود

به ازاء هر واحد تجاري و يا هر  -

متر مربع زيربنا )در واحدهاي  25

متر( تأمين يك واحد  25بزرگتر از 

 پاركينگ الزامي است.

در مناطق عملكردي -

اي استقرار،  محله

 پذير است امكان
 

 مربع متر 255 حداقل تفكيك-

 متر2 قحداقل عم-

 متر4حداقل عرض -

 متر 5/5حداكثر ارتفاع -

 متر مربع 35حداقل تفكيكي اعياني  -

تواند احداث بنا نمايد ليكن در  % زمين مي155در ساختمانهاي تجاري  -

% 25سقف طبقه همكف بايد امكان ايجاد فضاي سبز در سطحي معادل 

 مساحت زمين ايجاد شود

% در فضاي باز اعمال 3روي زمين باشد ضريب  چنانچه فضاي باز -

 شود مي

 احداث مطابق ضوابط احداث بنا -

 

 اي( تجاري )ناحيه

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

فضاي الزم جهت بارگيري و باراندازي در  -

 نظر گرفته شود.

قسمتهائي مانند انبار، سرويس بهداشتي، -

 دقسمت فروش بايد در نظر گرفته شو

 % زيربنا15حداقل معادل 

متر  25به ازاء هر واحد تجاري و يا هر  -

متر(  25مربع زيربنا )در واحدهاي بزرگتر از 

 تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است.

مناسب است كه با فضاهاي -

همجواري  …سبز عمومي و

 داشته باشد
 

 متر 355حداقل تفكيك -

 متر2حداقل عمق -

 متر5حداقل عرض -

 متر 5/5ر ارتفاع حداكث-

 متر مربع 35حداقل تفكيكي اعياني  -

تواند احداث بنا  % زمين مي155در ساختمانهاي تجاري  -

نمايد ليكن در سقف طبقه همكف بايد امكان ايجاد فضاي 

 % مساحت زمين ايجاد شود25سبز در سطحي معادل 

% در فضاي 3چنانچه فضاي باز روي زمين باشد ضريب  -

 شود باز اعمال مي

 احداث مطابق ضوابط احداث بنا -

 

 تجاري )شهري(

 مشخصات كاربريها همجواري ساير مشخصات

فضاي الزم جهت بارگيري  -

و باراندازي در نظر گرفته 

 شود

به ازاء هر واحد تجاري و  -

متر مربع زيربنا )در  25يا هر 

متر(  25واحدهاي بزرگتر از 

تأمين يك واحد پاركينگ 

 الزامي است.

ناسب است كه با مراكز م-

منطقه و در  خدماتي شهري

استقرار  شهري عملكردي

 يابد

 مربعمتر  555 حداقل تفكيك-

 متر15حداقل عمق -

 پمتر5حداقل عرض -

 متر 5/5حداكثر ارتفاع -

 متر مربع 35حداقل تفكيكي اعياني  -

تواند احداث بنا نمايد ليكن در  % زمين مي155در ساختمانهاي تجاري  -

% 25طبقه همكف بايد امكان ايجاد فضاي سبز در سطحي معادل سقف 

 مساحت زمين ايجاد شود

% در فضاي باز اعمال 3چنانچه فضاي باز روي زمين باشد ضريب  -

 شود مي

 احداث مطابق ضوابط احداث بنا -
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 ضوابط اداره کل نوسازي مدارس براي فضاهاي پرورشي و مدارس غيرانتفاعي

 3فرم شماره 
 

 احداث كانونهاشاخص 

 هاي فرهنگي تربيتي شاخص احداث كانون

 شرايط               مساحت حداقل زمين مساحت حداقل زير بنا داقل دانش آموزان منطقه شاخص نسبي

 كانون

 جمعيت دانش آموزي=  

000/00 
M نفر 000/00

2  0000 M
2  000/10 

 0درجه 

 جمعيت دانش آموزي=  

000/00 
M نفر 000/00

2  0000 M
2  000/8 

 4درجه 

 جمعيت دانش آموزي=  

10000 
M نفر 000/10

2 1000 M
2  000/0 

  0درجه 

 جمعيت دانش آموزي=  

000/10 
M نفر 000/10

2  1000 M
2  000/0 

 0درجه 

 جمعيت دانش آموزي=  

0000 
M نفر 0000

2  000 M
2  1000 

 1درجه 

 
 ها به نسبت متراژ آنها فضاهاي مورد نياز کانون

 اداري و خدماتي -3

 رفاهي -0

 آموزشي -1

 ادبي -فرهنگي -4

 هنري -5

 ورزشي -6

 
 5و 4و 3و 2و 1تربيتي درجه  -هاي فرهنگي متراژ كانون

 درجه                      

 بخش
2 1 2 0 0 

 

  m 000 m 001 m 091 m 000 m 100 اداري خدماتي

  m 004 M 000 m 140 m 100 m 100 رفاهي

  m 111 m 000 m 090 m 000 m 100 مهارتي( آموزشي )علمي و

  m 080 m 410 m 060 m 008 m 110 فرهنگي، ادبي

  m 060 m 000 m 008 m 000 m 100 هنري

  m 1196 m 910 m 090 m 101 m 100 ورزشي

  m 0106 m 0600 m 1806 m 000 m 660 جمع
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  114 ......................................................................................................................................................................  1پيوست شماره 

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 
0 0 1 

 دانش آموزيظرفيت  مساحت ظرفيت دانش آموزي مساحت ظرفيت دانش آموزي مساحت

 نفر M2 00 16كالس  نفر M2 00 16كالس  نفر M2 00 16كالس 

 نفر M201 00كالس  نفر M201 16كالس  نفر M2 40 16كالس 

 نفر M210 10كالس  نفر M201 00كالس  نفر M2 01 00كالس 

 نفر M210 10كالس  نفر M201 00كالس  نفر M2 10 10كالس 

 نفر M260 00كالس  نفر M200 00كالس  نفر M2 08 00كتابخانه 

 نفر M210 10كالس  نفر M28 10كالس  نفر M2 108 100سالن نمايش

   نفر M210 10كالس  نفر M2 10 10كالس 

 نفر M200 16كالس  نفر M200 16كالس  نفر M2 00 16كارگاه  

 نفر M200 10كالس  نفر M200 16كالس  نفر M2 00 10كارگاه 

 نفر M2 10 10كالس  نفر M2 01 10س كال نفر M2 00 16كالس 

   نفر M2 10 10كالس  نفر M2 00 10كارگاه 

     نفر M2 01 10كالس 

     نفر M2 10 10كالس 

 نفر M2 10 00سالن ورزشي   نفر M2 90 00سالن ورزشي   نفر M2 180 40سالن ورزشي  

 رنف 10 زمين واليبال نفر 10 زمين واليبال نفر 10 زمين واليبال

 نفر 00 زمين فوتبال نفر 00 زمين فوتبال نفر 00 زمين فوتبال

   نفر 10 زمين بسكتبال نفر 10 زمين بسكتبال

     10 

     1 

 نفر 009 فعاليت 11 نفر 090 فعاليت 14 نفر 060 فعاليت 11

 نفر 0008 009×10=0008 نفر 0040 090×10=0040 نفر 4006 060×10=4006
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  115 ......................................................................................................................................................................  1پيوست شماره 

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 1شماره  فرم

 
 شاخص فضاهاي مورد نياز بر حسب برنامه

 1 2 درجه

 ظرفيت دانش آموز مساحت ظرفيت دانش آموز مساحت برنامه

 مهارتي -بخش علمي

 M2 00كالس 

 M240كالس 

 M240كالس 

 M201كالس 

 M200كالس 

 نفر 16

 نفر16

 نفر 16

 نفر 00

 نفر 10

 M200كالس 

 M240كالس 

 M201كالس 

 M210كالس 

 

 رنف 16

 نفر 16

 نفر 00

 نفر 10

 بخش فرهنگي و ادبي

 M210كالس 

 M2 160كالس 

 M1 10كالس

 نفر 00

 نفر 100

 نفر 10

 M2 04كتابخانه 

 M2100سالن نمايش 

 M210كالس 

 نفر 00

 نفر 100

 نفر 10

 بخش هنري

 M200كارگاه 

 M200كارگاه 

 M240كارگاه 

 M200كارگاه 

 M2 00كالس 

 M240كالس 

 M210كالس 

 نفر 16

 نفر 16

 نفر 16

 نفر 16

 نفر 10

 نفر 10

 نفر 10

 M200كارگاه 

 M200كارگاه 

 M200كالس 

 M2 00كالس 

 M210كالس 

 

 نفر 16

 نفر 00

 نفر 10

 نفر 10

 نفر 10

 

 m2  02كالس انجمن 

 

 بخش ورزشي

 M2106سالن ورزش 

 نفر 10

 زمين واليبال

 زمين فوتبال

 زمين بسكتبال

 استخر

 نفر 00

 M210كالس 

 نفر 10

 نفر 00

 نفر 10

 نفر 00

 M2000سالن ورزش 

 نفر 10

 زمين واليبال

 زمين فوتبال

 زمين بسكتبال

 استخر

 نفر 00

 

 نفر 10

 نفر 00

 نفر 10

 نفر 00

 نفر 416 فعاليت 18 نفر 001 فعاليت 00 جمـــــع

 نفر 4990 416×10=4990 نفر 6000 001×10=6000 ظرفيت در طول ترم
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  116 ......................................................................................................................................................................  1پيوست شماره 

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

    )) حداقل سطوح دبستان غير انتفاعي ((                                        
 مترمربع                                                                         

 تعداد كالس
 سرانه محوطه سرانه زير بنا تعداد طبقات

 سرانه زمين غير انتفاعي حداقل زمين غير انتفاعي
 غير انتفاعي استاندارد غير انتفاعي استاندارد تفاعيغير ان استاندارد

0 1 0 88/0 0/0 69/4 0/0 100 ¼ 

10 0 0 00/0 10/0 80/0 0 1100 10/0 

10 0 0 10/0 08/0 61/0 8/0 1000 81/0 

00 0 0 00/0 0/0 41/0 1/0 1900 18/0 

 

 

 )) حداقل سطوح مدارس راهنمائي غير انتفاعي ((

 

 تعداد كالس
 سرانه محوطه سرانه زير بنا طبقاتتعداد 

 سرانه زمين غير انتفاعي حداقل زمين غير انتفاعي
 غير انتفاعي استاندارد غير انتفاعي استاندارد غير انتفاعي استاندارد

0 1 0 11/1 01/6 10/6 4 600 14/0 

6 0 0 10/0 00/4 01/4 6/0 800 19/0 

9 0 4 00/4 10/0 00/4 1/0 1000 04/0 

10 0 4 00/4 08/0 98/0 80/0 1010 90/0 

10 0 4 01/4 06/0 19/0 10/0 1000 81/0 

18 0 4 10/4 40/0 90/0 60/0 1800 11/0 
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  117 ......................................................................................................................................................................  1پيوست شماره 

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 

 

 )) فضاها و سطوح مورد نياز دبستان هاي غير انتفاعي ((

 

 نوع فضا

 تعداد كالس

(2) (01) (02) (01) 

 سطح زيربنا تعداد سطح زيربنا دادتع سطح زيربنا تعداد سطح زيربنا تعداد

 غير انتفاعي استاندارد

 استاندارد

 غير انتفاعي استاندارد غير انتفاعي استاندارد غير انتفاعي

 761 861 01 271 618 02 281 120 01 091 006 2 كالس درس

 26 - 0 26 - 0 01 - 0 01 - 0 اتاق كامپيوتر

 08 20 0 01 01 0 01 01 0 01 01 0 كتابخانه

  11 0 26 26 0 01 01 0 02 02 0 نمازخانه

 010 010 7 87 87 6 70 70 2 12 12 2 قسمت اداري

 00 00 0 00 00 0 00 00 0 00 00 0 اتاق بهداشت

 01 01 0 06 06 0 6 6 0 - - - اتاق ورزش

 00 00 0 9 9 0 6 6 0 6 6 0 آبدارخانه

 00 00 1 9 9 2 01 - 0 6 6 0 سرويس معلمين

 012 092 0 081 001 0 001 021 0 71 82 0 سالن چند منظوره

 08 01 0 02 08 0 00 02 0 00 00 0 انبار

 6 6 0 6 6 0 6 6 0 6 6 0 انبار وسايل نظافت

  21 0 02 02 0 01 01 0 02 02 0 موتورخانه

 0202 0122 - 0102 0001 - 701 779 - 100 110 - جمع

 062 262 - 012 077 - 010 091 - 81 001 - فضاهاي ارتباطي

 018 070 - 88 018 - 61 016 - 22 80 - سطح اشغال ديوارها

سرويسهاي بهداشتي 

 دانش آموزان

2 02 02 01 21 21 02 12 12 01 61 61 

 12 21 0 12 21 0 12 21 0 12 21 0 سرايداري

 0812 0098 - 0118 0691 - 990 0099 - 611 699 - جمع كل زيربنا

 2/0 12/2 - 28/0 02/2 - 70/0 22/2 - 2/2 88/2 - سرانه

 

 سطح به مترمربع 

 سطح اشغال ديوارها با توجه به اجراي اسکلت فلزي در اين مدارس و ديوارهاي جداکننده

 درصد سطح زيربنا در نظر گرفته شده است. 6متري حدوداً  سانتي 32و  00 
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  118 ......................................................................................................................................................................  1پيوست شماره 

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 غير انتفاعي (()) فضاها و سطوح مورد نياز مدارس راهنمايي 

 

 نوع فضا

 تعداد كالس

(2) (6) (9) 

 سطح زيربنا تعداد سطح زيربنا تعداد سطح زيربنا تعداد

 غير انتفاعي استاندارد

 استاندارد

 غير انتفاعي استاندارد غير انتفاعي

 288 128 9 029 090 6 009 016 2 كالس درس

 008 021 0 91 018 0 62 76 0 سالن چند منظوره

 01 - 0 01 - 0 01 - 0 اتاق كامپيوتر

 20 20 0 20 20 0 20 20 0 آزمايشگاه

 66 66 0 66 66 0 66 66 0 كارگاه

 08 00 0 08 00 0 02 08 0 كتابخانه

 70 70 6 18 18 0 01 01 0 نمازخانه

 70 82 0 61 68 2 18 22 1 قسمت اداري

 00 00 0 00 00 0 00 00 0 اتاق مشاوره

 00 00 0 00 00 0 00 00 0 اتاق ورزش

 6 6 0 6 6 0 6 6 0 آبدارخانه

 8 8 0 1 1 0 1 1 0 سرويس معلمين

 02 01 0 00 02 0 01 01 0 انبار

 2 2 0 2 2 0 2 2 0 انبار وسايل نظافت

 08 08 0 02 02 0 02 02 0 موتورخانه

 891 966 - 680 702 - 182 197 - جمع

 078 010 - 026 081 - 97 002 - فضاهاي ارتباطي

 72 080 - 28 022 - 10 92 - سطح اشغال ديوارها

 07 07 9 08 08 6 9 9 2 سرويسهاي بهداشتي دانش آموزان

 12 21 0 12 21 0 12 21 0 سريداري

 0007 0162 - 928 0016 - 677 771 - جمع 

 72/2 20/1 - 21/1 00/2 - 00/6 07/7 - سرانه

 

 سطح به مترمربع                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )) فضاها و سطوح مورد نياز مدارس راهنمايي غير انتفاعي ((
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 نوع فضا

 تعداد كالس

(00) (02) (08) 

 سطح زيربنا تعداد سطح زيربنا تعداد سطح زيربنا تعداد

 غير انتفاعي استاندارد

 استاندارد

 غير انتفاعي استاندارد غير انتفاعي

 777 876 08 618 721 02 208 281 00 سكالس در

 012 092 0 018 021 0 066 011 0 سالن چند منظوره

 18 - 0 26 - 0 26 - 0 اتاق كامپيوتر

 76 76 0 76 76 0 76 76 0 آزمايشگاه

 020 020 0 020 020 0 66 66 0 كارگاه

 26 10 0 08 20 0 08 20 0 كتابخانه

 021 021 0 001 001 0 96 96 0 نمازخانه

 96 016 8 96 016 8 81 88 7 قسمت اداري

 08 08 0 02 02 0 02 02 0 اتاق مشاوره

 00 00 0 00 00 0 00 00 0 اتاق ورزش

 9 9 0 9 9 0 9 9 0 آبدارخانه

 00 00 2 00 00 2 8 8 0 سرويس معلمين

  22 0 00 21 0 08 02 0 انبار

 6 6 0 6 6 0 2 2 0 انبار وسايل نظافت

 01 01 0 01 01 0 08 08 0 موتورخانه

 0669 0797 - 0112 0221 - 0022 0020 - جمع

 221 119 - 088 228 - 021 218 - فضاهاي ارتباطي

 021 226 - 76 090 - 92 020 - سطح اشغال ديوارها

 21 21 08 12 12 02 26 26 00 سرويسهاي بهداشتي دانش آموزان

 12 21 0 12 21 0 12 21 0 سريداري

 0026 0686 - 0927 0208 - 0227 0827 - جمع 

 12/2 02/1 - 26/2 20/1 - 28/2 21/1 - سرانه

 

 سطح به مترمربع                                     
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  111 ......................................................................................................................................................................  1پيوست شماره 

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 )) فضاها و سطوح مورد نياز مدارس متوسطه غير انتفاعي ((
 

 840 100 600 480 060 040 تعداد

 تعداد نوع فضا

 سطح زيربنا

 تعداد

 سطح زيربنا

 تعداد

 سطح زيربنا

 تعداد

 سطح زيربنا

 تعداد

 سطح زيربنا

 سطح زيربنا تعداد

 01×48 01 18×48 18 10×48 10 10×48 10 9×48 9 6×48 6 كالس درس عمومي و تخصصي 

 - - - - 10 1 10 1 48 1 48 1 كالس سمعي و بصري و كامپيوتر

 10 1 10 1 - - - - - - - - كالس سمعي و بصري

 - - - - 100 1 100 1 96 1 96 1 آزمايشگاه چند منظوره

 96 1 10 1 10 1 10 1 10 1 - - آزمايشگاه فيزيك

 96 1 10 1 10 1 - - - - - - آزمايشگاه شيمي

 96 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 آزمايشگاه زيست

 100 1 96 1 10 1 10 1 10 1 - - كارگاه خود اتكايي

 48 1 48 1 48 1 48 1 48 1 - - كارگاه كامپيوتر

 168 1 144 1 100 1 96 1 10 1 00 1 كتابخانه

 400 1 060 1 000 1 040 1 180 1 100 1 نمازخانه و سالن چند منظوره

 00 1 00 1 16 1 10 1 10 1 10 1 اتاق رئيس

 06 1 00 1 04 1 00 1 16 1 16 1 اتاق معاون آموزشي و معلمان

 10 1 10 1 - - - - - - - - اتاق معاون اجرائي

 10 1 10 1 10 1 10 1 - - - - اتاق مدير دروس

اتاق مشاور و معلم راهنما و مربي پرورشي و 

 ورزشي

1 10 1 10 - - - - - - - - 

 00 1 00 1 10 1 10 1 - - - - اتاق مشاور و معلم راهنما

 10 1 10 1 10 1 10 1 - - - - اتاق مربي پرورشي

 00 1 10 1 - - - - - - - - اتاق امتحانات

 00 1 00 1 00 1 00 1 18 1 10 1 اتاق امور دفتري و بايگاني

 10 1 10 1 10 1 8 1 8 1 8 1 اتاق بهداشت و كمكهاي اوليه

 10 1 10 1 10 1 8 1 - - - - اتاق حسابدار و جمعدار اموال

 10 1 10 1 10 1 10 1 8 1 8 1 اتاق تكثير و ماشين نويسي

 10 1 10 1 10 1 8 1 6 1 6 1 آبدارخانه

 8 1 8 1 6 1 6 1 4 1 4 1 انبار وسايل نظافت

 00 1 00 1 00 1 10 1 10 1 10 1 انبار اصلي

 40 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 موتورخانه

 604 011 400 084 000 196 % فضاي مفيد00فضاي ارتباطي 

 0000 0080 0111 1900 1010 980 مساحت مفيد

 060 010 004 000 181 118 % فضاي مفيد10ديوارها  سطح اشغال

 0080 0809 0011 0100 1691 1101 جمع زيربناي ساختمان اصلي 

 00/4 00/4 90/0 48/4 69/4 09/4 سطح زيربناي سرانه ساختمان اصلي 

 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 10 1 بوفه

 84 01 10 18 60 10 48 10 06 9 04 6 توالت و دستشويي دانش آموز

 60 1 60 1 00 1 00 1 40 1 40 1 سرايداري

 114 160 100 118 96 19 جمع كل زيربنا

 00/0 00/0 00/0 04/0 06/0 00/0 سطح زيربنا سرانه

 00/4 04/4 11/4 10/4 90/4 91/4 ميانگين سرانه كالس نظري

 

 سطوح به مترمربع

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  111 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 2پيوست شماره 
 

 ط زیستضوابط و مقررات سازمان حفاظت از محی
 

 بندي صنايع و ضوابط حاکم بر آنها  طبقه

 شوند: بندي مي صنايع با توجه به فرآيند توليد به شرح ذيل طبقه

 صنايع غذايي .3

 صنايع نساجي .0

 صنايع چرم .1

 صنايع سلولزي .4

 صنايع فلزي .5

 صنايع کاني غير فلزي .6

 صنايع شيميايي .7

 صنايع دارويي .8

 برق و الکترونيک .3

 صنايع کشاورزي .32

دت و ضعف آلودگي و ديگر مسائل زيست محيطي در گروههايي با مشخصات زير صنايع بر اساس ش

 گيرند: قرار مي

 

 گروه الف:

 باشند تا در مناطق صنعتي يا تجاري داخل محدوده مصوب شهري استقرار يابند. صنايع اين گروه مجاز مي

 

 محدوده مصوب شهري 

فتر فني استانداري يا اداره کل مسکن و اي است که طبق نظر د محدوده مصوب شهري عبارت از محدوده

 شهرسازي استان تعيين مي گردد.

 گروه ب: 

باشند تا داخل حريم زيست محيطي شهرها مشروط به رعايت حداقل فاصله  صنايع اين گروه مجاز مي

دويست متر از مراکز مسکوني، درماني و آموزشي و يکصد متري مراکز نظامي و انتظامي و رعايت حريم 
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 باشد. هاي قانوني الزامي مي ها و قنوات داير استقرار يابند. بديهي است رعايت کليه حريم نهرودخا

 

 حريم زيست محيطي 

کيلومتر بعد از محدوده مصوب شهري براي  5اي است به عرض  حريم زيست محيطي عبارت از محدوده

کيلومتر  0نفر و  022.222تا  75.222کيلومتر براي شهرها بين  1نفر و  022.222شهرهايي با جمعيت بيش از 

 نفر  75.222براي شهرهاي کمتر از 

 

 مراکز مسكوني 

شود که مجموعه خانوار آن حداقل معادل  اي از واحدهاي مسکوني اطالق مي مراکز مسکوني به مجموعه

 کوچکترين واحد تعريف شده در مجموعه تقسيمات کشوري باشد.

باشد که در عرف به عنوان ده آبادي ، دهکده يا قريه ناميده  وستا ميکوچکترين واحد مبداء تقسيمات کشوري ر

 خانوار يا صد نفر اعم از متمرکز يا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند. 02شود و حداقل تعداد  مي

 

 گروه ج:

باشند تا در مناطق صنعتي داخل حريم زيست محيطي هر شهر يا خارج از  صنايع اين گروه مجاز مي

آموزشي و درماني و رعايت حريم  متر از مراکز مسکوني،  522زيست محيطي و با رعايت حداقل فاصله  حريم

بندي اين ضابطه مجاز به ا ستقرار در  طبقه 32قانوني جاده استقرار يابند. صنايع کشاورزي گروه ج موضوع بند 

 توانند استقرار يابند. الذکر مي فوقباشند، ليکن در خارج از حريم زيست محيطي طبق شرايط  مناطق صنعتي نمي

 

 مناطق صنعتي 

اي که به وسيله ارگانهاي ذيربط جهت استقرار صنايع در نظر گرفته شده  مناطق صنعتي عبارت است از محدوده

 گردد. است. اينگونه مناطق در طرحهاي جامع و هادي شهرها مشخص و تصويب مي

 

 “  ه”و “ د”گروه 

باشند خارج از حريم زيست محيطي هر شهر مشروط به رعايت فواصل الزم  صنايع اين گروه مجاز مي

 از مراکز حساس مطابق جدول ضميمه استقرار يابند.
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 “و”گروه 

محل پيشنهادي جهت استقرار صنايع اين گروه با توجه به اثرات زيست محيطي آنها، اصول کاربري 

 ، ارزيابي و اعالم ن ظر خواهد شد.زمين و ظرفيت پذيرش محيط، توسط سازمان حفاظت محيط زيست

 

 فاصله از مراكز مختلف به متر از مراكز حساس“ هـ” و “ د” جدول حداقل فاصله گروه 

 “ ه” گروه صنايع  “د” گروه صنايع  مكان رديف

 5111 3111 حريم زيست محيطي 1

 1511 1111 مراكز مسكوني 2

 1111 511 مراكز درماني و آموزشي 3

 151 151 جاده ترانزيت )فاصله از محور( بزرگراه و 4

 151 151 جاده اصلي )فاصله از محور( 5

دريا منطقه حفاظت شده با موافقت سازمان، پناهگاه، اثرات  –تاالب، درياچه  –پارك ملي  6

 طبيعي ملي

1111 1111 

 311 211 رودخانه دائمي و قنات داير 7

 

 سازي به طور موردي بررسي  باشد مانند کشتي تناب ناپذير ميصنايعي که استقرار آنها در کنار دريا اج

 خواهند شد.

 اي کمتر از فاصله مذکور  در استانهاي ساحلي شمال کشور در مناطقي که جاده اصلي کنار دريا فاصله

 در جدول را دارد. فاصله جاده از دريا به عنوان فاصله دريا تا واحد صنعتي رعايت گردد.

 هايي که به صورت مصنوعي يا  ير زمينهاي مرطوب و آبگير، زمينهاي آبدار، باتالقتاالب به مناطقي نظ

طبيعي موقتي يا دائمي با آب جاري يا ساکن با طعم آب شيرين يا شور، يا لب شور، شامل مناطق دريايي 

 شود. متر گفته مي 6با عمق کمتر از 

  باشد. ميمنطقه حفاظت شده مشروط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست 

 

 نحوه اجراي ضوابط 

 مالك تشخيص جمعيت شهرها، آخرين سرشماري مرکز آماري ايران است. -3

و “ و”در چارچوب ضوابط شهرکهاي صنعتي احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع گروه  -0

تم تصفيه فاضالب باشد در داخل شهرکها مشروط به اينکه شهرك داراي طرح استقرار فضاي سبز و سيس“ ج”

 بالمانع است.
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تواند ناقض مصوبات قانوني از قبيل طرح تعادل صنعت و کشاورزي در استانهاي گيالن و  اين ضوابط نمي -1

 کيلومتري اصفهان و نظاير آن باشد. 52کيلومتري تهران و  302مازندران و ممنوعيت در محدوده 

صنايعي که از قبل تا تاريخ تصويب اين ضوابط فعاليت داشته صدور کارت شناسايي و گواهي صنعتي براي  -4

مشمول اين ضابط استقرار نبوده و فقط منوط به رعايت استانداردهاي زيست محيطي است. بديهي است صنايعي 

 باشد مشمول اين بند نمي باشد. الذکر ممنوع مي فوق 1که احداث آنها طبق بند 

هاي  و غيره که بدون دريافت مجوز اوليه از ساير نهادها راساً اقدام به اجراي طرحارگانهايي نظير وزارت نفت، نيرو  -5

 باشند. نمايد ملزم به کسب نظر موافق سازمان محيط زيست قبل از شروع عمليات اجرائي مي صنعتي و خدماتي مي

اي استاني  ب در کميتهدر موار استثنايي که امکان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مرات -6

مرکب از نمايندگان ادارات کل صنايع، معادن و فلزات، حفاظت محيط زيست، مسکن و شهرسازي، سازمان برنامه، 

جهاد سازندگي، کشاورزي و معاونت عمراني استانداري مورد بررسي قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردي از 

يط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب و قبيل فرآيند توليد، توپوگرافي منطقه، شرا

نمايند. دبيرخانه کميته مذکور در  گسترش شهري در مورد محل استقرار صنايع به طور موردي اتخاذ تصميم مي

 باشد. اداره کل حفاظت محيط زيست مي

 

 صنایع غذایی  -1

 الف -1گروه 

 بندي خشکبار بدون شستشو  تهيه و بسته .3

 بندي خرما بدون شستشو بسته .0

 تن در سال  122واحد توليد آب نبات و پولکي و شکرپنير و غيره تا  .1

 ريزي( واحد توليد نبات )نبات .4

 تن در سال  122واحد توليد گز و سوهان تا   .5

 جات بندي نمک و ادويه واحد بسته .6

 بندي چاي  واحد بسته .7

 بندي  قهوه  واحد بسته .8

 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت  122واحد توليد قند حبه و کله تا  .3

 بندي عسل  واحد بسته .32

 تن در سال  322بندي لبنيات تا  واحد توليد و بسته .33

 تن در سال  322توليد بستني تا  .30
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 تن در سال  122توليد شيريني و نان تا  .31

 تن در سال  122آسياب و توليد آرد گندم و جو تا  .34

 سال تن در  322بندي کره تا  واحد بسته .35

 تن در سال  122توليد بيسکويت و شکالت تا  .36

 تن در سال  122واحد رشته بري تا  .37

 تن در سال  122واحد ماکاروني سازي تا  .38

 واحد توليد آج موم )مخصوص کندوي عسل( .33

 جات  بندي سبزيجات و ميوه واحد بسته .02

 واحد توليد يخ )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري بايستي استقرار يابند( .03

 د توليد نان بستني واح .00

 بندي گالب  واحد بسته .01

 بندي عرقيات گياهي  واحد بسته .04

 واحد بسته بندي جو بدون عمليات بوجاري و شستشو .05

 بندي حبوبات بدون بوجاري  واحد سورتينگ و بسته .06

 واحد توليد بستني يخي  .07

 واحد توليد بهبود دهنده کيفيت آرد  .08

 ون عمليات بوجاري و آسياب واحد توليد غذاي کودك از آرد غالت آماده بد .03

 تن در سال  122واحد توليد حبه و کله قند تا  .12

 واحد تجمع  و توزيع کشتار شده، ماهي و تخم مرغ  .13

 بندي حبوبات بدون بوجاري  واحد سورتينگ و بسته .10

 واحد تحقيقات مواد غذايي و شيميايي  .11

 

 ب -1گروه 

 وش نم زدن و بدون روش پخت تن در سال به ر 122واحد توليد قند حبه و کله بيش از  .3

 واحد توليد همبرگر  .0

 سازي  واحد لپه .1

 بندي  واحد تصفيه نمک و بسته .4

 واحد توليد نمک يددار و يا مشابه آن  .5

 تن در سال  0222واحد توليد لبنيات و شيرپاستوريزه تا  .6

 کارخانه برنج پاك کني  .7
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 تن در سال  0222واحد توليد بيسکويت و شکالت تا  .8

 بندي خشکبار و خرما  تشو و بستهواحد تهيه شس .3

 تن سال  122واحد توليد ماکاروني بيش از  .32

 تن در سال  122پزي بيش از  واحد توليد رشته .33

 واحد توليد عرقيات گياهي  .30

 سازي  واحد توليد ترشيجات و رب .31

 تن در سال  122توليد گز و سوهان بيش از  .34

 ن در سال ت 122توليد آب نبات، پولکي، شکر پنير و غيره بيش از  .35

 کني  کارخانه چاي خشک .36

 تن در سال  322توليد بستني بيش از  .37

 توليد پوره ميوه و لواشک  .38

 توليد آدامس  .33

 زميني پورد سير و پياز و سيب .02

 پفک  –توليد چيپس و کورن فلکس   .03

 تن در سال  122توليد شيريني و نان بيش از  .00

 واحد توليد روغن خوراکي از کره گ .01

 واحد توليد انواع مربا .04

 واحد توليد شيره خرما و انگور .05

 واحد توليد انواع سس  .06

 واحد توليد پودر و پروتئين سويا  .07

 واحد توليد حلوا شکري و حلو ارده   .08

 واحد دودي کردن ماهي  .03

تن در  3522هاي گوشتي با شستشو و بدون کشتار )سوسيس و کالباس( تا  واحد توليد فرآورده .12

 سال 

 واحد بادام شيرين کن  .13

 کن غالت و حبوبات  واحد پوست .10

 هاي دريايي  آوري فرآورده واحد توليد و عمل .11

 واحد توليد آرد به روش نم زدن سريع  .14

 غذايي از مواد آماده –هاي دباغي  واحد فرموالسيون آنزيم .15

 واحد توليد شير و پنير و ماست نباتي از سويا  .16
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 کني  واحد زيره پاك .17

 بندي جو  واحد بسته .18

 بوبات بابوجاري بندي ح واحد سوتينگ و بسته .13

 بندي و انجماد گوشت سفيد بدون کشتارگاه  واحد بسته .42

 بندي آب معدني  واحد پاستوريزاسيون و بسته .43

 اي غير الکلي از مواد آماده بندي پودر نوشابه سازي و بسته واحد آماده .40

 تن  322واحد توليد بستني و ژله بيش از  .41

 بندي و انجماد گوشت قرمز بدون کشتار  واحد بسته .44

 واحد توليد شيرين گندمک  .45

 واحد توليد جوانه جو  .46

 واحد توليد آرد به روش والسي  .47

 ( بابوجاري و شستشو  …هاي خوراکي )عدس، جو، نخود و  واحد توليد جوانه .48

 واحد توليد مخمر آبجو .43

 واحد توليد آرد سوخاري  .52

 واحد توليد روغنهاي گياهي بدون تصفيه براي مصارف طبي، صنعتي و خوراکي  .53

 حد توليد آب ميوه از کنسانتره آماده در ظروف يک بار مصرف وا .50

 

 ج  -1گروه 

 واحد توليد آب ميوه و کنسانتره  .3

 تن در سال  0222واحد توليد شکالت بيش از  .0

 تن در سال  0222واحد توليد بيسکويت بيش از  .1

 واحد توليد کمپوت و کنسرو ميوه و سبزجات  .4

 واحد توليد پکتين از پوست مرکبات  .5

 حد توليد نشاسته، گلوکز، مالتوز، الکتوز، لولز و سوربيتولوا .6

 واحد نمک کوبي )آسياب نمک( .7

 واحد صنعتي توليد سرکه  .8

 تن در سال  3522هاي گوشتي با شستشو و بدون کشتار )سوسيس و کالباس( بيش از  توليد فرآورده .3

 کني همراه با تاسيسات انبار و سيلو  واحد ذرت خشک .32

 ت واحد خشک کردن غال .33

 واحد توليد قند حبه و کله با روش پخت  .30
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد پودر پنير  .31

 واحد توليد مشتقات نشاسته )دکسترين سفيد زرد و نشاسته ژلوتينه( .34

 کني توتون  واحد دوباره خشک .35

ها و گياهان صيفي و خالل  ها و ميوه بندي خرما، واحد توليدي انجماد رطب، سبزي واحد بسته .36

 ختزميني با شستشو و پ سيب

 واحد عصاره جوانه گندم و جو و ذرت و پروتئين  .37

 ترمينال ضبط پسته شامي، پوست کندن، شستشو، جداکردن و خشک کردن  .38

 ميليون ليتر در سال  42هاي غير الکي از ظروف يکبار مصرف تا ظرفيت  واحد نوشابه .33

 د -1گروه 

 واحد توليد آرد با شستشوي گندم  .3

 ضايعات کشاورزي( واحد توليد خوراك دام و طيور )از .0

 واحد توليد مکمل غذايي دام و طيور )کنسانتره( .1

 واحد توليد روغن ماهي  .4

 تن در سال  0222واحد توليد شير و لبينات پاستوريزه بيش  از  .5

 کشتارگاه دام و طيور )به صورت واحد مستقل( .6

 هاي غير الکلي  واحد توليد نوشابه .7

 الشعير و عصاره مالت واحد توليد ماء .8

 وليد مخمر و خمير مايه واحد ت .3

 واحد توليد شير خشک و غذاي کودك  .32

 بندي مواد غذايي از قبيل کنسرو ماهي، کنسرو گوشت و لوبيا و غيره  واحد توليد و بسته  .33

 واحد توليد دوغ گازدار  .30

 واحد توليدي پودر تخم مرغ  .31

 کشي  بندي روغن نباتي بدون عمليات روغن واحد تصفيه و بسته .34

 با تاسيسات شسشتو  واحد توليد آرد .35

   ه -1گروه 

 بسته بندي تبديل ضايعات  –شستشو  –واحدهاي کشتار دام و طيور و صنايع مکمل از قبيل پرکني  .3

 واحد توليد پودر استخوان .0

 واحد توليد پودر گوشت و تبديل ضايعات و توليد ژالتين  .1

 واحد توليد پودر ماهي  .4

 ر استخوان يا پودر ماهي(واحد توليد خوراك دام و طيور )مخلوط با پود .5
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 کارخانجات توليد روغن نباتي  .6

 کارخانجات قند  .7

 تن در سال  3222واحد توليد روغن صنعتي با استفاده از ضايعات کشتارگاهي تا ظرفيت  .8

 

 و  -1گروه 

 هاي کشت و صنعت  مجتمع .3

 گوشتي( هاي توليد فرآورده –کشتار  –مجتمع هاي صنعتي توليد گوشت )استقرار دام پرواربندي  .0

 

 صنایع نساجی  -2

 الف  -2گروه 

 زيلوبافي و نمد مالي دستي و دستبافت ها  –واحدهاي قالي بافي  .3

 شيرازه دوزي حاشيه موکت و فرش ماشيني  .0

 تن در سال( 322)جوراب بافي حداکثر سه دستگاه يا حداکثر  .1

 تن در سال( 322اکثر گردبافي، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه )يا حد –کشبافي و تريکو بافي  .4

 دست انواع لباس و پوشاك در سال  12.222واحد توليد لباس و پوشاك حداکثر  .5

 انواع نوار و روبان –قيطان  –گيري  تورماهي –توليد طناب نخي يا کنفي  .6

 واحد دوزندگي لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجي يا با استفاده از پشم شيشه .7

 ند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سيلک و غيره(واحد چاپ پارچه بروش دستي )مان .8

 پارچه بافي دستي )غير موتوري( .3

 سوز و نوارهاي صنعتي واحد توليد فتيله نفت .32

 پيچي واحد چله .33

 اي   واحد توليد پرده کرکره عمودي از رول آماده پارچه .30

 هزار عدد در سال 122اي تا ظرفيت  واحد توليد عروسک پارچه    .31

 ب -2گروه 

 تن در سال  122گردبافي حداکثر تا  –کوبافي کشبافي و تري .3

 واحد توليد موکت و منسوجات نبافته بدون رنگرزي  .0

 واحد توليد فرش ماشيني بدون ريسندگي و رنگرزي .1

 تن در سال  322جوراب بافي بيش از  .4

 دست در سال  12.222واحد توليد انواع لباس و پوشاك بيش از  .5

 رزياي بدون رنگ توليد تور تزئيني و پرده .6
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

اي و ابريشمي( بدون رنگرزي  پنبه –واحد حالجي و ريسندگي و توليد انواع نخ )الياف مصنوعي  .7

 تن در سال  622حداکثر تا 

 حالجي و توليد انواع کاموا بدون رنگرزي  .8

 سازي بدون رنگرزي  زيت .3

 تن در سال 122واحد حالجي و ريسندگي پشم و الياف مصنوعي حداکثر تا  .32

 ون رنگرزي واحد حوله بافي بد .33

 واحد   بافندگي پارچه بدون رنگرزي  .30

 واحد ريسندگي و بافندگي بدون رنگبري و رنگرزي )متقال خام و برزنت خام( .31

 واحد گوني بافي و چتايي )کنفي( .34

 (P.Pواحد گوني بافي از الياف مصنوعي )گوني پلي پروپيلن معروف به  .35

 واحد حصيربافي پالستيکي  .36

 لش تشک و با –واحد توليد لحاف  .37

 پتو بافي بدون رنگرزي  .38

 هاي ضد آب )باراني شمعي( واحد توليد پارچه .33

 واحد بازيافت پنبه از ضايعات پنبه  .02

 

 ج  -2گروه 

 اي با رنگرزي  توليد تور تزئيني و پرده .3

 تن در سال  3222واحد رنگرزي گياهي حداکثر تا  .0

 واحد چاپ پارچه به روش ماشيني  .1

 شستشو )پارچه، نخ و الياف( واحدهاي بازيابي ضايعات نساجي با .4

 واحد شستشو و رنگرزي پر .5

 د  -2گروه 

 تن در سال  122واحد حالجي و ريسندگي پشم از  .3

 تن در سال  622پنبه( بيش از  –ابريشمي  –واحد حالجي و ريسندگي و توليد انواع نخ )مواد مصنوعي  .0

 تن در سال  3222واحد رنگرزي گياهي بيش از  .1

 فرش ماشيني با رنگرزي واحدهاي توليد موکت و .4

 واحد تهيه پر بهداشتي طيور  .5

 واحد توليد برزنت با رنگرزي   .6

 واحد پشم شويي .7
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  121 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 رنگرزي و چاپ تکميل  –واحد ريسندگي و بافندگي با شستشو  .8

 واحد رنگرزي، چاپ و تکميل پارچه )به صورت واحد مستقل( .3

 پتوبافي با رنگرزي .32

 واحد حوله بافي با رنگرزي  .33

 کاموا با رنگرزي واحد توليد نخ  .30

 کني  کارخانجات پنبه پاك .31

 واحد ريسندگي نخ آکروليک با رنگرزي و استفاده از نخ آماده  .34

 واحد توليد نوار بهداشتي و پوشاك بچه  .35

 واحد توليد اليي و موکت  .36

 واحد موکت بافي با رنگرزي  .37

 

 صنایع چرم  -3

 الف  -3گروه 

 جلد چرمي و نظاير آن  –ش دستگ –واحد توليد مصنوعات سراجي از قبيل کيف  .3

 پوستين و موارد مشابه از پوست دباغي شده  –واحد توليد  مصنوعات پوستي از قبيل کاله پوستي  .0

 جفت در سال  3222واحد توليد پستايي کفش حداکثر تا  .1

 جفت در سال  3222واحد توليد کفش ماشيني حداکثر تا  .4

  واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاده از چرم .5

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم  .6

 واحد توليد رزين و يراق از چرم آماده  .7

 

 ب  -3گروه 

 ميليون جفت در سال  0واحد توليد کفش ماشيني حداکثر تا  .3

 واحد توليد نخ جراحي از روده پاك شده )نخ کات کوت( .0

 کارخانجات توليد البسه چرمي از چرم آماده  .1

 ي ورزشي چرمي از چرم آماده ها واحد توليد توپ .4

 واحد توليد کفش نيمه اتوماتيک  .5

 

 ج  -3گروه 

 ميليون جفت در سال  0واحد توليد کفش ماشيني بيش از  .3
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد چرم بازيابي شده از ضايعات چرمسازي  .0

 واحد سورت روده )روده پاك شده( به صورت واحد مستقل  .1

 واحد توليد چرم مصنوعي  .4

 ام نمک زده(انبار پوست )پوست خ .5

 

 د -3گروه 

 واحد پرداخت و تکميل چرم )به صورت واحد مستقل( .3

 واحد رنگرزي پوست و چرم آماده )به صورت واحد مستقل( .0

 

   ه -3گروه 

 رهتابي –کني  روده پاك –چرم سازي  –ساالمبور سازي  –واحدهاي دباغي  .3

 

 صنايع سلولزي  -4

 الف  -4گروه 

 ارتن از ورق آماده . واحد توليد جعبه مقوايي و ک3

 . واحد توليد پاکت خواروبار و مراسالت و مشابه آن 0

 . واحد تهيه کاغذ ديواري از کاغذ آماده و چاپ شده 1

 . واحد توليد کاغذ و دفتر از کاغذ آماده 4

 التحرير کاغذي و مقوايي از ورق آماده  . واحد توليد لوازم5

 هاي ساده  . واحد صحافي و چاپخانه6

 اي  پنبه حد توليد مصنوعات چوب. وا7

 . واحدهاي تجاري و خراطي بدون ا لوارسازي 8

 آميزي مترمرکعب چوب در سال بدون رنگ 022سازي و ساير مصنوعات چوبي تا  .واحد مبل3

 . واحد توليد انواع فيلترهاي کاغذي از جمله فيلتر هوا با استفاده از ورق آماده32

 له طاقه پيچي، مقوايي و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده .واحد توليد انواع دوك و لو33

 .توليد محصوالت ساخته شده از ني و حصير و سبد بافي از الياف گياهي 30

 بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغد آماده  .واحد بسته31

 . واحد پرسکاري و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده 34

 دستگاه در سال  022.واحد توليد قايقهاي چوبي و بلم تا 35

 .واحد تهيه کاربن و استنسيل از کاغذ آماده 36
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 .واحد توليد کالسور و زونکن از مقواي آماده 37

 هاي سنتي  .واحد توليد سازه38

 .واحد توليد کپسول مومي کيک از کاغذ آماده 33

 

 ب -4گروه 

 زي و عکاسي زينک سا –کارگاههاي ليتوگرافي  .3

 هاي بزرگ توام با واحدهاي ليتوگرافي، عکاسي و زينک سازي  چاپخانه .0

 جعبه سازي چوبي  .1

 آميزي مترمرکعب در سال با رنگ 022واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي بيش از  .4

 واحد چوب بري از الوار آماده  .5

 واحد توليد زهوار  .6

 واحد توليد پوشال کولر  .7

 دستگاه در سال  022بي بيش از واحد توليد قايقهاي چو .8

 واحد توليد لنچهاي چوبي  .3

 اي و اداري  آميزي مبلمان و ساير لوازم چوبي خانه واحد رنگ .32

 واحد مدادسازي با استفاده از مغزآماده .33

 واحد توليد ورق کارتن از کاغذ آماده  .30

 واحد نصب باالبر و تأمين شناورهاي دريايي  .31

 واحد توليد خاك ضدعفوني شده  .34

 

 ج -4ه گرو

 واحد توليد نئوپان  .3

 واحد توليد تخته چند ال .0

 واحد توليد تخته سخت  .1

 واحد توليد پارکت چوبي  .4

 واحد توليد روکش چوبي  .5

 کني  چوب خشک .6

 توليد مصنوعات چوبي با روکش فايبرگالس .7

 مدادسازي  .8

 تن در سال  3522توليد رول ليمپر آلفا سلولز تا ظرفيت  .3
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 بندي کره  ، گالسه، لفاف بستهتوليد کاغذهاي کربن لس، گرافيت .32

 تن در سال  35222بندي از رولهاي آماده کاغذ تا ظرفيت  هاي بسته فويل آلمينيومي و چاپ لفافه .33

 

 د -4گروه 

 واحد توليد گاغذ گرافت و مقوا از خمير آماده  .3

 واحد توليد دستمال کاغذي و محصوالت مشابه با استفاده از خمير آماده  .0

 چوب  واحد توليد ذغال از .1

 واحد توليد فيبر استخواني و فورميکا  .4

 آوري ليتر پنبه  پااليش و عمل –واحد تصفيه  .5

 تن در سال  122واحد توليد پنبه هيدروفيل بيش از  .6

 بري و توليد الوار از تنه درختان   واحد چوب .7

 واحد توليد تخته سخت از خرده چوب  .8

 مرغ  واحد توليد شانه تخم .3

 گ واحد توليد بريکت ذغال سن .32

 واحد توليد ذغال پرس شده  .33

 واحد کبريت سازي گ .30

 واحد توليد روکش چوب )اليه زني( .31

 

  ه -4گروه 

 واحد توليد کاغذ و مقوا از کاغذ باطله  .3

 واحد فيبرسازي .0

 واحد اشباع تراورس و تير چوبي  .1

 واحد توليد کاغذ از چوب با ني يا کاه و غيره  .4

 واحد توليد مقوا از ضايعات کشاورزي .5

 ليد انواع خمير کاغذ )الياف بلند(واحد تو .6

 

 و -4گروه 

 هاي توليد چوب و کاغذ  مجتمع .3
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 صنايع فلزي -5

 الف  -5گروه 

 واحد قلمزني انواع فلزات  .3

 سازي بدون ريخته گري و آبکاري حداکثر تا سه دستگاه تراش سازي و قالب واحد تراشکاري و قطعه .0

 فاً در مناطق صنعتي درون شهري(واحد توليد درب و پنجره آهن و آلومينيومي )صر .1

 واحد توليد کانال کولر، لوله بخاري )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري( .4

 واحد مونتاژ آينه و قلوه موتور سيکلت  .5

 واحدهاي طراحي و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش .6

 واحد توليد گرگور به طريق دستي  .7

تن در سال صرفاً  322ه با يک دستگاه خم کن حداکثر واحد صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماد .8

 مناطق صنعتي داخل شهري 

 واحد مونتاژ تجهزات گرد و غبارگير از قطعات آماده  .3

 نفر  35تن و  52بندي مواد غذايي، دارويي و شامپو تا  واحد مونتاژ دستگاههاي بسته .32

 نگ فشار قوي(واحد توليد اتصاالت هيدروليک )پرس بست فلزي به دو انتهاي شيل .33

 واحد مونتاژ پرده کرکره فلزي از ورق آماده .30

 ب -5گروه 

 واحد توليد ميز و صندلي و سرويس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزي  .3

 واحد توليد مخازن کوچک مايع، حلب بهداشتي، قوطي کنسرو  .0

 واحد توليد دکمه و نشان و عالئم فلزي بدون آبکاري  .1

 دستگاه  1لنگ تراشي بيش از  لب سازي و ميلسازي، قا واحد تراشکاري، قطعه .4

 و آبکاري  آالت و تجهيزات تصفيه آب و فاضالب بدون ريخته گري  واحد توليد ماشين .5

 گري و آبکاري  واحد توليد ابزار ورزشي بدون ريخته .6

 واحد توليد لوازم فلزي برقي بدون آبکاري  .7

 واحد توليد انواع فيلترهاي روغني  .8

 گري  نتاژ شيرآالت بدون آبکاري و ريختهواحد تراشکاري و مو .3

 گري  واحد توليد سوزن دوخت کليپس و سنجاق بدون ريخته .32

 واحد مونتاژ روروئک و کالسکه بچه  .33

 واحد توليد حفاظ فلزي خانگي و صنعتي  .30

 واحد چاپ روي فلزات  .31

 اي  واحد مونتاژ پايه دوربين عکاسي بدون عمليات کوره .34
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 نفر  35تن و  52بندي مواد غذايي، دارويي و شامپو بيش از  واحد مونتاژ دستگاههاي بسته .35

 واحد طراحي و مونتاژ قالب و قطعات صنعتي  .36

 واحد توليد هيترهاي صنعتي و دستگاه شوينده  .37

 گري  واحد مونتاژ  صندلي دندانپزشکي بدون آبکاري و ريخته .38

 گري  واحد توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراکتور بدون ريخته .33

 تن در سال  52گري و آبکاري تا ظرفيت  وليد سقف کاذب دامپا از آلومينيوم بدون ريختهواحد ت .02

 

 ج -5گروه 

 کشي واحد توليد ماشينهاي جوجه .3

 واحد توليد لوازم فلزي برقي و آبکاري  .0

 هاي خرطومي فلزي با استفاه از ورق آماده و بدون آبکاري  واحد توليد لوله .1

 کشاورزي  آالت واحد توليد ادوات و ماشين .4

 واحد توليد قفل و لوال و يراق آالت  .5

واحد توليد ميخ پرچ و پيچ و مهره، واشر فلزي، کربي، سوزن ته گرد و کليپس انواع تورهاي فلزي، سيم  .6

 خاردار، زنجير، سيم بکسل و سيم ظرفشويي 

 بري و دستگاههاي چند کاره نجاري  هاي چوب بري و آهن واحد توليد اره .7

 د و چنگال و قاشق و ظروف اتومبيل واحد توليد کار .8

 واحد توليد چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبکاري   .3

 واحد توليد انواع سماور و انواع چراغ نفتي .32

 آالت اتومبيل  واحد توليد زه .33

 واحد توليد پشم فلزي  .30

 واحد توليد انواع فنر  .31

 واحد توليد باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابسته  .34

 دستگاه در سال  022ماشين ابزارسازي به صورت مونتاژ تا  واحد توليد .35

 گري به روش دايکاست و القايي  واحد ريخته .36

 واحد بازيابي فلزات قيمتي  .37

 واحد توليد سوزن، ميل بافندگي  .38

 واحد توليد ظروف تفلون  .33

 واحد کشش مفتول  .02

 واحد توليد درب فلزي شيشه هاي مواد غذايي  .03
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 الچ واحد توليد سيم گاز و سيم ک .00

 واحد توليد ظروف آلومينيومي  .01

 واحد توليد نشان و عالئم فلزي با آبکاري  .04

 واحد توليد کنتور آب و گاز و شيرآالت برنجي .05

 واحد توليد لوازم خانگي بدون آبکاري  .06

 آالت  سبک  واحد توليد ماشين .07

 واحد مونتاژ دوچرخه و موتور سيکلت )چهارزمانه( .08

 واحد توليد سيم لحيم  .03

 انواع واشرفلزي واحد توليد  .12

 واحد توليد شومينه کرم و برنز  .13

 واحد توليد فرغون  .10

 گري  پاش تراکتور بدون ريخته واحد توليد سم .11

 واحد توليد روليک و نوار نقاله  .14

 کن محصوالت کشاورزي  واحد توليد دستگاههاي خشک .15

 اي  واحد توليد بلبرينگ بدون استفاده از عمليات کوره .16

 اي  يل و انژکتور خودروهاي سبک و سنگين بدون استفاده از عمليات کورهواحد توليد پمپهاي گازوئ .17

 واحد توليد قالب فلزي بتون  .18

 آالت توليد بردهاي الکترونيک   واحد ساخت ماشين .13

 واحد ساخت قفسهاي فلز اتوماتيک مرغ تخمگذار  .42

 واحد توليد قطعات تفنگ شکاري بادي  .43

 واحد توليد سبک خودورهاي سبک و سنگين  .40

 د توليد اگزوز واح .41

 گري  واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ريخته .44

 گري گريز از مرکز  آالت کشاورزي با ريخته واحد توليد قطعات ماشين .45

 واحد مونتاژ رادياتور اتومبيل از قطعات آماده  .46

 اي آالت خطوط شستشو و رنگ بدون عمليات کوره واحد مونتاژ ماشين .47

 آبکاري  واحد ساخت بدنه خودرو بدون .48

 اي  واحد توليد انواع نظامهاي مکانيکي بدون عمليات کوره .43

 واحد توليد سردخانه آناتومي  .52

 واحد توليد خم کن و قيچي برقي  .53
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد محفظه اگزوز  .50

 گري و آبکاري  واحد توليد اتصاالت جوشي گاز بدون ريخته .51

 واحد مونتاژ کولر اتومبيل  .54

 هاي عصايي  آب و برق، بست سرنيزه، بست راههاي  واحد توليد تيرهاي فلزي لوله .55

 پز دوار )تنور اتوماتيک( هاي نان  واحد توليد ماشين .56

 اي  واحد توليد شافت و غالف و پمپ بدون عمليات کوره .57

 اي  اي ذوب برقي بدون عمليات کوره واحد توليد کوره .58

 کشي  واحد توليد درافينگ نقشه .53

 واحد توليد ابزار آالت بنايي  .62

 يد تيغ يک بار مصرف واحد تول .63

 اي  واحد توليد بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ کالچ بدون عمليات کوره .60

 واحد توليد مخازن متحرك و هوايي  .61

 واحد توليد سوله  .64

 اي  واحد توليد کودپاش تراکتور بدون عمليات کوره .65

 اي  واحد توليد اويل پمپ تراکتور بدون عمليات کوره .66

 وم به روش پرس اکستروژن )فشاري(واحد توليد پروفيل آلوميني .67

 اي  واحد توليد اتوکالو بدون عمليات کوره .68

 واحد توليد قوطي رب، کنسرو بدون بشکه سازي  .63

 واحد توليد سقف هاي فلزي پيش ساخته )خرپايي( .72

 اي  واحد توليد ديسک و صفحه کالچ انواع خودرو بدون عمليات کوره .73

 کشي توام  يتر آزمايشگاهي و بوگي اتاق هچري جوجهه –فور  –واحد طراحي مونتاژ آب مقطرگيري  .70

 اي  واحد مونتاژ دستگاههاي سنگ شکن بدون عمليات کوره .71

 اي واحد مونتاژ وکيوم پمپ بدون عمليات کوره .74

 واحد توليد خشک کن لباس  .75

 واحد منوتاژ و تجهيزات سيلو و آسياب آرد و کارخانه سيمان  .76

 واحد مونتاژ کمپرسورهاي تخليه سيمان  .77

 واحد مونتاژ سيلندرهاي بادي  .78

 اي  واحد توليد سوخت پاش بدون عمليات کوره .73

 واحد مونتاژ پروژکتور بزرگ سينمايي  .82

 واحد مونتاژ کاربراتور گازسوز  .83

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  129 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 اي هاي حرارتي بدون هرگونه عمليات کوره واحد طراحي و مونتاژ مبدل .80

 واحد توليد انواع سردخانه بدون آبکاري  .81

 واحد توليد ترموستات  .84

 واحد توليد تاوه نان پزي و استانبولي  .85

 بيتومن ماديفايد  –واحد فرموالسيون بيتومن انامل  .86

 واحد مونتاژ لنت ترمز  .87

 واحد توليد شناور بنزيني و گازوئيلي و درجه داخل باك و پمپ )تلمبه( سه گوش  .88

 واحد توليد جک کمپرسي به صورت مونتاژ  .83

 اي تونير بدون عمليات کورهب –اتوميکسر  –ميکسر  –واحد توليد دامپر  .32

 اي واحد توليد دينام جوش بدون عمليات کوره .33

 واحد توليد ونتيالتور  .30

 اي ديفرانسيل بدون عمليات کوره –گيربکس  –واحد توليد موتور  .31

 اي واحد مونتاژ و ساخت کندانسور چيلر و پکيج و هواسازي بدون عمليات کوره .34

 ايچ رهواحد توليد ماشين بافندگي بدون عمليات کو .35

 اي واحد توليد ماشين موکت بافي بدون عمليات کوره .36

 اي واحد توليد ماشين ريسندگي بدون عمليات کوره .37

 اي آالت ريسندگي بدون عمليات کوره واحد توليد قطعات ماشين .38

 اي االت بافندگي بدون عمليات کوره واحد توليد قطعات ماشين .33

 کشي خيابان  آالت خط واحد توليد ماشين .322

 گري و آبکاري  يد تجهيزات کمک آموزشي بدون ريختهواحد تول .323

 گري و آبکاري  آالت استخراج سلولز از کاه بدون ريخته واحد توليد ماشين .320

 دستگاه در سال  022گري و آبکاري تا ظرفيت  واحد توليد رگوالتورهاي صنعتي بدون ريخته .321

 دستگاه در سال  4522گري و آبکاري تا  ظرفيت  واحد توليد مشعل صنعتي بدون ريخته .324

 واحد توليد پدال دنده موتور سيکلت  .325

 اي آالت آجر ماشيني بدون عمليات کوره واحد ساخت ماشين .326

 اي واحد توليد دستگاههاي کوبيت و ماسه ساز بدون عمليات کوره .327

 دستگاه در سال  022گري و آبکاري تا ظرفيت  هاي غير مستقيم بدون ريخته واحد توليد آبگرمکن .328

 دستگاه در سال  4522گري و آبکاري تا ظرفيت  پمپ سه فاز بدون ريخته واحد توليد .323

 گري و آبکاري و رنگ کاري  واحد توليد انواع پروفيل از رول آماده بدون ريخته .332

کاري( و  کاري(، آبدهي )سخت واحد توليد ابزارهاي جراحي و لوازم فلزي ارتوپدي بدون فورجينگ )پرس .333
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 عه در سال هزار قط 522آبکاري تا ظرفيت 

 واحد توليد اطاقک انواع خودروهاي بک )وانت( بدون آبکاري  .330

 واحد توليد پمپ آب موتور خودرو  .331

 واحد توليد فيلتر پرس  .334

 واحد توليد کليد از فلزات معمولي  .335

 تن در سال  322واحد توليد چرخ دنده تا ظرفيت  .336

ه گيري برقي )صنعتي( بدون عمليات واحد توليد پدالب )شيرپدالي(، پمپ تزريق مواد شيميايي و آب ميو .337

 گري و آبکاري  ريخته

 هاي آب و برق، لوله بست سر نيزه و بستارهاي عصايي  واحد توليد تيرهاي فلزي، لوله .338

 

 د -5گروه 

 واحد توليد انواع سيلندرهاي گاز  .3

 واحد رادياتورسازي  .0

 واحد توليد قطعات آلومينيومي  .1

 واحد توليد فنر وسائط نقليه  .4

 زارسازي واحد اب .5

 واحد توليد کمک فنر  .6

 واحد توليد قوطي و بشکه  .7

 واحد توليد ديگهاي بخار  .8

 واحد توليد لوازم خانگي با لعابکاري و آبکاري  .3

 واحد ذوب و ريخته گري کليه فلزات  .32

 دستگاه در سال  022واحد توليد ماشين ابزار سازي به صورت مونتاژ بيش از  .33

 واحد توليد گاو صندوق  .30

 الکترود جوشکاري واحد توليد .31

 سوز و الشه سوز  واحد توليد دستگاههاي زباله .34

 واحد گالوانيزه فلزات )حرارتي( و آنادايزينگ  .35

 واحد توليد انواع گيربکس صنعتي  .36

 پاش تراکتور با ريخته گري  واحد توليد سم .37

 واحد توليد پرئفيل آلومينيوم با ذوب و آبکاري  .38

  هاي خرطومي با آبکاري واحد توليد لوله .33
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  131 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 کاسه و لوازك پالستيکي  –واحد توليد چراغ خودرو شامل ششيشه  .02

 ساخته و سيار چوبي و فلزي  هاي پيش واحد توليد خانه .03

 واحد نورد آلومينيوم  .00

 اي  واحد توليد پمپهاي گازوئيل و انژکتور خودروهاي سبک و سنگين با استفاده از عمليات کوره .01

 آالت موزائيک سازي  واحد توليد ماشين .04

 حد توليد قطعات سوله وا .05

 واحد توليد منفصله آسانسور با عمليات کوره اي  .06

 اي  واحد توليد باسکول با عمليات کوره .07

 االت خطوط شستشو و رنگ  واحد توليد ماشين .08

 دستگاه در سال  4522گري و آبکاري تا ظرفيت  واحد توليد مشعل و پمپ سه فاز با عمليات ريخته .03

 هاي آبي توربينهاي بزرگ و  واحد توليد پمپ .12

 اي  واحد توليد جک کمپرسي با عمليات کوره .13

 واحد توليد هيتر و چيلر جذبي  .10

 هاي مسي با کوره القليي  واحد توليد لوله .11

 واحد توليد کاربراتور .14

 اي  واحد توليد شافت و غالف و پمپ با عمليات کوره .15

 واحد توليد سيستم حفاظت کاتدي  .16

 واحد توليد جرثقيل پشت کاميون  .17

 د توليد ساخت پرس کشش هيدروليک واح .18

 آالت صنايع غذايي و نساجي  واحد توليد اتوکالو و ماشين .13

 اي   واحد توليد اويل پمپ تراکتور با عمليات کوره .42

 برنجي به روش پرس اکستروژن  –واحد توليد تسمه ميلگرد، پروفيل مسي  .43

 اي  شکن با عمليات کوره واحد توليد دستگاههاي سنگ .40

 اي  پ خالء با عمليات کورهواحد ساخت پم .41

 اي  واحد توليد اتصاالت فوالدي )زانويي( با عمليات کوره .44

 اي واحد توليد پروژکتور بزرگ سينمايي با عمليات کوره .45

 اي  واحد توليد سوخت پاش با عمليات کوره .46

 اي واحد توليد  کاربراتور گازسوز با عمليات کوره .47

 واحد مونتاژ ماشين راهسازي  .48

 نواع سردخانه با عمليات آبکاري واحد توليد ا .43
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  132 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد پودر باکاليت  .52

 واحد توليد پروفيل و لوله آهن  .53

 اي ديفرانسيل با عمليات کوره –گيربکس  –واحد توليد موتور  .50

 اي واحد مونتاژ و ساخت کندانسور چيلر و پکيج و هواساز با عمليات کوره .51

 اي واحد توليد قطعات پودري فلزات با عمليات کوره .54

 واحد آناليز قطعات فوالدي، آبکاري، عمليات حرارتي  .55

 االت فنرپيچي  واحد توليد ماشين .56

 واحد ساخت و مونتاژ جرثقيل سقفي   .57

 واحد توليد ورق مشبک  .58

 واحد توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراکتور با ريخته گري .53

 گري و آبکاري  واحد توليد تجهيزات کمک آموزشي با ريخته .62

ميليون  32گري با عمليات کوره الکتريکي تا ظرفيت  فوالدي بدون عمليات ذوب و ريخته واحد توليد مته .63

 عدد در سال 

 واحد پرس کاري انواع قطعات ماشينهاي سواري و صنعتي  .60

 دستگاه در سال  4522گري و آبکاري تا ظرفيت  واحد توليد مشعل صنعتي با ريخته .61

 حت فشار واحد توليد قطعات آلومينيومي سيستم آبياري ت .64

کاري و آبکاري تا ظرفيت  گري ذوب، سخت واحد توليدتبديل کوئلهاي فوالدي به ورق بودن عمليات ريخته .65

 هزار تن در سال  522

 تن در سال  02واحد توليد قطعات طريف فلزي با ظرفيت  .66

 واحد توليد ميلگرد فوالدي بدون عمليات ذوب  .67

 واحد توليد تسمه و نبشي با عمليات حرارتي  .68

 تن در سال  52حد عمليات حرارتي قطعات صنعتي تا ظرفيت وا .63

 ميليون عدد در سال  5واحد توليد پيستون و قطعات آن )گزن بين( با عمليات کوره الکتريکي و ظرفيت  .72

 هاي قالب سمبه ماتريس، پالستيک و دايکاست ميله. واحد توليد انواع کفشک .73

 

  ه -5گروه 

 ي کهنه گري از کابل و باطر واحدهاي ريخته .3

 واحد ساخت موتور سيکلت و دوچرخه  .0

 واحد توليد ليفتراك و دامپر و تيلر  .1

 واحد توليد بتونير  .4
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد اطاق وسائط نقليه سنگين  .5

 بوس، کانتينر و غيره  واحد توليد اطاق ميني .6

 هاي توليد وسائط نقليه سنگين مثل اتوبوس، کاميون و تراکتور  واحد .7

 ت سنگين راهسازي، کشاورزي و غيره آال واحدهاي توليد ماشين .8

 واحد توليد تانکر، تريلر و اطاق  .3

 واحد توليد وسائط نقليه سبک )وانت، سواري( .32

 واحد توليد روتاري موبيل )دستگاه حفاري( .33

 واحد توليد شمش روي به روش پايرو متالوژي از کنسانتره آماده  .30

 واحد توليد شمش روي به روش الکتروليز .31

 تن در سال  5222روي از کنسانتره روي تا  واحد توليد شمش .34

 تن در سال  5222روي به روش کاتدي تا  واحد توليد شمش .35

 

 و  -5گروه 

 کارخانجات ذوب و نورد فلزات  .3

 کارخانجات توليد ژنراتورهاي نيرو گاهي  .0

 کارخانجات توليد کشتي و شناورهاي سنگين  .1

 کارخانجات توليد واگن قطار  .4

 ي ديزلي سنگين کارخانجات ساخت موتورها .5

 کارخانجات ساخت الکترو موتورهاي سنگين  .6

 کارخانجات ساخت پرسهاي سنگين  .7

 کارخانجات ساخت ماشين ابزارهاي سنگين  .8

 کارخانجات ساخت پمپهاي بزرگ  .3

 کارخانجات ساخت تجهيات نفت و گاز پتروشيمي  .32

 طراحي و مونتاژ هواپيما  .33

 تن در سال  5222واحد توليد شمش روي از کنسانتره روي بيش از  .30

 تن در سال  5222واحد توليد شمش روي به روش کاتدي بيش از  .31

 کارخانه ذوب مس  .34
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  134 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 صنايع كاني غير فلزي -6

 الف -6گروه 

 اي بدون کوره ذوب  واحد توليد مصنوعات شيشه .3

  واحد توليد آينه، پوکه آمپول، شيشه آزمايشگاهي بدون کوره .2

 يع دستي( واحد توليد مصنوعات تزئيني سنگي )صنا .1

 واحد توليد کنتاکت لنز  .4

 

 ب -6گروه 

 واحد توليد بتن آماده  .3

 واحد توليد تيرچه و بلوك  .0

 واحد توليد موزائيک  .1

 واحد سيگمنت سنگبري .4

 واحد توليد بلوك سيماني  .5

 واحد توليد مصنوعات گچي، گچ طبي، قالب گچي از گچ آماده  .6

 متر  يسانت 62الي  02هاي بتني از اقطار  واحد توليد لوله .7

 

 ج -6گروه 

 ساخته ساختماني  واحد توليد قطعات پيش .3

 گري و توليد مصنوعات سفالي  واحد کوزه .0

 تن در سال  052سازي تا  واحد چيني .1

 ها  ساب، سنگ سمباده، کاغذ سمباده و ساينده واحد توليد سنگ آسياب، سنگ .4

 واحد لعاب فلز و سراميک  .5

 صدف کوبي  .6

 تن در سال  3222ايمني، و نسوز و آينه تا  واحد توليد شيشه اتومبيل، شيشه .7

 ساخته گچي  واحد توليد پانل و ديوار پيش .8

 ساخته بتني  هاي پيش واحد توليد خانه .3

 تن در سال(  052سازي و روف فايل و قطعات سراميکي )حداکثر  واحد مقره .32

 واحد توليد شيشه عينک  .33

 واحد توليد پانلهاي سيماني و ني فشرده  .30

 سيماني  واحد توليد آجر .31
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  135 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هزار متر مربع در سال  322واحد توليد کاشي و سراميک تا  .34

 واحد توليد بلوکهاي بريده شده  .35

 بري(  بري )بدون قله واحد بلوك .36

 تن در سال  522واحد توليد لنت ترمز با استفاده از مخلوط مواد اوليه آماده تا حداکثر  .37

تن  344222آالت اتوماتيک و فيلتر هوا تا ظرفيت  بندي سيمان با پاکت آماده و مجهز به ماشين واحد بسته .38

 در سال 

 واحد توليد سنگبري صرفاً سنگ گرانيت .33

 

 د  -6گروه 

 واحد توليد گچ صنعتي  .3

 کوبي  واحد سنگ .0

 واحد توليد سنگبري .1

 تن در سال  052سازي بيش از  واحد چيني .4

 مترمربع در سال  322واحد توليد کاشي و سراميک با ظرفيت بيش از  .5

 هاي صنعتي  توليد پوکه واحد .6

 واحد توليد عايقهاي ساختماني )ايزوگام(  .7

 واحد توليد آجر هوفمن  .8

 واحد توليد آجر ماشيني و آجر نما  .3

 واحد توليد خاك چيني  .32

 واحد توليد پرليت  .33

 گري  ماسه ريخته  .30

 بندي  شويي و دانه واحد توليد ماسه .31

 واحد توليد سيپورکس  .34

 واحد توليد پشم شيشه  .35

 با استفاده از ذوب خرده شيشه  بلورسازي .36

 واحد توليد آجرهاي سيليسي .37

 تن در سال( 052سازي و روف فايل و قطعات سراميکي )بيش از  واحد مقره .38

 واحد توليد پشم سنگ  .33

 اي از خرده شيشه  واحد توليد بطري شيشه .02

 واحد توليد آجر ماسه آهکي  .03
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 تن در سال  322سازي با کوره ذوب کمتر از  واحد شيشه .00

 هاي قير و امولوسيون  حد توليد فرآوردهوا .01

 واحد توليد آجر پرسي .04

 اي  واحد توليد خاك رس کيسه .05

 هاي تيتانيوم  واحد فرآورده .06

 واحد توليد آجرنما  .07

 بندي ذغال سنگ  واحد دانه .08

 بندي سنگ آهن  واحد دانه .03

 تن در سال  34422بندي سيمان با استفاده از پاکت آماده با ظرفيت  واحد بسته .12

 تن در سال  3222توليد لنت ترمز با استفاده از مخلوط مواد اوليه تا  واحد .13

 تن در سال  0422هاي دوار سيليسي تا ظرفيت  واحد توليد گلوله .10

 تن در سال  3522واحد توليد ظروف کريستال تا ظرفيت  .11

 

  ه -6گروه 

 واحد توليد آجر نسوز  .3

 تن در سال  3222واحد توليد شيشه بيش از  .0

 پودر صنعتي واحد توليد  .1

 واحد توليدگچ و آهک به روش سنتي  .4

 کني  واحد قير سفت .5

 واحد توليد آجر سنتي )دستي( .6

 واحد توليد پودر سيليس  .7

 تن در روز )صنعتي( 522واحد توليد گچ و آهک حداکثر  .8

 واحد توليد آسفالت  .3

 واحدهاي توليد شن و ماسه با سنگ شکن  .32

 هاي گاز  کاري لوله زدايي و عايق واحد زنگ .33

 واحد توليد پودر ميکا  .30

 تن در سال  3222واحد توليد لنت ترمز از مخلوط مواد اوليه بيش از  .31

 واحد کارگاه آسياب سنگ گوگرد  .34
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 و -6گروه 

 کارخانجاتي که آزبست به عنوان ماده اوليه در توليدات آنها دخالت دارد  .3

 کارخانجات سيمان  .0

 ز تن در رو 522کارخانجات گچ صنعتي و آهک بيش از  .1

 

 صنايع شيميايي  -7

 الف -7گروه 

 واحد توليد آب مقطر  .3

 واحد توليد نايلون و نايلکس و سلوفان )با استفاده از رول آماده( .0

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشويي  .1

 واحد توليد کيت گلوکز و کلسترول از مواد آماده  .4

 بندي پودر ازاله مو واحد بسته .5

 واحد طالسازي )زرگري( .6

 هزار عدد در سال  022پارافرمالدئيد تا ظرفيت  واحد توليد قرص .7

 ب -7گروه 

 واحد توليد چسبهاي آلي و نوار چسب  .3

 واحد توليد انواع بتونه  .0

 واحد توليد واکس و شمع  .1

 واحد توليد مواد جالي فلزات  .4

 واحد توليد مرکب و جوهر تحرير، چاپ و پلي کپي از ترکيب و اختالط )فرموالسيون بدون توليد حالل( .5

 احد توليد بيکربنات سديم و .6

 واحد توليد پودر جوشکاري .7

 کننده )فرموالسيون( واحد توليد مواد پاك .8

 واحد توليد کيت اسيد اوريک از مواد اوليه آماده  .3

 واحد توليد آب آشاميدني گازدار و بدون گاز با خط توليدي بطري پلي اتيلن  .32

 مواد پالستيکي  واحد توليد وسايل ترسيمي نظير خط کش، گونيا و غيره از .33

 واحد توليد الك غلط گيري  .30

 واحد توليد نخ، طناب و تسمه نايلوني  .31

 واحد توليد رنگ ساختماني با حالل آلي )فرموالسيون و بدون حالل نفتي( .34

 تن در سال  52واحد توليد اشياء و لوازم پالستيکي به صورت تزريقي و بادي از مواد آماده تا   .35
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 ايلکس از مواد اوليه واحد توليد رول نايلون و ن .36

 )جانشين مالمين(  B.M.Cواحد توليد خمير و ظروف .37

 واحد توليد اسباب بازي پالستيکي  .38

 واحد توليد فيلم پروپيلن  .33

 واحد توليد قطعات نساجي از پالستيک  .02

 واحد توليد ظروف دارويي پالستيکي  .03

 واحد توليد لوله و اتصاالت پلي اتيلني  .00

 بندي پالستيکي  واحد بسته .01

 حد توليديونوليت وا .04

 واحد توليد رول پالستيک و نايلکس با رنگ چاپ بدون آب ريزي  .05

 واحد توليد قاب عينک  .06

 واحد توليد ابرون و قطعات و ترکيبات الستيکي  .07

 واحد توليد ليمينيت  .08

 واحد توليد واير شمع ابريمشي  .03

 واحد توليد الياف پروپيلن  .12

 واحد توليد مداد تراش  .13

 واحد گاز کپسول پرکن  .10

 واحد توليد لوازم و ابزار ايمني و جوشکاري از مواد پالستيکي  .11

 واحد ساخت و رشد کريستال کرين  .14

 بندي پودر زاله مو واحد اختالط و بسته .15

 بندي روغن موتور در گالنهاي پالستيکي  واحد بسته  .16

 واحد توليد کيت حاملگي، سرم کنترل نوار قند و قرص خوردن فرموالسيون  .17

 برگردان صنعتي واحد توليد عکس  .18

 تن در سال  322بندي ماده ضد عفوني کننده )بنزالکوتيوم کلرايد( تا ظرفيت  سازي و بسته واحد رقيق .13

 

 ج -7گروه 

 واحد توليد انواع چسب نئوپاني )اوره فرم آلدئيد( مايع و پودر  .3

 واحد توليد ابر و اسفنج  .0

 البسه و غيره(  –مشمع  –کفپوش  –صفحه  –ورق  –واحد توليد کليه محصوالنت پالستيکي )لوله  .1

 واحد قطعات با کاليت )لوازم برقي و دسته نسوز لوازم خانگي(  .4
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد محصوالت فايبرگالس .5

 واحد توليد ورق آکريليک و مواد مشابه  .6

 واحد توليد تثبيت کننده و استابليز و آنتي اکسيدانها  .7

 واحد توليد انواع گرانول پلي مري  .8

 هاي صنعتي )فورموالسيون( کننده واحد توليد پاك  .3

 هاي عکاسي، ليتوگرافي و راديولوژي  واحد توليد داروهاي ظهور و ثبوت فيلم .32

 واحد توليد آمالگام نقره  .33

 واحد توليد نيترات نقره  .30

 واحد توليد مغز مداد .31

 واحد توليد روسب زداها  .34

 واحد توليد کوکونات دي اتانول آمين شامپو  .35

 التکس غير از دستگش  واحد توليد کليه محصوالت .36

 واحد توليد کاندوم  .37

 واحد توليد بادکنک  .38

 واحد توليد شيشه شير، سر شيشه، پستانک و غيره  .33

 واحد توليد مسواك، يقه شور، برس شانه پالستيکي و غيره  .02

 گري واحد توليد مواد تعاوني )کمکي( و ساختماني ريخته .03

 (واحد توليد ضد کف و تسهيل کننده سيالن )روان کننده .00

 واحد توليد اسپري کنلکت )کنتاك شور( .01

 واحد توليد اسپري تمييز کننده مبلها  .04

 واحد توليد ضد رسوبها، پلي فسفاتها  و پلي آميدها )فرموالسيون( .05

 واحد توليد مواد جداکننده نفت از آب  .06

07. INHIBITOR  محافظت کننده آب بويلرها 

 واحد توليد امولسيفايرها  .08

 اني نش واحد توليد  پودر کف آتش .03

 واحد توليد خمير آلومينيوم و برنز  .12

 واحد توليد سولفات آلومينيوم  .13

 واحد توليد آب باطري  .10

 واحد توليد آب ژاول .11

 واحد توليد ترکيبات نيکل  .14
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد روي )کلرور غيره( .15

 واحد توليد ترکيبات کلسيم و پتاسيم  .16

 واحد توليد ترکيبات مس .17

 )چسب نئوپان(  واحد توليد هارد نربربايه کلرور آمونيوم .18

 واحد توليد زرين الکيد پلي استر )سنتز( .13

 واحد توليد گازهاي طبي و صنعتي : اکسيژن، ازت، آرگون و گاز بيهوشي  .42

 واحد توليد آب رنگ  .43

 واحد توليد خودکار، ماژيک، خودنويس و غيره  .40

 واحد توليد مايع ترمز، اتيلن گليکول )ضد يخ(  .41

 مايع و پودر بندي انواع چسب  واحد توليد و بسته .44

 هاي عکاسي  واحد توليد فيلم .45

 واحد توليد استيلن و کپسول پرکن  .46

 واحد توليد سرنگ و ظروف سرم تزريق و خون، کيسه ادرار و ساير تجهيزات پالستيکي پزشکي  .47

 واحد توليد پالستوفوم و ديگر عايقهاي مشابه  .48

 P.V.Cواحد فرمينگ  .43

 واحد مالمين سازي   .52

 تن در سال  52د پالستيکي به صورت تزريقي بادي از مواد آماده بيش از و موا واحد توليد اشياء .53

 واحد توليد قايقهاي فايبرگالس  .50

 واحد توليد غلطک و قطعات پالستيکي  .51

 بند نوزاد  واحد توليد دستکش يک بار مصرف، بند ناف و دست .54

 ربا  واحد توليد آهن .55

 واحد توليد محلول روزين  .56

 واحد توليد قلم مو و فرچه  .57

 احد توليد فيلم رادولوژي و .58

 واحد توليد استارات کلسيم و روي  .53

 واحد توليد ظروف يک بار مصرف  .62

 واحد توليد شيرآالت ساختماني از پليمر  .63

 واحد توليد آب اکسيژنه  .60

 واحد توليد گاز هيدروژن  .61

 واحد توليد الکترود جوشکاري با گاز  .64
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 بندي سموم دفع آفات  واحد فرموالسيون و بسته .65

 کاري در خالء واحد آب .66

 از گاز طبيعي و گازوئيل  Co2واحد توليد گاز  .67

 تن در سال  0222واحد توليد بيکربنات آمونيوم حداکثر  .68

 گيري  واحد توليد خمير قالب .63

 واحد توليد شيلنگ فشار قوي  .72

 تن در سال  522هاي صنعتي حداکثر تا  کننده واحد توليد پاك .73

 واحد توليد فوم و ابر و اسفنج  فشرده  .70

 احد توليد لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسياب مواد و .71

 بندي، پالستي ژول، تشک و فيلتر و الك ورني روي قوطي  واحد توليد خمير آب .74

 واحد توليد پوشش فويل المينه  .75

 واحد توليد درب دوبل و دستگاه  مکانيزه تخليه آب توالت فرنگي  .76

 واحد توليد نوار تفلون  .77

 ص و پودر اکسيژنه واحد توليد قر .78

 واحد توليد اکسيدان کرم بهداشتي و صنعتي و پودر بلوندر اکسيژن  .73

 واحد توليد مواد کمکي چرمسازي و نساجي با فرموالسيون از مواد آماده  .82

 واحد توليد کلرور فريک .83

 واحد توليد امولسيون قير با آب  .80

 هاي کربني از زغال آماده  واحد توليد قرص .81

 ر نمک بندي جوه واحد بسته .84

 واحد توليد امولوسيون از پارافين آماده  .85

 هاي خوشبو کننده )فرموالسيون(   واحد توليد اسپري .86

 واحد توليد گرانول پي وي سي  .87

 واحد توليد دندان مصنوعي  .88

 تن در سال  0622واحد توليد فرموالسيون کود مايع و روغن کشاورزي با ظرفيت  .83

 تن در سال  1 قالبسازي به روش الکترو فرمينگ تا ظرفيت .32

 واحد توليد لوازم پالستيکي از پالستيک کهنه براي مصارف غير غذايي  .33

 واحد توليد شيشه رفلکس )رنگي( .30

 تن در سال  3522واحد توليد سيليکاژل )جاذبه الرطوبه( تا ظرفيت  .31
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 د -7گروه 

 واحد توليد حاللهاي مرکب چاپ، تحرير و پلي کپي  .3

 واحد توليد هيپو کلريت کلسيم  .0

 حد توليد دستکش الستيکي وا .1

 واحد توليد واشرهاي الستيکي .4

 واحد توليد سولفات سديم  .5

 واحد توليد الستيکهاي روکش شده  .6

 واحد توليد پودر الستيک  .7

 واحد توليد اسيد استيک و اسيد فورميک  .8

 واحد توليد ذغال فعال  .3

 واحد توليد کودهاي آلي و هورمونهاي رشد گياهي  .32

 فورفورال   -سولفات واحد توليد لوريل اتيل  .33

 هيدرازين  –واحد توليد آنتي اکسيدان  .30

 واحد توليد سيليکات سديم  .31

 واحد توليد سولفيت سديم و بي سولفيت  .34

 واحد توليد کربنات و بي کربنات سديم  .35

 واحد توليد سولفاميک اسيد  .36

 تن در سال  522هاي صنعتي بيش از  کننده واحد توليد پاك .37

 واحد توليد رزين اکريليک  .38

 واحد توليد پاك کن  .33

 واحد توليد رنگهاي نساجي و دباغي  .02

واحد توليد ضد زنگ، رنگهاي صنعتي و ساختمان و پوشش دهنده ذ)روغن اليف، تينر، روغن برزك و  .03

 روغن جال(

 هاي فسيلي  واحد استقرار مخازن قير و سوخت .00

 هاي قير و امولوسيون  واحد توليدفرآورده .01

 س واحد توليدانواع دستکش  التک .04

 فوم حفاري   .05

 واحد توليد لنجهاي فايبرگالس  .06

 واحد توليد اسانس، تنطور آلکالوئيد از مواد طبيعي و شيميايي  .07

 واحد توليد حشره کشهاي اسپري  .08
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد پودر آلفا سلولز و ليکنو سولفوناتهاي فلزي  .03

 واحد توليد نيترات سديم  .12

 واحد توليد استات سديم  .13

 واحد توليد استات بوتيل  .10

 واحد توليد سديم هگزا متافسفات  .11

 واحد توليد فسفات سديم  .14

 واحد آبکاري  .15

 واحد توليد مواد ضد خورندگي و ضد خزه  .16

 واحد توليد گاز دي اکسيد کرن از ذغال سنگ و نفت کوره  .17

 واحد توليد سديم پيرو فسفات  .18

 واحد توليد اتر  .13

 واحد توليد صابون صنعتي و سنتي  .42

  واحد توليد اليي گرم و چسب .43

 واحد توليد اسيد اگزاليک  .40

 واحد توليد نمک صنعتي  .41

 واحد توليد آمونيوم کلرايد  .44

 واحد توليد پليمرهاي حساس به نور  .45

 واحد توليد کنسانتره و سنک معدن سيليس  .46

 واحد توليدبراکس هيدراته  .47

 واحد توليد قطعات الستيکي آب بندي  .48

 واحد توليد سرکابل فشار قوي  .43

 ود و خمير ايزوالسيون واحد توليد مشمع قيراند .52

 واحد توليد زئوليت  .53

 واحد توليد درب دوبل تخليه آب توالت فرنگي با عمليات آبکاري  .50

 واحد توليد سرب صيادي  .51

 واحد توليد مايع جوهر پاك کن  .54

 واحد توليد تسمه نساجي و مقاله و روکش غلطک چاپ، دستکش جراحي، صنعتي و خانگي  .55

 استفاده از آزبست  واحد توليد لنت ترمز ديسکي بدون .56

 تن در سال  0222واحد توليد نمکهاي کلسيمي، اسيدهاي چرب )خوراك دام( تا ظرفيت  .57

 واحد توليد کربنات کلسيم رسوبي  .58
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هاي برزنتي  واحد توليد تسمه .53

 واحد توليد رنگ ترموپالستيک و کالس بيد  .62

 واحد توليد کنسانتره مس  .63

 واحد توليد پلي اتيلن ترفتاالت  .60

 بندي رنگهاي طبيعي  د و بستهواحد تولي .61

 واحد توليد الکل از طريق تخمير و سنتز  .64

 کن  واحد توليد مايع جوهر پاك .65

 واحد توليد لنت ترمز ديسکي بدون استفاده از آزبست  .66

تن در  0522واحد توليد روي به روش پايرو متالوژيک )به استثناي توليد روي به روش قالکاري( حداکثر  .67

 سال 

 نات باريم و سولفيد سديم واحد توليد کرب .68

 تن در سال  1قالبسازي به روش الکتروفرمينگ تا ظرفيت بيش از  .63

 تن در سال  3522واحد توليد رنگ مستربچ تا ظرفيت  .72

 واحد توليد پارافرمالدئيد  .73

 تن در سال  15222واحد توليد مواد افزودني روغن موتور تا ظرفيت  .70

 تن در سال  52فيت واحد توليد بلور لوستر از شمش شيشه تا ظر .71

 بندي مواد شيميايي )استن، ا سيد استيک، زايلن( واحد تلخيص و بسته .74

 تن در سال  7822واحد توليد اسيد سولفور نيک تا ظرفيت  .75

 واحد توليد پودر ذغال از سبوس گندم يا برنج  .76

 

 و -7گروه 

 واحد توليد اکسيد سرب  .3

 واحد توليد فنل  .0

 هاي معدني  واحد توليد پيگمنت .1

 حد توليد انواع فلزات از مواد کاني وا .4

 واحد توليد کلر، سود، آب ژاول .5

 واحد توليد کک و قطران  .6

 واحد توليد سرنج  .7

 واحد توليد کليه اسيدهاي معدني و سولفات و سولفور سديم  .8

 واحد توليد کاربيد، مواد آبکاري و اکسيد روي از معدن )ليتاژ(  .3
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 و متانل  واحد تصفيه ترکيبات آلي مازاد توليد فنا .32

 واحد توليد ترکيبات کروم  .33

 واحد توليد گاز کلر و هيدروکسيد سديم  .30

 هاي آلي  هاي فنوليک . پيگمنت واحد توليد رزين .31

 واحد تصفيه روغن موتور  .34

 واحد توليد کور شيميايي .35

 واحد پلي مريزاسيون پلي اکريل  .36

 واحد توليد مواد شيميايي  .37

 صنايع نفتي و تصفيه نفت )پااليشگاه( .38

 سازي  د پليمريزاسيون و پالستيکواح .33

  P.V.Cواحد توليد  .02

 ها )سنگ سمباده و کاغذ سمباده(  واحد توليد مواد اوليه ساينده .03

 واحد توليد سموم دفع آفات  .00

 واحد توليد بي اکسيد منگنز از سنگ معدن  .01

 واحد توليد فروموليبدن  .04

 واحد توليد و خالص سازي مواد شيميايي  .05

 واحد توليد گل گوگرد  .06

 احد توليد کربن بالك و .07

 واحد توليد سيليکو منگنز و فرمنگنز  .08

 واحد توليد کنسانتره مس، نيکل و کبالت  .03

 واحد فرآوري گوگرد  .12

 واحد توليد کک پزي سنتي  .13

 واحد فرآوري اکسيد و مشتقات سيليسيم  .10

 انبار و محل توزيع و پخش کودهاي حيواني و شيميايي  .11

يک، هيدرومتالوژيک )به استثناي توليد روي به روش قالکاري( واحد توليد روي به روش پايرو متالوژ .14

 تن در سال  12222تن تا  5222حداکثر از 

 واحد توليدکربن و اکترود گرافيتي  .15

 

  ه -7گروه 

 واحد توليد توري روشنايي  .3
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد فرمالين و پارافرم آلدئيد .0

 واحد توليد هگزامين  .1

 واحد توليد اسيد سولوفوريک  .4

 د اسيد سيتريک واحد تولي .5

 واحد توليد اسيد نيتريک  .6

 واحد توليد اسيد کلريدريک  .7

 واحد توليد آمونيام  .8

 واحد توليد روغن موتور و گريس  .3

 ها( هاي خنثي گاز کربنيک )مونو، دي و تري آمين واحد توليد آمين .32

 واحد توليد کننده مواد پوشش دهنده سطوح فلزي و کارگاهي )غير از رنگ بتونه و مشابه(  .33

 واحد توليد رزينهاي اپوکسي .30

 واحد توليد پارافين مايع  .31

 واحد توليد وازلين  .34

 واحد توليد روغنهاي آروماتيک  .35

 واحد توليد کلريت کلسيم و سديم  .36

 واحد توليد الستيک و تيوب وسائط نقليه موتوري  .37

 واحد توليد رزين الکيد و پلي وينيل استات  .38

 اجي واحد توليد اوليه مواد کمکي يا تعاوني نس .33

 واحد توليد بيکربنات آمونيم  .02

 واحد توليد رزين ونيليک  .03

 واحد توليد پانلهاي پلي يورنان  .00

 واحد سريشم سازي  .01

 واحد توليد خاك رنگبر  .04

 واحد توليد پودر باکاکيت  .05

 واحد توليد پودر مالمين  .06

 واحد توليد نفتالين  .07

 واحد توليد سولفور آمونيوم   .08

 از مشتقات نفتي واحد توليد مواد عايق ايزوالسيون  .03

 واحد توليد دي اکتيل فناالت )نرم کننده پالستيک(  .12

 واحد توليد کربنات کلسيم، باريت، بنتونيت، تالک و اخرا  .13
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد اسيد بنزوئيک و بنزوات سديم  .10

 واحد توليد مايع ظرفشويي، شامپو، پودرهاي شوينده، ضد عفوني کنندهو سفيد کننده  .11

 واحد توليد قير اتومبيل  .14

 واحد توليد قير صنعتي و ساختماني  .15

واحد توليد روي به روش پايرومتالوژيک، هيدرومتالوژيک )به استثناي توليد روي به روش قالکاري(  .16

 تن در سال  5222تن تا  0522حداکثر از 

 تن در سال  002واحد توليداستات آمونيوم و تتراکلريد کربن تا ظرفيت  .17

 ندي آ واحد بازيابي سلنيوم از لجن مس .18

 واحد بازيافت فلزات گرانبها و رنگين شامل طال، نقره، کرم، نيکل، پالتين از لوازم مستعمل الکترونيکي  .13

 واحد توليد نمک استئارات و اسيد استئاريک  .42

 

 صنايع داوريي  -8گروه 

 الف  -8گروه 

 واحد توليد مواد بهداشتي و آرايشي )فرموالسيون( .3

 

 ب  -8گروه 

 بيوتيکها( داروسازي )فرموالسيون به استثناي هورمونها و آنتيالبراتور و کارخانه  .3

 تن در سال  052واحد توليد مواد اوليه داروسازي حداکثر تا  .0

 تن در سال  052واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي تا  .1

 واحد توليد کپسول سخت ژالتيني  .4

 بندي گياهان دارويي با شستشو  واحد خشک کردن و بسته .5

 تن در سال  052توليد داروهاي دامي حداکثر واحد  .6

 تن در سال  052واحد ساخت داروهاي سيلي مارين حداکثر تا  .7

 واحد توليد زنيک اکسايد با مايع آماده اوزنول  .8

 

 ج -8گروه 

 تن در سال  122واحد توليد باند و گاز حداکثر تا  .3

 

 د -8گروه 

 واحد توليد عصاره شيرين بيان  .3
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 سرم  واحد توليد واکسن و .0

 تن در سال  052واحد توليد مواد اوليه داروسازي بيش از  .1

 واحد توليد الکل از طريق سنتز  .4

 واحد توليد الکل از طريق تخمير و تقطير  .5

 تن در سال  122واحد توليد باند و گاز بيش از  .6

 واحد توليد شربتهاي گياهي و رزين و صمغ گياهي  .7

 تن در سال  052بيش از واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي  .8

 واحد توليد بنتااريتريتول  .3

 تن در سال  052واحد توليد داروهاي دامي بيش از  .32

 واحد توليد پليمرهاي حساس به نور  .33

 واحد توليد انواع داروهاي گياهي  .30

 بادي(  واحد توليد محلول مونو کلونال )آنتي .31

 واحد توليد و ساخت اسانسهاي گياهي .34

 

 و  -8گروه 

 بيوتيک  هورمون و آنتي واحد توليد .3

 صنايع برق و الكترونيك  -9

 الف -9گروه 

 واحد توليد لوازم برقي کوچک به صورت مونتاژ )نظير زنگ اخبار و دربازکن(  .3

 واحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبکاري و لوستر ا قطعات آماده  .0

اي و عمليات تر  عمليات کورهواحد توليد لوازم برقي و الکترونيکي به صورت مونتاژ مشروط بر اينکه  .1

 نداشته باشد.

 قطعات الکترونيک  –واحد توليد لوازم پزشکي، آزمايشگاهي و آموزشي  .4

 واحد توليد ترانزيستور و مقاومت و غيره  .5

 واحد توليد انکوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهي بدون آبکاري  .6

 واحد توليد انواع ساعت .7

 ندگو و آمپلي فاير به صورت مونتاژ واحد توليد تقويت کننده صوت نظير بل .8

 واحد توليد راديو و تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري  .3

 دهنده سمعي و بصري  واحد توليد دستگاههاي برقي عالمت .32

 هاي مخابراتي مراکز تلفن  واحد توليد سيستم .33
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد توليد لوازم الکترونيکي )کامپيوتر، لوازم اداري و لوازم دقيق الکترونيکي(  .30

 هاي ولتاژ و فرکانس  احد توليد کنترلو .31

 واحد توليد آفتامات  .34

 واحد توليد مودم و ميکرو کنترل  .35

 واحد مونتاژ تايمر .36

 

 ب  -9گروه 

 هاي برق خورشيدي  مونتاژ سيستم .3

اي و آبکاري شامل انواع ويلچر، تخت بيمارستاني،  واحد مونتاژ تجهيزات توانبخشي بدون عمليات کوره .0

 سمعک 

 ج -9گروه 

 احد توليد ترانسهاي فشار ضعيف و .3

 واحد توليد مدارهاي چاپي الکترونيک و کيت  .0

 واحد توليد هواکش و دستگاههاي تهويه خانگي و صنعتي  .1

 واحد توليد نوار صوتي و تصويري  .4

 واحد توليد سيم کابل و سيم الکي  .5

 واحد توليدرله و کنتاکتور  .6

 واحد توليد سيم مقاومت  .7

 قوي واحد توليد سرکابل فشار  .8

 واحد توليد خازن، المپ تصوير، تابلوهاي برق فشار ضعيف و قوي انواع مشتعل  .3

 واحد توليد فيبر مدار چاپي، باطري خشک، المنت برقي و الکتروموتور  .32

 واحد توليد کليد و پريز، سرسيم و کفشک اتصال  .33

 واحد توليد کنتور برق و گاز  .30

 پزشکي  واحد توليد لوازم دندان .31

 ل اتومبيلهاي سبک واحد توليد کوئ .34

 واحد توليد اتواستارترموتورهاي صنعتي و ديزلي  .35

 واحد توليد سيم رابط بدون آبکاري  .36

 تن در سال  5222واحد توليد ورق مغناطيسي تا ظرفيت  .37
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 د  -9گروه 

 واحد توليد المپ  .3

 واحد توليد وسائل و تجهيزات برق فشار قوي  .0

 يه بدون بازيابي سرب از اطري کهنه واحد توليد باطري اتومبيل و اير وسايط نقل .1

 واحد توليد تراسفورماتور )ترانسهاي فشارقوي(  .4

 واحد توليد سيم حرارتي و برودتي  .5

 واحد توليد ذغالهاي صنعتي  .6

 واحد توليد کمپرسور  .7

 واحد توليد تلفن  .8

 ي اي و آبکار واحد توليد تجهيزات توانبخشي )ويلچر، تخت بيمارستاني، سمعک( با عمليات کوره .3

 واحد توليد سيم رابط با آبکاري  .32

 

  ه -9گروه 

 واحد توليد باطري اتومبيل وسائط نقليه سنگين با بازيابي سرب از باطري کهنه  .3

 

 صنايع كشاورزي  -11

 الف-11گروه 

 فاقد محدوديت فاصله از اماکن مسکوني(  4واحد زنبورداري و پرورش ملکه )تا رديف  .3

 قطعه 322واحد پرورش پرندگان زينتي تا  .0

 واحد پرورش کرم ابريشم  .1

 واحد پرورش ماهي تزئيني  .4

 آزمايشگاه دامپزشکي  .5

 واحد تهيه و انبارداري گرده خرما  .6

 واحد آزمايشگاه خاك و آب و گياه  .7

 قطعه در هر دوره  3222واحد توليد جوجه تا  .8

 

 ب  -11گروه 

 قطعه  322واحد پرورش پرندگان زينتي بيش از  .3

 راس  022ا واحد پرواربندي بره ت .0

 راس  052واحد پرورش گوسفند شيري )داشتي( تا  .1

 واحد دامي  022ميادين دام )مجتمع نگهداري دام و کاروانسرا( تا  .4
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 هزار(  77کشي )ظرفيت هر دستگاه  دستگاه جوجه 1واحد توليد جوجه تا  .5

 واحد توليد قارچ صدفي  .6

 رأس  52واحدهاي پرواربندي گوساله تا  .7

 رأس 02يري تا واحد گاوداري شيري ش .8

 رأس 32واحد پرورش اسب و ماديان تا  .3

 واحد توليد بذر قارچ خوراکي  .32

 کني و ابريشم ريسي واحدهاي پيله خشک .33

 تن در سال  52واحد پرورش ماهي به روش سنتي در استخرهاي کشاورزي و آبياري تا ظرفيت  .30

 

 ج  -11گروه 

 واحد حيوانات پوستي و آزمايشگاهي  .3

 هزار جوجه(  77کشي )ظرفيت هر دستگاه  دستگاه جوجه 5تا  1واحد توليد جوجه از  .0

 رأس  522تا  022واحد پروار بندي بره از  .1

 رأس  522تا  052واحد پرورش گوسفند شيري )داشتي( از  .4

 رأس 52تا  02واحد گاوداري شيري از  .5

 رأس  022تا  52واحد پروار بندي گوساله  .6

  رأس 52تا  32واحد پرورش اسب  و ماديان از  .7

 اي بدون عمليات توليد کمپوست  واحد توليد قارچ دگمه .8

 هزار قطعه  12واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير ماکيان تا  .3

 واحد پرورش خرگوش آنقوره  .32

 دوز اسپرم  12222رأس دام و ظرفيت  52واحد توليد اسپرم منجمد از گاو تا  .33

 

 د  -11گروه 

فاصله از مراکز  32هزار قطعه )تا رديف  12اکيان بيش از واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و ساير م .3

 متر(  722مسکوني 

 واحد دامي  022ميادين دام )مجتمع نگهداري دام و کاروانسرا( بيش از  .0

 واحد تکثير و پرورش پرندگان و پستانداران وحشي  .1

 رأس  522واحد پرواربندي بره بيش از  .4

 رأس  522واحد پرورش گوسفند داشتي بيش از  .5

 رأس  52واحد گاوداري شيري بيش از  .6
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  152 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 راس 022واحد پرواربندي گوساله بيش از  .7

 کشي(  ماشين جوجه 5هزار قطعه )بيش از  152واحد توليد جوجه بيش از  .8

 راس 52واحد پرورش اسب و ماديان بيش از  .3

 اي يا چتري و صدفي با عمليات توليد کمپوست  واحد توليد قارچ دگمه .32

  محل احداث حمام ضد کنه .33

 واحد پرورش بلدرچين  .30

 راس  022استقرار قرنطينه دامي بيش از  .31

 قطعه  12222گذار تا ظرفيت  واحد مرغداري تخم .34

 

 و  -11گروه 

 واحد پرورش ميگو  .3

 راس دام  32222شهرك دامپروري يا دام شهر جهت استقرار واحدهاي دامداري تا حدود  .0

 واحد پرورش ماهي گرم آبي و سردآبي .1

 

   ه -11گروه 

 قطعه  12222گذار بيش از ظرفيت  احد مرغداري تخمو .3

 

 مراكز خدماتي  -11

 الف  -11گروه 

 سردخانه  .3

 انبار مواد غذايي  .0

 انبار ساير مواد و کاالهاي تجاري  .1

 فاقد محدوديت فاصله از اماکن مسکوني(  7هتل )تا رديف  .4

 خوابگاه محلي  .5

 مرکز آموزش غير نظامي  .6

 و چلوکبابي  خانه، اغذيه فروشي، کبابي قهوه .7

 کارواش اتومبيلهاي سواري .8

 خانه آب آشاميدني  تصفيه .3

 شهربازي  .32

 کارگاه نقاشي روي چيني و بلور .33
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  153 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 کارگاه تراش عدسي  .30

 تعميرگاه خودروهاي سبک  .31

 کارگاه ظهور و چاپ عکس رنگي  .34

 نيک پرکني  واحد کپسول پيک .35

 بنزين و فروش نفت جايگاههاي پمپ .36

 آموزش و پرورش هاي ورزشي توسط  محل احداث مجتمع .37

 استقرار چاپخانه کامپيوتري .38

 استقرار ايستگاههاي تبديل انرژي )صرفاً در مناطق صنعتي( .33

 محل احداث گلخانه مدرن  .02

 هاي عمومي  محل استقرار گرمابه .03

 نشاني  واحد شارژ کپسول آتش .00

  استقرار مراکز آموزشي و توانبخشي روزانه معلولين در کليه مناطق شهري .23

 اي  و حرفه مرکز آموزش فني .04

 واحد ورزشي )بدنسازي، استخرهاي سرپوشيده، حمام سونا، جکوزي(  .05

 

 ب  -11گروه 

 هتل و مهمانسراي بين راهي  .3

 انبار چوب و آهن  .0

 مرکز توزيع گاز کپسولي  .1

 صافکاري و نقاشي اتومبيل  .4

 پارکينگ اتوبوس و کاميون  .5

 ترمينال و کارواش اتوبوسهاي بين شهر ي .6

 کارگاه اوراقچي  .7

 آوري ضايعات فلزي ز جمعمرک .8

 مکانيزاسيون يا تعميرگاه وسايل کشاورزي  .3

 رستوران و چلوکبابي بين راهي  .32

 متر(  422فاصله از مراکز مسکوني  34سيلوي غالت و حبوبات )تا رديف  .33

 گورستانها  .30

 تعميرگاه وسايل نقليه شنگين  .31

 ترمينال باربري .34

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  154 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 واحد باسکول توزين کاميون  .35

 بار  ميدان تره .36

 ستقرار انبار و توريع سيمان پاکتي و فله واحد ا .37

 واحد استقرار انبار و توريع گچ پاکتي و فله  .38

 واحد شبکه پرکني الکل متانول  .33

 واحد انتقال نقش بر روي کليه سطوح )فلز، چوب، شيشه، کاغذ(  .02

 کيلويي گاز  33استقرار واحد سيلندرپرکني  .03

 محل احداث ندامتگاه  .00

 ن راهي جهت رانندگان وسائط نقليه باربري استقرار مرکز خدمات رفاهي بي .01

 استقرار ترمينال و کارواش اتوبوسهاي بين شهري  .04

 راهدارخانه  .05

 تن  8/3اي با ظرفيت روزانه  واحد توليد علوفه گلخانه .06

 آوري پالستيک، الستيک، شيشه، کاغذ و نان خشک  مرکز جمع .07

 خانه فاضالبهاي شهري به روش پيشرفته  تصفيه .08

 

 د  -11گروه 

 واحد قالي تکاني و قاليشويي  .3

 انبار مواد شيميايي  .0

 مرکز آموزش نظامي  .1

 محل احداث ميدان تير  .4

 کني  واحد پر خشک .5

 واحد جداسازي و شستشو و آسياب مواد پالستيکي  .6

 

  ه -11گروه 

 انبار مواد منفجره  .3

 

 و -11گروه 

 فرودگاه  .3

 پارك تفريحي  .0

 باغ وحش  .1
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  155 ......................................................................................................................................................................... 2پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 ابتدايي خانه فاضالبهاي شهري به روش  تصفيه .4

 کارخانه کمپوست  .5

 محل دفع فاضالبهاي شهري و صنعتي  .6

 آالت اسقاط  گورستان ماشين .7

 مراکز تحقيقات صنعتي  .8

 نيروگاههاي توليد برق  .3

 سوز  محل استقرار زباله .32

 هاي شهري  محل دفن زباله .33

 بيمارستان  .30

 محل استقرار شهرکهاي صنعتي  .31

 استقرار کلينيک دامپزشکي  .34

 ستياستقرار شهرکهاي توري .35

 المللي  محل استقرار نمايشگاههاي بين .36

 فرودگاههاي کوچک سمپاشي و آموزشي  .37

 محل احداث باشگاه سوارکاري  .38

 دفع بهداشتي فاضالبهاي تخليه شده  .33

 اردوگاههاي تفريحي و آموزشي  .02

 واحد توليد بيوگاز از زباله که به صورت واحد مستقل با تجهيزات مکانيکي و تاسيسات خاص  .03

 نال نفتي اسکله و ترمي .00

 منطقه آزاد تجاري صنعتي  .01

 نمايشگاههاي دائمي صنايع توليدي و صنعت .04
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  156 ............................................................................................................................................................. 3پيوست شماره

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 3پيوست شماره 
 

 بندي كاربريهاي كارگاهي برحسب محل مجاز استقرار در مناطق عملكردي شهري و اثرات همجواري: گروه

 

 انع است.هاي باالتر بالم تر در رده استقرار کاربريهاي مجاز براي مناطق عملکردي رده پايين -

متري، مدارس،  52نمايند تا فاصله  هايي که ايجاد مزاحمت براي واحدهاي همجوار مي استقرار کاربريها -

ها، ادارات دولتي، فضاهاي سبز و مراکز آموزش  مراکز درماني. فضاهاي ورزشي، رستورانها. هتل

 اي و عالي و کاربريهاي مشابه ممنوع است. حرفه

 

 صنايع غذائي

 عملكرد كاربري رديف
 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري اثر همجواري بي

   × اي محله بندي خشكبار بدون شستشو تهيه و بسته 1

   × اي محله بندي خرما بدون شستشو بسته 2

   × اي محله تن در سال 111واحد توليد آب نبات و پولكي و شكرپنير و غيره تا  3
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  157 ............................................................................................................................................................. 3پيوست شماره

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 عملكرد كاربري رديف
 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري اثر همجواري بي

   × اي ناحيه تن در سال 211تا  111لكي و شكرپنير و غيره واحد توليد آب نبات و پو 4

   × شهري تن در سال 311تا  211واحد توليد آب نبات و پولكي و شكرپنير و غيره  5

   × شهري واحد توليد نبات )نبات ريزي( 6

   × اي محله تن  111واحد توليد گز و سوهان تا  7

   × اي ناحيه تن 211تا  111واحد توليد گز و سواهان  8

   × شهري تن 311تا  211واحد توليد گز و سوهان  9

   × شهري بندي نمك و ادويه جات واحد بسته 11

   × شهري بندي چاي  واحد بسته 11

   × اي محله واحد بسته بندي قهوه 12

   × اي لهمح تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت  111واحد توليد قند حبه و كله تا  13

   × اي ناحيه تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 211تا  111واحد توليد قند حبه و كله  14

   × شهري تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 311تا  211واحد توليد قند حبه و كله  15

   × اي محله بندي عسل واحد بسته 16

   × اي محله تن در سال 51ات تا بندي لبني واحد توليد و بسته 17

   × اي ناحيه تن در سال 75تا  51بندي لبنيات  واحد توليد و بسته 18

   × شهري تن در سال 111تا  75بندي لبنيات  واحد توليد و بسته 19

   × اي محله تن در سال 51توليد بستني تا  21

   × اي ناحيه تن در سال 75تا  51توليد بستني  21

   × شهري تن در سال 111توليد بستني تا  22

   × اي محله تن در سال  111توليد شيريني و نان تا  23

   × اي ناحيه تن در سال 211تا  111توليد شيريني و نان  24

   × شهري تن در سال 311تا  211توليد شيريني و نان  25

   × يا محله تن در سال 111آسياب و توليد آرد گندم و جو تا  26

   × اي ناحيه تن در سال 211تا  111آسياب و توليد آرد گندم و جو  27

   × شهري تن در سال 311تا  211آسياب و توليد آرد گندم و جو  28

   × اي محله تن در سال 51بندي كره تا  واحد بسته 29

   × اي ناحيه تن در سال 75تا  51بندي كره  واحد بسته 31

   × شهري تن در سال  111تا  75دي كره بن واحد بسته 31

   × اي محله تن در سال 111توليد بيسكويت و شكالت تا  32

   × اي ناحيه تن در سال 211تا  111توليد بيسكويت و شكالت  33

   × شهري تن در سال 311تا  211توليد بيسكويت و شكالت  34

   × اي محله تن در سال 111بري تا  واحد رشته 35

   × اي ناحيه تن در سال 211تا  111بري  واحد رشته 36

   × شهري تن در سال 311تا  211بري  واحد رشته 37

   × اي محله تن در سال 111واحد ماكاروني سازي تا  38

   × اي ناحيه تن در سال 211تا  111واحد ماكاروني سازي  39

   × شهري تن در سال 311تا  211واحد ماكاروني سازي  41

   × شهري واحد توليد آج موم )مخصوص كندوي عسل( 41

   × اي ناحيه بندي سبزيجات و ميوه جات واحد بسته  42

  ×  كارگاهي واحد توليد يخ )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري بايستي استقرار يابند( 43

   × اي ناحيه واحد توليد نان بستني 44

   × اي هناحي بندي گالب واحد بسته 45

   × اي ناحيه بندي عرقيات گياهي واحد بسته 46

   × اي ناحيه بندي جو بدون عمليات بوجاري و شستشو واحد بسته 47

   × اي محله بندي حبوبات بدون بوجاري واحد سورتينگ و بسته 48

   × اي ناحيه واحد توليد بستني يخي 49

   × اي هناحي واحد  توليد بهبود دهنده كيفيت آرد 51

   × شهري واحد توليد بهبود دهنده كيفيت آرد 51

   × شهري واحد توليد غذاي كودك از آرد غالت آماده بدون عمليات بوجاري و آسياب  52
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  158 ............................................................................................................................................................. 3پيوست شماره

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 عملكرد كاربري رديف
 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري اثر همجواري بي

   × اي محله تن در سال 111واحد توليد حبه و كله قند تا  53

   × اي ناحيه تن در سال 211تا  111واحد توليد حبه و كله قند   54

   × شهري تن در سال 311تا  211واحد توليد حبه و كله قند  55

   × شهري مرغ واحد تجمع و توزيع كشترا شده، ماهي و  تخم 56

   × شهري بندي حبوبات بدون بوجاري واحد سورتينگ و بسته 57

   × شهري واحد تحقيقات مواد غذايي و شيميايي 58

 

 

 صنايع نساجي

 عملكرد كاربري رديف

 اثر همجواري

اثر  بي توضيحات

 همجواري

با اثر 

 همجواري

   × اي محله ها زيلوبافي و نمد مالي دستي و دستباف –واحدهاي قالي بافي  1

   × اي محله شيرازه دوزي حاشيه موكت و فرش ماشيني 2

   × اي محله تن در سال  51جوراب بافي حداكثر سه دستگاه يا حداكثر  3

   × اي ناحيه تن در سال 75تا  51في حداكثر سه دستگاه يا حداكثر جوراب با 4

   × شهري تن در سال 111تا  75جوراب بافي حداكثر سه دستگاه يا حداكثر  5

   × اي محله تن در سال 51گردبافي، كتن و راشل حداكثر تا سه دستگاه  يا حداكثر تا  -كشبافي و تريكو باقي 6

   × اي ناحيه تن در سال 75تا  51گردبافي، كتن و راشل حداكثر تا سه دستگاه يا حداكثر  -يكشباقي و تريكو باف 7

   × شهري تن در سال 111تا  75گردبافي، كتن و راشل حداكثر تا سه دستگاه يا حداكثر  -كشباقي و تريكو بافي 8

   × اي محله سال دست انواع لباس و پوشاك در  11111واحد توليد لباس و پوشاك حداكثرتا  9

   × اي ناحيه دست انواع لباس و پوشاك در سال   21111تا  11111واحد توليد لباس و پوشاك حداكثر 11

   × شهري دست انواع لباس و پوشاك در سال  31111تا  21111واحد توليد لباس و پوشاك حداكثر  11

   × شهري نوار و روبانانواع  -قيطان -تورماهي گيري -توليد طناب نخي يا كنفي 12

   × اي محله واحد دوزندگي لحاف و تشك و بالش بدون خط حالجي يا با استفاده از پشم شيشه  13

   × اي ناحيه واحد چاپ پارچه بروش دستي )مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سيلك و غيره(  14

   × اي ناحيه پارجه بافي دستي )غير موتوري( 15

   × اي ناحيه د فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتيواحد تولي 16

   × اي ناحيه واحد چله پيچي 17

   × اي ناحيه اي واحد توليد پرده كركره عمودي از رول آماده پارچه 18

   × اي محله هزار عدد در سال 111اي تا ظرفيت  واحد توليد عروسك پارچه 19

   × اي ناحيه هزار عدد در سال 211ا ت 111اي ظرفيت  .واحد توليد عروسك پارچه 21

   × شهري هزار عدد در سال 311تا  211واحد توليد عروسك پارچه اي ظرفيت  21
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 

 صنايع چرم

 عملكرد كاربري رديف
 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري با اثر همجواري

   × اي محله جفت در سال 3111واحد توليد پستايي كفش حداكثر تا  1

   × اي ناحيه جفت در سال 6111تا  3111واحد توليد پستايي كفش حداكثر   2

   × شهري جفت در سال 9111تا  6111واحد توليد پستايي كفش حداكثر  3

   × اي محله جفت در سال 3111واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا  4

   × اي احيهن جفت در سال 6111تا  3111واحد توليد كفش ماشيني حداكثر  5

   × شهري جفت در سال 9111تا  6111واحد توليد كفش ماشيني حداكثر  6

   × اي ناحيه واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاده از چرم 7

   × اي ناحيه واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم 8

   × اي ناحيه واحد توليد رزين و يراق از چرم آماده 9

 

 

 نايع سلولزيص

 عملكرد كاربري رديف

 اثر همجواري

با اثر  توضيحات

 همجواري

با اثر 

 همجواري

   × اي ناحيه واحد توليد جعبه مقوايي و كارتن از ورق آماده 1

   × ناحيه اي واحد توليد پاكت خواروبار و مراسالت و مشابه آن 2

   × اي ناحيه واحد تهيه كاغذ ديواري از كاغذ آماده و چاپ شده 3

   × اي ناحيه واحد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده 4

   × شهري التحرير كاغذي و مقوايي از ورق آماده واحد توليد لوازم 5

   × اي ناحيه هاي ساده واحد صحافي و چاپخانه 6

   × اي محله اي پنبه واحد توليد مصنوعات چوب 7

   × شهري لوارسازيواحدهاي تجاري و خراطي بدون ا  8

   × اي محله آميزي مترمركعب چوب در سال بدون رنگ 51سازي و ساير مصنوعات چوبي تا  واحد مبل 9

   × اي ناحيه آميزي مترمركعب چوب در سال بدون رنگ 111تا  51سازي و ساير مصنوعات چوبي  واحد مبل 11

   × شهري آميزي مركعب چوب در سال بدون رنگمتر 211تا  111سازي و ساير مصنوعات چوبي  واحد مبل 11

   × شهري واحد توليد انواع فيلترهاي كاغذي از جمله فيلتر هوا با استفاده از ورق آماده 12

   × شهري واحد توليد انواع دوك و لوله طاقه پيچي، مقوايي و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده 13

   × محله اي حصير و سبد بافي از الياف گياهي توليد محصوالت ساخته شده از ني و 14

   × شهري بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از كاغد آماده واحد بسته 15

   × ناحيه اي واحد پرسكاري و چسباندن روكش نئوپان با استفاده از روكش آماده 16

   × اي محله دستگاه در سال 51واحد توليد قايقهاي چوبي و بلم تا  17

   × اي ناحيه دستگاه در سال 111تا  51واحد توليد قايقهاي چوبي و بلم  18

   × شهري دستگاه در سال 211تا  111واحد توليد قايقهاي چوبي و بلم  19

   × اي ناحيه واحد تهيه كاربن و استنسيل از كاغذ آماده 21

   × شهري واحد توليد كالسور و زونكن از مقواي آماده 21

   × شهري هاي سنتي واحد توليد سازه 22

   × شهري واحد توليد كپسول مومي كيك از كاغذ آماده 23
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  161 ............................................................................................................................................................. 3پيوست شماره

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 صنايع فلزي

 عملكرد كاربري رديف

 اثر همجواري

اثر  بي توضيحات

 همجواري

با اثر 

 همجواري

   × شهري واحد قلمزني انواع فلزات 1

   × شهري بدون ريخته گري و آبكاري حداكثر تا سه دستگاه تراش سازي سازي و قالب واحد تراشكاري و قطعه 2

  ×  ممنوع واحد توليد درب و پنجره آهن و آلومينيومي )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري( 3

  ×  ممنوع واحد توليد كانال كولر، لوله بخاري )صرفاً در مناطق صنعتي درون شهري( 4

   × شهري ر سيكلتواحد مونتاژ آينه و قلوه موتو 5

   × شهري واحدهاي طراحي و مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه تراش 6

   × شهري واحد توليد گرگور به طريق دستي 7

تن در  111واحد صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با يك دستگاه خم كن حداكثر  8

 سال صرفاً مناطق صنعتي داخل شهري
   × شهري

   × شهري اژ تجهزات گرد و غبارگير از قطعات آمادهواحد مونت 9

   × شهري نفر 15تن و  51بندي مواد غذايي، دارويي و شامپو تا  واحد مونتاژ دستگاههاي بسته 11

   × شهري واحد توليد اتصاالت هيدروليك )پرس بست فلزي به دو انتهاي شيلنگ فشار قوي( 11

   × شهري ورق آماده واحد مونتاژ پرده كركره فلزي از 12

 

 صنايع كاني غير فلزي

ف
دي

ر
 

 عملكرد كاربري
 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري اثر همجواري بي

   × شهري اي بدون كوره ذوب واحد توليد مصنوعات شيشه 1

  ×  ممنوع واحد توليد آينه، پوكه آمپول، شيشه آزمايشگاهي بدون كوره 2

   × شهري ات تزئيني سنگي )صنايع دستي(واحد توليد مصنوع 3

   × شهري واحد توليد كنتاكت لنز 4

 

 صنايع شيميايي

 عملكرد كاربري رديف

 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري اثر همجواري بي

  ×  شهري واحد توليد آب مقطر 1

  ×  شهري واحد توليد نايلون و نايلكس و سلوفان )با استفاده از رول آماده( 2

   × اي ناحيه واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشويي 3

  ×  شهري واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشويي 4

   × شهري بندي پودر ازاله مو واحد بسته 5

   × اي محله واحد طالسازي )زرگري( 6

  ×  اي محله هزار عدد در سال  51واحد توليد قرص پارافرمالدئيد تا ظرفيت  7

  ×  اي ناحيه هزار عدد در سال 111تا   51ليد قرص پارافرمالدئيد تا ظرفيتواحد تو 8

  ×  شهري هزار عدد در سال  211تا  111واحد توليد قرص پارافرمالدئيد تا ظرفيت  9
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 صنايع دارويي

 عملكرد كاربري رديف
 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري اثر همجواري بي

  ×  شهري بهداشتي و آرايشي )فرموالسيون(واحدتوليد مواد  1

 

 صنايع برق و الكترونيك

 عملكرد كاربري رديف

 اثر همجواري

اثر  بي توضيحات

 همجواري

با اثر 

 همجواري

   × شهري واحد توليد لوازم برقي كوچك به صورت مونتاژ )نظير زنگ اخبار و دربازكن( 1

   × شهري ي و لوستر ا قطعات آمادهواحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبكار 2

3 
اي و عمليات  واحد توليد لوازم برقي و الكترونيكي به صورت مونتاژ مشروط بر اينكه عمليات كوره

 تر نداشته باشد.
   × شهري

  ×  ممنوع قطعات الكترونيك –واحد توليد لوازم پزشكي، آزمايشگاهي و آموزشي  4

   × شهري مت و غيرهواحد توليد ترانزيستور و مقاو 5

  ×  ممنوع واحد توليد انكوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهي بدون آبكاري 6

   × شهري واحد توليد انواع ساعت 7

  ×  شهري واحد توليد تقويت كننده صوت نظير بلندگو و آمپلي فاير به صورت مونتاژ 8

   × منوعم واحد توليد راديو و تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري 9

  ×  شهري دهنده سمعي و بصري واحد توليد دستگاههاي برقي عالمت 11

   × ممنوع هاي مخابراتي مراكز تلفن واحد توليد سيستم 11

   × شهري واحد توليد لوازم الكترونيكي )كامپيوتر، لوازم اداري و لوازم دقيق الكترونيكي( 12

 

 صنايع كشاورزي

 عملكرد كاربري رديف

 مجوارياثر ه

اثر  بي توضيحات

 همجواري

با اثر 

 همجواري

   × اي محله فاقد محدوديت فاصله از اماكن مسكوني( 4واحد زنبورداري و پرورش ملكه )تا رديف  1

   × محله اي قطعه  51واحد پرورش پرندگان زينتي تا  2

   × اي ناحيه قطعه  75تا  51واحد پرورش پرندگان زينتي  3

   × شهري قطعه 111تا  75پرورش پرندگان زينتيواحد  4

  ×  شهري واحد پرورش كرم ابريشم 5

   × اي ناحيه واحد پرورش ماهي تزئيني 6

   × شهري آزمايشگاه دامپزشكي 7

   × شهري واحد تهيه و انبارداري گرده خرما 8

   × شهري واحد آزمايشگاه خاك و آب و گياه 9

   × اي محله قطعه در هر دوره  351 واحد توليد جوجه تا 11

   × اي ناحيه قطعه در هر دوره  651تا  351واحد توليد جوجه از  11

   × شهري قطعه در هر دوره  1111تا  651واحد توليد جوجه از  12

 

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  162 ............................................................................................................................................................. 3پيوست شماره

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 مراكز خدماتي

 عملكرد كاربري رديف
 اثر همجواري

 توضيحات
 با اثر همجواري اثر همجواري بي

  ×  ممنوع انهسردخ 1

   × شهري انبار مواد غذايي 2

   × شهري انبار ساير مواد و كاالهاي تجاري 3

   × شهري فاقد محدوديت فاصله از اماكن مسكوني( 7هتل )تا رديف  4

   × اي ناحيه خوابگاه محلي 5

   × شهري مركز آموزش غير نظامي 6

   × اي محله خانه، اغذيه فروشي، كبابي و چلوكبابي قهوه 7

   × اي ناحيه كارواش اتومبيلهاي سواري 8

   × شهري خانه آب آشاميدني تصفيه 9

  ×  ممنوع شهربازي 11

   × شهري كارگاه نقاشي روي چيني و بلور 11

   × شهري كارگاه تراش عدسي 12

   × اي ناحيه تعميرگاه خودروهاي سبك 13

   × اي ناحيه كارگاه ظهور و چاپ عكس رنگي 14

   × اي محله نيك پركني واحد كپسول پيك 15

  ×  شهري بنزين و فروش نفت جايگاههاي پمپ 16

  ×  اي ناحيه هاي ورزشي توسط آموزش و پرورش محل احداث مجتمع 17

   × اي ناحيه استقرار چاپخانه كامپيوتري 18

  ×  ممنوع استقرار ايستگاههاي تبديل انرژي )صرفاً در مناطق صنعتي( 19

  ×  ممنوع محل احداث گلخانه مدرن 21

   × اي محله هاي عمومي محل استقرار گرمابه 21

   × اي ناحيه نشاني واحد شارژ كپسول آتش 22

  ×  اي محله استقرار مراكز آموزشي و توانبخشي روزانه معلولين در كليه مناطق شهري 23

  ×  اي ناحيه اي مركز آموزش فني و حرفه 24

  ×  اي محله واحد ورزشي )بدنسازي، استخرهاي سرپوشيده، حمام سونا، جكوزي( 25
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 4پيوست شماره 

 مقررات مربوط به زيباسازي و حفاظت محيط زيست

سازي سيماي شهر در درجه اول شهرداري مسئول اقدامات اجرائي  براي حفظ بافت عمومي و زيبا 

هاي ارشادي در زمينه روش و چکونگي صرف  ه بر تهيه برنامهباشد و ضروريست جهت تشويق مردم عالو مي

المدت از بانک رهني جهت  هاي با بهره کم و طويل هزينه حفاظت محيط، امکاناتي بوجود آيد که مردم بتوانند از وام

 ترميمي بافت عمومي شهر استفاده بنمايند.

که باعث نازيبائي شهر بشود و همجنين با موازين مالکين ساختمانها يا زمينهاي مخروبه و غير بهداشتي : 1تبصره 

شهرسازي منافات داشته باشد، ميبايست در مدت مقرره نسبت به برطرف نمودن اشکالت مايملک خود طبق نظر 

الحاقي قانون  -332سازمان اجرا کننده طرح و نقشه مصوب شوراي شهر اقدام نمايند. در غير اين صورت طبق ماده 

تواند در زمينه زيبائي و شهرسازي هر اقدامي را که الزم بداند بعمل آورده و هزينه آنرا  ري ميشهرداريها، شهردا

 بعالوه صدي ده از بانک يا متولي و متصدي موقوفه دريافت نمايد.

ها و اعالنات تبليغاتي و تابلوها در داخل حريم مالکيت هر قطعه زمين و با نظارت شهرداري ميسر  نصب آگهي :2تبصره 

تواند در داخل  سانتيمتر نمي 52ها و اعالنات و تابلوها بيش از  است و عموماً براي ساختمانها مجاز نيست برجستگي آگهي

 بيني شود. ها و بهنگام ساختمان بايد در داخل حريم مالکيت پيش حريم مالکيت عمومي قرار گيرد. بطور کلي محل تابلوها و آگهي

نات آجري در نماي ساختمان در صورت هماهنگي و مقاومت در برابر شرايط استفاده کردن از تزئي :3تبصره 

 اقليمي مجاز است.

در مصرف مصالحي نظير سراميک، سنگ تراورتن، درب و پنجره فلزي، و صنايع پالستيکي بعلت عدم  :4تبصره 

 المقدور خودداري بعمل آيد. تجانس محيطي حتي

اتي( از نئون سفيد يا الوان بجاي فلورسنت استفاده شود، زيرا نئون قابل در کليه تابلوهاي پررنگ )تبليغ :5تبصره 

 تواند پيچ و خمهاي خطوط فارسي را فرم دهد. انعطاف بوده و مي

ها مجاز نيست )باستثناء  ها در مسيرهاي عمومي )سواره و پياده( بخصوص بر چهارراه نصب پايه :6تبصره 

 (ها... نصب در رفوژ خيابانها و چهارراه

 روز مرمت گردد. 5تابلوها همواره بايد مرتب و تميز بوده و خرابي و شکستگي آنها حداکثر بعد از   :7تبصره 

زن )اتوماتيک( که مانع ديدن عالئم رانندگي يا موجب عصبي  نصب هر گونه تابلو و عالئم چشمک  :8تبصره 

 نمودن عابرين گردد خودداري شود.

هاي عمومي و تبليغاتي نصب و  نقاط مختلف شهر تابلوهائي جهت نصب آگهي شهرداري ملزم است در :9تبصره 

 از الصاق اوراق تبليغاتي بر ديوارههاي شهر بشدت جلوگيري نمايد.
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نصب عالئم رانندگي با صفحات پالستيکي نورزا مجاز است، مشروط بر اينکه در کليه نقاط شهر  :11تبصره 

 بطور همانند نصب گردند.

شود که  هاي بزرگ خواسته مي هت و تغيير تابلوهاي موجود: ابتدا از سازمانها و بانکها و شرکتج :11تبصره 

تابلوهاي خود را تدريجاً در ظرف يکسال تغيير دهند و کسبه خرده  هنگامي موظف به تغيير وضعيت تابلو 

 خواهند بود که خود بخواهند تابلو قبلي را تعويض نمايند.

ذاري تعداد جزء گذر بر اصالحي در هنگام ساختمان يا تفکيک با شهرداري اين قسمت در صورت واگ :12تبصره 

 گردد. جز فضاي باز و سبز عمومي منظور مي

بايستي کليه درختان کهنسال را براي حفظ منابع عمومي و زيبائي شهر  سازمان اجرا کننده طرح مي :13تبصره 

ت هيچ مالکي نتواند بدون اطالع قبلي سازمان به انداختن و يا گذاري نمايد، تا در اينصور مشخص نموده و شماره

 از بين بردن آنها اقدام کند.

وسائل مکانيکي مربوط به ساختمان نظير کولر و غيره نبايد ازخيابان و يا معابرعمومي ديده شود و  :14تبصره 

 بيني گردد. بايستي جاي معين و مناسبي در نقشه شهرداري براي آن پيش

نمايند،  سازمان مجري طرح براي آن دسته از مالکين که با انداختن و يا از بين بردن درخت عمل مي :15تبصره 

هاي سنگين در نظر گرفته و آنان را به غرس درخت ديگري از همان نوع موظف کند. بطوريکه اين  بايستي جريمه

 ه و ابقاء فضاهاي مشجر باشد.تواند کمک مؤثري در توسع جرائم در چهارچوب قانون منع قطع اشجار، مي

بيني گردد تا از نظر ديد و  المقدور فضاي باز و سبز پيش رو حتي در حاشيه کليه تقاطع معابر سواره: 16تبصره 

 بيني الزم انجام گرفته باشد. زيبائي شهري پيش

بيني شده طرح  شباشند عالوه بر فضاهاي پي در محالت قديمي که داراي تراکم و جمعيت بيشتري مي :17تبصره 

بايست به منظور تأمين فضاي  هتي باير و يا ساختمانهاي کهنه که استفاده از آنها متروك شده، مي تفصيلي زمين

 هاي محلي خريداري شود. اي از طرف شهرداري يا انجمن بازي کودکان و فضاي سبز محله

 

 مقررات درختكاري و تجهيزات اثاث شهر

روي مربوطه را گلکاري و  متر از پهناي پياده تواند حداکثر نيم ميمالک ساختمان مجاور هر معبر  -

درختکاري کند و محل گلکاري بايستي در امتداد محله مجاور گلکاري باشد. طول محل معادل طول 

 ساختمان مربوطه خواهد بود.

اقدام به توانند شخصاً  بست و همچنين مالک ساختمان مجاور هم معبر پياده مي هاي بن مالکين گذرگاه -

سازي معبر مربوطه طبق استاندارد شهرداري نموده و هزينه مربوطه را از سهم ماليات نوسازي  کف

 سازي معبر از شهرداري الزامي است. کسر نمايند. براي اينکار گرفتن جواز کف
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هايي نظير نيمکت، ظرف آشغال، پايه چراغ برق و چراع راهنمائي، خط  جهت خريد و نصب اثاث گذرگاه -

کشي خيابانها و نظاير آن، سازمان اجرا کننده طرح موظف است همه ساله بمأخذ حداقل پنج درصد از 

 درآمد شهرداري را بمصرف برساند.

تواند کنار معبر پياده  در محل معينه براي گلکاري يا درختکاري مالک ساختمان مجاور هر معبر مي -

مان مجري طرح نوع آنرا معين نموده است( مجاور ملک خود اقدام بکاشتن درخت )درختاني که ساز

 نمايد و هزينه مربوطه را از سهم نوسازي حداکثر بمدت سه سال کسر نمايد.

 

 مقررات تخريب

اي که در طرح جامع و تفصيلي مورد حفاظت قرار دارند با نگهداري آن از طرف  کليه ساختمانها و ابنيه 

باشد، مجاز به تخريب نيست مگر آنکه بعلت  داري قطعي ميوزارت فرهنگي و هنر دفتر مهندسي استان و شهر

پذير نبوده و در نتيجه از نظر ايمني مخاطره انگيز باشد در اين صورت  فرسايش شديد بر پا نگهداشتن آن امکان

با کسب مجوز از مراجع فوق و چنانچه تاريخي باشد با کسب مجوز از سازمان ميراث فرهنگي تخريب آن مجاز 

 باشد. مي

هرگونه صدمه به تأسيسات شهري، اسفالت و جدولکاري جويها و  خيابان، درختان * که جنبه مالکيت  :1تبصره

 عمومي دارد طبق مقررات شهرداري هنگام تخريب ساختمان مشمول جريمه خواهد شد.

بايستي از طرف نظارت بر کليه امور تخريب بعهده شهرداري و راهنمائي مامور مربوطه بوده و الزاماً  :2تبصره 

 مالک جواز تخريب اخذ گرديده باشد.

باشد با کسب  ئيکه در بافت قديمي حفاظت شده نبوده و قابل استفاده نمي تخريب باقيمانده ساختمانها :3تبصره 

 مجوز شهرداري بالمانع است.

رعايت نمايند مسائلي نمايند بايستي مسائل ايمني مربوط به تخريب را  مالکيني که اقدام به تخريب مي :4تبصره 

نظير: ايجاد حريم در ساختمان قبل از تخريب، مالحظه درختان )در داخل يا خارج ملک( مالحظه تأسيسات شهري، 

بايست انجام گرفته و پاکسازي نيز به سرعت نيز  تسريع در تخريب که در طي مدت مقرر از طرف شهرداري مي

 انجام پذيرد.

هاي  فضاي عمومي شهر نظير نيمکت و صندلي، ظرف آشغال، ايستگاهها و  جهت هماهنگي اثاث گذرگاه

هائي بعنوان نمونه و راهنما ارائه  هاي همگاني و غيره در صفحات بعد طرح اتوبوس، پايه چراغ برق، کيوسک تلفن

محيط  آيند و زيباسازي ها در هماهنگي و ايجاد تصاوير بصري خوش هاي کلي اين طرح اند و استفاده از ايده گشته

 و سيماي شهري تأثير قابل توجهي خواهند داشت.
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 بررسي نحوه تلفيق فضاها و اثاث شهر

بندي و طراحي شهري، آغاز  ريزي، منطقه فعاليت اساسي و وظيفه ما در اين مورد، بعد از خاتمه برنامه 

حرکت، با کمک و جان و بي  گردد، که عبارت از دميدن جان و روح و حرکت و پويائي د راين مصنوع بي مي

استعانت از عناصر جاندار و متحرك طبيعي است که در نهايت منتهي بوجود آوردن يک محيط خالق و الهام 

 دهنده براي ساکنين فعلي و آينده آن باشد.

منظور از خالقيت ايجاد آنچنان محيط شهري است که واجد تنوع فراوان، آزادي انتخاب وعرضه کننده،  

تالقي فکر و ايده و رابطه سازنده بين مردم و فضاهاي در برگيرنده آنان و ترکيب مطلوب نو  حداکثر ارتباطات و

و کهنه و رابطه گذشته و آينده باشند. عناصر و فضاهاي مورد بحث، عبارت از عوامل فيزيکي، شامل پستي و 

ي شهر عوامل فيزيکي، شامل بلندي طبيعي شهر، مناظر و مزايا و عوامل بصري موزون آنها. معماري و بافت کالبد

مردم شهر و سنن و فرهنگ و آداب و رسوم جاري بين آنها، عوامل بيولوژيکي، از قبيل آب ، گياهان، مشخصات 

جوي و ساير صور گوناگون آن و باالخره فضاهاي باز و آنچه در آنها جاريست و در نهايت تلفيق محيط طبيعي 

تواند، مطرح و مورد نظر ما باشد. اين ابزارها بهمراه ساير  ه زندگي ميبا فضاي مصنوع، بعنوان مجموعه بهم بافت

هاي حياتي را در زندگي شهري ايفاء نموده و  توانند نقش عوامل متحرك در حقيقت عناصر بيجاني هستند که مي

در حقيقت بوجود آورنده هويت و شخصيت وفضاهاي بارز شهري باشند فضاهائي که در بطن آنها زندگي 

يابد و هدفهاي مطلوب ما را که عبارت از بوجود آوردن محيطي جالب و سالم، امکان  ي شکل و تکامل ميشهر

پذير ساختن يک زندگي غني فرهنگي، ايجاد رضايت بيولوژيکي، تأمين آرامش، رضايت خاطر، رفاه و زندگي خالق 

 بخشد. باشند شکل مي مي

بايست ضمن بررسي و کشف عواملي که در اين  مييابي به چنين شرايط و محيط مطلوبي،  براي دست 

توانند نتيجه  که مي  اي آنها را انتخاب و بشکل هوشيارانه باشند، بصورت خالقانه صحنه سهيم، شريک و مؤثر مي

گيري بيک فرم صميمي شهري گردد، بکار گرفته شوند. در اين روند گذشته از فضاهاي زندگي  به شکل

ها، پارکها، مراکز محله، که متن زمينه شهر را نظام  عمومي، مانند ميادين، گذرگاهخصوصي، ابتدا فضاهاي باز 

تر ماننداثاثيه شهر، نور، تزئينات بناها،  بخشند، مورد توجه قرار گرفته و سپس عوامل و عناصر جزئي مي

الخره حرکت و سيالن ها، عالئم و با ها، سطوح عمودي مانند ديوارها، پله نماها، کف سازي گذرگاه ها، آب تنديس

شهري مانند  حرکت مردم، حرکت وسائط نقليه، پرواز پرندگان حرکت و ريزش آب و حتي حرکت  عناصر محيط 

ابرها و تغيير فصول جهت ايجاد حظ بصري و شرکت در يک نمايش پويا،بنام زندگي جان گرفته و واقعيت و 

ناپذيري از   ام تکاملي و آرمان مطلوب که خودبخش امکاننمايند که در زيبائي شهر بعنوان يک نظ اعتبار پيدا مي

 باشد، سهيم گردند. تحول جامعه و انعکاس و بازتابي و پاسخي به نيازهاي روحي و جسمي آنان مي
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 5پيوست شماره 
 

 ضوابط مطلوب طراحي فضاي شهري

 رو پياده -1-1

 سانتيمتر باشد. 302رو  حداقل عرض مفيد پياده -3-3-3

رو  سانتيمتر فاصله از ديوار براي هر نوع مانعي که به هر علت نصب آن در پياده 302ايت حداقل رع -0-3-3

 گردد اجباري است. ريزي مي برنامه

 رو  دو درصد باشد. حداکثر شيب عرضي پياده -1-3-3

 رو هشت درصد باشد. حداکثر شيب طولي پياده -4-3-3

رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند در سرپيچ، سه  حداکثر شيب قسمت اتصال بين دو پياده -5-3-3

 درصد باشد.

 رو و سواره الزامي است. ايجاد جدول يا اختالف سطح بين پياده -6-3-3

 رو الزامي است. رو، باغچه يا جوي کنار پياده سانتيمتر بين پياده 5ايجاد جدول به ارتفاع  -7-3-3

 وغير لغزنده باشد. رو بايد از مصالح سخت پياده پوشش کف -8-3-3

 هرگونه شير فلکه و ساير اجزاي تأسيسات شهري در کف معابر بايد در محفظه مناسب درنظر گرفته شود. -3-3-3

 رو الزامي است. همسطح بودن هرگونه درپوش با سطح پياده -32-3-3

 رو ممنوع است. استفاده از هرگونه شبکه در سطح پياده -33-3-3

 

 رو رو و سواره ين پيادهپلهاي ارتباطي ب -2-1

 متر فاصله الزامي است. 522رو حداکثر در هر  رو و سواره اي ارتباطي بين پياده بيني پله پيش -3-0-3

رو بايد بدون اختالف سطح باشد، در صورت وجود اختالف سطح،  اتصال پلهاي ارتباطي و پياده -0-0-3

 رعايت ضوابط ذکر شده در فصل سطح شيبدار الزامي است.

رو باشد.  شوند، برابر عرض پياده رو نصب مي حداقل عرض پلهاي ارتباطي که در امتداد مسير پياده -1-0-3

 سانتيمتر باشد. 352رو  حداقل عرض پلهاي ارتباطي عمود بر مسير پياده

 رو بايد داراي عاليم حسي قابل تشخيص براي نابينايان باشد. رو با سواره محل ارتباط پياده -4-0-3

 ساختن پل با سطح لغزنده ممنوع است. -5-0-3

 

 رو محل عبور عابر پياده در سواره -3-1

 متر الزامي است. 522رو در کليه تقاطعها و حداکثر در هر  ايجاد خط کشي عابر پياده در سواره -3-1-3

 ايجاد خط کشي عابر پياده در محل تردد معلوالن و در مکانهاي خاص آنها الزامي است. -0-1-3
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 رو در امتداد خط کشي عابر پياده الزامي است. رو و سواره بين پياده ارتباطي پلهاي ساختن -1-1-3

 هاي وسط خيابان الزامي است. در محل خط کشي عابر پياده حذف جدول جزيره -4-1-3

نابينايان بيني دستگاه توليد صداي خبرکننده به هنگام عبور آزاد براي عابر پياده جهت استفاده  پيش -5-1-3

 هاي پرتردد الزامي است.در تقاطع

 کفسازي محل خط کشي عابر پياده بايد از جنس قابل تشخيص براي هدايت نابينايان باشد. -6-1-3

 

 توقفگاه -4-1

براي توقف وسيله نقليه به منظور پياده و سوارشدن معلوالن از وسيله نقليه در خيابانهاي اصلي  -3-4-3

 30متر و به طول حداقل  62/1رو( به عمق حداقل  رو درپياده رفتگي سوارهشهر ايجاد خليج )پيش

 رو الزامي است. متر با ارتباط مناسب با پياده

 522اختصاص دو پارکينگ ويژه معلوالن با نصب عالمت مخصوص درکنار خيابان اصلي و در هر  -0-4-3

 متر فاصله الزامي است.

 حرکتي الزامي است. - درصد فضاي توقفگاه به معلوالن جسمي 1در توقفگاههاي عمومي اختصاص  -1-4-3

 متر است. 52/1حداقل عرض محل توقف اتومبيل معلوالن با صندلي چرخدار  -4-4-3

بايد در نزديکترين فاصله به درهاي ورودي يا  حرکتي مي - محل توقف اتومبيل معلوالن جسمي -5-4-3

 خروجي آسانسور باشد.

 ختصاصي معلوالن بايد به وسيله عالمت مخصوص مشخص شود.توقفگاههاي ا -6-4-3

 

 تجهيزات شهري -5-1

 

 هاايستگاه -3-5-3

اتوبوسراني درون شهري، مراکز شهري و نزديک ساختمانهاي عمومي پرتردد،  هاي در پايانه -3-3-5-3

سانتيمتر و همسطح با کف  342احداث محل انتظار ايستگاه اتوبوس به عرض حداقل 

 الزامي است. اتوبوس

شرايط دسترسي به محل انتظار مسافر در ايستگاههاي اتوبوس شهري مطابق شرايط  -0-3-5-3

 رو باشد. رو به سواره اتصال پياده

 45بيني سرپناه، حفاظ ونيمکت با ارتفاع  در ايستگاههاي قابل استفاده براي معلوالن، پيش -1-3-5-3

 سانتيمتر از کف الزامي است.

شهري رعايت کليه شرايط الزم براي امکان تردد  هاي مسافربري برون محوطه پايانه در -4-3-5-3

 معلوالن الزامي است.
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 تلفن عمومي و صندوق پست -0-5-3

هاي اتوبوسراني درون شهري، مراکزشهري و نزديک ساختمانهاي عمومي پرتردد  در پايانه -3-0-5-3

پست قابل استفاده براي معلوالن  قبيني تلفن عمومي و صندو و مخصوص معلوالن، پيش

 با مشخصات زير الزامي است.

دسترسي به تلفن عمومي يا صندوق پست به صورت همسطح و يا با شيب مناسب براي  -3-3-0-5-3

 معلوالن صورت گيرد.

سانتيمتر در جلو تلفن و يا صندوق  332×342بيني فضاي آزادي به ابعاد حداقل  پيش -0-3-0-5-3

 است.پست الزامي 

 سانتيمتر باشد. 82حداقل عرض در باجه تلفن عمومي  -1-3-0-5-3

گير تلفن و شکاف صندوق پست يکصد  حداکثر ارتفاع محل شکاف سکه، صفحه شماره -4-3-0-5-3

 باشد. سانتيمتر از کف

سانتيمتر جهت استفاده معلوالن در فضاي تلفن عمومي  82بيني پيشخوان در ارتفاع  پيش -5-3-0-5-3

 وري است.ضر

شود، ايجاد حداقل يک  آبريزگاه عمومي احداث مي که شهري و درمحلهايي درمعابر و فضاهاي -1-5-3

واحد يک واحد  بزرگ در ازاي هرده آبريزگاه مخصوص معلوالن الزامي است. در آبريزگاههاي

 آبريزگاه اضافه شود.

 

 سازي معابر مناسب

 روهاي موجود پياده -3-0

 سانتيمتر رسانيده شود. 32روهاي باريک به  از امکانات، حداقل عرض پياده با استفاده -3-3-0

 سانتيمتر 32مفيد  حداقل عرض يا نصب گرديده و از و رو قرارداشته پياده موانعي که به هرعلتي در -0-3-0

 جا جابه بايد (…و برق پست، دکه، تير تلفن، صندوق نقليه، باجه عبور وسايط مانع )مانند کاهند مي

 گردند.

هايي با ارتفاع حداکثر دو  روها بايد به پله هاي موجود در پياده سانتيمتر از عرض پله 32حداقل  -1-3-0

 سانتيمتر و ياسطوح شيبدار مناسب براي معلوالن تبديل شود.

 روها با جنس سخت و غير لغزنده پوشيده و ترميم شود. کف کليه پياده -4-3-0

 ز يک سانتيمتر به وسيله مواد سخت پرشوند.کليه درزهاي بيشتر ا -5-3-0

سانتيمتر  032( تا ارتفاع حداقل …ها و بان مغازه آمدگي )مانند تابلو، عاليم، بالکن، سايه هرنوع پيش -6-3-0

 باال برده شود.

      عرض گردد نصب پل موقت با حداقل هرعلت حفاري مي رو به درمواقع ضروري که سطح پياده -7-3-0

 الزامي است. تر با سطح غيرلغزندهسانتيم 32
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             رو، تعبيه عاليم حسي در کف به فاصله براي هشدار به نابينايان از وجود موانع در پياده -8-3-0

 سانتيمتر از مانع الزامي است. 32

امکان،  ها و درپوشهاي واقع در مسير پياده بايد همسطح معبر گردند و در صورت عدم شبکه -3-3-0

 مناسب با کف معبر هماهنگ شود. آن با شيب رهکنا

 

 رو رو و سواره پلهاي ارتباطي بين پياده -2-2

رو  رو و سواره متر بين پياده 522تعبيه پل ارتباطي مناسب حرکت معلوالن در فواصل حدود  -3-0-0

 سانتيمترالزامي است. 32باحداقل عرض 

 نتيمتر گردد.سا 32الزم است که عرض پلهاي موجود حداقل  -0-0-0

سطح پلها بايد از مصالح سخت و غيرلغزنده پوشيده شوند و در صورت وجود پلهاي فلزي  -1-0-0

 که فاصله شيارها پرشوند. است شياردار الزم

 

 محل خط کشي عابر پياده -3-2

روها بايد اصالح، تسطيح و به صورت خط کشي با حداقل عرض  محل عبور عابر پياده در سواره -3-1-0

 روها شود. سانتيمتر و قابل دسترسي به پياده 352

 هاي عابر پياده الزامي است. وجود پلهاي ارتباطي در امتداد کليه خط کشي -0-1-0

 جزيره وسط خيابان در محل خط کشي عابر پياده بايد قابل عبور صندلي چرخدار شود. -1-1-0

 

 هاتوقفگاه -4-0

درصد فضاي توقفگاه در نزديکترين فاصله به ورودي  0حداقل  در توقفگاههاي عمومي موجود بايد -3-4-0

حرکتي اختصاص  - رو براي توقف اتومبيل معلوالن جسمي و خروجي و دسترسي مناسب به پياده

يابد. اين عمل در وضع موجود از طريق تبديل فضاي سه محل توقف اتومبيل معمولي به دو محل 

 امکانپذير است.حرکتي  -توقف براي اتومبيل معلول جسمي 

 

 ضوابط کلي طراحي ساختمانهاي عمومي

 تعريف:

نامه، آن دسته از ساختمانهايي هستند که يکي از انواع خدمات  منظور از اماکن عمومي در اين آيين 

 دهند. عمومي را در اختيار افراد جامعه قرار مي

 هاورودي -3-1

رو يا پارکينگ  نظر گرفته شود، و به سوارهورودي اصلي بايد براي استفاده معلوالن نيز در -3-3-1

 داشته باشد. ساختمان دسترسي مناسب
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 رو باشد. االمکان همسطح پياده ورودي ساختمان حتي -0-3-1

 مشخص شود. ورودي معلوالن بايد با عاليم حسي رو منتهي به پياده -1-3-1

 سانتيمتر است. 342حداقل عمق فضاي جلو ورودي  -4-3-1

 سانتيمتر بر روي فضاي جلو ورودي الزامي است. 342بان به عرض حداقل  سايهوجود  -5-3-1

 سانتيمتر باشد. 362حداقل عرض بازشوها در ورودي ساختمان  -6-3-1

 

 راهرو -0-1

 سانتيمتر باشد. 342حداقل عرض راهرو  -3-0-1

 ودداري شود.کف راهروها بايد غيرلغزنده باشد و از نصب کفپوشها با پرز بلند نيز خ -0-0-1

در صورت وجود اختالف سطح در کف راهرو بايد ارتباط با سطح شيبدار به صورت مناسبي تأمين  -1-0-1

 گردد.

 

 بازشوها )در وپنجره( -3-3

 سانتيمتر باشد. 82حداقل عرض مفيد هرلنگه در براي عبور صندلي چرخدار  -3-1-1

 ن ديد کافي الزامي است.شوند تأمي در مورد درهايي که به خارج باز مي -0-1-1

 سانتيمتر باشد. 322حداکثر ارتفاع ديد از کف تمام شده  -1-1-1

 سانتيمتر باشند. 02درها بايد داراي پاخور به ارتفاع  -4-1-1

بيني يک در معمولي به عرض مفيد  در صورت استفاده از درهاي چرخان، گردشي، کشويي، پيش -5-1-1

 ا براي استفاده معلوالن الزامي است.سانتيمتر در جوار آنه 82حداقل 

 کليه درها بايد به سهولت باز و بسته شوند. -6-1-1

 سانتيمتر باشد. 7تا  5/1دستگيره درها بايد از نوع اهرمي بوده و فاصله داخلي بين آن وسطح در  -7-1-1

متر، چنانچه   هر سانتي 022حداقل فاصله بين دو در متوالي چنانچه هر در به يک جهت باز شوند  -8-1-1

 سانتيمتر باشد. 082داخل باز شوند  سانتيمتر و چنانچه هر دو به 302دو به سمت خارج باز شوند 

سانتيمتر  0المقدور بدون آستانه باشند. در صورت اجبار حداکثر ارتفاع آستانه  درها بايد حتي -3-1-1

 باشد.

 12سانتيمتر سطح هموار در هر دو سوي در و  352بيني حداقل  به منظور تسهيل در حرکت، پيش -32-1-1

 الزامي است. آن سانتيمتر در طرفين

 سانتيمتر باشد. 302ارتفاع دستگيره پنجره از کف حداکثر  -33-1-1

هايي که تا کف داراي شيشه هستند در مقابل ضربه صندلي چرخدار محافظت و  کليه درها و پنجره -30-1-1

 از شيشه مقاوم ساخته شوند.
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 پله -4-3

 وجود عاليم حسي در کف، قبل از ورود به قفسه پله براي هشدار به نابينايان الزامي است. -3-4-1

 سانتيمتر باشد. 37آن  سانتيمتروحداکثر ارتفاع 12پله کف عرض -0-4-1

 سانتيمتر باشد. 302حداقل عرض پله  -1-4-1

 انداز در طرفين پله الزامي است. نصب دست -4-4-1

 سانتيمتر باشد. 85سانتيمتر و براي بزرگساالن  62انداز از کف پله براي کودکان  فاع دستارت -5-4-1

 4سانتيمتر و حداقل فاصله آن از ديوار  5/1انداز اعم از گرد يا صاف  حداکثر قطر ميله دست -6-4-1

 سانتيمتر باشد.

 خيص باشد.لبه پله کامالً غيرلغزنده بوده و به وسيله اختالف رنگ قابل تش -7-4-1

 نصب هرگونه لبه پله غير همسطح و گرد کردن لبه پله ممنوع است. -8-4-1

 هاي عرضي پله، تعبيه لبه مخصوص براي جلوگيري از لغزش عصا الزامي است. در کناره -3-4-1

 سانتيمتر باشد. 1پاخور پله بايد بسته باشد و پيشامدگي لبه پله از پاخور نبايد بيش از  -32-4-1

 پله باشد. 30حداکثر تعداد پله بين دو پاگرد بايد  -33-4-1

 هاي دو جهته هم عرض پله باشد. سانتيمتر و در پله 302حداقل عمق پاگرد پله  -30-4-1

 

 سطح شيبدار -5-3

 سانتيمتر باشد. 302حداقل عرض سطح شيبدار  -3-5-1

 سانتيمتر باشد. 302درصد با عرض  8متر طول حداکثر شيب  1براي سطوح شيبدار تا  -0-5-1

سانتيمتر  5متر( در ازاي هرمتر افزايش طول  3در سطوح  شيبدار بيش از سه متر طول )تا حدمجاز  -1-5-1

 درصد از شيب آن کاسته شود. 5/2به عرض مفيد آن اضافه و 

مترطول الزامي است. در سطوح  3سانتيمتر و در هر  302بيني  يک پاگرد به عمق حداقل  پيش -4-5-1

 يبدار دو جهته، عرض پاگرد برابر عرض سطح شيبدار خواهد بود.ش

 کف سطح شيبدار بايد غيرلغزنده باشد. -5-5-1

 سطوح شيبدار و ورودي ساختمان بايد مسقف باشد. -6-5-1

 نصب ميله دستگرد در طرفين سطح شيبدار الزامي است. -7-5-1

سانتيمتر، براي شخص ايستاده  75نشسته  ارتفاع ميله دستگرد از کف سطح شيبدار براي شخص -8-5-1

 سانتيمتر باشد.62سانتيمتر و براي کودکان  85

 سانتيمتر باشد. 4سانتيمتر و حداقل فاصله بين آن و ديوار  5/1حداکثر قطر ميله دستگرد  -3-5-1
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 آسانسور -6-3

شود وجود حداقل يک  در ساختمانهاي عمومي که براي دسترسي به طبقات از آسانسور استفاده مي -3-6-1

 آسانسور قابل استفاده براي معلوالن روي صندلي چرخدار الزامي است.

 آسانسور بايد همسطح ورودي و يا در دسترس بالمانع صندلي چرخدار قرار گيرد. -0-6-1

 سانتيمتر مربع باشد. 352×352حداقل فضاي انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه  -1-6-1

 زيرراداشته باشد: بايدمشخصات معلوالن براي استفاده لآسانسورقاب -4-6-1

 سانتيمتر، 82عرض مفيد  -3-4-6-1

 مجهز به دو در کشويي با چشم الکترونيکي،  -0-4-6-1

 سانتيمتر، 342×332ابعاد مفيد اتاقک آسانسور  -1-4-6-1

از کف اتاقک  سانتيمتر 75هاي آسانسور در ارتفاع  هاي کمکي در ديواره نصب دستگيره -4-4-6-1

 الزامي است.

سانتيمتر، حداقل  312کننده آسانسور حداکثر  هاي کنترل درمحلهاي پرتردد معلوالن ارتفاع دکمه -5-6-1

سانتيمتر و نيز براي استفاده نابينايان قابل  0سانتيمتر و حداقل قطر آن  5/3برجستگي آن 

 تشخيص باشد.

 شود.الزم است توقف آسانسور با صوت مشخص  -6-6-1

 

 فضاهاي بهداشتي -7-3

بهداشتي مخصوص  نمايند تعبيه سرويس در قسمتهايي از ساختمانهاي عمومي که معلوالن تردد مي -3-7-1

 آنان الزامي است.

سانتيمتر مربع باشد و قابليت گردش صندلي چرخدار در  352×372حداقل اندازه سرويس بهداشتي  -0-7-1

 اين فضا الزامي است.

رويس بهداشتي بايد به بيرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراري از بيرون امکانپذير در س -1-7-1

 باشد.

 الزامي است. سانتيمتراز کف 45ارتفاع  نصب کاسه مستراح به -4-7-1

             سانتيمتر از کف و  72هاي کمکي افقي در طرفين کاسه مستراح به ارتفاع  نصب دستگيره -5-7-1

 تر جلوتر از لبه جلويي کاسه الزامي است.سانتيم 02

سانتيمتر باالتر از  42سانتيمتر از جلو کاسه و  12هاي کمکي عمودي با فاصله  نصب دستگيره -6-7-1

           تا  82هاي عمودي  است. دامنه نوسان ميله نشيمن مستراح به روي ديوار مجاور اجباري

 سانتيمتر باشد. 302

سانتيمتر  05سانتيمتر از کف و  82اضافي بر روي قسمت داخلي در به ارتفاع نصب دستگيره  -7-7-1

 فاصله از محور لوال الزامي است.

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  174 ............................................................................................................................................................. 5پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 
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جايي فرد معلول از روي  دستشويي سرويسهاي بهداشتي بايد به نوعي نصب شوند که بدون جابه -8-7-1

 مستراح توسط وي قابل استفاده باشد.

 سانتيمتر باشد. 85تا  65براي معلوالن  ارتفاع مناسب دستشويي از کف -3-7-1

 سانتيمتر باشد. 45حداقل عمق بدون مانع در زير دستشويي  -32-7-1

 دستشويي بايد به صورت اهرمي و براحتي باز و بسته شوند. شيرهاي -33-7-1

 سانتيمتر باشد. 32ارتفاع لبه پاييني آينه دستشويي معلوالن از کف حداکثر  -30-7-1

 سانتيمتر 82کثر ارتفاع آويز حوله و جاي صابون از کف حدا -31-7-1

 

 عاليم -8-3

کليه اماکن، فضاهاي شهري و قسمتهايي از ساختمانهاي عمومي که براي استفاده معلوالن طراحي و  -3-8-1

 اند بايد به وسيله عالمت ويژه معلوالن مشخص گردند. تجهيز گرديده

 

بايد براي معلوالن نيز قابل  گيرد و مي رد استفاده عمومي قرار ميساختمانهايي که بخشهايي از آن مو -3-1

 ها به قرار زير است: اين ساختمان استفاده باشند

 دانشگاهها و مراکز فرهنگي -

 بيمارستانها و درمانگاهها -

 مسجد و مصلي -

 آسايشگاهها -

 مراکز ورزشي -

 مترو - ترمينال - فرودگاه - آهن راه -

 نيبخش اورژانس کليه فضاهاي درما -

مالي و پست و تلگراف و تلفن مؤسسات  اداري مانند بانک و مؤسسات - مراکزخدماتي -

 دولتي

 

 در ساير ساختمانهاي عمومي رعايت موارد زير الزامي است: -11-3

در مراکز آموزشي غيردانشگاهي بايد طبقه همکف يا ده درصد سطح زيربنا، براي معلوالن مناسب  -3-32-1

 باشد.

اتاق، بايد يک اتاق قابل دسترسي و استفاده با سرويسهاي بهداشتي  05تلها تا ظرفيت کليه ه -0-32-1

بيني يک اتاق مناسب ديگر براي  اتاق اضافه پيش 05مناسب براي معلوالن داشته باشد. در ازاي هر 

 معلوالن ضروري است. اين اتاقها بايد به طور يکنواخت در بين اتاقهاي معمولي هتل توزيع گردند.

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  175 ............................................................................................................................................................. 5پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 
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تخت بايد يک تخت و يک سرويس بهداشتي مناسب  12ها و مهمانسراها تا ظرفيت  کليه مسافرخانه -1-32-1

تخت ديگر يک تخت با سرويس بهداشتي  12براي استفاده معلوالن داشته باشند، در ازاي هر 

 مناسب براي معلوالن اضافه شود.

متر مربع مساحت داشته  422کارمند و حداقل نفر  02کليه ساختمانهاي اداري دولتي که بيش از  -4-32-1

 باشند براي اشتغال معلوالن قابل استفاده باشد.

درصد واحدهاي تجاري در هر پروانه  32کليه قسمتهاي عمومي مراکز تجاري، به اضافه  -5-32-1

مترمربع بايد براي معلوالن جسمي قابل  322ساختماني تجاري و همچنين کليه واحدهاي بيش از 

 رسي و استفاده باشد.دست

 

 هاي مسكوني مجتمع -11-3

در ساختمانهاي مسکوني که تعبيه آسانسور اجباري است، بايد يک آسانسور مناسب براي  -3-33-1

 معلوالن نصب شده باشد.

هاي  واحد مسکوني بايد ارتباط 32مترمربع سطح و بيش از  3222هاي با بيش از  کليه مجتمع -0-33-1

 حرکتي داشته باشند. - فضاهاي عمومي قابل استفاده براي معلوالن جسميعمودي و افقي و 

 سازي محيط شهر براي معلوالن اي مناسب ضوابط توصيه

 رو ايجاد لغزندگي نمايد، ممنوع است. هاي آنها در اطراف پياده کاشت گياهاني که ريختن ميوه -3-4

 ر دو طرف محل عبور نصب گردد.چراغ راهنمايي که در کنترل شخص معلول باشد بايد د -0-4

 ايجاد زمان کافي براي عبور ايمن معلوالن از محل خط کشي عابر پياده الزامي است. -1-4

 وسايل نقليه عمومي بايد به باالبرهاي مکانيکي براي دستيابي معلوالن به داخل آنها مجهز گردد. -4-4

سکوي فلزي مکانيکي  ليه عمومي باشد بايد يکدر صورتي که ارتفاع سکوي مسافري همسطح کف وسيله نق -5-4

 بين ايستگاه و اتوبوس براي هدايت معلوالن به داخل اتوبوس تعبيه گردد.

فاصله ازدرهاي ورود و خروج  مشخص کردن قسمت بخصوصي از اتوبوس و ديگر وسايل نقليه با کمترين -6-4

لي و مجهز به کمربند، دستگيره، بستهاي براي استفاده معلوالن الزامي است. اين محلها بايد بدون صند

 ديگر براي ثابت نگاهداشتن صندلي چرخدار در برابر حرکتهاي ناگهاني باشد.

 صندليهاي چرخدار با عرض کم جهت استفاده معلوالن در داخل هواپيما بايد در اختيار آنان قرار داده شود. -7-4

ها و ورود و خروج اتوبوس يا قطارهاي بين شهري ضروري است که اطالعات مربوط به پرواز هواپيما -8-4

 براي نابينايان به صورت صوتي و براي ناشنوايان به صورت بصري ارائه گردد.

بيني فضايي بدون صندلي در کنار ورودي قطارهاي راه آهن شهري )مترو( براي معلوالن و تعبيه  پيش -3-4

 دليهاي چرخدار ضروري است.کمربند و يا دستگيره و بست براي ثابت نگاهداشتن صن

براي   از قطارها و اطالعات مربوط به ورود و خروج بايد با وسايل صوتي و تصويري استفاده نحوه -32-4

 استفاده نابينايان و ناشنوايان اعالم گردد.
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 وجود عاليم بصري براي ناشنوايان و عاليم صوتي براي نابينايان ضروري است. -33-4

بايد در رابطه با زواياي افقي، عمودي و جانبي صورت  سو مي ي افراد با ديد محدود و کمتابلو برا نصب -30-4

 درجه باشد. 12وبراي افرادايستاده درجه 35پذيرد. در اين گروه زواياي افقي ديدبراي افرادنشسته 

 تابلوها با زمينه مشکي و حروف سفيد تهيه گردند. است که الزم -31-4

در گوشه چپ باالي تابلو نوشته شود. در اين حالت  “بريل”بايد توضيحات با خط  ميبراي نابينايان  -34-4

سانتيمتر بايد باشد )اين مساله در مورد تابلوهاي نصب شده  300حداکثر ارتفاع تابلو براي افراد ايستاده 

 به ديوار است(.

 ارائه عاليم تنها به صورت تصويري مجاز نيست. -

هنما در نقاط حساس و خطرناك بايد داراي عاليم حسي باشند تا هاي را ها و نرده ميله -

 نابينايان را آگاه نمايد.
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 6پيوست شماره 
 

 ها ها و شهرك سازي مجموعه ضوابط و مقررات مصوب گذشته تعدادي از آماده

 كارگران شهرداري 

 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي در شهر و منطقه مورد مطالعه:

آن   هاي متعدد داخل شهر ضوابطي تعيين کرده که در مصوب شهر اردبيل براي کاربري طرح تفصيلي 

هاي احداث بنا جهت رعايت توسط سازندگان مشخص  نصاب تفکيک، ميزان تراکم جلوآمدگي و ساير محدوديت

ت به شده است. هر چنددر طراحي مجموعه اراضي نادري بنا به داليل توجيهي آتي ممکن است، تغييراتي نسب

وضعيت موجودشهر پيشنهاد شود. ليکن جهت بررسي و اطالع از ضوابط مصوب موجود و احتمالي همخواني 

 برخي از ضوابط آتي با يکي از آنها که کنترل دستگاه هاي مربوطه را سهل سازد به آن توجه شده است.

 مسكوني و تجاري: -

ده و سه نوع کاربري تجاري مرکز در طرح تفصيلي مصوب تراکم مسکوني به شش دسته تقسيم ش  

توان به ايجاد يک واحد پارکينگ به  بيني شده است، که از اهم ضوابط آن مي محله، مرکز ناحيه و مرکز شهر پيش

 0ها و حيات خلوت )عمق  آمدگي به معابر، محدوديت عمق و سطح نورگير ازاء هر واحد مسکوني، عدم ايجاد پيش

 درصد کل مساحت زمين( توجه نمود. 6 الي 1متر و حداقل مساحت بين 

ها و مناطق به ازاء هر واحد مسکوني با توجه به  وجود محدوديت حداقل سطح زيربنا در تمامي تراکم 

هاي  تواند عمالً منتفي و مطابق سياست هاي جاري دولت و اهميت و نقش واحدهي مسکوني کوچک مي سياست

 داده شده است عمل نمود.هايي که در اين مورد  العمل جاري و دستور

هاي مختلف مسکوني و  در جدول زير ضوابط معماري و ساختماني پيشنهادي طرح تفصيلي در تراکم 

 مراکز تجاري مشخص شده است.

 هاي مختلف مسكوني و مراكز مختلف تجاري جدول ضوابط معماري و ساختماني پيشنهادي طرح تفصيلي در تراكم

 نوع كاربري

 زمين

حداقل 

 تفكيك

اراضي 

 )مترمربع(

حداقل عرض 

قطعات تفكيكي بر 

 معبر )متر(

حداقل 

درصد سطح 

 آزاد

حداقل يربنا 

واحد 

مسكوني 

براي يك 

 خانوار

حداكثر 

ارتفاع 

ساختمان از 

 كف )متر(

حداكثر 

تعداد 

 طبقات

حداقل 

عرض حياط 

 خلوت )متر(

تراكم 

ناخالص نفر 

 در هكتار

(1) 

آمدگي  درصد پيش

ط ساختمان در اول متوس

زمين با احتساب حياط 

 خلوت

متر  25حداقل 

مربع پاركينگ به 

ازاء هر واحد 

 مسكوني

حداكثر 

درصد سطح 

زمين نسبت 

 به كل زمين

حداكثر 

بنا  درصد زير

در كل 

 (2طبقات )

 9 درصد 11 هر واحد - - 3 2 درصد 21 91 درصد 91 وضعيت موجود 2111 تراكم ويژه بافت

 9 درصد 31 1 درصد 41 171 3 2 درصد 61 91 صددر 71 12 351 تراكم بسيار كم

 9 درصد 11 1 درصد 51 211 3 2 درصد 81 91 درصد 61 11 311 تراكم كم

 12 درصد 51 هر دو واحد درصد 61 241 2 3 درصد 91 91 درصد 51 11 211 تراكم متوسط

 14 درصد 61 هر سه واحد درصد 71 411 2 4 درصد 141 91 درصد 41 8 151 تراكم زياد

 14 درصد 61 1 درصد 81 311 2 4 درصد 141 91 درصد 41 8 211 تراكم مختلط مسكوني

 8 درصد 81 متر مربع 151هر  درصد 91 - 2 2 درصد 12 - درصد 21 12 211 تجاري مركز محله

 12 درصد 81 مترمربع 111هر  درصد 95 - 3 3 درصد 211 - درصد 25 13 251 تجاري مركز  ناحيه

 12 درصد 111 مترمربع 75هر  درصد 91 - 2 4 درصد 651 - درصد 25 13 311 ط مركز شهرتجاري مختل
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 آموزشي: -

اي و آموزش  کاربري آموزشي شامل کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمايي، دبيرستان، مدارس حرفه 

 ي دانسته است.عالي است، طرح تفصيلي به غير از رعايت مقررات آموزش و پرورش مقررات زير را نيز الزام

بايست از صددرصد کل زمين بيشتر و سطح  درصد کليه ساختمانهاي آموزشي سطح کل طبقات نمي 

 بايست از يک سوم سطح کل زمين تجاوز نمايد. زيربنا در طبقه همکف نمي

 هاي جدا از فضاي باز در نظر گرفته شود. بايستي در محوطه سطح پارکينگ مي

ست داراي دو دسترسي از طريق شبکه عبور و مرور وسايط نقليه و باي اراضي مراکز آموزشي مي 

هاي پياده باشد. در جدول زير اطالعات الزم در مورد مشخصات واحدهاي آموزشي از نظر سرانه و غيره  گذرگاه

 مشخص شده است.

 ها بندي آموزشگاه جدول مربوط به مشخصات و طبقه 

ف
دي

ر
 

نوع آموزشگاه 

 استاندارد
 دبيرستان راهنمائي تاندبس كودكستان

مدارس فني و 

 اي حرفه

اي  حرفه

 مقدماتي

انستيتو 

 تكنولوژي

مجتمع 

 آموزشي

1 
آموز  حداكثر دانش

 در هر كالس )نفر(
24 32 32 45 35 22 35  

2 
حداقل سرانه فضاي 

 كالس )مترمربع(
2/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1  

3 
حداقل سرانه فضاي 

 آموزشي )مترمربع(
3 3 5/3 4 4 4 4  

4 
حداقل فضاي آزاد 

 )مترمربع(
1555 2555 2555 2555 2555 2555 2555  

5 
حداكثر طبقات 

 ساختماني
1 2 3 3 3 2 3  

 

 بهداشتي درماني: -

عالوه بر ضوابط اداره بهداري از نظر مالحظات شهرسازي رعايت محدوديت سطح کل زيربنا در طبقه  

درصد و ما بقي زمين براي فضاي باز و سبز  62در بقيه طبقات درصد سطح کل زمين و  42همکف حداکثر 

درصد  022بيماران پيشنهاد شده است. عالوه بر آن تراکم کل ساختماني هر قطعه زمين درماني يا بهداشتي 

منظور شده است. در جدول زير استانداردهاي ساختماني مراکز بهداشتي و درماني وزارت بهداري مشخص شده 

 است.
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 استانداردهاي ساختماني مراكز بهداشتي و درمانيجدول 

ف
دي

ر
 

 جمعيت زير پوشش نوع مركز
حداقل مساحت 

 )مترمربع(

حداقل اندازه عرض 

 قطعه )مترمربع(
 توضيحات

 معادل درمانگاه 25 255 هزار نفر 35الي  15 5بهداشت درجه  1

  45 2555 هزار نفر 55الي  45 4بهداشت درجه  2

 45 2555 هزار نفر 55 3بهداشت درجه  3
داراي تنظيم خانواده و مركز 

 مبارزه با سل

  45 2555 هزار نفر 75 2بهداشت درجه  4

 تيپ ب 25 3555 هزار نفر 155 1بهداشت درجه  5

 تيپ الف 25 4555 هزار نفر 255 بيمارستان 2

 تخت خوابي 155قابل توسعه تا  155 15555 تختخوابي 155 بيمارستان 7

 تخت خوابي 255قابل توسعه تا  155 15555 تختخوابي 255 ستانبيمار 3

 تختخوابي 555قابل توسعه تا  135 25555 تختخوابي 355 بيمارستان 2

 تختخوابي 755قابل توسعه تا  155 45555 تختخوابي 555 بيمارستان 15

 

در طقات درصد سطح کل زمين  52درصد سطح زيربناي همکف و  72عالوه بر ضوابط محدوديت  

 بيني شده است. درصد براي اراضي اداري پيش 022وحداکثر تراکم 

طبيعتاً در طرح جامع به الظ نوع کاربري و ساير ضوابط و مقررات شهرسازي براي اراضي منظور شده  

بايستي در اين ارتباط ضمن ايجاد هماهنگي با ضوابط و مقررات عمومي، ضوابط و معيارهاي  است. لهذا مي

رح جامع و تلصيلي مصوبات کميسيون ماده پنج در صورت امکان ملحوظ شود، و ساير ضوابط ويژه مصوب ط

هاي ذيربط در مورد هر کاربري با  مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ضوابط مورد عمل دستگاه

 شرايط ويژه منطقه منطبق گردد.

 

 قانوني، حريم( هاي مصوب و پيشنهاد شده براي شهر )خدماتي، محدوده -

جهت کنترل هرگونه فعاليت عمومي و احداث بنا در شهر بموجب قوانين شهرداريها داراي محدوده خدماتي  

قانون شهرداريها در مورد تهيه طرح جامع شهر و با  38و  37بايستي باشند. پس از لغو مواد  و محدوده قانوني مي

ايران تعيين محدوده توسعه شهر بنام محدوده طرح جامع تصويب قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري 

 3145هاي جامع شهري که از سال  و محدوده استحفاظي آن به شورايعالي مذکور واگذار گرديده و عمالً با تهيه طرح

ساله يا ده ساله( و محدوده  05بيني محدوده توسعه  شهر )طرح جامع  با طرح جامع تهران شروع شده، پيش

)عدم احداث هر گونه مجموعه ساختماني تأثير گزار بر توسعه شهر( جزو خدمات مشاورين تهيه کننده استحفاظي 

ها منظور شد، با توجه به گسترش آتي و همچنين به منظور حفظ هر چه بيشتر اراضي کشاورزي و  اين طرح

 نظر گرفتن ميزان هاي ذيربط و با در  هاي دستگاه جلوگيري از پراکندگي توسعه و ايجاد امکان کنترل
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شورايعالي شهرسازي يا ايران براي  74رشد و امکانات اراضي موجود محدوده طرح جامع اردبيل مصوب سال 

رويه شهر و ايجاد   ساله مشخص و تصويب شده است. همچنين به جهت جلوگيري از توسعه بي 32يک دوه 

شهر نيز همراه با ساير ضوابط طرح جامع انضباط الزم در رشد و امکان ارائه خدمات، محدوده استحفاظي 

 باشد: مشخص و به مورد اجرا گذارده شده است که مشتمل بر موارد زير مي

 کودکستان و مدرسه ابتدائي )مجتمع آموزشي( -3

 راهنمائي و دبيرستان )مجتمع آموزشي( -0

 کاربري مذهبي:

 باشد. کاربري شامل مسجد مي

 

 کاربري تأسيسات و تسهيالت شهري:

 باشد. اين کاربري شامل فضاهاي مورد نياز مخابرات، گاز، آب و برق مي 

 

 کاربري تجاري و خدماتي:

فعاليت )مختلط( در نظر گرفته شده و به دليل رواج تجاريهاي  -اين نوع کاربري در کاربري مسکوني 

تجاري از جمله  تفريحي و -خدماتي -نواري بويژه در بر خيابانهاي اصلي و اختالط فعاليتهاي مسکوني

 باشد: ترين کاربريهاست که مشتمل بر جزئيات زير مي ترين و پويا متنوع

 …کتابفروشي، آموزشگاه نقاشي و فتوکپي و -3

 پارچه فروشي، البسه، خياطي، کفاشي -0

 خرازي، پالستيک فروشي، گلفروشي و سوپر مارکت -1

 تعميرات اتومبيل  -4

 آرايشگاه، نانوائي خانه، قصابي، ميوه فروشي، قهوه -5

 ساير فعاليتهاي مرتبط با کاربري -6

 

 کاربري درماني:

 اين کاربري مشتمل بر موارد زير مي باشد: 

 خانه بهداشت -3

 درمانگاه -0
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 کاربري ورزشي:

 باشد: اين کاربري مشتمل بر موارد زير مي

 فضاي بازي نوجوانان -3

 هاي ورزشي مجموعه -0

 

 کاربري پارکينگ:

 شود. دهي به ساير کاربريهاي عمومي طراحي مي جهت خدمات اين کاربري در

 

 سطوح کاربريها و جداول سرانه: -

 کاربري مسكوني: -

مترمربع از مساحت کل اراضي را بخود اختصاص داده که  033622کاربري مسکوني به طور کلي حدود  

 مترمربع در نظر گرفته شده است. 3/41سازي است، سرانه زمين براي هر نفر معادل  درصد اراضي آماده 45تقريباً 

 

 کاربري شبكه معابر و حرايم: -

درصد از کل مساحت اراضي را به خود اختصاص  12مترمربع  346322اين کاربري با وسعتي معادل  

 بيني شده است. مترمربع پيش 18/03دهد، سرانه اين کاربري حدود  مي

 

 فضاي سبز: -

درصد مساحت کل  3/6شود که  مترمربع را شامل مي 12222کاربري فضاي سبز مساحتي معادل  

 باشد. مترمربع مي 6اراضي بوده و سرانه  آن براي هر نفر حدود 

 

 فضاي آموزشي: -

درصد از کل اراضي را  3/5متر مربع براي هر نفر حدود  5اي معادل  کاربري فضاي آموزشي با سرانه 

مترمربع است که براي کليه مقاطع تحصيلي  05222ربري برابر گردد، مساحت اختصاص يافته به اين کا شامل مي

 از کودکستان تا دبيرستان در نظر گرفته شده است.
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 کاربري مذهبي: -

مترمربع را به اين کاربري  5222متر مربع مساحتي معادل  3اي معادل  کاربري مذهبي با احتساب سرانه 

 باشد. باشد و شامل مسجد مي يزي شده مير اختصاص داده است که يک درصد کل اراضي برنامه

 کاربري تأسيسات و تسهيالت شهري: -

شود که يک  درصد از کل اراضي را شامل مي 3مترمربع  5222اين کاربري با اختصاص مساحتي حدود  

 مترمربع سرانه براي هر نفر از ساکنين دارد.

 

 کاربري درماني: -

مترمربع  5/3است که سرانه آن براي هر نفر از ساکنين  مترمربع  7522مساحت کاربري درماني حدود  

دهد که جهت احداث خانه بهداشت، درمانگاه قابل  درصد از کل اراضي را به خود اختصاص مي 5/3بوده و 

 استفاده خواهد بود.

 

 کاربري پارکينگ: -

بوده و سرانه  مترمربع را دارد که يک درصد مساحت کل اراضي 5222کاربري پارکينگ مساحتي معادل  

 هاي  عمومي قرار دارد. آن براي هر نفر حدود يک مترمربع است که اراضي اين کاربري در کنار کاربر

 

 کاربري ورزشي: -

درصد از کل مساحت اراضي  3/5مترمربع را دارد که  05222کاربري وزشي مساحتي معادل  

 مترمربع است. 5از ساکنين حدود  گردد، سرانه اين کاربري براي هر نفر سازي را شامل مي آماده

 

 خدماتي: -کاربري تجاري -

مترمربع براي هر  5/3اي برابر  مترمربع داراي سرانه 7522خدماتي با مساحتي معادل  -کاربري تجاري 

 شود. سازي را شامل مي درصد کل مساحت اراضي آماده 51/3باشد، اين کاربري  نفر مي

 

 کاربري فرهنگي -

مترمربع را براي هر  5/3اي برابر  باشد که سرانه مترمربع مي 7522داراي مساحتي معادل کاربري فرهنگي  

 دهد. سازي به خود اختصاص مي درصد از کل مساحت اراضي آماده 51/3گردد، اين کاربري  نفر از ساکنين شامل مي
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 کاربري اداري انتظامي: -

درصد از کل اراضي  8/2مترمربع،  4222کاربري اداري و انتظامي با داشتن مساحتي معادل  

 باشد. مترمربع مي 8/2شود. سرانه اين کاربري براي هر نفر  ها شامل مي سازي آماده

 

 

 سازي كارگران شهرداري اردبيل هاي اراضي طرح آماده جدول طرح كاربري

 توضيحات درصد سرانه )مترمربع( مساحت )مترمربع( نوع كاربري اراضي

 45 45 143555 مسكوني و آپارتماني

سازي حدود  كل مساحت اراضي مربوط به آماده

باشد كه از اين مقدار اراضي حدود  هكتار مي 55

مترمربع ثبت شده و به كاربري عمومي  12555

ريزي فيزيكي طرح  اختصاص يافته ولي در برنامه

 محاسبه نشده است.

 22/22 22/22 35523 هاي ارتباطي شبكه

 5/1 5/1 4555 خدماتي -تجاري

 2 2 12355 فضاي سبز

 5 5 12555 آموزشي

 42/1 42/1 4232 مذهبي

 5/1 5/1 4255 فرهنگي

 5/1 5/1 4255 درماني

 1 5 12555 ورزشي

 15 تراكم ناخالص )هكتار( 42/1 1 3355 پاركينگ

 222 تراكم خالص )هكتار( 1 42/1 4232 تأسيسات و تجهيزات شهري

 155 1 3355 اداري و انتظامي
جمعيت قابل سكونت 

 )نفر(
3355 

    155 335555 جمع

 

 كوي انتظامي 

 ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي در شهر و منطقه مورد مطالعه:

هاي متعدد داخل شهر ضوابطي تعيين کرده که در آن  طرح تفصيلي مصوب شهر اردبيل براي کاربري 

هاي احداث بنا جهت رعايت توسط سازندگان مشخص شده  اير محدوديتآمدگي و س نصاب تفکيک، ميزان تراکم جلو

است. هر چند در طراحي مجموعه اراضي ناحيه انتظامي اردبيل بنا به داليل توجيهي آتي ممکن است تغييراتي نسبت 

به وضعيت موجود شهر پيشنهاد شود، ليکن جهت بررسي و اطالع از ضوابط  مصوب موجود و احتمالي همخواني 

 هاي مربوطه را سهل سازد، به آن توجه شده است. رخي از ضوابط آتي با يکي از آنها که کنترل دستگاهب

 

 مسكوني و تجاري:

در طرح تفصيلي مصوب تراکم مسکوني به شش دسته تقسيم شده و سه نوع کاربري تجاري مرکز   

توان به ايجاد يک واحد پارکينگ به  يبيني شده است.که از اهم ضوابط آن م محله، مرکز ناحيه و مرکز شهر پيش

آمدگي به معابر، محدوديت عمق و سطح نورگيرها وحيات خلوت )عمق      ازاء هر واحد مسکوني، عدم ايجاد پيش

 درصد کل مساحت زمين( توجه نمود. 6الي  1متر و حداقل مساحت بين  0
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

ازاء هر واحد مسکوني با توجه به ها و مناطق به  وجود محدوديت حداقل سطح زيربنا در تمامي تراکم 

هاي  تواند عمالً منتفي و مطابق سياست هاي مسکوني کوچک مي هاي جاري دولت و اهميت و نقش واحد سياست

هايي که در اين مورد داده شده است، عمل نمود. در جدول زير ضوابط معماري و ساختماني  العمل جاري و دستور

 مختلف مسکوني و مراکز تجاري مشخص شده است.پيشنهادي طرح تفصيلي در تراکمهاي 

 

 هاي مختلف مسكوني و مراكز مختلف تجاري جدول ضوابط معماري و ساختماني پيشنهادي طرح تفصيلي در تراكم

 نوع

 كاربري

 زمين

حداقل 

تفكيك 

اراضي 

 )مترمربع(

حداقل 

عرض 

قطعات 

تفكيكي بر 

 معبر )متر(

حداقل 

درصد 

 سطح آزاد

حداقل 

يربنا واحد 

سكوني م

براي يك 

 خانوار

حداكثر 

ارتفاع 

ساختمان از 

 كف )متر(

حداكثر 

تعداد 

 طبقات

حداقل 

عرض 

حياط 

خلوت 

 )متر(

تراكم 

ناخالص نفر 

در هكت ار 

(1) 

درصد 

آمدگي  پيش

ساختمان در 

اول متوسط 

زمين با 

احتساب 

 حياط خلوت

متر مربع  25حداقل 

پاركينگ به ازاء هر 

 واحد مسكوني

حداكثر 

درصد 

زمين  سطح

نسبت به 

 كل زمين

حداكثر 

درصد 

بنا در  زير

كل طبقات 

(2) 

 2111 تراكم ويژه بافت
وضعيت 

 موجود
 9 درصد 11 هر واحد - - 3 2 درصد 21 91 درصد 91

 9 درصد 31 1 درصد 41 171 3 2 درصد 61 91 درصد 71 12 351 تراكم بسيار كم

 9 درصد 11 1 صددر 51 211 3 2 درصد 81 91 درصد 61 11 311 تراكم كم

 12 درصد 51 هر دو واحد درصد 61 241 2 3 درصد 91 91 درصد 51 11 211 تراكم متوسط

 14 درصد 61 هر سه واحد درصد 71 411 2 4 درصد 141 91 درصد 41 8 151 تراكم زياد

 14 درصد 61 1 درصد 81 311 2 4 درصد 141 91 درصد 41 8 211 تراكم مختلط مسكوني

 8 درصد 81 متر مربع 151هر  درصد 91 - 2 2 درصد 12 - درصد 21 12 211 حلهتجاري مركز م

 12 درصد 81 مترمربع 111هر  درصد 95 - 3 3 درصد 211 - درصد 25 13 251 تجاري مركز  ناحيه

 12 درصد 111 مترمربع 75هر  درصد 91 - 2 4 درصد 651 - درصد 25 13 311 تجاري مختلط مركز شهر

 

 آموزشي:

اي و آموزش  بري آموزشي شامل کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمائي، دبيرستان، مدارس حرفهکار 

 عالي است، طرح تفصيلي به غير از رعايت مقررات آموزشي و پرورش مقررات زير را نيز الزامي دانسته است.

طح بايست از صددرصد کل زمين بيشتر و س درصد کليه ساختمانهاي آموزشي سطح کل طبقات نمي -

 بايست از يک سوم طرح کل زمين تجاوز نمايد زيربنا در طبقه همکف نمي

 هاي جدا از فضاي باز در نظر گرفته شود. بايستي در محوطه سطح پارکينگ مي -

بايستي داراي دو دسترسي از طريق شبکه عبور و مرور وسايط نقليه و  اراضي مراکز آموزشي مي -

هاي آموزشي از نظر  طالعات الزم در مورد مشخصات واحدهاي پياده باشد، در جدول زير ا گذرگاه

 سرانه و غيره مشخص شده است.
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 ها بندي آموزشگاه ( مربوط به مشخصات و طبقه 11-2جدول شماره )

ف
دي

ر
 

 نوع آموزشگاه

 استاندارد
 دبيرستان راهنمائي دبستان كودكستان

مدارس فني 

 اي و حرفه

اي  حرفه

 مقدماتي

انستيتو 

 تكنولوژي

ع مجتم

 آموزشي

1 
آموز  حداكثر دانش

 در هر كالس )نفر(
24 32 32 45 35 22 35  

2 
حداقل سرانه فضاي 

 كالس )مترمربع(
2/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1  

3 
حداقل سرانه فضاي 

 آموزشي )مترمربع(
3 3 5/3 4 4 4 4  

4 
حداقل فضاي آزاد 

 )مترمربع(
1555 2555 2555 2555 2555 2555 2555  

5 
اكثر طبقات حد

 ساختماني
1 2 3 3 3 2 3  

 

 بهداشتي درماني:

عالوه بر ضوابط اداره بهداري از نظر مالحظات شهرسازي رعايت محدوديت سطح کل زيربنا در طبقه  

درصد و مابقي زمين براي فضاي باز و سبز بيماران  62درصد سطح کل زمين و درقيه طبقات  42همکف حداکثر 

درصد منظور شده  022وه بر آن تراکم کل ساختماني هر قطعه زمين درماني يا بهداشتي پيشنهاد شده است، عال

 است. در جدول زير استانداردهاي ساختماني مراکز بهداشتي و درماني وزارت بهداري مشخص شده است.

 

 جدول استانداردهاي ساختماني مراكز بهداشتي و درماني

ف
دي

ر
 

 جمعيت زير پوشش نوع مركز
ت حداقل مساح

 )مترمربع(

حداقل اندازه عرض 

 قطعه )مترمربع(
 توضيحات

 معادل درمانگاه 25 255 هزار نفر 35الي  15 5بهداشت درجه  1

  45 2555 هزار نفر 55الي  45 4بهداشت درجه  2

 داراي تنظيم خانواده و مركز مبارزه با سل 45 2555 هزار نفر 55 3بهداشت درجه  3

  45 2555 نفر هزار 75 2بهداشت درجه  4

 تيپ ب 25 3555 هزار نفر 155 1بهداشت درجه  5

 تيپ الف 25 4555 هزار نفر 255 بيمارستان 2

 تخت خوابي 155قابل توسعه تا  155 15555 تختخوابي 155 بيمارستان 7

 تخت خوابي 255قابل توسعه تا  155 15555 تختخوابي 255 بيمارستان 3

 تختخوابي 555قابل توسعه تا  135 25555 تختخوابي 355 بيمارستان 2

 تختخوابي 755قابل توسعه تا  155 45555 تختخوابي 555 بيمارستان 15

 

درصد سطح کل زمين در طبقات و  52درصد سطح زيربناي همکف و  72عالوه بر ضوابط محدوديت 

 بيني شده است. درصد براي اراضي اداري پيش 022حداکثر تراکم 

امع به لحاظ نوع کاربري و ساير ضوابط و مقررات شهرسازي براي اراضي منظور طبيعتاً در طرح ج 

بايستي در اين ارتباط ضمن ايجد هماهنگي با ضوابط و مقررات عمومي، ضوابط و معيارهاي  شده است. لهذا مي
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

ه مصوب طرح جامعه و تفصيلي مصوبات کميسيون ماده پنج در صورت امکان ملحوظ شود. و ساير ضوابط ويژ

هاي ذيربط در مورد هر کاربري با  مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و ضوابط مورد عمل دستگاه

 شرايط ويژه منطقه منطبق گردد.

 

 هاي مصوب و پيشنهاد شده براي شهر )خدماتي، قانوني، حريم( محدوده

ريها داراي محدوده جهت کنترل هر گونه فعاليت عمومي و احداث بنا در شهر بموجب قوانين شهردا 

قانون شهرداريها در مورد تهيه طرح جامع  38و  37بايستي باشند. پس از لغو مواد  خدماتي و محدوده قانوني مي

شهر  و با تصويب قانون تأسيس شورايعالي شهر سازي و معماري ايران تعيين محدوده توسعه شهر بنام 

هاي جامع  لي مذکور واگذار گرديد و عمالً با تهيه طرحمحدوده طرح جامع و محدوده استحفاظي آن به شورايعا

 ساله يا ده  05بيني محدوده توسعه شهر )طرح جامع  با طرح جامع تهران شروع شد، پيش 3145شهري که ارسال 

ساله( و محدوده استحفاظي )عدم احداث هر گونه مجموعه ساختماني تأثير گزار بر توسعه شهر( جزو خدمات 

ها منظور شده، با توجه به گسترش آتي و همچنين به منظور حفظ هر چه بيشتر  ننده اين طرحمشاورين تهيه ک

هاي ذيربط و با در نظر  هاي دستگاه اراضي کشاورزي و جلوگيري از پراکندگي توسعه و ايجاد امکان کنترل

الي شهرسازي شورايع 74گرفتن ميزان رشد و امکانات اراضي موجود محدوده طرح جامع اردبيل مصوب سال 

رويه  ساله مشخص و تصويب شده است، همچنين به جهت جلوگيري از توسعه بي 32يا ايران براي يک دوره 

شهر و ايجاد انضباط الزم در رشد وامکان ارائه خدمات محدوده استحفاظي شهر نيز همراه با ساير ضوابط طرح 

 جامع مشخص و به مورد اجرا گذارده شده است.

 

 مقدمه:

نفر در هکتار  000هکتار خواهد بود که با احتساب  11سازي حدود  اضي قابل طراحي جهت آمادهکل ار 

نفر خواهد رسيد، که  1122نفر در هکتار تراکم ناخالص سقف جمعيت پذيري پروژه به حداقل  322تراکم خالص و 

نجام  پذيرفته است، با توجه نفر جمعيت ا 0722ها براساس  ريزي کالبدي مبناي محاسبه سطوح و سرانه در برنامه

سازي اراضي کوي مسکن ناحيه انتظامي اردبيل به  به نکات فوق عناصر متسکله و نحوه توزيع آنها در طرح آماده

 گردد. شرح زير تعريف مي
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 ها: کاربري

 کاربري مسكوني:

بود.  فعاليت خواهد -واحدي، مسکوني ويژه و مسکوني اين کاربري بصورت واحدهاي مسکوني تک  

هاي مختلط است که بصورت تجاري، خدماتي و مسکوني  فعاليت آن نوع فعاليت -منظور از کاربري مسکوني

اند و در محاسبات سطوح ميزان و درصد  شود و بطور عمده در بر خيابانهاي اصلي استقرار يافته استفاده مي

 فعاليت( مشخص خواهد شد. -کاربريهاي مختلط )مسکوني

 

 عابر و حرايم:کاربري شبكه م

 هاي مسکوني دسترسي -3

 خيابانهاي جمع کننده-0

 خيابانهاي شرياني -1

 حريم فضاي سبز و پياده -4

 به محور پياده اصلي -5

 ميادين -6

 

 کاربري فضاي سبز:

 باشد. اي مي اين کاربري شامل کاربريهاي فضاي سبز محله

 

 کاربري آموزشي:

 باشد: ريزي شده است و مشتمل بر موارد زير مي زشي برنامهاين کاربري به تفکيک مقاطع مختلف آمو 

 کودکستان و مدرسه ابتدائي )مجتمع آموزشي( -3

 راهنمائي و دبيرستان )مجتمع آموزشي( -0

 کاربري مذهبي:

 باشد. اين کاربري شامل مسجد مي 
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 کاربري تأسيسات و تسهيالت شهري:

 باشد. اين کاربري شامل پمپ بنزين مي 

 

 تجاري و خدماتي: کاربري

فعاليت )مختلط( در نظر گرفته شده و به دليل رواج تجاريهاي  -اين نوع کاربري در کاربري مسکوني 

تفريحي و تجاري از جمله  -خدماتي -نواري بويژه در بر خيابانهاي اصلي و اختالط فعاليتهاي مسکوني

 باشد: ترين و پوياترين کاربريهاست که مشتمل بر جزئيات زير مي متنوع

 …کتابفروشي، آموزشگاه نقاشي و فتوکپي و -3

 پارچه فروشي، البسه، خياطي، کفاشي -0

 خرازي، پالستيک فروشي، گلفروشي و سوپر مارکت -1

 تعميرات اتومبيل -4

 فروشي، قهوه خانه، قصابي، آرايشگاه، نانوائي ميوه -5

 ساير فعاليتهاي مرتبط با کاربري -6

 

 کاربري درماني:

 باشد: ربري مشتمل بر موارد زير مياين کا

 خانه بهداشت -3

 درمانگاه -0

 

 کاربري ورزشي مشتمل بر:

 فضاي بازي نوجوانان -3

 هاي ورزشي مجموعه -0

 

 کاربري پارکينگ:

 شود. اين کاربري در جهت خدمات دهي به ساير کاربريهاي عمومي طراحي مي
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  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 سطوح کاربريها و جداول سرانه:

 کاربري مسكوني؛

مربع از مساحت کل اراضي را بخود اختصاص داده که  متر 348522کاربري مسکوني به طور کلي حدود  

 مترمربع در نظر گرفته شده است. 45سازي است، سرانه زمين براي هر نفر معادل  درصد اراضي آماده 45تقريباً 

 

 کاربري شبكه معابر و حرايم:

درصد از کل مساحت اراضي را بخود اختصاص  66/03مترمربع  37878اين کاربري با وسعتي معادل 

 بيني شده است. متر مربع پيش 66/03دهد، سرانه اين کاربري حدود  مي

 

 فضاي سبز:

درصد مساحت کل اراضي 6شود که  مترمربع را شامل مي 33822کاربري فضاي سبز مساحتي معادل 

 باشد. مترمربع مي 6بوده و سرانه آن براي هر نفر حدود 

 

 آموزشي: فضاي

درصد از کل اراضي را  5مربع براي هر نفر حدود  متر 5اي معادل  کاربري فضاي آموزشي با سرانه 

مترمربع است که براي کليه مقاطع تحصيلي  36522گردد، مساحت اختصاص يافته به اين کاربري برابر  شامل مي

 از کودکستان تا دبيرستان در نظر گرفته شده است.

 

 کاربري مذهبي:

مترمربع را به اين  4686مترمربع مساحتي معادل  40/3اي معادل  کاربري مذهبي با احتساب سرانه 

 باشد. باشد و شامل مسجد مي ريزي شده مي کاربري اختصاص داده است که درصد کل اراضي برنامه

 

 کاربري تأسيسات و تسهيالت شهري:

شود که  درصد از کل اراضي را شامل مي 40/3مترمربع  4686اين کاربري با اختصاص مساختي حدود  

 اي براي هر نفر از ساکنين دارد. يک مترمربع سرانه
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 کاربري درماني:

مترمربع  5/3مترمربع است که سرانه آن براي هر نفر از ساکنين  4352مساحت کاربري درماني حدود 

ه بهداشت، درمانگاه قابل دهد که جهت احداث خان درصد از کل اراضي را به خود اختصاص مي 5/3بوده و 

 استفاده خواهد بود.

 

 کاربري پارکينگ:

مترمربع را دارد که يک درصد مساحت کل اراضي بوده و سرانه  1122کاربري پارکينگ مساحتي معادل  

 هاي عمومي قرار دارد. آن براي هر نفر حدود يک متر مربع است که اراضي اين کاربري در کنار کاربري

 

 کاربري ورزشي:

درصد از کل مساحت اراضي  5مترمربع را دارد که  36522کاربري ورزشي مساحتي معادل  

 مترمربع است. 5گردد، سرانه اين کاربري براي هر نفر از ساکنين حدود  سازي را شامل مي آماده

 

 خدماتي: -کاربري تجاري

مترمربع براي هر  5/3بر اي برا مترمربع داراي سرانه 4352خدماتي با مساحتي معادل  -کاربري تجاري 

 شود. سازي را شامل مي درصد کل مساحت اراضي آماده 5/3باشد. اين کاربري  نفر مي

 

 کاربري فرهنگي:

مترمربع را براي  5/3اي برابر  باشد که سرانه مترمربع مي 4352کاربري فرهنگي داراي مساحتي معادل  

سازي به خود اختصاص  د از کل مساحت اراضي آمادهدرص 5/3گردد، اين کاربري  هر نفر از ساکنين شامل مي

 دهد. مي

 

 کاربري اداري انتظامي:

درصد از کل اراضي آماده  3مترمربع،  1122کاربري اداري و انتظامي با داشتن مساحتي معادل  

 باشد. متر مربع مي 3اين کاربري براي هر نفر   شود، سرانه ها شامل مي سازي
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 سازي كوي مسكن ناحيه انتظامي اردبيل رح آمادههاي اراضي ط طرح كاربري

 توضيحات درصد سرانه )مترمربع( مساحت )مترمربع( نوع كاربري اراضي

 45 45 143555 مسكوني و آپارتماني

 

 22/22 22/22 35523 هاي ارتباطي شبكه

 5/1 5/1 4555 خدماتي -تجاري

 2 2 12355 فضاي سبز

 5 5 12555 آموزشي

 42/1 42/1 4232 مذهبي

 5/1 5/1 4255 فرهنگي

 5/1 5/1 4255 درماني

 1 5 12555 ورزشي

 15 تراكم ناخالص )هكتار( 42/1 1 3355 پاركينگ

تأسيسات و تجهيزات 

 شهري
 222 تراكم خالص )هكتار( 1 42/1 4232

 155 1 3355 اداري و انتظامي
جمعيت قابل سكونت 

 )نفر(
3355 

    155 335555 جمع

 

 هاي معابر بندي شبكه سلسله مراتب و شيب

در طراحي اراضي نظام سلسله مراتب شبکه معابر بصورت درجه يک اصلي، درجه يک فرعي و درجه دو  

هاي سواره و پياده  در نظر گرفته شده است تا به نحوي مطلوب و براساس سلسله مراتب حرکت 1و درجه 

 خليه گردد.متري شهرك کوثر ت 55آوري و به خيابان  جمع

گيري اصلي اين معابر و انطباق تفصيلي با توپوگرافي بوده است،  بندي شبکه معابر تابعي از جهت شيب 

گيري معابر اصلي بوده که زهکش آبهاي سطحي خواهند بود، جهت اصلي  عمومي در انطباق، جهت بطوريکه شيب

موجود به خط منطقه )رودخانه باليخلو(  باشد که از طريق مسيلهاي عمومي به سمت شمالغرب و غرب مي  شيب

 شود. ختم مي

گيري شبکه معابر  شرايط مورد اشاره در حدود گزينه ارائه شده جزؤ اصول طراحي بوده بنحويکه جهت 

 عمومي، توپوگرافي و تسهيل در تخليه آبهاي سطحي بوده است. )اصلي و فرعي( تابعي از شيب

 

 كوي مخابرات 

 

 مانيضوابط و مقررات ساخت

 سازي کوي مخابرات ضوابط عمومي ساختمانها در محدوده آماده -الف

 زيرزمين -

هاي  االرضي به تبع ارتفاع عمومي اراضي مورد مطالعه از حوزه با توجه به پايين بودن سطح آبهاي تحت 
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بيني  هاي پيش دهها و استفا چاي احداث زيرزمين در کليه کاربري مجاور بويژه درياچه شورابيل و رودخانه بالخلي

 شده از زمين با رعايت ضوابط و شرايط عمومي ذيل مجاز خواهد بود. الزم به ذکر است رعايت ضـوابـط ويژه و 

 ها و استانداردهاي احداث ساختمان الزامي خواهد شد. نامه فني احداث آن برابر آئين

 متر خواهد بود. 4 متر و حداکثر 1حداقل ارتفاع زيرزمين مورد احداثي از سقف تمام شده  -

 ايزوالسيون کامل ديوارها و کف زيرزمين الزامي بوده و تعبيه چاه جذبي در آن ضروري است. -

حداقل ارتفاع نورگير زيرزمين و روشنايي آن از کف معبر مجاور و يا محوطه باز ساختمان و حياط  -

 باشد. فظ آن ميهاي محا متر بدون در نظر گرفتن ضخامت سقف زيرزمين و لبه سانتي 6معادل 

زيرزمين مورد احداثي در کاربري مسکوني بايستي حداقل از يک ورودي برخوردار باشد. اما در ساير  -

ها برابر ضوابط دستگاه اجرايي مربوطه عالوه بر يک ورودي و خروجي اصلي بايستي يک درب  کاربري

 بيني گردد. خروجي اضطراري پيش

 0822نامه  داث زيرزمين ضمن رعايت موارد اخير بايستي آيينهمانطوريکه در ابتداي مبحث آمد در اح -

مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن و با طرح و نقشه قبلي که به تأييد مهندسين محاسب مجاز رسيده 

 باشد و تحت نظارت مهندسين مجاز اقدام شود رعايت گردد.

 ننمايد.زيربناي زيرزمين از سطح زيربناي مجاز در همکف همان ساختمان تجاوز  -

 آيد. سطح زيرزمين جزء طبقات و سطح کل طبقات محسوب نگرديده و جزو تراکم آن نيز بحساب نمي -

زا، محترقه،  برداري به منظور نگهداري از کاالهاي مسموميت احداث زيرزمين براي استفاده و بهره -

 زا، ممنوع بوده و ترجيحاً جهت احداث پناهگاه مدنظر قرار گيرد. اشتعال

 

 يرنورگ -

ها و فضاهاي اصلي ساختمان بايستي  مساحت حياط خلوت جهت روشنايي، تهويه و نورگيري اطاق -

مترمربع باشد و نسبت عرض به طول آن از  30حداقل 
3
 کمتر نباشد.  1

 6مساحت حياط خلوت جهت روشنايي و تهويه حمام، سرويسهاي بهداشتي و آشپزخانه حداقل بايستي  -

 مربع باشد و نسبت عرض به طول آن از حداقلمتر
3
 کمتر نباشد.  1

 گردد. سطح حياط خلوت و نورگير برابر شرايط فوق جزو سطح زيربنا در همکف و طبقات محسوب نمي -

 آمدگي پيش -

از  سازي بغير آمدگي براي کليه ساختمانهاي احداثي در محدودة طرح آماده احداث و ايجاد پيش

درماني، اداري و ورزشي برابر مقررات و نسبت به عرض معبر به شرط دارا بودن  کاربريهاي آموزشي، بهداشتي
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 باشد: شرايط ذيل مجاز مي

 باشد. متر مي 4آمدگي از کف معبر معمولي تا زير سقف  حداقل ارتفاع پيش -

متر  38متر و بيشتر از  30از آمدگي، بالکن و تراس در بر خيابانها و معابر عمومي کمتر  احداث پيش -

 باشد. مجاز نمي

 آمدگي نبايستي مانع عبور و مرور و تردد وسايل نقليه گردد. پيش -

 متر باشد. سانتي 82هاي ايمني با حداقل ارتفاع  پناه و لبه آمدگي بايستي داراي جان پيش -

يستي در محل نبش آمدگي با در صورتيکه ساختمان احداثي داراي دو نبش به دو خيابان باشد، پيش -

 باشد. معادل پخ طرح پروژه داراي پخ باشد. ميزان پخ با توجه به پخ پيشنهادي طرح در محل مي

 آمدگي بايستي داراي استحکام کافي و نماي مناسب باشد. پيش -

دار نمودن سيماي شهر مجاز  آمدگي به خاطر خدشه نصب کنسول و تقويتي براي استحکام پيش -

 باشد. نمي

متر چنانچه از سه طرف بسته باشند صددرصد برابر  1ها، بالکنها و تراسهاي مسقف تا عمق  آمدگي پيش -

شوند، درصورتي که داراي دو يا سه طرف باز باشند، معادل  و جزو زيربنا محسوب مي


  مساحت آن

و يا بالکن و تراس تماماً  آمدگي جزو زيربنا به حساب خواهد آمد، در ضمن مازاد بر سه متر عمق پيش

 جزو زيربنا به حساب خواهد آمد.

 

 ضوابط و مقررات ديگر ساختماني -

 نصاب قطعات تفکيکي کاربري ستون برابر طرح خواهد بود. -

سازي، صرفنظر از امکان پارکينگ در محوطه باز حياط  هر واحد مسکوني واقع شده در طرح آماده -

ند و هر ده واحد مسکوني حداقل داراي يک واحد پارکينگ ميهمان بايستي داراي يک واحد پارکينگ باش

 باشند.

مترمربع در نظر  05حداقل مساحت پارکينگ با توجه به امکان گنجايش و سوار و پياده شدن از ماشين  -

 گرفته شود.

ه درصد تجاوز نمايد اين رقم با توجه ب 62سطح اشتغال زيربنا در طبقة همکل از کل زمين نبايستي از  -

درصد، يعني تا سه  382، 302تواند در طبقات به  تراکم شهر در محل و ضوابط و مقررات شهرداري مي

 طبقه افزايش داده شود.

هاي مرکزي طرح  هاي آپارتماني در قسمت اختصاص چند طبقه مجاور به تراکم آپارتماني و احداث واحد -

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  194 ............................................................................................................................................................. 6پيوست شماره

 

 
  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

ي بالمانع خواهد بود. الزم به ذکر است برابر نياز شرکت تعاوني مسکن و مقررات و ضوابط مجاز شهر

قطعه همجوار مجاز خواهد بود و  32حداقل مساحت زمين براي احداث واحدهاي آپارتماني با الحاق 

 باشد. مترمربع در اولويت مي 3222استفاده از قطعات پيشنهادي طرح به مساحت 

اي سبز توأم محصور شوند،  و قطعات اختصاص يافته به تراکم آپارتماني بايستي بوسيلة نرده و فض -

 کشي آن غير مجاز خواهد بود. ديوار

متر  02/0شود از کف تا زير سقف  ارتفاع طبقه يا زيرزمين که به عنوان پارکينگ طراحي و احداث مي -

 باشد. مجاز مي

 

 ضوابط و مقررات ساختماني کاربريهاي غير از مسكوني -ب

ق حدود اربعه طرح بوده و احداث ساختمان عموماً با نصاب قطعات تفکيکي هر يک از کاربريها مطاب -

 شود. برداري کننده مربوطه تعيين مي رعايت موارد ذيل برابر ضوابط دستگاه اجرايي و بهره

درصد در همکف و يک طبقه خواهد بود.  32تراکم ساختماني نسبت به کل زمين در کاربري ورزشي  -

 باشند. حث استثنا مياحداث سالن ورزشي بسته از شرط تراکم مورد ب

مترمربع مساحت زمين و يک واحد پارکينگ به  322ورزشي تأمين يک واحد پارکينگ به ازاء   در کاربري -

 مترمربع زيربنا، هر کدام که بيشتر باشد الزامي است. 62ازاء هر 

 باشد. درصد و حداکثر دو طبقه مي 5در کاربري فضاي سبز و پارك تراکم ساختماني نسبت به کل زمين  -

 بيني شده براي اين کاربري جهت احداث فضاي سبز مجاز خواهد بود. فقط سطح پيش -

پنج درصد تراکم ساختماني کاربري سبز صرفاً جهت احداث توالت عمومي، کتابخانه، گلخانه، بوفه و  -

 بيني شده است. نگهباني و يا نمايشگاه پيش

 درصد در طبقات مجاز خواهد بود. 32درصد در همکف و  52در کاربري مذهبي و فرهنگي تراکم  -

يابند و تفکيک  فقط سطوح مربوط به کاربري مذهبي و فرهنگي در طرح به اين کاربري اختصاص مي -

 سطوح آن برابر طرح خواهد بود.

 باشد. حداکثر تعداد طبقات در کاربري مذهبي و فرهنگي دو طبقه مي -

 بيني يک واحد پارکينگ الزامي است. هنگي پيشمترمربع زيربنا در کاربري مذهبي و فر 52براساس هر  -

درصد کل زمين و در طبقات  322تراکم ساختماني نسبت به کل زمين در کاربري خدماتي تجاري طرح  -

 باشد. باشد، حداکثر تعداد طبقات دو طبقه مي درصد مجاز مي 022

خدماتي اقدام نمود و توان به احداث واحد تجاري  بيني شده به اين کاربري مي صرفاً در سطوح پيش -
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 حدود تفکيک آن برابر طرح تفکيک آن خواهد بود.

 متر خواهد بود و مقادير بيشتر آن برابر طرح خواهد بود. 6و  4حداقل عرض و عمق در واحد تجاري به ترتيب  -

 بيني يک واحد پارکينگ براي هر دو واحد تجاري يا هر پنجاه مترمربع يک پارکينگ ضروري است. پيش -

 باشد. درصد هر واحد تجاري در همکف مجاز مي 52نيم طبقه معادل  احداث -

در سطوح بهداشتي درماني فقط سطوح اختصاص يافته به آن کاربري و برابر حدود تفکيکي طرح قابل  -

 باشد. ساختمان مي

 درصد در طبقات مجاز خواهد بود. 302درصد در همکف و  42تراکم ساختماني در کاربري بهداشتي درماني  -

 باشد. طبقه مي 1حداکثر تعداد طبقات ساختمانهاي بهداشتي و درماني  -

باشد. و  هاي تيپ و مجاز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در اولويت مي استفاده از نقشه -

رعايت ضوابط و مقررات وزارت مذکور بر ضوابط پيشنهادي بشرط عدم تداخل با قوانين شهرداري 

 تقدم دارند.

 باشد. درصد بوده و بيش از دو طبقه مجاز نمي 42الي  12ماني در کاربري اداري، انتظامي تراکم ساخت -

بيني شده در طرح اختصاص به کاربري اداري انتظامي داشته و حدود تفکيک آن مطابق  فقط سطوح پيش -

 طرح خواهد بود.

د زمين و ضوابط مقررات هاي تيپ ارگانهاي انتظامي و اداري مربوطه با توجه به ابعا استفاده از نقشه -

 شهرداري محاز و در اولويت خواهد بود.

رعايت حداقل فاصله ده متر از معبر عمومي جهت احداث بنا در کاربري اداري انتظامي به عنوان فضاي  -

 پارکينگ الزامي است.

 در کاربري آموزشي فقط سطوح اختصاص يافته به اين کاربري و  برابر حدود تفکيک طرح خواهد بود. -

در مقاطع مختلف تحصيلي تا دوره متوسطه در کاربري آموزشي با رعايت حد نصاب نياز پارکينگ  -

 حداقل يک واحد به ازاي هر دو کالس رعايت ساير ضوابط آموزش و پرورش الزامي است.

 1حداکثر تعداد طبقات براي کودکستان يک طبقه، براي دبستان دو طبقه، و براي راهنمايي و دبيرستان  -

 باشد. ه ميطبق

 12درصد و براي راهنمايي و دبيرستان  42درصد و براي دبستان  75تراکم ساختماني براي کودکستان  -

 باشد و در طبقات برابر بند اخير خواهد بود. درصد در همکف مي

ساير ضوابط مربوط به ارتفاع، حدنصاب کالس، آرايش فضاهاي داخلي و فضاي باز برابر ضوابط  -

 واهد بود.آموزش و پرورش خ
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باشد. در  هاي تيپ وزارت آموزش و پرورش در احداث بناهاي آموزشي مجاز مي استفاده از طرح -

هاي آموزشي منطبق بر ضوابط و مقررات آموزش و  صورتيکه مقررات احداث ساختمان جهت کاربري

 باشند. پرورش باشد اين ضوابط در اولويت مي

 

 ها و نماي کوي مخابرات نماي ساختمان -ج

يابي و  نماي هر شهر و پروژه و حتي کوي و محله خيابان عامل مؤثر و تعيين کننده در تکوين، شکل

هاي شهري با تنوع خود در آينده و  باشد. و به عنوان عاليم و مشخصه بهبود چهره و سيماي شهر همان محل مي

اي با ويژگيهاي نمايان از جمله  بعد از احداث آن محل ايفاي نقش خواهد نمود. و از آنجائيکه هر شهري ومحله

کند، لذا استفاده از مصالح زيبا و بادوام و تميز در نماي ساختمانها الزامي است و به  نماي ساختمانها نمود پيدا مي

جهت اينکه از تغييرات ناگهاني نما در سطح محدوده طرح جلوگيري گردد و چهره خشن و درهم و بر هم از نما که 

دگي ساکنان آن خواهد شد، به خود پيدا نکند الزم است براساس هر خيابان و کوي، نماي باعث خستگي و آزر

متجانس و واحدي با استفاده از مصالح نسبتاً هماهنگ داده شود. بدين ترتيب با توجه به اقليم سرد اراضي کوي 

برتري دارد و انتخاب  مخابرات در فصول زمستان استفاده از آجر نماي سفالي و سنگ بر ساير سطوح نما کاري

نوع نما اعم از آجر سفال سه سانتي، چهار سانتي و يا سنگ از انواع مختلف با توجه به نظر شرکت تعاوني خواهد 

توان کتباً از مراجع اجرايي و کنترل ساخت و ساز بخواهد يا رأساً به کنترل  بود و لزوم اجراي هر کدام را مي

 د.نماي مود نظر نظارت و کنترل نماي

 

 مقررات فني ساختماني در برابر زلزله -د

خيزي منطقه اردبيل و وجود فعاليتهاي زيرزميني در محل در ارتباط با کوه آتشفشاني  با توجه به لرزه 

بندي خطر آن که منطقه جزء خطر باال تقسيم بندي  خيزي و درجه بندي زلزله تقريباً خاموش سبالن و برابر تقسيم

هاي زلزله و جلوگيري از  ساختمان و محاسبه و احداث بنا با توجه به مؤلفه 0822نامه  آئينگرديده لزوم رعايت 

خسارات زيادي بر ساختمانهاي ضعيف  75خسارات احتمالي آن ضروري است. همانطور که در زلزله پايان سال 

از جاني و مالي رعايت هاي بازگشت لرزه و جلوگيري از خسارات مربوطه اعم  وارد آمد و الزم است بخاطر دوره

ها در تمامي ساختمانها و در تمامي  نامه بصورت جدي پيگيري گردد و اين مقررات و آئين 0822نامه  آئين

 گروههاي ساختماني صرفنظر از اهميت کم و يا زياد و يا متوسط هر يک به مورد اجرا گذارده شود.

گردد و الزم است ديوارهاي  ها پيشنهاد ميبدين منظور مصالح فوالدي و بتن آرمه در اسکلت ساختمان 

جداکننده از مصالح سبک اجرا شوند. و تمامي اجزاي ساختمان به نحو قابل قبولي به همديگر متصل شوند تا از 
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 هاي زمين و گسيختگي اجزاء آن جلوگيري به عمل آيد. خطرات احتمالي لرزه

 

 شهرك كشاورزي 

 ضوابط و مقررات ساختماني

 سازي شهرك کشاورزي مي ساختمانها در محدوده آمادهضوابط عمو -

 زيرزمين -

هاي طراحي شده در اراضي شهرك کشاورزي احداث و تعبيه زيرزمين با  براي کليه کاربريها و استفاده

باشد. الزم به ذکر است قبل از فهرست نمودن موارد بايستي به سطح آبهاي  رعايت موارد و ضوابط زير مجاز مي

 11که  5/335و باالترين نقطه  5/80ترين نقطه  اي کوتاه گردد. با توجه به اختالف ارتفاع پايين اشاره االرضي تحت

متر باشد، اين  12تر از  باشد و با توجه به جنس آهکي زمين آشکار است که سطح آبهاي زيرزميني پايين متر مي

دست زمين در سمت شمال  لخلو در پايينشود. و وجود روخانه با نظريه با عدم وجود چشمه در محل آشکار مي

دارد و با قابليت حل توسط آب  نمي باشد. چرا که آهک آب را در خود نگه بيانگر زهکش نمودن اراضي اطراف مي

سازد. پس ضوابط احداث زيرزمين با مد نظر داشتن توضيحات فوق  هاي کم منتفي مي امکان ثبات آبها را در عمق

 به شرح ذيل خواهد بود:

 باشد. متر مي 5/4متر و حداکثر برابر  1داقل ارتفاع زيرزمين از کف سقف برابر ح -

 باشد. ها و کف زيرزمين ضروري و الزم مي ايزوالسيون کامل ديواره -

حداقل ارتفاع نورگير زيرزمين و روشنايي آن از کف معبر عمومي و يا محوطه حياط ساختمان معادل  -

 باشد. هاي حفاظ مي تفاع سقف و لبهمتر بدون در نظر گرفتن ار سانتي 62

در کاربري مسکوني زيرزمين بايستي از يک ورودي و در ساير کاربريها برابر ضوابط دستگاه اجرايي  -

 برداري عالوه بر يک ورودي اصلي از يک راه خروجي اضطراري نيز برخوردار باشد. و بهره

کز تحقيقات ساختمان و مسکن و با طرح و مر 0822نامه  احداث زيرزمين بايستي با رعايت مقررات آئين -

 نقشه قبلي با تأييد ناظر مجاز و تأييد شهرداري باشد.

 زيربناي مجاز زيرزمين ازسطح زيربناي مجاز در طبقه همکف تجاوز نکند. -

 گردد. سطح زيزمين جزء سطح کل طبقات و جزء تعداد طبقات ساختمان محسوب نمي -

زا ممنوع بوده و ترجيحاً  زا، محترقه، و اشتعال االهاي مسموميتاستفاده از زيرزمين براي نگهداري ک -

 جهت احداث پناهگاه مد نظر قرار گيرد.
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 نورگير -

مترمربع و نسبت عرض آن  30هاي اصلي حداقل  مساحت حياط خلوت جهت روشنايي و نورگيري اطاق -

به طول برابر رقم 
3
 باشد. مجاز مي 1

مترمربع و نسبت عرض  6هاي بهداشتي حداقل  خلوت جهت آشپزخانه، حمام يا سرويسمساحت حياط  -

آن به طول برابر رقم 
3
 مجاز است. 1

 گردد. مساحت نورگير جزء ميدان سطح زيربنا در همکف و در کل طبقات محاسبه نمي -

 آمدگي پيش -

سازي بجز مراکز آموزشي،  در محدوده طرح آماده آمدگي براي کليه ساختمانهاي واقع شده ايجاد پيش -

 باشد. درماني، اداري، پاساژ ورزشي برابر مقررات و نسبت به عرض معبر مجاور مجاز مي بهداشتي

 باشد. متر از کف معبر عمومي تازير سقف مي 4آمدگي  حداقل ارتفاع پيش -

متر ممنوع  38متر و باالتر از  30آمدي در بر خيابانها و معابر عمومي با عرض کمتر از  احداث پيش -

 باشد. مي

 آمدگي نبايستي مانع عبور و مرور و تردد وسايل نقليه گردد. پيش -

 متر باشد. سانتي 82هاي ايمني با حداقل ارتفاع  پناه و لبه آمدگي بايستي داراي جان پيش -

ش داراي پخ باشد، آمدگي بايستي در محل نب در صورتي که ساختمان در دو نبش قرار گرفته باشد، پيش -

ميزان پخ 
10
 گذر خواهد بود. مجموع عرض دو 1

 آمدگي بايستي داراي استحکام کافي و نماي مناسب داشته باشد. پيش -

متر چنانکه از سه طرف بسته باشد برابر زيربنا و در  1هاي مسقف تا عمق  ها، تراس ها، بالکن آمدگي پيش -

باز باشد  صورتي که دو يا سه طرف
2
 1گردد. بديهي است مازاد بر  مساحت آن زيربنا محسوب مي 1

 متر تماماً زيربنا خواهد بود.

 

 مقررات و ضوابط ديگر ساختماني -

واحد  32سازي بايستي داراي يک واحد پارکينگ و هر  هر واحد مسکوني واقع شده در طرح آماده -

 ينگ مهمان باشد.مسکوني داراي يک واحد پارک

 مترمربع در نظر گرفته شود. 05حداقل مساحت هر پارکينگ  -

درصد کل زمين در همکف تجاوز نمايد اين رقم در  62سطح اشغال زيربنا نسبت به کل زمين نبايستي از  -
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 باشد. درصد زمين قابل افزايش مي 382و  02طبقات به 

 در تراکم دو سطحي ويژه با نرده محصور شوند.قطعات زمين بزرگ اختصاص يافته به دو طبقه و بيشتر  -

متر مجاز  02/0شود از کف تا زير سقف  ارتفاع طبقه پيلوت يازيرزمين که به عنوان پارکينگ طراحي مي -

 باشد. مي

 

 مقررات و ضوابط ساختماني ساير کاربريها به غير از مسكوني  -

برداري تعيين  ن برابر ضوابط دستگاه بهرهنصاب تفکيک کليه کاربريها مطابق طرح بوده و احداث ساختما -

 شود. مي

 درصد و يک طبقه خواهد بود. 32تراکم ساختماني نسبت به کل زمين در کاربري ورزشي  -

 درصد و حداکثر دو طبقه خواهد بود. 5ها  در کاربريهاي سبز و پارك  تراکم ساختماني نسبت به کل زمين -

درصد در طبقات  322درصد در همکف و  52ي مذهبي تراکم ساختماني نسبت به کل زمين در کاربر -

 خواهد بود.

درصد کل زمين تجاوز نکند و  322تراکم ساختماني نسبت به کل زمين در کاربري تجاري محله از  -

 متر و مجهز به انبار و سرويس بهداشتي باشد. 6حداکثر ارتفاع آن 

متر  8درصد و حداکثر د و طبقه و  352 اي تراکم ساختماني نسبت به کل زمين در کاربري تجاري ناحيه -

 سازي بارگيري و باراندازي باشد. ارتفاع با سيستم سرويس

 درصد در طبقات تجاوز نکند. 302درصد در همکف و  42تراکم ساختماني در کاربري بهداشتي و درماني از  -

 باشد. ه مجاز نميدرصد و بيش از دو طبق 42و  15تراکم ساختماني در کاربري اداري انتظامي بيش از  -

 باشد: ضوابط و مقررات ساختماني کاربري آموزشي به تفکيک مقاطع آموزشي بشرح زير مي -

 

 ها )کودکستان( مهد کودك -

 باشد. مختلط با کاربري ديگري نمي

 در کليه قطعات بشرط قرارگيري در اول گذر يا مجاور و محورها و ميادين و پياده نصاب تفكيك:

 پارکينگ ندارد  درصد 75آمدگي  ميزان پيش 

 زيرزمين ندارد    3تعداد طبقات  

 %05سطح آزاد     متر 4ارتفاع  

 %75تراکم ساختماني  
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 دبستان -

 پارکينگ بازاء هر پنج کالس يک واحد -مطابق طرح نصاب تفكيك:

 ارتفاع ضوابط آموزش وپرورش -درصد 5درصد  زيرزمين  12آمدگي سطح ساختماني  ميزان پيش

 درصد 42درصد، تراکم ساختماني  72، سطح آزاد 0طبقات  تعداد

 

 راهنمايي -

 پارکينگ بازاء هر سه کالس يک واحد–مطابق طرح  نصاب تفكيك:

 1تعداد طبقات  -درصد 32درصد زيرزمين  12آمدگي سطح ساختماني  ميزان پيش

 درصد 42درصد، ارتفاع ضوابط آموزش و پرورش، تراکم ساختماني  72سطح آزاد 

 

 دبيرستان -

 پارکينگ به ازاء هر دو کالس يک واحد -مطابق طرح نصاب تفكيك:

 درصد 72، سطح آزاد 1درصد، تعداد طبقات  02درصد، زيرزمين  12آمدگي سطح ساختماني  ميزان پيش

 درصد 42ارتفاع ضوابط آموزش و پرورش، تراکم ساختماني 

 

 نماي ساختمانها -

در نماي ساختمانها که عامل مؤثري در تکوين و بهبود چهره و سيماي مصالح مورد مجاز براي بکارگيري 

نمايد، در محدوده شهرك کشاورزي  هاي شهري با تنوع خود ايفاي نقش مي باشد و جزء عالئم و نشانه شهري مي

 که با توجه به اقليم سرد منطقه از نوع مقاوم استفاده خواهد شد. -سنگ -آجرنما -نما عبارت است از بتن

 

 مقررات فني ساختمان در برابر زلزله -

سازي شهرك کشاورزي در کليه کاربريها بايستي  ها و ابنيه احداثي در محدودة طرح آمادهکليه ساختمان 

مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن باشد و نظارت  0822نامه  داراي شرايط الزم جهت مقابله با زلزله براساس آيين

معتبر و مجبر در طرح و اجراي ساختمانها و جلوگيري از اجراي ساختمان بدون مهندسين داراي کارت اشتغال 

 باشد. طرح و نقشه تأييد شده توسط شهرداري ومقامات اجرائي مسئول الزامي مي
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  ZZiissttaa  CCoonnssuullttiinngg  AArrcchh  &&  TToowwnn  PPllaannnneerrss زيستا تفصيلي شهر اردبيلتفصيلي شهر اردبيلطرح طرح 

  مهندسين مشاور معماري و شهرسازيمهندسين مشاور معماري و شهرسازي            

 7پيوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m


