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  ) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران( خويطرح جامع شهر 

  

  پیش گفتار 

به این مهندسان مشاور واگذار و تهیه طرح از 7/3/87ریخ ات309/112طرح جامع شهر خوي بر اساس قرارداد شماره 

پیرو برداشت میدانی انجام شده نقشه نحوه استفاده از اراضی کاربري در وضع موجود  .آغاز گردید 87شهریور ماه 

  .ه گردید به آن کارفرماي محترم ارائ 9/10/87در تاریخ 

صورت پذیرفت  2/3/88ارسال مدارك مرحله اول شامل مطالعات وضع موجود و تجزیه و تحلیل و الگوها درتاریخ  

 و شهرسازي استان راهاداره کل در محل  17/3/88که متعاقب آن اولین جلسه کمیته فنی بررسی طرح درتاریخ 

  .تشکیل گردید

طرح در شوراي فنی طرح هاي کالبدي مورد ارزیابی قرار  ،ن پس از بررسی طرح در جلسات کمیته فنی استا

  .گردیدگرفته و نظرات شوراي مذکورنیز لحاظ 

متعاقب مرحله اول طرح تصویب و  25/9/88جلسه کارگروه مسکن و شهرسازي استان در تاریخ  اولینبا تشکیل 

  .کارفرما ارسال شد براي 19/2/89در تاریخ  طرح تصویب مطالعات  بخش اول ، مدارك پیشنهادي 

طرح جامع  ، در کمیته هاي فنی بررسی طرح از تشکیل و پس 23/3/89کمیته فنی طرح پیشنهادي در تاریخ 

.کارگروه مسکن و شهرسازي استان رسید به تصویب 24/1/90در تاریخ  شهر خوي

یران موردبررسی و طرح جامع پیشنهادي در شورایعالی شهرسازي و معماري ا 2/5/1391در نهایت در تاریخ 

  .تصویب قرار گرفت

  

  : درتهیه طرح جامع شهر نکات زیر داراي اهمیت بوده است الزم به ذکر است که 

وظیفه توسعه و  "با توجه به تهیه طرح هاي جامع شهرستان و ناحیه عمال مربوطهبراساس رویه ي موجود وزارت 

مذکوربه طرح هاي جامع شهرستان و ناحیه واگذار گردید عمران حوزه نفوذ طرحهاي جامع شهر منفک گردید و موارد 

لیکن از آنجا که بخشی از خدمات رسانی به نقاط پیرامونی شهرها همچنان به عهده نقاط شهري است از این رو در 

  .طرح پیشنهادي می بایست این نقش تدقیق گردد

و بررسی طرح پیشین به منظور استفاده از  نقد. از موارد بسیار مهم که در شرایط خصوصی  قرارداد هم آمده است 

در این بخش این مهندسان مشاور در دورویکرد روش . نقاط فوق و دوري از نقاط ضعف طرح هاي گذشته بوده است 

شناختی و محتوایی به نقد و بررسی طرح هاي مصوب پرداخته است تا امکان تحقق برنامه هاي پیشنهادي افزون تر 

  .گردد

از همین رو براین باور هستیم که به جاي ارائه . اختی بر رویکرد برنامه اي این پروژه تاکید شده استدر بحث روش شن

انباشت اطالعات ،طرح مناسب را ارائه نماید تا در چارچوب طرح هاي پسین از جمله طرح تفصیلی و طرح هاي 

  .موضوعی و موضعی سیاستهاي مصوب طرح جامع ، اجرایی گردد

ت پس از گفت گزارش حاضر که در دوبخش ارائه میگردد حاصل مطالعات اولیه شناخت وضع موجود است که امید اس

در فرآیند تهیه طرح ،تشخیص مسائل به عنوان مهمترین ي مورد نیاز از کاستی هاي آن کاسته ووگوها و تبادل نظرها

  .بازتاب مطالعات این مرحله بر بنیادي منطقی استوار گردد
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این مهندسان مشاور به موازات تهیه . متعاقب ابالغ کارفرما ، این مشاور مقدمات شروع تهیه طرح را فراهم نمود 

نقشه هاي پایه مکاتباتی با ادارات، نهادها و سازمانهاي ذیربط استانی ، شهرستانی  انجام داد و طی مکاتبات 

عالوه بر آن از ادارات . اثر گذار بوده درخواست نمود صورت پذیرفته  اطالعاتی را که به نحوي در تهیه طرح فوق

مختلف درخواست شد تا برنامه هاي کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت خود را که در امور توسعه شهري موثر 

  .خواهند بود به این مهندسان مشاور ارائه دهند

زیر به عنوان عوامل بنیادین در روند با توجه تجارب این مهندسان مشاور در تهیه طرحهاي توسعه شهري ، عوامل 

  :تهیه طرح مورد توجه ویژه قرار گرفت 

  تاثیر و نقش دیدگاههاي نظري-

بازدیدهاي میدانی از محدوده طرح-

جلسات متعدد تبادل نظر با مقامات ، مدیران  وکارشناسان محلی-

 

از کسانی که درروند تهیه طرح  بر عهده این مهندسان مشاور می باشد ، ضروري است هر چند که مسئولیت طرح

  .به هرنحو با این مشاور همکاري داشته اند  به ویژه افراد زیرسپاسگزاري نماییم

 کنونی محترم کلمحبت خواه مدیروقت و جناب آقاي مهندس  محترم مدیر کل خان محمديمهندس  ياز آقا

وقت شهرسازي و جناب  محترم  تو شهرسازي و همچنین جناب آقاي مهندس مبارك قدم مدیری راهاداره کل 

 جناب آقاي مهندس جاللت ،اکبري، جناب آقاي مهندس شهرسازي محترم  کنونی  آقاي مهندس پور علی مدیر

و  راهو همچنین مهندس شیري مدیر محترم  مربوطه محترم کارشناسانجناب آقاي مهندس حبیب نژاد  و

  ایشانبه خاطر همکاري هاي بی دریغ  شهرسازي شهرستان خوي 

به دلیل همراهی ویژه ایشان در تهیه طرح و نیز  کربالئی خلیلیآقاي مهندس  خوي جناباز شهردار محترم شهر 

  شهرداريمحترم   انکارشناس و اقاي مهندس توحیدي نیا موسی پور مهندس جناب آقاي

   ایشان دریغ  بی و مشارکت هااز اعضاي محترم شوراي اسالمی شهر خوي به دلیل همکاري  

از کارشناسان شرکت کننده درکمیته هاي بررسی و تصویب طرح در استان که با نقدو بررسی هاي خود درافزایش 

.وکیفیت طرح کوشیدند  دقت

  

  

  مهندسان مشاور پویا نقش شهر و بنا                                                                                     
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  معرفی همکاران         
  

  مدیر پروژهرئیس هیات مدیره و    حبیبان نژاد )مانی(حسن
  مشاور مدیر پروژه  لیال فریبا تفنگچی

  و مسئول هماهنگی پروژه ارشد کارشناس  زینب فروزانمهر

    

  زینب فروزانمهر  برنامه ریزي و طراحی شهري

  

  مهسا سردارآبادي

  سینا بلندین  
  فضه بابادوست  
  محسن حبیبیان نژاد  

    

  حمید بخشی   جتماعی و اقتصاديمطالعات جغرافیائی ، ا
  ابوالقاسم حیدر آبادي  
  نرگس کریمی عبدالملکی  
  حبیبیان نژاد) پارسا( عبدهللا  

    

  مرتضی پسته اي  حمل و نقل و ترافیک

  احمد اکبریان   
  محمد حبیبیان نژاد  

    

  احمد اکبریان     تولید نقشه

  
  فضه بابا دوست

  میترا میر فیضی  
  صبا قبادي  
  الهام صادقی  
  نیکتا کریمخانی  
  میالد بدیعی   

    

  رقیه کریمخانی   نماینده محلی
  شیما رضایی   روابط عمومی

  محمود رحیمی   خدمات پشتیبانی
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  مالحظات اساسی ضوابط و مقررات  

  

تعاریف مفاهیم -1

  :ها به شرح زیر است در این مجموعه ضوابط و مقررات از مفاهیمی استفاده شده که تعاریف آن

  

  بر زمین

هـاي  توانـد در لبـه  قطعه زمین مـی . کندگذر دسترسی است که لبه قطعه زمین را تعیین می منظور، حد نهایی کناره

  .شوداندازه طول این فصل مشترك اندازه بر زمین گفته می. باشد) بر(با چند گذر داراي فصل مشترك مختلف خود 

  

  پیلوت

شود که  به قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که بصورت فضایی شامل ستونها و بدون دیوارهاي جداکننده گفته می

  .متر باشد 40/2آن از گذر فاصله زیر سقف 

  

  تجمیع

زمین مجاور یکدیگر و داراي پالك هاي ثبتی متفاوت به یک قطعه زمین داراي یک پـالك ثبتـی    تبدیل چند قطعه

  .تجمیع عکس عمل تفکیک است. باشدمی

  

  تراکم ساختمانی

مساحت زیـر بنـایی   . نسبت سطح زیر بناي ساختمانی به مساحت زمین آن ساختمانها را تراکم ساختمانی می نامند 

نحـوه  . ي پیش بینی شده تعیین گردیده و بدون احتساب زیر زمین و پارکینگ می باشدساختمانی بر اساس تراکمها

  :محاسبه تراکم ساختمانی بشرح ذیل است

  تراکم ساختمانی=    مساحت زیر بناي ساختمانی

  مساحت زمین آن ساختمانها                                                   

  تراکم ساختمانی مسکونی=    اي مسکونیمساحت زیربناي مفید ساختمانه

  مساحت زمین مسکونی                                                                   

  تفکیک

منظور تقسیم یک قطعه زمین داراي یک پالك ثبتی به دو یا چند قطعـه زمـین مجـزا و منفـک از یکـدیگر و داراي      

این عمل باید منطبق بر ضوابط و مقررات این مجموعـه  . باشدمل تجمیع میهاي ثبتی متفاوت است و عکس عپالك

  .باشد
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  حریم

هـا و  در اطـراف برخـی از کـاربري   ... هاي زیست محیطی، ایمنی، امنیتی واي است که به مناسبتعبارت از محدوده

تحـت  ...) نـه، آثـار تـاریخی و    مانند فرودگاه، مسیل، شبکه برق فشار قوي، راه، راه آهـن، رودخا (عملکردهاي شهري 

  .باشدحفاظت قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز و استفاده از زمین آن منوط به رعایت ضوابط و مقررات ذیربط می

  

  حریم شهر

عبارت است از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که در طرح جامع شهر خوي به عنوان حریم شهر تصویب شـده  

مفاد قانون تعاریف . هاي عمرانی و ایجاد بنا و تأسیسات زیر نظر شهرداري استنترل فعالیتدر این محدوده، ک .است

  .ها در این محدوده نافذ استتعیین آن محدوده و حریم شهر، روستا، شهرك و نحوه

  

  زیرزمین

تی سـان  120هر طبقه اي از ساختمان است که حداکثر ارتفاع زیر سـقف آن تـا رقـوم کـف گـذر دسترسـی پـالك        

تر از کـف قطعـه زمـین    بوده و بیش از نیمی از ارتفاع مفید آن پایین) سانتی متر 120ارتفاع نورگیري زیرزمین (متر

.باشد

  سطح آزاد قطعه زمین

  . منظور قسمتی از سطح یک قطعه زمین است که طبق ضوابط و مقررات طرح، ایجاد بنا، در آن ممنوع است

  سطح خالص مسکونی

  .شامل مساحت کلیه اراضی داراي کاربري مسکونی است سطح خالص مسکونی

  

  )سطح ناخالص طبقات( سطح زیربناي ساختمان 

سطح زیربناي ساختمان در یک قطعه زمین عبارت از کل مجموع سطوح طبقات سـاخته شـده در آن قطعـه زمـین     

  .است

  

  سطح مجاز استقرار ساختمان

باشد و تصـویر خـارجی تـرین    ت که احداث بنا در آن مجاز میعبارت از حداکثر محدوده اي از سطح قطعه زمین اس

  .گیرد حد کلیه طبقات و یا هر پیش آمدگی بر روي قطعه زمین در آن قرار می

  

  ضریب اشغال

منظور نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا در طبقه همکف به مساحت قطعه زمینی است که بنا بر روي آن 

  .شودساخته می
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  قطعه زمین

نظور، زمینی یکپارچه و با محدوده مشخص است که داراي سند ثبتی بوده و یا صدور سـند ثبتـی بـراي آن مجـاز     م

  .است

  

  کاربري 

  .شودبه نوع استفاده و بهره برداري از قطعات زمین گفته می

  

  محدوده شهر

ي تعیـین آن در  نحـوه  قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روسـتا و شـهرك و   1اي است که منطبق با مادهمحدوده

هرگونه فعالیت عمرانی و ساخت و سـاز و تفکیـک   . طرح جامع شهر خوي به عنوان محدوده شهر تصویب شده است

  .اراضی در داخل این محدوده تحت نظارت شهرداري است

  

  مساحت قطعه زمین

و قبـل از تعـریض    مساحت قطعه زمین، در محاسبه سطح اشغال و تراکم ساختمانی، مساحت مندرج در سند ملـک 

  .باشدمی) مساحت قطعه زمین طبق سند(

  

  بندي کاربري عمومی زمین منطقه

شـود کـه   اراضی شهر از نظر نوع استفاده و کاربري هاي اصلی قابل استقرار در آن به حوزه هاي مختلفی تقسیم مـی 

  ...نی، فعالیت و منطقه بندي کاربري عمومی زمین نامیده شده است، مانند تقسیم شهر به مناطق مسکو

  

  واحد مسکونی

منظور، تمام یا قسمتی مستقل از یک ساختمان است که به طور اختصاصی واجد حداقل امکانات الزم براي سـکونت  

به اجتماع تعدادي واحد مسکونی در یـک یـا چنـد بلـوك     . باشد) شامل یک یا چند اطاق، آشپزخانه، توالت و حمام(

.شود، مجتمع مسکونی گفته میساختمانی در یک قطعه زمین مشخص

  بافت توسعه

   .محدوده شهرك ولی عصر تا پل خاتون به عنوان محدوده بافت توسعه شهر تعیین شده است ،در این مجموعه 

  بافت پر

محدوده مصوب شهر از شمال به جنوب تا پل خاتون به عنوان محدوده بافت پر شـهر تعیـین شـده     ،در این مجموعه

  . است
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  ها و عملکرد هاي طرح جامع ي کاربريحوزه بند -2

حـوزه  بر اساس تعاریف هر یک از کاربري ها توسط شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مطابق جـدول ارائـه شـده    

  :به شرح زیر تعیین می شوند در طرح جامع پیشنهادي شهر خوي هاي اصلی کاربري زمین و اجزاء آن

  

  حوزه مسکونی -2-1

وسکونت گاههاي تک واحدي  رنده اصلی ترین کاربري زمین در شهر یعنی واحد هاي مسکونیحوزه مسکونی در بردا

زیاد بافت توسعه  تراکم متوسط  چهارحوزه مسکونی در  .است و مجتمع هاي چند خانواري و آپارتمانی چند واحدي 

زه مسـکونی مشـخص   در طـرح جـامع حـو    .پیش بینی شده اسـت  ه محدوده مرکزي شهرژبافت پر و تراکم وی زیاد و

کننده کاربري مسکونی نبوده بلکه منطقه اي است در بردارنده کاربري هـاي مسـکونی و شـبکه ارتبـاطی کـه سـایر       

خدمات مورد نیاز براي فعالیت سکونت نیز در آن مستقر خواهد شد که تدقیق کـاربري هـاي آن در طـرح تفصـیلی     

  .صورت خواهد پذیرفت

  

  حوزه آموزشی -2-2

شامل مهد کـودك، آمادگی،کودکسـتان،   هاي اختصاص یافته براي فعالیت هاي آموزس رسمی و عمومی به فعالیت  

مدارس کودکان استثنایی، مدارس فنی و حرفه اي، کـار و دانـش و    دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، هنرستان،

 خشان و مدارس اتبـاع خـارجی  هاي درن استثنایی، مراکز پرورش استعداداسالمی و کودکا و مدارس پیش دانشگاهی

هایی که در سطوح آموزشی فوق و تحت عنوان مدارس غیر انتفاعی فعالیت نمـوده و یـا ایجـاد    به همراه تمامی واحد

مدیریت این فعالیت ها بـر   .و تابع ضوابط و مقررات و معیارهاي کاربري آموزشی خواهد بودگفته میشود خواهد شد، 

  .و کار و امور اجتماعی است پرورش ه وزارت خانه هاي آموزش و عهد

  

)عالیآموزش ( آموزش ، تحقیقات و فن اوريحوزه  -2-3

تمامی مراکز آموزشی که ادامه تحصیل در آنها نیاز به در دست داشتن پایان تحصیالت متوسطه بوده و تحت پوشـش  

شگاه آزاد اسالمی باشد، در ایـن  وزارت علوم و تحقیقات و فن آوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دان

، حـوزه هـاي علمیـه و مراکـز تحقیقـاتی و      س عالی، دانشگاهها، دانشـکده هـا، دانشسـراها   مدارشامل  .حوزه قرار دارد

  .پژوهشی و عملی و کاربردي

  حوزه درمانی -2-4

ی گفته میشـود کـه   ، درمانی و سالمت انسان  و دام و مددکاري اجتماعاضی اختصاص یافته به خدمات پزشکیبه ار 

این حوزه شامل فعالیت هایی از قبیل کلینیک، درمانگاه، بیمارستان هاي تخصصی و عمومی، فیزیوتراپی، توانبخشی، 

خانه سالمندان، نوانخانه، پرورشـگاه، شـیرخوارگاه، مراکـز انتقـال خـون، تیمارسـتان،       زایشگاهها، مراکز رفاه خانواده، 
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

مراکـز    واشت، حمام هاي عمومی نی، شنوایی سنجی، آسایشگاه روانی، خانه هاي بهدآزمایشگاه ها، مراکز گفتار درما

  .می باشد... و ، جانبازان و درمانگاههاي دامپزشکیاري کودکان بی سرپرست و سالمندان، معلولیننگهد

  

  هنري -حوزه فرهنگی -2-5

موسسـات   آرامگاه مشاهیر، ، نمایشگاه،کوچک تئاتر و فرهنگسرا، سالن اجتماعات سینما، موزه، کتابخانه، قرائت خانه،

، بناهـاي  کودکـان و نوجوانـان  ي پـرورش فکـري   بنیادها و کانون هـا  ،دفاتر مرکزي روزنامه ها و مجالت و انتشاراتی

  ....ومجتمع هاي فرهنگی  ، مراکز صدا و سیما، سالن کنسرت، نگارخانه ها،یادبود

  حوزه مذهبی -2-6

اماکن مذهبی اقلیت ها، هیئت  تکایا، امامزاده ها، حسینیه ها، مساجد،که  دینی هستندضی که جهت انجام فایض ارا 

  .در این حوزه قرار دارند... و  ، آتشکدهها، مصلی، مهدیه ها

  حوزه اداري و انتظامی -2-7

اختیار مردم  تولیدي درئه خدمات غیرکلیه فعالیت هاي خدماتی ادارات، نهادها و سازمانها که به صورت ارا این حوزه،

  .قرار می گیرد، را شامل می شود

دفاتر اسناد رسـمی،    شوراهاي حل اختالف، مجتمع هاي قضایی، کنسول گري ها و سازمانهاي بین المللی، شهرداري،

دفاتر پست، کالنتري ها، ادارات آموزش و پرورش، ثبت اسناد، ثبت احوال، فرمانـداري، انتظـامی، آگـاهی، مخـابرات،     

، راهنمـایی و  ادارات کل، اوقاف، کمیته امـداد، آب و بـرق، تـامین اجتمـاعی     سازمانها، ،و ستادي امیانتظ يپایگاه ها

  .در این حوزه قرار دارد... و تامین اجتماعی، مراکز بازپروري و کانونهاي اصالح و تربیت ،کالنتري، آگاهی رانندگی و

  

   گدشگريو  تفریحی هايحوزه  -2-8

می توانند عالوه بر مردم شهر در خدمت مسافرین اعم از عبوري و میهمان قـرار گیرنـد شـامل     تمامی واحد هایی که 

، پارکهـاي جنگلـی و اردوگاههـاي    ، هتل آپارتمان و متل، باغ وحش، شهربازي، سایر مراکز تفریحـی ویـژه  مسافرخانه

  .پذیر، در این حوزه قرار دارند و هرگونه مجتمع مهمان بزرگ هتل، مهمانسرا،  سالنهاي جشن و میهمانی ،جهانگردي

  حوزه ورزشی -2-9

، رخانـه هـا و مجموعـه هـاي ورزشـی آبـی      زوشامل زمین هاي ورزشی اعم از سرپوشیده و یا روباز، زمینهاي بـازي،  

ضمناً تمامی واحد هایی که به صـورت مجـرد و یـا    . د تقسیمات محله، ناحیه و شهر استمجموعه ها در ح باشگاهها،

استخر، سونا و امثال آنها فعالیت می نمایند، کاربري ورزشی تلقی شده و تـابع ضـوابط و مقـررات ایـن      ترکیبی مانند

  .کاربري است
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  صنعتی –حوزه کارگاهی  -2-10

ط ، گروه هاي یازده گانه مـورد تاییـد سـازمان محـی    هت استقرار صنایع مشمول گروه الفبه اراضی اختصاص یافته ج

، کشاورزي برق و الکترونیک ،چرم، سلولوزي، فلزي، غیر فلزي، شیمیایی، دارویی، اجیزیست شامل صنایع غذایی، نس

  .و ماشین سازي گفته می شود

  حوزه فضاي سبز-2-11

تمام فضاهاي سبز تجهیز شده اي که امکان حضور و استفاده مردم از پوشـش گیـاهی را دارا بـوده و حـد تقسـیمات      

  .گیرد، شامل می شودمحله اي، ناحیه اي و شهري را در برمی 

این فضا می تواند در برگیرنده باغات و فضاهاي سبز خصوصی، پارك هاي جنگلی، پارك هـاي شـهري، ناحیـه اي و    

  .محله اي و فضاهاي سبز خطی و جزیره اي باشد

  حوزه تاسیسات و تجهیزات شهري -2-12

اضـالب  ، تصـفیه خانـه هـاي آب و ف   اییمخازن آب زمینـی و هـو  برق، مخابرات، گاز، فاضالب  :تاسیسات شهري -الف

، سرویس هاي عمومی  بهداشتی و حمام ایستگاههاي تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب

 ،، پایانه هاي حمل و نقل بارن میوه و تره بارادی، میکشتارگاه، گورستان، مرکز دفع بهداشتی زباله:تجهیزات شهري -ب

.نمایشگاههاي دائمی  و جایگاههاي سوخت ،115انی، اورژانسشایستگاههاي آتش ن، ایستگاههاي جمع آوري زباله

  حوزه حمل و نقل و انبار -2-13

پایانـه هـاي سـواري درون     ،پایانه هاي اتوبوس بین شهري، اتوبوسرانی شهري، مینی بوسرانی شهري و بـین شـهري   

پارکینگ هاي محله معابر و ، سیلوو انبارهاي کوچک، فرودگاه، انبارهاي اصلی کاال  ،سردخانه ها ،شهري و بین شهري

 و، تاسیسـات  پـارك سـوارها ایسـتگاههاي راه آهـن، بنـادر      ،هاي عمومی و اتوبوس رانی شهري اي معابر و پارکینگ

. ایستگاههاي مترو

  کشاورزي و باغاتحوزه  -2-14

  .شامل باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده قانونی شهر می باشد

  یعانتفا اتخدمو حوزه تجاري  -2-15

فاعی و غیر انتفاعی گفته می شود و شامل براي انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انت به اراضی اختصاص یافته

  :موارد زیر میباشند

، سوپر مارکت( واحدهاي خرید هفتگی )، قصابی و امثالهمخواروبار، میوه و سبزي، نانوایی( واحدهاي خرید روزانه 

ض الحسنه شعب بانکها و صندوق هاي قر...) و، قنادي، آجیل فروشی نوشت افزار روستا، فروشگاههاي مصرف شهر و

، لوازم خانگی، پالستیک ،، فروشگاههاي منسوجاتبنگاههاي معامالت امالك، بازارچه ها ،اعتباري و موسسات مالی و

 عمده فروشی ها، اع مشابه دیگرداروخانه و انو ،شرکتهاي بیمه ،رستوران ها کتابفروشی ها، لوازم صوتی و تصویري،
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 واحدهاي خرید خاص و بلندمدت مانند تجاري، شرکتهاي بازرگانی و بازار، راسته هاي صنوف مختلف و بورسها،

فروش  ، نمایندگیسسات تجاري واردات و صادرات کاال، مورگ زنجیره اي، مبل فروشی ها، پوشاكبز يفروشگاهها

، تاالرهاي و فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرشعات یدکی وسایل نقلیه ، فروشگاه عرضه قطعرضه وسایل نقلیه

 نمایندگی موسسات تجاري خارجی ،تعمیرگاههاي لوازم خانگی و خودرو، دفاتر نمایندگی بانکهاي خارجیپذیرایی، 

، +10لیسپ ،، آرایشگاه هاي زنانه و مطب پزشکان)ه و مجله، فروش روزنامپست، امور مشترکین تلفن همراه( دفاتر

کتهاي پیمانکاري و ، شروکالت، مهندسی و نقشه برداري، ثبت اسناد، ازدواج و طالق(، دفاتر آموزشگاههاي خصوصی

درمانی  ، مرکز مشاورهآزمایشگاههاي طبی و تخصصی، مراکز رادیولوژي، سالن هاي ورزشی کوچک) مشاور و خدمات

 ،آمبوالنس خصوصی، درمان اعتیاد ،راکز ام آراي و مشابهارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، م، و خانوادگی

 ،مطب دامپزشکان ،فیزیوتراپی، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنی خودرو، رسانه هاي دیجیتال انتفاعی، رادیولوژي

اتحادیه ها، مجامع، انجمن ها و تعاونی ها، رسانه هاي  –موسسات خیریه  –د ، تشکل هاي مردم نهادفاتر احزاب

  )به غیر از حوزه هاي علمیه (آموزشگاههاي مذهبی  ، هیات هاي ورزشی ویجیتال خبريد

  

  پیشنهادي حوزه خدماتی -2-16

سـازمانها، ارگانهـاي ذیـربط و    . با عملکـرد هـاي تعریـف شـده مـی باشـد       خدماتیاین حوزه در برگیرنده کاربریهاي 

مین بخشی از سرانه هاي کاربریهاي پیشنهادي، نسبت شهروندان تا زمان تهیه طرح تفصیلی شهر، می توانند جهت تا

ناحیـه اي  و   محلـه اي،  هاي استقرار خدماتبا قابلیت خدمات محله اي و یا در محور در اراضی به استقرار کاربریهاي

  . شهري تعریف شده اقدام نمایند

  

  )ویژه(حوزه مرکزي -2-17

  .وجه به عملکرد و نقش آن ضوابط ویژه را طلب می نمایدمرکزي شهر است که با ت این حوزه در بر گیرنده محدوده
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  جدول تعاریف کاربري هاي شهري  بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران

تعریف نوع کاربري ردیف

.به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت خانوارها اطالق می شود  مسکونی 1

از دوره تحصیالت  ی عالی و تکمیلی و پژوهشی بعدبه اراضی که جهت فعالیت هاي آموزش

.اختصاص داده می شود گفته می شود ) تحصیالت متوسطه(رسمی و عمومی 

، تحقیقات و فن آموزش 

آوري

2

به اراضی اختصاص یافته براي فعالیت هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه 

.گفته می شود هاي آموزش و پرورش  و کار و امور اجتماعی 

آموزشی 3

، شرکتهاي دولتی و ار وزارت خانه ها، موسسات دولتیجهت استقر به اراضی اختصاص یافته

.موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی گفته می شود 

اداري و انتظامی 4

ه به اراضی اختصاص یافته  براي انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی گفت

.می شود 

  خدماتی óتجاري 

)انتفاعی و غیر انتفاعی( 

5

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته می 

.شود 
ورزشی

6

، درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاري هاي اضی اختصاص یافته به خدمات پزشکیبه ار

.اجتماعی گفته می شود 
درمانی

7

.به اراضی اختصاص یافته به فعالیت هاي فرهنگی گفته می شود  هنري - فرهنگی 8

رد و در حیطه  به اراضی اختصاص جهت فضاي سبز که مورد استفاده عموم مردم قرار می گی

.احداث می گردد گفته می شود ) پارك(وظایف شهرداري است و بعنوان بوستان 
فضاي سبز

9

.فته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی گفته می شود به اراضی اختصاص یا مذهبی 10

در وظایف شهرداري  به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي عمومی شهروندان که عمدتاً

.است گفته می شود 
تجهیزات شهري

11

ن به اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندا

. اختصاص می یابد گفته می شود 
تاسیسات شهري

12

، نهایی که براي انجام سفرهاي شهريبه اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختما

.برون شهري و بین شهري نیاز است گفته می شود 
حمل و نقل و انبارها

13

.ی شود گفته م) ارتش و سپاه(قرار نیروهاي مسلح به اراضی موجود  محل است نظامی 14

.به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین هاي کشاورزي گفته می شود  کشاورزي و باغات 15

.به اراضی اختصاص یافته به مکانهاي تاریخی و بقاع متبرکه گفته می شود   تاریخی 16

ا و جنگلهاي به سطوح اختصاص یافته به بستر و حریم رودخانه ها و انهار و تاالب ها و آبگیره

.طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود 
طبیعی

17

.به اراضی اختصاص یافته جهت حرایم قانونی گفته می شود  حریم 18

.به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود  گردشگريتفریحی و   19

گروه هاي یازده گانه مورد  ،گروه الفبه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول 

وزي، فلزي، غیر فلزي، ، سلولزمان محیط زیست شامل صنایع غذایی، نساجی، چرمتایید سا

.، کشاورزي و ماشین سازي گفته می شود برق و الکترونیک ،شیمیایی، دارویی
صنایع

20
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) ( مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ضوابط و مقررات  -خوي طرح جامع   

  مربوط به هر حوزه كاربريضوابط و مقررات   -3

  مسكوني منطقه حوزهضوابط و مقررات -3-1
  عملكرد هاي مجاز در حوزه: -3-1-1

سـكونتگاههاي تـك واحـدي و مجتمـع هـاي چنـد خـانواري و        كه شامل  عملكرد اصلي اين زمين ها، مسكوني است
. از آنجـا كـه عملكـرد مسـكوني در     اسـت  آپارتماني چند واحدي و خوابگاههاي دانشجويي خارج از محوطه دانشـگاه 

نياز دارد،عملكرد هاي ديگري نيز در حوزه مسكوني مي توانند با رعايـت شـرايط و   مجاورت خود به فضاهاي خدماتي 
  ضوابط حاكم بر آن عملكرد ايجاد شوند.

با توجه به اينكه در طرح جامع شهر براي هر يك از خـدمات عمـومي و رفـاهي، اراضـي مناسـبي بـا رعايـت شـعاع         
وزه مسكوني تنها در مقياسي مطرح خواهد بود كـه  عملكردي مناسب پيش بيني شده است، لذا خدمات مورد نظر ح

بتواند خدمات و نيازمنديهاي محله اي را تامين نمايد. استفاده هاي مجاز اين حوزه بـا حفـظ ضـوابط و مقـررات هـر      
  عملكرد بر اساس تراكمهاي پيش بيني شده در ضوابط و مقررات ساختماني عبارتند از :

  واحدهاي باغ مسكوني  -
  مانند آرايشگاه، دوزندگي. ي:خدمات شخص -
، قصابي، ميـوه  درحدخرده فروشي و تامين مايحتاج روزانه مانند خوارو بار فروشي، لبنياتي، نانوايي خدمات تجاري: -

  .درمحورهايي كه به صورت قابليت استقرارخدمات مشخص شده اند شيشه بري وصنايع دستيخشك شويي وفروشي،
  دك، كودكستان، دبستان، مدرسه راهنمايي .مانند مهد كو خدمات آموزشي : -
  مانند مطب پزشك، تزريقات وداروخانه،مركز مشاوره و رفاه خانواده. خدمات درماني: -
  بصورت گذرهاي سبز و پارك هاي عمومي. فضاي سبز عمومي: -
  مانند زمين هاي ورزشي و محل هاي بازي روباز. خدمات ورزشي : -
  انند تعميرات لوازم كوچك خانگي و لوله كشي و خدمات تاسيساتي .م خدمات واحد هاي مسكوني : -
  پاركينگ هاي عمومي. -
  عمومي.و توالت  مانند حمام  : و تاسيساتي مراكز بهداشتي -
رائت خانه و سالن هاي كوچك نمـايش و كانونهـاي پـرورش فكـري كودكـان و      شامل كتابخانه، ق مراكز فرهنگي : -

  نوجوانان
  شامل مساجد، حسينيه ها. :مراكز مذهبي  -
  مانند پست آب، برق، گاز... تاسيسات و تجهيزات شهري: -

استفاده هاي مجاز حوزه مسكوني با رعايت ضـوابط و مقـررات و شـرايط     فعاليت هاي تجاري و خدماتي ياد شده در : 1تبصره 
  د.خدماتي در اين حوزه، مجاز خواهد بو-خاص مربوط به محورهاي با قابليت تجاري

كليه خدمات پيشنهادي در طرح تفصيلي فر افزا كه در طرح جامع در منطقه مسكوني قرار گرفته انـد تـا تصـويب     : 2تبصره 
  .طرح تفصيلي به قوت خود باقي خواهند بود

ه فعاليـت داراي راي مـاد  و يـا انحـالل    ملك از تخريب سپنبوده و  ملككاربري  تغيير معياري براي 100راي ماده : 3تبصره 
  طرح جامع خواهد بود.كاربري پيشنهادي  مطابق  ملك، كاربري  100

نقشه پهنه بندي تراكم پيشنهادي به كه در  پيشنهادي اربري اراضيكنقشه  10و  9راضي كشاوري واقع در نواحي ا : 4تبصره 
بنا به مجوز شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران قابليت صدور پروانـه  مسـكوني را    نداعنوان منطقه مسكوني  نشان داده شده 

  ست.الزامي ا به خدماتكر شده ذ سطوحدرصد 25حداقل  ختصاصا ،ين شبكه ارتباطيمعالوه بر تاالزم به ذكر است كه ،ارندد
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  و تجمیع ضوابط و مقررات تفکیک-3-1-2

  : مسکونی به شرح زیر است  تفکیکی در مناطق حداقل اندازه قطعات

مترمربع 200و زیاد  حداقل اندازه قطعات تفکیکی در اراضی مسکونی با تراکم متوسط

مترمربع 140کی در اراضی با تراکم ویژه حداقل اندازه قطعات تفکی

اند و داراي سند هاي بیان شده تفکیک شدهکمتر از مساحت تهیه طرح جامع، مستحدثاتی که قبل از قطعات و  -1تبصره 

  .باشندهستند، به قوت خود باقی میقانونی 

تعیین  تفکیک ضوابط و مقررات خاص، ، سکونگاههاي غیر رسمی و بافت تاریخیهاي فرسودهدر محدوده بافت ó 2تبصره 

صورت مغایرت ضوابط مذکور  با  در .گیردشهرسازي مالك عمل قرار می و راهشده توسط مهندس مشاور مربوطه و وزارت 

  ضوابط و مقررات پهنه مسکونی پیشنهادي در طرح جامع مالك عمل ضوابط کمتر خواهد بود

  .متر کمتر باشد 7.5سکونی نباید از ، در منطقه محداقل عرض قطعه تفکیکی ó 3تبصره 

این قطعات به عنوان کاربري خدماتی و  در احداث بنا و ترمربع فاقد کاربري مسکونی میباشندم 80قطعات زیر 4óتبصره

  .تاسیسات بالمانع میباشد

  .برابر عرض کمتر باشد 1.5طول هیچ قطعه اي نباید از سه برابر عرض  بیشتر و از  ó 5تبصره 

حداکثر بر مازاد )یک طبقه حداکثر تا( تراکم ساختمانی تشویقی تجمیع قطعات، امکان استفاده از صورت در 

  .بالمانع است تراکم ساختمانی مجاز

  

  مقررات ساختمانی در حوزه مسکونی  -3-1-3

  حداکثر ضریب سطح اشغال زمین و سطح مجاز ساختمان: الف

  :موارد زیر الزامی است در انجام ساخت و ساز در قطعات زمین شهر رعایت 

 درصد است 60 حوزه مسکونیحداکثر ضریب سطح اشغال زمین در.

 درصد است 60محدوده مرکزي شهر ویژه حوزهحداکثر ضریب سطح اشغال زمین در.

بیشتر از حد تعیین شده در این  متناسب با کاهش ضریب سطح اشغال زمین، استفاده از تراکم ساختمانی مجاز ó 1تبصره 

  .مجاز است) طبقه 1حداکثر تا ( بطضوا

  .درصدمساحت زمین نبایدبیشتر باشد 60در مناطق مسکونی، درهیچ صورت،ضریب سطح مجاز استقرار ساختمان، از2óتبصره

مالك  مصوب مربوطه ضوابط و مقررات خاص ، تاریخی و سکونتگاههاي غیر رسمیهاي فرسودهدر محدوده بافتó 3تبصره 

در مواردي که تراکم پیشنهادي طرح هاي مذکور پایین ترازحدتراکم پیشنهادي این ضابطه باشند ،ضابطه گیرد و عمل قرار می

  .طرح جامع مالك عمل خواهد بود

  .نمی باشد ضروريحداقل مساحت رعایت خدماتی  -براي ساخت و ساز بر محورهاي داراي اولویت تجاري -4تبصره 

مشروط به  درصد 90رهر یک از پهنه هاي تراکمی افزایش درصد اشغال تا دمتر مربعی  100- 80براي قطعات :  5تبصره

.یک واحد مسکونی در پالك مذکور بالمانع استاستقرار حداکثر 

  

  حداکثر تراکم ساختمانی  -ب

  :موارد زیر در ساخت و سازهاي شهري الزامی است رعایت 

 صد در 200حداکثر تراکم ساختمانی در پهنه مسکونی باتراکم متوسط
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

درصد  250 توسعهدر بافت  زیاد اختمانی در پهنه مسکونی با تراکمحداکثر تراکم س

درصد  225 در بافت پر زیاد اختمانی در پهنه مسکونی با تراکمحداکثر تراکم س

درصد  150 محدوده مرکزي ویژه با تراکم حداکثر تراکم ساختمانی در پهنه

.طبقات باتوجه به پهنه تراکمی که قطعه درآن واقع شده است تعیین خواهدشدمترمربعی تعداد100براي قطعات زیر- 1تبصره

حداکثر تراکم ساختمانی هر قطعه زمین متناسب با مساحت و عرض گذر دسترسی قطعه زمین، وفق شرایط  -  2تبصره 

  .مندرج در این ضوابط و مقررات تعیین می شود

  ساز با توجه به ضوابط ساخت و تعداد واحد مسکونی  ó پ

مسکونی قابل احداث دریک قطعه زمین متناسب با مساحت قطعه زمین، عرض گذر دسترسی، واحد تعداد- 

.شودحداکثر تراکم ساختمانی آن تعیین می حداقل فضاي باز به ازاء هر واحد مسکونی و

.متر مربع الزامی است 70هر واحد خالص  رعایت حداقل مساحت- 

  مقررات تراکمی جدول ضوابط

اندازه قطعاتتراکم
حداکثر 

  ضریب اشغال

حداکثر تراکم 

  ساختمانی

حداکثر تعداد 

  طبقات

به  حداقل فضاي باز

  ازاي هر واحد

متوسط

80-1506090230

151-30060150325

500-30160180320

50050200420بیش از 

زیاد بافت 

توسعه

150-30060180325

500-30160240420

50250520  500بیش از

بافت  زیاد

  پر

80-1506090230

151-30060150325

500-30160210420

50225520  500بیش از

ویژه *

محدوده 

مرکزي

80-1506090230

151-30060120225

30050150320ازبیش 

702804-محور ها
تامین پارکینگ به ازاي هر 

حدوا

هاي مجاز یک پالك عدد حاصل به صورت اعشاري بود ، عدد مربوطه با توجه به صورتی که  درمحاسبه تعداد واحددر: 1تبصره  

  ...)واحد و 2= واحد  6/1واحد و  1= واحد 4/1واحد   و 2= واحد 5/1: مثال.(نین ریاضی به سمت باال گرد شودقوا

 و در دو طبقه  درصد 90هر یک از پهنه هاي تراکمی افزایش درصد اشغال تا درمتر مربعی  100- 80براي قطعات :  2تبصره

  .یک واحد مسکونی در پالك مذکور بالمانع استمشروط به استقرار حداکثر 

 135درصد قطعه به  90متر با توجه به افزایش سطح اشغال تا  100-80یش تراکم ساختمانی براي قطعات اافز:  3تبصره

  .یک واحد مسکونی در پالك مذکور بالمانع استرار حداکثر مشروط به استقدرصد 
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

پایین  به میزان طبقات تر مربع در کلیه پهنه هاي تراکمیم 150تکمیل آخرین طبقه در قطعات با مساحت باال تر  :4تبصره 

  .و مقاومت پی ها از نظر فنی بالمانع می باشد تر مشروط به پرداخت عوارض اضافه تراکم

  گذر و تعداد طبقات ساختمانرابطه عرض  -ت

  :رعایت حداکثرتعدادطبقات ساختمان یک قطعه زمین باعرض گذردسترسی آن به ترتیب زیرالزامی است

 طبقه است 2حداکثر تعداد طبقات ساختمان : متر  8 تادر گذرهاي.

 طبقه است 3حداکثر تعداد طبقات : متر  12تا  8در گذرهاي با عرض.

 متر الزامی است 12طبقه و بیشتر رعایت عرض معبر حداقل  4براي احداث ساختمان.

... بندي کاربري عمومی زمین و تعداد طبقات قابل احداث درهر قطعه زمین با توجه به مساحت قطعه، منطقه ó 1تبصره 

  .شودتعیین می

  .طبقه است 5هاي خدمات عمومی در کلیه مناطق حداکثر تعداد طبقات ساختمان ó 2تبصره 

  مقررات مربوط به حیاط خلوت  -ث

پیش .. و خواب و ختمان مانند نشیمن و ناهار خورياصلی سا اقهايتحیاط خلوت هایی که براي تامین نور ا- 

.متر عرض باشد  3و حداقل  حتتر مربع مسام 12بینی میگردد میبایست حداقل داراي 

متر و براي  3رض حداقل ا ع، بطبقه 5یاط خلوت در شمال پالك هاي شمالی حداکثر تا پیش بینی ح-

.  است مجازمتر   2متر مربع با عرض حداقل  200کمتر از زمین هاي 

.داتی که مسئله اشرافیت را بر طرف نماید الزامی خواهد بودیرعایت تمه-

  مقررات مربوط به پیلوت - ج

در مقررات مربوط . انع استاستفاده جهت پارکینگ بالم شرطه متر ب 40/2تا کف تا سقف از ارتفاع تمام شده پیلوت 

  :به ساخت پیلوت رعایت نکات زیر الزامی است

  .می تواند مورد استفاده قرار بگیردپارکینگ، انباري، اتاق تاسیسات  ،فضاي پیلوت براي -الف

  .مساحت مازاد بر موارد فوق جزء تراکم مسکونی خواهد بود -ب

 5متر با مانور اصلی  50/4ا جهت پارك دو اتومبیل حداقل در طراحی پیلوت رعایت فاصله داخل به داخل ستونه -پ

  .الزامی است) محور تا محور ستون(متر 

  مقررات مربوط به پیش آمدگی و بالکن -چ

  .احداث هر گونه بالکن در محدوده مجاز استقرار زیر بنا در پالك، مجاز است -الف

-آجـر مشـبک  ( صالح کدر و غیر شـفاف پوشـیده شـود   آن با م 20/1احداث تراس یا بالکن که حداکثر تا ارتفاع  -ب

  .بالمانع استدر محدوده مالکیت زمین  ) شیشه کدر

ـ  -پ شـرط  ه پیش آمدگی روي پخ دو گذر در محدوده سند مالکیت، به میزان حداکثر یک و نیم متر عمود بر پخ و ب

  .متر ارتفاع از کف پیاده رو بالمانع است4رعایت 
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

مفید ساختمان، بالکن هاي سه طرف بسته دو سوم زیر بنا، دو طرف بسته یـک دوم   در محاسبه سطح زیر بناي -ت

  .زیر بنا و یک طرف بسته معادل یک سوم زیربنا محاسبه می گردد

  .سانتیمتر بالمانع می باشد 50پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان بعنوان باران گیر به میزان  -ث

هـا   دولتـی متقاضـیان احـداث اینگونـه مجتمـع      یـا  خصوصـی و  براي احداث مجتمعهاي بلندمرتبه توسط بخش-ح

 مـورد  بـه شـرح زیـر    ضوابط ساختمانی را کلیه آئین نامه و تکنولوژي ساخت و ،نقشه هاي اجرایی میبایست همراه با

  .مطالعه قرار دهند 

  .ست الزامی وجودمحاسبات مربوط به زلزله براساس آخرین استانداردهاي م رعایت اصول فنی و ایستایی ساختمان و- 

  .مشخصات سازه مقاوم در برابر زلزله  موسسه تحقیقات صنعتی ایران به منظور انتخاب و 2800رعایت آئین نامه  - 

  و مقررات ملی ساختمان رعایت ضوابط - 

  

  اشراف و محرمیت نحوه استقرار بنا و مقررات مربوط به -خ

زامی بوده رعایت حقوق همسایگی الدر احداث ساختمانهاي مسکونی - 

ضرورت داردتوجه به شرایط اقلیمی  نیز و

تایش آفتاب واحدهاي شعاع  و هابناباید به گونه اي باشد که دید استقرار - 

هاي مسکونی تامین ودیدمناسب براي واحدم نکندکارمسکونی مجاور

.شود

احی گردند که  از نظر ایجاد بلوك هاي آپارتمانی باید به گونه اي طر - 

هاي مجاور ایجاد مزاحمت ننمایند در اینصورت  براي بلوكاشراف  وسایه 

متر مربع به باال از  200فاصله بین بلوك ها با مساحت هاي  حداقل

با توجه به (.برابر ارتفاع ساختمان جنوبی کمتر باشد 5/1نباید از  یکدیگر

)در شهر درجه خورشید 30زاویه تابش

 همردیف با بر ساختمانچنانچه در نتیجه رعایت تراکم، بر ساختمان  - 

درجه  45 میتواند بارعایت زاویه حیاط نباشدطرف  از همجوار هاي

الزم به  .آمدگی داشته باشد همسایه پیش بر از متر 2 حداکثربه اندازه

.پخی مجاز نمیباشد پنجره در ایجاد مواردگونه  این در است که ذکر

ختمان باید طبق ضـوابط و در قسـمت شـمال زمـین     ، ساجنوب باشد -قطعه درامتداد شمال  در صورتیکه طول- 

. ساخته شود

غرب باشد و ضوابط احداث بنا هیچگونه امکـان نـورگیري از جنـوب را     -در صورتیکه طول قطعه درامتداد شرق - 

.ایجاد ننماید، ساختمان باید طبق ضوابط و در قسمت غربی زمین احداث گردد

.درصدمجاز بوده وبیش از آن مجاز نمی باشد 60ل پیشروي احداث حیاط خلوت با لحاظ نمودن حداکثر طو- 

.درصد طول زمین است 50در قطعات آپارتمانی  ودرصدطول زمین درپالکهاي مسکونی 60آمدگی حداکثرپیش- 
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در محورهایی که به عنوان محورهاي استقرار خدمات در انواع مقیاس هاي محله اي ، ناحیه اي و شهري تعیین - 

.استقرار بنا در بر معبر خواهد بود شده اند

  

  نصب آسانسور و تاسیسات آتش نشانیمقررات مربوط به  -د

.طبقه الزامی است 4احداث آسانسور براي ساختمانهاي بیش از - 

ات ساختمان از جمله تاسیسـات  سرعایت ضوابط و مقررات سازمان نظام مهندسی استان در ارتباط با تاسی - 

لزامی استآتش نشانی و آسانسور ا

  ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ  - 4- 1- 3

  الزامی است  متر مربع 150با مساحت زیر  ـ احداث یک واحد پارکینگ براي هر واحد مسکونی1ماده

مترمربـع یـک پارکینـگ اضـافه      100مترمربع به ازاي هر  150براي واحدهاي مسکونی با مساحت زیربناي بیش از  -1تبصره

  .فضاي باز واحد مسکونی برابر ضوابط قابل تأمین است مازاد پارکینگ در زیرزمین یا دراین . شود

صـورت   در الزامـی بـوده وبـراي اعـداد اعشـاري      تامین اعداد صحیح براي تعداد پارکینگ هاي مـورد نیـاز   -2تبصره

  .درخواست مالک کسري آن به شهرداري پرداخت خواهد شد

مترمربـع   25باشد  نگ در واحد هایی که حداقل یک واحد پارکینگ مورد نیاز میـ حداقل سطح هر واحد پارکی2ماده

  .معادل ده متر سطح نیز براي مانور هر وسیله نقلیه ضروري است. باشد می

بـراي  . شـود  تعیـین مـی   8/3درجـه  30و  45، 60هاي  متر و براي گردش 5درجه  90حداقل عرض راهرو براي گردش : تبصره

  .باشد احد پارکینگ در یک پالك نیاز به فضاي مانور نمیتأمین حداکثر یک و

  .شود متر تعیین می 40/2ـ حداقل ارتفاع پارکینگ 3ماده

ضوابط و مقررات ملی ساختمان در خصوص نحوه جانمائی  4در خصوص طراحی پارکینگ ها رعایت مبحث  -4ماده 

  .پارکینگ الزامی است

  .هاي مورد نیاز استساختمان منوط به تأمین کلیه پارکینگصدور گواهی پایان کار و عدم خالف  -تبصره

متر محاسبه  15اتومبیل  ، سطح الزم براي هرمازاد فضاي باز پیش بینی میگردد در مواقعی که پارکینگ در - 5ماده

  .بدیهی است که دسترسی اتومبیل به فضاي باز میبایست تامین گردد. خواهد شد

گی که درفضاي باز پالك مستقر خواد شد مشروط به استفاده از سازه هاي سبک احداث سقف براي پارکین – 6ماده 

   .بالمانع میباشد..) سفال و ایرانیت و( 

ن چـه بصـورت   در قطعات شمالی با کاربري مسکونی احداث پارکینگ در محوطـه حیـاط مجـزا از سـاختما      -7ماده

ان احداث پارکینگ عوارض کسري پارکینـگ قابـل   باشد و در صورت عدم امک باز مجاز نمیمسقف و چه به صورت رو

  .وصول است
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  کاربریهاي آموزشی حوزه  ضوابط و مقررات -3-2

  عملکردهاي مجاز در حوزه -3-2-1

هاي آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات پیش بینی شـده و  دمات آموزشی به منظور احداث واحداستفاده از اراضی خ

شامل مهـد  فعالیت هاي آموزش رسمی و عمومی .دارات ذیربط مجازخواهد بودهمچنین معیارها و دستورالعمل هاي ا

مدارس کودکان استثنایی، مدارس فنـی   کودك، آمادگی،کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، هنرستان،

اي اسـالمی و کودکـان اسـتثنایی، مراکـز پـرورش اسـتعداد هـ        و مدارس و حرفه اي، کار و دانش و پیش دانشگاهی

ق و تحت عنوان مـدارس غیـر   به همراه تمامی واحد هایی که در سطوح آموزشی فو درخشان و مدارس اتباع خارجی

همچنـین درایـن اراضـی    . دراین اراضی بالمانع اسـت  پرورش آموزش و بهاحداث زمین هاي ورزشی مربوط ، انتفاعی

هـا   زارت آموزش و پرورش می باشد و وزارتخانهو تاسیساتی که متعلق به و و دانشجویی احداث خوابگاه دانش آموزي

  .ادارات تابعه آنرا مناسب می داند بالمانع است و

  

  تفکیک  و تجمیع  و مقررات ضوابط  -3-2-2

  :در مقاطع مختلف آموزشی بشرح زیر است و ابعاد آنها حداقل اندازه قطعات آموزشی

  مهد کودك و کودکستان -الف

متر مربع در بخشهاي توسعه آتـی و   750ده مهدکودك و کودکستان برابر حداقل مساحت زمین براي استفا- 

.متر مربع در بافت پر خواهد بود 500

  متر تعیین میشود 20حداقل طول یک کودکستان - 

  دبستان و راهنمایی  -ب

  .متر مربع خواهد بود4500و  4000برابر  به ترتیب حداقل مساحت زمین براي استفاده دبستان و راهنمایی- 

در محالتی که داراي بافت پر و فشرده مسکونی می باشد، تخصیص حداقل مساحت زمـین بـراي اسـتفاده     - 

.متر مربع بالمانع است 1500دبستان و راهنمایی برابر 

.متر تعیین میشود 40متر مربع 4000حداقل طول یک دبستان به مساحت - 

.تعیین میشود متر 45متر مربع 4500حداقل طول یک مدرسه راهنمایی به مساحت - 

  دبیرستان و هنرستان-پ

.متر مربع خواهد بود 7000حداقل مساحت زمین براي استفاده دبیرستان برابر - 

متر تعیین میشود 65متر مربع 7000حداقل طول یک دبیرستان به مساحت - 

.متر مربع خواهد بود 8000حداقل مساحت زمین براي استفاده هنرستان برابر - 

  متر تعیین میشود 90متر مربع 8000نرستان به مساحت حداقل طول یک واحد ه- 

متـر   5000در نواحی که داراي بافت فشرده بوده تخصیص حداقل مساحت زمین تنها براي استفاده دبیرسـتان برابـر    :تبصره 

  .مربع بالمانع است
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  ضوابط و مقررات ساختمانی -3-2-3

عـالوه بـر آن   . ي و توسعه و تجهیـز مـدارس مـی باشـد    ساخت وساز در اراضی آموزشی بر اساس ضوابط گروه نوساز

  :ضوابط زیر نیز باید رعایت شود

و حـداکثر   درصد مساحت زمین تـا ارتفـاع دو طبقـه    50حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف در مقطع دبستان   -

طبقـه   3 درصد مسـاحت زمـین تـا ارتفـاع     40در مدارس راهنمایی و دبیرستان، درصد 100زیربناي مجاز در طبقات

  .درصد می باشد 120بناي مجاز در طبقات حداکثر زیردر این حالت . تعیین می گردد

غییـر  بدیهی است پس از صـدور مجـوز، ت  . بالمانع است  5احداث مدارس غیر انتفاعی پس از تایید در کمیسیون ماده  :تبصره 

الکی که طبق طرح جامع داراي کاربري آموزشی مـی  ضمناً اقدام فوق نسبت به آن دسته از ام. کاربري مجدد مقدور نمی باشد

  .باشد ضرورت نداشته و می توان در این اراضی نسبت به احداث واحد آموزشی غیر انتفاعی بر اساس ضوابط مربوطه اقدام نمود

متر از بر مشرف به گذر دسترسی جهت پارکینگ وسایط نقلیه عمـومی در هنگـام    5عقب نشینی به میزان حداقل  -

مساحت این قطعـه جـزء فضـاي بـاز مراکـز      . هزار متر مربع الزامی است  6اث بناي واحد هاي آموزشی بیشتر از احد

  .آموزشی محسوب می گردد

  .حداقل نسبت عرض به قطعه تفکیکی یک به دو و عرض قطعه از نصف طول آن کمتر نباشد- 

زمین که با دسترسی هاي اصـلی مجـاور مـی    احداث بنا حتی االمکان در شمال و غرب زمین و عقب نشینی از دو بر - 

.باشد صورت گیرد

متـر   10شود  نظر گرفته می حداقل مساحت الزم براي نورگیرهایی که به منظور نورگیري اتاقهاي اصلی و کالسها در - 

.متر است 3مربع با حداقل عرض 

.ها الزامی است  در احداث نورگیرها رعایت عدم اشراف به همسایه- 

.سانتیمتر باشد 50آمدگی حداقل باعرض  اي مربوط به کالسهاي درسی دانش آموزان بایدداراي پیشه کلیه پنجره- 

. باشد سطح زمین می 1/0حداکثر سطح اشغال واحدهاي خدماتی و رفاهی در یک مجموعه آموزشی برابر  - 

ء مساحت زیر بناي جز مساحت توالت، دستشوئی و آبخوري در صورتی که دسترسی به آنها از داخل ساختمان  نباشد- 

.مجاز قرار نمی گیرد

مطابق بـا ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه حـوزه        و احداث زیر زمین مشروط بر آنکه مورد استفاده آموزشی قرارنگیرد- 

.مسکونی مجاز خواهد بود

.ندسی برسدسازمان نظام مه به تایید استحکام باید مکان مذکورازنظر مدارس دربناهاي ساخته شده، قبل از استقرار - 

.پیش بینی ایمنی از نظر آتش سوزي در این اماکن، قبالً باید به تایید سازمان آتش نشانی رسیده باشد- 

  .کلیه نقشه هاي معماري و تاسیسات میبایست به تاییددفتر فنی دستگاه ذیربط رسیده باشد- 

انهاي و یا سـازم سط مهندسین مشاور ید بنا بر طبیعت عملکرد آن اداره توبا آموزشینقشه هاي اجرایی ساختمانهاي - 

.و تصویب در مراجع فنی ذیربط براي آنها تقاضاي صدور پروانه ساختمانی شود ذیصالح تهیه و پس از بررسی

خـاك شناسـی و   ، طراحی هـاي خـاص بـراي معلـولین، مسـائل      ختمانی در رابطه با مسائل اقلیمیاعمال ضوابط سا- 

.توجه به خطرات احتمالی زلزله الزامی استو احداث بنا با  تکنونیک و نیز طراحی
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

اعمال سرانه هاي مربوط به فضاهاي آموزشی بر اساس ضوابط سازمان نوسازي مدارس مطـابق جـداول زیـر    -

  ):ماخذ کلیه جداول سازمان نوسازي مدارس می باشد(الزامی است

جدول میانگین سرانه فضاي آموزشی در دوره ابتدایی و راهنمایی

ینسرانه زم
سرانه محوطه سرانه زیربنا نوع مقطع تحصیلی

درمدارس دو طبقه در مدارس یک طبقه

53/5 89/7 91/3 25/3 ابتدایی

18/6 87/9 27/4 59/4 راهنمایی

  

)غیر انتفاعی(نیاز براي دبستان  جدول زمین مورد

)متر مربع ( زمین مورد نیاز             تعداد کالس                                            

5                                              750

10                                           1100

15                                      1550

20                                       1950  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

، براي هر دانش آموز به متر مربع در مدارس راهنماییجدول حداقل سرانه زیربنا، محوطه

سرانه زمین
سرانه محوطه فضاي باز رانه زیربناس

تیپهاي مدارس 

  در مدارس یک طبقه  در مدارس دو طبقهراهنمایی

- 63/12 15/6 48/6 سه کالسه

21/7 85/9 57/4 28/5 شش کالسه

54/6 80/8 30/4 50/4 نه کالسه

09/6 20/8 98/3 22/4 دوازده کالسه

59/5 79/3 32/4 پانزده کالسه

96/5 - 93/3 07/4 هجده کالسه

83/5 - 80/3 06/4 بیست و یک کالسه

68/5 - 70/3 96/3 بیست و چهار کالسه

18/6 87/9 27/4 59/4 میانگین سرانه

)غیر انتفاعی(اي مدرسه راهنمایی جدول زمین مورد نیاز بر

تعداد کالس )متر مربع ( مورد نیاز زمین 

3 620

6 820

9 1000

12 1260

15 1550

18 1800
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ  - 4- 2- 3

:پارکینگ مورد نیاز براي مراکز آموزشی به صورت زیر محاسبه خواهد شدجدول 

  مقطع
  تپارکینگ بلندمد  مدت پارکینگ کوتاه  و پیاده شده  محل سواره

  متر مربع زیربنا در مهد کودك و کودکستان50به ازاي هر   مهد کودك

  دبستان
  کالس اول 5جاپارك براي  3

  کالس 5سواري براي هر  1  کالس 5بوس براي هر  مینی 2سواري و  3
  کالس بعدي 5جاپارك براي هر  2

  راهنمایی
  کالس اول 6جاپارك براي  3

  کالس 6سواري براي هر  1  السک 3بوس براي هر  مینی 1سواري و  1
  کالس بعدي 3جاپارك براي هر 1

  دبیرستان
  کالس اول 4جاپارك براي  3

  کالس 4سواري براي هر  1  کالس 4سواري براي هر  1
  کالس بعدي4جاپارك براي هر3

  .شود تأمین پارکینگ اتومبیل مورد نیاز فضاهاي آموزشی خارج از محوطه تأمین می -

  .ارکینگ هر یک از واحد هاي آموزشی باید از ورودي محصالن مجزا طراحی گرددورودي پ -

  .باشد ـ تأمین پارکینگ در محوطه مدارس ممنوع می

آمـوز متوسـطه    دانش 5فضاي مناسبی به ازاء ) دوچرخه و موتور(آموزان  ـ براي تأمین پارکینگ وسایل موتوري دانش

  .حوطه مدرسه به صورت سرپوشیده و یا روباز کنار درب اصلی الزامی استآموز راهنمایی پسر در م دانش 10پسر و هر

  .باشد مترمربع می 6/1آموزان به ازاء هر واحد  ـ حداقل سطح موردنیاز فضاي پارکینگ وسایل موتوري دانش

  

  وريآ، تحقیقات و فن  ي آموزشکاربر حوزه  ضوابط و مقررات -3-3

  عملکرد هاي مجاز در حوزه -3-3-1

ی مراکز آموزشی که ادامه تحصیل در آنها نیاز به در دست داشتن پایان تحصیالت متوسطه بوده و تحت پوشـش  تمام

وزارت علوم و تحقیقات و فن آوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی باشد، در ایـن  

، حـوزه هـاي علمیـه و مراکـز تحقیقـاتی و      انشسـراها مدارس عالی، دانشگاهها، دانشـکده هـا، د  شامل  .حوزه قرار دارد

  پژوهشی و عملی و کاربردي

  ضوابط و مقررات ساختمانی -3-3-2

در مورد اراضی آموزش عالی، ساخت و ساز با رعایت ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و  فن آوري، تصـویب   -

  .بالمانع خواهد بود 5طرح مجموعه در کمیسیون ماده 

زارش توجیهی مکان یابی آموزش عالی بایـد توسـط مهندسـان مشـاور داراي صـالحیت یـا شهرسـازان عضـو نظـام          گ: تبصره

  .مهندسی تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارجاء شود

  .حداقل نسبت عرض به قطعه تفکیکی یک به دو و عرض قطعه از نصف طول آن کمتر نباشد - 

.ها الزامی است  در احداث نورگیرها رعایت عدم اشراف به همسایه- 
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. باشد سطح زمین می 1/0حداکثر سطح اشغال واحدهاي خدماتی و رفاهی در یک مجموعه آموزشی برابر - 

.احداث زیر زمین مشروط بر آنکه مورد استفاده آموزش قرارنگیرد مجاز می باشد- 

.زمان نظام مهندسی برسدقبل از استقرارمدارس دربناهاي ساخته شده،مکان مذکوراز نظراستحکام بایدبه تاییدسا - 

  .پیش بینی ایمنی از نظر آتش سوزي در این اماکن، قبالً باید به تایید سازمان آتش نشانی رسیده باشد- 

باید بنا بر طبیعت عملکرد آن اداره  توسط مهندسـین مشـاور  و یـا     یعال آموزشنقشه هاي اجرایی ساختمانهاي - 

ویب در مراجـع فنـی ذیـربط بـراي آنهـا تقاضـاي صـدور پروانـه         سازمانهاي ذیصالح تهیه و پس از بررسی  و تصـ 

.ساختمانی شود

، طراحی هاي خاص براي معلـولین، مسـائل خـاك شناسـی و     ختمانی در رابطه با مسائل اقلیمیاعمال ضوابط سا- 

.تکنونیک و نیز طراحی و احداث بنا با توجه به خطرات احتمالی زلزله الزامی است

متر به اینگونه فعالیت ها الزامی است 16تامین حداقل دسترسی - 

  ضوابط و مقررات تامین پارکینگ -3-3-3

چنانچه ضوابط در این مـورد ارائـه   . این ضوابط توسط مهندسان مشاور طراحان ساختمانهاي مذکور تهیه خواهد شد 

  .د در نظر گرفته شوددانشجویک واحد و به ازاي هر دو استاد و کادر اداري یک واحد دیگر بای 20نگردد به ازاي هر

  

  زمین هاي با کاربري درمانی -3-4

  :عملکرد هاي مجاز در حوزه -3-4-1

، خانه سالمندان، مراکز انتقال خـون مراکز توانبخشی، مراکز تنظیم خانواده، (این اراضی براي ایجاد واحد هاي درمانی 

زایشـگاهها،  خشـی، مراکـز رفـاه خـانواده،     کلینیک، درمانگاه، بیمارستان هاي تخصصـی و عمـومی، فیزیـوتراپی، توانب   

نوانخانه، پرورشگاه، شیرخوارگاه، تیمارستان، آزمایشگاه ها، مراکز گفتار درمانی، شـنوایی سـنجی، آسایشـگاه روانـی،     

، جانبـازان و  اري کودکان بی سرپرسـت و سـالمندان، معلـولین   مراکز نگهد  واشت، حمام هاي عمومی خانه هاي بهد

همچنین در این اراضی عالوه بر احداث کاربري هـاي درمـانی   . در نظر گرفته شده است...) و زشکیدرمانگاههاي دامپ

  :پیش گفته، کاربري هاي زیر نیز امکان پذیر می باشد

  .مراکز رفاه خانواده و مراکز بهزیستی -

  .مانند پست ترانسفورماتور و منبع آب: تاسیسات و تجهیزات شهري  -

  .حمام عمومی -

  .هاي بهداشتیسرویس -

  .پارکینگ عمومی -

  ضوابط تفکیک و تجمیع  -3-4-2

 4000متر مربع در بافت پر و  2000حداقل مساحت زمین براي استفاده درمانگاه و مراکز بهداشت و درمان - 

. متر مربع می باشد 750متر مربع در بافت هاي توسعه اي و انتقال خون 
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  متر تعیین میشود 45متر مربع  4500مساحت و بهزیستی به  حداقل طول یک زمین درمانی- 

  متر تعیین میشود 120متر مربع  40000حداقل طول یک زمین بیمارستان به مساحت - 

.متر تعیین میشود 30متر مربع  2000حداقل طول یک زمین براي مجتمع بهزیستی به مساحت - 

 بر مازاد )یک طبقه داکثرتا ح( تراکم ساختمانی تشویقی امکان استفاده از تجمیع قطعات، صورت در- 

  .بالمانع است تراکم ساختمانی مجاز حداکثر

 حداقل هاي تعیین شده با طرح جامعدر مورد  درمان و آموزش پزشکیدر صورت مغایرت ضوابط وزارت بهداشت، :تبصره

  .ضوابطی که حداقل تفکیک را بیشتر در نظر گرفته است ارجح می باشد

  ضی درمانیمقررات ساختمانی در ارا -3- 4- 3

در استفاده کاربریهاي درمانی، هر گونه ساخت و ساز تابع ضوابط و مقررات وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش     -الف

درمانی در سطح شـهر معـادل    –در هر صورت حداکثر زیر بناي مجاز براي احداث واحد هاي بهداشتی. پزشکی است

درصـد در نظـر گرفتـه     40ر سطح اشغال در این کاربري حداکث. تراکم ساختمانی حوزه مسکونی مجاور آن می باشد

  .شده است

در صورت مازاد زیر بنا، می توان نسبت به احداث داروخانه، مطب پزشکان، آزمایشگاه تشخیص طبی و کلینیـک   -ب

  .تخصصی اقدام نمود

پارکینـگ  متر از بـر مشـرف بـه گـذر و دسترسـی جهـت        5در احداث ساختمان، عقب نشینی به میزان حداقل  -پ

  .مساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب می گردد.وسایط نقلیه الزامی است 

سطح زیر بناي ساختمان سرایدار و سایر ساختمانهاي مسکونی مربوط به کادر کشـیک  و کارکنـان مقـیم جـزء      -ت

.هستند) سطح اشغال و زیر بناي کل(سطوح اعالم شده در فوق 

سـانتی متـر   150ت اصول فنی مجاز است، مشروط برآنکه ارتفـاع سـقف آن از کـف حیـاط از    احداث زیر زمین با رعای :1تبصره

  .تجاوز ننماید

اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی در رابطه با خاك شناسی و تنکونیک، ویژگی هاي اقلیمی ، طراحی براي معلولین ، :2تبصره

  .ا الزامی استمقررات ایمنی از خطرات احتمالی زلزله در طراحی ها و احداث بن

باید بنا بر طبیعت عملکرد آن اداره  توسـط مهندسـین    بهداشتی و درمانینقشه هاي اجرایی ساختمانهاي : 3 تبصره

مشاور و یا سازمانهاي ذیصالح تهیه و پس از بررسی و تصویب در مراجع فنی ذیربط براي آنها تقاضاي صـدور پروانـه   

  .ساختمانی شود

شناسی ، طراحی هاي خاص براي معلولین، مسائل خاك مانی در رابطه با مسائل اقلیمیختاعمال ضوابط سا: 4تبصره

  .و احداث بنا با توجه به خطرات احتمالی زلزله الزامی استو تکنونیک و نیز طراحی 

  مطابق جداول زیر الزامی است بهداشتی و درمانیمربوط به فضاهاي  ضوابطاعمال -5تبصره 
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  ساختمانی مراکز بهداشت و درماناستانداردهاي جدول 

توضیحات

حداقل اندازه 

قطعه  عرض

)متر(

حداقل مساحت 

)متر مربع( زمین
جمعیت زیر پوشش

  جمعیت شهر

نوع مرکز

معادل درمانگاه 20 600 هزار نفر 30الی  10 5بهداشت درجه 

40 2000 هزار نفر 50الی 40 4بهداشت درجه

زه با سلداراي تنظیم خانواده ومرکز مبار 40 2000 هزار نفر 50 3بهداشت درجه 

45 2500 هزرا نفر 75 2بهداشت درجه 

تیپ  ب 60 3000 هزار نفر 150 1بهداشت درجه 

تیپ  الف 60 4000 هزار نفر 200 1بهداشت درجه 

تختخواب 150قابل توسعه تا  100 10000 تختخوابی 100 بیمارستان

تختخواب 250قابل توسعه تا  100 15000 تختخوابی 200 بیمارستان

تختخواب 500قابل توسعه تا  130 25000 تختخوابی 300 بیمارستان

تختخواب 750قابل توسعه تا  150 40000 تختخوابی500 بیمارستان

  .وزارت بهداشت و درمان براي درمانگاههاي درجه یک دو نوع طرح به صورت گزینه الف و ب ارائه نموده است: توضیح 

  استانداردهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: اخذ م

  

  ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ  - 4- 4- 3

  هاي عمومی مورد نیاز فعالیتهاي بهداشتی و درمانیجدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري  ردیف

  تخت4به ازاء هر   بیمارستانها  1

  مترمربع زمین 50به ازاء هر   و مراکز بهداشت درمانگاهها  2

  مترمربع زمین 50به ازاء هر   مراکز انتقال خون  3

  

واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه موتـوري       1عالوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیـل  -

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(

  .باشد مترمربع می3قل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري ـ حدا

باشد میزان تأمین پارکینگ با توجـه بـه ضـوابط     می) هاي مختلف استفاده(ـ در ساختمانهایی که کاربري آنها مختلط 

  .گیرد ها صورت می پارکینگ هر یک از کاربري

  .ت بر معبر  و بدن حصار تامین گردددرصد از پارکینگ مورد نیاز فعالیت ها می بایس 50حداقل :تبصره
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  خدماتی -محورهاي اولویت استقرار تجاري-3-5

  عملکرد هاي مجاز -3-5-1

  شهري-مقیاس ناحیه اي 

عالوه بر کاربري هاي فوق، در طرح جامع برخی محورهاي شهر به عنوان محورهایی با اولویت استقرار کـاربري هـاي   

ه اند که امکان استقرار کاربري خدماتی و تجاري بـا عملکـرد ناحیـه اي ،    تجاري و خدماتی مقیاس شهري تعیین شد

این محورها با توجه به موقعیت و نقش آنهـا  . شهري و فراشهري ، عالوه بر کاربري مسکونی در حاشیه آنها وجود دارد

اي فـوق دارنـد، تعیـین    در سطح شهر، مالحظات ترافیکی و نیز با توجه به امکانات بالفعل و بالقوه اي که در زمینه ه

  .شده اند

استفاده هاي مجاز به استقرار در طول این محور ها بر اساس جدول ارائه شده بوده و  استقرارسایر کـاربري  - 

.هایی که در این جدول قید نگردیده  مشروط به ارائه طرح توجیهی و تصویب ان در مراجع زیربط می باشد

محورهاي خدمات شهري و ناحیه اي بالمانع استاستقرار کاربري هاي مقیاس محله اي در - 

  مقیاس محله اي 

تجاري مقیاس محله اي تعیین و پیشنهاد  -در طرح جامع شهر، محورهایی با قابلیت احداث واحدهاي مختلط مسکونی

 شده است که در آنها امکان استقرار کاربري مسکونی و کاربریهاي تجاري و خدماتی بـا مقیـاس  عملکـردي محلـه اي    

  .معین شده است، در حاشیه آنها وجود داردمقیاس کاربري ها مطابق آنچه در جدول 

احداث واحدهاي مسکونی بر حسب ضوابط تفکیک و ساختمانی مربـوط بـه زیـر منطقـه تراکمـی خـود و        - 

).با مراجعات روزانه(واحدهاي تجاري مقیاس محله اي 

حورهاي محله اي غیر مجاز استاستقرار کاربري هاي مقیاس ناحیه اي و شهري اي در م- 

  مجاز میباشد) متر 10(استقرار کاربري هاي خدماتی تعیین شده در محور هاي مورد نظر به عمق یک پالك  -1تبصره

 مجاز در محور هاي داراي اولویت براي خـدمات ناحیـه اي و شـهري     استقرار کاربري هاي خدماتی تعیین شده -2تبصره

  .متر نیز بالمانع میباشد 18تر از با عرض باال  در محور هاي 
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  جدول دسته بندي انواع کاربري هاي مجاز در محورهاي تجاري خدماتی ناحیه اي وشهري و محله اي با توجه به مقیاس

کاربري ها مقیاس نوع کاربري ردیف

اههاي سکونتگاههاي تک واحدي و مجتمع هاي چند خانواري و آپارتمانی چند واحدي و خوابگ

دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه 
محله مسکونی 1

مدارس عالی ، دانشگاهها ، دانشکده ها ، دانشسراها ، حوزه هاي علمیه و مراکز تحقیقاتی و 

پژوهشی و عملی و کاربردي 
شهروفرا

تر

، تحقیقات و آموزش 

2  فن آوري

)دبستان  –آمادگی  –مهد کودك ( آموزش هاي پیش دبستانی  حلهم

آموزشی 3

دبیرستان و پیش دانشگاهی  –مدارس راهنمایی  –کالسهاي سواد آموزي  و ناحیه

هنرستانهاي صنعتی وابسته به آموزش وپرورش و مجتمع هاي آموزشی فنی و حرفه اي منطقه

مدارس اسالمی ، مدارس کودکان استثنایی ، مراکز پرورش استعدادهاي درخشان ، مدارس شاهد 

مدارس اتباع خارجی و 

  شهر

شهرداري ،شوراهاي حل اختالف 
و ناحیه

  منطقه

اداري و انتظامی 4

مجتمع هاي قضایی ، ادارات آب و برق ، گاز ، مخابرات ، آموزش و پرورش ، راهنمایی و رانندگی ، 

ندگی ، اسناد ، امور اقتصادي و مالیاتی ، راهنمایی و رانوتامین اجتماعی ، پست،ثبت احوال 

کالنتري ، آگاهی

وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتی ، ادارات کل و شرکتهاي وابسته به وزارتخانه ها و 

سازمانهاي مستقل دولتی و نهادهاي عمومی  غیر دولتی ، ستاد نیروهاي نظامی و انتظامی ، 

می شهر ، دادگستري سفارتخانه ها ، کنسول گري ها و سازمانهاي بین المللی ، شوراي اسال

شهر و 

  فراتر

)خواروبار ، میوه و سبزي ، نانوایی ، قصابی و امثالهم ( واحدهاي خرید روزانه  محله

ي
ار

ج
ت

  

تجاري ، 

  خدماتی

انتفاعی ، ( 

)غیرانتفاعی

  

  

  

  

  

5

سوپر مارکت ، فروشگاههاي مصرف شهر و روستا ، نوشت افزار ، قنادي ، ( واحدهاي خرید هفتگی 

شعب بانکها و صندوق هاي قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباري ، ...) ل فروشی و آجی

بنگاههاي معامالت امالك ، بازارچه ها ، فروشگاههاي منسوجات ، پالستیک ، لوازم خانگی ، لوازم 

صوتی و تصویري ، کتابفروشی ها ، رستوران ها ، شرکتهاي بیمه ، داروخانه و انواع مشابه دیگر 

  هناحی

عمده فروشی ها ،  راسته هاي صنوف مختلف  و بورسها ، بازار ، شرکتهاي بازرگانی و تجاري ، 

واحدهاي خرید خاص و بلند مدت مانند فروشگاهها بزرگ زنجیره اي ، مبل فروشی ها ، پوشاك ، 

شعب مرکزي بانکها و موسسات مالی و اعتباري ، موسسات تجاري واردات و صادرات کاال ، 

مایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه ، فروشگاه عرضه قطعات یدکی وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه ن

صنایع دستی و فرش ، تاالرهاي پذیرایی ، تعمیرگاههاي لوازم خانگی و خودرو ، دفاتر نمایندگی 

بانکهاي خارجی  ،نمایندگی موسسات تجاري خارجی 

شهر و 

فراتر

  

  

  

  

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



24

) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  

  

  

  بندي انواع کاربري هاي مجاز در محورهاي تجاري خدماتی ناحیه اي وشهري و محله اي با توجه به مقیاس ادامه جدول دسته

تعریف مقیاس نوع کاربري ردیف

محله  ، آرایشگاه هاي زنانه و مطب پزشکان ) پست، امور مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامه ومجله (دفاتر

  خدمات

انتفاعی

تجاري ، 

  خدماتی

اعی، انتف( 

غیرانتفاعی

(

5

وکالت ، مهندسی و نقشه برداري ، ثبت اسناد ، ازدواج ( ، آموزشگاههاي خصوصی ، دفاتر + 10پلیس

آزمایشگاههاي طبی و تخصصی ، مراکز ) و طالق ، شرکتهاي پیمانکاري و مشاور و خدمات 

رادیولوژي ، سالن هاي ورزشی کوچک ، مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی  
و هناحی

منطقه
ارائه خدمات اینترنت ، دفاتر حسابرسی ، مراکز ام آر اي و مشابه  ،آمبوالنس خصوصی ، درمان اعتیاد  

معاینه فنی خودرو،رسانه هاي دیجیتال انتفاعی،رادیولوژي،مطب دامپزشکان کاریابی،مراکز،،فیزیوتراپی

اتحادیه ها ، مجامع ، انجمن ها و تعاونی  –موسسات خیریه  –دفاتر احزاب ، تشکل هاي مردم نهاد 

) به غیراز حوزه هاي علمیه ( ها،رسانه هاي دیجیتال خبري ، هیاتهاي ورزشی وآموزشگاههاي مذهبی

شهر 

وفراتر

غیر 

انتفاعی

زمین هاي بازي کوچک   محله

ورزشی زمین هاي ورزشی و سالنهاي کوچک ورزشی و استخرها 6 ناحیه

مجتمع هاي ورزشی ،  زورخانه ها ، مجموعه هاي آبی ورزشی  ورزشگاهها و شهروفراتر

مراکز بهداشت و تنظیم خانواده ، درمانگاهها   محله

درمانی 7

پلی کلینیک ها  و ناحیه

تخت و مراکز اورژانس  64مراکز انتقال خون ، بیمارستانها ي کمتر از منطقه

گاهها ،  مراکز توانبخشی و مراکز نگهداري کودکان بی سرپرست ، بیمارستانهاي اصلی شهر ، زایش

معلولین ، جانبازان و درمانگاههاي دامپزشکی 

شهر و 

  فراتر

کتابخانه ها و سالنهاي اجتماعات کوچک ، کانون هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان ، سینما  ناحیه

فرهنگی رهنگسرا و مجتمع هاي فرهنگی ، سالن اجتماعات ، سینما کتابخانه مرکزي و تخصصی ، نگارخانه ، ف8

، تئاتر ، سالن کنسرت، موسسات و دفاتر مرکزي روزنامه و مجله ، مراکز صدا و سیما 

شهر و 

فراتر

محله اي ) پارك ( بوستان  محله

فضاي سبز ناحیه اي ) پارك ( بوستان 9 ناحیه

اصلی شهر ) پارك ( بوستان  شهر
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 در محور هـاي   مجاز در محور هاي داراي اولویت براي خدمات محله اي  کاربري هاي خدماتی تعیین شدهاستقرار  -3تبصره 

.متر نیز بالمانع میباشد 16با عرض باال تر از 

  .وق الذکر منوط به رعایت سایر ضوابط می باشداستقرار کاربري هاي ف: تبصره

  :ضوابط تفکیک و تجمیع-3-5-2

.متر مربع می باشد 150حداقل تفکیک اراضی تجاري محله و ناحیه برابر با  - 

  .متر مربع می باشد 100برابر با در محدوده ویژه  حداقل تفکیک اراضی تجاري محله و ناحیه - 

 متر مربع 24متر مربع و مقیاس ناحیه اي و شهري  18محله اي مقیاس واحد هاي تجاري اقل مساحتحد - 

.خواهد بود 

متر و حداقل عرض واحد هاي تجـاري   6متر  و عمق 3عرض واحد هاي تجاري در مقیاس محله اي حداقل - 

.متر تعیین می گردد 6متر با عمق 4 و شهري ناحیه اي

برحداکثرتراکم مازاد)تا حداکثریک طبقه(ویقیتجمیع قطعات،امکان استفاده ازتراکم ساختمانی تش درصورت- 

.ساختمانی مجازبالمانع است

  ضوابط و مقررات ساختمانی  -3-5-3 

  واحد هاي تجاري خطی -الف

.متر پیشنهاد  میشود 6/3متر مفید و در طبقات فوقانی  5.5حداکثر ارتفاع واحد هاي تجاري در طبقه همکف ـ

  .متر مجاز می باشد 4.7ارتفاع واحد هاي تجاري در همکف تا ـ

  ست داراي یک سرویس بهداشتی باشند که در محل مناسب پیش بینی شده استیهر پنج واحد تجاري می باـ

  .ند مغازه و یا واحد تجاري به یک مغازه بزرگتر در صورت تطابق کامل با ضوابط بالمانع استچتجمیع دو یا ـ

  ادامه جدول دسته بندي انواع کاربري هاي مجاز در محورهاي تجاري خدماتی ناحیه اي وشهري و محله اي با توجه به مقیاس

تعریف مقیاس نوع کاربري ردیف

مساجد ، حسینیه ها و فاطمیه ها  محله
مذهبی 10

ا و آتشکده مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر ، مصلی ، مهدیه ، کلیساها ،کنیسه ه شهر و فراتر

ایستگاههاي جمع آوري زباله  محله

تجهیزات شهري ، جایگاههاي سوخت  115اورژانس ،ایستگاههاي آتش نشانی ، میادین میوه و تره بار  11 ناحیه

نمایشگاههاي دائمی  شهر

حمام  ایستگاههاي تنظیم فشار گاز ، آب و فاضالب ، سرویس هاي عمومی  بهداشتی و محله
تاسیسات شهري 12

مخازن آب زمینی و هوایی  ناحیه

معابر و وپارکینگ هاي محله اي وایستگاههاي مترو  محله

حمل و نقل و انبارها 13
معابر و پارکینگ هاي عمومی و اتوبوس رانی شهري ، پایانه هاي مسافربري ، پارك سوارها   ناحیه

تاسیسات  ایستگاههاي راه آهن ،درون شهري وبین شهري،پایانه هاي مسافربري ،معابر

مرکزي مترو ، پارکینگ هاي بزرگ و انبارهاي کوچک 
شهر و فراتر

واحدهاي باغ مسکونی  وزمین هاي کشاورزي و باغات  محله کشاورزي و باغات 14

، سایر  بازيهتل ، مسافرخانه ، مهمانپذیر و مهمانسراها ، هتل آپارتمان و متل ، ، شهر

اردوگاههاي جهانگردي  راکز تفریحی ویژه  وم
شهر گردشگري –تفریحی  15
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ر زیر واحد همکف تجاري جهت استفاده بـه عنـوان    درصد سطح قطعه تفکیک د 70احداث زیر زمین حداکثر تا ـ

.متر مجاز می باشد 2.5سرویس بهداشتی ، پناهگاه، موتور خانه و پارکینگ تا ارتفاع  ر،انبا

استفاده از زیر زمین براي استفاده تجاري به شکل تک واحد ممنوع است مگر بـه صـورت اسـتفاده از کـل زیـر      ـ

  .جتمع بودن بالمانع استزمین به عنوان تک واحد و در صورت م

.رعایت ضوابط پارکینگ براي کلیه واحد هاي تجاري الزامی استـ

ساختمانهاي تجاري واقع در محدوده هاي تاریخی و فرسوده ملزم به رعایت ضـوابط سـازمان ذیـربط در جهـت     ـ

 .ندهماهنگی با ارتفاع بناها و محوطه هاي تاریخی  و استفاده از نوع مصالح  تعیین شده می باش

.سانتی متر از کف معبر تا روي سقف است120حداکثر ارتفاع نورگیر زیر زمین ـ

.همجواري واحد هاي تجاري با واحد هاي مسکونی در یک طبقه مجاز نمی باشدـ

احداث واحد هاي تجاري در تقاطع معابري که احداث واحد تجاري در بـر آنهـا مجـاز اسـت مشـروط بـه عقـب        ـ

.عبر بعد از پخ استعرض دو م6/1نشینی به عمق

.خدماتی حداقل مساحت مالك نمی باشد -براي ساخت و ساز بر محورهاي داراي اولویت تجاري -تبصره

  واحد هاي تجاري متمرکز -ب

  .متر مربع می باشد750حداقل تفکیک جهت احداث پاساژ- 

مشـروط بـر   . ع باشـد متر مرب 12حد نصاب تفکیک واحد هاي تجاري در مجموعه تجاري متمرکز نباید کمتر از - 

  .متر در نظر گرفته شود 4اینکه حداقل عرض 

.حداکثر طبقات بر اساس تعداد طبقات پیشنهادي براي محدوده استقرار خواهد بود- 

تفکیک مغازه ها به واحد هاي کوچکتر امکان پذیر نمی باشد اما تجمیع دو یا چند مغازه به واحد هـاي بزرگتـر   - 

.بالمانع خواهد بود

.متر جهت استفاده انبار، پناهگاه، موتورخانه و پارکینگ مجاز می باشد 2.5یر زمین حداکثر ارتفاع ز- 

هر پاساژ داري یک ورودي و یک خروجی و یک خروجی اظطراري اسـت و دسترسـی پاسـاژ مـی بایسـت از دو      - 

.طریق به شبکه گذر هاي سواره و پیاده برقرار گردد

متر باشد در صورت احـداث  30بع در صورتی که عرض زمین بیش از متر مر1000در اراضی با مساحت بیش از  - 

معادل نصف عرض پیاده رو از بر گذرگاه مجاور عقب نشینی نماید به نحوي کـه ایـن    نپاساژ الزم است ساختما

.متر کمتر نباشد 2عقب نشینی از 

تر مربع باشد احـداث پلـه   م 700در صورتی که ارتفاع پاساژ بیش از دو طبقه  روي زمین و مساحت آن بیش از - 

متر باشد تعبیـه حـداقل دو ورودي بـا     25اظطراري الزامی  و در صورتیکه عرض زمین بر خیابان اصلی بیش از 

.متر الزامی می باشد 4عرض حداقل

سانتی متر صرفا جهـت نصـب    30متر  و در حد  5پیش آمدگی براي پاساژ ممنوع  است مگر در ارتفاع بیش از - 

گل و تزئینات ساختمان تابلو ، جعبه

آتش سوزي و ضـوابط  ) 2800رعایت آیین نامه ( در احداث پاساژ مسائل ایمنی ، مقاومت در برابر خطرات زلزله- 

.عبور و مرور معلولین می بایست در نظر گرفته شود

.سانتی متر باال تر از سطح پیاده رو باشد 15+ارتفاع طبقه همکف می بایست - 
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در طبقه باالي پاساژممنوع مـی باشـد و در صـورتیکه    ...)خوابگاه و(خانه و کاربري مشابه احداث هتل و یا مسافر- 

ایجاد مسافرخانه  و یا مهمان پذیر بر اساس  ضوابط وزارت ارشاد اسالمی  صورت پذیرد  با ایجـاد راه دسترسـی   

.مجاز خواهد بود 5جداگانه پس از طرح و تصویب کمیسون ماده 

ري ناهماهنگ با عملکرد اصلی اکثریت واحد هاي تجاري پاسـاژ نیازمنـد اخـذ مجـوز از     واگذاري واحد هاي تجا- 

  .شهرداري می باشند

داراي  )مهندسی نظام حقیقی، عضو یا(مشاور شهرسازحقوقی  مهندس توسط میبایست تغییرتراکم تقاضاي هرگونه :تبصره 

 شهرداري به سیماو منظرشهري و با رعایت سایر ضوابط،توجیهی من جمله مطالعات مربوط به  باگزارش وهمراه صالحیت تهیه

  .بود نخواهد طرح قابل 5 ماده  کمیسیون و فنی کمیته در فوق ضوابط فاقد تقاضاهاي. گردد ارائه

  .واحد تجاري احداث یک واحد سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است 5به ازاي هر  -

بـه طـور کلـی حـداقل سـطح      . متـر خواهـد بـود    5واحد به بـاال   20متر و از  4د واح 20حداقل عرض راهروها تا  -

  .درصد سطح کل زیر بناي تجاري کمتر باشد 40راهروهاي تجاري نباید از 

  .درصد تعیین می گردد 30حداقل فضاي باز در همکف  -

  .داشته باشدمتر فاصله  30بیشتر از  محل پله ها از دورترین واحد تجاري نباید -

  .درصد می باشد 70حداکثر سطح اشتغال در طبقه همکف  -
  .الزامی است به نحوي که مورد تایید سازمان آتش نشانی باشد سوزي پیش بینی ایمنی از نظر آتش -

  .سطح راهروها و پله ها باید از نور و تهویه طبیعی برخوردار باشد -

  .کلیه واحدهاي اصلی باید از نور طبیعی برخوردار باشند -

  .احداث زیر زمین در صورتی که به تایید سازمان نظام مهندسی برسد، بالمانع است -

  .احداث نیم طبقه در همکف به شرط دسترسی از داخل مغازه مجاز می باشد -

  .متر باشد 2/2احداث نیم طبقه باید به شکلی باشد که حداقل ارتفاع زیر نیم طبقه  -

  .ري برابر یک سوم طول مغازه در همکف می باشدحداکثر سطح نیم طبقه داخل واحد تجا -

  ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ  - 4- 5- 3

هستند حداقل تعداد واحد پارکینگ موردنیـاز بـه صـورت زیـر     ) منفرد(ـ در کاربري تجاري که به صورت غیرمجتمع 

  :باشد می

.الزامی استمربع متر  18به ازاي هر واحد تجاري با مساحت تامین یک واحد پارکینگ - 

   .عمل خواهد شد متر مربع به صورت جدول زیر 18ا ز  ال ترمتر مربع وبا 18حداقل  براي واحدهاي تجاري بامساحت- 

  یک واحد تجاري موردنیاز  واحد پارکینگ تعداد  جدول حداقل

  500تا  201  200تا  121  120تا  71  70تا41  40تا  18  18تا   )مترمربع( واحد تجاري مساحت

  5/4  4  3  2  5/1  1  واحد

  .به ازي هر مطب تامین دو واحد پارکینگ الزامی است پزشکانبراي مطب  -

واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه موتـوري       1عالوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیل  -

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(
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  .باشد مترمربع می3مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري  ـ حداقل

شیب زیاد ، عرض کم و یـا وجـود درخـت    ( و یا مسائل فنی در صورت وجود محدودیت هاي ناشی از سطح زمین  -

باقی مانده قیمـت زمـین پارکینـگ بـه شـهرداري       1/3تعداد پارکینگ مورد نیاز باید تامین  و براي  2/3حداقل ...) و

  گرددپرداخت 

  

  :انتظامی -زمین با کاربري اداري -3-6

  :عملکرد هاي مجاز -3-6-1

  :به شرح زیرپیش بینی شده است انتظامی  -این اراضی براي احداث واحد هاي اداري

دفاتر اسناد رسـمی،    شوراهاي حل اختالف، مجتمع هاي قضایی، کنسول گري ها و سازمانهاي بین المللی،شهرداري،

ري ها، ادارات آموزش و پرورش، ثبت اسناد، ثبت احوال، فرمانـداري، انتظـامی، آگـاهی، مخـابرات،     دفاتر پست، کالنت

، راهنمـایی و  ،سازمانها،ادارات کل، اوقاف، کمیتـه امـداد، آب و بـرق، تـامین اجتمـاعی     و ستادي امیانتظ پایگاه هاي

   اصالح و تربیترانندگی وکالنتري، آگاهی ،تامین اجتماعی، مراکز بازپروري و کانونهاي 

  .در اراضی با کاربري اداري بالمانع می باشد نیز زیرفعالیت هاي احداث 

در اراضی داراي کاربري اداري صرفاً احداث دفاتر تجاري، شـعب بانکهـا، دفـاتر مهندسـی،     : خدمات تجاري -الف

  .دفاتر حقوقی در حد رفع نیازهاي همان مجموعه، بالمانع است

  .مانند پست ترانسفورماتور، دفتر پست، دفتر مخابرات: شهريتاسیسات و تجهیزات  -ب

  .پارکینگ عمومی -پ

  .مراکز انتظامی -ت

.در اراضی انتظامی احداث مراکز با عملکردهاي متفاوت با این کاربري مجاز نمی باشد- 

  ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-6-2

متـر مربـع مجـازمی     1000بر اسـاس حـداقل   تفکیک اراضی براي مصارف اداري اعم از دولتی یا خصوصی - 

در این زمینه توصیه میشود که مراکز اداري به صورت مجتمع و در کنار هم ایجاد شوند تـا از فضـاي   . باشد

  .باز بیشتر و دسترسی ساده تر برخوردار گردند

.متر مربع مجاز می باشد 1000تفکیک اراضی براي مصرف انتظامی بر اساس حداقل - 

  متر تعیین میشود 25متر مربع  1000ک زمین با کاربري اداري یا انتظامی به مساحت حداقل طول ی- 

متر تعیین میشود 30متر مربع  2000حداقل طول یک زمین اداري به مساحت - 

برحداکثرتراکم مازاد)تا حداکثریک طبقه(تجمیع قطعات،امکان استفاده ازتراکم ساختمانی تشویقی درصورت- 

  .استساختمانی مجازبالمانع 

  ضوابط ومقررات ساختمانی حوزه اداري وانتظامی -3-6-3

  .درصد مساحت کل زمین است 100حداکثر زیر بناي مجاز اراضی این حوزه  -

  .درصد است  40حداکثر سطح اشغال  -

استفاده از پیلوت براي احداث تاسیسات و انبار و همچنین پارکینگ وسایط نقلیه اداري منطبق بـر ضـوابط حـوزه     -

  .سکونی، بالمانع استم
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متر بر مشرف به گذر دسترسی جهت پارکینگ وسایط نقلیه الزامـی   5در احداث ساختمان، عقب نشینی به میزان  -

  .مساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب می گردد. است 

  .متر تجاوز ننماید بالمانع است80احداث خانه سرایدار مشروط بر آنکه از  -

  .منظوراستفاده پارکینگ وانباردرحد زیر بناي همکف مجاز  و با رعایت اصول فنی بالمانع استاحداث زیرزمین به  -

  .برسد 5اراضی اداري که بصورت مجتمع طراحی می گردند،طرح مجموعه آن بایدبه تایید کمیسیون ماده -

کـه تعـداد طبقـات در    ی رتدرصورت در خواست تراکم مازاد بر طرح جهت احداث این دسـته از کـاربري هـا، درصـو    : 1تبصره

  مانع می باشدسکونی پیرامونی نباشد مجاز و بالخواستی حد اکثر یک طبقه بیشتر از بافت م
  

بیشـتر  ) اداري(  در صورتی که طبق ضوابط تراکمی ، تعداد طبقات بافت مسکونی پیرامونی این دسـته از کـاربري هـا    2تبصره

، مـالك ضـوابط تراکمـی محـدوده مسـکونی پیرامـونی       ...تامین پارکینـگ و از جمله  در صورت رعایت سایرضوابط طرح باشد ،

  .خواهدبود 

ر  و یـا  باید بنا بر طبیعت عملکرد آن اداره  توسط مهندسین مشاو اداري و انتظامینقشه هاي اجرایی ساختمانهاي  - 

.انه ساختمانی شودمراجع ذیربط براي آنها تقاضاي صدور پروتصویب دربررسی وسازمانهاي ذیصالح تهیه وپس از

اعمال ضوابط ساختمانی در رابطه با مسائل اقلیمی ، طراحی هاي خاص بـراي معلـولین، مسـائل خـاك شناسـی و      - 

.تکنونیک و نیز طراحی  و احداث بنا با توجه به خطرات احتمالی زلزله الزامی است

  ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ  -6-4- 3

  :به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل است اداري و انتظامیربریهاي حداقل مساحت پارکینگ کا

  اداري و انتظامیهاي عمومی مورد نیاز فعالیتهاي جدول سطوح پارکینگ

  )واحد1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري  ردیف

  مترمربع زیربنا 50براي هر   مراکز انتظامی  1

  مترمربع زیربنا 30براي هر   مراکز اداري  2
  

واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه موتـوري       1عالوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیل  -

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(

  .باشد مترمربع می3ـ حداقل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري 

باشد میزان تأمین پارکینگ با توجـه بـه ضـوابط     می) هاي مختلف استفاده(تلط ـ در ساختمانهایی که کاربري آنها مخ

  .گیرد ها صورت می پارکینگ هر یک از کاربري

  .درصد از پارکینگ مورد نیاز فعالیت ها می بایست بر معبر  و بدن حصار تامین گردد 50حداقل :تبصره

  

  

  :زمین با کاربري فضاي سبز عمومی -3-7

  :ي مجازعملکرد ها -3-7-1

  :از این زمین ها براي کاربري هاي زیر استفاده می گردد

  ).پارکهاي محله اي،ناحیه اي و شهري(فضاي سبز عمومی  -الف
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فضاهاي سبز حاشیه اي یا نواري به ویژه در حریم مسیلها، انهار، رودخانه ها و کانالهاي آب، حـریم خطـوط    -ب

  .د آب، نفت،گازبرق فشار قوي و حریم لوله هاي تاسیساتی مانن

  .فضاهاي تفریحی و بازي بچه ها و پارکهاي کودك -پ

  :همچنین تخصیص این اراضی به موارد زیر بالمانع است

  ، کتابخانه و فرهنگسرا )در هواي آزاد(مانند سینما و تئاتر : تاسیسات وابسته به پارك ها -الف

.زمین ها و تاسیسات ورزشی کوچک روباز  - ب

  .منبع آب، پست ترانسفورماتور، ایستگاه گاز: شهري  تاسیسات و تجهیزات -ث

  ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-7-2

حداقل مساحت زمـین بـراي احـداث    .تفکیک اراضی مربوط به پارکها و فضاي سبز و تفریحی موجود مجازنمی باشد 

متـر مربـع، و در    8000یه متر مربع، در سطح ناح 2500پارك و فضاي سبز و تفرجگاه مربوط به آن در سطح محله 

  .می باشدمتر مربع  30000سطح شهر برابربا 

متر مربع به هنگام تفکیک قطعـات   500احداث فضاهاي سبز در مقیاس واحد هاي همسایگی به مساحت  - 

.در اراضی با کاربري مسکونی پیشنهاد می گردد

  دمتر تعیین میشو 65متر مربع  8000حداقل طول زمین یک پارك به مساحت - 

  متر تعیین میشود 90متر مربع  30000حداقل طول زمین یک پارك به مساحت - 

متر تعیین میشود 30متر مربع  2500حداقل طول زمین یک پارك به مساحت - 

  ضوابط ساختمانی حوزه فضاي سبز -3-7-3

وشـیده بـه   درصد از سطح کل زمینهاي پارك و فضاي سبز تجهیز شده را میتـوان بـه فضـاهاي سرپ    5حداکثر  -الف

بدیهی است این مستحدثات غیر قابل تفکیـک بـوده و   . منظور استفاده هاي مرتبط و فضاهاي فرهنگی اختصاص داد

  .صرفا در خدمت پارك می باشد

  .متر مربع و بیشتر الزامی است 2500احداث سرویسهاي بهداشتی در پارکها و فضاي سبز با وسعت  -ب

  .از ضوابط مذکور مستثنی هستندفضا هاي سبز خطی،رفوژها و حرایم  -پ

  ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ  -7-4- 3

  :مختلف به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل است فضاي سبز  در مقیاس هاي مختلف حداقل مساحت پارکینگ کاربریهاي

  فضاي سبزهاي عمومی مورد نیاز جدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(گ مبناي تعداد پارکین  نوع کاربري

  فضاي سبز عمومی
  متر مربع 300به ازاي هر : ناحیه اي

  متر مربع250هر : شهري 

واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه موتـوري       1عالوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیل  -

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(

  .باشد مترمربع می3ساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري ـ حداقل م
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  ابعاد جا پارك و عرض راهروها و نحوه دسترسی پارکینگ 

  .طرح پارکینگ شامل محلهاي ورود ، خروج و توقف آنها بوده و می بایست با رعایت مالحظات زیر ارائه گردد

دستگاه به باال  25متر و از  5/3گاه اتومبیلدست 25حداقل عرض رمپ جهت دسترسی به پارکینگ براي حداکثر  -1

  .متر تعیین می گردد  5/3متر یا با ورودي و خروجی هاي مجزا با حداقل عرض  5

  .درصد تعیین می گردد که شروع آن می بایست در حریم ملک باشد  15حداکثر شیب رمپ  -2

  .متر می باشد 9/1ارتفاع سقف رمپ حداقل  -3

  .مخصوص معلولین جسمی با عالمت استاندارد مشخص شود  باید محل جا پارکهاي -4

  .فاصله واقع بین جا پارکهاي معلولین جسمی باید با خط کش مشخص شود -5

  

  اراضی با کاربري ورزشی -3-8

  :عملکرد هاي مجاز -3-8-1

و سرپوشـیده،   استفاده از این اراضی به منظور احداث زمین ها و تاسیسات ورزشی شامل استادیوم،اسـتخرهاي روبـاز  

... و ، باشـگاههاي ورزشـی  و مجموعـه هـاي آبـی    سالنهاي چند منظـوره ورزشـی  زمین هاي بازي روباز و سرپوشیده،

مجازبوده و ایجاد تاسیسات وابسته به فضاهاي ورزشی مانند سالن هاي ورزشی سرپوشیده براي ورزش هـاي رزمـی،   

  .ضاي سبز بالمانع استسالنهاي بدنسازي و نیز خدمات وابسته به آنها مانند ف

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-8-2

براي استفاده هاي ورزشی در سطح محله، حـداقل مسـاحت زمـین برابـر     . تفکیک این اراضی مجاز نیست  - 

ضمن اینکه اراضی مورد نیـاز  . متر مربع تعیین می گردد 8000متر مربع و در سطح ناحیه  و شهري 2000

ح مختلف محله اي، ناحیه اي و شهري با توجه به سرانه مورد نیاز در طـرح جـامع،   عملکرد ورزشی در سطو

.پیش بینی گردیده است

  متر تعیین میشود 30متر مربع  2000حداقل طول یک زمین ورزشی به مساحت - 

متر تعیین میشود 70متر مربع  8000حداقل طول یک زمین ورزشی به مساحت - 

  حوزه ورزشی ضوابط و مقررات ساختمانی -3-8-3

  .مجتمع هاي ورزشی می بایدرعایت شودوضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی در مورد احداث واحد ها -الف

اراضی ورزشی در مقیاس محله و ناحیه بویژه در نواحی به منظور ایجاد زمینهاي باز ورزشی نظیر زمین فوتبـال،   -ب

داث تاسیسات ورزشی نظیر سالنهاي سرپوشیده حداکثر تا سقف والیبال، بسکتبال، هند بال، تنیس روي میز ونیز اح

درصـد و ارتفـاع آن    80در این سالنها حداکثر تراکم ساختمانی . متر مربع در داخل این اراضی تعیین می شود 250

در غیـر اینصـورت گـزارش تـوجیهی توسـط مهنـدس مشـاور داراي        . باید تابع منطقه مسکونی همجوار خـود باشـد  

پـس از تصـویب، تغییـر    . ارجـاع مـی گـردد    5ا شهرساز عضو نظام مهندسی، تهیه و به کمیسیون ماده صالحیت و ی

  .تراکم، مجاز خواهد بود
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شامل حداقل اطالعات در باب موضوع مورد نظر  میبایست که مقید به تهیه طرح توجیهی است ییتقاضا هرگونه :تبصره 

مطالعات مربوط به سیماومنظر شهري ورعایت همجواري ها،دسترسی هانحوه تامین پارکینگ و  مانند سطح اشغال تراکم ،

  .بود نخواهد طرح قابل 5 ماده  کمیسیون و فنی کمیته در فوق اطالعاتفاقد تقاضاهاي. گردد ارائه شهرداري به ...و 

غال حداکثر سطح اشـ ) متر مربع 10000بویژه اراضی بزرگتر از (در اراضی ورزشی در مقیاس شهر و منطقه  -پ

درصد فضاي باز می تـوان نسـبت بـه     80از . درصد مساحت زمین بعنوان سالنهاي سرپوشیده اختصاص یابد 20

احداث فضـاهاي روبـاز نظیـر زمینهـاي بـازي، فضـاهاي سـبز، زمینهـاي ورزشـی و تفریحـی ونظـایر آن اقـدام             

ور مجوزهـاي قـانونی، مـی    مشخصات ساخت و ساز و رابطه فضا هاي پر و خالی در این حالت، پیش از صد.نمود

  .برسدو یا دستگاههاي فنی وابسته  بایست به تایید سازمان تربیت بدنی استان 

احداث مراکز ورزشی توسط دستگاههاي مختلف بهره بردار همچون کارخانجات، ادارات، دانشگاهها و امثـال   -ت

مجوزهاي قانونی مـی بایسـت بـه     آن تابع مقررات تربیت بدنی استان بوده و مشخصات طرح آنها پیش از صدور

  .برسدو یا دستگاههاي فنی وابسته تایید سازمان تربیت بدنی استان 

  .در جداول زیر اورده شده است سرپوشیده و سرباز ابعاد بهینه مربوط به سالنها و اراضی ورزشی-ج 

  ابعاد بهینه سالنهاي ورزشی با توجه به ابعاد بین المللیجدول 

)طول * عرض * اع ارتف( ابعاد سالن  )متر مربع (سطح سالن نوع ورزش

چند منظوره باابعاد بهینه)  5/36*32*( 9 1168 والیبال ، تنیس ، بسکتبال ، بدمینتون

پیشنهادي)  36*  5/22* ( 60/7 810 خرك ، حلقه ، حرکات زمینی ، بارفیکس

  

  پوشیدهجدول ابعاد بهینه سالن هاي سر

نوع سالن )طول* عرض * (ارتفاع  )متر مربع(مساحت کف 

براي تمرینات 5) *19 *35 ( 665

براي مسابقات 6) *27*60 ( 1620

  ضوابط و مقررات مربوط به تامین پارکینگ  - 8-4- 3

  :به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل است ورزشیحداقل مساحت پارکینگ کاربریهاي 

  ورزشیهاي هاي عمومی مورد نیاز فعالیتجدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري

  مراکز ورزشی

  براي مکان هاي ورزشی بدون تماشاچی مترمربع زیربنا 80هر 

  تماشاچی درزمین هاي ورزشی داراي تماشاچی10به ازاي هر 

  متر مربع استخر یا یک واحد براي هر سه رختکن 25به ازاي هر 

واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه موتـوري       1یاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیل عالوه بر پارکینگ مورد ن -

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(

  .باشد مترمربع می3ـ حداقل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري 
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   هنري-زمینهاي با کاربري فرهنگی -3-9

  :عملکرد هاي مجاز -3-9-1

از قبیل کتابخانه کودکان، سالن اجتماعات، سـالنهاي سـینما و   ی به منظور احداث مراکز فرهنگی ستفاده از این اراضا

سـالن   موزه، کتابخانه، قرائت خانه،  ،، انجمن ها، فرهنگسرا و موزه هاي مردم شناسی و آثارتاریخیها تئاتر، کتابخانه 

،بنیادها و کانون و دفاتر مرکزي روزنامه ها و مجالت  سات انتشاراتی، نمایشگاه،آرامگاه مشاهیر،موسکوچک اجتماعات

، مراکز صدا و سیما، سالن کنسرت، نگارخانه ها،مجتمع هـاي  ، بناهاي یادبود ي پرورش فکري  کودکان و نوجوانانها

  .مجاز می باشد... وفرهنگی 

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-9-2

حـداقل مسـاحت   . اربري زمین به این کاربري اختصاص یافته اند، مجـاز نیسـت  تفکیک زمینهایی که در طرح ک- 

  .زمین براي احداث مراکز فرهنگی براساس الگوي وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی خواهد بود

میراث فرهنگی، صنایع دسـتی   اداره کلجهت بهسازي و بازسازي بناها و اماکن تاریخی، رعایت الگوها ومقررات - 

.امی استو گردشگري الز

مازادبرحـداکثرتراکم  )تـا حـداکثریک طبقـه   (درصورت تجمیع قطعات،امکان استفاده ازتراکم ساختمانی تشـویقی - 

  .ساختمانی مجازبالمانع است

  هنري-ضوابط و مقررات ساختمانی حوزه فرهنگی  -3-9-3

رعایـت اسـتانداردها و   بسته به مـورد طـرح بـا     هنري -ضوابط ساخت و ساز و تراکم ساختمانی در اراضی فرهنگی -

  .ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود

متر از بر مشـرف بـه گـذر دسترسـی در اراضـی بـا کـاربري         5در احداث ساختمان عقب نشینی به میزان حداقل  -

  .مساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب میگردد. فرهنگی جهت توقف وسایط نقلیه الزامی است

متـر مربـع    500متـر بـراي کاربریهـاي فرهنگـی کـه مسـاحت قطعـه آن کمتـر از          5ی به میزان عقب نشین :تبصره 

  .است،الزامی نیست

بیشتر باشـد ،    هنري-فرهنگی يدر صورتی که طبق ضوابط تراکمی ، تعداد طبقات بافت مسکونی پیرامونی کاربري ها: تبصره

  .، مالك ضوابط تراکمی محدوده مسکونی پیرامونی خواهد بود ...از جمله تامین پارکینگ و در صورت رعایت سایر ضوابط طرح

  

  ضوابط و مقررات پارکینگ -3-9-4

  هنري فرهنگیهاي عمومی مورد نیاز فعالیتهاي جدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري  ردیف

  مترمربع زیربنا 50هر   کتابخانه  1

  ندلیص 10به ازاء هر   سینما و تاتر  6

  

واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه موتـوري       1عالوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیل  -

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(
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  .باشد مترمربع می3ـ حداقل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري 

باشد میزان تأمین پارکینگ با توجـه بـه ضـوابط     می) هاي مختلف استفاده(ها مختلط ـ در ساختمانهایی که کاربري آن

  .گیرد ها صورت می پارکینگ هر یک از کاربري

  .درصد از پارکینگ مورد نیاز فعالیت ها می بایست بر معبر  و بدن حصار تامین گردد 50حداقل :تبصره

  

  زمینهاي با کاربري مذهبی -3-10

  :مجاز عملکرد هاي -3-10-1

  ... و  ، آتشکده، هیئت ها، ، مهدیه هااحداث مصلی، مسجد، حسینیه، تکیه و اماکن مذهبی اقلیت ها

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-10-2

حداقل مساحت . تفکیک زمینهایی که در طرح کاربري زمین به این کاربري اختصاص یافته اند، مجاز نیست- 

و اداره   و اداره کـل اوقـاف   راساس الگوي وزارت فرهنگ وارشـاد اسـالمی  زمین براي احداث مراکز مذهبی ب

  .خواهد بودتوسعه و تجهیز مساجد 

، رعایت الگوها ومقررات سازمان میـراث  همچون امامزاده ها جهت بهسازي و بازسازي بناها و اماکن تاریخی- 

.الزامی است و وزارت ارشاد اسالمی فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

برحداکثرتراکم مازاد)تا حداکثریک طبقه(تجمیع قطعات،امکان استفاده ازتراکم ساختمانی تشویقی رتدرصو- 

  .ساختمانی مجازبالمانع است

  

  ضوابط و مقررات ساختمانی حوزه  مذهبی -3-10-3

  .خواهد بود اداره کل اوقافمقررات ساختمانی این اراضی مطابق  ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و - 

درصد مساحت زمین می باشد و تراکم ساختمانی تـا   60همکف ر اراضی مذهبی حداکثر سطح اشغال در د - 

  حداکثر یک طبقه بیشتر از پهنه مسکونی که قطعه در آن واقع شده است بالمانع خواهد بود

بري متر از بر مشرف به گذر دسترسی در اراضی با کار 5در احداث ساختمان عقب نشینی به میزان حداقل  - 

  .مساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب میگردد. مذهبی جهت توقف وسایط نقلیه الزامی است

  .متر مربع است،الزامی نیست 500کمتر از  هامتربراي کاربریهاي  مذهبی که مساحت آن 5عقب نشینی به میزان  :1تبصره 

بیشـتر باشـد ،  در    ي مـذهبی یرامونی کاربري هـا در صورتی که طبق ضوابط تراکمی ، تعداد طبقات بافت مسکونی پ: 2تبصره

  .، مالك ضوابط تراکمی محدوده مسکونی پیرامونی خواهد بود ...از جمله تامین پارکینگ و صورت رعایت سایر ضوابط طرح

  

  ضوابط و مقررات پارکینگ -3-10-4

  :به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل است مذهبیحداقل مساحت پارکینگ کاربریهاي 

  مذهبیهاي عمومی مورد نیاز فعالیتهاي جدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري

  مذهبی مساجد و سایراماکن 
  ي مساجدمترمربع زیربنا 30براي هر 

  براي مصلی مترمربع زمین 200به ازاء هر 
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واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه      1اتومبیـل  عالوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینـگ  - 

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(موتوري 

.باشد مترمربع می3حداقل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري - 

  

  صنعتی -زمین هاي با کاربري کارگاهی -3-11

  :عملکرد هاي مجاز -3-11-1

گروه الف در گرو ه بندي  ث کارگاههاي کوچک و غیر مزاحم تولیدي و تعمیراتیاستفاده از این اراضی به منظور احدا

در مورد موضوع کارگاه ها الزم است مفـاد  . بالمانع است در زیر   مطابق جدول ارائه شده هاي سازمان محیط زیست

ونی شهرها رعایت دستور العمل سازمان حفاظت محیط زیست در مورد کارگاهها و صنایع قابل احداث در محدوده قان

  . گردد

فعالیت ها مقیاس

  :فلزي 

  واحد قلمزنی انواع فلزات  -1

  واحد تراشکاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ریخته گري و آبکاري حداکثر تا سه دستگاه تراش -2

  )صرفا در مناطق صنعتی درون شهري ( واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیومی  -3

  )صرفا در مناطق صنعتی درون شهري ( کانال کولر ، لوله بخاري  واحد تولید -4

  واحدهاي طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش  -5

تن در سال صرفا مناطق  100واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیوم ازورق آماده بایک سیستم خم کن حداکثر  -6

  صنعتی داخل شهري 

  ر گیر از قطعات آماده واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبا -7

  )پرس بست فلزي به دو انتهاي شیلنگ فشار قوي ( واحد تولید اتصاالت هیدرولیک  -8

  واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل  -9

  واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز  -10

  واحد تولید ترموستات  -11

  :کانی غیر فلزي 

  ن کوره روب واحد تولید مصنوعات شیشه اي بدون بدو -1

  واحد تولید آیینه ، پوکه آمپول ، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره  -2

  )صنایع دستی ( واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی  -3

  واحد تولید پودر جوشکاري  -4

  :شیمیایی 

  واحد تولید آب مقطر  -1

  )با استفاده از رول آماده ( واحد تولید نایلون و نایلکس و سلفون  -2

  د صرفا برش اسکاچ ظرفشویی واح -3

  واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز -4
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فعالیت ها مقیاس

  :نساجی 

  واحدهاي قالیبافی ، زیلوبافی و نمد مالی دستی و دست بافتها -1

  شیرازه دوزي حاشیه موکت و فرش ماشینی  -2

  )تن در سال  100یا حداکثر ( ثر سه دستگاه جوراب بافی حداک -3

  ) سال  تن در100یا حداکثر ( سه دستگاه کشبافی و تریکو بافی ، گرد بافی،کتن وراشل حداکثر تا -4

  دست انواع لباس و پوشاك در سال  30000واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر  -5

  واع نوار و روبان تولید طناب نخی یا کنفی ، تور ماهیگیري ، قیطان ، ان -6

  واحد دوزندگی لحاف و تشک  وبالش بدون خط حالجی یا با استفاده از پشم شیشه  -7

  مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره ( واحد چاپ  پارچه به روش دستی  -8

  )غیر موتوري ( پارچه بافی دستی  -9

  واحد تولید فتیله تفت سوز و نوارهاي صنعتی  -10

  د تولید الیاف پروپلین واح -11

  :چرم 

  واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف ، دستکش ، جلد چرمی و نظایر آن  -1

  واحد تولید  مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی ، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده  -2

  جفت در سال  90000واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا -3

  جفت در سال  90000کفش ماشینی حداکثر واحد تولید  -4

  واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از چرم  -5

  واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم  -6

  :سلولزي 

  واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده -1

  واحد تولید پاکت خواروبار و مراسالت مشابه آن  -2

  دیواري از کاغذ آماده و چاپ شده  واحد تهیه کاغذ -3

  واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده  -4

  واحد تولید لوازم التحریر کاغذي و مقوایی از ورق آماده  -5

  واحد صحافی و چاپخانه هاي ساده  -6

  واحد تولید مصنوعات چوب پنبه اي  -7

  واحد تجاري و خراطی بدون الوار سازي  -8

  متر مکعب چوب در سال بدون رنگ آمیزیواحد  200و سایر مصنوعات چوبی تا واحد مبل سازي  -9

  تولید انواع فیلترهاي کاغذي از جمله فیلترهاي هوا با استفاده از ورق آماده  -10

  واحد تولید انواع دوك و لوله طاقه پیچی مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده  -11

  از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی تولید محصوالت ساخته شده - 12 

  واحد بسته بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغذ آماده  -13

  واحد پرس کاري و چسباندن روکش نئوپان  با استفاده از روکش آماده  -14

  دستگاه در سال  200واحد تولید قایق هاي چوبی و بلم تا  -15

  ستنسیل از کاغذ آماده واحد تولید کاربن و ا -16

  واحد تولید کالسور و زونکن از مقواي آماده  -17

  واحد تولید سازهاي سنتی  -18
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فعالیت ها مقیاس

  :غذایی 

  تهیه و بسته بندي خشکبار بدون شستشو  -1

  بسته بندي خرما بدون شستشو  -2

  تن در سال  3000ید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا واحد تول -3

  )نبات ریزي ( واحد تولید نبات  -4

  تن در سال  300واحد تولید گز و سوهان تا  -5

  واحد بسته بندي نمک و ادویه جات  - 6

  واحد بسته بندي چاي  -7

  واحد بسته بندي قهوه  -8

  ال به روش  نم زدن و بدون روش پخت تن در س 300واحد تولید قند حبه و کله تا  -9

  واحد بسته بندي عسل  -10

  تن در سال  100تولید بستنی تا  -11

  تن در سال  300تولید شیرینی و نان تا  -12

  تن در سال  300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -13

  تن در سال  100واحد بسته بندي کره و سایر لبنیات تا  -14

  تن در سال  300و شکالت تا تولید بیسکویت  -15

  تن در سال   300واحد رشته بري تا  - 16

  تن در سال  300واحد ماکارونی سازي تا  -17

  )مخصوص کندوي عسل ( واحد تولید آج موم  -18

  واحد بسته بندي سبزیجات و میوه جات  -19

  )صرفا در مناطق صنعتی درون شهري بایستی استقرار یابند ( واحد تولید یخ  -20

  واحد تولید نان بستنی  -21

  واحد بسته بندي گالب  -22

  واحد بسته بندي عرقیات گیاهی  -23

  واحد بسته بندي جو بدون عملیات بوجاري و شستشو  -24

  واحد سورتینگ و بسته بندي حبوبات بدون بوجاري  -25

  واحد تولید ، بهبود دهنده کیفیت آرد  - 26

  غالت آماده بودن عملیات بوجاري و آسیاب واحد تولید غذاي کودکان آرد  -27
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فعالیت ها مقیاس

  دارویی ، آرایشی و بهداشتی 

  )فرموالسیون ( واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی- 1 

  واحد اختالط و بسته بندي پودر ازاله مو -2

  اکسیژنه  واحد تولید قرص و پودر-3

  واحد تولید اکسیدان ، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوند اکسیژن -4

  واحد تولید اسانس ، تنطور ، الکالوئید از مواد شیمیایی -5

  واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6

  :برق و الکترونیک 

  واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ -1

  دون آبکاري و لوستر از قطعات آماده واحد تولید آنتن تلویزیون ب-2

واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ  مشروط بر اینکه عملیات کوره اي و عملیات تر نداشته باشد -3

.  

  واحد تولید لوازم پزشکی ، آزمایشگاهی و آموزشی ، قطعات الکترونیک  -4

  یره واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غ -5

  واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاري  -6

  واحد تولید انواع ساعت  -7

  واحد طراحی و تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ  -8

  واحد تولید رادیو و تلویزیون  و لوازم صوتی و تصویري  -9

  عالمت دهنده سمعی و بصري واحد تولید دستگاههاي برقی  -10

  واحد تولید سیستم هاي مخابراتی مراکز تلفن  -11

  )کامپیوتر ، لوازم اداري و لوازم دقیق الکترونیکی ( واحد تولید لوازم الکترونیکی  -12

  واحد تولید کنترل هاي ولتاژ و فرکانس  -13

  واحد تولید آفتامات  -14

  واحد تولید مودم  و میکروکنترل  -15

  واحد طراحی و مونتاژ تایمر -16

  واحد تولید کارت و بردهاي کامپوتري  -17

  :کشاورزي 

  )فاقد محدودیت فاصله از مکان مسکونی  4تا ردیف ( واحد زنبورداري و پرورش ملکه -1

  قطعه  100واحد پرورش پرندگان زینتی تا -2

  واحد پرورش کرم ابریشم -3

  واحد پرورش ماهی زینتی-4

  دامپزشکی آزمایشگاه -5

  :ماشین سازي

  درجه ریخته گري ، فیکچر ، قالب قطعات استاندارد ، قالب قید و بست و ابزار قالب ، مدل ( واحد قالب و مدل  -1

  )پمپهاي دیاگرامی ، کف کش ، لجن کش و تجهیزات تصفیه ( واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب  -2

آسانسور و قطعات آسانسور ، پله برقی ، باالتراك ، جرثقیل سقفی ، ( ی واحد ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل مکانیک -3

  )جرثقیل ... جرثقیل پشت کامیونی ، جک پالت باالبر و قطعات مربوطه ، نوار نقاله و 

پمپهاي خالء ،وکیوم آتش نشانی ، آب ، کمپرسورهاي صنعتی و مصرفی ، گارازي ، مواد فله و ( واحد پمپ و کمپرسور  -4

  ) ه هاي بادي تلمب
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  :موارد زیر نیز می توانند در این اراضی احداث شوند

  .تاسیسات برق و آب پست و مخابرات و منبع آب، پست ترانسفورماتور،: تاسیسات و تجهیزات شهري -الف

  .انبار  -ب

  مسجد و فضاهاي مذهبی-ج

  

.متر می باشد 300حداقل مساحت الزم جهت این گونه کاربري ها  :و مقررات تفکیک و تجمیعضوابط  -3-11-2

  صنعتی -ضوابط و مقررات ساختمانی حوزه اراضی کارگاهی   -3-11-3

  .درصد مجاز است 30حد اکثر سطح اشغال این کاربري ها   -

  طبقه مجاز است 1حداکثر تعداد طبقات   -

  .باز بالمانع است تامین پارکینگ در فضاي  -

درصد می توان براي احداث تاسیسات مشترك نظیر سرویس بهداشـتی، حمـام، نمـاز خانـه و      10از کل فضاي باز  -

  .اتاقک نگهبانی استفاده نمود

  .درصد فضاي باز اختصاص به فضاي مشجر و گل و چمن کاري دارد 15حداقل  -

  صنفی ذیربط تعیین میگرددحداکثر ارتفاع این فعالیت ها از طرف سازمانهاي  -

نوع احداث کارگاه ها دراین اراضی به صورت درون گرا بوده و ازشبکه هاي اختصاصی و یا فضـاي بـاز مـی تواننـد      -

  .دسترسی مستقیم داشته باشند

  .بود معبرممنوع میباشد و بهره گیري از بر معبر صرفا به عنوان بار انداز مجاز خواهداستقرار واحد هاي کارگاهی بر  -

  

  ضوابط و مقررات پارکینگ -3-11-4

  :به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل است صنعتی و کارگاهیحداقل مساحت پارکینگ کاربریهاي 

  کارگاهی - صنعتی هاي عمومی مورد نیاز فعالیتهاي جدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري

  متر مربع هر کدام بیشتر بود 125کارگر و یا هر 3ازاي هر  به  و کارگاهی واحد هاي صنعتی

  

  حمل و نقل  و انبارزمین هاي با کاربري  -3-12

  :عملکرد هاي مجاز -3-12-1

استفاده از این اراضی به منظور کاربري حمل و نقل نظیر گاراژ، پایانه هاي کامیون و مسافر، پایانه هاي اصلی اتوبوس 

هـاي سـواري درون    پایانـه  بوس شهري و بین شهري، ایسـتگاههاي سـواري خـط ویـژه،     شهري و بین شهري، مینی

معـابر و وپارکینـگ هـاي محلـه اي     ، سیلو و انبارهاي کوچک،انبارهاي اصلی کاال  ،سردخانه ها شهري و بین شهري،

  .شده است پیش بینی ....و ، تاسیسات وایستگاههاي مترو اي عمومی و اتوبوس رانی شهريه معابر و پارکینگ

  :عالوه بر عملکرد فوق احداث موارد ذیل نیز در این زمین ها بالمانع است
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  .منبع آب و پست ترانسفورماتور همانند:  تاسیسات و تجهیزات شهري  -الف

  .پایانه هاي نوبت دهی کامیون -ب

  .گاراژهاي خدمات فنی و سرویس وسایط نقلیه -پ

  .ت گیريمرکز سوخو  )پارکینگ عمومی(توقفگاه  -ت

  . استقرار انبار مواد خطرناك مانندمواد اشتغال زا و غیره در داخل محدوده قانونی شهر مجاز نمی باشد:1تبصره

  .بودشرکت نفت خواهدسوخت گیري مشروط به رعایت ضوابط سازمان محیط زیست محیطی ومراکزاستقرار:2تبصره 

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-12-2

پایانه هاي اصلی همچون مسافربري بین شهري، راه آهن و فرودگاه تابع ضـوابط و مقـررات   احداث و توسعه - 

  .است شهرسازيوزارت راه و 

در تفکیک اراضی فوق بایـد ضـوابط   . مترمربع خواهد بود 300حداقل مساحت تفکیک براي عملکرد انبارها - 

سترسی کافی ومناسب به شبکه ارتباطی مربوط به معابر رعایت گردد و هر یک از واحد هاي مربوطه نیز از د

  .برخوردار باشند

  انبار است تابع این ضابطه میباشند -تخمه، کدو و آفتابگردان که فعالیت رایج آنها تجاري احداث انبارتفکیک زمین و:تبصره

  ضوابط و مقررات ساختمانی حوزه اراضی حمل و نقل و انبار  -3-12-3

  .درصد سطح کل زمین خواهد بود 70بري ها حداقل فضاي باز این نوع از کار -

درصد می توان براي احداث تاسیسات مشترك نظیر سرویس بهداشـتی، حمـام، نمـاز خانـه و      10از کل فضاي باز  -

  .اتاقک نگهبانی استفاده نمود

  .درصد فضاي باز اختصاص به فضاي مشجر و گل و چمن کاري دارد 15حداقل  -

  ها از طرف سازمانهاي صنفی ذیربط تعیین میگرددحداکثر ارتفاع این فعالیت  -

  

  ضوابط و مقررات پارکینگ -3-12-4

  :به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل است حمل و نقل و انبار حداقل مساحت پارکینگ کاربریهاي 

  انبارهاي عمومی مورد نیازجدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري

  متر مربع100ه ازاي هر ب  انبار

  

  

  زمین هاي با کاربري تاسیسات و تجهیزات شهري -3-13

  :عملکرد هاي مجاز -3-13-1

  احداثاستفاده از این اراضی به منظور

مخازن آب زمینی و هوایی ، تصـفیه خانـه هـاي آب و فاضـالب     برق، مخابرات، گاز، فاضالب  :تاسیسات شهري -الف 

، آب و فاضالب ، سرویس هاي عمومی  بهداشتی و حمام  ایستگاههاي تنظیم فشار گاز
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

ایسـتگاههاي  ، ایستگاههاي جمع آوري زبالـه  ،ن میوه و تره بار ، پایانه هاي حمل و نقل بارادیمی :تجهیزات شهري -ب

  :بالمانع است نیز موارد زیر استقرارونیزمجازاست ،جایگاههاي سوخت ونمایشگاههاي دائمی 115آتش نشانی، اورژانس

  .کارواش با تعرفه تجاري -الف

  کاربري خدماتی و تجاري در حد نیاز مراجعان به این مراکز سوخت رسانی-ب
  

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-13-2

تفکیک این اراضی با در نظر گرفتن معیارهاي دستگاههاي ذیربط و با رعایت حداقل معیار تفکیک مربوط به هر یـک  

  .در این حوزه بالمانع خواهد بود از استفاده هاي مجاز

  

  ضوابط و مقررات حوزه کشاورزي و باغات-3-14

  :عملکرد هاي مجاز -3-14-1

این زمین ها بعنوان اراضی حفاظت شده بخشی از زمین هاي داخل محدوده قانونی شهر است کـه بـه سـبب برخـی     

  . تغییرات در وضع موجود گردد،مجاز نمی باشد ویژگیها انجام هر نوع فعالیت ساختمانی در آنها که به هر نحو موجب 
  

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-14-2

چنانچـه ایـن   .قانون زمین شهري صورت می پـذیرد  14هر نوع تفکیک در این اراضی بر اساس دستور العملهاي ماده 

در (فضـاي سـبز عمـومی     دایرخارج شود، فقـط میتوانـد بـه   حالت کشاورزي وباغات واراضی کشاورزي به هردلیلی از

  .تبدیل گردد) فضاي سبز(و یا خدمات مورد نیاز بر اساس کاربریهاي مجاز در حوزه پیش گفته ) اختیار شهرداري
  

  اراضی باغات و کشاورزيضوابط ساختمانی در  -3-14-3

  .است قانون زمین شهري 14هرگونه ساخت و ساز و دخل و تصرف در باغات و اراضی تابع دستورالعمل ماده 

  

  گردشگري -تفریحی  هايزمین هاي با کاربر -3-15

  :عملکرد هاي مجاز -3-15-1

  :می باشد به شرح زیر  این اراضی جهت احداث واحد هاي گردشگري و پذیرایی

هتـل،   ،، اردوگاههـاي جهـانگردي  هربازي، سایر مراکـز تفریحـی ویـژه   ، شحش، باغ و، هتل آپارتمان و متلمسافرخانه

  و هرگونه مجتمع مهمان پذیر،  بزرگ نهاي جشن و میهمانیسال مهمانسرا،

  :در این اراضی امکان پذیر می باشدنیز احداث کاربریهاي زیر 

  .آماده سازي فضاهایی با سازه سبک و چادر  -الف

  .استقرار واحد هاي پستی و مخابراتی -ب

  .مسافران و گردشگرانرستورانها، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها صرفاٌ جهت تامین نیاز  -پ

  .پست برق، گاز و آب جهت تامین نیاز مسافران و گردشگران -ت

  .نمازخانه، وضوخانه و سرویسهاي بهداشتی جهت تامین نیاز مسافران و گردشگران -ث
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  .واحد هاي تجاري نظیر خرده فروشی، میوه فروشی و عرضه محصوالت و صنایع دستی-ج

  فضاهاي سبز عمومی-چ

  پارکینگ -ح

  .و سایر عملکردهاي مناسب با تامین نیاز مسافران در کمپ -خ

  استقرار مراکز سوخت گیري مشروط به رعایت ضوابط ایمنی- 

  

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-15-2

  :اراضی واقع در این کاربري به دو صورت می باشد

تفریحی و گردشـگري در  که  به صورت در ورودي شهر از سمت فیرورق و ورودي شهر از سمت تبریز اراضی واقع  -1

  .میباشند  اختالط با کاربري مسکونیمجاز

عملکردهاي کاربري گردشگري و پذیرایی، واقع در حوزه هاي مسـکونی کـه در مقیاسـهاي ناحیـه اي و شـهري       -2

  .تعریف شده اند 

و یا تفریحی و توریسـتی   اییپذیر –و چگونگی احداث بنا در اراضی با کاربري جهانگردي  ضوابط و مقررات تفکیک -

  .مطابق جدول ارائه شده در صفحه بعد می باشد

جهانگردي به عنوان کاربري مجاز در هر یک از حوزه کاربریهاي طرح جامع و  –در صورتی که واحدهاي پذیرایی  - تبصره 

  .آن حوزه الزامی خواهد بود در ) به استثناي حداقل فضاي باز(د رعایت ضوابط تفکیک و ساختمان تفصیلی قابل احداث باش

  

  جدول ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع مجتمع هاي اقامتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـازاد برحـداکثرتراکم   ) تا حداکثر یک طبقه(تجمیع قطعات، امکان استفاده از تراکم ساختمانی تشویقی درصورت  -

  .ساختمانی مجاز بالمانع است

  

  

گروه بندي حداقل نصاب تفکیک شرح

متر مربع 5000کمتر از 

2000
–مجتمعهاي تفریحی 

)اقامتی( توریستی

هزارمتر مربع با یک هکتار5000

هکتار 4تا1

هکتار 5تا 2

هکتار 5بیشتر از 

400 رستوران و تاالر پذیرایی
واحدهاي

50 واحدهاي پذیرایی مغازه اي

ستاره 5 3000

)مهمانخانه (هتل

واحدهاي اقامتی

ستاره 4 2500

ستاره 3 2000

ستاره 2 1500

ستاره 1 1000
ستاره 3 1500

ستاره 2 1000
هتل آپارتمان

ستاره 1 500

500 خوابگاه
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  گردشگري -تفریحی مقررات ساختمانی دراراضی   -3-15-3

اعـم از رسـتوران، مسـافرخانه،    احداث تمامی مراکز طبقه بندي شده تحت استفاده هاي جهانگردي و پذیرایی،  -الف

هتل و هرگونه مهمان سرا در حوزه گردشگري و پذیرایی که به آن اشاره شده است با رعایت کلیه ضـوابط و مقـررات   

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز خواهد بود

  . الزامی استپیش از صدور مجوزهاي قانونی احداث بنا، اخذ مجوز وزارت مذکور یا سازمانهاي تابعه آن  -ب

متر از بر مشرف به گذر دسترسی جهت توقف وسایط نقلیه الزامـی   5در احداث ساختمان عقب نشینی به میزان  -پ

  .مساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب خواهد شد. است

  .باشدمطابق جدول ارائه شده می  پذیرایی –چگونگی احداث بنا در اراضی با کاربري جهانگردي ضوابط و مقررات -ت

جهانگردي در مقیاس بیش ازسه ستاره مجموعه بر اساس طرح مصوب در سازمان  –در مورد مجتمع هاي پذیرایی  - 1تبصره 

از نظر تامین دسترسیها ، رعایت نماي مناسب و تامین تاسیسات ( ایرانگردي وجهانگردي و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج 

  .قابل اقدام خواهد بود ) ديزیر بنایی ، تامین فضاي باز مناسب ورو

، اشیاء یادگاري و سوغاتی در طبقه همکف هتلها ، صنایع دستی، پوشاكاحداث واحدهاي فروش اشیاء لوکس - 2تبصره 

  .حداکثر به میزان ده درصد سطح طبقه همکف مجاز میباشد

  .ددسترسی داشته باشد مترباش20پالك میبایست حداقل به دوشبکه گذرگاه که عرض یکی از آنهاحداقل – 3تبصره 

به منظور تامین حفاظت و ایمنی از خطرات آتش سوزي و جلوگیري از سرایت آن به ساختمانها ي مجاور کلیه -4تبصره 

 5/2یاشبکه گذرگاههاي مجاور میبایست از طبقه اول به باال حداقل پالکهاي مجاوراز) هتل و مهمانسرا (اضالع بناهاي توریستی

  .درصد پیشامدگی بنا خواهد بود  50متر با عمق  2درمورد مسافرخانه ها این عقب نشینی (رعایت گرددمتر فاصله میبایست 

از نظر حفاظت و ایمنی بیشتر ، دوري از سر و صداي ناشی از ترافیک و سایر عوامل مزاحم شهري درب ورودي  -5تبصره 

  .ه ارتباطی فاصله داشته باشد میبایست حداقل دو متر از حریم شبک) هتل و مهمانسرا ( اصلی بنا 

  .تامین فضاي پارکینگ از سطح فضاي باز غیر مجاز میباشد  - 6تبصره 

  

  : ضوابط مربوط به احداث هتل 

اینگونه هتلها می .هتلها انواع مختلفی دارندکه می توان ازآن جمله به هتلهاي تفریحی ، تجاري و اقامتی اشاره نمود 

استفاده اقشار مختلف مجهز باشند و بتوانند مشتریان در سطوح و طبقات مختلف بایست به تسهیالت اقامتی جهت 

  .را جلب کرده و امکانات الزم را در اختیارشان قرار دهند 

  :تخت و ضوابط ساختمانی آن به شرح زیر می باشد 100نیازو ضوابط احداث هتل باتعداد متوسط حداقل سطح مورد

  .متر مربع می باشد  6400مورد نیاز جهت بناي هر هتل  حداقل سطح: حداقل سطح مورد نیاز - 

متر  11طبقه و ارتفاع مجاز در آنها  3حداکثرتعداد طبقات در هتل هاي کوچک :تعداد طبقات و ارتفاع مجاز ساختمانی -

  .متر می باشد 17می باشد و در هتلهاي باالي متوسط حداکثر تعداد طبقات پنج طبقه و ارتفاع حداکثر 

نفر در هکتار در نظر گرفته شده و سیستم ساختمانی آنها از نوع  150حداکثر تراکم در هتلها:م سیستم ساختمانی تراک -

  .نا پیوسته خواهد بود 

  .متر در جلو و عقب و طرفین باشد  12حداقل عمق فضاي آزاد نبایستی کمتر از  -
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قات ساختمان به سطح زمین نمی بایست بیش از تراکم حداکثر ساختمانی یا نسبت سطح ، کل طب:تراکم ساختمانی  -

  .براي هتلهاي کوچک و صد در صد براي هتلهاي بزرگ باشد % 50

  

  :ضوابط مربوط به احداث متل 

  .متلها برحسب عملکردشان به چند دسته تقسیم می شوند 

د که عمدتا توسط این نوع متل در نقاط شهري یا حاشیه شهر ها ساخته می شون) : city motel( متل شهري   - 

با توجه به هزینه نسبتا باالي .افرادي که به منظور کار و فعالیت در شهر مقیم هستند مورد استفاده قرار می گیرد

احداث این متلها، بلحاظ قیمت باالي زمین به خصوص درنقاط مرکزي شهرها ، تعداد طبقات این نوع متلها حداقل 

  .سه طبقه پیشنهاد می شود 

میالدي درکشورهاي غربی مورد استقبال قرار  80جدیدي است که از اوایل دهه  ایده نسبتاً: به هتل متل ضمیمه- 

  .گرفت به خصوص درموردمتلهاي لوکس که با توجه به قیمت نسبتامناسب خوددر جاورت هتلها احداث می گردند

ساخته می شوند که با توجه به  به صورت دو طبقه اینگونه متلها معموالً :)high way mitels(متل میان راهی - 

متر  20000الی  7500سطح مورد نیاز براي پارکینگ و ارزان بودن نسبی زمین معموال در محوطه اي به مساحت 

  .مربع احداث می شوند 

اینگونه متلها معموال در مراکز تفریحی و ): resort motels(تفرجگاهی  –متلهاي واقع در نقاط تفریحی- 

ز شهر ساخته می شوند و با توجه به اینکه مسافرین اینگونه متلها به مقصد نهایی خود رسیده تفرجگاهی خارج ا

اینگونه متلها معموال .اند، میبایست از نظر تامین امکانات رفاهی و تفرجگاهی داراي سرویس دهی مناسبی باشند

  .ي قابل استفاده نباشندبه صورت فصلی کارمی کنندو در برخی از فصول سال ممکن است به دلیل شرایط جو

  :تختخوابو ضوابط ساختمانی آن به قرار زیر است  50حداقل ظرفیت هر متل 

  .متر مربع است  4000حداقل سطح مورد نیاز جهت احداث هر متل :حداقل سطح مورد نیاز  - 

  .متر عرض می باشد  50متر طول و  70حداقل ابعاد زمین هر متل شامل :حداقل ابعاد زمین  -

  .متر می باشد  7حداکثر تعداد طبقات متلها دو طبقه و ارتفاع مجاز :عداد طبقات و ارتفاع مجاز ساختمانی ت -

  .نفر در هکتار و سیستم ساختمانی آن ناپیوسته می باشد 125حداکثر تراکم :تراکم و نوع سیستم ساختمانی -

  .رصد سطح زمین می باشدد 25حداکثر سطح زیربنا جهت ساختمان متل ها :حداکثر سطح زیربنا -

  .متر خواهد بود 10عقب و طرفین ساختمان  –حداقل عمق فضاي آزاد در جلو :حداقل عمق فضاي آزاد -

  

  ) :مجموعه هاي اقامت موقت( ضوابط مربوط به احداث کمپینگ

  :اشد به شرح ذیل میب) روز  4تا2(ضوابط مربوط به احداث محوطه هاي کمپینگ براي اقامت کوتاه مدت: الف 

  .هکتار می باشد  80الی  10سطح مورد نیاز براي احداث این نوع کمپینگ برابر 

  :حداقل تجهیزات مورد نیاز عبارتند از 

  برق رسانی به محوطه استقرار چادرها در صورت لزوم  و مخزن نگهداري توزیع آب  - 

  وجود جاده سرویس رسانی و وجود جاده دسترسی مناسب براي مسافرین  - 

  ستفاده از مسیر هاي طبیعی براي پیاده روي در محوطه اراضی کمپینگا - 
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  )campfire ground (احداث محوطه ایمنی براي روشن کردن آتش  - 

  نماز خانه و  لوترین یا توالت صحرایی و نصب میز و نیمکت ثابت چوبی  - 

  براي جمع آوري فاضالب )   ceptic pool(احداث سپتیک پول  - 

  براي انبار کردن تجهیزات کلی کمپینگ  احداث انبار - 

  ضوابط ساختمانی آن به شرح ذیل می باشد 

  .متر مربع است  10000حداقل سطح زمین جهت احداث کمپینگ ها :حداقل سطح زمین مورد نیاز -

  .متر عرض باشد  80متر طول در  80ابعاد زمین کمپینگ نمی بایستی  کمتر از :حداقل ابعاد زمین -

  متر  4حداکثر تعداد طبقات کمپینگ ها یک طبقه و ارتفاع مجاز :قات و ارتفاع مجاز ساختمانی تعداد طب-

  .میزان سطح زیربنا در کمپینگ ها طبق طرح اجرائی تعیین خواهد شد :حداقل سطح زیربنا-

  .شد متربا 12عقب وطرفین درکمپینگ هانبایدکمتراز –حداقل عمق فضاي آزاد درجلو:حداقل عمق فضاي آزاد -

. نفر در هکتار باشد  250تراکم در سطح اراضی اختصاص یافته به کمپینگ ها نباید بیش از :تراکم و سیستم ساختمانی -

  .سیستم ساختمانی در کمپینگ ها ناپیوسته است

  

  

  جدول مشخصات مجتمع هاي اقامتی

  

  

  

حداقل عرض 

گذرگاه

تعداد 

طبقه

حداکثرتراکم ساختمانی 

)درصد ( مجاز

 حداکثرسطح

)درصد(اشغال
گروه بندي شرح

12+ 3 150 50 متر مربع 5000کمتر از 

مجتمعهاي 

–تفریحی 

)اقامتی( توریستی

14+ 5 200 40 هزارمتر مربع با یک هکتار5000

16+ 2 210 30 هکتار 4تا1

20+ 9 225 25 هکتار 5تا 2

20+ 10 250 25 هکتار 5بیشتر از 

16+ 4 210 70 400
واحدهاي

12+ 1 100 100 50

20+ 10 300 30 ستاره 5 3000

واحدهاي اقامتی

16+ 6 210 35 ستاره 4 2500

14+ 5 200 40 ستاره 3 2000

12+ 4 180 45 ستاره 2 1500

12+ 3 150 50 ستاره 1 1000

18+ 5 250 50 ستاره 3 1500

16+ 4 225 55 ستاره 2 1000

12+ 3 180 60 ستاره 1 500

16+ 5 250 50 500
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تختخواب500مساحت و استانداردهاي مربوط به فضاهاي مورد نیاز هتلهاي بزرگ یا متوسط با    جدول

  

وابط و معیارهاي ساختمانی متلها نمایش ضجدول 

اندازه عامل

125 )نفر در هکتار ( تراکم 
50 )نفر ( حداقل تعداد تختخواب 

1000 )متر مربع ( حداقل سطح مورد نیاز 
50*70 حداقل ابعاد زمین

طبقه 2 حداکثر تعداد طبقات
متر 7 9متر ( حداکثر ارتفاع مجاز ساختمانی 

ناپیوسته نوع سیستم ساختمانی

20 )درصد ( حداکثر زیربنا 
متر 10طرفین  –عقب  –جلو  )متر ( فضاي آزاد 

  

طبقه 3: تختخوابی  500هتل 

متر مربع 900) : همکف (مساحت زیر بنا 

متر مربع 32حداکثر  - متر مربع   20حداقل : مساحت اتاق دو تخته 

) 17*32= 544(متر مربع 544 اتاق در هر طبقه 17مساحت اتاق با فرض 

) 2*25= 50( متر مربع  25 )عدد  2( تعداد راه پله 

نفر 9ظرفیت حداقل  )عدد  2( تعداد آسانسور 

متر مربع 100 محوطه پذیرش مسافر+ البی 

متر مربع 55 ناهار خوري

متر مربع 32 توالت

متر مربع 10 محل تحویل کلید

ربعمتر م 16 آرایشگاه

متر مربع 216 )مساحت کل ( واحد تجاري  6حداقل 

نفر 90رستوران با ظرفیت 

متر مربع 216 سالن

متر مربع 100 آشپزخانه

متر مربع 100 نفر 50چایخانه با ظرفیت 

متر مربع 25 محل نگهداري ظروف

متر مربع 16 پذیرش 

متر مربع 25 اتاق شستشوي مالفه

بعمتر مر 25 اتاق نگهداري مبلمان و اثاثیه 

متر مربع 35 سردخانه مواد غذایی 

متر مربع 50 محل نگهداري وسایل شخصی کارکنان هتل + حمام + ناهارخوري 

متر مربع 50 )اتاق مدیر هتل ،حسابداري ، سکرتر ، مدیر فروش ( بخش اداري 

متر مربع 30 خزن سوخت اتاق تاسیسات گرمایشی و سرمایشی همراه م

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



47

) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

جدول نمایش ضوابط و معیارهاي ساختمانی در احداث کمپینگ

اندازه عامل

50 )نفر در هکتار ( تراکم 

8000 )بعمتر مر(حداقل سطح مورد نیاز 

80*80 زمین حداقل ابعاد

طبقه 1 حداکثر تعداد طبقات

متر 4 )متر(اکثر ارتفاع مجاز ساختمانی حد

ناپیوسته نوع سیستم ساختمانی

متر 12طرفین  –عقب  –جلو  )متر(فضاي آزاد 

طبق طرح اجرائی )نسبت سطح زیربنا به کل سطح زمین: (ضریب ساختمانی 

  

  ضوابط و مقررات پارکینگ -3-15-4

  :ارکینگ کاربریهاي جهانگردي و توریستی به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل استحداقل مساحت پ

  هاي عمومی مورد نیاز فعالیتهاي خدماتیجدول سطوح پارکینگ

  )واحد 1(مبناي تعداد پارکینگ   نوع کاربري

  جهانگردي
  1درهتل هاي درجه مترمربع زمین 50به ازاء هر 

  وهتل هاي درجات پایین تر تخت در پانسون ها  3به ازاي هر 

  

واحـد پارکینـگ وسـایل نقلیـه موتـوري       1عالوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیل  -

  .براي هر یک از کاربریهاي فوق الزامی است) موتور و دوچرخه(

  .باشد مترمربع می3ـ حداقل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري 

  

  

  

  )ویژه(حوزه محدوده مرکزي -3-16

  :عملکرد هاي مجاز -3-16-1

و یا کاربري  در این محدوده از شهر، به دلیل حساسیت ویژه این محدوده،استقرار کاربري هایی درشت دانه -

.با کارکرد شهري و فرا شهري قید شده در جدول زیر غیر مجاز می باشندهایی 

مذکور محدودیت هاي استقرار کاربري هاي زیر برداشته خواهد شـد و   در صورت حذف ترافیک سواره از محدوده :تبصره

  .استقرار کاربري هاي مذکور در محدوده مرکزي و ویژه بالمانع خواهد بود
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  )ویژه(کاربري هاي غیر مجاز جهت استقرار در محدوده مرکزي شهرجدول 

1

، تحقیقات و آموزش 

و فنی و  فن آوري 

حرفه اي

سراسري، آزاد، پیام نور و آموزش پزشکی، مراکز دانشگاهی غیر متمرکز جامع، مراکز و (آموزش عالی دانشگاه و موسسه  

، حوزه علمیه)موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز تربیت معلم

  مصلی، مسجد،کلیسامذهبی2

مجموعه هاي ورزشی، سالن هاي سر پوشیده با کارکرد شهري  ورزشی3

و هرگونه کاربري که در جدول طبقه بندي کاربریها به عنوان کاربري اداري تعیین شده است...) بازداشتگاه موقت و( گاهها پناهانتظامی- اداري4

بیمارستان، آسایشگاه روانی ، نوانخانه و پرورشگاه، خانه سالمندان، شیرخوارگاهدرمانی 5

حمل و نقل 6
هري و درون شهري ترمینالهاي مسافربري و باربري برون ش ترمینال

...محل تجمیع و نگهداري کاال، سردخانه ، سیلو، گمرك و انبار

کارگاههاي تولیدي و صنعتی  کارگاهی -صنعتی 7

دفاتر فنی  شرکت هاي تعاونی، ،بازارهاي روز شعب بانکهاتجاري8

ن اجتماعات، کانون پرورش فکري، سالن هاي کنسرت، خانه جوانان و مشاهیر، سالفرهنگی9

پذیرایی -جهانگردي10
، رستوران هاي بزرگ رها، سالن ها ي بزرگ برگزاري جشن، مسافرخانه، مجتمع هاي توریستی،خانه معلم ، تاالهتل ، مهمانسرا

...چلو کبابی ها  و 

رائـه طـرح تـوجیهی و    استقرار سایر کاربري هایی که در جدول فوق عنوان نشده اند در محدوده مذکور مشـروط بـه ا  : 1تبصره

  .می باشد 5تایید کمیسیون ماده 

و استقرار آنها قانونی است بـه   که قبل از تصویب طرح در این محدوده وجود داشته اند فوق يآن دسته از کاربري ها :2تبصره

  قوت خود باقی خواهند بود و مجاز شناخته میشنود

   

  :ضوابط و مقررات تفکیک و تجمیع -3-16-2

مترمربع 140ه قطعات تفکیکی در اراضی با تراکم ویژه حداقل انداز- 

تجمیع قطعات در این محدوده ضوابط و مقررات مصوب طرح هاي بافت فرسوده  تفکیک و ضوابط ومقررات- 

در صورت مغایرت ضوابط و مقررات مذکور با  .و تاریخی مصوب در این محدوده مالك عمل خواهد بود

.کمتر باشد مالك عمل تفکیک قرار خواهد گرفت ضوابط و مقررات طرح جامع هر کدام

!!

  ه مرکزيژوی ساختمانی در حوزه ضوابط و مقررات  -3-16-3

  ضوابط ساخت و ساز کاربري هاي مسکونی: الف

.درصد است 60محدوده مرکزي شهر ویژه حوزهحداکثر ضریب سطح اشغال زمین در  - 1ماده

بیشتر از حد تعیین شده در این  ، استفاده از تراکم ساختمانی مجازمتناسب با کاهش ضریب سطح اشغال زمین ó 1تبصره 

  .مجاز است) طبقه 1حداکثر تا ( ضوابط

  .درصدمساحت زمین نبایدبیشتر باشد 60در مناطق مسکونی، درهیچ صورت،ضریب سطح مجاز استقرار ساختمان، از2óتبصره

مالك  مصوب مربوطه ضوابط و مقررات خاصغیر رسمی  هاي فرسوده، تاریخی و سکونتگاههايدر محدوده بافتó 3تبصره 

گیرد و در مواردي که تراکم پیشنهادي طرح هاي مذکور پایین ترازحدتراکم پیشنهادي این ضابطه باشند ،ضابطه عمل قرار می

  .طرح جامع مالك عمل خواهد بود
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) مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران(ضوابط و مقررات  - خوي رح جامع ط

 درصد  150 ويژه محدوده مركزي با تراكم   حداكثر تراكم ساختماني در پهنه  -2ماده

حداكثر تراكم ساختماني هر قطعه زمين متناسب بامساحت وعرض گذر دسترسي قطعه زمين، وفق شرايط مندرج  -  1تبصره 
  .در اين ضوابط و مقررات تعيين مي شود

مسكوني قابل احداث دريك قطعه زمين متناسب با مساحت قطعه زمين، عرض گذر دسترسي، حداقل واحدتعداد -
 .شودواحد مسكوني وحداكثر تراكم ساختماني آن تعيين مي فضاي باز به ازاء هر

  در محدوده ويژه مركزي مقررات تراكميجدول ضوابط 

 تراكم
 اندازه قطعات

 

حداكثر 
  ضريب اشغال

حداكثر تراكم 
  ساختماني

حداكثر تعداد 
  طبقات

به ازاي هر  حداقل فضاي باز
  واحد

ويژه *
محدوده 
 مركزي

80‐150 60 90 2 35 
151‐300 60 120 2 30 

 300 50 150 3 25ازبيش 

 كاربري هاسايرضوابط ساخت و ساز : الف

 هايي كه قابليت استقراردرمحدوده مركزي رادارندمطابق باضوابط ساخت وسازارائه شده دركاربريضوابط ساخت وسازبراي ساير
  همان حوزه خواهد بود 

  
  ضوابط و مقررات پاركينگ -3-16-4

در اين محدوده  تايع ميزان پاركينگ  رد نياز و محل تأمين آنها در كاربري هاي مختلفتعداد پاركينگ مو -
  .مورد نياز هر كاربري كه در هر حوزه عنوان شده است خواهد بود

  
  دمات محله ايخحوزه  -3-17
  :عملكرد هاي مجاز -3-17-1

 -كـاربري هـاي تجـاري    يرد نظر به اسـتثنا حوزه صرفا استقرار واحد هاي خدماتي مطابق با مقياس مودر   -
  خدماتي  مجاز خواهد بود

  اين حوزه استقرار كاربري مسكوني ممنوع ميباشددر  -

  و پاركينگ ساختماني ضوابط و مقررات  -3-17-2
 .هد بوداضوابط و مقررات كاربري مربوطه مالك عمل خو يژهوتوجه به كاربري مستقر شده در اين با  
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) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

  قابلیت استقرار کاربریهاضوابط  -4

به شرح یه هایی جهت مکانیابی آنهااه توصدر این بخش براي کاربریهاي اصلی شهرضوابط استقرار هرکاربري به همر  

  .زیرارائه میگردد

  مسکونی -4-1

  .کاربري مسکونی تنهادر محدوده هایی از طرح که با منطقه مسکونی معرفی شده اند قابلیت استقرار دارد- 

.استقرار کاربري مسکونی در پهنه هاي استقرار خدمات شهري ممنوع می باشد- 

  .استقرار کاربري مسکونی درخدمات مذکور مجاز میباشد5کمیسیون ماده ت استان ورايبا اعمال نظرکمیسیون تسهیال :تبصره

  .مگر با تغییر کاربري در مراجع ذیربط استقرار کاربري مسکونی در اراضی با کاربري عمومی ممنوع می باشد - 

  .استقرار کاربري مسکونی در حریم تاسیسات و تجهیزات شهري وسایر حرایم ممنوع می باشد - 

  آموزشی  -4-2

  ضوابط استقرار) الف

شامل مهد کودك، آمادگی،کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، هنرسـتان،مدارس کودکـان اسـتثنایی،    

مدارس فنی و حرفه اي، کار و دانش و پیش دانشگاهی به همراه تمامی واحد هایی کـه در سـطوح آموزشـی فـوق و     

  یت نموده و یا ایجاد خواهد شد، می باشدتحت عنوان مدارس غیر انتفاعی فعال

احداث  بناهاي آموزشی توسط بخش خصوصی و عمومی در هر یک از مقاطع تحصیلی تـایع ضـوابط و مقـررات    - 

.و مقررات این طرح می باشد) سازمان نوسازي و تجهیز مدارس(آموزش و پرورش

  .ط به اینکه بنا در یک طبقه احداث شودمشرو.احداث مهد کودك دراراضی داراي کاربري آموزشی بالمانع است - 

بدیهی است پـس از صـدور مجـوز،    . بالمانع است  5احداث مدارس غیر انتفاعی پس از تایید در کمیسیون ماده - 

ضمناً اقدام فوق نسبت به آن دسته از امالکی که طبق طرح جامع داراي . تغییر کاربري مجدد مقدور نمی باشد 

رت نداشته و می توان در این اراضی نسبت به احداث واحد آموزشی غیر انتفـاعی  کاربري آموزشی می باشد ضرو

.بر اساس ضوابط مربوطه اقدام نمود

  .متر می باشد 10حداقل عرض معبر جهت استقرار کاربري آموزش عمومی ناحیه اي و شهري برابر - 

یـت فواصـل زیـر بـین ورودي     همچنین رعا. مدارس در خیابانها و کوچه هاي بن بست ممنوع استکلیه  احداث- 

.مدرسه ونزدیکترین تقاطع الزامی است

احداث بنا حتی االمکان در شمال و غرب زمین و عقب نشینی از دو برزمین که با دسترسـی هـاي اصـلی ملـک     - 

.مجاور می باشد صورت گیرد

  هاي آموزشی عمومی نسبت به شبکه دسترسی هاوقعیت احداث واحدمجدول 

  )حداقل(بعد از تقاطع   )حداقل(اطع قبل ازتق  نوع خیابان

  متر 10  متر 25  جمع و پخش کننده 

  متر 10  متر 10  دسترسی محله اي
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استقرار مدارس درمجاورت کاربریهاي حساس نسبت به سرو صدا مانند بیمارستان ها، آسایشگاه هـا، خانـه هـاي    - 

  .سالمندان، کتابخانه ها و نظایر آن ممنوع است

متـر بـه بـاال بـه      8دکودك، دبستان، مدرسه راهنمایی فقط در بر خیابانهاي داراي عرض احداث کودکستان و مه- 

.استثناي شبکه هاي شریانی درجه یک و کمربندي ها مجاز است

.مکان مذکورازنظراستحکام باید به تایید سازمان نظام مهندسی برسدبناهاي ساخته شده،قبل ازاستقرارمدارس در- 

طقه مسکونی بالمانع می باشداحداث کاربري آموزشی درمن- 

 يشـهر  -ناحیـه اي  در مجاورت محور هـاي خـدماتی مقیـاس     مقیاس محله اي احداث کاربري آموزش عمومی- 

.ممنوع می باشد

در صورتی که واحد هاي آموزشی از دو معبر دسترسی داشته باشند ترجیحا دسترسی دانش آموزان از معبـر بـا    - 

.عرض کمتر صورت گیرد

  

  اي استقرارتوصیه ه -ب

  االمکان از دو محور دسترسی داشته باشندتی توصیه می گردداستقرارمراکز آموزشی به گونه اي باشد که ح- 

  :ـ کودکستان1

.متر 50هاي صنعتی حداقل فاصله ازکارگاه:هاي همجواري محدودیتـ

گذر واحد  هطریق شبکه پیاد از ها بقیه دسترسی اي و کننده محله یک دسترسی ازمعبرجمع وپخش:دسترسیـ

همسایگی یا محله

:ـ دبستان2 

.واحدهاي مسکونی،مراکزفرهنگی مقیاس محله،فضاهاي سبزعمومی وبازي کودکان:همجواري مناسبـ

.متر 500متر، حداقل فاصله از مراکز درمانی  50هاي صنعتی  حداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواري محدودیتـ

  :ـ مدرسه راهنمایی3

مقیاس محله و ناحیه، مراکز محله و ناحیه، فضاي سبز عمومی و بازي  مراکز فرهنگی :همجواري هاي مناسب-

.کودکان زمین هاي ورزشی

.متر 500، حداقل فاصله از مراکز درمانی متر 50حداقل فاصله از کارگاه هاي صنعتی :محدودیت هاي همجواري-

.  دسترسی از معابر جمع و پخش کننده محله اي : دسترسی-

  :تان و هنرستاندبیرس -4

هاي ورزشی، درصورت امکان چند واحد در کنار هم  اي، زمین مراکز فرهنگی، پارك ناحیه: همجواري مناسبـ

.بینی شود صورت مجتمع پیش به 

 500متر، حداقل فاصله از مراکز درمانی 50هاي صنعتی  حداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواري محدودیتـ

. اري فاصله مناسب داشته باشدمتر، تاحد امکان از مراکز تج
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، تحقیقات و فن آوريآموزش ضوابط استقرار کاربري هاي   -4-3

  استقرار ضوابط - الف

االمکان از دو محور دسترسی داشته باشندتی توصیه می گردداستقرار مراکز آموزشی به گونه اي باشد که ح- 

مشاور داراي صالحیت یا شهرسـازان عضـو نظـام    گزارش توجیهی مکان یابی آموزش عالی باید توسط مهندسان - 

.شود عمهندسی تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارجا

.استقرار هرگونه آموزش عالی در محدوده مرکزي شهر ممنوع و غیر مجاز می باشد- 

، متناسب بـا مجمـوع  حـداکثر ظرفیـت     ، تحقیقات و فن آوريحداقل عرض محورجهت استقرار کاربري آموزش - 

.شجو و تعداد کارکنان مطابق جدول زیر خواهد بودپذیرش دان

  نفر 200بیش از   نفر 200-100  نفر 100تا 1  مجموع کارکنان و دانشجویان

  18  16  12  حداقل عرض محور

  

گزارش توجیهی مکان یابی آموزش عالی باید توسط مهندسان مشاور داراي صالحیت یا شهرسـازان عضـو نظـام    - 

.شود عماده پنج ارجامهندسی تهیه و به کمیسیون 

.استقرار هرگونه آموزش عالی در محدوده مرکزي شهر ممنوع و غیر مجاز می باشد- 

حداکثر ظرفیت پذیرش  مجموع، متناسب با، تحقیقات و فن آوريار کاربري آموزشحداقل عرض محورجهت استقر 

.دانشجو و تعداد کارکنان مطابق جدول زیر خواهد بود

  نفر 200بیش از   نفر 200-100  نفر 100تا 1  جویانمجموع کارکنان و دانش

  18  16  12  حداقل عرض محور

  

  درمانی -4-4

  ضوابط استقرار -الف

شیرخوارگاه، و ه سالمندان، نوانخانه، پرورشگاه، خان ،هاي درمانی به استثناي بیمارستاناستقرار کلیه عملکرد - 

.اي با رعایت سایر ضوابط بالمانع و مجاز می باشند تیمارستان در محدوده هاومحور هاي خدماتی شهري و ناحیه

.متر و بن بست ممنوع می باشد 12استقرار کاربري هاي  درمانی بر محورهایی با عرض کمتراز - 

استقرار کاربري هاي درمانی در کوچه هاي بن بست ممنوع می باشد  - 

ضوابط مسکونی و با کسب مجوز از احداث واحدهاي درمانی درمقیاس محله اي در اراضی مسکونی مطابق با - 

.مراجع ذیصالح مجاز می باشد

  توصیه هاي استقرار -ب

  باشد که حداالمکان از دو محور دسترسی داشته باشند به گونه اي درمانی مراکزتوصیه می گردداستقرار - 

  :ـ درمانگاه1

.داحداث شون سبزوبازعمومی وفضاهاي اي ناحیه هاي پارك درمجاورت: همجواري مناسبـ
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متر، 100هاي صنعتی  فاصله ازکارگاه حداقل:هاي همجواري محدودیتـ

.منظور گردددر حد آسایش صوتی  هاي ورزشی فاصله کافی زمینو  ازمراکزآموزشیـ

  :ـ مرکز بهداشت و بیمارستان2

.همجواري با فضاهاي سبز ناحیه اي یا شهري: هاي مناسب همجواريـ

هاي ورزشی فاصله داشته باشد، متر، از زمین100هاي صنعتی  کارگاه حداقل فاصله از: هاي همجواري محدودیتـ

.همچنین از مراکز تأسیسات و تجهیزات شهري دور باشد  از حریم خیابان باایجاد فضاي سبز فاصله داشته باشد، ـ

  

  هنري -فرهنگی -4-5

  ضوابط استقرار -الف

وجوانان و قرائت خانه در محدوده خدمات شـهري  احداث کتابخانه و واحد هاي کانون پرورش فکري کودکان و ن -

.واقع درمحدوده مرکزي شهر بالمانع است 

ممنوع می باشد غیر مزاحم در مجاورت کاربري هاي صنعتی و کارگاهی هنري-استقرار کاربري هاي فرهنگی-

استقرار این کاربري در محدوده هاي استقرار خدمات مجاز می باشد-

النهاي سینما و تئاتر، فرهنگسرا و موزه هـاي مـردم شناسـی و آثارتـاریخی، مـوزه، ،      استقرار سالن اجتماعات، س-

سالن اجتماعات، مجموعه هاي تفریحی، نمایشگاه در محدوده مرکزي شهر ممنوع می باشد

استقرار سالن اجتماعات، سالنهاي سینما و تئاتر، فرهنگسرا و موزه هـاي مـردم شناسـی و آثارتـاریخی، مـوزه، ،      -

متر ممنوع می باشد 16اجتماعات، مجموعه هاي تفریحی، نمایشگاه در مجاورت محور هاي زیر سالن 

 10استقرار کانونهاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان، قرائت خانه  و کتابخانه هاي محلی در محـور هـاي زیـر    -

.متر ممنوع می باشد

.ربع ممنوع می باشدمتر م 500استقرار کاربري هاي فرهنگی در زمین هاي کوچکتر از -

دایر نمودن موزه هاي مردم شناسی ، فروشگاههاي صنایع دستی ، چایخانه هاي سنتی  و تاسیساتی از این قبیل - 

میـراث فرهنگـی و اداره کـل فرهنـگ و      اداره کـل  با کسب جواز از  در کلیه مناطق در ابنیه تاریخی و ارزشمند

.است ارشاد اسالمی استان بالمانع

  توصیه هاي استقرار -ب

هاي حمل  ها و ایستگاه ها، پارکینگ ها، مدرسه بهتر است نزدیک مراکز خرید، دفترها، بانکهنري –ـ کاربري فرهنگی 

  .و نقل عمومی باشد

روند، یا براي دسترسی به آنها  و آمد و پرت که مردم کمتر به آنجا می رفت  هاي آرام، کم ـ استقرار کتابخانه در مکان

.نامناسب است  ید از وسائط حمل و نقل شخصی استفاده کنند،با

  .ـ  کتابخانه باید در جایی ساخته شود که کامالً در دید عموم قرار داشته باشد

  .مرکز محله و بنیادهاي آموزشی محله  پارك محلی،: ـ همجواري مناسب براي کتابخانه محلی

  .پارك، مرکز خرید،مرکز خدمات دولتی، عناصر فرهنگی و آموزشی:ایـ شهري ـ همجواري مناسب براي کتابخانه ناحیه

  .کاربري هاي فرهنگی توصیه می گردد که در مراکز محالت و نواحی  استقرار یابند- 
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  مذهبی -4-6

  ضوابط استقرار -الف

استقرارکاربري هاي مذهبی درسایرکاربري هاي پیشنهادي درحدبرآورده سازي احتیاجات آن مجموعه مجاز ـ

.باشد می

.متر ممنوع می باشد 10استقرار کاربري هاي مذهبی در محورهاي زیر ـ

.استقرار کاربري هاي مذهبی در معابر بن بست ممنوع می باشدـ

  توصیه هاي استقرار -ب

.واحدهاي مسکونی، مراکز فرهنگی ، فضاهاي سبزعمومی و آموزشی: همجواري مناسبـ

متر، حداقل فاصله از  100هاي صنعتی و مشاغل مزاحم  رگاهحداقل فاصله از کا: هاي همجواري محدودیتـ

متر 100آوري زباله  هاي جمع مراکز درمانی و محل

  

  اداري و انتظامی -4-7

  ضوابط استقرار -الف

.احداث  این مراکز در اراضی با کاربري اداري بالمانع می باشد- 

.وغیر مجاز می باشداحداث هرگونه کاربري اداري جدید در محدوده مرکزي شهر ممنوع - 

استقرار این کاربري ها در محدوده هاي خدمات شهري به اسـتثناي محـدوده ي خـدمات شـهري واقـع در      - 

محدوده مرکزي شهر مجاز می باشد

.متروکوچه هاي بن بست ممنوع می باشد 12استقراراین کاربري ها درمحورهایی باعرض پایین تراز  - 

.ا اولویت استقرار خدمات محله اي ممنوع می باشداستقرار این کاربري در محور هایی ب- 

.به گونه اي باشد که حداالمکان از دومحور دسترسی داشته باشند این مراکزتوصیه می گردداستقرار - 

  )گردشگري( توریستی  -یتفریح -4-8

  ضوابط استقرار -الف

مطـابق الگـوي   ( شـمس ومحدوده ویـژه  استقراراین کاربري در خدمات شهري واقع درمحدوده مرکزي شـهر - 

بالمانع است )مصوب

.متر و بن بست ممنوع و غیر مجاز می باشد 12استقرار این کاربري در محور هایی با عرض کمتر از - 

.استقرار این کاربري در اراضی با کاربري صنعتی و کارگاهی ممنوع و غیر مجاز می باشد- 

  

  توصیه هاي استقرار -ب

  .توصیه می گردد هنري-ورت کاربري هاي فضاي سبز و  فرهنگیدر مجااستقرار  این کاربري ها  - 

استقرار این کاربري در محور هاي خدماتی تجاري مقیاس شهر  بویژه در ورودي هاي شهرتوصیه می گردد- 
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  صنعتی –کارگاهی  -4-9

  ضوابط استقرار -الف

شـهري  -اري و خدماتی ناحیـه اي استقرار کاربري هاي صنعتی  وکارگاهی  گروه الف در محور هاي با اولویت تج- 

مجاز می باشد

متر  و بن بست ممنوع می باشد 12استقرار این کاربري ها بر محورهایی با عرض کمتر از  - 

تمامی کارگاههاي مزاحم شهري نظیر کارگاههاي در و پنجـره سـازي، صـافکاري و نقاشـی اتومبیل،کارگاههـاي      - 

مصالح فروشی و آهن فروشی و سایر مشاغل مشابه  تنها مجـاز  نجاري، کابینت سازي، تراشکاري و ریخته گري، 

. به استقرار در سطحی که بصورت متمرکز پیش بینی شده است خواهند شد

.استقرار این کاربري ها درمنطقه مسکونی ممنوع می باشد- 

  

  توصیه هاي استقرار -ب

توصیه می گردد که این کاربري هـا بـه صـورت مجموعـه هـاي درونگـرا       - 

.و بهره برداري گردند احداث

توصـیه مــی گــردد کـه  فعالیــت هــایی همچـون تعمیــر گاههــاي مجــاز    - 

اتومبیل،پنچرگیري،تعویض روغن و اینگونه فعالیـت هـاي کارگـاهی    

نیازمند فضا در صورت قراگیري در بـر محورهـاي خـدمات شـهري     

نسبت به بر محور عقب نشینی داشته باشند

ز اینگونه فعالیت ها با عقب توصیه می گردد براي مجموعه اي ا- 

.نشینی فضاي بارانداز مشترکی ایجاد گردد

  فضاي سبز -4-10

  ضوابط استقرار -الف

.          میباشدکاربري فضاي سبز درمحدوده هاي خدمات شهري مجازاستقرار- 

    .مجاز استمقیاس در منطقه مسکونی  هر استقرار پارك هایی با- 

  توصیه هاي استقرار -ب

  .المقدور بایددرمراکز شهري،اعم از مراکز محالت، مراکز ناحیه و شهر مکانیابی شوند بري فضاي سبزعمومی حتیـ کار

  یابی شوند ـ فضاهاي سبزعمومی باید متناسب با موقعیت کارکردي خود برحسب محله و ناحیه مکان

شد؛ تا بدین طریق هم امکان جذب هاي شهري باید از چهارسو به شبکه ارتباطی دسترسی داشته با ـ هریک از پارك

برداري  بهره "درعین حال امکان.عی و امنیت پارك افزایش یابدجمعیت بیشتر فراهم گردد و هم امکان نظارت اجتما

.هاي زیبایی پارك براي رهگذران از چهارسو فراهم باشد از جلوه "دیداري

زمین ازنظرخاك وآب و تاسیسات زیر زمین قرار جانمایی و فضاهاي سبزعمومی باید متناسب با بررسی مطلوبیت -  

   .هاي فضاي سبزخواهد شد نیل به اهداف توسعه برنامههاومانع از سبب افزایش هزینهگیرد؛ چراکه غفلت ازاین موضوع،
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  :ـ زمین بازي و پارك کودکان1

.در مجاورت مراکز تجاري و فضاي باز احداث شوند: همجواري مناسبـ

.آوري زباله فاصله داشته باشد  از مراکز جمع :هاي همجواري محدودیتـ

.گذر از معبر محلی و شبکه پیاده: دسترسیـ

  :اي ـ پارك محله2

.اي در مجاورت مراکز آموزشی و فرهنگی و مراکز محله: هاي مناسب همجواريـ

.آوري زباله فاصله مناسب از مشاغل مزاحم و مراکز جمع: هاي همجواري  محدودیتـ

.گذر از معبر محله و شبکه پیادهدسترسی : دسترسیـ

  :اي ـ پارك ناحیه3

همجواري با مرکز آموزشی و فرهنگی، متناسب با موقعیت ناحیه تأسیسات خدماتی و : همجواري مناسبـ

.بینی شود تفریحی در پارك پیش

. آوري زبالـه فاصله مناسب از مشاغل مزاحم و مراکـز جمـع: هاي همجواري محدودیتـ

.اي اي و محله کننده ناحیه جمع و پخش  ،2از معبر شریانی درجه  دسترسی: دسترسیـ

  :ـ پارك شهري4

.هاي عمومی تجاري و پارکینگ فرهنگی،درمانی، اداري، هاي بامرکز آموزشی، همجواري:هاي مناسب همجواريـ

  ومعابر جمع و پخش کننده 2و 1دسترسی از معابر شریانی درجه : دسترسی

  

  

  ات شهريتاسیسات و تجهیز -4-11

استقرار این کاربري در اراضی که بر روي نقشه کاربري پیشنهادي به صورت تاسیسات و تجهیزات نشان داده شـده   -

  اند ، مجاز می باشند

مشـروط بـه    ذیـربط  استقرار کاربري تاسیسات و تجهیزات شهري در منطقه مسکونی  بر اساس طرح هاي سازمان -

  .خواهد بود و زیست محیطی دسی و ایمنیرعایت معیار ها و ضوابط فنی و مهن

  استقرار تاسیسات و تجهیزات شهري در سایر کاربري ها تنها در حد نیاز کاربري مربوطه مجاز می باشد -

  .اه وترابري مجازمیباشدایجادتاسیسات خدمات زیربنایی درمحدوده حریم راه و ترابري حسب مورد با مجوز وزارت ر -

متر براي راهها و راه آهن هاي کشور، از ابتداي محدوده یکصـد متـري، بالفاصـله    )30(ه عرض اراضی واقع در نوار ب -

  .بعد از حریم قانونی راه و راه آهن، فقط داراي کاربري تاسیسات زیربنایی خواهند بود

  

  

کشتارگاه-1-4-11

ناً محل کشتارگاه باید ضم. محل ایجاد کشتارگاه باید به تأیید سازمان محیط زیست استان یا شهرستان برسد - 

.در خارج از محدوده مصوب شهري و خارج از جهت توسعه آتی شهر باشد

  :حریم کشتارگاه نسبت به عوامل طبیعی و مصنوعی به قرار ذیل است- 

                                                                              متر 1500فاصله از مراکز مسکونی  
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 متر 1500         له از مراکز درمانی و آموزشی                                                         فاص  

                                                              متر 250         فاصله از بزرگراه و جاده ترانزیت  

                          متر بعد از حریم راه 150                                          فاصله از جاده اصلی  

 ،متر 1000         دریاچه، دریا، پناهگاه حیات وحش و اثر طبیعی        تاالب،  فاصله از پارك ملی  

  متر 300                                                                         منبع آبی             فاصله از

همچنین نباید کشتارگاه را در جهت توسعه شهر . محل زمین کشتارگاه باید در خارج از محدوده قانونی شهر باشد - 

  .یابی کرد مکان

هاي  کیلومتر، براي کشتارگاه 6هاي بزرگ حداکثر فاصله محل کشتارگاه تا لبه محدوده قانونی شهر براي کشتارگاه - 

  .کیلومتر درنظر گرفته شود 2هاي کوچک  براي کشتارگاهکیلومتر و  3متوسط 

هاي اصلی منتهی به شهر قرار گیرد، یا اینکه به وسیله جاده فرعی  زمین کشتارگاه باید درکنار یکی از جاده - 

اند، بهتر است محل کشتارگاه  آهن واقع شده در شهرهایی که درمسیر راه. اختصاصی کوتاه به جاده اصلی مرتبط گردد

  .ایجاد خط فرعی رعایت شود  آهن انتخاب شود و درصورت امکان، زدیک به خط راهن

هاي  بدین ترتیب آلودگی. تر از ارتفاع سایر نقاط شهر باشد که ارتفاع آن پایینشتارگاه باید در مکانی احداث شودک  - 

  .کند وسیله کشتارگاه به سایر نقاط شهر سرایت نمی ایجاد شده به

  . د در مسیر باد غالب قرار بگیردکشتارگاه نبای - 

ها به  در کشتارگاه. زمین کشتارگاه باید در جایی انتخاب شود که امکان تأمین آب مورد احتیاج در آن موجود باشد - 

بهتر است با حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق   شود؛ کشی شهرها توصیه نمی دلیل مصرف زیاد آب، استفاده از آب لوله

  .ین شودآب مورد نیاز تأم

  .گیرد االمکان به شکل مستطیلی باشد،زیراتأسیسات کشتارگاه درجهت طولی قرار می زمین کشتارگاه بایدحتی - 

براي این موضوع نکات زیر . اي باشد که تصفیه فاضالب کشتارگاه به سهولت انجام پذیرد گونه موقعیت زمین باید به - 

  :باید رعایت شود

  .یا رودخانه شهر نشود)  رو فاضالب(ی انتخاب شود که فاضالب کشتارگاه وارد اگوي زمین کشتارگاه باید در محل  - 

  .باشد... گرد و خاك،دود و خاکستر و   صنایع، هاي ناشی از فعالیت آلودگی درمعرض نباید  کشتارگاه- 

اید در مکانی جانمایی وب.بندي خوب را داشته باشد ریزي و ستون ها باشد و قابلیت پی  کشتارگاه باید دور از مسیل  - 

صورت  البته این معیاردر نقاطی اهمیت دارد که رفت و آمد دام به.شود که محل عبوردامداران وبه تبع آن احشام باشد

  .پیاده انجام پذیرد

  

  

  گورستان  -11- 2-4

. شود گورستان باید در خارج از محدوده شهر و در جهت خالف توسعه شهري و جهت خالف باد به طرف شهر احداث

  :حرائم آن نسبت به عوامل مصنوع و طبیعی به قرار زیر است
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  متر 1500  فاصله الزم از دریاچه، تاالب یا چشمه 

  متر 500  فاصله الزم از رودخانه ها فصلی و دائمی

  متر 1000  فاصله الزم از قنوات یا چاههاي آب آشامیدنی 

  متر 150  فاصله الزم از حریم راه آهن

  متر 200  حریم بزرگراه فاصله الزم از

  متر 150  فاصله الزم از حریم جاده هاي بین شهري

  متر 100  فاصله الزم از حریم جاده هاي روستایی

  یابی شود که امکان توسعه شهر در آن جهت نیست گورستان باید در جهتی مکان  - 

ین دست که از توسعه شهري جلوگیري کوه، جنگل و موانعی از ا: ها درجهاتی که عواملی مانند بهتر است گورستان - 

. یابی شوند کنند، مکان می

اي که بخشی از مردم  همچنین با توجه به عالقه. نامناسب هستند... نظامی و   همجواري با مراکز آموزشی، صنعتی،  - 

توصیه   رند،دا... ها، مقدسان و  امامزاده: کشور ما به دفن مردگان خوددر جوار اماکن مذهبی و مقابر مقدس نظیر

  .ها خیلی کم و با توجه به شرایط دیگر انجام گیرد  شود این نوع همجواري می

جهت وزش باد غالب باید از سوي شهر به گورستان باشد و درصورت قرارگیري گورستان در مسیر بادي که به   - 

  .گرددوزد، بهتر است پیرامون گورستان با درختان بلند و پرشاخ و برگ محصور  طرف شهر می

  . دسترسی مناسب و ایمن به گورستان اهمیت خاصی دارد - 

  شوند، عنوان بسته گورستان انتخاب می هایی که به زمین.خاك سطح زمین باید قابلیت رشد گیاهان را داشته باشد  - 

  :هاي زیر باشند باید داراي ویژگی

.سد در جریان باشداي که هوا براي تجزیه ج گونه به  باشند،) نرم و جداشونده(متخلخل ـ

هاي سطحی راسریعاً از خود  آب را به نسبت از خود عبور دهند، ولی نه به آن حدي که آب باران و دیگر آبـ

.عبور دهند

.صورت فیلتر عمل کنند اي که به گونه به  قابلیت خروج گازها را داشته باشند،ـ

.پذیري و نفوذپذیري آنها زیاد نباشد آبـ

.داراي ترکیباتی از سیلیس باشند ه وبود و نرم نسبتاً خشکـ

  :هاي زیر براي احداث گورستان مناسب نیستند زمین

هاي باتالقی،  ها و زمین هاي شنی، بستر رودخانه هاي رسی، زمین سخت و متوسط، زمین "دج "هاي  زمینـ

.اي و سنگی هاي صخره زمین

  خاك داشته باشد؛  لغزش و ریزش  زمین گورستان باید مقاومت معینی در برابر نشت،- 

هاي سطحی داشته باشد، در کنار شیب   توپوگرافی گورستان باید شیب مناسبی براي تخلیه سریع و روان آب- 

  . گیر احداث شود گورستان نباید در اراضی سیل.هاي سطحی نیز طراحی شود مناسب باید شبکه تخلیه آب

.تر از کف قبور باشد متر پایین 5 هاي آب زیرزمینی در محدوده گورستان باید حداقل سطح سفره- 
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هاي جاري مصرفی  یابی شود؛ همچنین نباید با آب چشمه و قنات مکان گورستان نباید در مجاورت رودخانه،- 

.دام یا کشاورزي تماس پیدا کند  انسان،

.و بالتکلیف باشد) غیر از گورستان(زمین محل احداث گورستان نباید غصبی، موقوفه امر خاص - 

  محل دفن مواد زاید جامد شهري - 11- 4- 3

  :محل دفن انتخابی باید

.متر فاصله داشته باشد 300هاي تغذیه آب آشامیدنی حداقل  از چاه)1

).متر به باال بهتر است 600فاصله (متر فاصله داشته باشد  100هاي سطحی حداقل  از منابع آب)2

.در مناطق پر باران استقرار نیابد)3

.باشد) یا مواد مشابه(متر از جنس رس  10داراي خاك زیرین به ضخامت )4

.در جهت بادهاي غالب قرار نداشته باشد)5

.متر فاصله داشته باشد 100تا  80هاي زمین حداقل  ها و شکستگی از گسل)6

.ساله باشد 100خیزي حداقل  داراي دوره سیل)7

.باشدتاحدامکان از جنس رس سیلتی و در مرحله بعد از جنس شنی سیلتی  سطحی خاك داراي)8

.درصد داشته باشد 40شیبی کمتر از )9

.هاي آذرین باشد داراي سنگ بستري تا حد امکان از جنس سنگ)10

.مترفاصله داشته باشد300حداقلها ها،مدارس وپارك رآوري خوراکیرستوران،تأسیسات ف ازمراکزجمعیتی،هتل،)11

). کمتر بهتر است(کیلومتر فاصله داشته باشد وحداکثریک 80 حداقل دسترسی هاي جاده ازشبکه)12

.فاصله داشته باشد)کیلومتر40جودچندایستگاه انتقال تادرصورت و(کیلومتر20کیلومتروحداکثر3تا2حداقلشهرها از)13

.متر داشته باشند 7تا  6هاي دائمی مسیر آن عرضی حداقل برابر  جاده)14

).کشاورزي، جنگل، تاالب، مرتع(تر نباشند  هاي باارزش داراي کاربري)15

.متر از فرودگاه فاصله داشته باشدکیلو8حداقل )16

).کیلومتر بهتر است 3بیش از(مترفاصله داشته باشد700حداقل)نواحی حساس وبحرانی(ازمراکز تاریخی وباستانی)17

.درصد قیمت گرانترین محل اطراف داشته باشد 50قیمتی کمتر از )18

.سال باشد 15ـ  20داراي عمري معادل حداقل )19

  

  حمل و نقل و انبار -4-12

ستفاده از این اراضی به منظور کاربري حمل و نقل نظیر گاراژ، پایانه هاي کامیون و مسافر، پایانه هاي اصلی اتوبوس ا

شهري و بین شهري، مینی بوس شهري و بین شهري، ایستگاههاي سواري خط ویژه ،سردخانه ها، انبارها و سیلوها ، 

  .تپارکینگ هاي عمومی و خصوصی و غیره پیش بینی شده اس

  سردخانه هادر منطقه مسکونی ومحدوده مرکزي شهر ممنوع می باشدومراکز پایانه اي و انبار و سیلو هااستقرار- 

  استقرار این کاربري ها در اراضی که در طرح پیشنهادي با کاربري حمل و نقل عنوان شده اند مجاز می باشد - 

و انبار و همچنین در اراضی با کاربري خدمات استقرار پارکینگ هاي عمومی در اراضی با کاربري حمل و نقل  - 

شهري و ناحیه اي مجاز می باشند

  کاربري پارکینگ عمومی درمحور هاي خدماتی شهري مشروط به قرار گیري در الیه ي دوم می باشداستقرار - 
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آلودگی  هاي سنگین، ترافیک، ها نباید در مجاورت مناطق مسکونی قرار گیرند؛ زیرا رفت و آمد ماشین ترمینال- 

.شود براي ساکنان مناطق مسکونی اطراف می  و سروصداي زیاد موجب مزاحمت

.استقرار کاربري هاي حمل و نقل و انبار در اراضی خدمات شهري بالمانع و مجاز می باشد - 

.استقرار کاربري هاي حمل و نقل و انبار در اراضی خدمات شهري محدوده مرکزي شهر مجاز نمی باشد- 

  تجاري-4-13

.مشروط به تامین پارکینگ مورد نیاز خواهد بود)ویژه( استقرار واحد هاي تجاري جدیددرمحدوده مرکزي شهر- 

.استقرارواحد هاي تجاري برمحورهاي داراي اولویت استقرارخدمات با شرایط قید شده در زیر مجاز خواهد بود- 

مین پارکینـگ توسـط شـهرداري بـه صـورت پارکینـگ       پارکینگ مورد نیاز ، در صورت تـا  تامیندر صورت عدم امکان : تبصره

  .متر  باال مانع خواهد بود 250عمومی در فاصله اي متر از 

  خدماتی -محورهاي اولویت استقرار تجاري

  اي الف ـ محورهاي اولویت استقرار تجاري ـ خدماتی محله

شهري - اي ب ـ محورهاي اولویت استقرار تجاري ـ خدماتی ناحیه 

در محور هایی که اولویت استقرار  تنهاي هاي تجاري و خدماتی در مقیاس شهري و ناحیه اي استقرار کاربرـ

شهري را دارند مجاز می باشد -کاربري هاي تجاري و خدماتی در مقیاس ناحیه اي

ر محور هاي خدماتی تجاري محله اي مطابق د شهري–استقرار کاربري هاي تجاري و خدماتی مقیاس  ناحیه اي  ـ

میباشدممنوع 

استقرار کاربري هاي تجاري خدماتی مقیاس محله اي در محور هایی با اولویت استقرار کاربري هاي تجاري ـ

.ناحیه اي مجاز می باشد -خدماتی شهري

.متر بالمانع خواهد بود 18هاي بااولویت استقرار خدمات در معابر با عرض باالي محوراستقرار کاربري هاي مجازدرـ

  

  ورزشی -4-14

  ضوابط استقرار -فال

  .کاربریهاي ورزشی مجاز به استقرار در اراضی ورزشی پیشنهادي در طرح می باشند -

این فضاها در شمار . فضاهاي ورزشی باید در جایی واقع شوند که سبب اختالل در آسایش شهروندان نگردند  - 

اطراف این فضاها قرارگرفته باشند،  شوندواگر مناطق مسکونی، آموزشی و درمانی در فضاهاي پر سروصدا محسوب می

استقرار این کاربري درمجاورت کاربري هاي ناسازگار مذکور ممنوع می باشد و مشروط به ایجاد منطقه حایل بین 

  ، است)هاي ناسازگار گذاري بین این کاربري فاصله(هاي حساس به آلودگی صوتی  مرکز ورزشی و کاربري

آوري یا مرکزهاي دفع  هاي جمع هاي درمـانی، صنعتـی و کارگـاهی و ایستگاه اربرياستقرار این کاربري در جوار ک -  

  .زباله ممنوع می باشد

  استقرار کاربري ورزشی در معابر بن بست ممنوع می باشد - 

  .متر ممنوع می باشد 12استقرار کاربري ورزشی مقیاس ناحیه اي و شهري در معابر با عرض کمتر از  - 
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  استقرارتوصیه هاي   -الف

ها و فضاهاي سبزعمومی، همجواري با مرکز آموزشی و  مجاورت با پارك: هاي مناسب مراکز ورزشی همجواريـ

.مراکز فرهنگی

آوري  هاي جمع تأسیسات بهداشتی ودرمانی، تأسیسات صنعتی و مشاغل مزاحم، محل: هاي همجواري محدودیتـ

.زباله، تجهیزات شهري

نوردي و  هایی مثل کوه جز رشته ي ورزشی است، به ها یابی براي بیشتر رشته کانشیب کم از دیگر معیارهاي م  - 

.گیرند شیب انجام می هاي کم هاي ورزشی در زمین دیگر رشته. اسکی که به شیب زیاد نیاز دارند

رق، تلفن اي باشد که امکان دسترسی به تأسیسات زیربنایی، مانند شبکه فاضالب، آب، ب گونه ـ موقعیت زمین باید به

.و گاز فراهم باشد

  .بینی شود ـ موقعیت زمین باید با توجه به امکان دسترسی پیاده ـ سواره به وسائط نقلیه عمومی پیش

  

  

  

  پارکینگ  -5

مذکور در مورد تامین  تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل تأمین آنها در کاربري هاي مختلف تابع شرایط- 

  پارکینگ در ان حوزه خواهد بود

  وابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارضض-5-1

وزارت کشور در شرایط زیر  7/2/71مورخ2331/ 34/3/1عدم احداث پارکینگ فقط به استناد دستورالعمل شماره - 1

  .می تواند صورت گیرد 

متر و بیشتر  45به عرض ) بر اساس نقشه عملکردي  1شریانی درجه ( ساختمان در بر خیابانهاي سریع السیر : الف 

  .ر داشته و دسترسی به اتومبیل رو نداشته باشدقرا

متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی ( متر از یک تقاطع خطرناك  100در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از : ب 

  با توجه به شبکه عملکردي پیشنهادي طرح 2یا درجه یک به درجه ) درجه یک 

د به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورو: ج 

  .قطع آنها را نداده است 

  .ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد: د

  .اشدامکان تامین پارکینگ بخاطر وضع و فرم زمین و سطح آب زیرزمینی مقدور نب: ه 

  .در تجاري هاي محله اي و نواري در حد یک واحد احداث پارکینگ الزامی نیست-2

واحد یا کمتر باشد صحت و مطابقت با  3در صورتیکه تعداد کسري یا حذف پارکینگ بر اساس ضوابط فوق - 3

واحد  5مساوي  و کمتر یا 3و راسا توسط شهرداري مورد تایید و در صورتیکه کسري پارکینگ بیش از 2و 1بندهاي 

توسط کمیته اي فنی متشکل از شوراي اسالمی شهر و شهرداري ودر صورتی که  2و 1باشد تائئی احراز شرایط بند 

  .صورت گیرد  5توسط کمیته فنی کمیسیون ماده  2و1حد باشد تایید احراز شرایط بندوا 5کسري پارکینگ بیش از 
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 8رکینگ وجود نداشته باشد و کسري پارکینگ کمتر یا مساوي و امکان تامین پادر صورتیکه شرایط فوق حاکم-4

واحد باشد عوارضی از طرف شوراي شهر که از قیمت روز کمتر نباشد تعیین و توسط شهرداري دریافت و در حساب 

  .جداگانه اي واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد 

واحد باشد تامین پارکینگ در مکان دیگري با رعایت  8پالك بیش از اگر تعداد کسري پارکینگ براي یک  - 5 

  . ضروري است3ضوابط فاصله بند 

  

  ابعاد جا پارك و عرض راهروها و نحوه دسترسی پارکینگ - 2- 5

در نقشه هاي معماري ارایه شده ، طرح پارکینگ شامل محلهاي ورود ، خروج و توقف آنها بوده و می بایست به 

  .اختمانی با رعایت مالحظات زیر ارائه گرددهمراه نقشه هاي س

دستگاه به باال  25متر و از  5/3دستگاه اتومبیل 25حداقل عرض رمپ جهت دسترسی به پارکینگ براي حداکثر  -1

  .متر تعیین می گردد  5/3متر یا با ورودي و خروجی هاي مجزا با حداقل عرض  5

  .روع آن می بایست در حریم ملک باشد درصد تعیین می گردد که ش 15حداکثر شیب رمپ  -2

  .متر می باشد 9/1ارتفاع سقف رمپ حداقل  -3

متر  تعیین  5واحد به باال  حداقل  25متر و از  3واحد مسکونی  25حداقل عرض ورودي پارکینگ براي حداکثر  -4

  ترباشدم 3مگر اینکه پارکینگ داراي دو راه ورودي و خروجی جداگانه  هر یک به عرض . میگردد 

متر  باشد  20مگر آنکه طول  بر زمین بیش از . از هر خیابان فقط یک راه ورودي به پارکینگ مجاز خواهد بود  -5

  .که در این صورت میتوان از دو درب  ورودي و خروجی براي پارکینگ استفاده نمود

متر محاسبه  15ي هر اتومبیل در مواقعی که پارکینگ در مازاد فضاي باز پیش بینی میگردد ، سطح الزم برا - 6

  .ست که دسترسی اتومبیل به فضاي باز میبایست تامین گرددابدیهی . خواهد شد 

در هر قطعه زمین که ساختمانی در آن احداث و یا ساختمان موجود توسعه یابد و استفاده از ساختمان مذکور -7

توقف وسیله نقلیه باري به این منظور در داخل  مستلزم بارگیري و بار اندازي کاال باشد می بایست حداقل یک محل

بطوریکه توقف وسیله نقلیه و عملیات بارگیري و باراندازي هیچ یک در مسیر گذرگاه .پالك در نظر گرفته شود

  .عمومی و یا فضاي باز مربوط به ساختمان صورت نگیرد 

  

  :ضوابط و مقررات پارکینگ عمومی -3- 5

ل نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده نمی شود از معضالت شهرها بخصوص عدم پیش بینی فضاي الزم جهت وسای

اساسا استفاده ) پارکینگ حاشیه اي ( اختصاص دادن قسمتی از عرض خیابان به پارکینگ . شهرهاي بزرگ است 

ی گیرد و درستی از سطح خیابان هاي شهري نیست و سطح خیابانها که براي عبور وسایل نقلیه مورد استفاده قرار م

با هزینه گزافی احداث می شود به توسعه هاي جدید شهري و بازسازي بافتهاي قدیمی پارکینگ عمومی بعنوان یکی 

لذا در این قسمت به شرایط و ضوابط پارکینگ عمومی . از عناصر اصلی طرح ریزي شهري باید در نظر گرفته شود 

  .می پردازیم 

  

  :مومی انتخاب محل مناسب براي پارکینگهاي ع- 1

نظیر بانک و ( توجه شود که محل احداث پارکینگهاي عمومی به کاربریهایی که مراجعین آنها توقف کوتاهتري دارند 

نزدیکتر باشد و براي توقفهاي متوسط و بلند مدت با توجه به نوع کاربریها نظیر ورزشگاهها ، ...) داروخانه و 

  .شتري را در نظر گرفت می توان مسیر پیاده روي بی.... بیمارستانها و 
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  :براي اتصال پارکینگ به شبکه گذرگاهها توجه به عوامل زیر ضروري است 

  گردش ترافیک در داخل پارکینگ هم جهت با گردش ترافیک در خیابانهاي اطراف باشد : الف 

  عدم تداخل با ترافیک متوقف در تقاطعها در زمان چراغ قرمز –ب 

  ش ها عدم تداخل با ممنوعیت گرد –پ 

  بررسی اثرات شبکهه مخصوصا تقاطعهاي اطراف   - ت

  

  :راه ورودي و خروجی پارکینگ -2

عرض راه ورودي پارکینگ همراه با نصب عالئم هشداردهنده به عابرین پیاده در مواردي که مسیر پیاده را قطع : الف 

  .متر تجاوز نماید  9می نماید نمی بایست از 

ودي و خروجی مجاور یکدیگر می باشد ، راههاي ورودي و خروجی می بایست در مواقعی که پارکینگ داراي ور: ب 

  .متر از یکدیگر جدا شوند 3بوسیله یک جدول جدا کننده ، حداقل با عرض 

  .متر خواهد بود  50فاصله محلهاي ورودي و خروجی از تقاطعهاي سواره رو با عملکرد غیر محلی حداقل : ج 

  

  :پارکینگهاي عمومی  نحوه قرار دادن محل پارکها در- 3

  :در انتخاب محل و نوع جاي پارك توجه به اصول زیر ضروري است 

  .راهروهاي اصلی در امتداد طول پارکینگ قرار گیرد : الف

  .نقاط تقاطع راهروها با یکدیگر حداقل باشد : ب 

  .متر باشد  30ها کمتر از  متر و فاصله گرده ماهی 70براي جلوگیري از سبقت اتومبیلها ، طول مستقیم کمتر از : پ

جلوگیري از پارك .( سطوحی که براي پارکینگ نباید مورد استفاده قرار گیرد با خط کش و سکو مشخص گردد : ت 

  )غیر مجاز

  .خالف جهت عقربه هاي ساعت باشد رانندگان دیدبهتري دارندجهت گردش داخلی درراهروهاي یکطرفه اگر: ث

  .ا پارکهاي مایل یکطرفه باشد جریان ترافیک در راهرو و ج: ج

  .درجه کمتر نباشد  45زاویه پارکینگ مایل از : چ 

  .از نظر تخلیه آبهاي سطحی سطح پارکینگ شیبی معادل یک یا دو درصد داشته باشد : ح

  

  :محوطه سازي پارکینگ  -4

بر گذرگاههاي عمومی به حدود پارکینگ عمومی می بایست بوسیله نرده ، دیوار ، گیاهان و یا فضاي باز و سبز از 

قسمی جدا شود که توقف وسیله نقلیه به هیچ وجه موجبات خارج شدن قسمتی از بدنه اتومبیل از مالکیت زمین 

پارکینگ نشود و عالوه بر این در کف پارکینگ می بایست جدولهاي کوتاه و برجسته اي پیش بینی شود که راننده 

خورد چرخهاي آن با این موانع متوجه وضعیت استقرار وسیله نقله در به هنگام توقف کردن وسیله نقلیه ضمن بر

موقعیت نگهبانی جهت کاهش تراکم و توقف در محلهاي پارکینگ می بایست کف سازي شده و کف. محل توقف شود

  . ورودي می بایست با فاصله از در ورودي در نظر گرفته شود
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  :پارکینگ معلولین جسمی  - 5

  .براي استفاده معلولین در نظر گرفت  شدهتعیین زیری بایدتعدادجاي پارك که درجدول در پارکینگهاي عموم
  

  جدول حداقل تعداد جا پارکها براي معلولین جسمی در پارکینگ هاي عمومی

  

حداقل مناسب تعداد کل جا پارك

- 1 25تا 1

1 1 50تا  26

درصد کل جا پارکها 2 درصد کل جا پارکها 2 100تا  51

  :ت زیر در طراحی پارکینگ معلولین جسمی می بایست رعایت گرددنکا

  .باید محل جا پارکهاي مخصوص معلولین جسمی با عالمت استاندارد مشخص شود  - 

  .فاصله واقع بین جا پارکهاي معلولین جسمی باید با خط کش مشخص شود - 

  .ر راهروها را قطع کنند معلولین جسمی نباید ناچار شوند در مسیر خود به طرف بناي مورد نظ - 

  .متر میباشد  80/2ارتفاع پیلوت و زیر زمین - ث

  .رعایت ضوابط عمومی ساختمان بر اساس طرح جامع و تفصیلی الزامی میباشد  –ج 

  

  

  )، تاریخی و معاصرطبیعی و مصنوع(هاي باارزش درآثار ومحوطهضوابط و مقررات ساخت و ساز - 6

در  اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري  22/12/89تاریخ  8701/121/892به استناد نامه شماره 

طبیعی و (هاي باارزش در برخورد ساختمانی و شهرسازي با آثار و محوطهارتباط با ضوابط مالك عمل آن اداره، 

  :رعایت موارد زیر الزامی است ) مصنوع، تاریخی و معاصر

ها ممنوع استآن زامی است و مداخله در عرصههاي باارزش الحفاظت از آثار و محوطه.

  .اندهایی است که درهرمقطع زمانی به ثبت رسیدهها شامل آثار و محوطهاین آثار و محوطه -تبصره 

:لیست بناهاي تاریخی شهر خوي  که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند به شرح زیر میباشد

دروازه سنگی-1

کلیساي سورپ سرکیس-2

تبریزي مناره شمس-3

پل خاتون-4

خانه کبیري-5

مجموعه بازار شهر خوي- 6

مسجد مالحسن-7

مسجد حجتیه-8

مسجد سید الشهداء-9

مسجد داش آغلیان-10

کلیساي مهلذان-11

دبیرستان حکیمه-12

شهرداري خوي-13

مقبره ال یعقوب-14

خانه یوسفی-15

مسجد مطلب خان-16

کاروانسراي خان-17

مسجد شیخ-18
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  ضوابط مربوط به عرصه) الف

.نجر به تخریب عرصه تاریخی گردد ممنوع استهر گونه اقدامی که م-1

هرگونه دخل و تصرف در عرصه و اعیان اعم از مرمت، توسعه، تعمیر ، تجدید ، تغییر در کالبد یا کاربري در کل -2

  .یا بخشی از بنا بدون صدور مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی ممنوع میباشد

  حریمضوابط مربوط به ) ب

شامل پاکسازي، بهسازي ، نوسازي  یا تخریب یا احداث بنا در حریم آثار تنها  با تصویب  هرگونه فعالیت عمرانی.1

.طرح توسط سازمان میراث فرهنگی قابل اجرا خواهد بود

از قبیل کاربري هایی  -هرگونه اقدام عمرانی در حریم آثار که موجب لطمه به بنیان عرصه و اعیان تاریخی شود.2

.ایجاد گردد ممنوع است... ی، زیست محیطی  و یا اختالل بصري وکه به موجب آن آلودگی صوت

تعریض معابر در حریم آثار بایستی به تایید سازمان میراث فرهنگی برسد.3

نماي ابنیه در حریم آثار تاریخی بایستی از مصالح همگون و بوم آورد باشند.4

.مترمیباشد7.5حریم درجه دوتادوطبقه ومترودر 4.5تا یک طبقه ویم درجه یک ،ارتفاع مجاز ساخت و ساز درحر.5

  

  ضوابط و مقررات گذربندي -7

  قوسضوابط و مقررات  -7-1

  :در تقاطع ها مطابق جدول زیر مشخص خواهد شد  گردششعاع   

  )متر( عرض خیابان  6  8  10  12  14  16  18  20  24  36و30  45و40

  45و40  *  *  *  *  *  15  20  20  30  *  *

  36و30  *  *  10  12  15  15  20  20  20  *  

  
15  15  15  12  12  10  10  *  *  24  

  12  12  12  12  10  10  5  5  20  

  

12  10  10  10  10  5  5  18  

  
10  10  10  8  5  5  16  

  10  8  8  5  5  14  

  

  

  

  

8  8  5  5  12  

  5  5  5  10  

  5  5  8  

    
5  6  

  

  .شعاع قوس این تقاطع ها نیاز به طراحی دارند*
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  قائمه با زاویه هاي تقاطع غیرRضرایب 

30=  K=1.60

K=1.40  =60تا30

K=1.20  =90تا60

90=  K=1.00

K=0.80  =120تا90

K=0.60  =150تا 120

K=0.40  =180تا 150

R=KR

  ضوابط و مقررات پخ -7-2

مقررات و ضوابط مربوط به پخ در تقاطع ها با توجه به واقع بودن در بافت پر و موجود و یا بافـت جدیـد بشـرح زیـر     

  :از این پس این ضوابط و جداول جایگزین کلیه ضوابط و بخشنامه هاي قبلی مربوط به پخ ها می گردد است و

بـه طـول   )متـر  6عرض کمتـر از (پخ دو کوچه که هر دوي آنها طبق ضوابط و مقررات شهرسازي ماشین رو نیست -1

  .از یک متر کمتر باشدبدیهی است حداقل طول پخ نباید . ثابت یک متر در طرفین تقاطع تعیین می گردد

و دیگري کـه ماشـین رو   )متر 6بیشتر از (پخ دو گذر که یکی از آنها طبق ضوابط شهرسازي ماشین رو می باشد  -2

  .متر تعیین می گردد 5/1به طول ثابت )متر  6کمتر از (نیست 

د، طبق جداول چهارگانه متر می باش 40پخ تقاطع دو گذر که هر دو ماشین رو و عرض آنها کمتر و یا مساوي با  -3

  .ذیل و با توجه به زاویه تقاطع تعیین می گردد

متري شریانی درجه یک و دو توسط واحد فنی شـهرداري   45متر و بیشتر با شبکه هاي  30پخ خیابان به عرض  -4

  .تهیه و جهت تصویب به کمیسیون ماده پنج ارسال شود) ضمن رعایت حداقل طول پخ در جدول ذیل(

شاخه می بایست طرح اجرایی توسط واحد فنی شهرداري تهیه و پـس از تصـویب    4رد تقاطع هاي بیش از در مو -5

  .عمل گردد 5در کیمسیون ماده 

در صورتی که مساحت مثلث متساوي الساقین که بر اساس پخ جداول پیوست تعیین شده است از فضـاي ثبتـی    -6

  .مالك عمل قرار گیردمیدان یا تقاطع کمتر باشد، حدود ثبتی به جاي پخ 

مقـدور نباشـد،   ) به دلیل تداخل پخ ها با اختالف دو گذر یا موارد استثنایی دیگر(چنانچه تعیین پخ به هر شکل  -7

 5موضوع توسط واحد فنی شهرداري بررسی و طرح الزم براي آن تهیه گردد و جهـت تصـویب بـه کمیسـیون مـاده      

  .ارسال شود

به علت آنکه وجود دور برگردان دلیل عدم دسترسی سواره به خیابان اصـلی مربوطـه   در مورد پخ دور برگردان ها -8

  .می باشد،لذا گذرهاي مربوط به آن گذر عابر پیاده تلقی و نیازي به احداث پخ ندارد

عرض معبر کوچکتر و مالك عمل  1:5در مواردي که کوچه هایی توسط پله با معبر دیگري تقاطع دارد، طول پخ  -9

  .بودخواهد 
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پخ هاي واقع در محل تقاطع گذرها که داراي طرح : پخ مالك عمل تقاطع هایی که داراي طرح اجرایی می باشد -10

  .اجرایی بوده و طرح مذکور در کمیسیون رسیدگی به طرح ها مورد تایید قرار گرفته باشد مالك عمل است

متـر در نظـر    12متر، گذر اصـلی   20هاي بیش از متر با گذر  10جهت تعیین پخ تقاطع معابر با عرض کمتر از  -11

  .گرفته می شود

متر قطع باشد و در واقع اتصال سـواره نداشـته باشـند، عـرض      2در صورتی که اتصال معابر با گذرهاي بیش از  -12

  .پیاده رو گذر اصلی مالك عمل قرار می گیرد

هستند، با خیابان هاي جمـع و پخـش کننـده     جهت تعیین پخ تقاطع خیابان هاي شریانی، که واجد باند کندرو-13

ناحیه اي و محله اي که صرفاٌ باند کندرو آن قطع شده و باند تندرو به حرکت خود ادامه  میدهد، بـر اسـاس تقـاطع    

  .از جداول ذیل استخراج گردد) عرض باند کندرو خیابان شریانی(متري  12خیابان جمع و پخش کننده با خیابان 

شاخه چنانچه بزرگترین پخ بر مبناي نقشه ثبتی یا پروانه صادره از یک دهم مجموع عرض دو گذر  4در تقاطع   -14

بدیهی اسـت پروانـه هـایی کـه     . بزرگترباشد، طول پخ مزبور مالك تعیین پخ گوشه هاي دیگر نیز قرار خواهد گرفت 

اي مصـوب اجرایـی، از ایـن مصـوبه     قبل از ابالغ این مصوبه با توجه به ضوابط قبلی صادر گردیده و همچنین طرحهـ 

  .مستثنی می باشد

  ضوابط تعیین پخ

  a >50جدول میزان پخ براي زاویه تقاطع 

  11تا 6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
 LA  

LB  

9  8  7  6  5  4  6 -11  

12  11  50/9  8  7  5  1/11 -15  

14  12  11  10  8  6  1/15-19  

16  50/13  12  11  50/9  7  1/19 -23  

20  15  50/13  12  11  8  1/23 -30  

25  21  16  14  12  9  1/30-40  

  

  a < 50 > 85جدول میزان پخ براي زاویه 

  11تا 6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
 LA  

LB

8  7  6  5  4  5/3  6 -11  

10  9  8  7  6  4  1/11 -15  

12  10  9  8  7  5  1/15-19  

14  11  10  9  8  6  1/19 -23  

17  5/12  11  10  9  7  1/23 -30  

22  18  14  12  10  8  1/30-40  
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   a <85> 110میزان پخ براي زاویه تقاطع  جدول

  11تا 6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
 LA  

LB

5/5  5  5/4  4  3  2  6 -11  

8  7  6  5  4  3  1/11 -15  

9  8  7  6  5  4  1/15-19  

10  9  8  7  6  5/4  1/19 -23  

12  10  9  8  7  5  1/23 -30  

14  12  10  9  8  5/5  1/30-40  

  

  : توجه 

.متر نیاز به طراحی هندسی دارند 40تقاطع خیابان هاي بیش از - 1

متر، پخ تقاطع از  30در صورتی که هر یک از خیابان ها داراي رفوژ میانی باشند، در تقاطع با خیابانهاي کمتر از -2

.ن داراي رفوژ و خیابان مربوطه محاسبه میگرددجدول فوق شامل تقاطع نیمه خیابا

داراي مسیر کندرو باشد پخ تقاطع باید از مجمـوع عـرض   )متر  30با عرض بیش از (در صورتی که خیابان اصلی  -3

  .متر در جدول مزبور استخراج شود 30پیاده رو با معبر کمتر از  –مسیر کندرو 

   a <110جدول میزان پخ براي زاویه تقاطع 

  11تا 6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
 LA  

LB

5  4  50/3  3  50/2  2  11-6  

6  5  50/4  4  50/3  50/2  1/11 -15  

7  6  5  50/4  4  3  1/15-19  

8  7  6  5  50/4  50/3  1/19 -23  

10  50/8  7  6  5  4  1/23 -30  

15  10  8  7  6  5  1/30-40  
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  عرض گذررابطه طول و - 7-3

انجام تفکیک هاي جدید و همچنین براي معابري که عرض آنها در طرح پش بینی نگردیده رعایت حداقل عرض در 

  :مطابق جدول زیر الزامی است 

  جدول رابطه بین طول و عرض گذر

  حداقل عرض گذر  طول گذر  نوع گذر  نوع پهنه

  ویژه

  بن باز

  6  متر 80تا 

81-150  8  

250-151  10  

  12  و بیشتر 251

  بن بست

  4.5  متر 25تا

  6  متر 50 تا25

100-51  8  

150-101  10  

200-101  12  

  14  و بیشتر 201

200-101  10  

  12  و بیشتر 201

  مسکونی 

  بن باز

  6  متر 50تا

  8  متر 100 -51

150-101  10  

151-250  12  

  14  و بیشتر 251

  بن بست

  6  متر 30تا 

  8  رمت 50 تا 31

100-51  8  

150-101  10  

  

  ضوابط و مقررات مربوط به دور برگردان -7-4

  متر الزامی است 50ایجاددور برگردان در انتهاي بن بست هاي با طول بیش از  - 

متر به کل عرض مجاز معبر  و به هـر طـرف    2براي ایجاد دور برگردان  از محور - 

  یک متر افزوده میشود

.الزامی استهر دو نوع بافت توسعه و پر تامین دور برگران در - 
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 اساس طرح هاي جامع (توسعه عمران)  -8

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران بايسـتي در تهيـه و تصـويب     23/12/63از آنجا كه اساس طرح جامع  طبق مصوبه 
طرح هاي توسعه و عمران مدنظر قرار گرفته و به عنوان بخشي از اسناد اين قبيل طرح ها در شوراي عـالي شهرسـازي و   

ري ايران به تصويب برسد ، بنابراين ، موارد زير ، مجموعه اساس طرح جامع شهر خوي بوده و ناديده گرفتن هر يك معما
از آن ها به عنوان مغايرت اساسي محسوب و الزم است اين قبيل از مغايرت ها بعـد از طـي مراحـل قـانوني ، در صـورت      

  تصويب به مرحله اجراء درآيد.

رويكرد اين مشاور در تـدوين طـرح جـامع شـهر خـوي مبنـي بـر         :وين اساس طرح جامعرويكرد مشاوردر تد -8-1
و  "تغييـرات در چـارچوب   "انعطاف پذيري در عين حفظ ماهيت طرح است . بنابراين درصورتيكه تغييرات را در دو دسـته 

د نمايـد ، تغييـر در   بدانيم ، هرگونه تغييري كه بـه ماهيـت طـرح پيشـنهادي لطمـه اي وار      "تغييرات چارچوب و اساس"
چاچوب و اساس طرح بوده و مغايرت اساسي خواهد بود.  از سوي ديگر  با توجه به اينكه چارچوب هاي تعيين شده نبايد 
آن چنان عرصه را بر مديريت شهري تنگ نمايند كه قدرت هر گونه اقدامي را از آنها بگيـرد و نيـز نبايـد نسـبت بـه هـر       

اسـاس طـرح جـامع     ود اين، بر اساس رويه دبيرخانه شورايعالي شهرسازي  و معماري ايـران، باوجاقدامي بي تفاوت باشد، 
  به صورت زير تعيين شده است . خويشهر 

  
  

  اساس طرح جامع شهر خوي -8-2
محدوده پيشنهادي شهر پاسخگوي نياز جمعيت پيش بيني شده در افق طرح و حتـي  :حدود كلي توسعه شهر -8-2-1

  . صرفا درحد تدقيق پالك براساس حدنصاب تفكيك مجازخواهد بود افزايش سطح محدوده ، د بنابراينبو خواهدآن فراتر از 
نقش هر يك از معابر در طرح معين  ،در ارائه خطوط كلي و شبكه ارتباطي :خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي-8-2-2

ام كه منجر بـه تغييـر نقـش ايـن شـبكه هـا گـردد        هرگونه اقد ،معابر شرياني در جه يك و دو شده است.  با تاكيد بر نقش
  مغايرت اساسي خواهد بود.

ري يبـه افـزايش جمعيـت پـذ     رگونه اقدامي كه منج، هرهر با توجه به محاسبه جمعيت پذيري ش:حدودجمعيت-8-2-3
  .شدهزار نفر گردد مغايرت اساسي محسوب  خواهد  400بيش از 

  سطوح و سرانه كاربري هاي شهري -8-2-4
 يخدمات هاي تغيير كاربري بنابراين .پيش بيني شده است،تامين نياز هاي خدماتي جمعيت  برايخدماتي طرح  سطوح -

سـرانه  حـداقل  ميزانـي كـه از     بـه  ورزشـي و..  هنـري  و  –غير انتفاعي نظير پارك و فضاي سبز ، آموزشي ، فرهنگي 
 . مغايرت اساسي محسوب ميشود شودمصوب در طرح تدقيق شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كمتر 

با توجه به نظام تقسيمات مصوب طرح و لزوم تامين كاربري هاي خدماتي در مقياس هاي مختلف شهري ، ناحيـه اي   -
و محله اي ، كاهش سطح كاربري هاي خدماتي نظير كاربري هاي پارك و فضاي سبز عمـومي ، ورزشـي ، آموزشـي ،    

، مغـايرت اساسـي   معين شده در جدول ارائه شده در زير  به ميزان  شهري ، حينواهنري و... درهر يك از  –فرهنگي 
 محسوب خواهد شد.

خدماتي ، احداث واحد هـاي   –با توجه به رويكرد مشاور در تعيين محور هاي داراي قابليت استقرار واحد هاي تجاري  -
متر مربع بـه ازاي هـر    3ها ( حداكثر خدماتي طرح تدقيق كاربري-مذكور با رعايت سقف سرانه مصوب كاربري تجاري 

 فرد) مجاز بوده و بيش از آن مغاير با اساس طرح خواهد بود.

درمحدوده مركزي و ويژه مشخص شده است ( بيش از وضع موجود)  درضوابط طرحكه استقرار كاربريهاي جاذب سفر  -
 و مغاير با اساس طرح ميباشد.  ممنوع  تا زمان حذف ترافيك سواره ويا تهيه طرح ويژه محدوديت زماني ترافيك ،شهر
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  درصد تغييرات -8-2-5
از هـزار    5قرار گرفته در كميسيون ماده  تموافقمورد و استعالم هاي  پس از تهيه طرح تفصيلي ، چنانچه تعداد تغييرات

 طرح پاسخگو نبوده و بازنگري ضروري است. ، اينمورد بيشتر گردد
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  مقررات مشترك -9

  قانون زمین شهري  14دستورالعمل ماده  -9-1

باغات و اراضی کشاورزي آرایش موضوع ، افزا و تقسیم و تفکیک ت مربوط به تبدیل و تغییر کاربريابط و مقرراضو

قانون زمین شهري، بر حسب اینکه داخل محدوده یا حریم شهر قرار داشته باشند به شرح زیر تعیین و  14ماده 

در صورت نیاز به تغییر یا تعین کاربري، موضوع در اجراي این دستوالعمل . جایگزین ضوابط و مقررات قبلی میگردد

یا مراجع تصویب طرح هادي مطرح و همراه با نحوه تامین خدمات الزم مورد  5حسب مورد در کمیسیون ماده 

  .تصمیم گیري قرار خواهد گرفت

  .نیز رعایت گردد 1359در اجراي این ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

  

  باغات داخل محدوده شهر ): الف

باغاتی که شهرداري عالوه بر مصوبات طرح ها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت : فضاي سبز عمومی-1

اعم از اینکه در طرح مصوب داراي ( درخت و سیستم آبیاري به صورت فضاي سبز عمومی نگهداري کند

.مربوطه به فضاي سبز عمومی تبدیل می شود با تصویب مراجع )کاربري فضاي سبز باشند یا نباشند

باغاتی که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند و قابل تبدیل به باغ مسکونی : باغ مسکونی-2

:ن سازي ویژه به شرح زیر هستند ابا ضوابط  تفکیک و ساختم

به شرح هاي ارزشمتد سبز را تشکیل میدهند نار هم قرار گرفته و پهنه ها یا بافت کباغاتی که به صورت انبوه و در 

  :زیر است

  درصد  10درصدو حداکثر اشغال  20مترمربع با تراکم ساختمانی  2000حداقل تفکیک افزارو تقسیم  - 1-2

در صورتی که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث 

  .و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می شود ساختمان با تراکم

درصد با حداکثر سطح  30متر مربع اجاره استفاده از تراکم ساختمانی  5000تا  3000در قطعات بیش از  - 2-2

  درصد سطح زمین  15اشغال 

اشغال درصد با حداکثر سطح  45مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000در قطعات بیش از  - 3-2

  درصد در سطح زمین  15

  هستند 2-1مترمربع مسات داشته باشند نیز مشمول ضابطه بند  2000باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از : 1تبصره

مترمربع سطح اشغال دردو طبقه و 150مترمربع باشدحداکثر تا  150در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتراز

  .یک طبقه زیر زمین مجاز است 

ممتر فاصله  4در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل  :2 تبصره

و نقشه استقرار بنا در زمین باید با مترمیباشد 16بقهط4متر12طبقه 3متر 8طبقه 2داشته باشد این فاصله درموردساختمانهاي

  .رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد 

آن دسته از کاربریهاي خدماتی مانند هتل واحدهاي تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشد رعایت کلیه در  :3تبصره 

 15ضوابط این بند الزامی است لیکن در کاربري هاي خدمات عمومی که با اعتبارات دولت احداث می شود استفاده از حداکثر 

  .انع است درصد تراکم در تمام حاالت بالم 45درصد سطح اشغال و 
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هرگونه تفکیک بعدي  ممنوع  3-2و  2-2گتر موضوع بندهاي ربا استفاده از مزایاي تفکیک مربوطه به قطعات بز: 4تبصره 

  .است و مراتب بایستی در سند مالکیت و در صورت مجلس تفکیک قید شود 

  

سایر کاربریها - 3

از ) صورت جلسه کمیته تسهیالت ( درصد 50مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداري حداقل 

به عنوان فضاي سبز به صورت رایگان به ) مترمربع نباشد  3000به شرط آن که کمتر از (سطح باغات خود را 

می توانند از کاربري هاي متناسب با  5شهرداري واگذار نمایند با تصویب شوراي اسالمی شهر و کمیسیون ماده 

  کونی استفاده کنندضوابط و کاربري منطقه مس

  اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده شهر  )ب

تبدیل اراضی کشاورزي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند به باغ با استفاده ازمقررات  -1

قسمت الف این دستورالعمل بالمانع است در این صورت الزم است که نقشه  2منطقه باغ مسکونی موضوع بند

  .اري باغ نیز همراه بانقشه هاي تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداري برسد درختک

تغییر کاربري اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده شهر به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی یا  وتبدیل  -2

ه بندي و هادي آن ها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تایید است کسب اجازه قطع

تفکیک و ساختمان سازي اینگونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهاي عمومی و خدماتی 

زي و معماري ایران و با عنایت به برنامه پنجم توسعه با اشورایعالی شهرس 3/10/1396شهرها موضوع مصوبه مورخ 

  .خواهد بود  5شهر و کمیسیون ماده تصویب شوراي اسالمی 

  تا مانیکه مالکین قصد تفکیک وساختمان سازي ندارند می توانندازضوابط تفکیک به شرح زیراستفاده نمایند  -3

 هکتار 5حداقل تفکیک اراضی زراعی شالیزار

 هکتار  10حداقل اراضی زراعی آبی غیر شالیزار

 هکتار  20حداقل تفکیک اراضی دیم

قانون برنامه پنجم توسعه در صورت تصویب شوراي شهر کمسیون  154الزم به ذکر است که با توجه به بند ه ماده 

 .امکان افزایش تراکم در باغات وجود دارد 5ماده 

  

  

  شرایط ساختمان در زمینهاي واقع در تقاطع شبکه هاي ارتباطی  -9-2

نـابراین  از آنجا که تقاطع شبکه هاي ارتباطی بویژه میادین جـزء عناصـر اصـلی فضـاي شـهري محسـوب میشـوند ب       

این ویژگیهاي معین در چار چوب تهیه طرحهـاي  . ساختمان سازي در پیرامون آنها باید تابع ویژگیهاي معینی باشند

  .تدقیق خواهند شد) طرحهاي تفصیلی موضوعی و موضعی( جزئیات شهرسازي و تدوین مفاهیم عام طراحی شهري

  :ید اجرا شودتا زمان تهیه طرحهاي مذکور شرایط زیر به عنوان حداقل با
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متر بایدبه صورت هماهنگ و در پیوند بـا   20ساختمانهاي پیرامون تقاطع شبکه هاي ارتباطی با حداقل عرض  -الف

  .فضاي باز تقاطع طراحی شوند

  .ارتفاع ساختمانها در چهارگوشه تقاطع مساوي باشد -ب

  .جر به انسجام فضایی تقاطع شودپخ بصورت متقارن یا متجانس به کیفیتی پیش بینی شود که در مجموع من -پ

  .مصالح نماي ساختمانها و فرم معماري آنها باید از ویژگیهاي هماهنگ و مطابق ضوابط برخوردار باشد -ت

  .تراکم قطعات پالکهاي مشرف به تقاطع ها ومیادین بر اساس حداکثر تراکم پالکهاي مذکور تامین گردد -ث

  .استان برسد سیما و منظر شهري ها باید به تایید کمیته طرح قطعات مجاور میدان ها و تقاطع  -ج

  

  حریم ها -9-3

ضوابط جدید مـالك عمـل خواهـد بـود و الزم      ط ادارات و نهادهاي ذیربط ، سدر صورت اصالح حرایم مذکور تو: تبصره کلی

  .تغییرات مورد نظر به شهرداري جهت لحاظ نمودن ارائه گردداست تا 

  حریم خطوط برق  -الف

  .حریم خطوط برق فشار قوي طبق ضوابط وزارت نیرو باید رعایت گردد -

گذراندن لوله یا جاده و شبکه دراین حریم منوط .  احداث هر گونه ساختمان در این حریم ها ممنوع می باشد -

  .به موافقت وزارت نیرو است

  جدول حریم برق

  .در حریم درجه یک احداث بنا و ایجاد باغ کالً ممنوع می باشد فقط زراعت فصلی مجاز است 

کـم مجـاز    بدیهی است فقط درختان میوه با ارتفاع. درختکاري و زراعت فصلی مجاز می باشد 2در حریم درجه 

  .است

  .باید مجوز الزم را از وزارت نیرو و ادارات تابعه گرفت 2در محدوده شهرها براي ایجاد بنا در حریم درجه 

  حریم لوله هاي آبرسانی -ب

میلیمتـر در   1200تا  800متر از هر طرف، به قطر  3میلیمتر  800تا  500حریم لوله هاي آبرسانی با قطر - 

مـی  ) متر از هـر طـرف   6( متر 12میلیمتر به باال در کل  1200، حریم از )طرف متر از هر 5( متر  10کل 

  .باشد

. حریم لوله هاي آبرسانی موازي در هر طرف از حد خارجی آخرین لوله و بر حسب قطرآن محاسبه می شود- 

  

  ولتاژ خطوط به کیلو ولت  11  20  33  66  132  230  400  750

  فاصله از دو طرف  1حریم درجه   3  3  5  9  15  17  20  25

  2حریم درجه   5  5  15  20  30  40  50  60  )متر(
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حریم لوله گاز -پ

متـر مـی    250از هر طـرف   )براي احداث ساختمان(حریم مسیر لوله اصلی گاز در خارج از محدوده شهر ها- 

.باشد

.عرض حریم اختصاصی به شرح زیر تعیین می گردد- 

  متر از یک طرف 10متر از یک طرف و  4-14  اینچ 12براي خطوط تا قطر 

  متر از یک طرف 15متر از یک طرف و  5-20  اینچ 24الی  12براي خطوط باالتر از 

  متر از یک طرف 18یک طرف و متر از  7-25  اینچ 42الی  24براي خطوط باالتر از 

  متر از یک طرف 20متر از یک طرف و  8-28  اینچ 56الی  42براي خطوط باالتر از 

طبق ضوابط شرکت ملی گاز ایجاد هرنوع ساختمان و گذراندن لوله یا شبکه دراین حـریم اختصاصـی ممنـوع اسـت     

  ).مگر با نظر شرکت ملی گاز (

حریم خطوط فیبر نوري - ت

.ط فیبر نوري یک متر از هر طرف می باشدحریم خطو- 

  حریم تصفیه خانه فاضالب  - ث

براي هر گونه ساخت و ساز در اطراف تصفیه خانه فاضالب باید حریم تعیـین شـده توسـط شـرکت آب و فاضـالب      

  . استان یا شهرستان را رعایت نمود

  حریم مسیلها وتاالب ها - ج

حـریم  . ود دارد که عمومـادر فصـول بارنـدگی عملکـرد مسـیل دارنـد      در شهر خوي چند رشته رودخانه و مسیل وج

رودخانه ها و مسیل هاي موجود از طرف سازمان آب و فاضالب استان آذربایجـان غربـی و شهرسـتان خـوي تعیـین      

  . میگردد و احداث ابنیه در حریم هاي مذکورمجاز نمی باشد

  حریم اماکن نظامی -چ

م و پنجم توسعه، فعالیت ها و امکان نظامی میبایست در خارج از محدوده هاي به استناد برنامه هاي سوم، چهار - 

قانونی شهر ها استقرا یابند و حرایم مذکور در این آیین نامه در اربتاط با اراضی ستادي و انتطامی مـالك عمـل   

  .خواهد بود

ده اسـت ولـی ضـرورت دارد در    وجود پادگان هاي نظامی در ناحیه از قبیل مراکز نظامی ارتش و سـپاه در ذیـل آمـ    

هنگام شکل گیري کاربري هاي متعدد حرایم به صورت موردي از وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسـلح اسـتعالم   

  .گردد

  :حریم اماکن نظامی بر حسب گروه بندي سه گانه اماکن مهم ، حساس و حیا تی به شرح جدول زیر است

:حریم خاص به شرح زیر است محدودیت ارتفاعی ساختمان هاي جدیدپس از

متر 4متري از حد خارجی 100در شعاع - 

متر 5.5متري از حد خارجی 200در شعاع - 
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متر 6.5متري از حد خارجی 300در شعاع - 

متر 7.5متري از حد خارجی 400در شعاع - 

متر 8متري از حد خارجی 500در شعاع - 

متر 12متري از حد خارجی  1000الی500در شعاع - 

ماکن نظامیجدول حریم ا

  گروهبندي اماکن نظامی

  نوع حریم
  )متر(اماکن مهم

اماکن 

  )متر(حساس

اماکن 

  )متر(حیاتی

  1000  100  600  حریم خاص

  1000  1000  500  محدودیت ارتفاع ساختمان هاپس ازحریم خاص

  1000  -  -  ممنوعیت احداث تاسیسات زیر بنایی

  

آیین نامه حریم امنیتی اماکن نظامی و انتظامی

فلـس   -سـیم خـاردار  óدیوارکشـی  óمحدوده اماکن نیروهاي مسلح باید به یکی از روشهاي تعیین محـدوده  : 1ده ما

  .مشخص و تعیین گردد

مکان و محـدودیت   اطرافمتري در  35در مورد اماکن حیاتی حریم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  :2ماده 

و از فاصـله   طبقـه 2متري حداکثر  100تا  50متري و از فاصله  50اصله تا ف طبقهارتفاع در احداث بنا ، حداکثر یک 

  .طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد  3متري حداکثر  200تا  100

متري در اطراف مکان و محدودیت  24در مورد اماکن حساس حریم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  :3ماده 

طبقـه و از فاصـله    3متري حـداکثر   100تا  50متري و از فاصله  50بقه تا فاصله ارتفاع در احداث بنا، حداکثر دو ط

  .طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد  4متري حداکثر  200تا  100

متري در اطـراف مکـان و محـدودیت     16در مورد اماکن مهم حریم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  :4ماده 

طبقـه و از فاصـله    4متـري حـداکثر    100تا  50متري و از فاصله  50طبقه تا فاصله  3ثر ارتفاع در احداث بنا حداک

  .طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد  5متري حداکثر  200تا  100

متري در اطـراف و محـدودیت    8در مورد حریم امنیتی اماکن و تاسیسات قابل حفاظت با ایجاد یک خیابان  :5ماده 

بر مربوطـه نداشـته    اشرافیتیمتر بگونه اي که ساختمانهاي اطراف  20طبقه در عمق  4ا حداکثر ارتفاع در احداث بن

  .باشد 

به منظور احداث هرگونه بنا در حریم اماکن نظامی و انتظـامی بایسـتی شـهرداریها قبـل از صـدور هرگونـه        :6ماده 

ر صورتیکه احداث بنا مغـایر مـوارد منـدرج    مجوزي مراتب را با حفاظت اطالعات پادگان مربوطه هماهنگ نمایند تا د

  .در این آیین نامه نباشد نسبت به صدور مجوز ساختمانی اقدام نماید 

در مورد اماکن نظامی که در حال حاضر احداث شده است در صورتیکه امکان تخریب آنها وجود دارد حد حریم اماکن  :تبصره 

  .ورت به احداثات موجود بنایی افزوده نشود تامین گردد و در غیر این ص حفظ وبا تخریب آنها 
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سایتها و پایگاههاي موشکی  óبه منظور حفظ حریم امنیتی اماکن ویژه از قبیل بسته ها و زاغه هاي مهمات  :7ماده 

متـر   1000متر از محدوده تاسیسات انجام هرگونه عملیات ساختمانی و کشـاورزي ممنـوع و تـا     500در فاصله ... و 

  .ات ساختمانی ممنوع می باشد انجام احداث

  . می بایست خارج از محدوده شهرها و روستاها باشد  "اماکن مندرج در این ماده به انضمام حریم مذکور کال:  تبصره 

   .ذیل الزم االجرا خواهد بود  تبصره هاي در مورد اماکن واقع در شهرهایی با وضعیت بحرانی :8ماده 

مکان و محـدودیت ارتفـاع    اطرافمتري در  35حریم امنیتی  آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  در مورد اماکن حیاتی : 1تبصره

 300تـا   200طبقـه و از فاصـله    2متري حداکثر  200تا  100متري و ار فاصله  100در احداث بنا حداکثر یک طبقه تا فاصله 

  .طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد  3متري حداکثر 

متري در اطراف مکان و محدودیت ارتفـاع   24د اماکن حساس حریم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابان در مور :2تبصره 

 300تـا   200طبقـه و از فاصـله    3متري حـداکثر   200تا  100متري و از فاصله  100بقه تا فاصله طدر احداث بنا حداکثر دو 

  .طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد  4متري حداکثر 

متري در اطراف مکان و محدودیت ارتفـاع در   16در مورد اماکن مهم حریم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  :3ه تبصر

متـري و از   100متري و محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداکثر سـه طبقـه تـا فاصـله      20احداث بنا حداکثر دوطبقه تا فاصله

  .طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد  5متري حداکثر  300تا  200طبقه از فاصله  3متري حداکثر  200تا  100

تعیین شهرهایی با وضعیت بحرانی در محدوده مسئولیت شورایعالی امنیت ملی می باشد که مراتب توسط ستاد کل  :4تبصره 

  .ذیربط ابالغ خواهد شد  مبادينیروهاي مسلح استعالم و به 

بند ز مورد  2موارد مشمول این ماده در کمیسیون حریم مفاد تبصره  8اجراي ماده  به منظور کاهش تبعات ناشی از: 5تبصره 

  .بررسی قرار گیرد

رعایت اصول بین المللی حد حریم فعلی فرودگاه و تاسیسات بـا رعایـت    در مورد تاسیسات هوایی و فرودگاه :9ماده 

     .حفظ گردد  3مندرجات ماده 

  .آیین نامه قوانین و مقررات بین المللی حفظ گردد 2ی ضمن رعایت مفاد ماده نظام بندرهايدر موردحریم  :10ماده 

  .در مورد حریم امنیتی کارخانجات و صنایع نظامی موارد به صورت ذیل اجراء میگردد  :11ماده 

  .اقدام شود  2کارخانجات مهمات سازي و اسلحه سازي برابر ماده : الف 

ز موارد ذکر شده در بند الف حسب مورد با توجه به نوع صنایع نظامی برابر بـا  نظامی به غیر ا کارخانجات صنایع: ب 

  .موارد اقدام شود 
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  حریم خطوط و تاسیسات مخابرات - ح

مطلقا ممنوع (Local central transit)متر در حریم مراکز50احداث هرگونه ساختمان با ارتفاع بیش از - 

.است

متر در خارج از حرایم  فوق نیز الزم است که مجوز الزم از 50از  براي احداث هرگونه اختمان با ارتفاع بیش- 

.شرکت مخابرات دریافت شود

رعایت حریم خطوط مخابراتی،  تاسیسات ایستگاههاي مخابراتی  و دکل هاي مربوط به مخابرات  با استعالم - 

از وزارت پست و  و مورد تایید مربوط به حرایم اینگونه فعالیت ها آخرین ضوابط و مقررات مالك عمل

.تلگراف و تلفن امکان پذیر و رعایت مفاد آن براي کلیه متقاضیان احداث بنا  الزامی است

  

  حریم فرودگاه - خ

  :سازمان هواپیمایی کشور مقررات بی خطري پروازرا در حریم  و خارج از فرودگاه به شرح زیر اعالم نموده است

نعی که در محوطه راه فرود ایجاد می شود نسبت به ابتداي شیب مرتفع ترین نقطه ساختمان یا هرگونه ما-1

.مجاز می باشد40به  1تجاوز ننماید  و بعد از آن شیب  50به  1راه فرود بایستی از 

به طور کلی ارتفاع هیچگونه ) مرکز هندسی داخل فرودگاه( کیلومتري از مرکز فرودگاه  4در شعاع -2

.ز نمایدمتر تجاو 45ساختمان یا مانعی نباید از 

در محوطه سطح تغییر هر فرودگاه نباید ساختمان یا مانعی احداث شود که شیب مرتفع ترین نقطه ان به -3

.تجاوز نماید 7به  1حاشیه داخل فرودگاه  و راه فرود از 

در سطح مخروطی نباید ساختمان یا مانعی احداث شود که شیب مرتفع ترین نقطه آن نسبت به حاشیه  -4

.تجاوز نماید 20به  1ی از خارجی سطح افق
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در برنامه ریزي ها بایستی با استفاده از طرح جامع فرودگاه در مورد حجم بار و مسافر و همچنین تسهیالت الزم 

حمل و نقلی  از قبیل احداث بزرگراهها و راههاي دسترسی به فرودگاه یا بهسازي  مسیر هاي موجود ، ایجاد یا بهبود 

مل و نقل ریلی ، سیستم هاي حمل و نقل عمومی  و غیره یا عبور از این قبیل تسهیالت از نزدیکی تسهیالت ح

  .فرودگاه به منظور رفت و آمد بین مراکز جمعیتی  و فرودگاه پیش بینی الزم به عمل آید

گردیده و در  چنانچه فرودگاه در فاصله کمی از شهر واقع شده باشد بایستی توسعه شهري به سمت فرودگاه کنترل

  :طرح هاي جامع شهري موارد زیر رعایت گردد

موازین استانداردهاي زیست محیطی  و آمایش سرزمین از نظر ویژگی هاي اکولوژیکی- 

.سیاست هاي آمایش سرزمین به گونه اي که فرودگاه در تنگنا قرار نگیرد- 

رعایت سطوح حد موانع طبقه بندي کاربري هاي ناسازگار در اطراف فرودگاه از لحاط موانع  و- 

مقدار و مشخصات سرو صدا، مدت زمان الزم تداوم سرو صدا،بازتاب صدا بر حسب موقعیت ساختمانها- 

مسیر هاي پرواز مورد استفاده براي نشست و برخاست هواپیما، تعداد و نوع عملیات، چگالی ترافیک هوایی، - 

نحوه بهره گیري از باندهاي پرواز

وایی فرودگاه، مشخص نمودن فضایی است  که باید عاري از موانع، نگهداري شود تا از منظوراز تعیین حریم ه

عملیات مورد نظر  هواپیماها در فرودگاه بدون خطر انجام گرفته از غیر قابل استفاده شدن آن بعلت وجود موانع 

  .جلوگیري به عمل آید

انع به دست می آید  و تعیین کننده حدودي این هدف با تعیین و برقراري محدودیت هایی به نام سطوح حد مو

هستند که اجسام بتوانند فقط تا آن حد وارد حریم هوایی شوند و بدین ترتیب یک منطقه عاري از موانع براي 

  .پرواز برقرار گردد

و برقراري مقررات محدودیت هاي ارتفاعی در ارتباط با سطوح حد موانع فرودگاه تابع مقررات خاص ولی  تدوین 

ساخت و ساز هاي پیرامون فرودگاه  ها تابع قوانینی است که با توجه به این  آیین نامه  از طرف . زم االجرا استال

این مالحظات کارایی طبقه بندي .دولت وضع می شودو براي هر منطقه کاربري خاصی را مشخص می نماید

ي باند پرواز یعنی جایی که سطوح حد موانع ارتفاعی را محدود می کند به ویژه در نواحی بحرانی نزدیک دو انتها

  .نیاز به ارتفاعات خیلی کمی دارد

  :سطوح حد موانع براي باند پرواز را نشان می دهد، شکل 

سطح مخروطی سطحی است شیبدار که از محیط سطح افقی  داخلی شروع شده  و به طرف باال و بیرون ادامه 

  .می یابد
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  1/8/1385و اصالحیه  31/3/1374اراضی زراعی و باغ ها مصوب قانون حفظ کاربري  -9-4

به منظور حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کـاربري   : 1ماده 

  .باشد اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع می

) اصالحی( 1تبصره 
1
تشخیص موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئـیس   :

مسکن و شهرسازي ، مدیر کل حفاظـت محـیط زیسـت آن اسـتان و یـک نفـر        مدیر کلسازمان جهاد کشاورزي ، مدیر امور اراضی ، 

نماینده دستگاه اجرایی ذي ربط مـی توانـد بـدون    . به ریاست سازمان جهاد کشاورزي تشکیل می گرددنماینده استاندار می باشد که 

سازمان جهاد کشاورزي موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافـت تقاضـا   . حق راي در جلسات کمیسیون شرکت نماید

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان هاي جهـاد کشـاورزي اسـتان    . یا استعالم مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید

ها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می گردد وعهده دار وظیفه دریافت تقاضا ، تشـکیل و تکمیـل پرونـده ، بررسـی کارشناسـی      

  .اولیه ، مطرح نمودن درخواست ها به نوبت در کمیسیون و نگهداري سوابق و مصوبات می باشد

                                                          
Î! 1374قانون  1ماده  1تبصره ó      ، در موارد ضروري تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها به عهده کمیسیونی مرکب از نماینـدگان وزارتخانـه هـاي کشـاورزي

کیل می شود محول می گردد و مسکن و شهرسازي ، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداري که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزي تش

اضـا یـا   تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آراي اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف اسـت ظـرف مـدت دو مـاه از تـاریخ دریافـت تق      

  .استعالم نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید
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) اصالحی( 2تبصره 
2
مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها ، وزارت جهاد کشاورزي اسـت و مراجـع قضـایی و اداري ، نظـر      :

سازمان جهاد کشاورزي ذي ربط را در این زمینه استعالم می نمایند و مراجع اداري موظف به رعایت نظر سـازمان مـورد اشـاره    

  . قضایی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستري تلقی می شودنظر سازمان جهاد کشاورزي براي مراجع . خواهند بود

اصالحی( 3تبصره 
3

ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیات هـا و مراجـع مربـوط مکلفنـد در مـوارد       ) :

رها و شهرك هـا از سـازمان   تفکیک ، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربري آن ها در خارج از محدوده قانونی شه

  .هاي جهاد کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي استعالم نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند

احداث گلخانه ها ، دامداري ها ، مرغداري ها ، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشـاورزي ، کارگـاه هـاي     ) :الحاقی( 4تبصره   

موارد مذکور . نه کردن تولیدات بخش کشاورزي بوده و تغییر کاربري محسوب نمی شودصنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهی

از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان هاي جهاد کشاورزي استان ها بالمانع مـی  

  .باشد

دي مصوب ، مشمول ضـوابط طـرح هـادي بـوده و از     اراضی داخل محدوده قانونی روستاها داراي طرح ها ) :الحاقی( 5تبصره 

  .کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند

به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویـه اجرایـی و نظـارت و ارزیـابی عملکـرد کمیسـیون هـاي         ) :الحاقی( 6تبصره 

  .تشکیل می گردد) سازمان امور اراضی(این ماده ، دبیرخانه مرکزي در وزارت جهاد کشاورزي ) 1(موضوع تبصره 

این ماده در مـواردي کـه مجـوز تغییـر     ) 1(تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیون هاي موضوع تبصره  ) :الحاقی( 7تبصره 

کاربري صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزي یـا نماینـده   

ختیار وي و با عضویت معاونان ذي ربط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي کشور و سازمان حفاظـت محـیط زیسـت مـی     تام اال

  .نماینده دستگاه اجرایی ذي ربط می تواند حسب مورد و بدون حق راي در جلسات مذکور شرکت نماید. باشد

  

) اصالحی( 2ماده 
4
ات این قانون مجوز تغییـر کـاربري داده مـی    در مواردي که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقرر :

قیمت روز اراضی و باغ هاي مذکور با احتسـاب ارزش زمـین پـس از تغییـر کـاربري بابـت       %) 80(شود هشتاد درصد 

  .عوارض از مالکین وصول و به خزانه داري کل کشور واریز می گردد

                                                          
Ï! 1374قانون  1ماده  2تبصره ó ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها وزارت کشاورزي است و تغییر کاربري  مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ

.اراضی موضوع این قانون در روستاها طبق ضوابطی که وزارت کشاورزي تعیین خواهد کرد مجاز می باشد

Ð! 1374قانون  1ماده  3تبصره ó رد تفیک اراضی زراعی و باغ هـا و تغییـر کـاربري آن هـا در     ادارات ثبت اسناد و امالك و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موا

. خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها از وزارت کشاورزي استعالم و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند

Ñ! قیمـت  %) 80(ی شود هشتاد درصـد  در مواردي که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربري داده م : 1374قانون  2ماده

نحـوه  . رددروز اراضی و باغ هاي مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربري بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داري کل کشور واریز می گ

  .ن خواهد رسیدتقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین و به تصویب هیات وزیرا
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اصالحی( 1تبصره 
5

مترمربع فقط بـراي   500کونت شخصی صاحبان زمین تا تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ هاي براي س ) :

یکبار و احداث دامداري ها ، مرغداري ها ، پرورش آبزیان ، تولیدات گلخانه اي و همچنین واحدهاي صـنایع تبـدیلی و تکمیلـی    

  .بخش کشاورزي و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود

اصالحی( 2تبصره 
6

 (
7

زراعی و باغ هاي مورد نیاز طرح هاي تملک دارایی هـاي سـرمایه اي مصـوب مجلـس شـوراي       اراضی: 

و طرح هاي خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مسـتثنی بـوده و تـابع    ) استانی -ملی (اسالمی 

  .قوانین و مقررات مربوط می باشد

ی زراعی و باغ هاي موضوع ایـن قـانون توسـط کمیسـیون سـه نفـره اي متشـکل از        تقویم و ارزیابی اراض ) :الحاقی( 3تبصره 

  .نمایندگان سازمان جهاد کشاورزي ، استانداري ، امور اقتصادي و داراي استان در هر یک از شهرستان ها انجام می پذیرد

اصالحی( 3ماده 
8

کـه بصـورت غیـر مجـاز و      کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ هاي موضوع این قانون ) :

این قانون اقدام به تغییر کاربري نمایند عالوه بر قلع و قمع ) 1(ماده ) 1(بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 

بنا ؛ به پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کـاربري جدیـد کـه    

ت و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از یک ماه تا شـش مـاه محکـوم    مورد نظر متخلف بوده اس

  .خواهند شد

سازمان ها و موسسات و شرکت هاي دولتی و شهرداري ها و نهادهاي عمومی و شرکت هـا و موسسـات دولتـی کـه      : 1تبصره 

  .ون می باشدشمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قان

هر یک از کارکنان دولت و شهرداري ها و نهادها که در اجراي این قـانون بـه تشـخیص دادگـاه صـالحه       ) :اصالحی( 2تبصره 

تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمـین  

ر متخلف بوده است و در صورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصـال دائـم از خـدمات دولتـی و     با کاربري جدید که مورد نظ

سر دفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمات و در صـورت تکـرار بـه شـش     . شهرداري ها محکوم خواهند شد

  .ماده حبس و محرومیت از سر دفتري محکوم می شوند

                                                          
Ò! 1374قانون  2ماده  1تبصره ó          تغییر کاربري زمین زراعی و باغ براي سکونت شخصـی مـالکین کـم بضـاعت در مسـاحت کوچـک طبـق ضـوابط و

.دتعاریفی که وزارت کشاورزي مشخص می نماید و همچنین سایر نیازهاي بخش کشاورزي و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بو

Ó! 1374قانون  2ماده  2تبصره ó    هر یک از کارکنان دولت و شهرداري ها و نهادها که در اجراي این قانون به تشخیص دادگـاه صـالحه

تخطی نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید و در صورت تکرار عالوه بر جریمـه  

سر دفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خـدمت  . نفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداري ها محکوم خواهند شدمذکور به ا

.محکوم خوهند شد
Ô! 1374قانون  2ماده  2تبصره ó  را حتـی  ) متصل یا منفصل(وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرك ها

راضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر زراعی و غیر قابل کشاورزي استفاده نماید و تغییر کاربري اراضی زراعی و المقدور در خارج از ا

.باغ هاي موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند
Õ! 1374قانون  3ماده ó ر مجاز اراضـی زراعـی و بـاغ هـا را تغییـر      مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ هاي موضوع این قانون که غی

به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین  2کاربري دهند عالوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 

مـاه محکـوم خواهنـد شـد     با کاربري جدید محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم عالوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش 

وزارت کشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیـات مربـوط   

  .به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند
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اصالحی( 4ماده 
9

از درآمـدهاي موضـوع ایـن    %) 80(دولت مکلف است همه ساله اعتباري معادل هشـتاد درصـد   ) : 

قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزي منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه بـه مصـرف   

بنـدهاي خـاکی تـامین آب و     امور زیربنایی کشاورزي شامل تسطیح اراضی ، احداث کانال آبیاري ، زهکشی ، سدها و

باقیمانـده از درآمـد   %) 20(احیاء اراضی موات و بایر و هزینه هاي دادرسی و اجـراي قـانون برسـاند و بیسـت درصـد      

موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمین هاي غیـر قابـل کشـت و زرع بـراي توسـعه شـهرها و ایجـاد        

  .هرسازي قرار می گیردشهرك ها در اختیار وزارت مسکن  و ش

قـانون تاسـیس شـوراي عـالی      5از تاریخ تصویب این قانون نماینـده وزارت کشـاورزي در کمیسـیون مـاده      : 5ماده 

  .شهرسازي و معماري ایران عضویت خواهد داشت

فهان مقدار سیصد هکتار اراضی غیرقابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به ورزشگاه بزرگ اصـ  : 6ماده 

  .جهت احداث ورزشگاه مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این قانون عمل خواهد شد

  

الحاقی( 7ماده 
10

موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد ذیل را رعایت ) 1(ماده ) 1(کمیسیون موضوع تبصره  ) :

  : نماید 

ید توسط متقاضیاخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی ذي ربط متناسب با کاربري جد-1

ضوابط طرح هاي کالبدي ، منطقه اي و ناحیه اي مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران-2

مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهاي مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهاي مسلح-3

کـاربري اراضـی    ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاري با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفـظ -4

زراعی و باغ ها

استانداردها ، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذي ربط-5

صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاري خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب ، ) : الحاقی( 8ماده 

این قانون توسط وزارتخانه ) 1(اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده  برق ، گاز و تلفن از سوي دستگاه هاي ذي ربط در

هاي جهاد کشاورزي ، مسکن و شهرسازي ، استانداري ها و شهرداري ها و سایر مراجـع ذیـربط صـرفاً پـس از تاییـد      

                                                          
Ö! 1374نون قا 4ماده ó  از درآمدهاي موضوع ایـن قـانون را در بودجـه    %) 80(دولت مکلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد

سالیانه وزارت جهاد کشاورزي منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشـاورزي شـامل تسـطیح    

%) 20(شی ، سدها و بندهاي خاکی تـامین آب و احیـاء اراضـی مـوات و بـایر برسـاند و بیسـت درصـد         اراضی ، احداث کانال آبیاري ، زهک

باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازي زمین هاي غیر قابل کشت و زرع براي توسعه شهرها و ایجـاد شـهرك   

.ها در اختیار وزارت مسکن  و شهرسازي قرار می گیرد
Î Í! ول اجراي این قانون می باشد و وزارت مـذکور  ئوزارت کشاورزي مس :ذکر شده  14و  13که با اصالح در ماده  1374قانون  7ماده

  .مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند
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ه برابـر  این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربري مجاز خواهد بود متخلـف از ایـن مـاد   ) 1(ماده ) 1(کمیسیون تبصره 

  .این قانون مجازات خواهد شد) 3(مقررات ماده 

به منظور حمایت از تداوم کاربري اراضی زراعی و باغ ها واقع در داخل محدوده قـانونی شـهرها و   ) : الحاقی( 9ماده 

شهرك ها که در طرح هاي جامع و تفصیلی داراي کاربري کشـاورزي مـی باشـند ، دولـت و شـهرداري هـا موظفنـد        

  .و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداري ها در اختیار مالکان آن ها قرار دهند تسهیالت

هرگونه تغییر کاربري در قالب ایجاد بنا ، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنـا   ) :الحاقی( 10ماده 

به طور غیر مجاز و بدون اخـذ مجـوز از    به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي تغییر کاربري محسوب می گردد ، چنانچه

این قانون صورت پذیرد ، جرم بوده و ماموران جهاد کشـاورزي محـل مکلفنـد    ) 1(ماده ) 1(کمیسیون موضوع تبصره 

  .نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعالم نمایند

اعالم جهاد کشاورزي بـه اقـدامات خـود ادامـه دهـد نیـروي انتظـامی موظـف اسـت بنـا بـه            چنانچه مرتکب پس از  : 1تبصره 

  .درخواست جهاد کشاورزي از ادامه عملیات مرتکب جلوگیري نماید

ماموران جهاد کشاورزي موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشـد بـا حضـور نماینـده دادگـاه       : 2تبصره 

  .صورتمجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند محل ضمن تنظیم

) 1(کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجراي قانون حفظ کاربري از کمیسیون موضوع تبصره  ) :الحاقی( 11ماده 

مجـوز تغییـر کـاربري اراضـی زراعـی و بـاغ هـا را         1374قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب ) 1(ماده 

دریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از الزم االجرا شدن ایـن قـانون ، نسـبت بـه اجـراي طـرح       

در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضـوع مشـمول مقـررات ایـن قـانون      . موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند

  .خواهد شد

قانون اصـالح ایمنـی راه هـا و راه    ) 17(ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی موضوع ماده  ) :الحاقی( 12ماده  

  .این قانون مجاز می باشد) 1(ماده ) 1(در مورد اراضی زراعی و باغی فقط با رعایت تبصره  1379آهن مصوب 

  .ین نامه هاي اجرایی آن می باشدوزارت جهاد کشاورزي مسوول اجراي این قانون و آی ) :اصالحی( 13ماده 

وزارت جهاد کشاورزي موظف است آیین نامه هاي اجرایی این قـانون را بـا همکـاري وزارتخانـه      ) :الحاقی( 14ماده 

هاي مسکن و شهرسازي کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و بـراي تصـویب بـه هیـات     

  .وزیران ارائه نماید

قانون وصول برخـی از درآمـدهاي   ) 77(کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده  ) :یاصالح( 15ماده 

  .لغو می گردد 28/12/1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
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  ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولین جسمی ـ حرکتی -9-5

  ـ ضوابط مطلوب طراحی فضاي شهري 1

  .متر باشد سانتی 120رو  مفید پیاده ـ حداقل عرض

ریـزي   رو برنامـه  متر فاصله از دیوار بر هر نوع مانعی که به هـر علـت نصـب آن در پیـاده     سانتی 120ـ رعایت حداقل 

  .گردد، اجباري است می

  .درصد باشد 2رو  ـ حداکثر شیب عرضی پیاده

  .درصد باشد 3طح دارند در سر پیچ رو که نسبت به هم اختالف س ـ حداکثر شیب اتصال بین دو پیاده

  .رو الزامی است رو و سواره ـ ایجاد جدول یا اختالف سطح بین پیاده

  .رو الزامی است رو، باغچه یا جوي کنار پیاده متر بین پیاده سانتی 5ـ ایجاد جدول به ارتفاع 

جوابگـوي گـروه وسـیعی از     به منظور عمومیت بخشیدن به ضوابط، بطوریکه بتواند:دلیل انتخاب صندلی چرخدار 

ترین وسیله کمکی و شخص معلول  ترین و جایگزین معلوالن جسمی ـ حرکتی باشد، صندلی چرخدار به عنوان حجیم 

  .شود استفاده کننده از آن با بیشترین محدودیت حرکتی مبنا قرار داده می

خشـیدن بـه توسـعه آتـی فضـاهاي      نامه ساماندهی وضع موجود و شـکل ب  هدف از تدوین این آیین: نامه هدف آیین

  .شهري و معماري براي معلوالن جسمی ـ حرکتی در جهت دستیابی به استقالل فردي و اجتماعی آنان است

اي که بر اثر ضعف یا اختالل در سیستم حسـی و حرکتـی ایجـاد و     معلولیت عبارت است از عارضه: تعریف معلولیت

  .گردد فرد با محیط می جایی و برقراري ارتباط به سبب اختالل در جا

شود که به هـر علـت دچـار ضـعف،      معلول جسمی ـ حرکتی به فردي اطالق می : تعریف معلول جسمی ـ حرکتی 

  .اي وسایل کمکی داشته باشد اختالل و یا عدم توانایی در اندامهاي حرکتی شده و براي تحرك نیاز به استفاده از پاره

  .ت و غیرلغزنده باشدروها باید از مصالح سخ ـ پوشش کف پیاده

  .ـ هرگونه شیر فلکه و سایر اجزاي تأسیسات شهري در کف معابر باید در محفظه مناسب درنظر گرفته شود

  .رو ممنوع است ـ همسطح بودن هرگونه شبکه در سطح پیاده

  .رو ممنوع است ـ استفاده از هرگونه شبکه در سطح پیاده

  و ر رو و سواره ـ پلهاي ارتباطی بین پیاده2

  .متر فاصله الزامی است 500رو حداکثر در هر  رو و سواره بینی پلهاي ارتباطی بین پیاده ـ پیش

در صورت وجود اختالف سطح رعایت ضوابط ذکـر شـده   . رو بدون اختالف سطح باشد ـ اتصال پلهاي ارتباطی و پیاده

  .دار الزامی است در فصل سطح شیب

رو و حداقل عرض پلهـاي   شوند  برابر عرض پیاده رو نصب می داد مسیر پیادهـ حداقل عرض پلهاي ارتباطی که در امت

  .متر باشد سانتی 150رو  باید  ارتباطی عمود بر مسیر پیاده

  .رو باید داراي عالیم حسی قابل تشخیص براي نابینایان باشد رو با سواره ـ محل ارتباط پیاده

  .ـ ساختن پل با سطح لغزنده ممنوع است
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  رو بور عابر پیاده در سوارهـ  محل ع3

  .متر الزامی است 500رو در کلیه تقاطعها و حداکثر در هر  کشی عابر پیاده در سواره ـ ایجاد خط

  .کشی عابر پیاده در محل تردد معلوالن و در مکانهاي خاص آنها الزامی است ـ ایجاد خط

  .شی عابر پیاده الزامی استک رو در امتداد خط رو و سواره ـ ساختن پلهاي ارتباطی بین پیاده

  .هاي وسط خیابان الزامی است کشی عابر پیاده حذف جدول جزیره ـ در محل خط

بینی دستگاه تولید صداي خبرکننده به هنگام عبور آزاد براي عابر پیاده جهت استفاده نابینایان در تقاطعهـاي   ـ پیش

  .تردد الزامی است

  .قابل تشخیص براي هدایت نابینایان باشد کشی عابر پیاده از جنس ـ کفسازي محل خط

  ـ توقفگاه4

ـ براي توقف وسیله نقلیه به منظور پیاده و سوار شدن معلوالن از وسیله نقلیه در خیابانهاي اصلی شهر ایجـاد خلـیج   

رو  متر بـا ارتبـاط مناسـب بـا پیـاده      12متر و به طول حداقل  60/3به عمق حداقل ) رو رو در پیاده پیشرفتگی سواره(

  .الزامی است

  .متر فاصله الزامی است 500پارکینگ ویژه معلوالن بانصب عالمت مخصوص درکنارخیابان اصلی ودرهر 2ـ اختصاص 

  .درصد فضاي توقفگاه به معلوالن جسمی ـ حرکتی الزامی است3ـ در توقفگاههاي عمومی اختصاص 

  .متر است 50/3ـ حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلوالن با صندلی چرخدار 

  .بایددر نزدیکترین فاصله به درهاي ورودي یاخروجی آسانسور باشد ـ محل توقف اتومبیل معلوالن جسمی ـ حرکتی 

  .ـ توقفگاههاي اختصاصی معلوالن باید به وسیله عالمت مخصوص مشخص شود

  ـ تجهیزات شهري 5

  ـ ایستگاهها الف

و نزدیـک سـاختمانهاي عمـومی پرتردد،احـداث محـل انتظـار        هاي اتوبوسرانی درون شهري، مراکز شـهري  ـ درپایانه

  .سانتیمترو همسطح باکف اتوبوس الزامی است 140ایستگاه اتوبوس به عرض حداقل

  .رو باشد رو به سواره ـ شرایط دسترسی به محل انتظارمسافردر ایستگاههاي اتوبوس شهري مطابق شرایط اتصال پیاده

  .سانتیمتراز کف الزامی است45بینی سرپناه،حفاظ و نیمکت باارتفاع ي معلوالن،پیشـ درایستگاههاي قابل استفاده برا

  .هاي مسافربري شهري رعایت کلیه شرایط الزم براي امکان تردد معلوالن الزامی است ـ در محوطه پایانه

  ـ تلفن عمومی و صندوق پست ب

تمانهاي عمومی پر تـردد و مخصـوص معلـوالن،    هاي اتوبوسرانی درون شهري، مراکز شهري و نزدیک ساخ ـ در پایانه

  .بینی تلفن عمومی و صندوق پست قابل استفاده براي معلوالن با مشخصات زیر الزامی است پیش

  .ـ دسترسی به تلفن عمومی یا صندوق پست به صورت همسطح و یا با شیب مناسب براي معلوالن صورت گیرد

  .سانتیمتر در جلو تلفن و یا صندوق پست الزامی است 140110بینی فضاي آزادي به ابعاد حداقل  ـ پیش

  .سانتیمتر باشد 80ـ حداقل عرض در باجه تلفن عمومی 

  .سانتیمتر از کف باشد 100گیر تلفن و شکاف صندوق پست  ـ حداکثر ارتفاع محل شکاف سکه، صفحه شماره

  .فضاي تلفن ضروري است سانتیمتر جهت استفاده معلوالن در 80بینی پیشخوان در ارتفاع  ـ پیش
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شـود، ایجـاد حـداقل یـک آبریزگـاه       در معابر و فضاهاي شهري و در محلهایی که آبریزگاه عمـومی احـداث مـی    ـ ج

  .واحد آبریزگاه اضافه شود 1واحد  10در آبریزگاههاي بزرگ در ازاي هر . مخصوص معلوالن الزامی است

  ـ مناسب سازي معابر 6

  روهاي موجود ـ پیاده الف

  .سانتیمتر رسانیده شود 90روهاي باریک به  با استفاده از امکانات، حداقل عرض پیاده ـ

کاهنـد   سـانتیمتر مـی   90رو قرار داشته و یا نصب گردیده و از حداقل عرض مفیـد   ـ موانعی که به هر علتی در پیاده

  .جا گردند ید جابهبا....) مانند مانع عبور وسایط نقلیه، باجه تلفن، صندوق پست، دکه، تیربرق و(

سانتیمتر و یا سـطوح   2هایی با ارتفاع حداکثر  روها باید به پله هاي موجود در پیاده سانتیمتر از عرض پله 90ـ حداقل

  .شیبدار براي معلوالن تبدیل شود

  .روها با جنس سخت و غیر لغزنده پوشیده و ترمیم شود ـ کف کلیه پیاده

  .ر به وسیله مواد سخت پر شوندـ کلیه درزهاي بیشتر از یک سانتیمت

  .سانتیمتر باال برده شود 210تا ارتفاع حداقل ...) ها و بان مغازه مانند تابلو، عالیم، بالکن، سایه(آمدگی  ـ هر نوع پیش

سـانتیمتر بـا    90گردد نصب پل موقت با حـداقل عـرض    رو به هر علت حفاري می ـ در مواقع ضروري که سطح پیاده

  .الزامی استسطح غیر لغزنده 

  .سانتیمتر از مانع الزامی است 90رو، تعبیه عالیم حسی درکف به شعاع ـ براي هشدار نابینایان از وجود موانع در پیاده

ها و درپوشهاي واقع در مسیر پیاده باید همسطح معبر گردند و در صورت عـدم امکـان، کنـاره آن بـا شـیب       ـ شبکه

  .مناسب با کف معبر هماهنگ شود

  

  رو رو و سواره لهاي ارتباطی بین پیادهـ پ ب

 90رو بـا حـداقل عـرض     رو و سواره متر بین پیاده 500ـ تعبیه پل ارتباطی مناسب حرکت معلوالن در فواصل حدود 

  .سانتیمتر الزامی است

  .سانتیمتر گردد 90ـ الزم است که عرض پلهاي موجود حداقل 

  .شیده شوند و در صورت وجود پلهاي فلزي شیار دار پر شوندـ سطح پلها باید از مصالح سخت و غیر لغزنده پو

  کشی عابر پیاده ـ محل خط پ

سـانتیمتر و   150کشی بـا حـداقل عـرض     روها باید اصالح، تسطیح و به صورت خط ـ محل عبور عابر پیاده در سواره

  .روها شود قابل دسترسی به پیاده

  .عابر پیاده الزامی استکشیهاي  ـ وجود پلهاي ارتباطی در امتداد کلیه خط

  .کشی عابر پیاده باید قابل عبور صندلی چرخدار شود ـ جزیره وسط خیابان در محل خط

  

  ـ توقفگاه ت

درصد فضاي توقفگـاه در نزدیکتـرین فاصـله بـه ورودي و خروجـی و       2ـ در توقفگاههاي عمومی موجود باید حداقل 

این عمل در وضع موجـود  . والن جسمی ـ حرکتی اختصاص یابد رو براي توقف اتومبیل معل دسترسی مناسب به پیاده
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از طریق تبدیل فضاي سه محل توقف اتومبیل معمولی به دو محل توقف بـراي اتومبیـل معلـول جسـمی ـ حرکتـی       

  .پذیر است امکان

  سازي محیط شهر براي معلوالن اي مناسب ـ ضوابط توصیه7

  .رو ایجاد لغزندگی نماید ممنوع است راف پیادههاي آنها در اط ـ کاشت گیاهانی که ریختن میوه

  .ـ چراغ راهنمایی که در کنترل شخص معلول باشد باید در دو طرف محل عبور نصب گردد

  .کشی عابر پیاده الزامی است ـ ایجاد زمان کافی براي عبور ایمن معلوالن از محل خط

  .ی معلوالن به داخل آنها مجهز گرددـ وسایل نقلیه عمومی باید به باالبرهاي مکانیکی براي دستیاب

ـ در صورتیکه ارتفاع سکوي مسافري همسطح کف وسیله نقلیه عمومی باشد باید یک سـکوي فلـزي مکـانیکی بـین     

  .ایستگاه و اتوبوس براي هدایت معلوالن به داخل اتوبوس تعبیه گردد

صـله از دربهـاي ورود و خـروج بـراي     ـ مشخص کردن قسمت مخصوصی از اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه با کمترین فا

این محلها باید بدون صندلی و مجهز به کمربند، دستگیره و بستهاي دیگر بـراي ثابـت   . استفاده معلوالن الزامی است

  .نگاهداشتن صندلی چرخدار در برابر حرکتهاي ناگهانی باشد

  .استـ وجود عالیم بصري براي ناشنوایان و عالیم صوتی براي نابینایان ضروري 

در این . باید در رابطه با زوایاي افقی، عمودي و جانبی صورت پذیرد سو می ـ نصب تابلو براي افراد با دید محدود و کم

  .درجه باشد 30درجه و براي افراد ایستاده  15گروه زوایاي افقی دید براي افراد نشسته 

  .ـ الزم است که تابلوها با زمینه مشکی و حروف سفید تهیه گردند

در ایـن حالـت حـداکثر ارتفـاع     . باید توضیحات با خط بریل در گوشه چپ باالي تابلو نوشته شود ـ براي نابینایان می

  ).این مسئله در مورد تابلوهاي نصب شده به دیوار است(سانتیمتر باید باشد  122تابلو براي افراد ایستاده 

  .ـ ارائه عالیم تنها به صورت تصویري مجاز نیست

  .هاي راهنماي در نقاط حساس و خطرناك باید داراي عالیم حسی باشد تا نابینایان را آگاه نماید ا و نردهه ـ میله

  

  

  25/9/87ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري مصوب مورخ  -9-6

 28/8/1369خ قانون برنامه چهارم توسعه،تکمیل مصوبه مور30اساس ماده راستاي وظایف محوله بردر :کلیات-1

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و به منظور ارتقاء کیفی 

 25/9/1387بصري و ادراکی سیما و منظر شهري ، شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 

  .ب نمود ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري را به شرح زیر تصوی
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این مصوبه از تاریخ ابالغ براي کلیه معماران ، طراحان شهري ، دستگاه هاي تهیه و تصویب : دامنه کاربرد- 1-1

و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و شهرداري ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و سازمان 

  .بود  هاي نظام مهندسی و سایر نهاد هاي ذیربط الزم االجرا خواهد

توسعه هاي شهري آتی ، شهرهاي جدید و شهرك هاي مسکونی جدید الحداث از زمان ابالغ ، :حوزه شمول -2-1

براي بافت هاي موجود نیز به ترتیب اولویت طرح هاي موضعی سامان دهی منظر . مشمول این مصوبه خواهند بود

سال از تاریخ ابالغ این مصوبه تهیه  5ظرف مدت این طرح ها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر . شهري تهیه می شود

  .خواهند شد

  هدف  -1- 3

  :هدف از اجراي این مصوبه 

  .تالش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سالمت و رفاه ساکنین  –الف 

ساماندهی سیما و منظر شهري در شهرها ، روستاها و سایر مجتمع هاي زیستی در کشور و تالش در جهت  - ب

  .جاد شرایط مناسب زندگی در آنها ای

  .احیاي فرهنگ معماري و شهرسازي غنی گذشته کشور  - پ

  .جلوگیري از بروز ناهماهنگی هاي بصري و کارکردي در فضاها و فعالیتهاي شهري  - ت

  .افزایش تعامالت اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم حیات مدنی - ث

  

تعاریف-2

ساختمانها و الحاقات انها،  (نظر شهري کلیه عناصر طبیعی و مصنوعدر این مصوبه منظور از م: منظر شهري-2-1

قابل مشاهده از عرصه هاي عمومی شهر شامل خیابانها، میادین، گره ها و ...) ان شهري، پوشش گیاهی ومبلم

.پهنه هاي عمومی است

 28/8/1369مصوبه  1 منظور از نما در این مصوبه، نماي شهري و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند :نما-2-2

کلیه سطوح نمایان ساختمانهاي واقع در محدوده و حریم شهر ها  و ( شورایعالی شهرسازي و معماري ایران 

.میباشد) شهرك ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلی یا نماهاي جانبی

که هیچ ساختمانی به صورت بالفصل  منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهاي محوطه هایی است:جداره- 2-3

به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن

.از پیاده راه،خیابانها و گذرهایی است که منحصرا براي عبور پیاده مورد استفاده قرار میگیردمنظور:پیاده راه-2-4

رایجادهماهنگی این کمیته نهادي پیشنهادي است که به منظو :کمیته هاي ارتقاء کیفی سیماومنظر شهري- 2-5

در شهر ها اء کیفی سیما و منظرمیان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکت ها و موسسات ذیربط در امر ارتق

.نامیده میشود "کمیته "صوبه از این پس به اختصار مذکور در این منهادهاي . تشکیل میگردد
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ضوابط کلی- 3

  ضوابط مربوط به سیما و منظر- 1- 3

بناهاي واقع در مناطق تاریخی شهر باید داراي مقیاس انسانی بوده و دانه بندي و ریخت طرح و اجراي  -1- 3-1

در طراحی معماري بناهاي کالن مقیاس، تقسیم بنا به احجام . شناسی مشابه بافت تاریخی شهر داشته باشد 

  .متناسب با دانه بندي بخش تاریخی شهر الزامی است

ح نماهاي ساختمانی باید به گونه اي باشد که عالوه بر رعایت ضوابط و در احداث ابنیه، انتخاب مصال -2- 3-1

مقررات طرح هاي جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، موجب آلودگی محیط 

سبت به ساله ن 5به شهرداري ها امکان داده می شود تا طی برنامه اي .زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازي باشد

  .بهسازي نماي ساختمان هاي موجود در شهرها اقدام نمایند 

در پاکسازي مصاح ساختمانی ، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش تاریخی شهر همخوانی داشته و ترجیحا  -3- 3-1

  .انتخاب شوند ) محلی(از مصالح بوم آورد 

در سطح شهر .... ، درمانی ، خدماتی ،اداري و  کلیه تابلوهاي مربوط به فعالیت هاي شهري اعم از تجاري -4- 3-1

ابعاد ، فرم . باید در انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهیه شود

  .و محل نصب تابلوها باید توسط کمیته تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به رعایت این مقررات می باشند

تابلوهاي معرف کاربري در یک منظر شهري مجاز نمی باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تعدد  -5- 3-3

  .تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهري که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است 

شهرداري ها اختیار  به منظور ساماندهی و ایجاده هماهنگی میان تابلوهاي تبلیغاتی در مقیاس شهري، به – 6- 3-1

بیلبوردها ، نقاشی (وهاي شهري داده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابل

نام خیابان ها و (تابلوهاي راهنماي شهري  ،استفاده از نمایشگرهاي بزرگ شهري، تابلوهاي تبلیغاتی، ها، جداره ها

، سازمان یته در این زمینه براي دستگاه هارعایت تصمیات کم. به تصویب کمیته برساند م نماید واقدا....) میادین و 

  .ها ، نهادها و موسسات دولتی وعمومی در اولویت قرار دارد 

در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاي نیمه ...)، تراس و نظیر بالکن(دگی بدنه ساختمان ها پیش آم -7- 3-1

ت تقویت چشم این فضاهاي نیمه باز جه. ارهاي خارجی از حد زمین تامین خواهد شدباز با عقب نشینی دیو

، کاهش اثر تابش شدید خورشید، نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداري از اندازهاي مناسب شهري

  .منوع استو خشک نمودن البسه م....)، سوخت ومحل نگهداري مواد غذایی(انباري  این فضاها به عنوان

طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضاي مورد نیاز جهت انباري و محل خشک نمودن البسه را درون ابنیه  -8- 3-1

  .کل مساحت زیر بناجزمساحت مفیدمحاسبه نمی شود ) ده درصد% (10مساحت این فضاها تاسقف.پیش بینی نمایند

حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابنیه از نما یا  تمامی پیش آمدگی هاي موجود بدنه ساختمان ها از -9- 3-1

  .جداره ساختمان حذف می شوند
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مساحت زیر بناي هر یک از واحدهاي مسکونی به فضاهاي نیمه باز % 15از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف  - 10- 3-1

مودن و الحاق این بخش جز زیر بنا محسوب نمی شود و مسدود ن. یش فضاي ورودي اختصاص خواهد داشتو پ

  .نمودن آن به فضاهاي محدود ساختمان ها به هر نحو ممنوع می باشد

طراحان و مجریان موظفند معماري واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحی و اجرا نمایند که به ارتقا،  - 11- 3-1

  .کیفیت بصري و فضایی تقاطع ها منجر شود

، طرح و نماي ساختمان ها واقع در این نقاط باید به تایید ج، دروازه هاکن ،با توجه به اهمیت معماري نبش - 12- 3-1

  .برسد  "کمیته "

طراحان و مجریان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحی و اجرا نمایند که به  - 13- 3-1

  .ارتقا کیفیت بصري و فضایی تقاطع ها منجر شود

  .بودسنت معماري محل نباشد،ممنوع خواهد اي شیبدار،درشهرهایی که استفاده ازآن درهششپو استفاده از - 14- 4-1

 "کمیته"، به تشخیص در طراحی و احداث بناها...) ا و ، میوه هنظیر کشتی(از فرم هاي نامتعارف  استفاده - 15- 3-1

  .ویت قرار دارد ، نهادها و سازمان هاي دولتی در اولرعایت این مصوبه براي دستگاه ها .ممنوع است 

در  ...)، کامپوزیت، شیشه هاي جیوه اي و نماهاي آلومینیومی، شیشه اي(اي استفاده از نماهاي پرده  - 16- 3-1

، براي ت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، ضمن رعایو قابل مشاهده از عرصه هاي عمومیجداره هاي بیرونی 

به مالکین ابنیه . ده از این مصالح صرفا درون بناها مجاز است کلیه بناهاي دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفا

سال، با اولویت بناهاي دولتی و عمومی به اصالح نماي این ابنیه با مصالح  3موجود فرصت داده می شود، ظرف مدت 

  .جایگزینی که توسط کمیته تعیین می شود، اقدام نمایند

به صورت نمایان در منظر شهري ....) ، کولر ونظیر چیلر( ت ث تاسیسادر طراحی و اجراي ابنیه احدا - 17- 3-1

در ابنیه عمومی به مالکان . ناسب از معرض دید عمومی حذف شوندتمهیدات م با ممنوع است و تاسیسات باید

سال به اصالح نمااقدام  3 سوي کمیته مشخص می شود، ظرف مدت فرصت داده می شود تا مطابق برنامه اي که از

  .نمایند 

حقوق همسایگان را دراستفاده ... از این پس احداث ابنیه اي که به دلیل ارتفاع زیادو یا درشت دانگی و یا  - 18- 3-1

نظیر (کمیته سنجه هاي مورد نیاز را در این خصوص . از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید، ممنوع می باشد

  .یین خواهد نمود تع) حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها 

  .استفاده از بام هاي سبز در محل هایی که کمیته تصویب نماید مجاز خواهد بود  - 19- 3-1

  

  ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي شهري- 2- 3

سال از تاریخ ابالغ این مصوبه کلیه کانال هاي تاسیساتی  5به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف  -1- 3-2

، سیمها و کابل هاي اي کولر، ناودان هاکانال ه) اسپیلت ها(اها و در جداره هاي شهري شامل کولرها نمایان در نم
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و نظایر آن به تدریج از نماهاي ) به استثناء لوله هاي گاز شهري(برق و تلفن ، دودکش بخاري، لوله هاي تاسیساتی 

لوله هاي گاز . اي شهري قابل مشاهده نباشنداره هشهري حذف و یا به گونه اي ساماندهی شوند که در نما یا جد

  .شهري نیز بایستی متناسب با رنگ بناي ساختمان ها رنگ آمیزي شود 

نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختالل در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی  -2- 3-2

  .ساختمان ممنوع است 

، روزنامه فروشی، صندوق هاي جمع اعم از تلفن عمومی(عابر پیاده م مکان یابی کابین ها، کیوسک ها در -3- 3-2

  .باید به گونه اي انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد...) آوري صدقات و

ساله نسبت به ساماندهی کابین ها، کیوسک ها و  3به شهرداري ها امکان داده می شود تا مطابق برنامه  -4- 3-2

  .دام نماینداثاثه شهري موجود اق

در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و تغییرات سطوح ....) ، سکو وه، پللبه(ایجادهرگونه اختالف سطح  -5- 3-2

  .بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود

 کف سازي معابر پیاده باید به گونه اي انتخاب شود که امکان سر خوردن عابرین به حداقل کاهش یافته، -6- 3-2

  .امکان پاکسازي را دارا بوده و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد

کف سازي معابر باید با همکاري و مشارکت عمومی مالکین، بناهاي حاشیه معبر و شهرداري نگهداري و  -7- 3-2

  .مرمت شود

مطابق با طرح اثاثه  اثاثه شهري به کار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح، بایستی -8- 3-2

  .شهري و متناسب با ویژگی هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص شده و اعالم شود

کمیته گونه . حفظ و توسعه فضاي سبز شهري باید حتی االمکان با گونه هاي گیاهی بومی صورت گیرد  -9- 3-2

  .هر شهر مشخص نموده و اعالم مینمایدهاي گیاهی بومی را متناسب با ویژگی هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی 
  

  ضوابط مربوط به زیر ساخت هاي شهري- 3- 3

  .تعبیه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و کانال هاي مورد نیاز در فضاهاي داخلی ساختمان الزامی است  -1- 3-3

ید بوسیله کفسازي با) پیاده روها و پیاده راه ها(ابر کلیه مسیرها و کانال هاي تاسیساتی موجود در مع -2- 3-3

  .کانال ها باید به گونه اي احداث شوند که دسترسی به آنها براي تعمیر به سهولت فراهم آید . مشخص شود 

کمیته موظف است تا زمینه شکل گیري ایجاد کانال مشترك انرژي در معابر را با همکاري شهرداري ،  -3- 3-3

  .ري نمایدوزارت کشور و سازمان ها و دستگاه هاي ذیربط پیگی

  ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاي شهري- 4- 3

به منظور استفاده بهینه از فضاهاي شهري و ایجاد سرزندگی در آنها، به شهرداري ها اختیار داده می شود تا  -1- 3-4

باشد، با هماهنگی کمیته ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابري که عرض بخشی از پیاده رو آنها بیش از سه متر 

در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربري هایی چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیوه ها و نوشیدنی هاي 
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، لکن احداث نرده هیز و از مراجعین پذیرایی نمایندسرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تج

  .منوع استو یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن م

  ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات-5- 3

تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوي مصالح به کار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور  -1- 3-5

براي اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از سوي ) همسایگی (

در این نقشه ها میزان هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جنس و رنگ مصالح، دانه بندي و . ی استمتقاضیان الزام

دستورالعمل ها و راهنماهاي مورد نیاز در این خصوص از سوي کمیته، . ریخت در واحد هاي همسایگی، الزامی است

  .تدوین و ابالغ خواهد شد

شده جهت بنیه جدید االحداث منوط به اجراي نقشه هاي ارائه صدور پایان کار وگواهی عدم خالف براي ا -2- 3-5

  .خواهند بود) بویژه نما و حجم(مهندسین ناظر مسئول اجراي دقیق نقشه هاي مصوب . اخذ پروانه ساختمانی است

سازمان اجراي مقررات-4

هاي بین  "کمیته "،به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلی  و فراهم نمودن شرایط تحقق پذیري این مصوبه  - 4-1

پس از ابالغ این مصوبه در کلیه  ظرف مدت سه ماه "یما و منظر شهريکمیته ارتقاء کیفی س "بخشی تحت عنوان 

  .دبیرخانه این کمیته در سازمان مسکن و شهرسازي استان مستقر خواهد بود. شهر ها به شرح زیرتشکیل خواهد شد

  ريکمیته هاي ارتقاءکیفی سیما و منظر شه - 2- 4

آیین نامه  3از ماده  3بر اساس مفاد تبصره بند (این کمیته نهادي تخصصی غیر بخشی، غیر انتفاعی است  -1- 4-2

نحوه بررسی و تصویب طرح هاي توسعه و عمران محلی، ناحیه اي، منطقه اي، ملی و مقررات شهرسازي و معماري 

هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاه ها، هیات محترم وزیران که به منظور ایجاد  12/10/78کشور مصوب 

شرکت ها و موسسات ذیربط در امر ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري و با عضویت نمایندگان شهرداري، مهندسین 

مشاور تهیه کننده طرح توسعه شهري، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان، سازمان مهندسی 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، دو نفر از اعضاي هیات علمی دانشکده هاي معماري و شهرسازي استان، اداره کل 

  .استان و سازمان مسکن و شهرسازي استان تشکیل می گردد

ومنظر شهري در استان ها این کمیته به عنوان یکی از کمیته هاي تخصصی در صورت تشکیل شوراي سیما -2- 4-2

  .شوراي مذکور خواهد بود 

و نهادهاي ذیربط جهت شرکت در جلسات مرتبط  کمیته حسب مورداز نمایندگان سازمانها،دستگاه ها -3- 4-2

  .دعوت به عمل می آورد 

  .شهرسازي و معماري سازمان مسکن و شهرسازي استان دبیر کمیته خواهد بود )معاون(مدیر  -4- 4-2

تگاه ذیربط در استان تعیین و احکام آن توسط رئیس اعضاء کمیته توسط باالترین مقام سازمان، نهاد یا دس -5- 4-2

  .سازمان مسکن و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهد شد

  .اعضاء کمیته بایستی داراي تخصص معماري، طراحی شهري و یا طراحی منظر باشند-6- 4-2
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  .نخواهد بود  ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمان ها و دستگاه هاي ذیربط، الزامی -7- 4-2

استان  5ضوابط ومقررات تکمیلی درخصوص این مصوبه، توسط کمیته تهیه و به تصویب کمیسیون ماده  -8- 4-2

  .خواهد رسید

  :وظایف کمیته عبارت است از  -9- 4-2

  ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات ، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهري - الف

  هت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهريمنظقه بندي شهرها ج -ب

  بررسی و تایید طرح هاي موردي ساماندهی به سیما و منظر شهري -پ

ه ، کفسازي بستر معابر پیاده راهی و پیادتفاده در نماها و جداره هاي شهريتعیین مصالح مناسب براي اصالح اس-ت

و سایر ویژگی هاي تاریخی و بومی و ایجاد هماهنگی میان مصالح نماها و ، فرهنگی روها با عنایت به موارد اقلیمی

  .جداره ها و کفسازي معابر پیاده راهی یا پیاده راهها با اولویت بکارگیري مصالح بومی 

و نحوه ) کس، پهنه ها و بناهاي مهم بر حسب لومعابر، میادین(ور مورد نیاز فضاهاي شهري تعیین میزان ن -ث

به گونه اي که باعث افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و در عین حال مانع از (به آنها نورپردازي 

  )مشاهده ستارگان نشود

  ، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهريتدوین ضوابط و استانداردهاي بومی - ج

  تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلی - چ

  جداره ها و کفسازي معابر نوسازي نماها، بازسازي و مرمت، بهسازي، یق ضوابط مناسب جهت نگهداري،تدق - ح

  تدوین صوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهري در فضاهاي شهر متناسب مقتضیات محلی و بومی - خ

، نحوه استقرار، جنس، رنگ و تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي مورد نیاز در خصوص نحوه مکان یابی - د

  فرم تابلوهاي شهري و محلی

  ، طراحی و اقدامات بهسازي سیما و منظر شهريدي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعهاولویت بن - ذ

هر گاه بر اساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرح هاي توسعه - 10- 4-2

  .استان برسد 5این تغییرات بایستی به تصویب کمیسسیون ماده  شهري دچار تغییراتی شود،

  .نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم گیري ها بر اساس آیین نامه داخلی کمیته ها انجام خواهد شد - 11- 4-2

  .سال یکبار مورد تجدید نظر، تکمیل و اصالح قرار خواهد گرفت  5در صورت تشخیص کمیته و نیاز این مصوبه هر 

بازنگري در ضوابط- 5

، تکمیل و اصالح قرار خواهد گرفتسال یکبار مورد تجدید نظر 5ه هر ، این مصوبدر صورت تشخیص کمیته و نیاز
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آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به  -9-7

  شرکتهاي تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

و حریم شهر، شهرك مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا ) قانونی(، محدوه در اجراي این آیین نامه - 1 ماده

ها، ایجاد شهرك ي مصوب جامع و تفصیلی و هادي شهرعبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرح ها

  .اشندو شهر جدید و طرح هادي روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده ب

) قانونی(ري از کاربري مسکونی در محدوده قانون، برخوردا) 1(منظور از نداشتن کاربري معارض موضوع ماده - 2ماده 

  .، تفصیلی و هادي و طرحهاي شهرکها و شهرهاي جدید می باشد طبق طرحهاي مصوب جامع

براي کلیه اشخاص  زمین، ه مسکونی ازنامه مانندلزوم استعالم ونظایر آن دراستفاد کلیه مقررات این آیین - 3ماده 

  .اوقاف الزم االجراء است  نهادهاي انقالبی و و همچنین بنیادها و وابسته به آنها دولتی و عمومی و خصوصی، اعم از

، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن توسط تمام دستگاههاي دولتی و واگذاري -4ماده 

، آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهاي نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهاي دولتی سته بهعمومی و واب

ه با واگذاري اراضی اقدام می بنیادها و نهادهاي انقالبی و موسسات عمومی غیر دولتی و هر نهاد وابسته به دولت ک

  .ها مطلقا ممنوع است ، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرکند

  .هرگونه واگذاري اراضی درداخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است  - 5ماده

، مشروط به تسلیم اقرار نامه کتبی ضمن سند انتقال در انتقال اراضی فاقد کاربري مسکونیهرگونه نقل و  -6ماده 

، زمین و عدم امکان ساختن مسکن در ر بر اطالع از کاربري غیر مسکونیی، دااسناد رسمی توسط منتقل الیه دفاتر

  .آن خواهد بود 

مورد نقل و انتقال قرار می این آیین نامه ) 6(کاربریهاي اراضی غیر مسکونی که به ترتیب مقرر در ماده  - 7ماده 

ضی در حکومت جمهوري اسالمی اراالیحه قانونی واگذاري و احیاي ) 5(، قابل تغییر توسط کمیسیونهاي ماده گیرند

و مراجع تصویب طرح هادي و تغییرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن در درخواست 1359مصوب –ایران

، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و ري آنها توسط دبیرخانه هاي مربوطتغییر کارب

  . مراجع مذکور ممنوع است 

به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاري زمین براي امر مسکن  -8ده ما

، تاریخ و متن پاسخ استعالم در یافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداري زمین مورد موظفند شماره

ا تعداد استفاده کنندگان، بطور کتبی در توافق نامه ها، متناسب بواگذاري از کاربري مسکونی و ضوابط و مقررات 

  .، ابالغیه ها و سایر مدارك مربوط به واگذاري زمین قید نمایندصورتجلسات

ر مقیاس استعالم کنندگان کاربري زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین د -9ماده 

مورد استعالم را تسهیل می  ایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع، نشانی زمین و سمناسب طبق سند مالکیت

  .، به مراجع مورد استعالم مربوط ارائه دهند نماید

مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی یا مراجع واگذار  – 10ماده 

  .ند، نسبت به صدور پاسخ استعالم اقدام نماینده زمینکن
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و  سازمانهاي مسکن و شهر سازي در مورد زمینها و امالك واقع در محدوده شهرکها و شهر هاي جدید – 11ماده 

ت و نقشه هاي اجرایی طرحهاي ، استعالمهاي دریافت شده را بر اساس مصوباشهرداریها در داخل محدوده شهر

راي طرح جامع ، در صورت فقدان طرح هاي در مورد شهرهاي دا. ، تفصیلی و هادي آنها پاسخ خواهند دادجامع

تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها براي کاربریهاي عمومی و خدماتی عمومی 

  .براساس مصوبات شوراي عالی شهر سازي و معماري ایران عمل خواهد شد ،و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند

یا دایر شدن شهرداري در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید ، پاسخگویی به استعالم  در صورت وجود – تبصره

  .موضوع این ماده توسط شهرداریهاي مزبور به انجام خواهد رسید 

هر نوع نقل و انتقال اراضی براي امر مسکن اعم از رسمی و عادي در داخل محدوده روستاها منوط به  - 12ماده 

المی و در صورت عدم ، با همکاري بنیاد مسکن انقالب اساري مربوط بر اساس طرح هادي مصوبز دهیاستعالم ا

، در ا همکاري بنیاد یاد شده حسب مورددهیاریها ب. سکن انقالب اسالمی محل خواهد بود، از بنیاد متشکیل دهیاري

ود طرحهاي هادي، طبق عرف وج صورت وجود طرح هادي روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم

  .، کاربري و ضوابط ساختمانی مربوط را اعالم خواهند نمودمحل

سازمانهاي مسکن و شهر سازي استانها موظفند استعالمهاي دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و امالك در  - 13ماده 

را از نظر رعایت کاربري و ) تاهابه جزء روس(ك واقع در خارج از حریم شهرها مورد نقشه هاي تفکیک اراضی و امال

ضوابط طرحهاي جامع ناحیه اي و در صورت عدم تهیه طرح براي ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه 

، و حریم شهرها و اصالحات بعدي آن مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی

  .پاسخ دهند 

مراجع پاسخ دهنده به استعالم موظفند استعالمهاي به عمل آمده از سوي ادارات ثبت اسناد و امالك در  - 14ماده 

مورد نقشه هاي تفکیک اراضی را که میبایست منظم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب وسایر اطالعات و 

  .از تاریخ وصول استعالم پاسخ دهند مشخصات مورد نیاز براي تشخیص موقعیت زمین  باشد ، حداکثر ظرف دو ماه 

در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه هاي تفکیکی دریافت شده از نظر کاربري و ضوابط تفکیک ، سایر  - 1تبصره 

  .مدارك الزم براي تفکیک طبق مقررات ذیربط توسط متقاضی ارائه خواهد شد 

در مورد اراضی واقع در شهرکهاي مسکونی و شهرهاي جدید  نقشه هاي تفکیکی پیشنهادي از سوي متقاضیان - 2تبصره 

جهت تاییداز حیث امکان تفکیک و رعایت کاربري و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد وامالك حسب مورد به ترتیب 

اساس مراجع مذکور بر . به سازمان مسکن و شهر سازي استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذیربط ارسال خواهد شد 

  .طرحها و ضوایط و مقررات مصوب ، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول ، اظهار نظر خواهند نمود 

در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید ،اظهار نظر در خصوص  - 3تبصره 

  .موضوع این ماده به عهده شهرداریهاي مذکور خواهد بود 

) و تلفن ثابت و نظایر آن ، گازآب، برق( قانون ) 8(بنایی موضوع ماده تامین و واگذاري تاسیسات زیر -15ه ماد

) در مورد شهرها، شهرهاي جدید و شهرکها( ف یا پایان کار موکول به ارائه پروانه هاي معتبر ساختمانی یا عدم خال

  . ا ، دایر بر رعایت کاربري مسکونی خواهد بودیا تاییدیه به مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روست
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قانون براي آندسته از اراضی و امالك که بر اساس اسناد عادي و دست نویس طبق قوانین )  6(مفاد ماده  - 16ماده 

موضوع قانون اصالح و حذف موادي از ) 148(و ) 147(دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته باشنداز جمله مواد 

، و در کلیه واگذاریهاي زمین توسط مراجع مختلف براي امر مسکن از  1370مصوب   –ثبت اسناد و امالك قانون 

الیحه قانونی واگذاري و احیاي اراضی ) 32(جمله سازمان ملی زمین و مسکن ، شهرداریها کمیسیونهاي موضوع ماده 

ه برداري از جنگلها و منابع طبیعی و و قانون حفاظت و بهر 1359مصوب   –در حکومت جمهوري اسالمی ایران 

  . سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاري زمین شناخته شده اند نیز الزم االجراء می باشند 

آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها که مبناي تغییر ) 4(نقشه تایید شده موضوع ماده   – تبصره

ضی زراعی و باغهاي خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و امالك قرار می گیرند کاربري و تفکیک ارا

منحصرا مربوط به استفاده کشاورزي و باغداري از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه هاي مذکور بعداز تفکیک می باشند و  ،

  .در هر حال تغییر کاربري این اراضی به مسکونی ممنوع است 

و حریم یا خارج از حریم شهرها ، در داخل شهرکها و شهرهاي ) قانونی( کلیه مراجعی که در محدوده  -17ماده 

جدید و حریم آنها و همچنین روستاها ، بر خالف مفاد این قانون تصمیم گیري کرده و یا به هر نحو به ساخت و 

الف باشند،متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار سازهاي غیر قانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهاي خ

  .خواهد شد 

درج شماره ، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی هاي تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی  -18ماده 

ي صدا و سیما و سایر رسانه ها ،در مطبوعات غیر قابل چاپ و تبلیغست و آگهی هاي فاقد مشخصات مذکور، ا

گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدامات الزم را در جهت تحقق این 

این ماده را پیگیري  شهرسازي نیزموظف بوده است هرگونه تخلف از وزارت مسکن و و آورد موضوع به عمل خواهد

  .نماید

نی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روشهاي مقتضی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ، وزارت بازرگا- 19ماده 

که در اجراي ، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهاي تعاونی ابالغ نمایند نگاههاي معامالت امالك و مستغالتبه تمامی ب

ک ، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها براي زمینهاي موضوع این قانون که فاقد نقشه هاي تفکیقانون) 6(مفاد ماده 

  .مصوب مرجع قانونی است اکیدا خودداري نمایند 

وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف قانون و این آیین نامه توسط  – تبصره

بنگاههاي معامالت ملکی و شرکتهاي تعاونی و یا دریافت گزارش از سوي وزارت مسکن و شهر سازي مبنی بر وقوع تخلف ، 

  .رد الزم را با متخلفان به ترتیب برابرقانون تعاون به عمل آوردندبرخو

و این آیین نامه  وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي صحیح قانون به محض اطالع از وقوع تخلف از قانون – 20ماده 

الح قضایی متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسیدگی و صدور راي مقتضی به مراجع ص  ،پس از احراز آن

بط می توانند ابطال معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیري نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذیر

، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از اقدامات خالف

  .مقامات قضایی درخواست نمایند 
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شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مسئولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین نامه دبیرخانه  -21ماده 

  .را بر عهده خواهد داشت 

سانتیمتر برجستگی  30جهت احداث جزئیات اجرایی نظیر جاي گلدان و سایبان ثابت پنجره و امثال آن حداکثر تا - تبصره 

  .متر باشد مجاز است  5قل در صورتی که ارتفاع آن از کف گذرگاه حدا

  

  

  7/5/87کانیابی مساجد در طرح هاي توسعه و عمران شهري مصوب مضوابط و مقررات   -9-8

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی  107درراستاي تحقق وظایف محوله براساس بندهاي الف و ب از ماده 

 معماري در شهرسازي شورایعالی شهرسازي و زارت مسکن ومعماري و بنا به پشنهادمعاونت شهرسازي و و فرهنگی و

  .تصویب نمود به شرح زیر طرح هاي توسعه شهري را در مقررات مکانیابی مساجد ضوابط و 7/8/87جلسه مورخ 

  : مکانیابی مساجد در بخش هاي توسعه شهري- 1

نطقه شهري می باشد دستگاه و م) ناحیه شهري(با توجه به اینکه توسعه شهري داراي ساختار محله کالن محله 

تهیه کننده طرح هاي توسعه شهري مکلف است در ساختار هر یک از مراکز محالت یک مسجد محله اي در کنار 

سایر کاربریها و خدمات محله اي پیش بینی شده مکانیابی و منظور نمایند بدیهی است در چنین ساختاري مرکز 

  .خواهد داشت)ناحیه شهري(محله ارتباط مستقیم با ساختار کالن محله 

و مراکز مناطق نیز دستگاه تهیه کننده طرح هاي توسعه شهري ) ناحیه هاي شهري(براي مراکز کالن محله ها 

و منطقه اي متناسب با ساختار سلسله ) ناحیه شهري(مساجد کالن محله اي  مکلف به پیش بینی مکان احداث

  .مراتبی شهري خواهند بود 

، اعیاد و مناسبتها نیستند احداث ن جمعهاجود پاسخگوي نیاز نمازگزارموامع شهریی که مساحت مسجد جدر شهرها :1تبصره 

شهر در ارتباط با ساختار شهري از تکالیف دستگاه تهیه کننده در هنگام تهیه کننده در هنگام  )مصالي(مسجد جامع جدید 

  .تهیه طرح هاي توسعه شهري می باشد 

یابی مساجد احداثی در اراضی داراي مالکیت دولتی یا موقوفات مردمی در محل مورد نظر موجود اولویت در مکان: 2تبصره

نباشد پیش بینی محدوده اي از بافت توسعه شهري که در صورت تملک  بخشی از اراضی آن امکان احداث مسجد را داشته 

  .باشد ضروري خواهد بود 

متر  1000مترمربع و مساحت اراضی مساجد کالن محله اي حدود  500مساحت اراضی مساجد محله اي حدود  :3تبصره 

  .مربع پیشنهاد میگردد

  .مساجد درطرح هاي توسعه شهري الزاماً متمایز از کاربریهاي فرهنگی خواهد بود  از این پس پیش بینی و مکانیابی :4تبصره 
  

  :مکانیابی مساجد در شهرهاي جدید -2

تفصیلی شهرهاي جدید مکلف به مکانیابی مسجد جامع شهر در اراضی با  دستگاه تهیه کننده طرح هاي جامع و

  .موقوفات مسجدو متناسب با سرانه مورد نیاز جمعیت افق طرح و در مرکز ساختار اصلی شهر است یامالکیت دولتی و

مع و ضمن آنکه مکانیابی مساجد محله اي کالن محله اي، ناحیه شهري نیز تکلیف دستگاه تهیه کننده طرح جا

  .می باشد ) مکانیابی مسجد در بخش هاي توسعه شهري(تفصیلی شهر جدید همانند موارد مذکور در بند یک این مصوبه 
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  :مکانیابی مساجد در شهرکهاي مسکونی  - 3

در تهیه طرح هاي مربوط به شهرکهاي مسکونی نهاد  دستگاه و یا سازمان تهیه کننده طرح مکلف است متناسب با 

) شهرك –کالن محله  –ناحیه –محله (ي شهرك در سال افق طرح و مطابقت طرح با سطوح شهريجمعیت پذیر

. حداقل یک مسجد در مرکز شهرك و مرتبط با ساختار اصلی در مجاورت سایر خدمات عمومی پیش بینی نمایند 

مسجد براي  بدیهی است که چنانچه جمعیت پذیري شهرك بیش از سه محله شهري باشد نیاز به پیش بینی یک

  .کل شهرك ونیزپیش یبنی مساجد محله اي براي هر یک از محلت جز تکلیف طراحان و مجریان شهرك خواهد بود 

  

  :محوریت مسجد در تهیه طرح هاي جامع و تفصیلی  -4

در بخش هاي موجود شهرها و به هنگام تهیه طرح هاي جامع و تفصیلی دستگاه تهیه کننده مکلف است ساختار   

ی شهر مورد نظر را به گونه اي تنظیم نمایند تا مساجد موجود و جدید االحداث با توجه به موقعیت و ایفاي فضای

و شهري منظور ) ناحیه هاي شهري(نقش شهري، مساحت و بعد مکان به عنوان مساجد محالت مساجد کالن محله

د در هر یک از تقسیمات شهري شوند بدیهی است در صورتیکه مطالعات طرح نشانگر کمبود سطح سرانه مساج

باشد دستگاه تهیه کننده طرح جمع و تفصیلی مکلف مکانیابی مساجد در اراضی با ) ناحیه–کالن محله –محله (

  .مالکیت دولتی و یا موقوفات مسجد متناسب بانیاز ساکنین و با اولویت توسعه فضاهاي موجود در آینده است 

  .صیلی و هدي توجه به محوریت مساجد از نظر کالبدي و ساختار ضروري است در تهیه طرح هاي جامع و تف :1تبصره 

  .و توسعه آتی  پیش بینی شود)جداازمساحت مفیدمسجد(در مساجد جدید االحداث پیش فضا به عنوان تجمع افراد: 2تبصره 

ترکبی از مسجد و حسینیه  در مناطقی که از حسینیه ها زیاد استفاده میکنند توصیه میشود که مساجد به صورت: 3تبصره 

  .پیش بینی شود 
  

  :روستاها - 5

روستایی نهاد تهیه کنندهطرح ها مکلف است متناسب با ویژگیهاي فرهنگی، قومی و میزان در طرح هاي هادي 

جمعیت روستا اراضی مورد نیاز براي احداث حداقل یک مسجد دراراضی دولتی در ساختار اصلی روستا ر امکانیابی 

نانچه جمعیت یک روتا مقیاس بیش از جمعیت سه محله مسکونی به نزدیکترین شهر مرکز آن شهرستان نماید و چ

باشد عالوه بر مسجد اصلی روستا مسجد در مقیاس محله اي براي هر یک از محالت نیز پیش بینی و در طرح 

  .هادیمنظور نماید

مشمول پیش بینی جمعیت پذیري بیش بدیهی است در بخش هاي توسعه کالبدي روستا چنانچه این بخش ها 

  .ازیک محله باشدپیش بینی مسجدیامساجدمتناسب با جمعیت افق محله از تکالیف نهاد تهیه کننده طرح خواهد بود

چنانچه در روستایی که ساکنین آن مسلمان می باشند مسجد وجود نداشته در طرح هاي هادي روستایی نهاد تهیه 

ب با ویژگیهاي فرهنگی قومی و میزان جمعیت روستا نسبت به ارائه پیشنهاد کننده طرح ها مکلف است متناس

احداث یک مسجد در ساختار اصلی روستا اقدام نماید پیشنهاد مذکور بایستی در اراشی دولتی و یا موقوفات اهالی 

عه روستا به چنانچه در محالت روستا مساجد محله اي موجود است در طرح توس. براي احداث مسجد جانمایی شود 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



100

) مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران(  ضوابط و مقررات  - خوي طرح جامع 

تناسب جمعیت افق محالت جدید مکانیابی مساجد محله اي در اراضی داراي مالکیت دولتی و یا موقوفات مسجد 

  .می است االز

  

  : الزامات عمومی - 6

به منظور حفظ اشاعه و توسعه علوم و فنون مرتبط با معماري مساجد نظیر کاشیکاري گره چینی مقرنس  - 1- 6

  .ان مصالح در مساجد الزامی است استفاده از ... کاري و 

سال نسبت به تدوین استانداردهاي فضایی مساجد براي  4وزارت مسکن و شهرسازي موظف است ظرف مدت  - 2- 6

اقدام و ) معتدل و سرد -گرم و نیمه مرطوب -گرم و مرطوب –اقلیم گرم و خشک (پهنه هاي اقلیمی پنج گانه ایران 

  .ز ي و معماري ایران برساند مراتب را تصویب شورایعالی شهرسا
  

  :الزامات شهرسازي  -7

  .به مساجد در مکانیابی آنها مورد توجه قرار گیرد ) کریدورهاي بصري(تقویت محورهاي دید  7-1

  .بایستی کمتر و یا هم ارتفاع مساجد پیش بینی شده باشد ) حداقل تا سه پاك(ارتفاع ابنیه اطراف مساجد  - 7-2

آموزشی -فرهنگی(اطراف مساجد حتی المکان از میان کاربریهاي هم خانواده با کاربري مساجد کاربري اراضی  - 7-3

  .انتخاب شود ...) و 
  

  : الزامات معماري مساجد -8

  .در مساجد جدید االحداث رعایت مقررات ملی ساختمان ابران الزامی است  - 1-8

  .ی و فرهنگی کشور الزامی است در طراحی مساجد جدید استفاده از الگوهاي معماري تاریخ- 8-2

  .مساجد بایستی با استفاده از مصالح بومی احداث شوند - 8-3

نفر از گنجایش شبستان اصلی  5در احداث مساجد پیش بینی پارکینگ به میزان یک پارکینگ به ازاي هر - 8-4

  .الزامی است 

م فعالیتهاي دیگر استفاده می شود رعایت چنانچه جز برگزاري نماز و مراسم مذهبی از فضاي مسجد براي انجا - 8-5

عدم تداخل این عملکرد با نقش عبادي مسجد و انجام فرایض مذهبی ضروري بوده و پیش بینی فضاهاي مورد نیاز 

  .این کاربریها الزامی است 

ا در احجام مربوط به بناي مساجد و نسبت فضاي پر و خالی آنها بایستی متناسب با نمونه هاي مشابه آنه - 8-6

  .بافتهاي فرهنگی و تاریخی شهر باشد 

مساجد بایستی از ریخت مساجد موجود در بافتهاي تاریخی و فرهنگی شهر تبعیت ) مرفولوژي(ریخت کلی  - 8-7

  .کند 
  

  :بازنگري -9

  .در صورت لزوم این مصوبه هر مصوبه هر پنج سال یک بار قابل تجدید نظر اصالح و تکمیل خواهد بود
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  ضوابط و مقررات  سایر -9-9

  .در ساخت و سازهاي شهري، موارد زیر باید رعایت شود

هاي واقع در محدوده شهرو حریم آن که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم ازنماي کلیه سطوح نمایان ساختمان- 

سازي اصلی یاجانبی، نماي شهري محسوب شده والزم است بامصالح مرغوب به طرز مناسب، زیبا و هماهنگ نما

.شود

.به صورت قابل مشاهده ، در نماي اصلی ساختمان ممنوع است... هاي تأسیساتی وهاولولهتعبیه کانال- 

.ها و تأسیسات الزامی استرعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان در ایجاد ساختمان- 

حیط  زیست ،شهرداري و ، سازمان حفاظت منشانیمانند آتش(هاي ذیربطهاودستگاهرعایت ضوابط ومقررات سازمان- 

.ها الزامی استاز آن) در موارد ضروري قانونی(هاي الزم واخذ تأییدیه...)

.رعایت ضوابط ومقررات حفاظت ونگهداري فضاي سبز و درختان درداخل محدوده شهر الزامی است- 

.بایست به فضاي سبز و درختکاري اختصاص یابدها میدرصدازسطح فضاي باز ساختمان50حداقل- 

.ها الزامی استرعایت کلیه حرایم قانونی و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در آن- 

هاي با توجه به ضوابط خاص دستگاه) جز آنچه گفته شد(ضوابط ساخت وسازواحداث فضاهاي خدمات عمومی - 

) ديهاي چند عملکربراي ایجاد مجتمع(و تجمیعی ) براي بخش خصوصی(اجرایی ذیربط و اعمال ضوابط تشویقی 

.خواهد رسید 5به تصویب کمیسیون ماده 

غیرمنطبق با ضوابط و مقررات مالك ...) ساخت و ساز، تغییر کاربري و (هیچ یک از تغییر و تحوالت غیرقانونی - 

وضع (عمل که تاکنون انجام شده و یا از این به بعد انجام شوند، فاقد وجه قانونی بوده و به عنوان حقوق مکتسبه 

توانند از نمی) طبق تأیید یه مراجع قانونی ذیربط(لذا تا زمان تأدیه حقوق عمومی شهر . شودنمیتلقی ) موجود

.ضوابط و مقررات این دستورالعمل استفاده کنند

. باشدهاي مصوب مالك عمل میتا زمان ابالغ طرح تفصیلی جدید، فضاهاي خدماتی پیش بینی شده در طرح- 

.باشدمراجع قانونی ذیربط منوط به اخذ نظر مهندسان مشاور طرح تفصیلی می هرگونه تغییرکاربري این فضاهادر

صدور گواهی عدم خالف و پایان کار ساختمان منوط به انجام ورعایت کلیه موارد ذیربط مذکور در این دستورالعمل - 

.باشداالجرا میو سایر ضوابط و مقررات و قوانین الزم
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 ضوابط ومقررات مربوط به نحوه استفاده اززمين و احداث ساختمان در حريم شهر -10

ضوابط ارئه شده درحريم شهرخوي بانظر به طرح جامع شهرستان خوي ساير طرحهاي باالدست صورت پذيرفته (
  )است

  
 تعريف حريم شهر -1

هاي عمراني از قبيل تفكيك اراضي و عبارت است از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر كه در آن، كنترل فعاليت
  احداث معابر و ايجاد بنا و تأسيسات زير نظر شهرداري است. 

  
 پهنه هاي داخل حريم شهر -2

 پهنه 9محدوده حريم شهر  در برگيرنده اراضي حد فاصل محدوده طرح جامع و حد نهايي حريم شهر است كه شامل 
  به شرح زير مي باشد:

 پهنه زراعي  
  قابليت استقرار صنايعزراعي با پهنه  
 پهنه زراعي با قابليت استقرار كاربري هاي  ناسازگار 

 پهنه زراعي با قابليت استقرار خدمات مقياس شهري 

  گردشگري –زراعي با قابليت استقرار كاربري هاي تفريحي پهنه 

 پهنه طبيعي 

 زراعي با قابليت استقرار فعاليت هاي نمايشگاهي و بازرگاني پهنه 

 فرودگاهي با قابليت استقرار كاربري هاي حمل و نقل و انباردار( زراعي پهنه( 
و همچنين موقعيت  راههاي روستايي -همچنين محدوده حريم در برگيرنده محدوده هاي مسكوني روستا

 نيز هست. ارگاهتهاي پيشنهادي جهت استقرار گورستان و كش

مربوط به حريم مستثني بوده و از ضوابط مربوط الزم به ذكر است كه روستاهاي واقع در حريم شهر از ضوابط  -
 طرح هادي خود پيروي مي كنند.

 

 ضوابط و مقررات ساخت و ساز در حريم شهر -3

 به تفكيك پهنه ساز در محدوده حريم پيشنهادي شهردر اين بخش به شرح ضوابط تفكيك و مقررات ساخت و 
  پرداخته شده است:هاي پيشنهادي 

  تعيين كاربري ها:ضوابط و مقررات مربوط به 
در ذيل در هريك از پهنه هاي ، مشرط و ممنوع در قالب جدول ارائه شده كاربري ها در سه دسته بندي مجاز 

  پيشنهادي حريم مي توانند استقرار يابند. 
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31
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