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  مقدمه: 
هـاي   نظور تدقیق و اجرایی کـردن پیشـنهادات طـرح   مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازي به م

سازي ساخت و سـازها، مـورد    شهري و براي تسهیل در فرآیند تهیه نقشه پیشنهادي، نظارت و پیاده
اي از ضوابط و مقـررات مربـوط    هاي شهري بدون داشتن مجموعه گیرد، اجراي طرح استفاده قرار می

  باشد. پذیر نمی به آن عمال امکان
قررات ساختمانی، معماري و شهرسازي به دو قسمت عام و خاص قابل تقسیم اسـت.  ضوابط و م

ها، مجلس شوراي اسالمی، هیـات وزیـران،    ها و وزارتخانه ضوابط عام شامل مجموعه مصوبات سازمان
شـود کـه منـدرجات آن بـراي تمـام سـطح کشـور         شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و... مـی 

بط و مقررات خاص نیز ویژه محدوده مورد طراحی است کـه توسـط مهندسـان    االجرا است. ضوا الزم
کننده طرح و با توجه به معیارها و استانداردها و اصول شهرسازي و معماري از یک سـو و   مشاور تهیه

    .گردد با در نظر گرفتن شرایط گوناگون محلی تدوین می
تعـاریف، ضـوابط و مقـررات     شـامل  حلـب شهر  تفصیلی -مجموعه ضوابط و مقررات طرح جامع

هاي عمومی شهري، اراضـی کشـاورزي ، معـابر و همچنـین پهنـه بنـدي        مربوط به مسکن و کاربري
    باشد. حریم می

بـوده و در صـورت    1390تـا سـال   مصوبات و قوانین مندرج در این مجلد تصویب و ابالغ تاریخ 
  ار گیرد.  قر برداري تغییر در سالهاي بعد باید مصوبات جدید مورد بهره
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  تعاریف -1
  طرح جامع

طرح جامع شـهر عبـارت از طـرح بلندمـدتی اسـت کـه در آن چگـونگی اسـتفاده از اراضـی و          
هـاي مسـکونی، بازرگـانی، اداري، کشـاورزي، تأسیسـات و تجهیـزات و        بندي مربوط به حوزه منطقه

انتهـاي خـط   هاي عمومی شهري، خطوط کلی ارتباطی و محـل مراکـز    تسهیالت شهري و نیازمندي
ها و بنادر و سطوح الزم براي ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسـهیالت عمـومی،    (ترمینال) و فرودگاه

شود و ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه      هاي مربوط به آنها تعیین می مناطق نوسازي بهسازي و اولویت
طبیعـی، تهیـه و   کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تـاریخی و منـاظر   

  گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.  تنظیم می
  طرح تفصیلی شهر

طرح تفصیلی شهري عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شـهر  
 شود. موقعیت و مساحت دقیق زمین بـراي هـر یـک از    هاي شهري تهیه می و نحوه استفاده از زمین

بندي زمین، میزان تراکم جمعیت و تراکم  هاي عبور و مرور، قطعه آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه
هـاي نیازمنـد بـه بهسـازي و      ساختمانی در واحدهاي شهري، موقعیت کلیـه عوامـل شـهري، بافـت    

هایی است که در طرح تفصیلی باید مـورد توجـه قـرار     نوسازي، حل مشکالت شهري، از جمله برنامه
شود. طرح تفصیلی بعـد از   رد. نقشه طرح تفصیلی بر مبناي مدارك ثبتی و مالکیت زمین تهیه میگی

شـود.   هاي اجرایی تصویب شده در طرح جـامع تهیـه مـی    طرح جامع شهري و به منظور انجام برنامه
 هاي هاي مفصل و انجام اقدامات جز به جز در مناطق و محله طرح تفصیلی در حقیقت، تنظیم برنامه

شهري است. سازمان مسئول تهیه طرح تفصیلی وزارت مسکن و شهرسازي کـه پـس از تصـویب بـه     
  شود. نهادهاي اجرایی شهر ابالغ می

  تفصیلی شهر –طرح جامع 
هیأت وزیران مبنی بر تهیـه   20/3/86مورخ  37485/414010در راستاي اجراي مصوبه شماره 

شـوراي عـالی    15/5/86و مصـوبه مـورخ    1388 طرح جامع براي کلیه شهرهاي کشور تا پایان سال
هزار نفـر جمعیـت در نظـر    20تفصیلی براي شهرهاي زیر –شهرسازي و معماري ایران ، طرح جامع 

هکتاري است که مرکز 250ها براي شهرهاي با مساحت حداکثر گرفته شده و دامنه کاربرد این طرح
  شود.تهیه می 2000/1ي شهري در مقیاسهاي کاربریهاشهرستان نباشد. این طرح براي تمام پالك
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  محدوده شهر -
جـامع تـا    محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتـی آن در دوره طـرح  

  باشد. االجراء می تهیه طرح جامع دیگر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم
وسـعه معـابر و تـأمین خـدمات     هاي عمرانی از جمله احـداث و ت  عالوه بر اجراي طرح  شهرداري

شهري و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خـود کنتـرل و نظـارت بـر احـداث هرگونـه       
ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخـل محـدوده شـهر را نیـز بـه      

  عهده دارند.
  برنامه ریزي کاربري اراضی  -

هـا و عملکردهـاي شـهري     شهري، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیتریزي کاربري اراضی  برنامه
ریـزي شـهري را تشـکیل     ها و نیازهاي جامعه شهري اسـت و هسـته اصـلی برنامـه     براساس خواست

ریزي کاربري اراضـی، علـم تقسـیم زمـین و مکـان بـراي کاربردهـا و         دهد. به عبارت دیگر برنامه می
ستفاده مـوثر از زمـین و انتظـام فضـایی مناسـب و کـارا       مصارف مختلف زندگی است که به منظور ا

شود کـه الگوهـاي اراضـی شـهري بـه صـورت علمـی         ریزي تالش می گیرد. در این برنامه صورت می
هــاي مختلــف در شــهر در انطبــاق و همــاهنگی بــا یکــدیگر و  مشــخص شــود و مکانیــابی فعالیــت

  هاي شهري قرار گیرد.   سیستم
  اراضی کاربري -

از اراضی و امالك موجود در شهر و یا نوع استفاده مشخص شـده از    از نوع استفادهعبارت است 
  باشد. ح پیشنهادي که شامل موارد زیر میاراضی و امالك در طر

  کاربري مسکونی  -
کاربري مسکونی بناها است که براي سکونت خانوارها مورد استفاده قرار می گیرد و یا فضاهایی 

  ي به منظور احداث بناي مسکونی در نظر گرفته شده است.   است که در طرح پیشنهاد
  واحد مسکونی -

شـده   گرفتـه  باشدکه براي سکونت یک خانواردر نظر یا قسمتی از یک ساختمان می ساختمان و
مسـتقل   و سـرویس بهداشـتی   آشـپزخانه   و  زندگی  يهافضا  ورودي مستقل و مجزا و شاملکه  است

  باشد. می
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  خدماتی  - کاربري تجاري -
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران کاربري تجاري شامل  10/4/89بر اساس مصوبه مورخه 

براي امور بازرگانی، خـدماتی و   کاربریهاي تجاري، خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی است اراضی تجاري
ي عـالی  فروشی در نظر گرفته شده است. بر اسـاس مصـوبه شـورا    هاي عمده فعالیت دوایر نمایندگی

هـاي مجـاز بخـش تجـاري عبارتنـد از: واحـدهاي خریـد روزانـه          فعالیت شهرسازي و معماري ایران
هاي مصرف شـهر و   (خواربار، میوه و سبزي، نانوایی و قصابی و ...)، واحدهاي خرید هفتگی (فروشگاه

و موسسـات  الحسـنه   هاي قـرض  فروشی و ...) شعب بانکها و صندوق افزار، قنادي، آجیل روستا، نوشت
هـاي منسـوجات، پالسـتیک، لـوازم      ها، فروشـگاه  هاي معامالت امالك، بازارچه مالی و اعتباري، بنگاه

شرکتهاي بیمه، داروخانـه و انـواع مشـابه     ها، ها، رستوران خانگی، لوازم صوتی و تصویري، کتابفروشی
زرگـانی و تجـاري،    هـاي صـنوف مختلـف و بورسـها، بـازار، شـرکتهاي با       ها، راسته دیگرعمده فروشی

هـا، پوشـاك،    اي، مبـل فروشـی   واحدهاي خرید خاص و بلند مدت مانند فروشگاههاي بزرگ زنجیره
شعب مرکزي بانکها و موسسات مالی و اعتباري، موسسات تجاري واردات و صادرات کاال، نماینـدگی  

ه صنایع دسـتی  فرش عرضه وسایل نقلیه، فروشگاه عرضه قطعات یدکی وسایل نقلیه و فروشگاه عرض
و فروش، تاالرهاي پذیرایی، تعمیرگاههاي لوازم خانگی و خودرو، دفاترنمایندگی بانکهـاي خـارجی و   

  باشد. می نمایندگی موسسات تجاري خارجی 
فعالیتهاي مجاز بخش انتفاعی نیز عبارتند از: دفاتر(پست، امور مشترکین تلفن همـراه، فـروش    

+، آموزشــگاهاي خصوصــی، 10نانــه و مطــب پزشــکان، پلــیس هــاي ز روزنامــه و مجلــه)، آرایشــگاه
برداري، ثبت اسناد، ازدواج و طالق، شرکتهاي پیمانکـاري و مشـاور و    دفاتر(وکالت، مهندسی و نقشه

هاي ورزشی کوچک، مرکز مشـاوره   خدمات)، آزمایشگاهاي طبی و تخصصی، مراکز رادیولوژي، سالن
ـ  رائـه خـدمات  ، ادرمـانی و خـانوادگی   و مشـابه، آمبـوالنس    MRIت، دفـاتر حسابرسـی، مراکـز   اینترن

هـاي دیجیتـال    رسـانه  خصوصی، درمان اعتیاد، فیزیولوژي، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنی خـودرو، 
  .مطب دامپزشکان  انتفاعی، رادیولوژي و 

موسسـات   -هاي مردم نهـاد  شامل دفاتر احزاب، تشکلنیز کاربریهاي تجاري بخش غیر انتفاعی 
هـاي ورزشـی و    هاي دیجیتـال خبـري، هیـات    ها، رسانه ها و تعاونی انجمن ها، مجامع، اتحادیه-هخیری

  هاي علمیه) و کمیته امداد می شود. آموزشگاههاي مذهبی (به غیر از حوزه
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5                                                                              مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا          

  کاربري آموزشی -
هـاي مراکـز آموزشـی،     هـا، خوابگـاه   هاي تحصـیلی، هنرسـتان   عبارت است از مدارس، آموزشگاه

  ها. روزي و مهدکودك ها، مراکز تربیتی شبانه پرورشگاه
  کاربري آموزش عالی -

در اراضی مذکور کلیه واحدهاي آموزش عالی از قبیل دانشـگاه، دانشـکده، مراکـز تحقیقـاتی و     
  یابد. پژوهشی و پارك فناوري، مدرسه عالی و حوزه علمیه استقرار می

  کاربري فرهنگی  -
هاي فرهنگی، کتابخانه، موزه، سینما، تئـاتر، و سـایر    نجمنواحدهاي فرهنگی و اجتماعی مانند ا
  بناهاي مشابه در اراضی مذکور قرار دارند.

  کاربري مذهبی -
زاده، حسینیه، تکیـه، فاطمیـه و بنیادهـاي مـذهبی در      کلیه اماکن مذهبی از قبیل مسجد، امام

  اراضی مذهبی واقع می شوند.
  کاربري  درمانی -

دهاي درمـانی و خـدمات وابسـته بـه آنهـا از قبیـل خانـه بهداشـت،         در این اراضـی کلیـه واحـ   
هـاي تزریقـات و    هاي تشخیص طبی، بخش ها، آزمایشگاه ها، مطب ها، درمانگاه ها، زایشگاه بیمارستان

  شوند. احداث می  و رادیولوژي  اي، فیزیوتراپی هاي معلولین، طب هسته پانسمان، آسایشگاه
  کاربري اداري و انتظامی -

شـوند، در اراضـی اداري اسـتقرار     بندي می هایی که تحت عنوان اداري دسته اکن کلیه فعالیتام
خواهند یافت. این اراضی شامل محل اسـتقرار فرمانـداري، بخشـداري، شـهرداري، سـتاد نیروهـاي       

  هاي خصوصی خواهد بود. ها و ادارات دولتی و شرکت ها، ارگان انتظامی و سایر سازمان
  صنعتی -هیکاربري کارگا -

شـوند کـه از   مـی  هاي تولیدي و تعمیراتی مستقر در این اراضی کلیه واحدهاي صنعتی و کارگاه
  نظر میزان آلودگی محیطی به سه نوع خدماتی، مزاحم و آالینده تقسیم می شوند.

  کاربري تفریحی و گردشگري -
ها، هتل آپارتمان و کاربري تفریحی و گردشگري شامل هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسرا

هاي جهانگردي و پالژهـاي سـاحلی    هاي جنگلی و اردوگاه متل، شهربازي، مراکز تفریحی ویژه، پارك
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  و... می شود.
  کاربري ورزشی -

هـاي ورزشـی، باشـگاه، زورخانـه، اسـتخر،       در این اراضی کلیه فضاهاي ورزشـی از قبیـل زمـین   
  هاي سرپوشیده و استادیوم احداث می شوند. سالن

  کاربري فضاي سبز -
  شود. هاي مصنوعی غیر مجهز می کاریها و جنگل این کاربري شامل کلیه درخت

  بوستان ( پارك) -
و گردشگري  و گذران اوقات فراغت کع در مقیاس  فضاي سبزي است مجهز با عملکرد تفریحی

  اي و شهري قابل تفکیک است.   محلی، ناحیه
  تأسیسات شهري -

آوري و  رسـانی، جمـع   رسانی، گازرسانی، برق یی شهري شامل تأسیسات آبکلیه تأسیسات زیربنا
مطابق مصوبه اخیر شوراي عـالی شهرسـازي و    شوند. هاي تلفن احداث می دفع فاضالب و مسیر کابل

هاي عمومی بهداشـتی، مخـازن    معماري ایران ایستگاههاي تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سرویس
هاي آب و فاضالب و پسماند و ایسـتگاه تنظـیم فشـار گـاز جـزء       خانه یهآب زیرزمینی و هوایی، تصف

  شوند. تاسیسات شهري محسوب می
  تجهیزات شهري  -

مطابق مصوبه اخیر شوراي عالی شهرسازي و معمـاري تجهیـزات شـهري شـامل ایسـتگاههاي      
یگاههاي سـوخت،  ، جا115بار، اورژانس  آوري زباله، ایستگاههاي آتش نشانی، میادین میوه و تره جمع

امداد و نجات هالل احمر، کشـتارگاه، مرکـز دفـع بهداشـتی زبالـه،       گورستان، نمایشگاه دایمی، مرکز
  شود. بار، پمپ بنزین و پمپ گاز می میدان مرکزي میوه و تره

  کاربري نظامی  -
آمادگاههـاي  هـا و   در اراضی مذکور کلیه اماکن نظامی از قبیل مراکز آمـوزش نظـامی، پادگـان   

اراضی مربوط به کالنتري و پایگاه مقاومـت بسـیج    .مربوطه قرار می گیرند هاي نظامی موجود نیروي
  شود. شامل این کاربري نمی
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  حمل و نقل و انبار -
هـاي   ها، پایانـه  حمل و نقل و انبار شامل معابر، پارکینگ موضوعکلیه فضاهاي فعال و مرتبط با 

سـیلو، انبارهـا و امثـال آن    س، توقفگاههـاي وسـایل نقلیـه،    مسافربري و باربري، ایستگاههاي اتوبـو 
  شوند. می

  باغ و زمین زراعی -
باغ و زمین زراعی شامل اراضی می گردد که یا در داخل آن عمل کشت و زرع انجام می شود و 

 یباغ یـا زمـین زراعـ    به عنوانقانون اراضی شهري  12طبق نظر کمیسیون تشخیص موضوع ماده  یا
  .شده استاعالم 

  بلوك شهري -
بخشی از بافت شهري و متشکل از یک و یا چند قطعه زمین (ساخته شده و یا نشده) است کـه  

  هاي آن با گذرهاي عمومی همجوار است.   همه لبه
  اراضی شهري -

در مجموع اراضی شـهري شـامل    ها قرار گرفته باشد. هایی که در محدوده شهرها وشهرك زمین
  موات است. سه نوع اراضی دایر، بایر و

  اراضی دایر شهري -
رار قـ بـرداري مالـک    مورد بهـره  حال حاضر اند ودر آباد نموده احیاء و هایی اسـت که آن را زمین

صرفاً اراضی کشاورزي یا آیش اعم از محصور یـا   زمین شهري هاي دایر مشمول قانون . زمینگیرد می
  غیر محصور است.

  اراضی بایر شهري -
عمران و احیاء داشته و بتدریج به حالت موات برگشته اسـت، اعـم از آنکـه    هایی که سابقه  زمین

  صاحب مشخصی داشته باشد یا نداشته باشد.
  اراضی موات شهري -

  هایی که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمین
  قطعه زمین یا پالك -

نامیـده   شش دانگ زمینی که به وسیله اسناد رسمی مشخص شده باشد قطعه زمـین یـا پـالك   
  شود. می
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  تفکیک -
توانـد کـاربري    (هرقطعـه مـی   شـود  تقسیم یک قطعه زمین به قطعات متعدد تفکیک نامیده می

نقشه تفکیک زمین باید بر اساس شرح خدمات مربوطه باشد و بـه   متفاوت و یا یکسان داشته باشد).
  امضاء مهندس مشاور شهرساز برسد.

  تجمیع - 
ند قطعه زمین بـه یـک قطعـه بزرگتـر ( پـس از حـل مسـایل        تجمیع عبارت است از: تبدیل چ

  مالکیت و سایر مسایل حقوقی)  
  حداقل سطح تفکیک -

  باشد. آن اندازه ازسطح زمینی است که تفکیک آن به قطعات کوچکترمجاز نمی نشانگر
  سطح کل زیربنا -

ت چـه در طبقـا   طبقـه همکـف و   عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در
  باال.

  اشغالسطح  -
عبارت است از قسمتی از سطح هر قطعه زمینی که بر روي آن بنا احداث شده و یا قابل احداث 

  باشد.می 
  سطح آزاد (فضاي باز) -

  روي آن مجاز نباشد. است از آن قسمت از قطعه زمین که احداث ساختمان بر  عبارت
  برِ ساختمان -

بـاز یـا معبـر و قسـمتی از زمـین کـه بـر روي آن        عبارت است ازخط فصل مشترك بین زمین 
  .یا می شودساختمان احداث شده 

  کف تمام شده -
ترین پوشش مربوط به سطح زمین (معبر یاحیـاط) یـا طبقـات و یـا بـام       عبارت است از مناسب

  ساختمان با مصالح ساختمانی نهایی.
  زیر زمین -

زیـر سـقف ازسـطح معـابر یـا حیـاط        که حداکثر ارتفاع آن تا همکفعبارت است از فضاي زیر 
  حداکثر مساحت زیرزمین معادل مساحت سطح اشغال است تجاوز نکند.متر 20/1(فضاي باز) از 
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  نماي ساختمان -
 معـابر  یا فرعی و یا کلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به فضاي بازاصلی و عبارت است از

  یاط نماي اصلی ساختمان نامیده  ح و ساختمان مشرف به معابر بر فرعی باشد. یا اصلی و
  ارتفاع ساختمان -

الـرأس بـام از    دار، بلنـدترین خـط   انداز بام و در صورت وجود سقف شیب ي دست بلندترین نقطه
  .ساختمان از کف تمام شده تا انتهاي آنعبارت است از فاصله عمودي کف معبر. یا 

  حد جنوبی زمین  -
  قرار گرفته باشد. بخشی از زمین که در جنوب قطعه مالکیت

  طبقات فوقانی -
  کلیه طبقات ساختمانی که روي طبقه همکف ساخته شود.

  زیربناي مفید -
  سطح کل ساختمانی به جز دستگاه پله، آسانسور و بالکن.

  فضاي باز 
  قسمتی از قطعه زمین است که در آن، ساختمانی بنا نشده باشد.   

  پیلوت -
هاي ساختمان، فاقد هرگونه جاور بوده و به غیر از ستونسطح گذر م قسمتی از ساختمان که هم

    شود. در صورت استفاده غیر مسکونی جزء تراکم محسوب نمی .عامل جداکننده (دیوار داخلی) است
  پارکینگ -

محلی که فقط براي توقـف (موقـت یـا دائـم) وسـیله نقلیـه موتـوري داراي دو چـرخ و بیشـتر          
  اختصاص یافته باشد.

  حیاط خلوت -
فضاي محصور و غیرمسقف که بیرون از حجم بنـا (اعیـانی) باشـد و در مجـاورت قطعـه زمـین       

  همجوار قرارگیرد و از آن براي نورگیري و تهویه استفاده شود.
  تراکم: -
  تراکم جمعیت -

  کیلومترمربع. در نفر یا هکتار بررسی برحسب نفر در جمعیت به مساحت محدوده مورد  نسبت
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  اخالص شهريتراکم جمعیتی ن -
  گویند. نسبت جمعیت به مساحت کل محدوده شهر را تراکم جمعیتی ناخالص شهر می

  تراکم جمعیتی خالص مسکونی -
نسبت جمعیت به مساحت اراضی مسکونی داخل محدوده شهر، تراکم جمعیتـی خـالص گفتـه    

  شود. می
  تراکم ساختمانی -

قات به مساحت کل زمین، تـراکم  نسبت مجموع مساحت زیربناي مفید ساختمان در تمامی طب
  شود. ساختمانی گفته می

  تراکم ساختمانی پایه -
تواند بـدون   تراکم ساختمانی پایه، حداکثر تراکم ساختمانی است که هرقطعه زمین مسکونی می

  پرداخت عوارض حق تعدیل تراکم داشته باشد.  
  حداکثر تراکم مجاز

بنـدي تراکمـی    قطعه زمین با توجه به منطقه تراکم مجاز حداکثر تراکم ساختمانی است که هر
تواند (با پرداخت عوارض تعـدیل   هایی مانند عرض معبر همجوار و محل استقرار آن میشهر و ویژگی

  مند گردد.تراکم) از آن بهره
  عوارض تعدیل تراکم

ز و عوارضی است که براي استفاده بیشتراز تراکم ساختمانی پایه تا حداکثرتراکم ساختمانی مجا
  باید پرداخت شود. با رعایت سایر ضوابط نظیر عرض معبر، حداکثر تعداد طبقات و نظایر آنها 

  عوارض تغییرکاربري
عبارت از مابه تفاوتی است که به هنگام تبدیل نوع کاربري مصوب یـک قطعـه زمـین بـه سـایر      

  شود. هاي شهري پس از تأئید مراجع ذیربط و قانونی پرداخت می کاربري
 مان مجري طرح ساز -

  شهرداري و یا دستگاهی است که به طور قانونی مسئول اجراي طرح است.  
  معابر  -

کلیه سطوح مورد استفاده براي جابجایی انسان و کاال چه بـه صـورت سـواره و چـه بـه صـورت       
هاي شهري شامل انواع مختلفـی  پیاده را کاربري معابرگویند. معابر شهري طبق آئین نامه طراحی راه
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  باشد: به شرح زیر می
  الف) راه شریانی درجه یک:

برداري از آن، به جابجایی وسـایل نقلیـه موتـوري برتـري داده      راهی است که در طراحی و بهره
هـا از عـرض    شود. براي رعایت این برتري، دسترسی وسایل نقلیه موتوري و همچنین عبور پیـاده  می

هـاي بـرون شـهري را تـأمین     ارتبـاط بـا شـبکه راه   هاي شریانی درجـه یـک،   شود. راه راه تنظیم می
هاي شـریانی درجـه یـک بـه شـرح زیـر       کنند. با اعمال درجات مختلفی در کنترل دسترسی، راه می

  شوند:بندي میدسته
  آزاد راه: •

راهی است که در تمامی طول آن ترافیـک دو طـرف بـه طـور فیزیکـی از یکـدیگر جداسـت و         
هـا و راه  آزاد است، یعنـی وسـایل نقلیـه موتـوري، جـز در تصـادف       جریان ترافیک در آن بدون وقفه

شـود   شوند. براي تأمین چنین وضعیتی، تقاطع همسطح اجازه داده نمـی  ها، ناچار به توقف نمیبندان
  شود. و نحوه صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی می

  بزرگراه: •
هـاي قابـل   گر جداسـت و در طـول  راهی است که ترافیک دو طرف آن به طور فیزیکی از یکدی 

توان جریان ترافیک را پیوسته فرض کرد. براي تـأمین چنـین وضـعیتی، نحـوه      اي از آن می مالحظه
تواند معدودي تقاطع همسـطح داشـته    شود. بزرگراه می صحیح ورود و خروج وسائل نقلیه طراحی می

  یلومتر) باشد.ک 5/2ها از یکدیگر زیاد (بیش از باشد  به شرطی که فاصله تقاطع
  ب) راه عبوري:

هاي برون شهري دو خطۀ دو طرفه در داخل شهرها (معمـوالً کوچـک و متوسـط) یـا     ادامه راه 
روستاها به شرط آن که عملکرد عبوري آنها در داخل شهر یا روستا نیز حفظ شود. براي حفـظ ایـن   

هـاي   شـود و فاصـله تقـاطع   عملکرد، ورود و خروج وسایل نقلیه به آن کـامالً تنظـیم و طراحـی مـی    
  کیلومتر است. 5/2همسطح آن از یکدیگر حداقل

  ج) راه شریانی درجه دو:
برداري از آن، به جابجایی و دسترسـی وسـایل نقلیـه موتـوري      راهی است که در طراحی و بهره

ي هـا شود. راه ها از عرض خیابان کنترل می شود. براي رعایت این برتري، حرکت پیاده برتري داده می
هـاي درون شـهري را تشـکیل    انـد و شـبکه اصـلی راه    شریانی درجه دو داراي عملکرد درون شـهري 
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  دهند. می
  د) خیابان محلی:

برداري از آن نیازهاي وسایل نقلیه موتوري، دوچرخه سـوار و   خیابانی است که در طراحی و بهره
خـه، سـرعت وسـایل نقلیـه     شود. براي رعایت حـال پیـاده و دوچر   پیاده با اهمیت یکسان رعایت می

  شود. ها پایین نگه داشته میموتوري در این خیابان
  سطح معبر -

  ترین نقطه گذر یا گذرهاي مشرف به قطعه مالکیت متوسط ارتفاع باالترین و پایین
  پخ -

عبارت است از قاعده مثلث متساوي الساقین کـه دو سـاق آن از امتـداد بدنـه دوگـذر متقـاطع       
باشد. به عبارت دیگر، برش مـوربی (بـا دو   اعده آن مثلث، مبناي اجراي پخ میتشکیل شده و طول ق

  شود. زاویه مساوي) در نبش ساختمان است که براي تأمین دید مناسب رانندگان درنظر گرفته می
  دوربرگردان -

بینـی   عبارت است از فضاي بازي که در انتهاي معابر بن بست براي دور زدن وسایط نقلیه پـیش 
  شود.

  پارکینگ عمومی -
عبارت است از محلی که افراد در موقع مراجعه به نقاط مختلف شهري از قبیل مراکـز محـالت،   

  نواحی، مناطق و شهر بتوانند اتومبیل خود را در آن متوقف سازند.
  پارکینگ اختصاصی -

ل خود توانند در داخل منزل و یا محل کار اتومبی عبارت است از مکانی که صاحبان اتومبیل می
  را متوقف سازند.

  راسته پیاده -
عبارت از گذرگاه عبار پیاده که با حداقل تقاطع با شبکه سواره ارتباط واحدهاي مسـکونی را بـا   

  آورد. عملکردهاي عمومی فراهم می
  منظر شهري -

منظور از منظر شهري کلیه عناصر طبیعی و مصنوع (ساختمانها و الحاقات آنها، مبلمان شهري، 
یاهی و ...) قابل مشاهده از عرصه هاي عمومی شـهر شـامل خیابانهـا، میـادین، گـره هـا و       پوشش گ

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 تفصیلی شهر حلب-طرح جامع 

 

13                                                                              مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا          

  هاي عمومی است.   پهنه
  نما -

 28/8/1369مصـوبه   1، نماي شهري و در انطبـاق بـا تعریـف ارائـه شـده در بنـد       منظور از نما
حـدوده و حـریم   شورایعالی شهرسازي و معماري ایران (کلیه سطوح نمایان سـاختمانهاي واقـع در م  

اي اصـلی یـا نماهـاي جـانبی)     ها که از داخل معابر قابل مشـاهده اسـت اعـم از نمـ     شهرها و شهرك
  باشد.   می

  جداره -
منظور از جداره، سطوح مربوط به دیوارهاي محوطه هایی است که هیچ سـاختمانی بـه صـورت    

  بالفصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن.  
   پیاده راه -

اده مورد استفاده قرار هایی است که منحصراً براي عبور پی ها و گذرگاه منظور از پیاده راه، خیابان
  گیرد.   می

   اي ارتقاء کیفی سیما و منظر شهريکمیته ه -
 3از مـاده   3این کمیته نهادي تخصصی غیربخشی، غیرانتفاعی است (بر اساس مفاد تبصره بند 

ب طرحهاي توسعه و عمران محلی، ناحیـه اي و منطقـه اي و ملـی و    آیین نامه نحوه بررسی و تصوی
هیأت محترم وزیران) کـه بـه منظـور ایجـاد      12/10/78مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 

هماهنگی میان کلیه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکتها و مؤسسات ذیـربط در امـر ارتقـاء کیفـی     
ندگان شهرداري، مهندسین مشاور تهیه کننـده طـرح توسـعه    سیما و منظر شهري و با عضویت نمای

شهري، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان، سازمان نظـام مهندسـی اسـتان،    
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، دو نفر از اعضـاء هیـأت علمـی دانشـکده هـاي معمـاري و       

  ان تشکیل می گردد.  شهرسازي استان و سازمان مسکن و شهرسازي است
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  به تفکیک انواع کاربري حلبضوابط و مقررات شهر  -2
شـود و در اینجـا مقصـود از    مسـکونی محسـوب مـی   یک سکونتگاه با عملکرد غالب ، حلبشهر 

  :عبارتند از حلبهاي مختلف در شهر کاربري است. حلب شهرهمان  "شهر"
  مسکونی -1
 آموزشی -2

 درمانی -3

 تجاري -4

 انتظامی - اداري -5

 گیفرهن -6

 مذهبی -7

 ورزشی -8

 گردشگري -تفریحی  -9

  ینظام -10

 حمل و نقل و انبار -11

 ها فضاي سبز و پارك -12

 کشاورزي -13

 تأسیسات -14

 شهري و تجهیزات -15

 صنعتی -16

  معابر   -17
 این ضوابط و مقررات، به تفکیک کاربریهاي فوق تدوین شده است.
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  یمسکون کاربريضوابط مربوط به  -2-1
  در داخل محدوده شهری مسکون نیضوابط مربوط به استفاده از زم -2-1-1

  یمسکون نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
  .هاي مسکونی بر اساس تراکم و ضوابط طرح احداث واحدهاي مسکونی و مجموعه -
 دفتـر وکالـت،   ، ، مراکز تدریس خصوصـی  ، مطب پزشکیدفاتر مهندسی احداث مسکونی در اراضی -

صنایع خانگی (مشروط به اینکه ایجاد بو، لـرزش و   هاي خیاطی و موسیقی، آرایشگاه زنانه، آموزشگاه
  مجاز است.و مالک شخصا اقدام نماید صدا ننمایند و فاضالب هم نداشته باشند) 

 هـاي دولتـی قـرار    چنانچه ملکی در منطقه مسکونی در اجاره یکـی از ادارات یـا سـازمان    :1تبصره 

کاربري مسکونی بـا تـراکم همجـوار آن     داشته باشد پس از فسخ قرارداد و تخلیه، ملک مذکور داراي
  گردد. می

قف سرانه پیشنهادي امکانپذیر است، این سـقف بـا   احداث واحدهاي تجاري در شهر تا س :2 تبصره

گـردد،  توجه به مساحت تجاري موجود و اضافه کردن سطوحی که در سالهاي برنامه پروانه صادر می
  قابل کنترل است.

و در سـطح   هنگی از هر نوع و واحدهاي بهداشتی با مجوز شهرداريهاي مذهبی و فر احداث واحد -
  .در این پهنه مجاز است عملکرد شهري

سیسـات  أهاي مجاز عبارتنـد از: تأسیسـات و تجهیـزات شـهري مثـل پسـت بـرق، ت        سایر استفاده -
هـاي   و... توسـط سـازمان   دفاتر پیشخوان دولـت  ،هاي تقلیل فشار گاز، دفتر پست  مخابرات، ایستگاه

(بـا   هـاي ارتبـاطی.   و شـبکه  ذیربط و نیز فضاي سبز عمومی ویا خصوصی به هر شکل و احداث گذر
  .رعایت ضوابط شبکه معابر)

احداث واحدهاي مسکونی تنها در نقاطی که مشاور پیش بینی نموده است امکـان پـذیر اسـت. در     -
  برسد. 5غیر این صورت باید به تصویب کمیسیون ماده 

  یمسکون نیفاده مشروط از زمموارد است -ب
خیـاطی وآشـپزي و آرایـش، تـدریس خصوصـی، صـنایع        ،هاي خانگی مانند: کالس هنري فعالیت -

از فضاي مسکونی به فعالیـت یـاد    متر مربع 30 حداکثردستی توسط مالکین ساکن مشروط بر آنکه 
  .قانون مشاغل خانگی) 7طبق ماده  با اخذ مجوز فعالیت(شده اختصاص یابد

هـا بـه    متري و رعایت عدم اشراف گشودگی 12مین دسترسی به شبکه حداقل أاحداث خوابگاه با ت -
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هـا در طبقـات    . مشروط بر اینکه در قطعات جنوبی و غربی رعایت ارتفاع پنجرهسایر واحدهاي مجاور
  سانتی متر آجر چینی و بقیه شیشه مات باشد.   80/1باالي همکف تا 

هـاي درمـانی بـا اخـذ مجـوز از       مرکـز نگهـداري افـراد نـاتوان و انجمـن     احداث خانه سالمندان و  -
  متري. 12هاي ذیربط و داشتن دسترسی حداقل  سازمان

تري نسبت به اراضی تعیین شده بـراي   چنانچه ملکی درمنطقه مسکونی داراي شرایط تملک سهل -
وقف یا اهداء کند، درصورت غیرانتفاعی باشد و یا کسی بخواهد آن را انتفاعی و هاي خدماتی  کاربري

کاربري آن بـه خـدمات    تغییر 5ماده هاي مورد نیاز با تصویب کمیسیون  تأمین دسترسی و پارکینگ
  : اي با رعایت ضوابط همجواري معابر به شرح زیر بالمانع است غیرانتفاعی در سطح محلهانتفاعی و 

     ی نباید از سه برابر عرض آن بیشتر باشد.تفکیکطول قطعات  -
  .هاي ذیرربط احداث مهدکودك با مجوز از سازمان -
متر مربع و فضـاهاي ورزشـی سرپوشـیده     5000احداث فضاهاي ورزشی سرباز حداکثر تا مساحت  -

  متر. 12با دسترسی حداقل  متر زیر بنا 250حداکثر تا 
نی، مـذهبی،  المنفعه ( فرهنگی آموزشی، درمـا  هاي عام هر یک از کاربريبراي  مسکونی وقف زمین -

مشروط به رعایت مقررات مربوط به آن کـاربري و بـا همـاهنگی شـهرداري و مجـوز      ام و ...) تیداراال
  بالمانع می باشد.کمیسیون ذیربط 

  متر. 12متر مربع مساحت و دسترسی حداقل  500احداث پارکینگ عمومی تا حداکثر -
و کاربریهاي غیرانتفاعی محلـه اي و   هاي غیر مسکونی ذکر شده تبدیل کاربري مسکونی به کاربري -

هـاي شـهري و عـدم     ، دسترسی مناسـب بـه شـبکه    5ماده   ناحیه اي مشروط به تصویب کمیسیون
  باشد. مغایرت با کاربري قطعات همجوار و تأمین پارکینگ مورد نیاز میسر می

  یمسکون نیموارد ممنوع استفاده از زم -ج
اي ممنـوع   در اراضی این منطقه خارج از گاراژهـاي محلـه  احداث کلیه واحدهاي تعمیرات اتومبیل -

  است.
میـادین و سـر   متـري   70در فاصـله  احداث پمپ بنزین در مجاورت مستقیم واحدهاي مسـکونی،   -

  ها ممنوع است. تقاطع
زیسـت و بهداشـت    هاي حفاظت محـیط  انجام هرگونه فعالیت مزاحم و آالینده به تشخیص سازمان -

  نی ممنوع است.محیط در مناطق مسکو
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هاي مسکونی که فعالیت آن سـبب بـر هـم خـوردن      احداث هرگونه بنا و تأسیسات در داخل بافت -
یا به هم خـوردن   و  هم  نسبت به نظام آمد و شد محالت گردد و یا احداث آن موجب اشرافیت قطعات 

  تعادل و تناسب سیماي شهري محیط خود گردد ممنوع است.
  در داخل محدوده شهری مسکونی اراض کیتفک ضوابط مربوط به -2-1-2

  یمسکون حداقل اندازه قطعات -الف
  مترمربع است.200حداقل اندازه تفکیک قطعات مسکونی در داخل محدوده  -

مترمربع که در نقشه وضع موجود با تأیید مراجـع   200 تا  70هاي با مساحت قطعه زمین :1تبصره 

باشـند، در چـــارچوب ایـن طـرح مجـــاز شمـــرده       مـی  قانونی، تفکیک شده و داراي سند رسمی
  شوند (لیکن هیچگونه تفکیک مجددي نباید در آنها صورت گیرد).   می

متـر مربـع و همچنـین     70احداث بناي مسکونی در قطعات موجود با مسـاحت کمتـر از    :2تبصره 

ر تجمیـع شـود و   این اراضی بایـد بـا ملـک مجـاو    متر ممنوع است.  6با عرض کمتر از  کلیه قطعات
اکم ساختمانی تشـویقی لحـاظ نمایـد و یـا     درصد تر 10تواند به ازاي تجمیع دو قطعه  شهرداري می

  اینکه بنا به ضوابط این طرح به تجاري تبدیل شوند.
متر مربع باید طرح تفکیکی تهیه شود. نقشه هاي تفکیکی بایـد توسـط    1000براي قطعات باالي  -

  و توسط آنان مهر و امضاء شود. مهندسان شهرساز تهیه شده 
  یابعاد و تناسبات قطعات مسکون -ب
 3بـه   1تـا   2بـه   1هـاي مسـکونی    حداقل نسبت عرض به طول قطعات تفکیک زمین در کـاربري  -

  تعیین می گردد.
  یبه قطعات مسکون ها ینحوه دسترس-ج
  باشد. ه معبرعمومی داشت  مستقیم به یک دسترسی  باید حداقل   تفکیکی هر قطعه  -
  متر به باال ممنوع است.   35هاي با عرض  دسترسی مستقیم قطعات مسکونی جدید به خیابان -

از هر معبر یک راه دسترسی به بنا و یک راه ورودي اتومبیل به پارکینگ مجاز اسـت و در   :1تبصره 

  متر مورد مذکور قابل تکرار است. 20متر به ازاء هر  20اراضی با طول بیش از 
 و دسترسی به معـابر  باید چگونگیهاي تفکیکی براي هر یک از قطعات زمین تفکیک شده  طرح در -

  مشخص گردد. تفصیلیها وضوابط مربوط به معابر طرح  هاي تعیین شده در نقشه عرض خیابان
  اي انجام پذیرد. دسترسی به تمامی قطعات مسکونی جدید باید از طریق خیابانهاي محله -
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  متر مجاز نیست. 12ات آپارتمانی مسکونی از معابر با عرض کمتر از دسترسی به قطع -
  رو و گذر ممنوع است. احداث رامپ و پله در محدوده پیاده -
  رو در پخ ساختمان ممنوع است. نصب در ماشین -
در ورودي واحدهاي مسکونی و در ورودي پارکینگ ها باید به طرف داخل باز شود (جهـت بازشـو    -

  ).ممنوع استمعبر عمومی درها به سمت 
  مسکونی ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-1-3

  طبقات (تراکم ساختمانی) ربنايیحداکثر ز -الف
  ضوابط عمومی در مناطق مختلف مسکونی -
تنها در صورت تجمیع بـا قطعـات مجـاور     مترمربع70مساحت کمتر از در تمام مناطق، قطعات با  -

باشند و باید توسـط شـهرداري   ینصورت مجاز به نوسازي نمیر غیر اشوند و دمشمول این ضوابط می
  تملک و به تجاري یا فضاي سبز اختصاص یابد.

(سـطح اشـغال) در    ، حداکثر سطح قابل سـاخت روي زمـین  متر مربع120تا 70قطعات در خصوص  -
  است. در دو طبقهو حداکثر  مترمربع 70طبقه اول 

  درصد است.120 شهر تراکم پایه در تمام قطعات -
متغیر است. بـه طـوري کـه    درصد  180تا  120از  و در قطعاتتراکم مجاز ساختمانی در این شهر  -

و در درصـد   180توانند با تراکم مجاز  متر به باال می 14متر مربع در حاشیه معابر  120اراضی باالي 
  .  درصد احداث نمایند 120تر  حاشیه معابر کم عرض

  د پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است.تأمین حداقل یک واح -
  مسکونی حداکثر سطح اشغال ساختمان در زمین -ب
  است.درصد  60 ،مترمربع 120بیشتر از  حداکثر سطح اشغال در تمام قطعات مسکونی با مساحت -
مترمربع مشروط به تأمین پارکینگ و رعایت حداکثر دو طبقـه بـراي یـک     120تا  70در قطعات  -
  مترمربع سطح اشغال اقدام به ساخت نمایند. 70تواند حداکثر تا  احد مسکونی میو
  مسکونی حداکثر ارتفاع ساختمان -ج
  متر است. 3.9بدون زیر زمین،  حداکثر ارتفاع ساختمان یک طبقه -
از کـف   ارتفاع زیـرزمین متر 20/1باشد( متر می 10/5با زیرزمین حداکثر ارتفاع ساختمان یک طبقه -

اضـافه   متـر  20/3 بیشـتر، طبقـه   پناه) بـراي هـر   جان متر سانتی 70ارتفاع ساختمان با20/3،رو دهپیا
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    شود. می
  باشد. متر می 20/1حداکثرارتفاع زیرزمین ازکف حیاط و یا گذر (سطح نورگیر) برابر  -
  باشد. از کف متوسط معبر می 3و حداکثر  متر  2حداقل ارتفاع دیوارهاي حیاط  -
  متر تجاوز نکند.   40/2از  فید پارکینگ (پیلوت)مارتفاع  -
  متر است. 80/2حداکثر ارتفاع پیلوت از کف تا کف  -
  تجاري-فضاهاي مسکونی و مختلط مسکونی پارکینگ ضوابط -د
  تأمین حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است. -
اتومبیل (پارکینـگ) مشـروط بـه رعایـت      وقفگاهتاستفاده از سطح آزاد همکف (پیلوتی) به منظور  -

  مواد ذیل مجاز است.
سطح همکف با سطح متوسط معبر هم ارتفـاع باشـد(مگر آنکـه در زیـر سـطح همکـف زیـرزمین         -

  احداث شده باشدکه دراین صورت رعایت کلیه مفاد ضوابط عمومی زیرزمین الزامی است).
  کمتر باشد.متر 3×5 توقفگاه انفرادي هر اتومبیل نباید از ابعاد -
  متر)50/4(فاصله مفید دو ستون حداقل کمتر نباید باشد. متر 5×5توقفگاه هر دو اتومبیل از ابعاد  -
ـ   ها در پارکینگ به توقف اتومبیل - طـور متـوالی (پشـت سـر هـم)      ه طور موازي (کنار هم) مجـاز و ب

  ممنوع است.
  باشد.ات مجاز میدر تمام قطع زیرزمین به عنوان پارکینگاستفاده از  -
  متر است. 3هاي سواري  حداقل عرض ورودي پارکینگ براي اتومبیل -
هـا بایـد در نظـر گرفتـه شـود. بـه طـوري کـه          ها فضاي مناسب براي گردش اتومبیل در پارکینگ -

  ها به هنگام توقف و بیرون آمدن مزاحم یکدیگر نباشند. اتومبیل
مالی استفاده از حیاط به عنوان پارکینـگ بـراي یـک    در صورت عدم تأمین پارکینگ در قطعات ش -

  واحد بالمانع است.
متر از محور رمـپ الزامـی   6میزان  در صورت احداث پارکینگ در زیر زمین رعایت شعاع گردش به - 

  است.
  باشد. درصد می 15متر و حداکثر شیب  50/3برابر حداقل عرض رمپ پارکینگ  -
در غیر ایـن صـورت    نی از پیلوتی (بجز سرایداري) ممنوع است.یا مسکو هرگونه استفاده عمومی و -

  شود. جزء تراکم ساختمانی محسوب می

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 تفصیلی شهر حلب-طرح جامع 

 

20                                                                              مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا          

  هاي ذیل (عالوه بر پارکینگ) مجاز است: استفاده از پیلوتی فقط براي استفاده -
  ).هاي بهداشتی الزامی است لحاظ کردن سرویس(متر مربع  40سرایداري تا حداکثر  •
  مترمربع 8تی تا حداکثر هاي مشترك بهداش سرویس •
  موتورخانه به میزان متعارف •
  متر مربع 8هر انبار حداکثر ، مساحت انبارهاي منفرد •

  سانتیمتر فقط در بخش سرایداري مجاز است. 40پایین آوردن کف پیلوتی توسط پله تا حداکثر  -
  گردد. فضاهاي مانور اتومبیل با توجه به ستون گذاري و طرح معماري تعیین می -

  مسکونی حیاطو اندازه حداقل ابعاد  -هـ
  متر مربع فضاي باز در نظر گرفته شود.   24در اراضی مسکونی به ازاي هر واحد مسکونی باید  -
  در ساختماهاي مسکونی )و... نورگیرها ،سایر فضاهاي باز (پاسیوها -و
صـلی در واحـدهاي   هاي ا هایی که به منظور نورگیري اطاق حداقل مساحت الزم براي حیاط خلوت -

  مترکمتر باشد. 3مترمربع است که حداقل عرض آن نباید از 12مسکونی در نظر گرفته شده
باشـد.   متر مـی  2متر مربع باحداقل عرض  6حداقل سطح نورگیر آشپزخانه در واحدهاي مسکونی  -

  البته با رعایت عدم اشرافیت به امالك همجوار در طبقات فوقانی.
گیرند فاصـله   هاي اصلی دو واحد مسکونی مستقل، از یک حیاط خلوت نور می در مواردي که اطاق -

  متر کمتر نباشد. 4ها از  متر و در مورد آشپزخانه 6هاي آنها باید از  پنجره
در احداث نورگیرها رعایت عدم اشراف با همسایه الزامی است وباز کردن پنجـره بـه ملـک مجـاور      -

  باشد. غیرمجاز می
  در ساختمانهاي مسکونی ط به نورگیري و تهویه طبیعیمقررات مربو -ز
  ها و آشپزخانه در بناهاي مسکونی باید از نور و تهویه طبیعی برخوردار باشند. کلیه اتاق -
صورت مشاع بوده و هرگونه دخل و تصرف در آن به صورتی که امکـان نـوردهی و     فضاي نورگیر به -

  منوع است.تهویه هوا را مختل کند و از بین ببرد م
  بینی کانال کولر اجباري است. عبور کانال کولر از داخل نورگیرها ممنوع است. پیش -
  سطوح دیوار نورگیرها باید به طور قابل قبول نماسازي گردد. -
  ها ها و حیاط خلوت ها به حیاط ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -ح
  باالتر از همکف ممنوع است. تعبیه هرگونه گشودگی رو به ملک مجاور در طبقات -
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  سـانتیمتر و پنجـره سـرویس بهداشـتی حـداکثر بـه ابعـاد         30×30تعبیه هواکش حداکثر به ابعاد  -
متـر از کـف طبقـات در جبهـه رو بـه       80/1با شیشه مات و در ارتفاع بـاالتر از   سانتیمتر و 50× 50

بـه میـزان یـک متـر از حـد      حـداقل   ،نشینی دیوار حامل گشـودگی  مشروط بر عقب ،مالکیت مجاور
  باشد. مجاز می ،مالکیت

  گردد: هاي غربی و شرقی موارد ذیل توصیه می براي تعبیه گشودگی در جبهه -
  مترسانتی  70وحداکثر عرض یک متر  •
  االمکان به زیر سقف متصل نگردد پنجره حتی •
ا بیشـتر از  یـ  متـر و  سـانتی  20االمکان در عمـق   ها حتی پنجرهدر دیوارهاي باربر ساختمان،  •

  سطح دیوار نصب گردند.
  .گردد استفاده از سایبان افقی باالي پنجره ذیل توصیه می غربیبراي تعبیه پنجره در جبهه  -
دسترسی مستقل به حیاط را  هاي مسکونی بیش از یک واحد، کلیه واحدها باید امکان در ساختمان -

  د.که حیاط بین کلیه واحدها مشاع باش داشته باشد به طوري
طـور کلـی بایـد از احـداث بازشـوهاي وسـیع جلـوگیري نمـود و          هـاي مسـکونی بـه    در ساختمان -

  المقدور بازشوها را در قسمت مرکزي دیوارها قرار داد. حتی
  مجموع سطح بازشوها از یک سوم سطح دیوار بیشتر نباشد. -
  مجموع طول بازشوها از نصف طول دیوار بیشتر نباشد. -
سـمت بیـرون از نمـاي خـارجی      گشودگی اعم از در، پنجره و یا هر نوع دیگـر بـه  باز شدن هرگونه  -

  ممنوع است (به سمت داخل مجاز است).
  در ساختمانهاي مسکونی مقررات مربوط به فضاها و تأسیسات روي بام -ط
شود  سانتیمتر الزامی است. توصیه می70هاي مسطح به ارتفاع حداقل احداث جان پناه در کناره بام -

آهنی با طراحی مناسـب یـا آجـر چینـی      براي زیبایی نماي عمومی ساختمان و سیماي شهر از نرده
  استفاده گردد.

متر از لبه مشرف به معبـر عمـومی    3هاي مسطح نصب تأسیسات باید با فاصله حداقل  در کلیه بام -
  باشد.

  ضوابط احداث زیرزمین -ي
  ه به زیر زمین ممنوع است.ه دسترسی سواریشیبدار کردن معبربه منظور ارا-
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  استفاده از زیر زمین به به منظور سکونت ممنوع است. -

استفاده زیرزمین براي احداث انباري، تأسیسات و پارکینگ و احداث یک واحد سـرایداري   :1تبصره 

  مجاز است.
در مسـیر قنـات و    احداث زیرزمین در تمامی واحدهاي ساختمانی مجـاز اسـت مگـر روي چـاه و     -

  که در این ضوابط مشخص نشده است. الهم و موارديامث
  سطح زیر زمین در هیچ حالتی از سطح زیر بناي همکف نباید تجاوز کند. -
 هاي عمومی ثابت (فـیکس) مجهـز بـه شیشـه مـات      توسط پنجرهفقط نورگیري زیرزمین از معبر  -

  مجاز است. ايمسلح یا آجر شیشه
  دسترسی به زیرزمین از معبر عمومی ممنوع است.ه یتعبیه پله در معبر به منظور ارا -
هرگونه استفاده عمومی (انتفاعی و یا غیر انتفاعی) از زیـرزمین ممنـوع اسـت (واحـدهاي درمـانی       -

در صورت اسـتفاده از زیـر زمـین     متر مربع سطح اشغال از این قاعده مستثنی هستند) 200باالتر از 
  شود. ح اشغال محسوب میبراي تجاري یا انباري واحد تجاري جزء سط
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  ضوابط مربوط به اراضی تجاري -2-2
  هاي تجاري در داخل محدوده شهرضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-2-1

  تجاري نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
  در خصوص استقرار واحدهاي تجاري، کسب مجوزهاي الزم از مراجع مربوطه الزامی است. -
بـه صـورت    "پیشـنهادي  کاربري اراضـی "هایی که بر روي نقشه  جاري در محلاحداث واحدهاي ت -

بـه محورهـاي اصـلی (بـا      "محورهاي تجاري"پالکهایی که طبق نقشه مشخص گردیده و یا  تجاري
  باشد. مجاز میاي) دسترسی مستقیم دارند، مقیاس شهري و محله

ث و فعالیـت از شـهرداري و مراجـع    تبصره: کاربریهاي تجاري که قبال مجوزهاي الزم را جهت احـدا 
  شوند.اند،  مجاز به ادامه فعالیت بوده و مشمول بند فوق نمیمربوطه اخذ نموده

هـا بـا رعایـت     هـا و بوسـتان   احداث واحدهاي منفرد تجاري در جوار مساجد و یا در حواشی میدان -
  مجاز است. کمسیون مربوطهضوابط و موافقت 

  اي به شرح ذیل است:مقیاس محله برخی مصادیق کاربري تجاري -
واحدهاي تجاري محله اي شامل واحدهاي خرده فروشی مانند فروش مواد غـذایی، فـروش    •

لبنیات، خواروبار فروشی، سبزي فروشی، مرغ و ماهی فروشی، اغذیه فروشی، قصـابی، میـوه   
  فروشی و... می شود.

  برخی مصادیق کاربري تجاري مقیاس شهري به شرح ذیل است: -
هـاي لبـاس، کـاله،    واحدهاي تجاري مقیاس شهري شامل واحدهاي فروش مانند: فروشـگاه  •

پارچه، عینک، جواهر، ساعت، لوازم ورزشی، آالت موسیقی، عتیقه، فرش، چینـی و لـوکس،   
پرده و موکت، لـوازم سـاختمانی، ادوات کشـاورزي، کـود و سـموم کشـاورزي و نظـایر آن،        

اي پزشکی و حرف وابسته، دفـاتر چـاپ و تکثیـر، دفـاتر     هواحدهاي خدماتی مانند: مجتمع
هاي خصوصـی و دولتـی،   ازدواج و ثبت اسناد و امالك، دفاتر آژانس مسافرتی، دفاتر شرکت

  خدمات دفتري، صرافی و نظایر آن.
بر اساس سرانه استاندارد شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران خدمات انتفاعی و غیـر انتفـاعی    -

شود. خدمات انتفاعی و غیر انتفـاعی شـامل دفـاتر پسـت و      ز کاربري تجاري محسوب مینیز جزئی ا
+، 10امور مشترکین تلفن، فروش روزنامـه و مجلـه، آرایشـگاههاي زنانـه و مطـب پزشـکان، پلـیس        

آموزشگاههاي خصوصی، دفـاتر وکالـت، مهندسـی و نقشـه بـرداري، ثبـت اسـناد، ازدواج و طـالق،         
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مشاوره و خدمات، آزمایشگاههاي طبی و تخصصی، مراکز رادیولـوژي، سـالن   شرکتهاي پیمانکاري و 
اینترنتـی، دفـاتر حسابرسـی،     کوچک ورزشـی، مرکـز مشـاوره درمـانی و خـانوادگی، ارایـه خـدمات       

و مشابه، آمبوالنس خصوصی، درمان اعتیاد، فیزیوترابی، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنـی   MRIمراکز
تالی انتفـاعی، مطـب دامپزشـکان جـزء خـدمات انتفـاعی و دفـاتر احـزاب،         هاي دیجی خودرو، رسانه

هـاي دیجیتـالی    ها، رسانه ها و تعاونی ها، مجامع، انجمن اتحادیه-موسسات خیریه-تشکلهاي مردمنهاد
رزشی، و آموزشگاههاي مذهبی( به غیر از حوزه علمیه) جزء خدمات غیر انتفاعی وهاي  خبري، هیات
  شوند. محسوب می

اي در سطح محالت بر اساس نقشه محورهـاي تجـاري پیشـنهادي    احدهاي تجاري مقیاس محلهو -
  باشند.  این طرح، تا سقف سرانه پیشنهادي و در صورت رعایت حداقل عرض گذر قابل استقرار می

واحدهاي تجاري مقیاس شهري بر اساس نقشه محورهاي تجاري پیشـنهادي ایـن طـرح، احـداث      -
  شوند.

  ط مربوط به تفکیک اراضی تجاري در داخل محدوده شهرضواب -2-2-2
  حداقل اندازه قطعات تجاري -الف

 24متـر مربـع و مقیـاس شـهري      15قطعات تجـاري در مقیـاس محلـه اي،    اعیانی حداقل اندازه  -
  مترمربع است.  

بـا   و شهري موجود مربعمتر 15کمتر از با اعیانی اي موجود واحدهاي تجاري مقیاس محله :1تبصره 
از شـهرداري مجـوز فعالیـت     تفصـیلی  - مربع که قبل از ابالغ طرح جـامع  متر 24مساحت کمتر از 

  اند، از ضوابط مذکور مستثنی هستند.دریافت کرده
عرض زمـین  حداقل متر مربع و  500خدماتی حداقل مساحت تفکیکی  -هاي تجاري براي مجتمع -

  باشد.می متر10 ،در قطعه تفکیکی
  قطعات تجاري ناسباتابعاد و ت -ب
متـر و در محورهـاي   75/3اي،حداقل عرض واحدهاي تجاري در سطح محالت و محورهـاي محلـه   -

  باشد.متر می4شهري
متـر و در محورهـاي    4  اي،حداقل عمق واحدهاي تجاري در سـطح محـالت و محورهـاي محلـه     -

  اي. شهري و محلهبه شرط رعایت حداقل مساحت قطعات تجاري مقیاس  باشد.متر می 5 شهري
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  قطعات تجاري به ها ینحوه دسترس -ج
متر قابل احـداث   14تا  10اي  متر و محله 14باالي  در حاشیه خیابانهاي واحدهاي تجاري شهري -

  هستند.
  متر به باال استقرار یابد. 20هاي  خیابان  واحدهاي مجتمع تجاري (پاساژها) در حاشیه -
خدماتی براي واحدهاي مسـکونی بایـد راه دسترسـی     -سکونیم -هاي مختلط تجاريدر ساختمان -

  بینی شود.جداگانه پیش
  هاي تجاريضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-2-3

  سطح اشغال در قطعات تجاري -الف
  % است.80تجاري هاي  حداکثر سطح اشغال براي مجموعه -

جـاري در طبقـه همکـف تـا     مترمربـع، سـطح اشـغال ت   100: در قطعات با مساحت کمتر از 1تبصره 
هـاي  باشد. احداث واحد مسکونی در طبقات باالتر ایـن قطعـات تـابع ضـوابط پهنـه     % مجاز می100

  تراکمی مندرج در مبحث تراکم است.
  سـطح کـل زمـین   درصـد   5حـداکثر تـا   حداکثر سطح اشـغال غرفـه هـاي تجـاري و در پارکهـا       -

  باشد.
  ارتفاع ساختمانهاي تجاري -ب
متر است. به ازاي هر طبقه افـزایش   5 تا 5/3 فاع ساختمانهاي تجاري منفرد یک طبقهارتحداکثر  -

  متر به ارتفاع ساختمان اضافه خواهد شد.   20/3
  پارکینگ ساختمانهاي تجاري -ج
هاي تجاري به ازاي هر واحد تجاري، یـک واحـد پارکینـگ مـورد نیـاز اسـت و بـراي         در مجموعه -

  مترمربع، تأمین یک واحد پارکینگ دیگر الزامی است. 50 ربع به ازاي هرممتر 50ترازهاي باالتر از 
  مسکونی اجباري است. طهاي مختل در کاربري تجاري واحداحداث پارکینگ به ازاي هر  -

  سایر ضوابط مربوط به ساختمانهاي تجاري -هـ
مل توالـت و  اهاي تجاري به ازاي هر ده واحد تجاري، احداث یـک واحـد بهداشـتی (شـ    در مجتمع -

  شود. وب نمیو جز سطح تراکم ساختمانی محسدستشویی) الزامی است 
عرض راه پله هاي تجاري به صورت یک طرفه، حداقل دو متر و به صورت دو طرفـه، حـداقل سـه     -

متـر فاصـله    30ها از دورترین واحد تجاري نباید بـیش از   شود. ضمناً محل پلهمتر در نظر گرفته می
  داشته باشد.
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  یآموزش یضوابط مربوط به اراض -2-3
  هاي آموزشی در داخل محدوده شهرضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-3-1

  یآموزش نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
احداث خوابگاه و سایرفضاهاي جانبی مورد نیاز براي مراکز آموزشی شبانه روزي( مقطع راهنمـایی   -

  خصوصی مجاز است. و دبیرستان) براي بخش دولتی و
اي و همچنین مراکز  احداث واحدهاي آموزشی در مقاطع باالتر از دیپلم و یا هنرستان فنی و حرفه -

  آموزشی علوم دینی و حوزوي براي بخش خصوصی در حد ضابطه ساختمانی بالمانع است.
  یآموزش نیموارد استفاده مشروط از زم -ب
راکـز آموزشـی از قبیـل سـالنهاي سـخنرانی و نمـایش،       احداث تاسیسات رفاهی و خدماتی براي م -

غذاخوري، بناهاي اداري، واحدهاي انتظامی، سرایداري، سـالن و زمینهـاي ورزشـی، مسـجد، مراکـز      
فرهنگی و تفریحی، واحدهاي کوچک تجاري که در داخل مجموعـه باشـد فضـاي سـبز، تاسیسـات      

  نی مجاز است.  زیربنایی براي بخش دولتی و خصوصی در حد ضابطه ساختما
احداث آزمایشگاه، کارگاه و انستیتوهاي آموزشی و همچنین مراکز ورزشی و فرهنگـی وابسـته بـه     -

  آموزش و پرورش به شرط رعایت ضوابط مقرر در سازمانهاي ذیربط بالمانع است.
  یآموزش نیاستفاده از زم تیموارد ممنوع -ج
  فوق درکاربري آموزشی ممنوع است. احداث و استقرارکلیه کاربریهاي مغایر با موارد -
  هاي آموزشی در داخل محدوده شهرضوابط مربوط به تفکیک زمین -2-3-1

  یحداقل اندازه قطعات آموزش -الف
  : کودکستان -
حـداقل قطعـه    نفـره  45بـراي احـداث کودکسـتان    براساس استاندارد سازمان نوسـازي مـدارس،     -

  متر باشد   5/19به ازاي هر کودك باشد سرانه زیربنا  مترمربع 879تفکیکی 
حـداقل قطعـه    نفـره  90بـراي احـداث کودکسـتان    براساس استاندارد سازمان نوسـازي مـدارس،     -

  متر باشد   12باشد سرانه زیربنا به ازاي هر کودك  مترمربع 1088تفکیکی 
عـه  حـداقل قط  نفـره  135بـراي احـداث کودکسـتان    براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -

  متر باشد  10باشد سرانه زیربنا به ازاي هر کودك  مترمربع 1363تفکیکی 
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  : دبستان -
مجمـوع سـطوح    کالسـه،  5 دبسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسـازي مـدارس،     -

متر مربع اسـت.(حداقل قطعـه تفکیکـی     432متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  960ناخالص 
  مربع است).متر  1392برابر با 

مجمـوع سـطوح    کالسـه،  10 دبسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع است.(حداقل قطعـه تفکیکـی    829متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  1832ناخالص 
  متر مربع است). 2661برابر با 

مجمـوع سـطوح    کالسـه،  15 ندبسـتا بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع است.(حداقل قطعه تفکیکی  1215متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  2297ناخالص 
  متر مربع است). 3512برابر با 

مجمـوع سـطوح    کالسـه،  20 دبسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع است.(حداقل قطعه تفکیکی  1637متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  2741ناخالص 
  متر مربع است). 4378برابر با 

مجمـوع سـطوح    کالسـه،  25 دبسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع است.(حداقل قطعه تفکیکی  2040متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  3265ناخالص 
  متر مربع است) 5305برابر با 

  : اهنمایی تحصیلیر -
مجمـوع   کالسـه،  2 مدرسـه راهنمـایی  بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -

متر مربـع اسـت.(حداقل قطعـه     636متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  1252سطوح ناخالص 
  متر مربع است). 1888تفکیکی برابر با 

مجمـوع   کالسـه،  3 مدرسـه راهنمـایی  ي احـداث  بـرا براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربـع اسـت.(حداقل قطعـه     943متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  2361سطوح ناخالص 
  متر مربع است). 3304تفکیکی برابر با 

مجمـوع   کالسـه،  4 مدرسـه راهنمـایی  بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع اسـت.(حداقل قطعـه    1250بع و مساحت کل سطوح محوطه متر مر 2834سطوح ناخالص 
  متر مربع است). 4084تفکیکی برابر با 
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مجمـوع   کالسـه،  5 مدرسـه راهنمـایی  بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع اسـت.(حداقل قطعـه    1546متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  3127سطوح ناخالص 

  متر مربع است). 4673ی برابر با تفکیک
مجمـوع   کالسـه،  6 مدرسـه راهنمـایی  بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -

متر مربع اسـت.(حداقل قطعـه    1863متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  3466سطوح ناخالص 
  متر مربع است). 5329تفکیکی برابر با 

مجمـوع   کالسـه،  7 مدرسـه راهنمـایی  بـراي احـداث   سازي مدارس، براساس استاندارد سازمان نو  -
متر مربع اسـت.(حداقل قطعـه    2170متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  3808سطوح ناخالص 
  متر مربع است). 5978تفکیکی برابر با 

مجمـوع   کالسـه،  8 مدرسـه راهنمـایی  بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع اسـت.(حداقل قطعـه    2477متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  4135خالص سطوح نا

  متر مربع است). 6612تفکیکی برابر با 
  : دبیرستان -
مجمـوع سـطوح    کالسـه،  2 دبیرسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -

است.(حداقل قطعـه تفکیکـی    متر مربع 781متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  1756ناخالص 
  متر مربع است). 2537برابر با 

مجمـوع سـطوح    کالسـه،  3 دبیرسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع است.(حداقل قطعـه تفکیکـی    894متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  2781ناخالص 
  متر مربع است). 3675برابر با 

مجمـوع سـطوح    کالسـه،  4 دبیرسـتان بـراي احـداث   ندارد سازمان نوسازي مدارس، براساس استا  -
متر مربع است.(حداقل قطعه تفکیکی  1186متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  3290ناخالص 
  متر مربع است). 4476برابر با 

 مجمـوع سـطوح   کالسـه،  5 دبیرسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
متر مربع است.(حداقل قطعه تفکیکی  1477متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  3734ناخالص 
  متر مربع است). 5211برابر با 

مجمـوع سـطوح    کالسـه،  6 دبیرسـتان بـراي احـداث   براساس استاندارد سازمان نوسازي مدارس،   -
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قل قطعه تفکیکی متر مربع است.(حدا 1774متر مربع و مساحت کل سطوح محوطه  4076ناخالص 
  متر مربع است). 5850برابر با 

  یابعاد و تناسبات قطعات آموزش -ب
 3بـه   1تا  2به  1متر و نسبت عرض به طول قطعات باید مابین  20حداقل عرض قطعات آموزشی  -

  باشد.
  یبه قطعات آموزش ها ینحوه دسترس -ج
  متر است. 12 -و کودکستان به استثناء مهدکودك –حداقل عرض دسترسی به فضاهاي آموزشی  -
  ضوابط مربوط به احداث ساختمانهاي آموزشی -2-3-3

  یآموزش پارکینگ ساختمانهاي -الف
واحد پارکینگ الزامی است و به ازاي هر کالس، یـک واحـد    6در واحدهاي آموزشی تأمین حداقل  -

  پارکینگ دیگر اضافه شود.
  یآموزش سایر ضوابط ساختمانهاي -ب
  واحدهاي آموزشی تابع ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و تجهیز مدارس است. سایر ضوابط -
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  یدرمان یضوابط مربوط به اراض -2-4
  هاي درمانی در داخل محدوده شهرضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-4-1

  یدرمان نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
راکز تحقیقاتی مبارزه با بیماریها، آزمایشـگاه  هاي تخصصی، م احداث بیمارستان، زایشگاه، کلینیک -

المنفعه، مراکز حمـایتی، توانبخشـی و تربیتـی، شـیرخوارگاه،      کلینیک دامپزشکی، بناهاي خیریه عام
  لوژي براي بخش خصوصی و دولتی مجاز است.ومراکز مبارزه با آلودگیهاي محیط زیست، مراکز رادی

معلولین جسمی و حرکتی، خانـه سـالمندان بـراي بخـش     احداث مراکز تنظیم خانواده، آسایشگاه  -
  خصوصی و دولتی مجاز است.

  است. مجازاحداث کلینیک و تزریقات  -
  ابطه ساختمانی مجاز است.ضاحداث واحدهاي مسکونی براي سکونت پزشکان مقیم در حد  -
  یدرمان نیموارد استفاده مشروط از زم -ب
ی، لوازم و قطعات کمک درمانی و سـایر مـوارد مشـابه بـه     احداث داروخانه، مراکز فروش لوازم طب -

شرط آنکه مربوط به بیمارستان و یا مراکز بهداشتی باشد و در ورودي این مرکز در داخـل مجموعـه   
باشد و با برچیده شدن مراکز درمانی و بهداشتی این مراکز نیزبرچیده شود. البته بـا رعایـت ضـوابط    

  ساختمانی.
  یدرمان نیتفاده از زماس تیموارد ممنوع -ج
  احداث هرگونه کاربري مغایر با موارد فوق در اراضی با کاربري درمانی ممنوع است. -
احداث مراکز درمانی بیماریهاي واگیر و مسري مانند جزام، آبله و... در اراضی درمانی داخـل شـهر    -

  ممنوع است.
  وده شهرهاي درمانی در داخل محدضوابط مربوط به تفکیک زمین -2-4-2

  یحداقل اندازه قطعات درمان -الف
  باشد.متر مربع می 1000 حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث خانه بهداشت  -
  باشد.می مترمربع 2500حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث مرکز بهداشت و درمانگاه  -
  باشد.میمتر مربع  25000حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث بیمارستان  -
  یابعاد و تناسبات قطعات درمان -ب
  است.  3به  1تا  2به  1نسبت عرض به طول  -
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  یبه قطعات درمان ها ینحوه دسترس -ج
متـر   20متر و بیمارستان  12حداقل عرض دسترسی براي خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی  -

  باشد.
  داخل محدوده شهرهاي درمانی در ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-4-3

  درمانی پارکینگ ساختمانهاي -الف
هـاي   در بیمارستانها، به ازاي هر دو تخت در اتاق خصوصی و به ازاء هر پنج تخت متعلـق بـه اتـاق    -

  عمومی ایجاد یک واحد پارکینگ عمومی الزامی است.
شـک یـک واحـد    ها و مراکز بهداشتی به ازاي هـر سـه کارمنـد و یـک پز    در بیمارستانها، درمانگاه -

  پارکینگ اختصاصی الزامی است.
بینـی یـک واحـد     خواه، پـیش  در مؤسسات بهزیستی، به ازاي هر پنج کارمند و یا پنج نفر فرد توان -

  پارکینگ الزامی است.
  درمانی سطح اشغال ساختمانهاي -ب
یـا غیـر    اسـتفاده عمـومی (انتفـاعی و    ،متر مربع سـطح اشـغال   200واحدهاي درمانی باالتر از در  -

  مجاز است.انتفاعی) از زیرزمین 
  سایر ضوابط مربوط به کاربري درمانی -ج

  باشد.سایر ضوابط تابع ضوابط سازمان مربوطه می
  

  و انتظامی ضوابط مربوط به اراضی اداري -2-5
  در داخل محدوده شهرو انتظامی هاي اداري ضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-5-1

  و انتظامی اداري نیده مجاز از زمموارد استفا -الف
هایی که بر روي نقشه کاربري اراضی به صورت اداري مشـخص   استفاده اداري از تمام طبقات محل -

  باشد. شده است مجاز می
ها و نهادهاي انقالبـی و مراکـز وابسـته بـه     احداث کلیه تأسیسات اداري دولتی و انتظامی، سازمان -

  می، بنیادها و نظایر آن.هاي عام المنفعه عموسازمان
  ها و نهادهاي خیریه. ها، انجمنها، کانوناحداث تأسیسات اداري مربوط به اتحادیه -
ایجاد فضاي سبز اختصاصی، مهدکودك، زمین ورزشـی، مهمانسـرا و تأسیسـات مشـابه در داخـل       -
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  مجموعه اداري، مجاز است.
هـاي   درصد سطح مجموعه 10مسجد حداکثر تا از قبیل کتابخانه و  ایجاد مراکز مذهبی و فرهنگی -

  .اداري
درصـد از سـطح پـالك     10احداث واحدهاي درمانی کوچک و شرکت تعاونی مصـرف حـداکثر تـا     -

  جهت استفاده کارکنان. 
  احداث واحدهاي آموزشی در داخل مجموعه. -
  و انتظامی اداري نیاستفاده از زم تیموارد ممنوع -ب
امکانپـذیر   5داري پیشنهاد شده در طرح فقط بـا تصـویب کمسـیون مـاده     استفاده غیر از اراضی ا -

  است.
  در داخل محدوده شهرو انتظامی هاي اداري ضوابط مربوط به تفکیک زمین -2-5-2

  و انتظامی حداقل اندازه قطعات اداري -الف
هادهـا و  هاي دولتی، ن دولتی شامل سازمان -هاي اداري حداقل مساحت تفکیکی براي احداث واحد -

  باشد.می متر مربع 1000ها و مراکز انتظامی مجاز در داخل شهرها  ارگان
  و انتظامی قطعات اداري ابعاد و تناسبات -ب
  . 3به  1تا  2به  1و نسبت عرض به طول  متر 12حداقل عرض قطعه تفکیکی  -
  و انتظامی قطعات اداري به ها ینحوه دسترس -ج
  .متر 12 دسترسیحداقل عرض  -
  محدوده شهر درو انتظامی اداري  هاياحداث ساختمانضوابط مربوط به  -2-5-3

  پارکینگ ساختمانهاي اداري -الف
  یک واحد پارکینگ مورد نیاز است.   زیربنامترمربع  50در ادارات دولتی به ازاي هر  -
 10ازاي هر تمهیدات الزم به منظور تامین پارکینگ براي مراجعه کنندگان در نظر گرفته شود. به  -

  نفر مراجعه کننده اختصاص یک واحد پارکینگ الزامی است.
  سایر ضوابط ساختمانهاي اداري -ب
درصد فضاي باز را باید به فضـاي سـبز ودرختکـاري اختصـاص      15هاي اداري حداقلدر ساختمان -

  داد.
سـرویس   متـر مربـع زیربنـا حـداقل یـک زوج      100به ازاي هرو انتظامی هاي اداري در ساختمان -
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  بهداشتی (زنانه و مردانه) با تهویه مناسب باید تأمین شود.
  کلیه ضوابط مربوط به ساختمانهاي اداري مشمول ساختمانهاي انتظامی نیز خواهد بود. -
  % کل زمین است.50حداکثر سطح اشغال فضاهاي اداري  -
  رمربع می باشد.مت 50برابر  در پارکها حداکثر سطح اشغال قسمت هاي اداري و نگهبانی -
باشد ولی نباید از حـداکثر تـراکم    حداکثر تراکم ساختمانی تابع ضوابط و مقررات اداره مربوطه می -

  مسکونی پهنه مربوطه فراتر رود.  
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  ضوابط مربوط به اراضی نظامی -2-6
  هاي نظامی در داخل محدوده شهرضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-6-1

  نظامی نیاستفاده از زم تیموارد ممنوع -الف
و  به عنوان پادگان و یا آموزش نظـامی ممنـوع اسـت    داخل محدوده شهر استفاده از اراضی نظامی -

  طبق قانون اراضی نظامی باید از داخل محدوده شهر خارج شود.
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  ضوابط مربوط به اراضی فرهنگی -2-7
هاي فرهنگـی تـدوین   ي کاربريرعایت کلیه ضوابطی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برا -

  گردیده، الزامی است.
  هاي فرهنگی در محدوده شهرضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-7-1

  فرهنگی نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
هـاي فرهنگـی، مراکـز    هاي نمایش و سخنرانی، انجمـن احداث کتابخانه، موزه، سینما، تئاتر، سالن -

هاي آموزش هنـري و نظـایر   هاي فرهنگی، فرهنگسرا،کالسنوجوانان،کانونپرورش فکري کودکان و 
  آن.  

هاي اداري و تأسیسات جانبی مراکز فرهنگی ماننـد رسـتوران،   ایجاد فضاي سبز، پارکینگ، قسمت -
  نمایشگاه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات ساختمانی مجاز است.

هـاي فرهنگـی باشـد، بـدون     تی که در رابطه بـا کـاربري  احداث فروشگاه، نمایشگاه کاال و محصوال -
صدور مجوز تجاري، مشروط به اینکه درب واحد تجاري از داخـل مجموعـه فرهنگـی باشـد بالمـانع      

  است.
   فرهنگی نیاستفاده از زم تیموارد ممنوع -ب
د و هـر نـوع   هاي مجاز فوق الذکر مورد استفاده قرار گیـر  تواند جهت استفادهاین کاربري صرفاً می -

  باشد. استفاده دیگر از آن مجاز نمی
  امکان پذیر است. 5مادهتغییر کاربري فضاهاي فرهنگی پیشنهادي و موجود با تایید کمسیون  -
  هاي فرهنگی در محدوده شهرضوابط مربوط به تفکیک زمین -2-7-2

  حداقل اندازه قطعات فرهنگی -الف
متـر   1000متر مربع و مقیـاس شـهري    200اي  اس محلهحداقل اندازه قطعات براي کتابخانه مقی -

  باشد.مربع می
متـر مربـع    2000مترمربـع و مقیـاس شـهري     500اي  حداقل اندازه سایر فضاهاي فرهنگی محله -

  است.  
  هاي فرهنگی جاري است. کلیه مقررات خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد کاربري -
  نگیقطعات فره ابعاد و تناسبات -ب
  است.  3به  1تا  2به  1نسبت عرض به طول  -
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  قطعات فرهنگی به ها ینحوه دسترس -ج
متـر   16متـر و شـهري    10حداقل عرض قابل قبول براي دسترسی به فضاهاي فرهنگی محله اي  -

  است.
  هاي فرهنگی در محدوده شهرضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-7-3

  تراکم ساختمانهاي فرهنگی -الف
% سـطح  10حداکثر تراکم ساختمانی مراکز فرهنگی و آموزشی و تفریحی در داخـل پارکهـا برابـر     -

  کل پارك می باشد.
  سطح اشغال ساختمانهاي فرهنگی -ب
  درصد است. 80حداکثر سطح اشغال مجاز براي احداث سینما و تئاتر  -
% سطح کـل پـارك   10بر حداکثر سطح اشغال ساختمانهاي فرهنگی و آموزشی در داخل پارکها برا -

  باشد. می
  اکم ساختمانی رپ) ت

باشد ولی نباید از حـداکثر تـراکم    حداکثر تراکم ساختمانی تابع ضوابط و مقررات اداره مربوطه می -
  مسکونی پهنه مربوطه فراتر رود.  

  پارکینگ واحدهاي فرهنگی -ج
  رکینگ الزامی است.نمایش، تأمین یک واحد پا صندلی در سینما و سالن 10به ازاي هر -
هـا و...   هـاي اجتماعـات، تاالرهـاي پـذیرایی، مـوزه     متر مربع کتابخانه عمومی، سالن 30به ازاي هر -

  ایجاد یک واحد پارکینگ الزامی است.
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  ضوابط مربوط به اراضی مذهبی -2-8
  هاي فرهنگی داخل محدوده شهرضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-8-1

  مذهبی نیده مجاز از زمموارد استفا -الف
  هاي مذهبی و دینی.   ها و مراکز مذهبی اقلیت ها، تکایا، سقاخانه احداث مصلی، مساجد، حسینیه -
احداث حوزه علمیه در داخل فضـاي مسـجد و یـا در مجـاورت آن بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات          -

  ساختمانی بالمانع است.
ي مـذهبی بـه عملکردهـاي تجـاري موقوفـه      هـا درصد از زیربناي سـاختمان  10اختصاص حداکثر -

  بالمانع است.و کسب اجازه از مراجع مربوطه مشروط به رعایت ضوابط کاربري تجاري 
  مذهبی نیاستفاده از زم تیموارد ممنوع -ب
  باشد.هرگونه استفاده دیگر از کاربري مذهبی به جز موارد مذکور ممنوع می -
  فرهنگی داخل محدوده شهرهاي زمین تفکیکضوابط مربوط به  -2-8-2

  حداقل اندازه قطعات مذهبی -الف
  متر مربع است. 1000متر مربع و شهري  500حداقل اندازه مساجد و حسینیه هاي محلی  -
  قطعات مذهبی ابعاد و تناسبات -ب
  است.  3به  1تا  2به  1نسبت عرض به طول  -
  قطعات مذهبی به ها ینحوه دسترس -پ
متـر   16متـر و شـهري    10ل براي دسترسی به فضاهاي مذهبی محلـه اي  حداقل عرض قابل قبو -

  است.
  سایر ضوابط  –ت 
  درصد است.   80سطح اشغال واحدهاي مذهبی  -
بینـی   ارتفاع مسـاجد پـیش   ارتفاع ابنیه اطراف مساجد (حداقل تا سه پالك) بایستی کمتر و یا هم -

  . شده باشد
  پارکینگ احداث شود.   متر مربع زمین یک واحد 20به ازاي هر  -
در طراحی مساجد مشاورین تهیه کننده طرح موظفند متناسب با ابعـاد مسـاجد و جمعیـت نمـاز      -

گزاردر تقابل ورودي اصـلی بـه مسـجد محوطـه اي را بـه عنـوان پـیش فضـا پـیش بینـی نماینـد.           
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  ضوابط مربوط به اراضی ورزشی -2-9
  رزشی داخل محدوده شهرهاي وضوابط مربوط به استفاده از زمین -2-9-1

  ورزشی نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
هاي بزرگ ورزشی، کلوپ ورزشـی،  هاي سبک، زمینهاي تفریح و بازي کودکان، ورزشایجاد زمین -

  هاي ورزشی.  ها، استخرهاي شنا و مجتمعهاي مختلف، استادیوم باشگاه
  ط به تأسیسات ورزشی.  هاي اداري، خدماتی و انتظامی مربواحداث ساختمان -
  هاي آبی، زورخانه، سالن شطرنج و نظایر آن.احداث سونا، سالن ورزش -
احداث واحدهاي تجاري و خدماتی در داخل مجموعه ورزشی بدون نیاز به مجوز تجـاري مشـروط    -

دهی به فضاهاي ورزشـی بـا    به اینکه درب این واحدها از داخل مجموعه ورزشی باشد، براي سرویس
  یت ضابطه ساختمانی، مجاز است.رعا
  ورزشی نیموارد استفاده مشروط از زم -ب
  هاي ورزشی بزرگ جهت اقامت موقت ورزشکاران.احداث مهمانسرا و خوابگاه در مجموعه -
  ورزشی نیاستفاده از زم تیموارد ممنوع -ج
هـر نـوع     هاي مجاز و مشروط ذکر شده براي کـاربري ورزشـی اسـت و    این اراضی مختص استفاده -

  استفاده دیگري از آنها ممنوع است.
استفاده ورزشی از محلهایی که برروي نقشه کاربري اراضی به صورت ورزشی مشخص شـده اسـت،    -

  باشد. مجاز می
کلیه مالکینی که زمین آنها در نقشه کاربري اراضی به صورت خدماتی و یا تجاري مشـخص شـده    -

  باشند. تفاعی طبق مقررات میاست مجاز به احداث واحدهاي ورزشی ان
  هاي فرهنگی داخل محدوده شهرضوابط مربوط به تفکیک زمین -2-9-2

  حداقل اندازه قطعات ورزشی -الف
متر مربع می باشد و براي فضاهاي ورزشـی   500حداقل اندازه قطعات ورزشی سرپوشیده محله اي  -

  مقیاس شهري تابع ضوابط سازمان مربوطه خواهد بود.  
  ل اندازه قطعات ورزشی روباز محله اي و شهري تابع ضوابط سازمان مربوطه باشد.حداق -
  قطعات ورزشی ابعاد و تناسبات -ب
  تابع ضوابط سازمان مربوطه است. -
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  قطعات ورزشی به ها ینحوه دسترس -ج
  متر به باال. 16متر و فضاهاي شهري  12حداقل عرض دسترسی براي فضاهاي محله اي  -
  درصد کل زمین است.   50ح اشغال مجاز در فضاهاي ورزشی سر پوشیده حداکثر سط -
  باشد.درصد می 10حداکثر سطح اشغال مجاز در فضاهاي ورزشی روباز  -
  % سطح پارك است. 10حداکثر سطح اشغال زمینهاي ورزشی و بازي کودکان برابر  -
  رضوابط مربوط به احداث ساختمانهاي فرهنگی داخل محدوده شه -2-9-3

  پارکینگ واحدهاي ورزشی -الف
هـاي   مترمربع یک واحـد پارکینـگ الزم اسـت. بـراي اسـتادیوم      50در باشگاه ورزشی به ازاي هر  -

  مترمربع، تأمین یک واحد پارکینگ الزامی است. 50شی نیز به ازاي هرورز
پارکینـگ   هاي سرپوشیده و میادین ورزشی، تأمین یک واحـد نفر تماشاچی در سالن 20به ازاء هر -

  الزامی است.
  سایر ضوابط مربوط به واحدهاي ورزشی -ب

  باشد.سایر ضوابط، تابع ضوابط سازمان تربیت بدنی یا اداره مربوطه می
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  گردشگري تفریحی و ضوابط مربوط به اراضی  -2-10
کلیه مقررات اداره بهداشت اماکن عمومی، سازمان میراث فرهنگی، صـنایع دسـتی و گردشـگري در    

  مورد جاري است. این
  داخل محدوده شهرهاي تفریحی و گردشگري ه استفاده از زمینضوابط مربوط ب -2-10-1

  گردشگري تفریحی  نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
  و جهانگردي. تفریحیاحداث هتل، مهمانپذیر، زائرسرا و سایر خدمات  -
دسـتی و صـنایع بـومی بـا رعایـت ضـوابط       احداث موزه و یا نمایشگاه آثار هنري، تاریخی، صنایع  -

  ساختمانی سازمان مربوط.
  احداث شهربازي   -
  گردشگري تفریحی و  نیموارد استفاده مشروط از زم -ب
احداث فضاهاي فرهنگی، تجاري، ورزشی بشرط مرتبط بودن با کاربري اصلی و عدم تفکیک مجـاز   -

  است.
درصد کل زیربنا بـدون راه ورودي مجـزا    10ثراحداث واحدهاي تجاري و خدماتی به میزان حداک - 

  از بیرون ساختمان.
  گردشگري تفریح و  نیاستفاده از زم تیموارد ممنوع -ج
هاي مجاز در نظر گرفته شده است و  و استفادهاضی صرفاً براي کاربري تفریحی و گردشگري این ار -

  هر نوع استفاده دیگر از این اراضی، غیرمجاز است.
انتظـامی، بیمارسـتانها، فضـاهاي     –در جـوار امـاکن نظـامی    تفریحی و گردشگري اي ایجاد فضاه -

 - جـامع متعلق به تاسیسات و تجهیزات شهري وکارگاههاي صـنعتی و خـارج از پیشـنهادات طـرح     
  ممنوع است. تفصیلی

  داخل محدوده شهرهاي تفریحی و گردشگري بوط به تفکیک زمینضوابط مر -2-10-2
  گردشگريتفریحی و  ه قطعات حداقل انداز -الف

  تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه.   -
 200نبایـد از  در داخل فضاهاي تفریحی و گردشگري تفکیک قطعات مربوط به واحدهاي پذیرایی  -

  متر مربع کمتر باشد.  
  متر مربع باشد. 500حداقل تفکیک اراضی مربوط به هتل و مسافرخانه  -
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  گردشگري حی و تفریقطعات  ابعاد و تناسبات -ب
  هاي مربوطه است. تابع ضوابط سازمان -
  گردشگري  -تفریحی قطعات  به ها ینحوه دسترس -ج
هاي عبـوري و کنـار گـذر(کمر بنـدي)     و جاده 2و 1دسترسی مستقیم از خیابانهاي شریانی درجه  -

  ممنوع است.
  د.متر به باال باش 18حداقل دسترسی به واحدهاي گردشگري باید از معابر  -
تـابع ضـوابط تـراکم    حداکثر تراکم ساختمانی در واحدهایی  چون هتل، مهمانپـذیر، مسـافرخانه،    -

  هاي مسکونی است. پهنه
  % سطح زمین می باشد.40حداکثر سطح اشغال ساختمان هتل و مهمانسرا در زمین برابر  -
  می باشد.%  سطح زمین 50حداکثر سطح اشغال ساختمان مسافرخانه (مهمانخانه) برابر  -
  داخل محدوده شهربه احداث فضاهاي تفریحی گردشگري  ضوابط مربوط -2-10-3

  گردشگري  -تفریحی پارکینگ واحدهاي  -الف
مترمربع زمین یک واحد پارکینگ مـورد   24به ازاي هر  ي داخل مجموعه گردشگريدر رستورانها -

  نیاز است.
  ن مربوطه .در مورد هتل ها به تفکیک درجه تابع ضوابط سازما -
 الزامی است. تخت هتل و مهمانسرا و مسافرخانه 5پارکینگ براي هر  یک واحدحداقل  -

  الزامی است. مترمربع زیربنا براي سالنهاي پذیرایی 50پارکینگ براي هر  یک واحدحداقل  -
  متر مربع زمین مربوط به شهربازي یک واحد پارکینگ احداث شود.   100به ازاي هر  -
  گردشگري تفریحی و وابط مربوط به واحدهاي سایر ض -ب
  می باشد. % سطح کل اردوگاه70 گردشگريدر اردوگاههاي  حداقل اندازه حیاط -
  % سطح زمین می باشد.60هتل و مهمانسرا در زمین برابر  قل اندازه حیاط درحدا -
  .%  سطح زمین می باشد50مسافرخانه (مهمانخانه) برابر قل اندازه حیاط در حدا -
مترمربع با حداقل  24حداقل مساحت حیاط خلوت و نورگیر اطاقهاي اصلی هتل و مهمانسرا برابر  -

  متر می باشد. 4عرض 
مترمربـع بـا حـداقل     10حداقل مساحت حیاط خلوت و نورگیر اطاقهاي اصـلی مسـافرخانه برابـر     -

  متر می باشد. 3عرض 
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 3مترمربع بـا عـرض حـداقل     10و مهمانسرا  حداقل مساحت نورگیر آشپزخانه و انباري براي هتل -
  متر خواهد بود. 2مترمربع با حداقل عرض  6متر و براي مسافرخانه برابر 

کلیه اطاقهاي اصلی و پذیرایی هتل، مهمانسرا و مسافرخانه ها می باید داراي نور و تهویـه کـافی و    -
  طبیعی باشند.
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  ضوابط مربوط به اراضی حمل و نقل و انبار -2-11
  ضوابط مربوط به استفاده از اراضی حمل و نقل و انبار داخل محدوده شهر -2-11-1

  حمل و نقل و انبار نیموارد استفاده مجاز از زم -الف
با رعایـت ضـوابط سـازمان     احداث پایانه هاي مسافربري داخل و خارج شهري و پایانه هاي باربري -

    کشور.محیط زیست و سازمان حمل و نقل و پایانه هاي کل 
  ه به منظور نگهداري مواد بی خطراحداث انبارهاي سرباز و سرپوشید -
  .احداث پارك موتوري مربوط به ماشین آالت شهرداري -
  حمل و نقل و انبار نیموارد استفاده مشروط از زم -ب
احداث واحدهاي پذیرایی، تعمیرگاه و سرویس ماشین آالت (به صورت مجموعه حیاط دار مرکزي  -

لیه فعالیت ها را حول حیاط مرکزي سازماندهی کرده و سـیماي شـهري حفـظ گـردد) پمـپ      که ک
گازوئیل، واحدهاي تجاري، انبارهاي موقت و بخش اداري مربوط به پایانه هاي مسـافربري و بـاري و   

و بـا رعایـت ظـوابط سـازمانهاي      پارك موتوري شهرداري مشروط به عدم تفکیک فضاهاي ذکر شده
  .مربوطه

  حمل و نقل و انبار نیاستفاده از زم تیارد ممنوعمو -ج
در داخـل  ، سـیلو و سـردخانه   احداث انبار نگهداري مواد قابل انفجار و شیمیایی مضر یـا آتـش زا    -

  محدوده شهر ممنوع است.
  پایانه باربري در داخل محدوده شهر ممنوع است.انبارهاي اصلی کاال و  احداث -
  ک اراضی حمل و نقل و انبار داخل محدوده شهرضوابط مربوط به تفکی -2-11-2

  حداقل اندازه قطعات حمل و نقل و انبار -الف
توسـط   ،عملکـرد آن مقیـاس  متناسب با نیاز و  واحدهاي پایانه مسافربريحداقل اندازه قطعه براي  -

  گردد.سازمانهاي مربوطه تعیین می
  قطعات حمل و نقل و انبار ابعاد و تناسبات -ب
  است. 3به  1تا  2به  1ر پایانه تابع ضوابط سازمان مربوطه است و تناسب عرض به طول حداقل ب -
  قطعات حمل و نقل و انبار به ها ینحوه دسترس -ج
  متر است. 20حداقل عرض دسترسی به پایانه مسافربري   -
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  حمل و نقل و انبار داخل محدوده شهرهاي احداث ساختمانضوابط مربوط به  -2-11-3
  ارکینگ واحدهاي حمل و نقل و انبارپ -الف

  پارکینگ تأمین گردد.واحد مترمربع از سطح انبار یک  200براي هر  -
  .الزامی استپارکینگ واحد یک  زمینمترمربع  200براي پایانه ها به ازاء هر  -
متـر داشـته    14هاي بیش از  باید حداقل یک دسترسی به شبکه میو انبارها هاي عمومی  پارکینگ -
  اشند.ب

  سایر ضوابط مربوط به واحدهاي حمل و نقل و انبار -ب
متـر از بـر قطعـه و قطعـات مجـاور و       5در احداث پایانه هاي مسافربري رعایت حریم بـه میـزان    -

  محدوده زمین الزامی است.
به منظـور جلـوگیري از آلـودگی هـوا      مناسبدر پایانه هاي مسافربري تأمین فضاي سبز به میزان  -

  ست.ضروري ا
  باشد.می مربوطهسازمان مصوبات و ضوابط سایر ضوابط تابع  -
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  در محدوده شهر ها ضوابط مربوط به اراضی فضاي سبز و پارك -2-12
  ها  فضاي سبز و پاركاستفاده از  ضوابط مربوط به -2-12-1

  ها فضاي سبز و پاركموارد استفاده مجاز از  -الف
هـاي   سبز به عنوان  زمینهاي ورزشی سبک، شهربازي و غرفهاستفاده از بخشی از بوستان و فضاي  -

  هاي کوچک مجاز است. نگهداري حیوانات و پرنده
  احداث مسیرهاي ویژه دوچرخه سواري، میدان اسکیت، تولید و تکثیر گل و گیاه مجاز است. -
تبدیل فضاهاي سبز مشخص شده در طرح تفصـیلی بـه بـاغ و مزرعـه توسـط بخـش خصوصـی و         -

  با توجه به مالکیت مجاز است دولتی
ایجاد فضاي سبز عمومی (توضیح: فضاهاي سبز عمومی شامل فضاي سـبز رفـوژ خیابانهـا، فضـاي      -

  سبز حریم ها، فضاي سبز میادین و مشابه آن می باشد.)
  محله و پارك کودك ،ایجاد پارك در مقیاس شهر -
  ظتیایجاد جنگلهاي حاشیه اي و فضاهاي سبز حاشیه اي و حفا -
احداث مراکز فرهنگی از قبیل کتابخانه، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، محل نمایش بـه   -

  صورت سرباز و سرپوشیده، نمایشگاههاي سرباز و سرپوشیده در پارکها 
  احداث مراکز آموزشهاي هنري در پارکها  -
  احداث زمینهاي ورزشی در پارکها -
  رکهااحداث سرویسهاي بهداشتی در پا -
  احداث تأسیسات آبرسانی در پارکها و فضاي سبز -
  احداث قسمت اداري و نگهبانی در پارکها -
  ها فضاي سبز و پاركاستفاده از  تیموارد ممنوع -ب
  هرگونه کاربري به غیر از موارد مذکور در باال در کاربري فضاي سبز و بوستان ممنوع است. -
وح فضاي سبز ممنوع است. (فضاي سبز فضایی اسـت کـه   احداث هرگونه بناي سر پوشیده در سط -

، اراضی بـا رنگـی متفـاوت از بوسـتان     فقط براي کاشتن درخت و گیاه منظور شده ودر نقشه کاربري
  تصویر گردیده است).

  ها  فضاي سبز و پارك تفکیک اراضی ضوابط مربوط به -2-12-2
ممنـوع   ،کهاي معین شده در نقشه طرحهرگونه تفکیک در اراضی حرایم، فضاي سبز عمومی و پار -
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  است.
  ها  فضاي سبز و پارك ضوابط مربوط بهسایر  -2-12-3

  هاحداکثر سطح اشغال ساختمان درفضاي سبز و پارك -الف
ها (شامل فضاي اداري، نگهبانی، سرویس بهداشتی، تجاري حداکثر مجموع سطح اشغال ساختمان -

  باشد.درصد می5و ... ) در کل پارك 
  ها ارتفاع ساختمان در فضاي سبز و پارك -ب
  .باشدمی یک طبقه مجاز در متر و 5/3حداکثر ارتفاع بناهاي مجاز و مشروط در داخل پارکها برابر  -
  ها پارکینگ پارك -ج
  متر مربع زمین یک واحد پارکینگ مورد نیاز است. 100در بوستانهاي عمومی به ازاي هر  -
بـه   تـأمین شـود.   ولـی درداخـل زمـین   ، صورت سرپوشیده درمحوطه بـاز  تواند به پارکینگ می محل -

  شرطی که به سطح اشغال اضافه شود.
بینی شده است با توجـه بـه    آنها پیش در استقرار کاربریهاي مجازهاي ساختمانی که  در کلیه واحد -

  گردد. و تامین محاسبه مورد نیاز باید پارکینگ کاربریها، یک از  ضوابط در هر
  ها فضاي سبز و پاركحفظ  -د
ه کتبـی از  زسال سن بـه منظـور سـاخت و سـاز جدیـد منـوط بـه اجـا         10قطع درختان کمتر از  -

شهرداري و حرس و نگهداري درختان دیگر (به تعداد هر سال از سن هر درخت، یـک نهـال جدیـد)    
  در مکان مورد نظر شهرداري است.

کتبی شهرداري باید با اجـازه کتبـی اداره محـیط     هزسال سن عالوه بر اجا 10قطع درختان باالي  -
همراه بوده و به ازاء هر یـک سـال    ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و مدیریت کشاورزيزیست

  از سن هر درخت دو نهال جدید باید حرس و نگهداري شود.
ه شـهر کـ   کهـن سـال موجـود در محـدوده شـهر و بیـرون از آن و درختـان پایـدار         کلیه درختان -

  کوبی شود. شهرداري موظف به حفظ و نگهداري آنهاست باید پالك
  شود کلیه درختان موجود در محدوده شهري داراي شناسنامه و شماره خاص باشند. توصیه می -
  تفکیک قطعات مربوط به فضاي سبز و بوستان ممنوع است. مگر به حکم کمسیونهاي مربوطه. -
بـه تأییـد کمیتـه    توسط مشاور ر مقیاس باالتر از محله باید طرح معماري پارکها و فضاهاي سبز د -

  فنی برسد.
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  ضوابط مربوط به اراضی کشاورزي -2-13
) در ایـن  1385و اصـالحیه  1374رعایت مفاد قانون حفظ کـاربري اراضـی زراعـی و باغات(مصـوبه     

  مبحث الزامی است.
  هاي کشاورزيزمیناستفاده از  ضوابط مربوط به -2-13-1

  زمین کشاورزيارد استفاده مجاز از مو -الف
، توسعه  اي هاي آبیاري قطره ، اجراي طرح هاي زراعی آبی و دیم و باغداري انجام یا گسترش فعالیت -

  .هاي مشابه تأسیسات آبیاري و فعالیت
  .، پرورش کرم ابریشم زنبورداري -
،  نگهداري محصوالت کشـاورزي  کشاورزي مانند انبارهاي موقت تجهیزات وابسته  و  تأسیسات  ایجاد -

بـا اخـذ مجـوز از سـازمان      رسـانی  هـاي سـوخت   ، پایگاه هاي موقت نگهداري ادوات کشاورزي جایگاه
  جهادکشاورزي استان.

  . يهاي مجاز از نظر وزارت کشاورز ها و استفاده سایر فعالیت -
  زمین کشاورزيموارد استفاده مشروط از  -ب
    قوانین و مصوبات وزارت کشاورزي.به رعایت  احداث یک واحد مسکونی مشروط -
  زمین کشاورزياستفاده از  تیموارد ممنوع -ج
، توسـعه شـهري    ، شـهرك مسـکونی   هـا  ، ایجاد صنایع و کارگاه ، قطع درختان ها و مزارع تخریب باغ -

زا یـا   دهدامداري و دامپروري متمرکز و گسترده و هر نوع فعالیت آلـو  ، مرغداري و پیوسته و ناپیوسته
  مضر براي کشاورزي از نظر مراجع ذیصالح

  شهري در محدوده شهر ضوابط مربوط به اراضی تأسیسات و تجهیزات -2-14
  هاي تأسیسات و تجهیزات شهريزمیناستفاده از  ضوابط مربوط به -2-14-1

  تأسیسات شهري و تجهیزاتموارد استفاده مجاز از  -الف
هاي تصفیه و توزیع آب شهر، مخازن آب، تأسیسات مربـوط بـه   احداث تأسیسات مربوط به شبکه  -

شبکه تصفیه فاضالب شهري، تأسیسات مربوط به شبکه برق رسانی و مخابرات، پست هـاي تـرانس،   
تأسیسات مربوط به شبکه گازرسانی، ایستگاههاي تبدیل فشار، تأسیسات مربوط به انتقال سـوخت و  

  پمپ بنزین و گازوئیل.
و جایگاههاي آتش نشانی، میادین میوه و تـره   و تلفنپست  قبیل دفاترت شهري از احداث تجهیزا -
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  بار.  
احداث مراکز بهداشتی از قبیل حمام، آبریزگاه عمومی، توالتهاي عمومی بـراي بخـش خصوصـی و     -

  دولتی مجاز است.
  تأسیسات شهري و تجهیزاتموارد استفاده مشروط از  -ب
مشـروط بـه تـامین دسترسـی و      وط به هر یک از تأسیسات مربوطهاحداث ساختمانهاي اداري مرب -

  .حداقل تفکیک
  تأسیسات شهري و تجهیزاتاستفاده از  تیموارد ممنوع -ج
  جز موارد ذکر شده در دو بند اخیره هر گونه استفاده ب -
و  استفاده از اراضی داخل محدوده به منظور احداث غسالخانه و گورستان، محل جمع و دفن زبالـه  -

کشتارگاه ممنوع است. احداث این واحدها مشروط به رعایت قوانین سازمان محیط زیست، در حریم 
  شهر مجاز است.

  هاي تأسیسات و تجهیزات شهريزمین تفکیک ضوابط مربوط به -2-14-2
  حداقل اندازه قطعات تأسیسات شهري و تجهیزات -الف

  مربوطه عمل شود.بسته به مورد، بر اساس ضوابط و مقررات سازمان  -
  قطعات تأسیسات و تجهیزات شهري  ابعاد و تناسبات -ب
ابعاد و تناسبات قطعات تأسیسات و تجهیزات شهري بسته به شرایط و نوع هریک متغیر اسـت. در   -

  صورتی که تأسیسات ضوابط خاص داشته باشد، تابع ضوابط سازمان مربوطه باشد.
  هاي تأسیسات و تجهیزات شهريناحداث ساختما ضوابط مربوط به -2-14-3

  تراکم ساختمانی در واحدهاي تأسیسات و تجهیزات شهري  -الف
  % کل زمین می باشد.100حداکثر تراکم ساختمانی در جایگاههاي آتش نشانی  -
  سایر ضوابط مربوط به واحدهاي تأسیسات و تجهیزات شهري  -د
شهري تابع ضوابط و استانداردهاي سـازمانهاي  احداث بنا در کلیه کاربریهاي تأسیسات و تجهیزات  -

و تلفن بـا رعایـت   نیرو  ، ذیربط از قبیل وزارت نیرو، وزارت نفت، شرکت گاز، وزارت پست و تلگراف 
  ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست و بهداشت محیط خواهد بود.

  ست.در احداث کلیه تأسیسات و تجهیزات شهري مالحظات زیست محیطی الزم االجرا ا -
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  در محدوده شهر ضوابط مربوط به اراضی صنعتی -2-15
  هاي صنعتیزمیناستفاده از  ضوابط مربوط به -2-15-1

  زمین صنعتیموارد استفاده مجاز از  -الف
  توانند به استقرار واحدهاي کارگاهی درون شهري (گروه الف) اختصاص یابند.  این اراضی تنها می -
  زمین صنعتی استفاده از تیموارد ممنوع -ب
بنـدي صـنایع توسـط    استفاده از این اراضی جهت احداث صنایع گروه ب و بـاالتر (مطـابق دسـته    -

  سازمان حفاظت از محیط زیست) و موارد مجموعه اعالم شده توسط سازمان مزبور، ممنوع است.
 1/11/1386مـورخ   1-65507بنـا بـه پیشـنهاد شـماره      8/3/1390هیات وزیران در جلسه مورخ  -

) قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا 13) ماده (2زیست و به استناد تبصره ( سازمان حفاظت محیط
را بـه شـرح   » هاي صنعتی و تولیـدي  ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت« 1374مصوب  –

  تصویب نمود:
  هاي صنعتی و تولیدي   ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت

  روند: نامه در معانی مشروح مربوط به کار می الحات مندرج در این آییناص -1ماده 
محدوده و حریم شهر، محدوده شهرك و روستا: مطـابق بـا قـانون تعـاریف محـدوده و حـریم        –الف 

  -1384مصوب  –شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها 
طرح جامع یـا هـادي، محـدوده    در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي یا جامع تا زمان تهیه  -1تبصره 

  هاي مصوب قبلی آنها مالك عمل خواهد بود. طرح
در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادي روستایی مالك عمـل خواهـد بـود و بـراي      -2تبصره 

روستاهاي فاقد طرح هادي محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادي روسـتایی توسـط بنیـاد مسـکن     
  د.شو انقالب اسالمی تعیین می

هاي مسکونی که داراي حـداقل   هاي مسکونی و مجتمع سکونتگاه: کلیه شهرها، روستاها، شهرك -ب
باشند. مالك تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشـماري مرکـز آمـار ایـران      بیست خانوار ساکن می

  باشد. می
ي مصـوب  هـا  هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها که براساس طرح کاربري صنایع: عرصه –ج 

اي و ملـی   اي، منطقه هاي توسعه و عمران محلی، ناحیه نامه نحوه بررسی و تصویب طرح موضوع آیین
ه مـورخ   21414/ت 55837نامـه شـماره    و مقررات شهرسازي و معمـاري کشـور (موضـوع تصـویب    
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  شود. هاي تولیدي و خدماتی اختصاص داده می ) براي فعالیت20/10/1378
هاي جامع شهري و  هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها که در طرح صههاي صنعتی: عر مکان -د

  اند. هاي صنعتی مجاز و مشروط تعیین شده اي حسب ضوابط مربوط براي استقرار فعالیت ناحیه
هـاي   شهرك صنعتی تخصصی: شهرکی که در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یـا فعالیـت   -ه

  شود. پژوهشی و فناوري و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می هم خانواده یا مکمل و واحدهاي
نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی  ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین -و

  )18/9/1385ه مورخ  35253/ت 116002نامه شماره  (موضوع تصویب
نامـه مربـوط بـه بسـتر و حـریم       ) آیـین 1حریم کمی و کیفی آب: مطابق بند (خ) اصالحی ماده ( -ز

هـاي آبرسـانی، آبیـاري و زهکشـی      هاي طبیعـی و شـبکه   ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل رودخانه
  ).18/12/1382ه مورخ  29101/ ت 58977نامه شماره  (موضوع تصویب

 هـاي  هـاي سـاحلی، رویشـگاه    ها، تاالب ها، خلیج دریایی: خورها، مصب –مناطق حساس ساحلی  -ح
هاي دریایی و نظایر آنهـا کـه    پشت گذاري الك هاي مرجانی، مناطق تخم حرا، بسترهاي علفی، صخره

باشند و این حساسیت بـه واسـطه تنـوع     واجد منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می
پـذیر و کمیـاب، واقـع شـدن      هـاي در معـرض خطـر، آسـیب     زیستی، غذاي جـانوران، وجـود گونـه   

  هـا، کنـدي تـرمیم    تحمل اکولوژیـک در آنهـا، حساسـیت بـه آالینـده       هاي حیاتی در آستانه عاجتما
هـاي محیطـی آنهـا     زیست و مشـکالت ناشـی از پاکسـازي از آالینـده     هاي وارد شده بر محیط آسیب

  باشد. می
محیطی: تولید یا فرآیندي از تولید کـه منجـر بـه حـذف پیشـگیري، کـاهش یـا         فناوري زیست -ط

زیست گردد. فرآیندهایی که منتج به تولید  هاي انسانی بر محیط اثرات منفی ناشی از فعالیت تخفیف
  مواد زاید جامد کمتر، مصرف کمتر منابع و در نهایت کارایی باالتر شوند.

بندي ایران براي استقرار واحدهاي صـنعتی و خـدماتی: براسـاس طـرح کالبـدي ملـی و        منطقه -ي
شورایعالی شهرسازي و معماري ایران، کشـور بـه    25/12/1375صوبه مورخ اي ایران موضوع م منطقه

» نامـه هیئـت وزیـران    پیوسـت تصـویب  «که به مهر این مصوبه ) 1ده منطقه به شرح جدول شماره (
  تأیید شده است تقسیم گردیده است.

  نساجی   -2
  چرم -3
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  سلولزي -4
  فلزي -5
  کانی غیرفلزي -6
  شیمیایی -7
  دارویی -8
  الکترونیکبرق  -9

  کشاورزي -10
  سازي ماشین -11
  نوین (ناو و بیوتکنولوژي) -12
  نفت و گاز و پتروشیمی -13
  بازیافت -14

هاي ذکـر شـده    محیطی در گروه صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست -3ماده 
  گیرند: هایی با مشخصات زیر قرار می نامه در رده ) این تصویب2در ماده (

هـاي صـنعتی یـا کارگـاهی داخـل شـهرها و        باشند تا در کاربري واحدهاي این رده مجاز می -1 رده
  هاي صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهري و روستایی استقرار یابند. روستاها یا مکان

هـاي صـنعتی در    ها و نواحی صنعتی و مکـان  ها مجازند در شهرك واحدهاي این رده -3و  2هاي  رده
هـا بـه شـرح     محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصـل از سـایر کـاربري   خارج از 

تأیید شده اسـت اسـتقرار   » نامه هیئت وزیران پیوست تصویب«) که به مهر 2جدول پیوست شماره (
  یابند.

هـاي   هـا و نـواحی صـنعتی و یـا مکـان      ها مجازند در شـهرك  واحدهاي این رده -6و  5و  4هاي  رده
صوب تعیین شده در خارج از حریم مصـوب شـهر و خـارج از محـدوده مصـوب روسـاها و       صنعتی م

  استقرار یابند.این مصوبه ) 2ها به شرح جدول شماره ( مشروط به رعایت فواصل از سایر کاربري
هـاي   باشند واحدهاي مشمول رده در مناطقی که فاقد شهرك صنعتی و ناحیه صنعتی می -1تبصره 

توانند با رعایت حداقل فواصل از مراکز و امکان به شرح جـدول پیوسـت    ) می6) و (5)، (4)، (3)، (2(
هاي صنعتی تعیـین شـده در خـارج از حـریم مصـوب شـهر (در خصـوص         ) در سایر مکان2شماره (

  خارج از محدوده شهر) و روستا استقرار یابند.» 3«و » 2«هاي  رده
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توانند با رعایـت فواصـل    ) می6) و (5)، (4)، (3)، (2هاي ( واحدهاي کشاورزي مشمول رده -2تبصره 
هاي صنعتی و نـواحی صـنعتی و یـا در داخـل      ) در خارج از شهرك2به شرح جدول پیوست شماره (

  هاي تولیدي کشاورزي مستقر شوند. هاي تخصصی و مجتمع مجتمع
واحدهاي این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجـه   محل پیشنهادي جهت استقرار -7رده 

زیست، جهت بادهـاي   به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط
محیطـی، بـه صـورت مـوردي توسـط اداره کـل        غالب، جهات توسعه شهري و سایر مالحظات زیست

) و براساس دسـتورالعملی کـه توسـط    1ت شماره (زیست استان به شرح جدول پیوس حفاظت محیط
  گیرد. گردد مورد بررسی کارشناسی و اعالم نظر قرار می زیست صادر می سازمان حفاظت محیط

استقرار صنایع در اراضی مستعد کشاورزي منطبق با قـوانین و مقـررات، مسـتلزم کسـب      -3تبصره 
  باشد. موافقت وزارت جهاد کشاورزي می

  هاي صنعتی تخصصی مجاز است. و استقرار واحدهاي این رده صرفا در شهركاحداث  -4تبصره 
هاي صـنعتی، احـداث هـر نـوع واحـد تولیـدي و صـنعتی بـه          در چهارچوب ضوابط شهرك -4ماده 

هـا و نـواحی صـنعتی مشـروط بـه اینکـه شـهرك داراي         ) در داخل شـهرك 7استثناي صنایع رده (
نعتی و خدماتی، فضاي سـبز و سیسـتم مرکـزي تصـفیه     بندي استقرار واحدهاي ص هاي منطقه طرح

هاي صـنعتی همزمـان بـا اخـذ مجـوز احـداث        فاضالب باشد، بالمانع است. متقاضیان احداث شهرك
%) 50موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضالب مرکزي بوده و باید پس از واگـذاري پنجـاه درصـد (   

) مترمکعب فاضـالب در  100و وجود حداقل (%) آنها 30برداري رسیدن سی درصد ( واحدها و به بهره
  روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضالب مرکزي اقدام نمایند.

انـدازي   برداري سیستم مرکزي تصفیه فاضـالب هـر واحـد بایـد نسـبت بـه راه       تا زمان بهره -5ماده 
تی بایـد  هاي صنع بندي شهرك سیستم پیش تصفیه فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نماید. منطقه

واحـدهاي صـنعتی و    -2هـا بـه شـرح مـاده      ها براساس جدول استقرار منطقه با توجه به نوع آلودگی
  شوند: بندي می تولیدي با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر منطقه

  غذایی
تأییـد شـده اسـت،    » نامـه هیـات وزیـران    پیوست تصـویب «که به مهر این مصوبه ) 3جدول شماره (

  صورت گیرد.
هـا و   زا (به استثناي واحدهاي صـنعتی مسـتقر در شـهرك    استقرار واحدهاي آب بر فاضالب -6ه ماد
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هاي ممنوعه و بحرانی کشور که توسط وزارت نیرو اعـالم   ها و آبخوان نواحی صنعتی) در داخل دشت
  باشد. زیست می شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نیرو و موافقت سازمان حفاظت محیط می

نامه هیئـت   پیوست تصویب«) که به مهر 4بندي صنایع به شرح پیوست شماره ( رست ردهفه -7ماده 
شود. چنانچه واحد تولیدي و صنعتی در فهرست یکی از کدهاي  تأیید شده است، تعیین می» وزیران

مندرج در این ضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعیین کد جدید و یا تطبیق آن با کدهاي موجـود،  
االختیـار   زیست و با مشـارکت نماینـده تـام    اي به مسوولیت سازمان حفاظت محیط ر کمیتهموضوع د

  گیري خواهد شد. ارگان ذیربط صادرکننده جواز مطرح و تصمیم
در مواردي که امکان اجـراي ضـوابط اسـتقرار در اسـتان وجـود نداشـته باشـد، مراتـب در          -8ماده 

نداري و نمایندگان ادارات کل صنایع و معادن، حفاظت کارگروهی به ریاست معاون امور عمرانی استا
زیست، راه و شهرسازي، نیرو (رییس شوراي انسجام بخشی اسـتان)، نفـت (بـا معرفـی وزارت      محیط

گیرد تا با در نظر گرفتن مواردي از قبیل فرآیند تولیـد،   نفت) و جهاد کشاورزي مورد بررسی قرار می
زیسـت، جهـت بـاد غالـب و گسـترش       رفیت قابل تحمل محیطتوپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظ

گیري  نامه تصمیم ) این آیین3) موضوع ماده (3) تا (1هاي ( شهرها در مورد محل استقرار صنایع رده
  شود. گیري ارجاع می زیست جهت تصمیم نمایند. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل حفاظت محیط

یس واحدهاي صنعتی و تولیدي موظفند قبل از استقرار واحد، مراجع صادرکننده مجور تأس -9ماده 
ها استعالم نمایند. ادارات یـاد شـده موظفنـد در     زیست استان موضوع را از ادارات کل حفاظت محیط

صورت موجود مغایرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از تاریخ وصـول اسـتعالم، مـوارد مغـایرت را     
  شود. یرت در مهلت یاد شده به منزله تلقی میاعالم نمایند، عدم اعالم مغا

مراجع صادرکننده جواز تأسـیس (بـه اسـتثناي واحـدهاي صـنعتی متقاضـی اسـتقرار در         -10ماده 
ها و نواحی صنعتی) مکلفند در هنگام صدور جـواز تأسـیس سـایر قـوانین و مقرراتـی را کـه        شهرك

) 13مصوب از کمیسیون موضـوع مـاده (   باشد از جمله: اخذ کاربري متقاضی موظف به رعایت آن می
نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسـات در خـارج از محـدوده قـانونی و حـریم       آیین

اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صـدور جـواز تأسیسـاتی اخـذ پایـان کـار        – 1356مصوب  –شهرها 
بـرداري از مراجـع مربـوط     بهـره  اخـذ موافقـت صـدور پروانـه     وسـاختمانی از مرجـع صـدور پروانـه     

  زیست و دستگاه صادرکننده) را در ظهر جواز صادره به متقاضی درج نماید. (محیط
/ت 11359، شـماره  26/12/1378/ ه مـورخ  18591/ت 64677هـاي شـماره    نامـه  تضویب -12ماده 
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ه نامـ  لغـو و تصـویب   8/5/1384ه مـورخ   32010/ ت 27965و شماره  21/3/1380ه مورخ  23415
نامه همچنـان بـه قـوت     با اعمال اصالحات این آیین 16/7/1381ه مورخ  25842/ت 32719شماره 

  خود باقی است.
تـوان از سـایت اینترنتـی     در مجموع کلیات این مصوبه و جداول مربوطه و مورد اشاره در متن را می 

گونه احداث و اسـتفاده  برداري قرار داد. به منظور هر سازمان محیط زیست کشور دریافت و مورد بهره
از فضاهاي کارگاهی و صنعتی رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان محیط زیسـت و اسـتعالم از آن   

  سازمان الزامی است.  
  هاي صنعتیزمین ضوابط مربوط به تفکیک -2-15-2

  یصنعت حداقل اندازه قطعات -الف
  باشد.ربع میمتر م 100،کاگراهیحدنصاب تفکیک واحدهاي کارگاهی در مجموعه 

  یقطعات صنعت ابعاد و تناسبات -ب
ابعاد و تناسبات قطعات صنعتی بسته به شرایط و نوع صنعت متغیر است. اما در هـر صـورت تـابع     -

  ضوابط سازمان مربوطه (شرکت شهرکهاي صنعتی و ...) است.
  یقطعات صنعت به ها ینحوه دسترس -ج
  کیکی مصوبتابع ضوابط سازمان ذیربط و براساس طرح تف -
  هاي صنعتیاحداث ساختمان ضوابط مربوط به -2-15-3

  سطح اشغال قطعات صنعتی -الف
  باشد.درصد سطح زمین می 50حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی کاربري صنوف مزاحم، -
درصد از فضاي باز مجموعه هاي کارگاهی به درختکاري و گلکـاري و آبنمـا و محـل     20اختصاص -

  ن در مرکز یا یکی از اضالع زمین مجموعه الزامی است.نشستن متقاضیا
  ارتفاع ساختمانهاي صنعتی -ب
باشد که طبقه همکف به عنوان کارگاه یا انبار و طبقه ها، دو طبقه میحداکثر تعداد طبقات کارگاه -

  اول یا نیم طبقه داخل کارگاه جهت قسمت اداري و دفتري استفاده خواهد شد.
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  در محدوده شهر ربوط به تفکیک اراضیمعمومی ضوابط  -3
 صدور هر نوع پروانه و سند تفکیکی از طرف اداره ثبت اسناد و امالك مجاز نخواهـد بـود مگـر آن    -

  .گرددید أیکه طرح تفکیکی پیشتر با ضوابط طرح منطبق و توسط شهرداري ت
م به دریافت مجـوز از  مالکین کلیه اراضی براي تفکیک زمین به صورت عرصه یا عرصه و اعیان ملز -

باشند واداره ثبت براساس این مجوز اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت بـراي هـر قطعـه          شهرداري می
  تفکیکی خواهد نمود.

را در مـورد تفکیـک در اختیـار     تفصـیلی  -جـامع  شهرداري موظف است ضوابط و مقـررات طـرح    -
  متقاضیان مربوطه قراردهد.

نمایـد و در ایـن    قشه مراتب را جهت اجراء بـه مالـک ابـالغ مـی    ید نأیشهرداري پس از بررسی و ت -
  . باشد صورت صدور مجوز تفکیک بالمانع می

تفکیک اراضی نباید موجب از بین رفتن باغ، مزرعه و فضاي سـبز شـود. درصـورت قطـع اجبـاري       -
  درختی باید بر اساس قوانین مبنی بر حفظ و گسترش فضاي سبز اقدام شود.

درصد  20تواند تا  درصد کل قطعات می 10کیکی در هر بلوك حداقل یک قطعه یا در طرحهاي تف -
  زیر حد نصاب تفکیک قطعات، تفکیک گردد.  
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  هاي پیرامونبه ساختمان نحوه استقرار ساختمان در زمین و اشراف -4
غربـی،  -در خصوص قطعـات شـرقی   بطور کلی محل استقرار ساختمان در نیمه شمالی قطعه است. -

  رار ساختمان در غرب قطعه است.استق
  کشیدگی بنا باید به نحوي باشد که بیشترین سطح نورگیري از زوایاي زیر را داشته باشد:-
درجه جنوب غربـی  30درجه جنوب شرقی تا 15تواند از ساختمان بسته به شرایط زمین می جهت -

  تغییر کند.
  متر است.3طعه، عرض حیاط خلوت یا فاصله ساختمان از بر شمالی ق اقلحد -
چنانچه ساختمان در دو وجه یا بیشتر قطعه استقرار یابد، تعداد طبقات وجـوه شـرقی یـا غربـی و      -

  همچنین نوع و سطوح بازشوها باید به نحوي باشد که بر ساختمان هاي مجاور اشراف نداشته باشد.
هـاي   د باید گوشهپیش آمدگی داشته باش درصد شمال قطعه60چنانچه ساختمان به هر شکلی از حد

  ساختمان پخی داشته باشد تا دید ساختمان مجاور مسدود نشود.
  ایجاد هرگونه بازشو، تراس، درب، نورگیر در پخی ساختمان ممنوع است. -
بایـد   قراردارنـد مـی   خلـوت هاي مربوط به دو یا چند واحد مسکونی که در یک حیـاط   کلیه باز شو -

  ها محفوظ باشد. مهیدات مناسب از دید مستقیم به داخل اطاقداراي حریم بصري بوده یا طراحی وت
-مترمربع که به صورت مجموعه کارگاهی احـداث مـی   1200در اراضی کارگاهی با وسعت بیش از -

الیه دیوارهاي جانبی مجموعه با حـداکثر ارتفـاع سـاختمان    گردد، محل استقرار ساختمان در منتهی
  در مرکز مجموعه مجاز است.درصد فضاي باز عمومی  50پنج متر و 
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  مقررات شهرسازي مربوط به نماسازي -5
ایـران رعایـت مفـاد زیـر الزامـی      شوراي عالی شهرسازي و معماري  25/9/87بر اساس مصوبه مورخ 

  است:

  ضوابط مربوط به سیما و منظر -5-1
و دانـه بنـدي و   طرح و اجراي بناهاي واقع در مناطق تاریخی شهر باید داراي مقیاس انسانی بوده  -

ریخت شناسی مشابه بافت تاریخی شهر داشته باشـد. در طراحـی معمـاري بناهـاي کـالن مقیـاس،       
  تقسیم بنا به احجام متناسب با دانه بندي بخش تاریخی شهر الزامی است.  

در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهاي ساختمانی باید به گونه اي باشد که عالوه بر رعایت ضوابط  -
قررات طرحهاي جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شورایعالی شهرسازي و معماري ایـران، موجـب   و م

  آلودگی محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازي باشد.  
سـاله نسـبت بـه بهسـازي مصـالح نمـاي        5به شهرداریها امکان داده مـی شـود تـا طـی برنامـه اي      

  ساختمانهاي موجود در شهرها اقدام نمایند.  
در پاکسازي مصالح ساختمانی، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش هـاي تـاریخی شـهر همخـوانی      -

  داشته و ترجیحاً از مصالح بوم آورد (محلی) انتخاب شوند.
کلیه تابلوهاي مربوط به فعالیتهاي شهري اعم از تجـاري، درمـانی، خـدماتی، اداري و ... در سـطح      -

تم مقررات ملی سـاختمان، بـه صـورت هماهنـگ بـراي صـنوف       شهرها باید در انطباق با مبحث بیس
تعیین و مالکین و بهـره   "کمیته"مختلف تهیه شود. ابعاد، فرم، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط 

  برداران ملزم به رعایت این مقررات می باشند.  
مجـاز بـه   تنهـا   واحـد تعدد تابلوهاي معرف کاربري در یک منظر شهري مجاز نمـی باشـد؛ و هـر     -

مذکور در حاشیه آن قـرار دارد،   واحداستفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهري که 
  .  باشدمی

به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهاي تبلیغاتی در مقیاس شـهري، بـه شـهرداریها     -
محـل و نحـوه اسـتقرار تابلوهـاي      اختیار داده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط بـه 

شهري (بیلبوردها)، نقاشی ها، جداره ها، استفاده از نمایشگرهاي بزرگ شهري، تابلوهـاي تبلیغـاتی،   
برسـاند.  » کمیتـه «تابلوهاي راهنماي شهري (نام خیابانها و میادین و ...) اقدام نمایـد و بـه تصـویب    
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ها، سـازمانها، نهادهـا و مؤسسـات دولتـی و     در این زمینه براي دسـتگاه » کمیته«رعایت تصمیمات 
  عمومی در الویت قرار دارد.  

ممنـوع بـوده    نظیر پارك پیش آمدگی بدنه ساختمانها (نظیر بالکن، تراس و ...) در فضاهاي شهري -
و احداث فضاهاي نیمه باز با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمـین تـأمین خواهـد شـد. ایـن      

تقویت چشم اندازهاي مناسب شهري، کـاهش اثـر تـابش شـدید خورشـید،      فضاهاي نیمه باز جهت 
نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره برداري از این فضاها به عنوان انباري (محل نگهداري 

  مواد غذایی، سوخت و ...) و خشک نمودن البسه ممنوع است.
باري و محل خشک نمودن البسـه را در  طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضاي موردنیاز جهت ان -

% (ده درصد) کل مساحت زیربنا جـزء  10درون ابنیه پیش بینی نمایند. مساحت این فضاها تا سقف 
  مساحت مفید محاسبه نمی شود.  

بدنه ساختمانها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابنیه از در تمامی پیش آمدگیهاي موجود  -
  حذف می شوند.  نما یا جداره ساختمان 

% مساحت زیربناي هر یک از واحدهاي مسکونی به فضاهاي نیمه بـاز و پـیش فضـاي    15تا سقف  -
ورودي اختصاص خواهد داشت این بخش جزء زیربنا محسوب نمی شود و مسـدود نمـودن و الحـاق    

  نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع می باشد.  
وظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معـابر را بـه گونـه اي طراحـی و اجـرا      طراحان و مجریان م -

  نمایند که به ارتقاء کیفیت بصري و فضایی تقاطع ها منجر شود.
با توجه به اهمیت معماري نبش، کنج، دروازه ها، طرح و نماي ساختمانهاي واقع در این نقاط باید  -

  برسد.  » کمیته«به تأیید 
رنـگ هـا،   » کمیتـه «پوشش نهایی غالب آنها از انواع پوششهاي شیبدار می باشد در شهرهایی که  -

جنس و حدود شیب مجاز آن را به گونه اي معین می نماید که هماهنگی در سیما و منظـر شـهري   
  فراهم آید.  

استفاده از پوشش هاي شیبدار، در شهرهایی که اسـتفاده از آن در سـنت معمـاري محـل نباشـد،       -
  د بود.  ممنوع خواه

استفاده از فرمهاي نامتعارف (نظیر کشتی، میوه ها و ...) در طراحی و احداث بناهـا، بـه تشـخیص     -
ممنوع می باشد. رعایت این مصوبه براي دستگاهها، نهادها و سازمانهاي دولتی در اولویـت  » کمیته«
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  قرار دارد.  
امپوزیت، شیشه هاي جیوه اي و ...) استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومینیومی، شیشه اي، ک -

در جداره هاي بیرونی و قابل مشاهده از عرصه هاي عمومی، ضمن رعایـت مبحـث چهـارم مقـررات     
ملی ساختمان، براي کلیه بناهاي دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصـالح صـرفاً درون   

سـال، بـا اولویـت     3د تـا ظـرف مـدت    بناها مجاز است. به مالکین ابنیه موجود فرصت داده می شـو 
تعیین مـی  » کمیته«بناهاي دولتی و عمومی به اصالح نماي این ابنیه با مصالح جایگزینی که توسط 

  شود، اقدام نمایند.
احداث تأسیسات (نظیر چیلر، کولر و ...) بصورت نمایان در منظر شـهري   ،در طراحی و اجراي ابنیه -

مهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند. در ابنیه موجـود  ممنوع است و تأسیسات باید با ت
مشـخص مـی شـود ظـرف     » کمیته«به مالکان فرصت داده می شود تا مطابق برنامه اي که از سوي 

  سال به اصالح نما اقدام نمایند.   3مدت 
گان را در از این پس احداث ابنیه اي که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و ... حقـوق همسـای   -

سنجه هـاي موردنیـاز   » کمیته«استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد. 
  در این خصوص (نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها) را تعیین خواهد نمود.  

  .  تصویب نماید مجاز خواهد بود» کمیته«استفاده از بامهاي سبز در محل هایی که  -

  ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي شهري   -5-2
سال از تاریخ ابـالغ ایـن مصـوبه، کلیـه کانالهـاي       5به مالکین ابنیه فرصت داده می شود تا ظرف  -

تأسیساتی نمایان در نماها و در جداره هـاي شـهري شـامل کولرهـا (اسـپیلت هـا) کانالهـاي کـولر،         
تلفن، دودکش بخاري، لوله هاي تأسیساتی (به اسـتثناء لولـه هـاي    ناودانها، سیمها و کابلهاي برق و 

گاز شهري) و نظایر آن به تدریج از نماهاي شهري حذف و یا به گونه اي ساماندهی شوند که در نمـا  
یا جداره شهري قابل مشاهده نباشد. لوله هـاي گـاز شـهري نیـز بایسـتی متناسـب بـا رنـگ نمـاي          

  ساختمانها رنگ آمیزي شود.  
نصب تابلوهایی که در معابر موجب اختالل در حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیسـتم مقـررات    -

  ملی ساختمان ممنوع است.  
مکانیابی کابین ها، کیوسکها در معابر پیاده (اعم از تلفـن عمـومی، روزنامـه فروشـی، صـندوقهاي       -

  عابرین پیاده نباشد.  جمع آوري صدقات و ...) باید به گونه اي انجام شود که مزاحم حرکت 
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سـاله نسـبت بـه سـاماندهی کابینهـا و       3به شهرداریها امکان داده می شود تا مطـابق برنامـه اي    -
  کیوسکها و اثاثه شهري موجود اقدام نمایند.  

ایجاد هرگونه اختالف سطح (لبه، پله، سکو و ...) در مسـیر عبـور در معـابر پیـاده ممنـوع اسـت و        -
  بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود. تغییرات سطوح بایستی

کفسازي معابر پیاده بایستی به گونه اي انتخاب شود که امکـان سـر خـوردن عـابرین بـه حـداقل        -
  کاهش یافته، امکان پاکسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.  

ر و شـهرداري،  کفسازي معابر باید با همکاري و مشـارکت عمـومی مـالکین بناهـاي حاشـیه معبـ       -
  نگهداري و مرمت شود.  

اثاثه شهري بکار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایستی مطابق بـا طـرح    -
  اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند.  

هـاي گیـاهی بـومی صـورت گیـرد.      حفظ و توسعه فضاي سبز شهري باید حتی االمکان بـا گونـه    -
گونه هاي گیاهی بومی را متناسب بـا ویژگیهـاي طبیعـی، تـاریخی و فرهنگـی هـر شـهر        » کمیته«

  مشخص نموده و اعالم می نماید.  

  ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساخت هاي شهري -5-3
مان الزامـی  تعبیه تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانالهاي موردنیاز در فضـاهاي داخلـی سـاخت    -

  است.  
کلیه مسیرها و کانالهاي تأسیسـاتی موجـود در معـابر (پیـاده روهـا و پیـاده راههـا) بایـد بوسـیله           -

کفسازي مشخص شود. کانال ها باید به گونه اي احداث شوند که دسترسی به آنهـا بـراي تعمیـر بـه     
  سهولت فراهم آید.  

مشـترك انـرژي در معـابر را بـا همکـاري       موظف است تا زمینه شکل گیري ایجاد کانال» کمیته« -
  شهرداري، وزارت کشور و سازمانها و دستگاههاي ذیربط پیگیري نماید.  

  ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري -5-4
به منظور استفاده بهینه از فضاهاي شهري و ایجاد سرزندگی در آنها، به شهرداریها اختیار داده می  -

ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابري که عرض بخشی از پیـاده رو  » کمیته«گی شود تا با هماهن
آنها بیش از سه متر باشد، در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربري هائی چون اغذیه فروشـی و  
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عرضه کنندگان آبمیوه و نوشیدنی هاي سرد و گرم اجـازه دهنـد تـا بخشـی از معبـر را بـا مبلمـان        
ز و از مراجعین پذیرائی نمایند، لکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عـابرین  مناسب تجهی

  در آن ممنوع است.  

  ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات   -5-5
تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوي مصالح بکار گرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیـه مجـاور    -

ساختمانی به مراکـز بررسـی و کنتـرل نقشـه و مراجـع صـدور پروانـه         (همسایگی) براي اخذ پروانه
ساختمانی از سوي متقاضیان الزامی است. در این نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فـرم،  
جنس و رنگ مصالح، دانه بنـدي و ریخـت در واحـدهاي همسـایگی الزامـی اسـت. دسـتورالعملها و        

  ص از سوي کمیته تدوین و ابالغ خواهد شد.  راهنماهاي موردنیاز در این خصو
  صدور پایانکار و گواهی عدم خالف براي ابنیه جدیداالحداث منوط به اجراي  -

دسـین نـاظر مسـئول اجـراي دقیـق      نقشه هاي ارائه شده جهت اخذ پروانـه سـاختمانی اسـت. مهن   
  هاي مصوب (بویژه نما و حجم) خواهند بود.   نقشه

  اتسازمان اجراي مقرر -5-6
به منظور تدوین ضوابط محلی و تکمیلـی و فـراهم نمـودن شـرایط تحقـق پـذیري ایـن مصـوبه،          -
ظرف مـدت سـه   » کمیته ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري«هاي بین بخشی تحت عنوان » کمیته«

ماه پس از ابالغ این مصوبه در کلیه شهرها به شرح زیر تشکیل خواهد شد. دبیرخانه ایـن کمیتـه در   
  مسکن و شهرسازي استان مستقر خواهد بود.   سازمان

  کمیته هاي ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري -5-7
در صورت تشکیل شوراي سیما و منظر شهري در استانها این کمیته به عنوان یکی از کمیته هـاي   -

  تخصصی شوراي مذکور خواهد بود.  
اي ذیربط جهت شـرکت در جلسـات   کمیته حسب مورد از نمایندگان سازمانها، دستگاهها و نهاده -

  مرتبط دعوت به عمل می آورد.  
  مدیر (معاون) شهرسازي و معماري سازمان مسکن و شهرسازي استان دبیر کمیته خواهد بود.   -
اعضاء کمیته توسط باالترین مقام سازمان، نهاد یا دسـتگاه ذیـربط در اسـتان تعیـین و احکـام آن       -

  ي استان صادر و ابالغ خواهد شد.  توسط رئیس سازمان مسکن و شهرساز
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  اعضاء کمیته بایستی داراي تخصص معماري، طراحی شهري و یا طراحی منظر باشند.   -
  ارتباط استخدامی نمایندگان با نهادها، سازمانها و دستگاههاي ذیربط الزامی نخواهد بود.   -
ـ  » کمیته«ضوابط و مقررات تکمیلی در خصوص این مصوبه توسط  - ه تصـویب کمیسـیون   تهیـه و ب

  استان خواهد رسید.   5ماده 
  وظایف کمیته عبارت است از: -

  ایجاد هماهنگی در خصوص مطالعات، اقدامات اجرایی و عمرانی در سیما و منظر شهري -الف
  منطقه بندي شهرها جهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري -ب
  ساماندهی به سیما و منظر شهريبررسی و تأیید طرحهاي موردي  -پ
تعیین مصالح مناسب براي استفاده در نماها و جداره هاي شهري، کفسـازي بسـتر معـابر پیـاده      -ت

راهی و پیاده روها با عنایت به موارد اقلیمی، فرهنگی و سـایر ویژگیهـاي تـاریخی و بـومی و ایجـاد      
اده راهـی یـا پیـاده راههـا بـا اولویـت       هماهنگی میان مصالح نماها و جداره ها و کفسازي معـابر پیـ  

  بکارگیري مصالح بومی.
تعیین میزان نور موردنیاز فضاهاي شهري (معـابر، میـادین، پهنـه هـا و بناهـاي مهـم) و نحـوه         -ث

نورپردازي به آنها (به گونه اي که باعث افزایش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شـده و در  
  ان نشود)عین حال مانع از مشاهده ستارگ

  تدوین ضوابط و استانداردهاي بومی، اندازه ها و فواصل میان مبلمان شهري -ج
  تدقیق ضوابط، مقررات و الزامات این مصوبه متناسب با شرایط محلی -چ
تدوین ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداري، بهسـازي، مرمـت، بازسـازي و نوسـازي نماهـا،       -ح

  جداره ها و کفسازي معابر
ن ضوابط و مقررات مربوط به جانمایی مبلمان شهري در فضاهاي شهري متناسب مقتضیات تدوی -خ

  محلی و بومی
تدوین ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي موردنیاز در خصـوص نحـوه مکانیـابی، نحـوه اسـتقرار،       -د

  جنس، رنگ و فرم تابلوهاي شهري و محلی
احـی و اقـدامات بهسـازي سـیما و منظـر      اولویت بندي فضاهاي شهري جهت انجام مطالعـه، طر  -ذ

  شهري
هرگاه بر اساس تصمیمات و مصوبات این کمیته ضوابط و مقررات ساختمانی مندرج در طرحهـاي   -
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  استان برسد.   5توسعه شهري دچار تغییراتی شود این تغییرات بایستی به تصویب کمیسیون ماده 
آئـین نامـه داخلـی کمیتـه هـا انجـام        نحوه مدیریت و تشکیل جلسات و تصمیم گیریها بر اسـاس  -

  خواهد شد.  

  سیما و منظر شهريبازنگري در ضوابط  -5-8
سال یکبار مـورد تجدیـدنظر، تکمیـل و اصـالح      5تشخیص کمیته ، این مصوبه هر نیاز و در صورت 

  قرار خواهد گرفت.
  شهر الزامی است:رعایت ضوابط و معیارهاي زیر براي عالوه بر ضوابط فوق، 

بناها می بایست نسبت به انجام نماسازي برابر مقررات ملی ساختمان اقـدام نماینـد. در غیـر     کلیه -
  این صورت شهرداري موظف است از صدور مجوز پایان کار خودداري نماید.

هاي مجاور متصل نشوند تـا از ایجـاد یـک دیـواره بسـته       مکان بناهاي عمومی به ساختماناال حتی -
هاي داراي عملکرد عمـومی کـه    جلوگیري شود. رعایت این ضابطه براي واحدیکپارچه در جوار معابر 

طبقـات همکـف و اول و دوم    % عرض پالك در20متر باشد، به میزان حداقل  12عرض آنها بیش از 
  % درطبقات پنجم به باال از شرق الزامی است.30% درطبقات سوم و چهارم 25

هـاي داراي   نشینی داشته باشـد، دیـواره   همسایه عقبدرصورتی که بنا نسبت به بناي ساخته شده  -
  شود. باید با استفاده از مصالح همخوان و با طراحی مناسب نماسازي ساخته شده دید بناي 

سـطح باشـد و در    م یا افقی) بناي در دست احداث با واحد ساخته شده مجاور بایـد هـم  ئسطح (قا -
  متر باشد. 5/1از  صورت وجود اختالف سطح این اختالف نباید بیشتر

شـود کـه    ثر در سیماسازي شهري اسـت. لـذا پیشـنهاد مـی    ؤاحداث فضاي تجاري خود ازعوامل م -
طور قطع فضاهاي تجاري به صورت جمعی احداث گردد و تنها سرقفلی آن واگذار شود تا بتوان بر  به

بـه هنگـام    حفظ سیما و عملکرد آن در طول مصرف نیز تسلط داشـت. بـه عـالوه ضـوابط زیـر نیـز      
  ه گردد:یهاي تجاري ارا واگذاري بخش

هرگونه انبار و تجمع اجناس در خارج از مغازه ممنوع است. بنابراین الزم است فضاي کـافی بـراي    -
  ها در نظر گرفته شود. انبار مورد نیاز مغازه

وراي شهر غیر ها، درهاي حفاظ، تابلو و نام بدون توافق شهرداري و ش هرگونه تغییر در نما، ویترین -
  مجاز خواهد بود.

خیابان کاشـته شـود تـا سـایه      جنوبی غربی باید حداقل یک ردیف درخت درقسمت -درمعابر شرقی -
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  . مناسب تابستانی را در سطح معبر فراهم آورند
کلیه کاربریهاي تأسیسات و تجهیزات شهري می باید داراي نماي مناسب و قابـل قبـول بـوده بـه      -

  نکنند. مختلعنوان نماي عمومی شهر را  صورتی که به هیچ

  ضوابط صدور پروانه ساختمانی -6
مالکین اراضی که قصد احداث سـاختمان دارنـد بایـد بـا رعایـت نکـات ذیـل بـراي سـاختمان از           -

پایـان کـار   و  پروانـه سـاختمان  شهرداري کسب پروانه نمایند پروانه سـاختمان در دو مرحلـه (اخـذ    
کلیه شرایط اجراي ساختمان تابع قانون نوسازي و عمران شهري خواهد ساختمان) صادرخواهد شد. 

  بود.
شـود ملـزم بـه داشـتن      مـی  هر نوع ساختمان اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی احداث -

بندي اقلیمی نیز الزامـی   مطالعات جغرافیایی و پهنه باشد. رعایت اصول مندرج در هاي فوق می پروانه
  است.

هـاي   ها تابع قانون نظام مهندسی ساختمان اسـت و نقشـه   ث ساختمان در کلیه زمینهطرح و احدا -
ز یمعماري و محاسباتی در صورت نیاز به ترتیب باید به امضاي مهندسین معمار و محاسـب کـه حـا   

شرایط نظام مزبور باشند رسیده و ساختمان تحت نظارت مهندسین مربـوط اجـرا شـود. (درصـورت     
دسی ساختمان به علت فقدان کادر متخصـص الزم و عـدم تـدوین نظامنامـه و     عدم اجراي نظام مهن

  گردد). ها عمل می غیره تا تشکیل و تدوین ضوابط مزبور طبق ضوابط قبلی شهرداري
نامه را در اختیار متقاضیان پروانه ساختمانی  شهرداري موظف است ضوابط ساختمانی در این آیین -

  بگذارد.
ه یـ احداث بنا ضروري است تا شخص مالک تقاضا نماید درغیر ایـن صـورت ارا  براي تقاضاي پروانه  -

  همراه دیگرمدارك توسط نماینده مالک ضروري است. وکالتنامه رسمی ازطرف مالک
  :تمان می باید تحویل شهرداري گرددمدارك زیر جهت تشکیل پرونده احداث ساخ -
اسنامه مالـک یـا مـالکین و یـا برگـه      شنکتبی مالک یا وکیل مربوط به همراه فتوکپی  تقاضاي •

  انحصار وراثت و برگه وکیل. 
  فتوکپی با رونوشت گواهی شده سند مالکیت و سایر مدارك ثبتی الزم •
هاي مربوطه براسـاس قـوانین    گواهی مبنی بر پرداخت کلیه عوارض ساختمان و زمین و مالیات •
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  .ها جاري شهرداري
  بـرداري یـا نقشـه    بر روي نقشه سازمان نقشه 1:2000یک نسخه نقشه موقعیت زمین درمقیاس  •

  .شهرتفصیلی  –طرح جامع 
 –جدولی که حاوي اطالعات الزم باشد، پس از بازدید محل و انطبـاق بـا ضـوابط طـرح جـامع       •

  گردد. توسط شهرداري تکمیل و ضمیمه پرونده میتفصیلی 
  .ه تعهدنامه توسط مالک مبنی بر اجراي ضوابط فوق در زمان ساختیارا •
  .ه نقشه ساختمانی براساس ضوابط مزبور به شرح ذیل توسط مالکیارا •
هـا و تأسیسـات بـزرگ،     هاي ساختمانی شامل پالن اصلی طبقات و زیرزمین (براي کارگـاه  نقشه •

  گیري کامل و دقیق و اندازه 1:10مورد نیاز است) با مقیاس  1:100مقیاس 
ها) با مشخص نمودن مصالح در  از روي پلهالمقدور  نقشه چهارنما و مقاطع عرضی و طولی (حتی •

 نماسازي به اضافه نشان دادن نماي اصلی با نماهاي موجود دو طرف

هاي ساختمانی مربوط به خدمات عمومی از قبیل مراکز آموزشی، بهداشتی و درمـانی و   کلیه نقشه -
  هاي مربوط به هر یک رسیده باشد. ید سازمانأیفرهنگی و غیره باید به ت

  گردد. ساختمان صادر می پروانهید نقشه ساختمانی توسط شهرداري أیازت پس - 
ساختمان اقدام نمایـد، شـهرداري مکلـف     پروانه ه شده ویدرصورتی که مالک برخالف تعهدنامه ارا - 

ف یـا اجـراي حکـم طبـق      پـس از رفـع خـال    .ه کار در هر مرحله جلوگیري نمایداست نسبت به ادام
  نسبت به ادامه کار یا صدور برگ تکمیل ساختمان اقدام خواهدشد. ا،ه قوانین جاري شهرداري

پروانه پایان کار ساختمان پس از اجراي طرح و انطباق با جواز ساختمان از طرف شهرداري صـادر   -
سـاختمانی   پایان کـار شود و صدور سند اعیان یا تفکیک اعیان توسط اداره کل ثبت پس ازصدور  می

  گیرد. انجام می
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  مربوطهها و ضوابط  ها و دسترسی بندي راه طبقه -7
  انواع معبر و ضوابط کلی احداث معابر -7-1

ها باید به صورت نظام سلسله مراتبی و منطبق با بار ترافیـک  بطور کلی طرح و احداث شبکه گذرگاه
ر تـوان بـه شـرح زیـ     هـا را مـی  و عملکرد آن انجام گیرد. بر اساس عملکرد شـبکه ارتبـاطی، گـذرگاه   

  بندي نمود: طبقه
  هاي شریانی درجه یکگذرگاه -1
  هاي شریانی درجه دو اصلی  گذرگاه -2
  هاي شریانی درجه دو فرعی (جمع و پخش کننده اصلی)گذرگاه -3
  هاي محلی اصلی (جمع و پخش کننده فرعی)گذرگاه -4
  هاي محلی فرعیگذرگاه -5

  ه است.هاي فوق به تفصیل در گزارش آمدتعاریف انواع راه

  دسترسی به قطعات ضوابط عمومی  -7-2
هـاي شـهري کـه نیـاز بـه       دسترسی سواره به شریانی درجه یک از هر نوع کاربري به جز کـاربري  -

  باشد. ها ممنوع می هاي بزرگ و پمپ بنزیننشانی، بیمارستان دسترسی سریع دارند مانند آتش
  شهري دارند، دسترسی خواهند داشت.  هایی که عملکرد هاي شهري از طریق خیابان کاربري -
اي  شـود کـه داراي عملکـرد محلـه     هایی انجام مـی اي از طریق گذرگاه هاي محله دسترسی کاربري -

  هستند.
ها و کودکستانها از معابر بـا عـرض    اي به استثناي مهد کودك دسترسی به واحدهاي خدماتی محله -

  متر مجاز نیست. 12کمتر از 

عـرض  ، رو حـداقل عـرض پیـاده   ، رو حداقل عرض سواره، تعداد خطوط عبوري(ابر مقاطع عرضی مع -7-3

  )اي پارکینگ حاشیه، حریم معبر
یه شـده اسـت و بـه صــورت     ارا گزارش تفصیلیهاي پیشنهادي طرح در  نمونه مقاطع عرضی شبکه 

   . تواند مورد استفاده شهرداري قرار گیرد راهنما می

  ی ضوابط و مقررات مربوط به معابر باید رعایت شوند.در تهیه طرحهاي تفکیک: 1 تبصره

حداقل عـرض  ،  طرح مشخص نشده استاین هاي  هاي محلـی که تعریض آنها در نقشه براي کوچه -
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  متر نخواهد بود. 6بر اساس موارد زیر تعیین خواهد شد و کمتر از 
ا طـول کمتـر از   آورند ب بست که دسترسی به نقاط مسکونی را فراهم می هاي بن عرض کوچه •

طـول بـیش از   براي معابر بـا  . متر 8متر حداقل  100تا  50متر و با طول  6متر حداقل  50
 .شود بست توصیه نمی متر براي معابر، بن 100

بست که دسترسی به نقاط مسـکونی را فـراهم    هاي بن عرض کوچهتبصره: در بافت فرسوده،  •
 متـر  8متر حداقل  100بیشتر از و با طول  متر 6متر حداقل  100آورند با طول کمتر از  می
 شود. بست توصیه نمی متر براي معابر، بن 150باشد. براي معابر با طول بیش از می

 ســازد، میســر مــی بســت کــه دسترســی بــه خــدمات عمــومی را هــاي بــن عــرض خیابــان •
  است.  متر12حداقل

، با طول کمتر از  دارندکننده تقاطع  هاي جمع و پخش هاي بن باز که با خیابان عرض خیابان •
  الزامی است. متر 10متر حداقل  100 بیشتر از متر و با طول 8، حداقل  متر 100

، بـا   هاي درجه دوم تقـاطع دارنـد   هاي بن باز که حداقل از یک طرف با خیابان عرض خیابان •
  است. متر 12متر حداقل   100 بیشتر از متر و با طول 100طول کمتر از 

هاي عبوري تقاطع دارند، بـا طـول    باز که حداقل از یک طرف با خیابان بن هاي عرض خیابان •
  است. متر 16متر به باال حداقل  100بیشتر از متر و با طول  12متر حداقل  100کمتر از 

هاي توسعه و یا موجود براي عبـور پیـاده دسـت     بست در بافت شود کلیه معابر بن توصیه می •
 باز شوند.ی همجوار به معابر اصل متر 2کم به عرض 

  (به استثناء بافت فرسوده)حداقل عرض بر اساس طول دسترسی :236-1شماره  جدول

  نوع گذر
  عرض گذر

  نوع بافت
  متري 12  متري 10  متري 8  متري 6

  بن بست
  200 - 300  100-200  50-100  0-50  ساخته شده

  100-250  30-100  0-30  -  خالی

  بن باز
  200-350  100-200  50-100  0-50  ساخته شده

  100-300  30-100  0-30  -  خالی

  
اي که قبالً شکل گرفته و در طرفین آن احداث بنا  منظور از بافت ساخته شده یعنی کوچه :1تبصره 
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هاي جدیداالحـداث   هاي جدید و یا کوچه با پروانه صورت گرفته باشد و منظور از بافت خالی تفکیکی
  گردد. در میکه براي اولین بار در آنها پروانه صا

  ها تقاطع -7-4
 تفصـیلی  - هاي مصـوب طـرح جـامع    ها در شبکه اجراي تقاطعبراي رعایت ضوابط و مقررات ذیل  -

  . الزامی است
،  تواند با خیابانی که یک درجه بـا آن اخـتالف دارد تالقـی نمایـد (بـراي مثـال       هر خیابان تنها می -

ه یـک کـه یـک درجـه از آن بـاالتر اسـت مجـاز        تنها به جاده اصلی درج 2اتصال جاده اصلی درجه 
  باشد). می

  : ه شده به شرح ذیل کمتر باشدیارا هاي فاصلهتواند از  ها نمی یک از تقاطعهیچ فاصله -
  متر 500ها حداقل  در جاده عبوري فواصل تقاطع -
  متر 300ها حداقل هر  فواصل تقاطع و دو در جاده اصلی درجه یک -
  متر 100ها حداقل هر  کننده فواصل تقاطع شدر خیابان جمع و پخ -

  پخ -7-5
هاي همسطح است. میزان پخ بسـتگی بـه   هاي تقاطع ها میزان بریدگی گوشهاز پخ درتقاطع منظور -

  به دنبال آن نوع کنترل تقاطع دارد. فاصله دید و
زیـر براسـاس    در جـداول  110و بیش از  110تا  70و  70تا  50ها با زوایاي میزان پخ براي تقاطع -

  هاي متقاطع نشان داده شده است.عرض گذرگاه
شوند، طول پخ از جدول فوق مسـتثنی و بـر اسـاس ظرفیـت     هایی که میدان طراحی می در تقاطع -

  حجم گردش و طرح اجرایی میادین مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ط کارشـناس ذیصـالح   درجه مقدار پخ پـس از طراحـی توسـ    50هاي با زاویه کمتر از  براي تقاطع -

  ترافیک باید به تأیید کمیته فنی برسد.
گذرها که داراي طرح اجرایی بوده و طرح مذکور در مرجع مربوط بـه    هاي واقع در محل تقاطع پخ -

  ها مورد تأیید قرار گرفته است مالك عمل خواهد بود.رسیدگی طرح
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 70تا  50شعاع گردش براي زوایاي تقاطع بین  : تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید(پخ)و336-1 شماره جدول
  هاي پر و خالی درجه در بافت

  گذر عرض  5- 9/11  12 - 9/17  18 - 9/24  25 - 9/29  30 – 9/34  35 - 9/39  40 - 45
7  7  7  7  7  5  4  9/11 -5  
10  10  9  5/8  8  6  5  9/17 - 12  
17  16  14  12  11  8  7  9/24 - 18  
21  19  17  13  12  5/8  7  9/29 - 25  
25  22  19  17  14  9  7  9/34 – 30  
29  25  22  19  16  10  7  9/39 - 35  
32  29  25  21  17  10  7  45- 40  

  

  
  درجه 110تا  70: تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید  (پخ) براي زوایاي تقاطع بین 336-2شماره جدول 

  گذر عرض  5 - 9/11  12 - 9/17  18 - 9/24  25 - 9/29  30 – 9/34  35 - 9/39  40 - 45
6  6  6  6  6  4  5/3  9/11 -5  
9  9  8  7.5  7  5  4  9/17 - 12  
16  14  12  10  9  7  6  9/24 - 18  
20  17  14  12  10  5/7  6  9/29 - 25  
24  20  17  14  12  8  6  9/34 – 30  
27  24  20  17  14  8  6  9/39 - 35  
30  27  24  20  16  9  6  45- 40  

  

  درجه 110( پخ ) براي تقاطع با زوایاي بیش از   : تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید336 -3 شماره  جدول
  گذر عرض  5 - 9/11  12 - 9/17  18 - 9/24  25 - 9/29  30 – 9/34  35 - 9/39  40 - 45

6  6  6  5/5  5  5/3  3  9/11 -5  
8  8  7  6  5/5  4  5/3  9/17 - 12  
14  12  10  5/8  7  5/5  5  9/24 - 18  
16  14  12  10  5/8  6  5/5  9/29 - 25  
17  16  14  12  10  7  6  9/34 – 30  
22  19  16  14  12  8  6  9/39 - 35  
25  22  18  16  14  8  6  45 - 40  

  
  حداکثر شیب -7-6

نامه طراحی شهري است که به اختصار به اهم موارد مربوطه اشـاره   مالك عمل در این موضوع، آیین
  شود: می
  شیب عرضی -الف

  د:شو هاي مختلف جاده به شرح زیر تعیین می هاي عرضی قسمت شیب
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  :1هاي شریانی درجه  راه
  درصد 5/2خط سمت راست 

  درصد 2هاي دیگر  خط
  درصد 5تا  4شانه 

  درصد 2رو شیب داده شود  شانه سمت چپ هرگاه به داخل سواره
  :2هاي شریانی درجه  راه

  درصد 5/2خط اصلی دست راست 
  درصد 3خط پارکینگ 

  درصد 2هاي دیگر  خط
  هاي محلی: خیابان

  درصد 5/2یا  2ازي از نظر هدایت آب برحسب کیفیت روس
  شیب طولی -ب

  حداکثر شیب طولی خیابان با توجه به نیازهاي پیاده و دوچرخه: 67-1جدول شماره 

  حداکثر شیب طولی (درصد)  مسیري که در امتداد راه قرار دارد
  متر 200با طول شیب کمتر از   غالب

  5  2  مسیرهاي دوچرخه
  7  5  مسیرهاي پیاده

  

  1هاي شریانی درجه  حداکثر شیب طولی براي مسیر اصلی راه: 67-2شماره جدول 

  سرعت طرح (کیلومتر در ساعت)  نوع منطقه
70  80  90  100  110  120  

  حداکثر شیب طولی (درصد)  
  3  3  4  4  4  4  هموار*

  4  4  5  5  5  5  تپه ماهور*
  5  5  6  6  7  7  کوهستانی

  درصد اضافه کرد. 1توان به حداکثرهاي داده شده  باشد، در سر پایینی میچنانچه نیمرخ دو دو طرف راه مستقل از هم 
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 تفصیلی شهر حلب-طرح جامع 

 

71                                                                              مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا          

  1هاي شریانی درجه  هاي راه حداکثر شیب طولی براي رابط: 67-3جدول شماره 

  درصد وسایل نقلیه سنگین نسبت به حجم ترافیک  نوع رابط و وضعیت قرارگیري
  درصد 5کمتر از   درصد و بیشتر 5

  ديورو
  سرپایینی

  رباالییس

  
8  
6  

  
8  
7  

  خروجی
  سرپایینی
  سرباالیی

  
5  
8  

  
5  
9  

  
  (درصد) 2هاي شریانی درجه  حداکثر شیب طولی براي راه: 67-4جدول شماره 

  وضعیت ترافیک وسایل نقلیه سنگین  شرایط اقلیمی
  درصد) 20زیاد (بیش از   درصد) 20معمولی (حدود 

  6  6  هاي طوالنی برف و یخبندان
  7  8  یخبندان در طول سالتعدادي برف و 

  8  11  بدون برف و یخبندان
  

  حداقل شیب طولی -
هاي بـارش از سـطح جـاده، و همچنـین تـأمین حـداقل شـیب         به منظور کمک کردن به تخلیه آب

ها و یا در آبروهاي کنار راه (که هـر دو از   هاي جاري شده در پاي جدول طوالنی الزم براي جریان آب
کمتـر   زیـر هـاي داده شـده در جـدول     کنند)، شیب طولی نباید از حداقل یشیب طولی راه پیروي م

  باشد.
  حداقل شیب طولی براي کلیه راه ها: 67-5جدول شماره 

  حداقل شیب طولی (درصد)  وضعیت
  حداقل مطلق  حداقل مطلوب

  3/0  5/0  در کنار راه جدول وجود دارد
  2/0  3/0  در کنار راه جدول وجود ندارد

  

  رگردان و مقررات مربوط به آندور ب -7-7
بسـت در زمـان تعیـین میـزان      هاي بـن  رعایت ضوابط و مقررات ذیل براي دور برگردان در خیابان -

  . ساختمان الزامی استتجدید بناي نشینی براي تفکیک یا  عقب
هـا   ، داشتن فضایی جهت دور زدن اتومبیل متر دارند 50هایی که طول بیشتر از  بست براي کلیه بن -
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، بایـد حـداقل شـعاعی معـادل      شوند صورت دایره ساخته می . این فضاها در صورتی که به الزامی است
  باشد.متر  9× 9صورت مستطیل هستند بایدحداقل به ابعاد  واگربه  متر داشته باشند 5/4
ر متـر و د  30بست با طول بیشـتر از  هاي بن هاي جدید تفکیکی براي کوچه در بافت خالی و نقشه -

  متر اجراي دور برگردان ضروري است. 70بست با طول بیشتر از هاي بن بافت پر براي کوچه

  و دوچرخه مشخصات و ضوابط مسیرهاي مخصوص پیاده -7-8
نامه طراحی راههاي شهري اسـت کـه بـه اختصـار بـه اهـم مـوارد         مالك عمل در این موضوع، آیین

 شود: مربوطه اشاره می

  مسیرهاي پیاده -الف
رو جـدا باشـد. ارتفـاع جـدول      رو و همچنـین از دوچرخـه   رو باید بـه طـور فیزیکـی از سـواره     یادهپ -

  سانتیمتر باشد. 15رو باید حداقل  رو و سواره جداکننده پیاده
متـر، یـا بـا اخـتالف ارتفـاع       5/0اي به عـرض حـداقل    رو را باید با در نظر گرفتن حاشیه دوچرخه -

سـانتیمتر   10و حداکثر  5رو باید حداقل  . در مورد اخیر، کف دوچرخهرو مجزا کنند (جدول) از پیاده
  رو باشد. تر از کف پیاده کوتاه

متر و در مناطق مسکونی  5/1رو و راه پیاده در مناطق مسکونی پر تراکم نباید از   ه عرض مفید پیاد -
 2اري، این عرض نباید از متر کمتر باشد. در مناطق تج 25/1کم تراکم و یا با تراکم متوسط نباید از 

  متر کمتر باشد.
سازي بایـد همـوار    سازي مسیرهاي پیاده باید محکم و در مقابل عوارض جوي مقاوم باشد. کف کف -

سازي بایـد از نظـر تخلیـه     ها لیز شود. کف باشد، ولی سطح آن صاف و صیقلی نباشد، که در بارندگی
  درصد است. 2ین کار بندي شود. شیب عرضی مناسب براي ا آب بارش شیب

رو و راه پیاده، سـنگفرش، قلـوه فـرش، موزاییـک، آجـر و آجـر        هاي پیاده سازي جنس معمول کف -
  شود. سازي بتنی و آسفالتی توصیه نمی سیمانی، بتن و آسفالت است. کف

  مسیرهاي دوچرخه -ب
) عـرض جـاي   17ها جایی در نظر بگیرند (شـکل شـماره    گیرها باید براي عبور دوچرخه در سرعت -

کنـد و عـرض    سوار را تهدید مـی  شود (عرض کمتر ایمنی و راحتی دوچرخه متر توصیه می 5/1عبور 
هاي محلی، در صورت  شود که وسایل نقلیه موتوري از آن استفاده کنند) در خیابان بیشتر موجب می

متـر کمتـر    9/0 متر گرفت؛ ولی در هیچ حـالتی نبایـد از   5/1توان کمتر از  ناچاري این عرض را می
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  باشد.
  توان به عنوان مسیر دوچرخه مشخص کرد که همه شرایط زیر در آن فراهم باشد: خیابانی را می -

  سواري باشد. شیب طولی مناسب دوچرخه •
 انداز باشد. روسازي راه، خصوصا در خط سمت راست آن، هموار و بدون دست •

سطح روسـازي کـار گذاشـته شـده     ها هم هاي تخلیه و بازدید واقع در مسیر دوچرخه دریچه •
 باشند.

 ها ایمن باشد. ا براي عبور دوچرخهه دریچه •

متـر کمتـر    75/2گیرند، در همه جا عـرض خـط پارکینـگ از     اگر خط پارکینگ در نظر می •
 نباشد.

 15کشی سفید به ضـخامت   اگر مانع خطرسازي در خط ویژه دوچرخه واقع است، باید آن را با خط -
برابـر   15کند، مشخص سازند. طول لچکی باید حـداقل   ورت لچکی مانع را رد میسانتیمتر، که به ص

  .عرض انحراف آن باشد
هـاي   رو بـه شـیوه   رو واقع است، جدا کردن فیزیکی آن از سواره  اگر مسیر دوچرخه در امتداد سواره -

  شود: زیر انجام می
  حاشیه •
 رو رو و سواره اختالف ارتفاع دوچرخه •

 جدول •

 دیواره انواع نرده و •

  رو قع در کنار مسیر و لبه دوچرخهحداقل فاصله آزاد بین مانع وا: 87-1جدول شماره 

  رو (متر) حداقل فاصله آزاد مانع تا لبه دوچرخه  وضعیت
  0  سانتیمتر و کمتر 15جدول به ارتفاع 
  25/0  متر سانتی 15جدول بلندتر از 

  50/0  تیر چراغ برق، پایه تابلو، درخت و مانند آن
  50/0  و جوب  4روي  1شیروانی خاکریزي تندتر از 

  75/0  دیوار
  

تـوان بـه صـورت سـکو سـاخت در ایـن        رو را مـی  رو، دوچرخه رو و سواره براي جدا کردن دوچرخه -
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سـانتیمتر باشـد. بـه عـالوه،      20و حداکثر  15صورت، جدول باید از نوع قائم بوده، ارتفاع آن حداقل 
رو در نظر بگیرند. در مـوارد ناچـاري    رو و دوچرخه متر بین سواره 7/0قل اي به عرض حدا باید حاشیه

  متر گرفت.  5/0توان این عرض را  می
رو مـوانعی ماننـد    شـود. اگـر در کنـار دوچرخـه     متر تعیین می 5/1رو  حداقل عرض مفید دوچرخه -

رو و مانع  لبه دوچرخه نرده، دیوار، شیروانی خاکریزي، تیر چراغ و درخت واقع است، باید بین  جدول،
  کمتر باشد. 2فاصله بگذارند. این فاصله نباید از ارقام تعیین شده در جدول 

  ها مورد استفاده است، باید داراي روشنایی باشد. مسیري که شب -
سواران از دیـد راننـدگان ترافیـک موتـوري      ها از یکدیگر نباید کم باشد، که دوچرخه فاصله درخت -

(اگر وجود داشته باشد)، و یا از دید ساکنان بناهـاي اطـراف پنهـان باشـند. بـه ایـن       رو مجاور  سواره
هاي شمشاد مناسب نیست. اگر بخواهند در مواردي از این نوع درخت اسـتفاده کننـد،    دلیل، درخت

  متر کمتر بگیرند. 3رو نباید از  فاصله آنها را تا لبه دوچرخه
  و حرکتی ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی -6-3-7
هـاي متمرکـز تجـاري     نامه مربوط به دسترسی معلولین درطـرح مجموعـه   رعایت کلیه موارد آئین -

  الزامی است.
رعایت کلیه ضوابط و مقررات ویژه معلولین و احـداث رمـپ ورودي و خروجـی و تعبیـه آسانسـور       -

  براي طبقات باال جهت استفاده معلولین در ساختمانهاي عمومی الزامی است.

  ها هاي مجاز در گذرها و مقررات مربوط به آن پیشامدگی -7-9
  احداث پیشآمدگی بر اساس مصوبه سیما و منظر ممنوع است.   -
االجرا شدن این ضـوابط موجـود بـوده و منطبـق بـا مقـررات آن        هایی که قبل از الزم آمدگی پیش -

اشد دیگر ابقاي آنها به حالت سـابق  باشد در صورتی که در آنها احتیاج به تعمیر یا تغییر داشته ب نمی
  حذف شوند.جایز نبوده و باید 

آویختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه و آگهی به درخت و یا در عرض گذر و همچنـین آویخـتن    -
  آنها به دیوار ممنوع است.

وع نماید ممن کارگذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز می -
  است.

  نصب لوله بخاري به دیوار خارجی که مشرف به گذر است و یا خروج آن از دیوار ممنوع است. -
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جاري بایـد طـوري   مرو ممنوع بوده و انتهاي این قبیل  ریزش آب ناودان و امثال آن به سطح پیاده -
  رو عبور نماید. باشد که آب آنها از زیر سطح پیاده

  گیرد. تحصیل اجازه قبلی از شهرداري صورت مینصب تیرهاي تلفن و ... با  -
  متر سانتی 5در کلیه گذرها،  نما (ازاره)سنگ زیر -
    برابر کل عرض ساختمان باشد. تواند می هاي بسته هر اشکوب مجموع طول ایوان -
  احداث پنجره سراسري براي فضاهاي اصلی ساختمان ممنوع است.   -
  متر است. 2ساختمان یک متر و براي سرویس و حمام  ها در فضاهاي اصلی پنجره )OKB(اکابه-
ترین نقطه آنها ازکـف پیـاده رو    ، باید طوري باشد که پایین ها از هر نوع آمدگی تابلوها و آگهی پیش -

  سانتی متر است. 30حداکثر پیش آمدگی کمتر از سه متر نباشد. 
و چسـبیده بـه سـاختمان ممنـوع      نصب تابلو در پیاده رو و همچنین نصب تابلوي عمود بـر معـابر   -

  است.
  متر تجاوز نماید. سانتی15آمدگی درهاي تاشو نباید از  پیش -
% طـول مجـاز (مشـروط بـر رعایـت      50آمدگی ساختمان در همکف و طبقـات، در خـارج از    پیش -

متر بالمانع اسـت. (اسـتفاده از    2درجه حداکثر به میزان  45حداکثر سطح اشغال) و در داخل زاویه 
  آمدگی پلکانی مجاز است) درجه ممنوع و استفاده از پیش 45آمدگی با زاویه  خ پیشپ

رو و در فضـاي سـبز   رو، بـرروي آب  ایجاد هرگونه مانع و مستحدثات از سوي مالکین در پیـاده  -الف 
  خیابان بدون موافقت شهرداري ممنوع است.

با موافقت کتبـی   در وهله اول. باید م هشداردهنده، سطل زباله، پست برق و..ینصب هرگونه عال -ب 
  رو را اشغال ننماید. % از عرض پیاده30شهرداري و قید مدت انقضاء باشد و به هیچ وجه بیش از

  ها و مقررات مربوط به آنعقب نشینی و تعریض معابر  -7-10
،  معـابر ، رعایت ضوابط و مقـررات بـراي    طرح شهراین از زمان تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات  -الف

  . نشینی در صدور مجوز براي تفکیک یا ساختمان الزامی است در زمان تعیین بر و کف و میزان عقب
، ارزیابی مسیر به موجب  ، تملک مسیر کلیه مسیرهایی که پیشتر اقداماتی نظیر آزاد کردن مسیر -ب

. بـه موجـب    سیده اسـت هاي اجرایی آنها به تصویب ر مصوبات قانونی براي آنها اعمال گردیده و نقشه
مغـایر آن   جـامع و یـا تفصـیلی   به جز مواردي که در طـرح   . گردند هاي اجرایی پیاده می همان نقشه

  پیشنهاد شده است.
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باید  هاي مصوب طـرح از یک طرف یا از محور خیابان می در کلیه مسیرهایی که به موجب نقشه -پ
نشینی  پروانه ساختمانی با توجه به نحوه عقب ، مجوز تفکیک یا هاي اصالحی) تعریض گردند (خیابان

  . زمین جهت تعریض خیابان باید انجام گردد
نشینی جهت تعـریض   نوسازي ملزم به رعایت عقبو هاي موجود در زمان تخریب  : ساختمان1تبصره

  . معبر خواهند بود
هـاي   نقشـه ، شهرداري موظف است بـا توجـه بـه      طرحاین ی مصوب ثبراي کلیه مسیرهاي احدا -ت

  . باتوجه به قوانین مربوطه پیاده نماید هاي اجرایی را نقشه مشخص و خط پروژه آنهارا ،طرح

  
  تأسیسات و عوارض طبیعی و مصنوع حرائمضوابط مربوط به  -8

  هاي مربوط به اسـتفاده  این ضوابط ممکن است باعث ممنوعیت و محدودیت تمام یا بعضی از فعالیت
  ن باشد.برداري از زمی و بهره

هـاي بـین    حریم حفاظتی یا محدودیت احداث ساختمان در اطراف جـاده حریم راه،  -8-1
  حریم شهرهاي داخل  شهري و کمربندي

ها در محـدوده اسـتحفاظی وحـریم شـهرها (مصـوبه       ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه براساس
هاي بـین   زهاي اطراف جادهبه منظور کنترل ساخت و سا  ؛  )3/2/69واصالحیه مورخ  1/3/68مورخ 

،  گـردد  هاي مذکور مـی  رویه شهرها به سمت جاده ها که عموماً منجر به توسعه بی شهري و کمربندي
  :1 شورایعالی شهرسازي و معماري ایران ضوابط زیر را به تصویب رسانده است

متر از حد  150هاي کمربندي و محدوده شهرها و همچنین تا عمق  اراضی واقع در حد فاصل جاده-
هـاي   هاي مـذکور چنانچـه در خـارج از محـدوده اسـتحفاظی طـرح       حریم قانونی در بر خارجی جاده

گردنـد مگـر اینکـه فاصـله      هـاي مـذکور اضـافه مـی     اند به محـدوده  هادي واقع شده  مصوب جامع یا
ن کمربندي ازمحدوده و وسعت اراضی فیمابین به حدي باشد که در طول عمر طرح تأثیري در میـزا 

و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حریم استحفاظی را عمالً غیر ممکن بسازد 
که تشخیص آن با کمیسیون ماده پنج شـورایعالی شهرسـازي و معمـاري ایـران در شـهرهاي داراي      

  هادي حسب مورد خواهد بود.  هاي طرح جامع و مراجع و مقامات مسئول بررسی و تصویب طرح

                                                
  بنا به قانون تعریف حریم محدوده شهرها، متصور از محدوده قانونی همان محدوده شهر و متصور از حریم استحفاظی، حریم شهر است. 1
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هـاي   متـر، از بـر حـریم راه در طـرفین جـاده      150رگونه ساختمان و تأسیسـات تـا عمـق    ایجاد ه-
هاي اسـتحفاظی و همچنـین ایجـاد هـر نـوع راه دسترسـی هـم سـطح بـه           کمربندي واقع در حریم

  هاي مذکور ممنوع است. جاده
هـاي بـین شـهري واقـع در محـدوده       احداث هرگونه ساختمان و تأسیسـات در طـرفین کلیـه راه    -
هـاي   متـر از بـر حـریم قـانونی راه و همچنـین ایجـاد راه       150ستحفاظی و حریم شهرها به عمـق  ا

هاي خاص که هم محل کـاربري   دسترسی هم سطح به جاده اصلی ممنوع است مگر در مورد کاربري
هادي عیناً ترسیم شـده   تفصیلی و  ،هاي مصوب جامع هاي دسترسی الزم عیناً در قالب طرح و هم راه

  ابط مربوط به آنها تعیین شده باشد.یا ضو
هـاي کشـاورزي و    برداري (کاشـت، داشـت و برداشـت) از زمـین     تأسیسات الزم براي بهره -1تبصره 

هـاي واقـع    ها و تونل هاي مخابراتی، پل هاي انتقال نیروي برق و شبکه باغات و همچنین خطوط پایه
هـاي آبرسـانی،    هاي آبیاري خطوط و لوله ا و شبکهه هاي انتقال نفت و گاز، کانال ها، لوله در مسیر راه

بندهاي فوق مستثنی و تـابع قـوانین و مقـررات مربـوط بـه خـود        گیرها، از شمول بندها و سیل سیل
  هستند.

هاي ارتباطی دیگري را نیـز کـه    تواند جاده حسب مورد و در صورت لزوم می 5هاي ماده  کمیسیون -
شوند مشمول این مقررات بنماید. کـه   ي در اطراف شهر منتهی میاز شهر به روستاها و یا نقاط دیگر

هـاي   متر قابل تقلیل است همچنین حـریم حفـاظتی جـاده    50در این صورت حریم حفاظتی آنها تا 
هـادي    هاي بهسازي یـا  نمایند نیز چنانچه در قالب طرح بین شهري در مواردي که از روستا عبور می

  متر قابل تقلیل است. 50تا  روستایی مورد طراحی قرار گیرد
هاي صنعتی و صنفی و تجاري و خـدماتی و نظـایر آن موجـود در دو طـرف      ها و واحد کلیه کارگاه -

  هاي متمرکز جدید منتقل شوند. هاي موضوع این مصوبه باید به مجموعه راه
حدفاصـل  و مراجع مسئول صدور پروانـه و نظـارت در    99ها در مورد حریم موضوع ماده  شهرداري -

هـاي مناسـب بـراي انتقـال      هادي موظفند محل  هاي جامع و حریم شهرداري تا محدوده نهایی طرح
هـاي مصـوب    هـا براسـاس طـرح    ها را با همکاري ادارات کل مسکن و شهرسازي استان اینگونه واحد

بـا  توسعه شهري تعیین و تسهیالت الزم را براي انتقال فراهم نماینـد و وزارت مسـکن و شهرسـازي    
استفاده از امکانات سازمان زمین شهري و خصوصاً با استفاده از اراضـی دولتـی تحقـق امـر فـوق را      

هاي قبلی براساس تصویب مراجع قانونی مقرر برحسب مـورد بـه فضـاهاي     تسهیل خواهد کرد. محل
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  ت.هاي عمومی تبدیل و اعمال هرگونه کاربري خصوصی مغایر با آن ممنوع اس سبز ویا سایر کاربري
شود و اضافه بـر   هاي قانونی و حریم شهرها واقع می ها که در داخل محدوده آن قسمت از حریم راه -

باشد، بـه منظـور کمـک بـه پـاکیزگی و زیبـایی منظـر ورودي شـهرها و          عرض سواره و پیاده رو می
در  هـا  کردن راه دسترسی براي ساخت و سازهاي بعد از حریم راه توسـط شـهرداري   جلوگیري از باز

محدوده امکانات آنها و با هماهنگی وزارت راه و ترابري براي درختکاري و ایجـاد فضـاي سـبز مـورد     
  استفاده قرار خواهد گرفت.

هـا در محـدده و حـریم شـهرها مصـوب       ضوابط حفظ حـریم و اراضـی مجـاور راه    3در اجراي بند  -
همـین   1ي ایـران و تبصـره   شورایعالی شهرسازي و معمار 3/2/69و اصالحیه بعدي مصوب  1/3/68

  بند:
ایجاد پرچین یا نرده براي محافظت باغات در صورتی که دیوار زیر نرده از یک متر بلندتر نباشـد و   -

  همچنین ترمیم دیوارهاي سابق باغات (تبدیل به صورت اولیه با همان مصالح) بالمانع است.
ـ  ایجاد تأسیسات مربوط بـه تولیـد، انتقـال و توزیـع آب و     - رژي (بـرق، گـاز و نفـت) و تأسیسـات     ان

ضوابط حفـظ حـریم و    3و 2رعایت قوانین و مقررات مربوط به هر یک از شمول بندهاي  مخابراتی با
  ها در محدوده استحفاظی شهرها مستثنی هستند. اراضی مجاور راه

مصـوب   -هـا و راه آهـن   ) اصـالحی قـانون ایمنـی راه   17)ماده(1نامه اجرایی تبصره ( آیینبراساس  -
1379  
  روند: ها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار می نامه، واژه در آیین -1ماده 

آهـن اسـت کـه توسـط      اي از اراضی بستر و حاشیه راه و راه آهن: محدوده حریم قانونی راه و راه -الف
 4/2/1346مـورخ   1672نامه شـماره   ) تصویب3صالح و از جمله کمیسیون موضوع ماده ( مراجع ذي

هیأت وزیران تعیین یا افزایش آنها براساس جدول و کروکی پیوست بـه تصـویب کمیسـیون مـذکور     
  رسیده و یا برسد.

اي اسـت کـه وزات راه و ترابـري بـراي صـدور مجـوز ایجـاد هرگونـه سـاختمان،           وجوه: هزینـه  -ب
به صـورت یکجـا    آهن برآورد و الیه حریم راه و راه دیوارکشی و تأسیسات به عمق یکصدمتر از منتهی

  دارد. طور اقساط دریافت می یا به
  ترافیک سبک: ترافیک با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز -ج
  هزار وسیله نقلیه در روز  ترافیک متوسط: ترافیک با تردد از دو هزار تا پنج -د
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  هزار وسیله نقلیه در روز ترافیک سنگین: ترافیک با تردد بیش از پنج -ه
  شود. صالح تعیین شده یا می ه شهر: محدوده شهرها است که توسط مراجع ذيمحدود -و

صدور مجوز براي ایجاد هرگونه سـاختمان و دیوارکشـی و تأسیسـات و نظیـر آن بـه عمـق        -2ماده 
  هاي کشور به رعایت موارد زیر مجاز است: آهن ها و راه یکصد متر از انتهاي حریم راه

آهـن   یجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه یـا راه صدور هرگونه مجوز براي ا -الف
راه،  هـاي پلـیس   گیـر، پایگـاه   متر، تونل، دیوار حایل، دیوار ضامن، گالري بهمن10نظیر پل (با دهانه) 

متر در طول محـور   250تا  100هاي همسطح و غیرهمسطح و نظایر آنها در فاصله  پارکینگ، تقاطع
بعد ازآنها ممنوع است. ایجاد تأسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجـوز   راه حسب مورد قبل و

  باشد. وزارت راه و ترابري مجاز می
هایی که داراي کـاربري کشـاورزي هسـتند (کلیـه      صدور مجوز براي ایجاد مستحدثات در زمین -ب

و تبـدیل آنهـا   هایی که به موجب قوانین و ضوابط جاري زمین کشاورزي یا باغ شـناخته شـده    زمین
منع قانونی دارد) ممنوع است مگر اینکه مالک اراضی، مجـوز الزم مبنـی بـر بالمـانع بـودن تبـدیل       

بـاغی، تلمبـه    ربط اخذ و ارایه نماید. ایجاد مسـتحدثاتی مثـل خانـه    اراضی کشاورزي را از مراجع ذي
خذ مجـوز از وزارت راه  خانه، حفرچاه و نظایر آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با ا

  و ترابري بالمانع است.
متر با مجوز و طبق مشخصـاتی   محصورکردن اراضی کشاورزي و باغات به ارتفاع حداکثر یک -تبصره

  کند بعد از نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی بالمانع است. که وزارت راه و ترابري تعیین می
 17/05/1380مـورخ   1/5324ا به پیشنهاد شماره بن 16/11/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ  -1

مصـوب   -آهـن  هـا و راه  ) اصالحی قانون ایمنی راه17) ماده (1ترابري و به استناد تبصره ( و وزارت راه
  نامه را تصویب نمود: این آیین ،1379

 هـاي کشـور، از ابتـداي محـدوده     آهـن  هـا و راه  ) متـر بـراي راه  30اراضی واقع در نوار به عرض ( -ج
آهـن، فقـط داراي کـاربري تأسیسـات زیربنـایی       یکصدمتري، بالفاصله بعد از حـریم قـانونی راه و راه  

  خواهند بود. مستحدثات مجاز در این محدوده (نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی) عبارتند از:
  آن.هاي تأسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت، مخابرات و امثال  شبکه -1
ها و ایجاد تأسیسات وابسته به آن نظیـر پارکینـگ بـا رعایـت حقـوق مکتسـبه        افزایش حریم راه -2

  تأسیسات زیربنایی ایجاد شده.
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در مواردي که عرض نوار یادشده بـراي تأسیسـات زیربنـایی براسـاس معیارهـاي فنـی و        -1تبصره 
  بیش از نوار یاد شده بالمانع است.مهندسی کافی نباشد، با هماهنگی وزارت راه و ترابري استفاده 

براي حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربري تأسیسـات زیربنـایی، هرگونـه     -2تبصره 
تصرف و استفاده از اراضی مذکور، براي کلیه متقاضیان منـوط بـه رعایـت قـوانین مربـوط از جملـه       

هاي عمـومی، عمرانـی و نظـامی     اي برنامهالیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجر
  شوراي انقالب است. 7/11/1358مصوب  -دولت

هـاي خـدماتی و رفـاهی در     هاي صنعتی و مسکونی، مجتمع براي ایجاد مستحدثاتی نظیر شهرك -د
  نماید. نامه، مجوز صادر می خارج از محدوده قانونی شهرها مرجع صدور مجوز با رعایت مفاد این آیین

واحدهاي خدماتی و رفاهی جایگاه فروش مواد روغنی و سوختی، تعمیرگاه وسـایط نقلیـه،    -1تبصره
هایی کـه   هاي خدماتی و رفاهی و در مکان هرگونه فروشگاه، هتل و متل و نظیر آنها در قالب مجتمع

هـاي   وزارت راه وترابري در چارچوب قانون اجازه واگذاري امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه
تعیین نموده  -1377مصوب  -هاي خدمات رفاهی بین راهی هاي عمومی بار و مسافر و مجتمع پایانه
  شوند. نماید، مستقر و احداث می یا می

ها در موارد زیر ممنـوع   ایجاد هرگونه مستحدثات در محدوده یکصدمتري بعد از حریم راه -2تبصره 
  است:
 اند. آنها قرار گرفته هایی که روستاها در یک سمت در سمت دیگر راه .1

 ها. ها و گذرگاه در ضلع خروجی کمربندي .2

در نقاطی که محدودیت دید وجود دارد یا ایجاد مسـتحدثات جدیـد باعـث کـاهش رویـه و       .3
 محدوده دید گردد.

 بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم. .4

ت مفـاد ایـن   هـاي موجـود، رعایـ    در تهیه طرح جامع، تفصیلی و هادي شهرها یا بـازنگري طـرح   -ه
 شود. نامه الزامی بوده و هرگونه تغییر درآن تغییر اساسی است محسوب می آیین

هـاي کشـور در محـدوده     آهـن  هـا و راه  احداث مستحدثات در محدوده یکصدمتر بعد از حـریم راه  -و
هـاي هـادي، مجـاز     نامه و اصالح طـرح  روستاهاي داراي طرح جامع مصوب، با رعایت مفاد این آیین

  اشد.ب می
  نامه مجاز است. هادي، صدور مجوز در چارچوب این آیین در روستاهاي فاقد طرح -1تبصره 
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نامـه   هاي جدید، رعایت مفاد این آیـین  هاي هادي مصوب یا طرح در تهیه و بازنگري طرح -2تبصره 
  الزامی است.

در صـدور مجـوز بـه    هـاي کشـور الزم اسـت،     آهن ها و راه به منظور تأمین حداکثر ایمنی براي راه -ز
نحوي عمل شود که بعد از نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی باتوجه به موقعیـت محـل و زمـین، بـه     

  ترتیب محوطه یا فضاي سبز، پارکینگ و سپس بنا و اعیانی قرار گیرند.
نصب نورافکن یا پروژکتور و هرگونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیـرآن بـه هـر کیفیـت در محـدوده       -ح

  نماید. نامه، برابر ضوابطی است که وزارت راه وترابري تعیین و اعالم می موضوع این آیین
مصـوب   -آهـن  هـا و راه  کلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصالح قـانون ایمنـی راه   -3ماده 

 هـاي کشـور بـا اخـذ     آهـن  ها و راه در خارج از حریم و در محدوده یکصد متر بعد از حریم راه -1379
  باشند در موارد زیر ملزم به تطبیق وضعیت خود هستند: مجوز از مراجع ذیربط در حال احداث می

ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربري تأسیسات زیربنـایی (درمـواردي کـه هنـوز کـار       -الف
  اجرایی شروع نشده است).

ی از نـوار بـا کـاربري تأسیسـات     تجدید نظر در جانمایی اعیانی براي تأمین بیشترین فاصله اعیان -ب
  زیربنایی (در مواردي که هنوز کار اجرایی شروع نشده است).

  تأمین دسترسی مناسب -ج
مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذیربط که هنوز کار اجرایـی آنهـا شـروع نشـده اسـت       -3تبصره 

اي مهلـت مـذکور،   معتبـر بـوده و پـس از انقضـ      نامـه  حداکثر شش ماه پس از تاریخ ابالغ این آیـین 
دارندگان مجوز مکلف به اخذ مجوز از وزارت راه وترابري هستند. در غیر ایـن صـورت وزارت مـذکور    

  موظف است از هرگونه ساخت و ساز فاقد مجوز جلوگیري نماید.
نامـه   شود در قبال صدور مجـوز طبـق مفـاد ایـن آیـین      به وزارت راه وترابري اجازه داده می -4ماده 

ل وجوه از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید. وجوه اخـذ شـده بـه حسـاب     نسبت به وصو
  رسد. ها به مصرف می سازي راه خزانه واریز و صد در صد آن به منظور ایمن

هـا از طریـق    وزارت راه و ترابري موظف است در جهـت ارتقـاي کیفیـت فضـاي اطـراف راه      -5ماده 
هـا و مسـتحدثات،    موجود در طـرح، وضـعیت موجـود کـاربري    مطالعه، مسایلی نظیر مالکیت اراضی 

هـاي توپـوگرافی، اجتمـاعی و     محیطی، میراث فرهنگی، ایجاد منظر مناسـب، ویژگـی   مسایل زیست
ریزي و ارایه ضـوابط الزم نسـبت    هاي هرناحیه، تعیین کاربري مناسب، ضمن برنامه اقتصادي ظرفیت
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  هاي کشور اقدام نماید. هریک از راهبه تهیه طرح هدایت و ساماندهی فضایی براي 
  باشند. نامه مستثنی می هاي روستایی از شمول این آیین راه -6ماده 

هـم،   هاي متصل بـه  ها و آزادراه هاي چهارخطه، بزرگراه کروکی حریم و یکصد متر محدوده نظارتی راه
  با جداکننده وسط (نیوجرسی، جدول، گاردریل)

  2هاي روستایی حریم راه -

تـا   ه) عبارت است از اراضی بـین حـد نهـایی بدنـه را    3و  2،  1هاي روستایی (درجه  یم کلیه راهحر -
، به قسمی که مجموع عرض بدنـه راه و حـریم طـرفین آن     متر از محور راه در هر طرف 5/12فاصله 

  . شود متر می 25
عبارت است از اراضی واقـع  ، حریم آن  در مواردي که راه روستایی اجباراً از داخل روستا عبور نماید -

، به قسمی که مجموع عـرض بدنـه    متر از محور راه در هر طرف 5/7بین حد نهایی بدنه راه تا فاصله 
  .متر شود 15راه و حریم طرفین آن 

هاي ذکر شده تقلیل یا افزایش یابد بنا بـه پیشـنهاد وزارت    : در مواردي که الزم است حریم1تبصره 
، وزارت راه و  اي متشـکل از نماینـدگان وزارتـین جهـاد سـازندگی      کمیتـه جهاد سازندگی و تصویب 

  ترابري و سازمان برنامه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداري اقدام گردد.
هاي روستایی در صورتی که به تشخیص وزارت جهاد سـازندگی بـر    : کشاورزي در حریم راه2تبصره 

  .جسم راه آسیب نزند مجاز است

  و سایر تأسیسات آبی هاي تأمین آب مشروب ها و قنوات و چاه ریم رودخانهح -8-2
سـاله بـه    25محدوده شهرها براسـاس حـداکثر طغیـان بـا دوره برگشـت       تعیین بستر در خارج از -

شود و در مناطقی کـه ضـرورت    اي و آب و برق تعیین می هاي آب منطقه وسیله وزارت نیرو و شرکت
هـاي   ، شرکت ساله مالك مصاحبه قرار گیرد 25وره برگشت کمتر یا بیشتر ازایجاد نماید سیالب با د

هاي مربـوط و توجیهـات فنـی از حـوزه سـتادي وزارت نیـرو        ه نقشهیفوق الذکر بر حسب مورد یا ارا
  . مجوز الزم را اخذ خواهند نمود

ري نداشـته و بسـتر   ها یا انهار طبیعی در بستر سـابق تـأثی   ، مسیل ها تغییرات طبیعی بستر رودخانه-
  . ، لیکن حریم براي آن منظور نخواهد شد سابق کماکان در اختیار حکومت اسالمی است

                                                
 هیأت وزیران. 19/03/1369با استفاده از مصوبه مورخ  -1
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یک تـا بیسـت   م یا فصلی داشته باشـند از  یها اعم از این که آب دا حریم انهار طبیعی یا رودخانه -
از هـر طـرف   ها یـا نهـر طبیعـی یـا مسـیل       خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه متر

  . گردد هاي تابعه آن تعیین می الیه بستر وسیله وزارت نیرو و شرکت منتهی
هـا،   اي یا آب و برق مکلفند با توجه به امکانات، حـد بسـتر و حـریم رودخانـه     هاي آب منطقه شرکت

شخصـی  ریزي م ، فعالیت خود را با برنامه هاي طبیعی موجود در حوزه ها و برکه ، مرداب ها ، مسیل انهار
. حـریم   و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیصالح طبق مقررات مندرج در این قسمت تعیین نمایند

، بخشداري و شهرداري و نیروهاي انتظامی  مربوطه بر روي نقشه پیاده و به اداره ثبت اسناد و امالك
رگونـه فعالیـت زراعـی    . ه هاي مربوطه ممنوع است . هرگونه تجاز به بستر و حریم شود اطالع داده می

  . ها با اجازه سازمان آب و برق مجاز است در بسترها و حریم
هـاي   ها و برکـه  ، مرداب ها ،مسیل ، انهار طبیعی ها لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه عبور

 هـاي ذیـربط   ، ولـی مسـئولیت حفاظـت آنهـا بـا دسـتگاه       طبیعی با موافقت وزارت نیرو بالمانع است
  . خواهند بود

. در مواردي کـه احـداث    گردد متر از دو طرف توصیه می 500حریم قنات حداقل و در حالت عادي -
  . هاي نامناسب ضروري است باید به تناسب بر این میزان افزوده گردد کننده یا کاربري صنایع آلوده

مـواردي کـه    . در گـردد  متـر توصـیه مـی    50متـر و در حالـت عـادي     10حـریم چـاه آب حـداقل    -
هاي آلوده کننده و یا آسیب رسان در اطراف آن باید ایجاد شود به تناسب حـریم ذکـر شـده     کاربري

  . افزایش یابد
رسـانی، آبیـاري و زهکشـی    بهـاي عمـومی آ   نامه حریم مخازن، تأسیسـات آبـی، کانـال    آیینبراساس 
  هیأت وزیران) 24/4/1371(مصوب 

هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشـی مسـتحدثاتی هسـتند     مخازن، تأسیسات آب، کانال -1ماده 
  شوند. ها یا انتقال آب ایجاد شده یا می آبرسانی، سالم سازي زمین که به منظور

هاي عمومی آبرسـانی، آبیـاري و زهکشـی بـا توجـه بـه        حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال -2ماده 
  الیه دیواره آنهاست. هیباشد. این حریم از منت ظرفیت آنها طبق جدول زیر می

  : هاي آبیاري و زهکشی هاي مستحدثه و شبکه ظرفیت کانال
  متر.12میزان حریم از هر طرف  -متر مکعب در ثانیه15آبدهی (دبی) بیش از  -1
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  متر. 8میزان حریم از هر طرف  -متر مکعب در ثانیه15تا  10آبدهی (دبی) از -2
  متر. 6میزان حریم از هر طرف  -همتر مکعب درثانی10تا 5آبدهی (دبی) از -3
  متر. 4میزان حریم از هر طرف  -متر مکعب درثانیه 5تا  2آبدهی (دبی) از -4
  .متر2تا  1میزان حریم از هرطرف -مترمکعب درثانیه 2لیترتا150آبدهی (دبی) از -5
  متر.1میزان حریم از هر طرف  -لیتر در ثانیه 150آبدهی (دبی) کمتر از -6

متر از هر طـرف نسـبت بـه محـور      3( متر 6میلیمتر، درکل  500لوله آبرسانی با قطر حریم -3ماده 
  لوله)

  متر از هر طرف نسبت به محور لوله). 3متر( 6میلیمتر، در کل  800تا 500حریم لوله از -1
  متر از هر طرف نسبت به محور لوله). 5متر( 10میلیمتر در کل1200تا 800حریم لوله از -2
  متر از هر طرف نسبت به محور لوله). 6متر(12میلیمتر به باال، در کل 1200ازحریم لوله  -3

هاي آبرسانی به موازات و درحریم یکدیگر نصب شوند، حد خـارجی حـریم    درصورتی که لوله -تبصره
  شود. به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می

 100ع و باغهـا تـا مسـاحت    کانال عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی واقـع در داخـل مـزار    -4ماده 
  هکتار که براي آبیاري همان مزارع و باغها مورد استفاده است، داراي حریم نیستند.

هاي ثبت و اسناد و امالك که بیست روز قبل از تجدید حدود امالك واقع در مجـاورت   اداره -5ماده 
زهکشی، روز تجدیـد حـدود   هاي آبیاري، آبرسانی و  رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانال

هـاي ذیـربط و در    اي و در داخل محدوده استحفاظی شـهرها بـه شـهرداري    هاي منطقه را به شرکت
اطالع دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبـل از روز   استانبه سازمان آب و برق  استان

ي مقـررات ثبـت اسـناد و    تجدید حدود اعالم دارند. نرسیدن پاسخ در مدت یاد شـده، مـانع از اجـرا   
  باشد. امالك نمی

هـا و نهادهـاي وابسـته بـه      ها، سـازمان  هاي دولتی، شهرداري ها، شرکت ها، مؤسسه وزارتخانه -6ماده 
هـاي طبیعـی    ها و برکه ها، مرداب هاي مربوط به وظایف خود مسیل دولت مکلفند قبل از اجراي طرح

هـاي آب   درخـارج از ایـن محـدوده، از شـرکت     هـا و  را در داخل محـدوده اسـتحفاظی از شـهرداري   
هاي یاد شـده موظفنـد حـداکثر ظـرف بیسـت روز پـس از تـاریخ         استعالم نمایند. دستگاه اي منطقه

دریافت پاسخ، استعالم را بدهند. اعالم نکردن پاسخ درمدت تعیین شـده، بـه مفهـوم بالمـانع بـودن      
  اجراي طرح است.
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هاي طبیعی با حریم سایر تأسیساتی کـه   ها و برکه ها، مرداب یلها، مس هرگاه حریم رودخانه -7ماده 
داراي حریم هستند، تداخل نماید، قسمت مورد تداخل براي تأسیسات دو طرف به صـورت مشـترك   

  گیرد. مورد استفاده قرار می
 ها و تأسیسات آبی هاي اشخاص در مسیر و حریم کانال نامه، زمین هرگاه در اجراي این آیین -8ماده 

، بهـاي عادلـه روز آنهـا بـه مالکـان      "توزیع عادالنه آب") قانون 43و آبرسانی قرار گیرد، طبق ماده (
  شود. پرداخت می

  هاي فاضالب حریم خطوط و تصفیه خانه -8-3
هـاي   کیلومتري تصفیه خانـه  6هاي ذیربط موظفند از هرگونه ساخت و ساز تا حریم  کلیه دستگاه« -

  »فاضالب جلوگیري نمایند
یابی و ایجاد تصفیه خانـه فاضـالب بـه روش     حداقل فاصله مورد لزوم از مراکز مسکونی هنگام مکان-

  متر است. 400پیشرفته 

  برق انتقال و توزیع نیرويحریم خطوط  -8-4
  7/10/1347نامه حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق مصوب  تصویببراساس 

  تعاریف -1ماده 
  باشد. نامه بشرح زیر می شده در این تصویب تعریف اصطالحات بکار برده

  ی نیروي برق.یها در طول خطوط هوا : خطی است فرضی رابط بین مراکز پایه محور خط -الف
هاي  هادي  : نواري است از زمین در طول خطوط هوایی انتقال و توزیع حاصل از تصویر مسیرخط -ب

  جانبی خط بر روي زمین.
  : حریم -پ
دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عـرض هـر یـک از ایـن دو      : حریم درجه یک -

  نامه تعیین شده است. نوار در سطح افقی در این تصویب
حریم درجه دو: دو نواراست در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن فواصل افقـی حـد خـارجی     -

  شده است.نامه تعیین  حریم درجه دو از محور خط در هر طرف در این تصویب
  ردیف ولتاژ: ولتاژ اسمی خطوط نیروي برق است. -ت
ید مراجع منـدرج  أیم مقام قانونی آن با تیطرف انجمن شهر یا قا محدوده شهر: حدودیست که از -ث
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  خطوط نیروي برق براي آن شهر تعیین گردیده است. در قانون قبل از تاریخ طرح نهایی هر یک از
هـاي اجرایـی آن    نیروي برق از طرف وزارت آب و برق یـا سـازمان  تاریخ طرح نهایی خطوط  -تبصره

  شود اعالم می
  باشد. : خطوطی است که داراي ولتاژ یک هزار ولت و باالتر می خطوط هوایی فشارقوي - 
  باشد. : خطوطی است که داراي ولتاژ کمتر از یک هزار ولت می خطوط هوایی فشارضعیف -

ي نیروي برق درخارج محدوده شـهرها بـه دو درجـه تقسـیم و     حریم خطوط هوایی فشارقو -2ماده 
  شود. نسبت به ولتاژهاي مختلف بشرح زیر تعیین می

 متـر  سـه  برابر ولت هزار بیست تا هزار یک ولتاژ ردیف برق نیروي هوایی خطوط یک درجه حریم –
 محـورخط  از متـر  پنج بفاصله طرف هر در دو درجه حریم خارجی حد و بوده خط مسیر طرف هر در

  .باشد می
ی نیروي برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پـنج متـر در هـر    یحریم درجه یک خطوط هوا -

ـ   متـر از محـور خـط     15فاصـله   هطرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طـرف ب
  باشد. می

متـر   15لـت برابـر   ی نیروي برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ویحریم درجه یک خطوط هوا -
متـر از محـور    30در هر طرف مسیرخط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طـرف بـه فاصـله    

  باشد. خط می
ی نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابر هفده متـر در  یحریم درجه یک خطوط هوا -

متر از محـور خـط    40هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 
  باشد. می

ی نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابر بیست متـر  یحریم درجه یک خطوط هوا -
در هر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنجاه متـر از محـور   

  باشد. خط می
هفتصد و پنجاه هـزار ولـت برابـر بیسـت و     ی نیروي برق ردیف ولتاژ یحریم درجه یک خطوط هوا -

پنج متر در هر طرف مسیرخط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله شصـت متـر   
  باشد. از محورخط می

هاي ولتاژ مذکور در این مـاده بوجـود    هاي ولتاژي در آینده بین ردیف درصورتی که ردیف -1تبصره 
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آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیـین خواهـد   آید حریم درجه یک و حریم درجه دو 
  شد.

  .باشد تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت آب و برق می -2تبصره 
حریم خطوط هوایی نیروي برق اعم از فشار قوي (داراي ولتـاژ یـک هـزار ولـت و بیشـتر) یـا فشـار        

از جدول زیـر بایـد محاسـبه و در اجـراي طـرح رعایـت       ضعیف (داراي ولتاژ کمتر از یک هزار ولت) 
  گردد.

  حریم خطوط هوایی انتقال نیروي برق :48-1شماره  جدول

  رعایت ولتاژ
  (ولت)

حریم درجه یک در هر طرف 
  مسیر نسبت به محور (متر)

حریم درجه دو در هر طرف 
  مسیر نسبت به محور (متر)

20000-1000  3  5  
32000  5  15  
63000  13  20  

132000  15  30  
230000  17  40  
450000  20  50  
750000  25  60  

  
از نظر ارتفاع حداقل فواصل آزاد سیم از زمین یا بنا و فواصل آزاد (حداقل فاصله سیم) از زمین براي 

متر داده شده است که به ازاي هر یک متر ازدیاد اسپان باید به مقادیر فواصـل آزاد،   140ها تا  اسپان
هاي مهار فاصله آزاد از زمین لزومـی نـدارد و فقـط در     سانتی متر اضافه شود. براي سیم اندازه یک به

  . هاي مهار مانع باشند ها نباید سیم رو ها و یا پیاده ها و جاده عبور از خیابان
در زیر خط و حریم درجه یک اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجـاد تأسیسـات مسـکونی و     -

یا درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است و فقط ایجاد زراعـت فصـلی و    تأسیسات دامداري
سازي و شبکه آبیاري با رعایت اصـول حفـاظتی مشـروط بـر اینکـه       سطحی و حفر چاه و قنات و راه

. البته براي حفر چـاه و قنـات و    سبب ایجاد خسارت براي تأسیسات خطوط انتقال نگردد مجاز است
  .وزارت نیرو الزم استراهسازي اجازه 

در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخـزن سـوخت تـا     -
  هر ارتفاع ممنوع است.

صورتیکه عبور خطوط هـوایی فشـار قـوي نیـروي بـرق در داخـل محـدوده شـهرها بـه           در -3ماده 
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ز آن از نظـر رعایـت فواصـل الزم و    تشخیص وزارت آب و برق الزم باشد و احداث تمام یـا قسـمتی ا  
نامـه در   ایـن تصـویب   2هاي حریم درجه یک مذکور در ماده  سایر جهات فنی و ایمنی به شرح اندازه

معابر عمومی و حریم اماکن ممکن نباشد و ایجاد خط صرفاً موجب سلب استفاده متعارف از امـالك  
  انون برق ایران اقدام خواهندکرد.ق 16سسات تابع طبق ماده ؤاشخاص شود وزارت آب و برق و م

در داخل محدوده شهرها فواصلی که براي رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال  -1تبصره 
ها تا سـی درصـد کمتـر از     شود می تواند متناسب با فواصل پایه و توزیع نیروي برق در نظرگرفته می

نامـه طبـق نظـر وزارت آب و بـرق      تصویباین  12مقدار مقرر براي حریم درجه یک مذکور در ماده 
  باشد.

اي کـه پیشـتر    در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و امالك واقع درخـارج از محـدوده   -2تبصره 
خطوط نیروي بـرق بـا اسـتفاده از حـق حـریم در آن ایجـاد شـده وزارت آب و بـرق و موسسـات و          

نمایند لـیکن اراضـی مشـمول حـریم     هاي تابعه کماکان از حق حریم درجه یک استفاده می  شرکت
  شود. درجه دو با تقویت خط ازحریم خارج می

در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هر گونه عملیات ساختمانی، ایجاد تأسیسـات مسـکونی    -4ماده 
باشد و فقط ایجاد زراعت  و تأسیسات دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می

طحی و حفرچاه و قنات و راهسازي و شبکه آبیاري، مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت فصلی و س
  نامه بالمانع خواهد بود. این تصویب 8براي تأسیسات خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده 

هـاي خطـوط نبایـد در     حفر چاه و قنوات و راهسـازي در اطـراف پایـه    ایجاد شبکه آبیاري و -تبصره
  ها انجام گیرد. از سه متر از پی پایهفاصله اي کمتر 

در حریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسـات سـاختمانی اعـم از مسـکونی و صـنعتی و مخـازن        -5ماده 
  باشد. سوخت تا هر ارتفاع ممنوع می

در صورتیکه در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروي برق خسارتی بـه اعیـان و    -6ماده 
هاي تابع خسارت مالـک   کی وارد آید، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتمستحدثات موجود در مل

  اعیانی را جبران خواهند نمود.
نامه عملیات یا تصـرفاتی در حـریم درجـه     در صورتیکه اشخاصی بر خالف مقررات این آیین -7ماده 

و بـرق و  یک و درجه دو خطوط انتقال و توزیع بنماید مکلفند به محـض اعـالم مـأموران وزارت آب    
هاي تابع عملیات و تصرفات را متوقف و به هزینـه خـود در رفـع آثـار عملیـات و       مؤسسات و شرکت
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  تصرفات اقدام نمایند.
براي کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقـوقی بـه منظـور راهسـازي و کارهـاي       -8ماده 

آن در مسـیر و حـریم خطـوط     کشاورزي، حفر چاه و قنوات، عبور وحمل بار و ماشین آالت و نظـایر 
گیرد باید اصول حفاظتی بـه منظـور جلـوگیري از بـروز خطـرات جـانی و ورود        نیروي برق انجام می

خسارات مالی رعایت شده و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازي قبالً از مسئولین عملیاتی خطـوط  
هرحال نظر وزارت آب و برق  نیروي برق راهنمائی الزم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گردد و در

  باید ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست اعالم شود.
شود در هر طرف نیم متر از محـور   ها گذارده می هاي زیرزمینی که در معابر و راه حریم کابل -9ماده 

کابل و تا ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود. در موردي که کابل بـا سـایر تأسیسـات شـهري از     
هـاي   آن تقاطع نماید استانداردهاي متداول شبکه نظایر کشی آب و فاضالب و کابل تلفن و یل لولهقب

  انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت شود.
هاي دولتـی   رعایت حریم و استانداردهاي مصوب خطوط نیروي برق از طرف کلیه سازمان -10ماده 

هاي دولتـی بخواهنـد اقـدام بـه ایجـاد تأسیسـات        نو غیردولتی الزامی است و در هر مورد که سازما
جدیدي نمایند که با خطوط نیروي برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود ایـن عمـل بـا جلـب     

گیرد. در مـواردي کـه خطـوط     هاي تابع آن انجام می موافقت وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکت
نمایـد حـریم و    آهـن عبـور مـی    تلفن و راه و راهجدید نیروي برق از روي تأسیسات موجود تلگراف و 

هاي تابع باید رعایت شـود   استانداردهاي آن مؤسسات از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکت
  هاي جدید با موافقت قبلی مؤسسات مربوط خواهد بود. و انجام طرح

االخص جلب  منظور اطالع صاحبان اراضی و امالك واقع در مسیر خطوط نیروي به -11ماده  برق و بِ
قـانون بـرق ایـران وزارت آب و بـرق یـا مؤسسـات و        19و18و16توجه آنان بـه اجـراي مفـاد مـواد     

ها یا توزیـع آن   هاي تابع از طریق نشر آگهی در جراید محل یا الصاق آگهی در تابلو شهرداري شرکت
ل مقتضی آغاز اجراي یدر مسیرخط به طریق ممکن یا پخش آگهی از رادیوهاي محلی و یا سایر وسا

  عملیات طرح خط نیروي برق را اعالم خواهند داشت.
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  حریم خطوط برق : 48-1تصویر شماره 

  
  حریم خطوط انتقال گاز -8-5
هدف از تنظیم و اجراي این مقررات تأمین حداقل ایمنی ساکنین طرفین خطوط لوله انتقـال گـاز    -

، نشت گاز و همچنین به  سوزي ، آتش ناشی از انفجار هاي توزیع گاز شهري در مقابل خطرات و شبکه
  . باشد منظور پیشگیري از صدمات احتمالی از نقاط مجاز به خطوط لوله گاز می

در شرایطی که بنا به تشخیص کارشناسان شرکت ملی گاز ایـران موقعیـت خـاص محلـی ایمنـی       -
ید بنا به صالحدید شرکت ملی گـاز  نما بینی شده است ایجاب می بیشتر از آنچه در این مقررات پیش

  . ایران طرق دیگري به کار گرفته خواهد شد
هرگاه بین این مقررات و استاندارهاي مهندسی مصوب شرکت ملی گاز ایران مغایرت وجود داشته  -

  . هاي مغایر، این مقررات قابل اجرا خواهد بود باشد در قسمت
یق نشر آگهی در مطبوعات و یا رادیـو و تلویزیـون و   هاي ایمنی مندرج در این مقررات از طر حریم -

هاي ژاندارمري واقع در مسیر یا الصاق و یا توزیع آگهی در مسیر خطوط لوله انتقـال گـاز و    یا پاسگاه
  . باشد به اطالع عموم خواهد رسید یا به هر وسیله دیگري که مقتضی می

  تعاریف -
متر کـه محـور لولـه در وسـط آن      500اي به عرض  قهواحد ردیف تراکم از منط : واحد ردیف تراکم -

متر از طرفین لوله) و به طول یـک کیلـومتر در امتـداد خـط لولـه تشـکیل        250قرار گرفته شد (یا 
  . شود می

  : شوند مناطق ازنظر تراکم واحدهاي مسکونی به شرح زیر به چهار ردیف تقسیم می -
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هـا کـه تعـداد واحـدهاي      ه شـهرها و شـهرك  : هر واحد ردیـف تـراکم در خـارج از محـدود    1ردیف 
  شود. نامیده می 1نفر و یا کمتر باشد ردیف  8ساختمانی به منظور سکونت افراد در آن 

هاي ساختمانی بـه   ها که تعداد واحد : هرواحد ردیف تراکم درخارج ازمحدوده شهرها وشهرك 2ردیف
  . شود نامیده می 2شد ردیف نفر کمتر با 36بیشتر یا از  8منظور سکونت افراد در آن از 

هـاي   هـا کـه تعـداد واحـد     : هر واحد ردیف تـراکم در خـارج از محـدوده شـهرها و شـهرك     3ردیف 
  . شود نامیده می 3نفر و یا بیشتر باشد ردیف  36ساختمانی به منظور سکونت افراد در آن 

  . شود نامیده می 4ها ردیف  : کلیه نقاط داخل محدوده شهرها و شهرك4ردیف 
  : انواع ساختمان خطوط لوله و ضریب طراحی مربوط عبارتند از -

  %72با ضریب طراحی  Aنوع ساختمانی الف یا 
  %60با ضریب طراحی  Bنوع ساختمانی ب یا 
  %50با ضریب طراحی  Gنوع ساختمانی ج یا 
  %  40با ضریب طراحی  Dنوع ساختمانی د یا 

هاي تـراکم بـر    ن خطوط لوله متناسب با ردیفتعریف ضریب طراحی و چگونگی انتخاب نوع ساختما
  . اساس استاندارهاي مصوب شرکت ملی گاز انجام خواهد گردید

اي از طرفین خـط لولـه    : به منطقه حریم اختصاصی (باند عملیاتی ساختمان) :حریم خطوط لوله گاز -

هـاي فنـی و    ازمنديشود که به وسیله شرکت ملی گاز ایران به منظور تأمین نی انتقال گاز اطالق می
تعمیرات و نگهداري خطوط لوله انتقال گاز تحصیل و هرگونـه دخـل و تصـرف و فعالیـت اشـخاص      

  . ، تأسیسات راهسازي و عملیات کشاورزي در آنها ممنوع است حقیقی و حقوقی اعم از ایجاد ابنیه
به موجب ماده واحد  شود که اي از طرفین خطوط لوله گاز اطالق می : به منطقه حریم منع احداث بنا

نامه احـداث هرگونـه بنـا و تأسیسـات در آن      ه قانون منع احداث بنا و ساختمان و مقررات این آیین
  . ممنوع است

  :ها حریم خطوط لوله در داخل محدوده شهرها و شهرك -
  : گردد این قسمت شامل مقرراتی است که در نقاط ذیل اعمال می –
  ها ست و پنج ساله شهرداري شهرها و محدوده شهركدر داخل محدوده تعیین شده بی -
  . صورت نواحی مسکونی توسعه خواهند یافت هادرآینده به بینی شهرداري که طبق پیش درنقاطی -
هـاي مسـکونی قـرار     بندي تراکمی واحد منطقه 4: مناطق فوق در ردیف  بندي مناطق شهري طبقه -
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  . گیرند می
هاي توزیع گاز باید بر مبناي استاندارد مهندسی مصـوب   کشی شبکه : کلیه عملیات لوله استاندارها -

انجام گیـرد. در منـاطق    4ز ایران و با توجه به تعریف مربوط به مناطق مشمول ردیف اشرکت ملی گ
، انتخاب حریمـی بـیش از آنچـه در     مشمول مقررات این قسمت به شرط رعایت کلیه ضوابط مربوطه

  . باشد رکت تعیین گردیده ضروري نمیاستانداردهاي مهندسی مصوب ش
فواصل خطوط لوله گاز در داخل محدوده شهرها از خطوط هوایی برق و همچنین فواصل خطـوط   -

، مخابرات بر مبناي مقررات ایمنـی و حـریم    ، برق هاي زیر زمینی شهري نظیر آب لوله از سایر شبکه
  . گردد مربوطه تعیین می

  . باشد پوند بر اینچ مربع می 300ر فشار مجاز خطوط گاز برابر در داخل محدوده شهرها حداکث -
  حریم خطوط لوله در خارج از محدوده شهرها -
این قسمت مشتمل بر مقرراتی است که در خارج از محدوده بیسـت و پـنج سـاله شـهرها اعمـال       -

  . گردد می
حریم خطوط لوله انتقـال  ، حداقل  هاي تراکم در صورت تطبیق ضوابط ساختمانی خط لوله با ردیف -

  . شود گاز به ازاي فشار و قطر خارجی از جدول تعیین می
  . بینی شده درنظر گرفته خواهد شد برداري پیش حداکثر فشار بهره  در تعیین حریم -
  . باشد بازدید مرتب از مسیر خطوط انتقال گاز (حداقل ماهی یکبار) الزامی می -
طـور   طع جریان خطوط انتقال و بازدید و سرویس آنها بایـد بـه  آزمایش ادواري شیرهاي خودکار ق -

  . هاي مناطق انجام پذیرد ریزي مرتب و بر اساس برنامه
در اطراف شهرها و تا شعاعی که تراکم جمعیت در اطراف خطوط لوله وجـود دارد و همچنـین در    –

یـابی در طـول مسـیر     تسایر نقاط پر تراکم در مسیر خطوط لوله حداقل هر سه ماه یکبار بایـد نشـ  
  صورت پذیرد.

کشت غالت و درختـان و سـایر عملیـات زراعتـی فقـط در عـرض مسـیر تحصـیل شـده (حـریم            –
هـاي کشـاورزي و احـداث اتاقـک پمـپ آب نیـز        . حفر چاه اختصاصی) خطوط لوله گاز ممنوع است

  .باشد مشمول همین بند می
  : گردد عرض حریم اختصاصی به شرح زیر تعیین می

  متر از یک طرف) 10متر از یک طرف و  4متر ( 14اینچ 12خطوط با قطر  براي
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  متر از یک طرف) 15متر از یک طرف و  5متر ( 20اینچ  24اینچ الی  12براي خطوط با قطر 
  متر از یک طرف) 18متر از یک طرف و  7متر ( 25اینچ 42اینچ الی  24براي خطوط با قطر 
  متر از یک طرف) 20متر از یک طرف و  8متر ( 28اینچ  56اینچ الی  42براي خطوط با قطر 

اینچ فقـط در هنگـام عبـور از     30اینچ الی  12: عرض حریم اختصاصی خطوط لوله بیش از 1تبصره 
متر از طرف دیگر محـور لولـه تقسـیم     10متر از یک طرف و  5. این عرض به  باشد متر می 15ها  باغ

  .خوهد گردید
متـر   21هـا   ایـنچ فقـط در عبـور از بـاغ     56ال  30اصی خطوط باالتر از : عرض حریم اختص2تبصره 

متر از طرف دیگر محور کانال لوله تقسیم خواهـد   6متر از یک طرف و  15باشد. عرض مذکور به  می
  .شد

هـاي   ، تقلیل حـریم  پذیر نباشد در صورتیکه رعایت فواصل مندرج در این مقررات به هر دلیل امکان -
  . از تصویب شرکت ملی گاز ایران انجام خواهد گردیداعالم شده پس 

هـاي   ، سـالن  ، سینماها هاي ورزشی ، مساجد و میدان احداث هرگونه بنا در تأسیساتی نظیر مدارس –
،  ، گاراژهاي حمل و نقـل  ها ،فـرودگاه آهن هاي راه ،ایستگاه ها ،بیمارستان هاي مسکونی ،مجتمع سخنرانی

آهنگی، تأسیسات شیالت، کارخانجات و تأسیسات صـنعتی و   نظامی و پیش ، اردوگاه ساختمان سدها
  .معدنی و مشابه آنها

، نظیـر   ها و تأسیساتی که سبب ایجاد خطرات احتمالی براي خطوط لوله گاز خواهد بـود  ساختمان -
دن ذغـال  هـاي معـا   ، تونـل  هاي تهیه ذغال ، کوره االشتعال ، انبارهاي مواد سریع انبارهاي مواد منفجره

  .سنگ و سایر معادن
  حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجی(نوع ساختمانی الف) :58-1شماره  جدول

  برداري (پوند بر اینچ مربع) فشار بهره  قطر خارجی لوله (اینچ)
  900باالتر از  900و کمتر از  600باالتر از   600و کمتر از  300باالتر از 

  120  90  60  56الی  48
  90  70  50  46الی  40
  70  55  40  38الی  32
  50  40  30  30الی  24
  40  30  20  22الی  18
  30  25  15  16الی  12
  25  15  10  10الی  6
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  حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجی(نوع ساختمانی ب) :58-2شماره  جدول

  برداري (پوند بر اینچ مربع) فشار بهره  قطر خارجی لوله (اینچ)
  900باالتر از   900وکمتر از  600باالتر از   600وکمتر از  300باالتر از 

  95  70  50  56الی  48
  70  55  40  46الی  40
  55  45  30  38الی  32
  40  30  25  30الی  24
  30  25  15  22الی  18
  25  20  15  16الی  12
  20  10  10  10الی  6

  
  داقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجی(نوع ساختمانی ج)ح :58-3شماره  جدول

  برداري (پوند بر اینچ مربع) فشار بهره  قطر خارجی لوله (اینچ)
  900باالتر از   900و کمتر از  600باالتر از   600و کمتر از  300باالتر از 

  55  40  30  56الی  48
  50  35  25  46الی  40
  40  35  25  38الی  32
  30  25  20  30الی  24
  25  20  15  22الی  18
  20  15  15  16الی  12
  15  10  10  10الی  6

  
  

  (نوع ساختمانی د) حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجی :58-4شماره  جدول

  برداري (پوند بر اینچ مربع) فشار بهره  قطر خارجی لوله (اینچ)
  900باالتر از   900و کمتر از  600باالتر از   600کمتر از  و 300باالتر از 

  120  90  60  56الی  48
  90  70  50  46الی  40
  20  20  20  38الی  32
  20  20  20  30الی  24
  15  15  15  22الی  18
  15  15  15  16الی  12
  10  10  10  10الی  6
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  در مجاورت خطوط انتقال گاز حریم منع احداث ابنیه محل تجمع و یا خطرناك :58-5شماره  جدول

  حریم خط لوله ( متر )  نوع ساختمان الف و ب
  نوع ساختمان د  نوع ساختمان ج  نوع ساختمان الف و ب

  25  125  250  56الی  48
  20  125  250  46الی  40
  20  100  200  38الی  32
  15  75  150  22الی  18
  15  50  100  16الی  12
  10  25  50  10الی  6

هـاي تجمـع    نفر پرسنل دارند در ردیـف محـل   20هایی که حداکثر  ها و دامداري رغداري: م1تبصره 
  . شوند محسوب نشده و مشمول مقررات حریم مربوط به ابنیه عادي می

: الزم است مسئولین ذیربط در هر یک از مناطق شرکت ملی گـاز تعهـد کتبـی از صـاحبان      2تبصره 
نفر اخذ و تعداد نفرات شاغل در امـاکن   20فرات به بیش از اماکن مذکور مبنی بر عدم افزایش آتی ن

  . فوق را به صورت متناوب کنترل نمایند
  ، تعمیراتی و جاده سرویس جهت لوله گاز و خطوط لوله موازي حریم ساختمانی -
 بعـد  صـفحه  کروکـی  از گـاز  لوله خطوط وسرویس ،تعمیراتی ساختمانی حریم با اختصاصی حریم –

  .گردد می تعیین
ه گاز موازي یکدیگر قرار گیرند فاصله بین آنها و حدود اراضـی تحصـیل   لول خط دو که صورتی در –

در تعیین فاصله بـین دو   -شده مطابق با فواصل نشان داده شده در کروکی صفحه بعد خواهد بود. پ
  .، مالك خواهد بود لوله موازي قطر لوله بزرگتر

  توزیع و انتقال نیرو حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط -
  داخل شهرها -
هاي گـاز در مسـیرهاي مـوازي و در     هاي خطوط هوایی انتقال نیرو از جدار لوله حداقل فاصله پایه -

  باشد: ها به شرح زیر می تقاطع
  حداقل فاصله            ولتاژ      
  ه  سانتی متر از دیواره بیرونی فونداسیون پایه تا جداره لول 50          ولت   220/380
  متر 2                           کیلو ولت 20
  متر 7                    کیلو ولت   63
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  متر 10                          کیلو ولت  132
  متر 20                               کیلو ولت و باالتر 230

به شرح زیـر   هاي گاز در مسیرهاي موازي هاي زیرزمینی برق از جدار لوله حداقل فاصله مجاز کابل -
  : است
  حداقل فاصله                          ولتاژ
  متر 1           ولت   220/380
  متر 1          کیلو ولت 20
  متر 1          کیلو ولت   63

روها با استفاده از پوشش بتونی بـراي   کیلو ولت فقط در پیاده 20هاي  : در موقع تقاطع با کابل تبصره
  . سانتی متر بین جداره لوله باید حفظ گردد 50،  کابل در محل تقاطع به طول یک متر

  باشد: هاي گاز به شرح زیر می ها و لوله ها حداقل فاصله عمودي بین کابل در تقاطع -
  حداقل فاصله              ولتاژ      
  سانتی متر 50                                      ولت   220/380
  متر 1                                           کیلو ولت 20
  متر 5/1                                         کیلو ولت   63

  ها مقررات حریم خطوط گاز در مجاورت جاده -
ها و خطـوط لولـه انتقـال گـاز مجـاور یکـدیگر و        این مقررات به منظور تأمین حداقل ایمنی جاده -

  پیشگیري از صدمات احتمالی متقابل به هر یک تدوین گردیده است
  .ساختمان خطوط لوله مالك عمل خواهد بود (B)و ب  (A)مقررات در مورد انواع الف  این -
  .باشد منظور از فاصله بین لوله و جاده در این مقررات فاصله بین محور لوله تا محور جاده می -
 تـا  1هاي درجـه   ها و جاده هاي کشور (آزاد راه بندي جاده تقسیمات وزارت راه و ترابري براي طبقه -
  .) عیناً در این مقررات بکار گرفته شده است4
، نوع ساختمان خطـوط لولـه و نـوع جـاده      ، حداکثر فشار طراحی تعیین فواصل بر مبناي قطر لوله -

  . ها درج گردیده است انجام و درجه اول جداگانه براي هر یک از نوع جاده
م راه موجود نصب گـردد اجـراي   چنانچه شرایط فنی و محلی ایجاب نماید که خطوط لوله در حری -

  طرح منوط به موافقت وزارت راه و ترابري خواهد بود  
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هـا بـر مبنـاي اسـتاندارد      مشخصات ساختمانی خطوط لوله انتقال گاز در محـل تقـاطع بـا جـاده     -
  .مهندسی مصوب شرکت ملی گاز تعیین خواهد گردید

ا براي انوع الف و ب ساختمانی خطـوط  ه حداقل فاصله محور خطوط لوله انتقال گاز از محور جاده -
  . شوند تعیین می جداول زیرلوله به شرح 

پـذیر نباشـد    بـه هـر دلیـل امکـان    استاندارد مذکور  در صورتی که رعایت فواصل مندرج در جداول -
گاز ایران وپـس از تغییـر ضـوابط سـاختمانی خطـوط لولـه امکـان         تقلیل آنها با موافقت شرکت ملی

  پذیرخواهد بود.
ایـنچ   56پوند بر ایـنچ مربـع و قطـر لولـه تـا       1200جداول ضمیمه این مقررات براي فشارهاي تا  -

پونـد بـر ایـنچ     1200. به منظور اطالع از حریم خطوط لوله اي که فشـار بـاالتر از    اند تنظیم گردیده
رکت ملی گـاز  مربع کار می کنند و یا سایر مواردي که در این مقررات به آنها اشاره شده بایدي از ش

  کسب نظر گردد.
  حریم خطوط لوله گاز در مجاورت آزاد راه (برحسب متر)(محور لوله تا محور جاده) :58-6شماره  جدول

  : الف و ب نوع ساختمانی خط لوله، : آزادراه نوع جاده

  حداکثر فشار خط ( پوند بر اینچ مربع)  قطر لوله
  1200  1100  1000  900  800  700  600  500  400  تا  از
-  18  35  35  35  35  35  35  35  35  35  

20  24  35  35  35  35  35  35  35  35  35  
26  30  35  35  35  35  35  35  35  35  35  
32  36  35  35  35  35  35  35  35  40  40  
38  42  35  35  35  35  35  40  40  45  50  
42  50  35  35  35  40  45  50  55  55  60  
52  56  35  35  40  45  50  55  60  65  70  

  : توضیحات
گیرد ارقام مربوط بـه   مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جدول قرار میدر  -

  . فشار باالتر مالك عمل قرار خواهد گرفت
  . در نظر گرفته خواهدشد 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون  400تر از  براي فشارهاي پایین -
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  (محور لوله تا محور جاده) (برحسب متر)1رت آزاجاده درجه حریم خطوط لوله گاز در مجاو :58-7شماره  جدول
  : الف و ب نوع ساختمانی خط لوله ،  1: درجه  نوع جاده

  حداکثر فشار خط (پوند بر اینچ مربع)  قطر لوله
  1200  1100  1000  900  800  700  600  500  400  تا  از
-  18  25  25  25  35  25  25  25  25  25  

20  24  25  25  25  35  25  25  25  25  25  
26  30  25  25  25  35  25  25  30  30  30  
32  36  25  25  25  35  30  30  35  40  40  
38  42  25  25  30  35  35  40  40  45  50  
42  50  30  30  35  40  45  50  55  55  60  
52  56  35  35  40  45  50  55  60  65  70  

  : توضیحات
گیـرد ارقـام مربـوط     در مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جداول قرار می -

  . به فشار باالتر مالك عمل قرار خواهد گرفت
  . در نظر گرفته خواهد شد 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون  400براي فشارهاي پایین تر از  -

  
  (برحسب متر)(محور لوله تا محور جاده)2حریم خطوط لوله گاز در مجاورت آزاجاده درجه  :58-8شماره  جدول

  : الف و ب نوع ساختمانی خط لوله، 2: درجه  نوع جاده

  حداکثر فشار خط ( پوند بر اینچ مربع)  قطر لوله
  1200  1100  1000  900  800  700  600  500  400  تا  از
-  18  20  20  20  20  20  20  20  20  20  

20  24  20  20  20  20  20  20  20  20  20  
26  30  20  20  20  20  20  20  20  25  25  
32  36  20  20  20  20  25  30  30  30  35  
38  42  20  20  20  25  30  35  35  35  40  
42  50  20  25  30  30  35  40  40  45  50  
52  56  25  30  35  35  40  45  50  55  60  

  : توضیحات
گیرد ارقام مربوط بـه   در مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جدول قرار می -

  . فشار باالتر مالك عمل قرار خواهد گرفت
  . در نظر گرفته خواهد شد 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون  400اي فشارهاي پایین تر از بر -
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  جاده)(برحسب متر)(محور لوله تا محور 4و 3گاز در مجاورت آزاجاده درجه  حریم خطوط لوله:58-9شماره  جدول
  : الف و ب نوع ساختمانی خط لوله،  3: درجه  نوع جاده

  ر خط ( پوند بر اینچ مربع)حداکثر فشا  قطر لوله
  1200  1100  1000  900  800  700  600  500  400  تا  از
-  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  

20  24  18  18  18  18  18  18  18  18  18  
26  30  18  18  18  18  18  18  18  18  18  
32  36  18  18  18  18  18  18  18  20  20  
38  42  18  18  18  18  18  20  20  25  25  
42  50  18  18  18  20  20  25  25  30  30  
52  56  18  20  20  25  25  30  30  35  35  

  : توضیحات
گیـرد ارقـام مربـوط     در مواردي که فشار طراحی خط لوله بین فشارهاي مندرج در جداول قرار می -

  . به فشار باالتر مالك عمل قرار خواهد گرفت
  . در نظر گرفته خواهد شد 400پوند بر اینچ مربع فواصل به ستون  400براي فشارهاي پایین تر از  -
  مقررات ایمنی و حریم خطوط لوله نفت و گاز در مجاورت یکدیگر -
لوله (متعلق به شرکت ملی گاز) و خطوط لوله نفت (متعلق به شـرکت ملـی   خطوط  که صورتی در –

نفت) در مجاورت و موازي یکدیگر قرار گیرند رعایت فاصله بـین دو لولـه بـه شـرح منـدرج در زیـر       
  : وري استضر

  حداقل فاصله بین محورهاي دو لوله  قطر بزرگتر
  متر 9  اینچ 22تا 

  متر 5/12  اینچ 40تا  24ز ا
  متر 16  اینچ و باالتر 42

در صورتی که رعایت فواصل مذکور به هر دلیل امکان پذیر نباشد نصب لوله جدید بـه وسـیله هـر     -
  . نامه تعیین خواهد گردید و شرایط در موافقتیک از طرفین منوط به موافقت کتبی طرف دیگر بوده 

هاي تقاطع با یکدیگر بر مبناي سـتاندارهاي   مشخصات ساختمانی خطوط لوله نفت و گاز در محل -
  . گردد مهندسی موجود تعیین می

هاي نفت و گـاز الزم اسـت بـا همکـاري مسـئولین دو شـرکت        در صورت مجاورت و یا تقاطع لوله -
  . کاتدي انجام شودهاي تداخل  آزمایش

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 تفصیلی شهر حلب-طرح جامع 

 

100                                                                              مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا          

چنانچه آثار تداخل کاتدي به اثبات برسد بایدي از طریق اتصال در لوله به وسیله مقاومت الکتریکـی  
. مشروح روش کار بـا توافـق طـرفین تعیـین      و یا از طریق دیگر تداخل مذکور جلوگیري به عمل آید

  . خواهد گردید
اند عملیات  طریق فوق به یکدیگر متصل شده چنانچه روي هر یک از خطوط لوله نفت و گاز که به -

جوشکاري انجام شده الزم است قبالً به طور موقت اتصال الکتریکی بین دو خط به وسیله مسـئولین  
  . ، قطع گردد گیرد خطی که تحت تعمیر قرار می

متري خطوط لوله گـاز و خطـوط لولـه نفـت بـدون       250انجام هرگونه انفجاري در فاصله کمتر از  -
  . گردد متر نیز اخذ مجوز توصیه می 250ازه کتبی شرکت مربوطه ممنوع است و براي بیش از اج
  آهن مقررات حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط راه -
  . متر کمتر نخواهد بود 50فاصله بین محور خطوط آهن و محورخطوط لوله گاز از  -
دارد مهندسی مصـوب شـرکت ملـی گـاز و     هاي بین خطوط آهن و خطوط لوله گاز استان در تقاطع -

  . آهن معتبر خواهد بود مقررات سازمان راه
متـر   250آهن حـداقل   هاي راه فاصله بین خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهرها و از ایستگاه -

  . خواهد بود
افقـت  پذیر نباشد اجراي طرح موکول به مو الذکر به هر دلیل امکان در صورتی که حفظ فواصل فوق -

ها تعیـین خواهـد    . شرایط مربوط به توافق در موافقت نامه باشد آهن می شرکت ملی گاز و سازمان راه
  . گردید

  3ها حریم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه -
متـر از هـر طـرف محـور      250از تاریخ مصوب این قانون احداث هرگونه بنا و سـاختمان در فاصـله   

،  ارج از محدوده شهرها ممنـوع اسـت و در صـورت احـداث بنـا و سـاختمان      خطوط انتقال گاز در خ
شرکت ملی گاز ایران مجاز است با حضور نماینده ژاندارمري و یا شـهربانی و یـا بخشـدار اقـدام بـه      

  . گونه خسارتی ازاین بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد انهدام آن نماید وهیچ
متـر مـذکور در ایـن     250است در مواردي که انتخاب فاصـله  : شرکت ملی گاز ایران مجاز  1تبصره 

  .قانون را با توجه به مقتضیات فنی و محلی ضروري نداند فاصله کمتري را تعیین نماید
: احداث بنا و ساختمانی که فقط بـه منظـور اسـتفاده از دریـا باشـد در صـورتی کـه طبـق          2تبصره 

                                                
 شمسی 1350خرداد  31مصوب  -1
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  . تی نگردد مجاز خواهد بودتشخیص شرکت ملی گاز ایران موجب خرابی و خسار
 11هایی قبل از تصویب این قانون بـین حـریم مـذکور در مـاده      چه ابنیه و ساختمان : چنان 3تبصره 

هـاي مـذکور در ایـن قـانون      و حـریم  1374اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه 
قـانون   11بـر اسـاس مـاده    ایجاد شده باشد و شرکت ملی گـاز ایـران انهـدان آن را ضـروري بدانـد      

  . اساسنامه شرکت ملی نفت ایران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد
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  ضوابط مربوط به حریم شهر -9
  کشتارگاه -9-1
، در محـدوده پیرامـونی روسـتاها و     یابی و احداث کشتارگاه در داخل محدوده قانونی شـهرها  مکان -

  . ان و در حریم استحفاظی شهرها ممنوع استنقاط مسکونی واقع در سطح شهرست
یابی و احداث کشتارگاه در اراضی کشاورزي و جنگلی و درمجاورت مراکز خدماتی و صـنعتی   مکان -

هاي اصلی و مراکـز تفریحـی وگردشـگري     ، در مجاورت راه کند که همجواري با آنها ایجاد اشکال می
  . ،ممنوع است هامشکل زاستهاکه وجود کشتارگاه درنزدیکی آن وسایر کاربري

یابی و احداث کشتارگاه نباید در مسیر وزش باد غالب بـه سـمت نقـاط سـکونت و فعالیـت و       مکان -
  . تفریح در نزدیکی آنها باشد

، بـه   هاي آب زیرزمینی تخلیه شود هاي سطحی و یا در نزدیک سفره باید به آبنفاضالب کشتارگاه  -
  . ب آلودگی شودطوري که به آن نفوذ کرده و موج

یابی و احداث کشتارگاه رعایت کلیه موازین فنی و بهداشتی و اقتصادي و همچنین  در هنگام مکان -
احداث سیستم تصفیه فاضالب و با تأیید رساندن طرح مربوطه در سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت     

  . الزامی است
بیعـی و مصـنوع و ضـوابط و    هـاي عوامـل ط   یابی و احداث کشتارگاه رعایت کلیـه حـریم   در مکان -

  . هاي مربوطه در مورد ساخت و ساز الزامی است مقررات سازمان
  حریم کشتارگاه دام و طیور -

. بـه جـز مـوارد مـذکور      باشـد  ها نسبت به عوامل طبیعی و مصنوعی به شرح زیر مـی  حریم کشتارگاه
  . رعایت حریم کلیه عوامل طبیعی و مصنوعی الزامی است

  متر 3000      یزیست محیطفاصله از حریم 
  متر 1000        فاصله از مراکز مسکونی

  متر 500        فاصله از مراکز درمانی
  متر 500        فاصله از مراکز آموزشی

  متر 150      حداقل فاصله از محور جاده اصلی
  متر 100      فاصله از محور جاده روستایی
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  متر 300          آهن فاصله از راه
  رمت 1000         فاصله از فرودگاه

  متر 1000   ، دریاچه و دریا ، تاالب فاصله از بوستان ملی
  متر 200  فاصله از پناهگاه حیات وحش و اثر طبیعی ملی

  متر 800      فاصله از رودخانه فصلی یا دایمی
  متر 1000   فاصله از قنات یا چاه مصرفی آب آشامیدنی

  متر 1000    فاصله از قنات یا چاه ویژه سایر مصارف
  متر 500      ز نظامی یا انتظامیفاصله از مراک

  متر 200  حداقل فاصله از محور بزرگراه و جاده ترانزیت
  متر 200      فاصله از حریم آزادراه و بزرگراه

  گورستان -9-2
  . یابی و احداث گورستان باید به همراه تجهیزات و تأسیسات وابسته به آن باشد مکان -
ه مصـوب شـهري و روسـتایی و محـدوده پیرامـونی      یابی و احداث گورستان در داخل محدود مکان -

  . ، ممنوع است (محدوده تأثیر گذار از نظر زیست محیطی) روستاهاي فاقد طرح
هـاي واقـع در معـرض توسـعه احتمـالی آتـی        یابی و احداث گورستان باید در خارج از زمـین  مکان -

  . شهرها و روستاها باشد
،اما داشتن دسترسی مناسب به  هاي اصلی ممنوع است هیابی و احداث گورستان درمجاورت را مکان -

  . هاي اصلی الزامی است راه
  . % به باال ) ممنوع است15یابی و احداث گورستان در سطوح شیبدار (  مکان -
، فعالیت و تفـریح   یابی و احداث گورستان در مسیر وزش بادهاي غالب به سمت نقاط سکونت مکان -

  . ممنوع است
، ایجاد کمربند سـبز در اطـراف آن و محصـور     و احداث گورستان درختکاري محوطه آنیابی  مکان -

  . ها و تأسیسات وابسته الزامی است نمودن محوطه گورستان با ساختمان
سال آینده و بـر اسـاس فرمـول زیـر      25ظرفیت و وضعیت گورستان پیشنهادي باید حداقل براي  -

  : درنظر گرفته شود
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S =  
Pt ×T×K2/0  

m 

Sسطح گورستان براي جمعیت آتی =  
Pt  اضافه جمعیت در آینده =  
K(ناخالص) مساحت هر قبر =  
Tزمان استفاده از قبر =            m حد متوسط عمر در شهر =  
  . گورستان شهر باید مجهز به دستگاه تصفیه فاضالب باشد -
  . است الزامی  ستان گور  یابی و احداث طبیعی و مصنوع در مکان هاي عوامل رعایت کلیه حریم -
  . هاي ذیربط در این زمینه ضرورت دارد سازمان توجه به اصول و معیارهاي فنی مربوط به-

  محل دفع زباله -9-3
، تا یـک کیلـومتري    یابی محل دفع زباله در داخل محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مکان -

  . ز سکونت و در مسیر آنها ممنوع استمحدوده مصوب روستاها با حدود تقریبی روستاها و مراک
  . ، فعالیت و تفریح ممنوع است یابی محل دفع زباله در مجاورت مراکز سکونت مکان -
  . ، ممنوع است یابی محل دفع زباله در نقاطی که ایجاد مناظر زشت کند مکان -
ناسـب ممنـوع   یابی محل دفع زباله در اراضی کشاورزي و جنگلی و اراضـی مرتعـی بسـیار م    مکان -

  . است
  . % ممنوع است15یابی محل زباله در اراضی با شیب باالي  مکان -
، وجـود خـاك قابـل     هـاي مـدفون شـده    توجه به وجود خاك مناسب و کافی جهت پوشـش زبالـه   -

کاري و بوته کاري با توجه بـه نـوع زبالـه و     استفاده به کود و یا قابلیت تبدیل به فضاي سبز و جنگل
  . زباله الزامی است چگونگی دفن

هاي زیرزمینی و سطحی و عدم آلـوده شـدن    یابی محل دفن زباله باید با توججه به سطح آب مکان -
  . آنها باشد

هـاي سـطحی و    یابی محل دفـن زبالـه نبایـد در مسـیر وزش بادهـاي غالـب یـا حرکـت آب         مکان -
  . ، سکونت و تفریح باشد زیرزمینی به سمت نقاط فعالیت

بی محل دفن زبالـه بایـد امکـان دسـتیابی و تهیـه آب مـورد نیـاز جهـت مصـارفی چـون           یا مکان -
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  . هاي حمل زباله و یا جلوگیري از حریق احتمالی را درنظر گرفت شستشوي ماشین
هاي عوامل طبیعی و مصنوع و قوانین و معیارهـاي   یابی محل دفن زباله باید به کلیه حریم در مکان -

  . کرد هاي مربوطه توجه سازمان
  .باشد داشته سال 15 – 20مکان دفن داراي عمري معادل حداقل  -
  . امکان تملک زمین براي مدیریت مواد زاید میسر باشد -
  . ، آثار باستانی و تاریخی باشد هاي مسکونی مکان دفن به دور از محل -
  . مقبولیت عامه داشته باشد -
سـوز بیمارسـتانی در صـورت     ار واحد تولید و زبالهقابل توسعه جهت مصارف بازیافتی ازجمله استقر -

  . امکان میسر باشد

  هاي ساختمانی محل انباشت نخاله -9-4
  . شود هاي ساختمانی در نزدیکی محل دفن زباله توصیه می یابی محل انباشت نخاله مکان -
م اسـتحفاظی  هاي ساختمانی باید در خارج از محدوده قانونی و حـری  یابی محل انباشت نخاله مکان -

  . ، محدوده مصوب روستاها و محدوده پیرامونی روستاها باشد شهرها
هاي ساختمانی در مجاورت مراکز سکونت و فعالیت و تفریح ممنـوع   یابی محل انباشت نخاله مکان -

  . است
ممنـوع اسـت امـا دسترسـی      اصـلی  هاي سـاختمانی در مجـاورت راه    یابی محل انباشت نخاله مکان -

  . راه اصلی الزامی است داشتن به
  . هاي ساختمانی بایددرفاصله مناسب ازمراکز سکونت باشد یابی محل انباشت نخاله  مکان -
هاي ساختمانی در اراضی بایر غیر قابل استفاده و اراضـی مرتعـی بـا     یابی محل انباشت نخاله مکان -

  . پوشش گیاهی پراکنده مجاز است
  . %ممنوع است15ي ساختمانی در اراضی با شیب باالي ها یابی محل انباشت نخاله مکان -
  . کننده ممنوع است هاي ساختمانی در نقاطی که ایجاد مناظر زشت یابی محل انباشت نخاله مکان -
هـاي   هاي ساختمانی باید به صورتی باشد که از انباشت پراکنده نخاله تعیین محدوده انباشت نخاله -

  . ساختمانی جلوگیري شود
هـاي عوامـل طبیعـی و مصـنوع و      هاي ساختمانی رعایت کلیه حریم یابی محل انباشت نخاله مکان -

  . هاي مربوطه الزامی است قوانین و معیارهاي سازمان
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  خانه فاضالب تصفیه -9-5
خانه در داخل محـدوده قـانونی مصـوب شـهرها و روسـتاها و محـدوده        یابی و احداث تصفیه مکان -

  . ه تأثیرگذار از نظر زیست محیطی) ممنوع استپیرامونی روستاها (محدود
خانه فاضالب در حریم استحفاظی شـهرها بـا توجـه بـه مسـائل زیسـت        یابی و احداث تصفیه مکان -

  . محیطی بالمانع است
  . فاضالب درمجاورت مراکز سکونت وفعالیت ممنوع است  خانه تصفیه احداث  و یابی   مکان -
  . انه فاضالب در اراضی کشاورزي و اراضی مرتعی مناسب ممنوع استخ یابی و احداث تصفیه مکان -
خانه فاضالب در مسیر وزش بادهاي غالـب بـه سـمت مراکـز سـکونت و       یابی و احداث تصفیه مکان -

  . فعالیت و در نزدیکی آنها نباشد
  . استخانه فاضالب الزامی  یابی و احداث تصفیه رعایت کلیه موازین فنی زیست محیطی در مکان -
کیلـومتري تصـفیه خانـه     6هاي ذیربط موظفند از هرگونه سـاخت و سـاز تـا حـریم      کلیه دستگاه -

  . جلوگیري نمایند
  ها الزامی است  خانه کاري در اطراف تصفیه ایجاد کمربند درخت -
  . % ممنوع است15خانه فاضالب در اراضی با شیب باالي  یابی و احداث تصفیه مکان -
  . ضالب باید در اراضی پآیین دست شهر مکان یابی و احداث شودخانه فا تصفیه -
هـاي مربوطـه در    هاي عوامل مصنوع و طبیعی و اصول و معیارهاي فنی سازمان رعایت کلیه حریم -

  . زمینه ساخت و ساز الزامی است

  مراکز تحقیقاتی و آموزشی -9-6
، جنگلـی و مرتعـی بسـیار     اورزيیابی و احداث مراکز تحقیقـاتی و آموزشـی در منـاطق کشـ     مکان -

مناسب به جز در موارد وابسته بودن کارکرد آنها به مناطق مذکور و عدم امکان ایجاد آنهـا در سـایر   
یابی و احداث مراکز تحقیقاتی و آموزشی بایـد زیـر    . در مواردي استثنایی، مکان ، ممنوع است مناطق

  . غال صورت بگیردهاي مربوطه و با رعایت حداقل سطح اشت نظر سازمان
هـا   یابی و احداث مراکز تحقیقاتی و آموزشی رعایت ضوابط و مقررات مربـوط بـه سـازمان    در مکان -

  . الزامی است
.  شـود  درصد سطح کـل زیربنـا توصـیه مـی     40سطح زیربناي فضاهاي تحقیقاتی و آموزشی حدود  -
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سایر فضـاهاي غیـر سرپوشـیده    شود که جهت احداث فضاي سبز باغچه و  % بقیه نیز پیشنهاد می60
  . مورد نیاز مصرف گردد

یابی و احـداث مراکـز تحقیقـاتی و آموزشـی و      رعایت حریم کلیه عوامل طبیعی و مصنوع در مکان -
هاي  ها که توسط سازمان ، مهندسی مربوط به ساخت و ساز همچنین توجه به اصول و معیازهاي فنی

  . ، الزامی است مربوطه ارایه شده باشد

  ها ضوابط استقرار مرغداري -9-7
 -2535و دستور العمل شـماره   23/02/1370مورخ  3-573طبق ضوابط به پیوست بخشنامه شماره 

هـا بایـد    ، مرغداري دفتر محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 08/08/1370مورخ  32
ی شـهري خطـی اسـت    . محدوده زیست محیط خارج از محدوده زیست محیطی شهرها استقرار یابند
. در بیـرون از محـدوده زیسـت محیطـی واحـد       فرضی به شعاع دو کیلومتر از محدوده قانونی مصوب

. واحد مرغداري بـیش از   متر از مراکز مسکونی فاصله داشته باشد 50هزار قطعه باید  30مرغداري تا 
عالوه بر این در اسـتقرار   . متري از مراکز مسکونی است 700هزار قطعه نیز ملزم به رعایت فاصله  30

  . هاي مرغداري باید به نکات زیر توجه کرد واحد
  جلوگیري از استقرار مرغداري در جهت شیب به سمت شهر و نقاط مسکونی -
  جلوگیري از استقرار مرغداري در جهت وزش باد به سمت شهر و نقاط مسکونی -
  اي مسلط به آن ت یا در پهنههاي آب وقنوا جلوگیري از استقرار مرغداري درحریم چاه -
هاي ارتفاعـات   جلوگیري از استقرار مرغداري در حریم راه ورودیه مناظر طبیعی و محیطی و دامنه -

  هاي پر تردد گردشگران و مسافرین مشرف به شهر و محل
  ها جلوگیري از استقرار مرغداري در حریم اراضی کشاورزي درجه یک و باغ -

  یزات از عوامل و عوارض طبیعی و مصنوعیتأسیسات و تجهحریم  -9-8
،  ، پارکینـگ اتوبـوس و کـامیون    هـاي بـاربري و مسـافربري    ، ترمینـال  ، گورستان بار میدان میوه و تره
. رعایـت   هاي بین شهري باید با رعایت فواصل ذیل از عوامل ذکر شده مستقر شـوند  کارواش اتوبوس

  . ل طبیعی و مصنوعی الزامی استسایر موارد ذکر شده در مورد حریم سایر عوام
  متر  1500        ، تاالب یا چشمه فاصله از دریاچه

  متر 500        فاصله از رودخانه فصلی یا دایمی
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  متر 1000      فاصله از قنات یا چاه آب آشامیدنی
  متر 200      فاصله از قنات یا چاه ویژه سایر مصارف

  متر 150          آهن فاصله از حریم راه
  متر 200        آزاد راه و بزرگراهفاصله از حریم 

  متر 150        فاصله از حریم جاده بین شهري
  متر 100        فاصله از حریم جاده روستاي

  متر 400          فاصله از مراکز درمانی
  متر 300          فاصله از مرکز آموزشی

  متر 300        فاصله از مراکز نظامی یا انتظامی
  متر  300        فاصله از مراکز زیارتی یا تفریحی

  متر 400          فاصله از مراکزمسکونی
  متر 300           فاصله از فرودگاه

    

  اساس طرح جامع -10
که توسـط شـوراي عـالی معمـاري و شهرسـازي در       "تشخیص اساس طرح جامع شهر"دستورالعمل

کلیـات  "به تصویب رسیده است، داراي دو بخش مجزاست. بخش اول تحت عنـوان  23/12/63مورخ 
هـاي طـرح دارد کـه از    ها و سیاستاشاره به ضروریات، اولویت "جامع سرزمین محتواي نظري طرح

گـردد و  بخـش دوم    اي منتج می هاي کالن کشوري در سطوح مختلف ملی و منطقه طرحها و برنامه
  به محتواي اصلی یا موارد اساسی طرح جامع شهر در قالب مصادیق و عناوین مختلف می پردازد.

هاي ذکور، درواقع خواهان تشریح و توضیح ضروریات، راهبــردها و سیاستبخش اول دستورالعمل م
گوناگونی است که در تدوین و تهیه اهداف و سیاستهاي اصلی طرح جامع شهر، از آنها استفاده شـده  

لحاظ ساختاري از اهمیـت بـاالیی برخـوردار هسـتند. مجموعـه ضـروریات و راهبردهـاي          است و به
هاي کـالن کشـوري   ها و سیاست گذاريحصول مجموعه پیشنهادات طرحمذکور، به طور مشخص م

-کنندگان طرح اي و محلی است که مدنظر قرار دادن آنها توسط تهیهدر سطوح مختلف ملی، منطقه

توان انکـار کـرد    هاي توسعه و عمران (جامع) شهرها ضروري و به نوعی اجباري است. هرچندکه نمی
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اي در  کننـده  قتصادي و فرهنگـی هـر شـهري تـأثیر زیـاد و تعیـین      هاي خاص اجتماعی، ا که ویژگی
  هاي اصلی طرح جامع آن شهر دارد. چگونگی انتخاب و تدوین نوع اهداف و سیاست

هاي  نامه با این توصیف، در تدوین و تهیه طرح جامع ، عالوه بر رعایت تمامی قوانین، مصوبات و آئین
هاي فرادست نیـز در سـطوح مختلـف ملـی،      هادات طرحکشور در حوزه شهرسازي، راهبردها و پیشن

اي و محلی مدنظر بوده است و از تلفیق آنها با ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي شهر  منطقه
  ، طرح توسعه و عمران آن تدوین و ارائه شده است.حلب

مع هـاي جـا   بخش دوم دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر صـراحتاً مـوارد اساسـی طـرح    
باشـد. بطـوري کـه    شمرد. استنباط کارشناسان امور شهري از این موارد متفـاوت مـی   شهري را برمی

برخی معتقدند موارد اساسی چندین مورد خاص همچون جمعیـت، محـدوده شـهر، سـاختار اصـلی      
معابر و نظایر اینها بوده و این موارد، بدون استثناء در هر طرح جامع شهري، یکسـان بـوده و ایجـاد    

است. برخی نیز بـر خـالف    4تغییر در آنها مستلزم طرح موضوع در شوراي عالی معماري و شهرسازي
نظر مذکور اعتقاد دارند که موارد اساسی مذکور در واقـع مصـادیقی بـیش نیسـتند کـه اساسـی یـا        

باشد. به عبارت دیگر، یک مورد همچـون تـراکم    غیراساسی بودن آنها در هر طرح جامعی متفاوت می
تواند اساسی باشد ولی در طرح شهر دیگري، اساسـی قلمـداد    ختمانی در طرح جامع یک شهر میسا

نشود و در کمیسیون ماده پنج قابل طرح و تصویب باشد. در واقع با این نگاه، اساسی بودن به عنـوان  
  شود.   صفت واژه تغییر و نه واژه مورد یا موارد تلقی می

هـاي مداخلـه مراجـع قـانونی      مشخص کـردن دقیـق حـوزه    هدف از تدوین اساس طرح جامع شهر،
باشد. به طوریکه کمیسیون ماده پنج فقط در چـارچوب   ها می ربط در زمینه تصویب اینگونه طرح ذي

موارد غیراساسی بتواند به انجام تغییرات در طرح تفصـیلی بپـردازد  و تغییـر مـوارد اساسـی توسـط       
  شورایعالی معماري و شهرسازي صورت گیرد.

گزارش حاضر نیز با اعتقاد به اینکه موارد اساسی در تمامی طرحهاي جامع شهري یکسان و همسان 
نیست تدوین شده است. بر همـین اسـاس، از ایـن دیـدگاه، عـالوه بـر مـوارد اساسـی ذکرشـده در          
دستورالعمل تشخیص اساس طـرح جـامع شهر(مصـوب شـورایعالی معمـاري و شهرسـازي)، مـوارد        

ز وجود دارند که تشخیص آنها مستلزم شناخت اهداف و سیاستهاي طرح جامع هر اساسی دیگري نی
                                                

ریزي و توسعه استان تغییر اساسی در  ه به تفویض اختیار تصویب طرح شهرهاي کوچک به شوراي برنامهبا توج 4
 باید به تصویب شوراي مذکور در استان برسد. طرح جامع می
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  شهر می باشد.
با در نظرگرفتن تمامی موارد مذکور، از نظر این مشاور ایجاد تغییرات مشخص ذیل در طـرح جـامع   

گردد و انجـام اینگونـه تغییـرات صـرفاً از اختیـارات       ، به عنوان موارد اساسی محسوب میحلبشهر 
  آید: راي عالی معماري و شهرسازي به حساب میشو

  بندي شبکه معابراستخوان -10-1
تغییر در استخوانبندي شبکه معابر پیشنهادي این طرح از بعد عملکـرد آنهـا ماننـد تغییـر عملکـرد      
کنارگذر، شریانی درجه دو فرعی(معابري که واحدهاي خدماتی مقیاس شهري بر آنهـا اسـتوار شـده    

  آنها.است) و نظایر 

  هاي عمده شهريکاربري-10-2
، پهنه و محورهاي عملکردي با مقیاس شـهري بـا در نظرگـرفتن سـرانه و     حلبدر طرح جامع شهر 

اند. بطور کلی تغییر نوع عملکرد و موقعیت  هاي مشخص جانمایی شده اي آنها در قسمت نقش توسعه
  گردد. آنها جزء تغییرات اساسی محسوب می

  م شهرمحدوده و حری -10-3
محدوده شهر بر اساس عوامل مختلفی تعیین شده است و از عناصر اصـلی طـرح جـامع شـهري بـه      

آید. بدین ترتیب هرگونه تغییر در آن (در قالب کاهش یا افزایش) جـزء تغییـرات اساسـی     حساب می
  گردد.  محسوب می

هرگونـه تغییـر در    ریـزي و توسـعه اسـتان   با توجه به تعیین و تصویب حریم شهر در شوراي برنامـه  
  گردد.محدوده حریم و ضوابط و مقررات اجرایی آن، جزو تغییرات اساسی محسوب می

  محیط زیست -10-4
در تهیه و تدوین این طرح، غالباً تمامی ضـوابط و مقـررات زیسـت محیطـی ایجـاد و توسـعه بسـتر        

پیرامـون آن   مناسب فعالیت و سکونت، رعایت گردیده اسـت. موقعیـت شـهر در منطقـه و طبیعـت     
نماید که در تمامی امور عمرانی به مسائل زیست محیطی توجه اساسی گـردد و عـدول از    ایجاب می

نهایت زیانباري به وجود آورد که امکان بر طرف کـردن آنهـا در اغلـب مواقـع      آنها می تواند نتایج بی
ی و شـهري و یـا ایجـاد    گردد که قبل از هرگونه عملیات عمران وجود ندارد. بدین ترتیب پیشنهاد می

هر نوع فعالیتی در شهر و حریم آن، اصول مسلم حفاظت محیط زیست رعایت گردد. بر این اسـاس،  
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ایجاد هرگونه کاربري یا فعالیت که مغایر ضوابط و مقررات محیط زیسـت مـی باشـد جـزو تغییـرات      
هر، تغییـرات اساسـی   آید. همچنین تغییر کاربري باغاتو اراضی زراعی اطراف شـ  اساسی به حساب می

هرگونه دخل و تصـرف در ایـن    حلبشود.با توجه به وجود حرایم راه و رودخانه در شهر محسوب می
  حرایم جزء تغییر اساسی در طرح محسوب شده و موجبات بروز مشکالت عدیده در شهر گردد.

  انواع کاربري و سرانه هاي پیشنهادي -10-5
ها و سرانه آنهـا  ه و امکانات توسعه کالبدي شهر، انواع کاربريدر این طرح بر پایه جمعیت برآورد شد

هاي شهري و ساختار مـدون سـرانه آنهـا جـزو     مند کاربري تعیین شده است. تغییر در مجموعه نظام
هـاي مسـکونی و خـدماتی    ها بـویژه سـرانه  باشد. همچنین تغییر در میزان سرانه تغییرات اساسی می

گردد. در واقع، تغییرات اساسی در ایـن حـوزه    رات اساسی محسوب میاي نیز جزو تغیی مقیاس محله
هـا در قالـب   عبارت است از به هم زدن ارتباط ساختاري بین تعداد جمعیت، نوع و ماهیـت کـاربري  

حد وحصر در هریک از آنها باعث خواهد شد که کل نظـام  نظام تقسیمات کالبدي چراکه تغییرات بی
ر بستر محالت پیشنهادي و محدوده شهر متالشی گـردد. بـا توجـه بـه     ها دتوزیع جمعیت و کاربري

هـاي   اي منوط بـه عـدم تغییـر در سـرانه     موارد فوق، تغییر مکانی صرفاً عناصر خدماتی مقیاس محله
  شود. مربوط به آنها جزو تغییرات اساسی محسوب نمی

  ضوابط و مقررات اجرایی -10-6
هـاي   با توجه به اهداف و سیاست حلبشهر  تفصیلی - معمجموعه ضوابط و مقررات اجرایی طرح جا

طرح و بر اساس هرچه بهتر و بیشتر اجرایی کردن مجموع پیشنهادات تدوین شـده اسـت و تمـامی    
اجزا آن از یک طرف و چارچوب کلی آن از طرف دیگر با سـاختار اصـلی ایـن طـرح از همـاهنگی و      

موعــه ضـوابط و مقــررات از اهمیــت و جایگــاه  انسـجام بــاالیی برخــوردار اسـت. برخــی از اجــزا مج  
تري برخوردارند که ایجاد هرگونه تغییر در آن مستلزم بـازنگري اساسـی و تغییـرات زیـاد در      اساسی

ها، حداکثر تـراکم سـاختمانی    باشد. این عناصر و اجزا عبارتند از: حد نصاب تفکیکها میسایر بخش
ریب سـطح اشـغال در هـر یـک از منـاطق تراکمـی       مجاز، حداکثر تعداد طبقات مجاز و حداکثر ضـ 

  مسکونی.
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