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  پيشگفتار

كيلومتري شمال شهر زرنـد و تقريبـا    65هكتار واقع در حدود  330شهر كيانشهر با مساحتي حدود 
اين شهر كه . هاي معروف كوهبنان قرار داردهاي غربي كوهكيلومتري جنوب شهر كوهبنان در دامنه 21در 

فضايي زيادي شده است و عدم ـ در سه دهه اخير دچار تغييرات كالبدي باشد،مركز بخش كوهبنان نيز مي
  .وجود طرح و برنامه، موجبات تسريع توسعه شتابان شهر را فراهم نموده است

ريزي اين شهر مياني در دستور كار قرار گرفت و بـر اسـاس   ـ تفصيلي، برنامههاي جامع با رواج طرح
اداره كـل راه و   سـط ــ تفصـيلي شـهر كيانشـهر تو    تهيه و تدوين طرح جـامع  6189/89/84شماره قرارداد 

  . استان كرمان، به مهندسين مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر ابالغ گرديد شهرسازي
هاي ميـداني و  سپس به منظور انجام مطالعات بر اساس شرح خدمات همسان قرارداد طرح، برداشت
ريزي دقت برنامه مطالعات محلي در دستور كار كارشناسان اين مشاور قرار گرفت و در راستاي ارتقاي سطح

-فناوري برتر قرن، استفاده از انـواع نـرم   10به عنوان يكي از ) GIS(استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي

ها و تدقيق آن با مديريت شهري، جهت تهيه پايگاه داده افزارهاي ترسيمي و تحليلي، پايش چندباره كاربري
  .ور كار قرار گرفتهاي توصيفي در دستاطالعات مكاني با انواع داده

شايسته است با حمايت همه جانبه مديران شهري، جلوگيري از بورس بازي زمين در حاشـيه شـهر،   
رعايت ضوابط و مقررات، عدم برخوردهاي غير كارشناسي و سياسي با پديده شهر بـه عنـوان يـك مصـنوع     

هـاي  و سـاز و توسـعه  آراسته چند بعدي بتواند در كاهش مسائل و معضالت شـهري و روانبخشـي سـاخت    
  .عمراني موثر باشد
مسئولين و دست اندركاراني كه در پيشـبرد ايـن طـرح بـه عنـوان منشـور       از كليه جا دارد در اينجا 

رياسـت   خـداد مقبلـي  اند، به ويژه جناب آقاي مهنـدس  اساسي توسعه شهري كيانشهر سهم بسزايي داشته
مـديريت محتـرم شهرسـازي و     حافظيآقاي مهندس  و شهرسازي استان كرمان، جناب اداره كل راهمحترم 

و شهرسازي استان كرمـان، شـهردار محتـرم شـهر كيانشـهر، جنـاب آقـاي مهنـدس         اداره كل راه معماري 
  .نهايت تقدير و تشكر گرددمعاونت شهرسازي و معماري شهرداري كيانشهر  صيفوري

اند ضمن جلب رضـايت همگـان،   اميد است اين طرح با همت دست اندركاران و مسئولين اجرايي بتو
   .قرار گيرد كيانشهرمبنا و مايه پاسخدهي براي عمران و آباداني شهر 

  مدير اجرايي طرح  ـ محمد ملت پرست
  1393زمستان تهران  ـ 
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 ::شرح همكارانشرح همكاران

  مصطفي بهزادفر:  مدير پروژه
  محمد ملت پرست:  مدير اجرايي طرح

علي برين، غالمعلي  مصطفي بهزادفر، محمد ملت پرست،:  شوراي راهبري:  شوراي راهبري
 پوربهزادي، حميده يگانه

 همكار بخش مسئول بخش بخش
مطالعات پايه: مرحله اول

 محمدرضا شيخي پيمان خدابخش مطالعات فرادست
 ساير همكاران كمال ترابيمطالعات اجتماعي و اقتصادي
نژاد و ساير همكارانعلي علي محمدرضا شيخي برداشت ميداني و تحليل  

 پيمان خدابخش پيمان خدابخشطالعات زيرساختهاي شهريم
 -  علي اكبر شمسي پورمطالعات طبيعي و زيست محيطي
ملكي حسن  غالمعلي بهزاديمطالعات حمل و نقل و ترافيك  

رشيدي سعيد سامانه اطالعات جغرافيايي شهري   محمدرضا شيخي 
 محمدرضا شيخي علي برين تحليل ضوابط و مقررات

 پيمان خدابخش پيمان خدابخشت سازمان فضايي كالبديمطالعا
زادهآرش فاضل پشتيباني، چاپ و تكثير   - 

هامعصومه شيخبندي مطالعات و تدوين اهداف عملياتيجمع   - 
تهيه طرح، اصول و معيارهاي طراحي: مرحله دوم  

هامعصومه شيخ طراحي سازمان فضايي  ـ 
فينيلوفر سي الهام سوري طراحي شهري  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 

  ت

شاور آرما  ن   ند

ع  یا -ح جا ی     ی
  فهرست گزارش

 1 .............................................................. يشهر خاص مناطق و شهر در يشهرساز و يساختمان مقررات و ضوابط اتيكل -5

 1 ............................................................................................... يتخصص يها واژه مفهوم و هيپا لاصو و فيتعار - 5-1

 1 ........................................................................................................................... هيپا اصول و فيتعار -1- 5-1

 6 ...................................................................................................................... يفن و يتخصص يها واژه -2- 5-1

 17 .................. ) منطقه هر اجزاء كيتفك به(  منطقه هر در ساختمان احداث و كيتفك ، نيزم از استفاده نحوه به مربوط ضوابط - 5-2

 17 .............................................................................................................................. يمسكون منطقه -1- 5-2

 24 ................................................................................................................................ يآموزش حوزه -2- 5-2

 26 ................................................................................................................................. يدرمان حوزه -3- 5-2

 27 ................................................................................................................................. يمذهب حوزه -4- 5-2

 27 ................................................................................................................................ يفرهنگ حوزه -5- 5-2

 27 ...................................................................................................................... يانتظام – يادار حوزه -6- 5-2

 28 .................................................................................................................................. ينظام حوزه -7- 5-2

 29 .................................................................................................................... يستيتور - يحيتفر حوزه -8- 5-2

 29 ................................................................................................................................. يورزش حوزه -9- 5-2

 30 ........................................................................................................................... سبز يفضا حوزه -10- 5-2

 30 ....................................................................................................... يشهر زاتيتجه و ساتيتأس حوزه -11- 5-2

 31 ............................................................................................................ يانباردار و نقل و حمل حوزه -12- 5-2

 32 .................................................................................................................... يخدمات - يتجار حوزه -13- 5-2

 35 ...................................................................................................... رمزاحميغ يصنعت و يكارگاه حوزه -14- 5-2

 35 .............................................................................................................................. ممنوعه ميحرا -15- 5-2

 39 ................................................................................................................ گذرها و معابر به مربوط ضوابط - 5-3

 47 ..................................................................................................... نگيپارك جاديا يعموم مقررات و ضوابط - 5-4

 60 ........................................................................................................................... باغات و يزارع ياراض - 5-5

 62 ........................................................................................... شهر ميحر يبند پهنه به مربوط مقررات و ضوابط - 5-6

 64 .................................................................. يحركت و يجسم نيمعلول يبرا يمعمار و يشهرساز مقررات و ضوابط - 5-7

 73 ........................................................................... انشهريك شهر يليتفص -جامع طرح ياساس يها رتيمغا آستانه - 5-8

 73 ......................................................................................................................... شهر ييفضا سازمان -1- 5-8

 74 ............................................................................................ يريپذ تيجمع تيظرف و يتيجمع احتماالت -2- 5-8

 75 ................................................................................................................. توسعه يكل حدود و جهات -3- 5-8

 76 ........................................................................................................ يشهر يها يركارب سرانه و سطوح -4- 5-8

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 

  ث

شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  فهرست جداول

 ٣٥ ............................................................................. ياريآب يها شبكه و انهار به مربوط ميحرا: 1- 5-4 شماره جدول

 ٣٦ ......................................................................................... يقو فشار خطوط ميحر زانيم: 2- 5-4 ارهشم جدول

 ٣٩ ................................................................................. يدسترس طول اساس بر عرض حداقل: 3- 5-4 شماره جدول

 و پر يبافتها در درجه 70 تا 50 نيب تقاطع يايزوا يبرا گردش شعاع و) پخ( ديد مثلث وتر حداقل زانيم نييتع: 4-5- 4شماره جدول
 ٤٧ ............................................................................................................................................... يخال

 ٤٧ ................................ درجه 110 تا 70 نيب تقاطع يايزوا يبرا) پخ( ديد مثلث وتر حداقل زانيم نييتع: 5- 5-4 شماره جدول

 ٤٧ ................................. درجه 110 از شيب يايزوا با تقاطع يبرا) پخ( ديد مثلث وتر حداقل زانيم نييتع: 6- 5-4 شماره جدول

 ٥٢ ............................................................... پاركينگها اصلي هايراهرو براي پيشنهادي عرضهاي:   7- 5-4 شماره جدول

 ٥٣ .............................................................................. مختلف هاي پاركينگ در جاپارك اندازه:   8- 5-4 شماره جدول

 ٥٧ .............................................. عمومي هاي پاركينگ در ميجس معلولين براي جاپاركها تعداد حداقل: 9- 5-4شماره  جدول

 ٥٨ ............................................................................................ شهري معابر فني ضوابط:   10- 5-4 شماره جدول

 ٥٨ ............................................................. )متر( محلي خيابانهاي در ها تقاطع بين فاصله حداقل: 11- 5-4 شماره جدول

 ٥٩ ................................................................... مختلف هاي كاربري براي دسترسي عرض حداقل: 12- 5-4 شماره جدول

 ٧٦ ............................................. ها يكاربر رتيمغا آستانه و  اشغال سطح حداكثر ك،يتفك نصاب حد: 13- 5-4 شماره جدول

 ٧٧ .................................................................. ها سرانه رتيمغا آستانه و  يشنهاديپ يها سرانه: 14- 5-4 شماره جدول 

   

  فهرست تصاوير

 39 ....................................................... ) شده ساخته بافت(  بست بن كوچه طول نييتع نحوه: 1-5- 4شماره شكل

 40 ......................................................... ) شده ساخته بافت(  باز بن كوچه طول نييتع نحوه: 2- 5-4 شماره شكل

 40 .................................................................................... يشنهاديپ يها دوربرگردان:  3- 5-4 شماره شكل 

 41 ..........................................................................................كوچه طول نييتع نحوه: 4- 5-4 شماره شكل 

 43 .............................................................................. محور ريغ از ضيتعر محاسبه نحوه: 5- 5-4 شماره شكل

 53 ................................................................. پاركها جا قرارگيري براي هندسي مشخصات:  6- 5-4 شماره شكل

 
  

  هانقشهفهرست 

 23 .............................................................................. يشنهاديپ يساختمان يها تراكم تيموقع: 1-5- 4 نقشه

  

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 

1 

شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
كليات ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسـازي در شـهر و منـاطق     -5

  خاص شهري
  هاي تخصصي تعاريف و اصول پايه و مفهوم واژه -5-1
  تعاريف و اصول پايه -5-1-1
جامع  تواند داراي تفسيرهاي مختلف باشد، تعاريف طرح با توجه به اينكه كلمات بكار برده شده مي 

  : باشد تفصيلي به شرح ذيل مي -
  محدوده شهر -1

در دوره تهيه  .آن در طرح جامع  محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي
ها عالوه  شهرداري. باشد االجرا مي ضوابط و مقررات شهرسازي طرح هادي شهر در آن الزمجامع همان طرح 

خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در  جمله احداث و توسعه معابر و تأمين هاي عمراني از بر اجراي طرح
كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات ، چارچوب وظايف قانوني خود

  1.مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند
  حريم شهر -2

نظارت و كنترل شهرداري در كه است حريم شهر قسمتي از اراضي بالفصل پيرامون محدوده شهر 
نظارت بر احداث . نمايد زاز مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاو نبايد آن ضرورت دارد و

ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر و حفاظت از حريم به  هرگونه ساختمان و تأسيسات به موجب طرح
ر حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق ضمناً هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز د. استعهده شهرداري 

  .مقررات رفتار خواهد شد
  سطح خالص شهر -3

هاي  هاي مختلف كاربري سطح خالص شهر شامل وسعتي از شهر است كه دربردارنده تمامي حوزه
هاي خدماتي را سطح خالص  هاي مسكوني و كاربري به عبارت بهتر، سطح كاربري. باشدمي موردنياز شهر 

  .ندنام شهر مي
  سطح ناخالص شهر -4

مساحت محدوده شهر است كه در بردارنده سطوح خالص شهر به عالوه  كلسطح ناخالص شهر 
  .است... ، باغات و  ، اراضي كشاورزي  سطوح اراضي ناخالص مانند حرايم

  سطح خالص مسكوني -5
  .سطح خالص مسكوني شامل مساحت كليه اراضي داراي كاربري مسكوني است

  

                                                 
  .مجلس شوراي اسالمي 14/10/1384قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها؛ مصوب  - 1

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 

2 

شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
   يكاربر -6

بيني شده براي اراضي شهر،  هاي مجاز، مشروط و ممنوع پيش منظور نوع و نحوه استفاده يا استفاه
هاي مختلف  در طرح جامع اين شهر اراضي شهري به حوزه. باشد هاي گوناگون مي در ارتباط با فعاليت

. توجه شودنيز كرد آن در نحوه استفاده از اراضي بايد عالوه بر نوع كاربري به سطح عمل. تقسيم شده است
شهري و يا بازار روز و غيره يكي  خدماتي -تجارياي يا  محله خدماتي -تجاريبراي نمونه نوع كاربري 

  .اند محسوب شده خدماتي -تجاريهاي  باشد اگر چه، تمام آنها در تقسيمات كلي كاربري نمي
  كاربري شناور -7

ت يا موقعيت اراضي موردنياز براي اين كاربري منظور از كاربري شناور آن است كه محل اين فعالي
ها پيشنهاد شده است تا با توجه به  هايي براي اين فعاليت بلكه حوزه. ها ثابت نشده باشد در روي نقشه

حسب مورد اقدام  5متقاضيان و نيازهاي آتي شهر و در موارد خاص با نظر شوراي شهر و يا كميسيون ماده 
   .شود

  حوزه كاربري -8
مانند حوزه اراضي مسكوني، . باشد هاي ديگر مي ور محدوده يا حد هر كاربري نسبت به كاربريمنظ

  .توليدي و غيره
   حريم كاربري -9

دار مانند خطوط انتقال برق و گاز و يا رودخانه و  هاي حريم اي است كه بايد از كاربري حداقل فاصله
خت و ساز از يك كاربري خاص مانند پاسگاه پليس، در مواردي حريم شامل فاصله سا. ها رعايت شود كانال

باشد مثال در برخي از  هاي ارتفاعي مي فرودگاه و زندان است در برخي از موارد منظور از حريم محدوديت
ها اضافه طبقه مجاز نيست ولي ساخت با طبقات كمتر مشكل ندارد مانند حريم پرواز فرودگاه،  كاربري

برداري  هاي برق و گاز تنها براي كشاورزي يا فضاي سبز يا جاده قابل بهره ، شبكهها جاده -ها  حريم رودخانه
تواند در اختيار مالك بوده و از آن  اراضي حريم الزاماً نبايد توسط دولت تملك شود و مالكيت آن مي. است

ريم گاز ح. شود به هر صورت حريم هر كاربري توسط ارگان مربوطه تعيين مي. استفاده كشاورزي نمايد
  ... توسط اداره گاز، حريم برق توسط شركت برق، حريم رودخانه و انهار توسط سازمان آب و 

  سرانه -10
- ها به ازاء هر نفر از جمعيت شهر را سرانه آن كاربري مي هر يك از كاربريميزان سطح متوسط 

  .شود سرانه موجود و پيشنهادي براساس جمعيت موجود و پيشنهادي محاسبه مي. گويند
  هاي خدماتي سطح عملكرد كاربري -11

اي  اي، ناحيه هاي مختلف است كه معموالً در سطح محله منظور از آن شعاع خدمات رساني كاربري
فقط در يك سطح ... ها مانند كودكستان، دبستان، آموزش عالي و  بعضي از كاربري. وشهري كاركرد دارند

توان از  ها، مي يا هر سه سطح عملكرد دارند از اين دسته كاربريدر مقابل برخي ديگر در دو . كاركرد دارند
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
ها، نحوه  وسعت و محل استقرار كاربري. نام برد... و  خدماتي -تجاريفرهنگي،  -هاي آموزشي  كاربري

  . كند عملكرد آنها را مشخص مي
  سلسله مراتب شهري -12

ماتي موردنياز در سطح شهر را تر فضاهاي خد رعايت سلسله مراتب شهري، امكان توزيع مناسب
هاي فرضي و نسبي دارد تا تقسيمات صد در صد قطعي  هر چند اين تقسيمات بيشتر زمينه. سازد فراهم مي
ها تعريف و رعايت سلسله ولي به هر صورت يكي از مباني نظري براي توزيع سطوح مختلف كاربري. و الزامي

  . مراتب تقسيمات شهري است
  اي محله محله و خدمات -13

نامند كه از تعدادي واحد همسايگي يا  كوچكترين واحد تقسيمات شهري در اين شهر را محله مي
  :بيني شده براي آن از عناصر زير تشكيل شده است خدمات پيش. هاي مسكوني تشكيل شده است كوي

  فضاي ورزشي -
  .باشدهاي روباز فوتبال، واليبال و غيره مي بصورت زمين

  خدماتي -تجاريفضاي  -
  در حد نيازهاي محله و واحدهاي توزيع نيازهاي روزانه شهروندانفضاهاي فروش كاال و خدمات 

  فضاي آموزشي  -
   دبستان – پيش دبستاني

  فضاي سبز محله -
  به عنوان پارك محله و فضاي بازي كودكان و فراغت و هواخوري سالمندان

  فضاهاي فرهنگي و مذهبي -
  هاي كوچك خانه ا و كتابهشامل مساجد و حسينيه

  اي ناحيه و خدمات ناحيه -14
  . ه استدادتشكيل را مجموعه چند محله يك ناحيه 

  :باشد هاي ناحيه در زمينه خدمات به شرح زير مي شاخص
  فضاي آموزشي -

  .مدارس راهنمايي و در برخي مواقع دبيرستان
  خدماتي -تجاريفضاي  -

ها و  هاي خريد هفتگي به صورت بازار روز و فروشگاهدر حد نيازفضاهاي فروش كاال و خدمات 
  ها و شعب بانك خدماتي -تجاريمجموعه 
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  فضاي سبز -

به صورت پارك ناحيه كه در آن برخي از نيازهاي عمومي چون فضاهاي مذهبي، فرهنگي و 
  .نيز مي تواند استقرار پيدا كند بهداشتي 

  فضاي ورزشي -
بيني امكانات ايجاد فضاهاي  هاي مختلف با پيش و بازيزمين ورزشي براي تمرينات ورزشي 

  . سرپوشيده
  فضاي درماني -

  .  و غيره مركز بهداشتبه صورت درمانگاه و اورژانس و مجموعه درماني و پزشكي و 
  فضاي فرهنگي -

  .  شامل كتابخانه و نمايشگاه و غيره
  منطقه و خدمات منطقه اي -15

منطقه انجام  هاي مربوط به بيني تي در تقسيمات شهري پيشدر اين شهر با توجه به سقف جمعي
   . نشده است

  شهر و خدمات شهري -16
عملكرد فضاهاي خدماتي آن عالوه بر مقياس شهري، . دهد مجموع نواحي، كل شهر را تشكيل مي

  :باشند بيني شده در اين مقياس به شرح زير مي خدمات پيش. شود مقياس فراشهري را نيز شامل مي
  فضاي آموزشي -

  .مدارس نمونه تيزهوشان و غيره، اي و آموزش عالي دانشگاه  هاي فني حرفه ها، دورهبرخي دبيرستان
  خدماتي -تجاريفضاي  -

ميدان اصلي  -اي و عمده فروشي  هاي بزرگ زنجيره فروشگاهفضاهاي فروش كاال و خدمات مانند 
  .ر شهر و غيرهمراكز و شعب اصلي بانكي  و بازا –بار  ميوه و تره

  فضاهاي ورزشي -
  .هاي مختلفهاي باز ورزشي براي بازي هاي سرپوشيده و زمين شامل استاديوم بزرگ شهر با سالن

  فضاهاي درماني -
  .درماني در مقياس شهرهاي ها و مجموعه  زايشگاه –ها  شامل بيمارستان

  تفريحي –فضاهاي مذهبي فرهنگي  -
  نمايشگاه و سالن سخنراني و غيره  –نه عمومي شهر كتابخا–مصال  –شامل مسجد جامع 

  توريستي -تفريحيفضاهاي  -
  . و غيره، مسافرخانه ها، مهمانپذير و مهمانسراها ها  شامل هتل
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  فضاهاي اداري و انتظامي -

شامل مجموعه فضاهاي ادارات و نهادها و فضاهاي اداري و ستادي نيروهاي انتظامي، دادسرا و 
  . هندامتگاه و غير

  فضاهاي تأسيسات و تجهيزات شهري -
نشاني و  فاضالب و پمپ بنزين، ايستگاه آتش خانه هاي برق و گاز و آب و تصفيه شامل پست

  .اند كشتارگاه و گورستان و غيره كه برخي از آنها در خارج از محدوده شهر مستقر شده
  فضاهاي صنعتي -

هاي خدماتي كوچك كه به  احم و كارگاههاي غيرمزاحم و كوچك، صنوف نيمه مز شامل كارگاه
هاي صنعتي در خارج از  بخشي از كارگاه. اند تناسب مقياس و نوع فعاليت در محل مناسب جانمايي شده

  .بيني صورت گرفته است تفصيلي اين پيش –محدوده استقرار خواهند يافت كه در طرح جامع 
  شبكه معابر -17
  1محورهاي شرياني -الف-17

شود كه حركت سريع به خارج شهر يا بين مراكز نواحي در آنها انجام  گفته مي به محورهايي
  .شود در اين گونه محورها به جابجايي وسايل نقليه و موتوري برتري داده مي. شود مي

  هاي جمع و پخش كننده شبكه -ب  -17
  .كنند ملي ميترافيك محالت را به خارج و مركز ناحيه و شهر عجابجايي هايي است كه  شامل جاده

  اي محله خيابان هاي –ج -17
اي به  هاي محلهضمناً شبكه. سازد ها را با يكديگر ميسر مي ارتباط داخل محالت و تك تك پالك

  .باشد بست قابل تقسيم مي باز و بن بن
  ها دسترسي -د  -17

ا عمدتاً از نوع ه در اين شهر شبكه. سواره، پياده و مختلط: ها به سه دسته قابل تقسيم است دسترسي
ها در يك طرف يا هر دو  است كه قسمت مركزي شبكه مربوط به سواره و حاشيه) ادهپيسواره و (مختلط 

  .ويژه عابر پياده است، طرف بسته به مورد 

                                                 
  : ها از منبع زير است تعاريف مربوط به راه -  1

1375؛  ؛ وزارت مسكن و شهرسازي هاي شهري آيين نامه طراحي راه
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  
  هاي تخصصي و فني واژه -2- 1- 5

  قطعه زمين -1
بر آن باشد و براي ايست كه داراي يك سند مالكيت يا مدارك دال  منظور از قطعه زمين محدوده

قطعات تفكيك شده با نظر شهرداري طبق ضوابط شهرسازي برابر قانون اداره ثبت، سند ثبتي صادر 
  .گويند به اين قطعات اصطالحاً پالك ثبتي مي. دهند اي به آن قطعه مي  كنند و شماره مي

  مساحت قطعه زمين -2
لكيت و يا كل مساحت زمين مندرج در مساحت محاسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند ما

  .باشد سند و به مترمربع مي
  بلوك شهري -3

بندي زمين كه از چهار طرف به  عبارتست ازكوچكترين مجموعه يكپارچه از ساخت و ساز يا قطعه
  .معبر محدود باشد

  افراز  -4
بين شركا به  است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع عبارت

  .نسبت سهم آنان
  تفكيك -5 

  .عمل تقسيم يك قطعه زمين يا پالك ثبتي به دو يا چند قطعه را تفكيك گويند
  تجميع -6

اوليه و دريافت يك  و ادغام دو قطعه يا بيشتر با يكديگر و ابطال اسناد باشد عمل عكس تفكيك مي
  .سند را با نظر مالكين آنها عمل تجميع رسمي گويند

  حد زمين -7
  .باشد حد زمين منظور حدود زمين در جهات اربعه مي

  حد جنوبي -8
ضلعي از زمين كه در جنوب قطعه مالكيت قرار گرفته و 

ـ غربي داشته باشد، در   درجه زاويه با جهت شرقي 45حداكثر 
درجه نسبت  45مواردي كه قطعه زمين داراي دو ضلع با زاويه 

جنوبي با نظر شهرداري تعيين  به جهت شرقي ـ غربي باشد ضلع
  .گردد مي
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  عرض متوسط زمين -9

  .ميانگين بزرگترين و كوچكترين عرض يك قطعه را گويند
  بر زمين -10

اگر يك پالك به يك خيابان مشرف باشد . حد زمين به يك يا چند گذر را بر يا برهاي زمين گويند
سه خيابان مشرف باشد سه بر و اگر به چهار خيابان يك بر و اگر به دو خيابان مشرف باشد دو بر و اگر به 

در مورد قطعات بيش از چهار . توضيح فوق براي قطعات منظم چهار گوش است. مشرف باشد چهار بر گويند
  .تواند تغيير كند وجهي يا كمتر تعداد برها مي

  بر اصالحي -11
 نشيني باشد و ملزم به عقب آن حدي از يك قطعه زمين كه مشرف به گذر و داراي حد اصالحي بوده

  .شود  بر اصالحي ناميده مي ،
  خط اصالحي -12

  .، طبق خط طرح را خط اصالحي گويند نشيني برهر پالك پس از عقب
  ملك مجاور  -13

هايي كه متصل به قطعه موردنظر باشند، ضمناً معابر عمومي جزء ملك مجاور نبوده و در   كليه ملك
  .باشد ح نمياينگونه موارد همجواري مطر

  
  
  
  
  

  تعريض -14
شود  هاي مختلف انجام مي در عمل، تعريض به صورت. باشد مربوط به افزايش عرض گذر موجود مي

تعريض از محور، افزايش عرض گذر تا ميزان تعيين شده به طور مساوي نسبت به محور و آكس محور 
  .تعريض از يك طرف و تعريض طبق خط طرح و غيره. موجود
  عبرم كف -15

  .باشد ترين رقوم معبر مجاور به قطعه مالكيت موردنظر مي ترين و پايين متوسط مرتفع
تواند از ميانگين  باشد ارتفاع مجاز مي در مواقعي كه شيب حداكثر زمين عمود بر جهت معبر مي :تبصره

گين ارتفاع مالكيت گرفته ميان كه حداقل ارتفاع ساختمان از بلندترين نقطه از به نحوي. ارتفاع مالكيت گرفته شود
  .متر كمتر نشود 5/4كه حداقل ارتفاع ساختمان از بلندترين نقطه از  به نحوي. شود
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  
  
  
  
  
  
  

  رفيوژ -16
، خيابان يا ميادين است كه معموالً به صورت برجسته و با اختالف سطح از  بخشي از سطوح تقاطع

و بيشتر به منظور تفكيك مسير حركت وسايل  شود كف خيابان اجرا و با چمن كاري و گلكاري تزيين مي
  .شود ، از آن استفاده ميو معابر ها نقليه در طراحي هندسي تقاطع

  زيرگذر -17
  .كند گذرهاي ديگر عبور ميزير زمين يا  گذري كه از زير

  پخ -18
ء ها طبق ضوابط اجرا جهت ايجاد ديد مناسب براي رانندگان وسايل نقليه و عابرين در نبش تقاطع

  .دارد با معابر ديگر اندازه پخ بستگي به عرض معبر و زاويه آن. شود مي
  دور برگردان -19

قرار داشته و ) از جهت دسترسي سواره(گردد كه در انتهاي معابر بن بست  به فضاي بازي اطالق مي
نبايد كمتر از شود كه به اشكال مختلف قابل اجرا است و ابعاد آن  بيني مي جهت دور زدن وسائل نقليه پيش

  .يك حداقل باشد
  آالچيق يا پرگوال -20

ها بان يا داربست كه به منظور زيباسازي يا ايجاد سايه در فضاهاي باز و محوطه عبارت است از سايه
  .شود شود و در صورتيكه ميزان آن در حد متعارف باشد جزء زيربنا محسوب نمي ايجاد مي

  خط طرح -21
ها پس از اجراي طرح نسبت به گذرهاي  حدود امالك و ساختمان منظور خطي است كه وضعيت و

  .كند ها را مشخص مي  عمومي و حد فاصل كاربري
  ساختمان -22

بكار رود و داراي ديوار و سقف و اسكلت باشد ... هر نوع بنايي كه براي سكونت و استفاده خدماتي و 
  .شود ساختمان ناميده مي
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  محل استقرار ساختمان -23

  .شود ملك يا پالك ثبتي گفته مي) حدود اربعه(قعيت و فواصل نقاط مختلف بنا از محدوده به مو
  قدمت بنا -24

  .باشد ميتاريخ ساخت از برداري از بنا  بهره دوره زمانيمنظور 
  ارتفاع ساختمان -25

فاصله قائم باالترين حد يك ساختمان از روي جانپناه تا رقوم كف 
زمين است، ارتفاع خرپشته، اطاقك آسانسور، معبر دسترسي مجاور قطعه 

كننده، دودكش، منبع ذخيره آب، آنتن و نظير آن جز ارتفاع  برج خنك
  .شوند ساختمان محاسبه نمي

  
  )ناخالص(تراكم جمعيتي  -26

عبارت است از نسبت جمعيت ساكن در هر محدوده به كل سطح آن محدوده به ازاي واحد سطح 
  ) نفر در هكتار(

P
D

S
  هكتار  

  )خالص(تراكم جمعيتي  -27
عبارت است از نسبت جمعيت ساكن در هر محدوده به كل سطح اختصاص يافته جهت كاربري 

  )نفر در هكتار(مسكوني در آن محدوده به ازاء واحد سطح 

N
P

D
SR

  هكتار  

  زيربناي ساختماني -28
  .شود كه معموالً در پروانه ساختماني قيد مي مجموع زيربناي طبقات

مجموع مساحت زيربناي  هاي مسكوني سطح زيربناي مفيد ساختمان -
  .مفيد مسكوني است

  تراكم ساختماني  -29
نسبت سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان به استثناء سرپله و 

گردد  و انباري و تأسيسات استفاده مي رمپ مورد نياز و آن قسمت از زيرزمين و پيلوت كه جهت پاركينگ
  )به درصد(به مساحت كل زمين 

  سطح اشغال -30
اي از زمين  سطح اشغال مجاز محدوده. سطح اشغال شده توسط ساختمان در روي زمين را گويند

  .است كه احداث بنا در روي آن طبق ضوابط طرح مجاز است
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  اضافه بنا -31

باشد، اضافه  بيني شده در پروانه ساختماني مي ه سطح پيشمنظور مازاد سطح ساخته شده نسبت ب
  .يا تواما انجام پذيرد) در افق(تواند به صورت اضافه طبقه در ارتفاع يا اضافه سطح  بنا مي

  فضاي باز -32
كه در روي آن بنا احداث نشده  اي اطالق مي شود سطح باز يا فضاي باز به ميزان زمين باقي مانده

سازي، ايجاد آبنما، پاركينگ غيرمسقف، ايوان روباز و از اين قبيل فضاها مورد   اي محوطهشود و بر يا نمي
، با هم سطح كل )شود كه سطح اشغال نيز به آن گفته مي(مجموع سطح باز و سطح پر . گيرد استفاده قرار مي

  .دهند قطعه را تشكيل مي
  ديوار -33

سازي فضاهاي داخلي يا فضاي داخل از خارج و يكي از اجزاء ساختمان است كه نقش اصلي آن جدا 
  .محصور نمودن حدود ملك و ساختمان است

  ايوان -34
سطح واقع در جلو و هم سطح طبقه همكف كه بين حياط و ساختمان واقع است و معموالً غير 

  .باشد مسقف مي
  بالكن -35

آمدگي و يا  شود كه به صورت پيش به فضايي اطالق مي
ها بيشتر به منظور  عملكرد بالكن. تمان احداث شودفرورفتگي در ساخ

باشد و در مواردي به  هواخوري، نشستن و گذران اوقات فراغت مي
هاي ديگري  علت آلودگي هوا، كمبود جا، اشراف و غيره از آن استفاده

  .بالكن ممكن است از يك، دو يا سه طرف بسته باشد. شود مي
  تراس -36

  .بام را گويند تمان به غير از پشتسطح بدون سقف در طبقات ساخ
  
  محور اصلي بنا -37

مشرف به كه محوري است به موازات طول قطعه ملك و عمود بر جهت غالب بدنه 
  .است حياط اصلي قطعه 

  نماي ساختمان -38
عبارت است از كليه سطوح خارجي ساختمان كه مشرف به فضاي باز، حياط اصلي و 

اختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرهاي يا فرعي يا حياط خلوت همان س
  .عمومي شهر باشد
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  نماي اصلي -39

  .دنعبارت است از نماهايي كه مشرف به خيابان و يا حياط اصلي باش
  تغييرات اساسي بنا -40

منظور هر نوع تغييري كه در كالبد و شكل فيزيكي ساختمان چه در داخل و چه در خارج آن جهت 
آن انجام شود و الزم است براي آن قبل از شروع كار مجوز ساختماني از شهرداري گرفته تكميل و گسترش 

 .شود
  )تغييرات غيراساسي(تعميرات جزيي  -41

منظور هر گونه اقدامي كه در اساس ساختمان تغييري ندهد و بيشتر جنبه مرمت و تغيير جزئي 
  .باشد نمي معموال براي تعميرات خيلي جزئي پروانه الزم. داشته باشد

  مجتمع مسكوني -42
مجموعه واحدهاي مسكوني در يك قطعه ملك كه داراي ورودي اصلي و فضاهاي عمومي مشترك 

  .باشند
  آپارتمان -43

به هر ساختماني كه بتواند امكانات سكونت مستقل دو خانوار يا بيشتر را در يك قطعه ملك فراهم 
ارتمان به صورت اعياني بوده و عرصه هميشه به صورت تفكيك واحدهاي آپ. شود كند آپارتمان گفته مي
  .ماند مشاع يكپارچه باقي مي

  تفكيك آپارتمان  -44
باتوجه به گواهي پايان كار صادره از  است كهآپارتمان  درون يك يساختمانواحدهاي تفكيك منظور 

  . گيرد نامه آن صورت مي شهرداري و قانون تملك آپارتمانها و آئين
  مشاعات  -45

هايي از ملك كه در انطباق با قانون تملك آپارتمانها، مالكيت آن به عموم مالكان مجموعه  بخش
  .تعلق دارد

  زيرزمين -46
متر بيشتر نباشد اطالق  20/1به قسمتي از ساختمان كه ارتفاع آن از سطح متوسط معبر حداكثر 

از محدوده سطح ، گيرد و در مواردي  ر ميشود زيرزمين عموماً زير تمام يا قسمتي از سطح اشغال بنا قرا مي
  .تواند بيش از يك طبقه باشد، ولي اغلب يك طبقه است تعداد طبقات در زيرزمين مي. رود اشغال فراتر مي

توانند پنجره مستقيم به هواي آزاد داشته  تر در اراضي مسطح و كم شيب نمي زيرزمين طبقات پايين
  . شود با بيش از يك طبقه احداث نميباشند به اين دليل معموالً زيرزمين 
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  پيلوت -47

ها و بدون ديوارهاي جداكننده  هم سطح گذر كه به صورت فضايي روي ستون، قسمتي از ساختمان 
به اضافه ارتفاع سطح كاذب براي عبور متر  40/2تا  20/2بوده و فاصله زير سقف آن از گذر حداكثر 

  .شود گ و فضاي عمومي ساختمان از آن استفاده ميهاي تاسيساتي بوده و براي پاركين لوله
  پاركينگ -48

  .باشد وسايل نقليه موتوري مي) موقت يا دائم(بيني شده براي توقف  منظور سطوح پيش
  حياط خلوت -49

 استفضاي غير مسقف يا با سقف شفاف و نازك كه داراي حفاظ توري يا سيمي 
د و از آن براي نورگيري و تهويه هواي گيرمي و بيرون ساير فضاهاي ساختماني قرار 

  .شود مي داخل بنا استفاده
  
  

  طبقه همكف -50
  .متر باشد 20/1قسمتي از ساختمان كه ارتفاع كف آن از سطح معبر حداكثر 

  
  

  طبقات فوقاني -51
  .باشد منظور كليه طبقات احداث شده روي همكف يا پيلوت مي

  واحدهاي مسكوني -52
ا چند خانوار در آن سكونت دارند و معموال از آشپرخانه، سرويس بهداشتي، مكان مستقلي كه يك ي

در مواردي يك يا چند مورد از فضاهاي ياد شده . شود تشكيل مي... حمام، اطاق خواب و هال و پذيرايي و 
  .شود در واحد مسكوني ساخته مي

  اطاق قابل سكونت -53
آزاد بوده و سطح و حجم آن از يك  با فضاي ييهواتبادل اطاقي كه داراي نور مستقيم و كافي و 

  .باشد مترمربع مي 9اين حداقل . كمتر نباشد يحداقل
  پله فرارراه  -54

 ازسوزي به منظور خروج سريع ساكنين  راه پله مستقلي كه هنگام حواث غيرمترقبه مانند آتش
كوچك الزامي نيست ميزان  هاي بيني پله فرار براي ساختمان پيش. شود ها در نظر گرفته مي ساختمان

براي مثال در . نمايد كوچك بودن و اهميت ساختمان را ضوابط خاص هر شهر و هر دوره زماني مشخص مي
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
يا شش طبقه روي زيرزمين در ايران ملزم ) طبقه روي پيلوت 5(طبقه  6هاي بيش از  حال حاضر ساختمان

  .باشند به احداث پله فرار طبق ضوابط ويژه خود مي
  پاگرد -55

گردد و معموالً  شود كه جهت استراحت عابرين تعبيه مي  به فضاي مسطح بعد از هر راه پله گفته مي
  . شود پله در نظر گرفته مي 10تا  7بعد از هر 

  آمدگي يا كنسول پيش -56
نسبت به سطح نماي  ي از حجم ساختمان است كهمنظور قسمت

مجاز نيست، احداث  كنسول به سمت ملك مجاور. جلوتر استساختمان 
معين، در صورت و آمدگي به سمت گذر عمومي به ميزان محدود  پيش

رعايت حداقل ارتفاع در گذرهايي خاص كه از حداقل عرض برخوردار 
باشند ضمن رعايت ساير ضوابط از جمله حرايم كابل و سيم برق مجاز 

  .باشد مي
  رواق  -57

  .گيرد نمايان آن رو به گذر و يا ميدان قرار مي اي از بنا كه جبهه باز و فضاي باز سرپوشيده
  عقب نشيني -58

تر از خط اصلي بنا، ساخته  بخشي از ساختمان كه عقب
نشيني در طبقه همكف و ساير طبقات براساس  ميزان عقب. شود مي

  .ضوابط طرح تفصيلي، مجاز است
  خر پشته -59

كه از  است خرپشته يا راه پله پشت بام، فضاي ارتباط عمودي
  .كند طريق پله و پاگردهاي آن طبقه آخر ساختمان را به پشت بام هدايت مي

  )نورگير(پاسيو  -60
شود كه  سقف يا پوشيده شده با اليه نازك شفاف گفته مي به فضاي باز بي

ها، سالن و آشپزخانه و غيره  اطاق يدر داخل ساختمان جهت تأمين نور و هوا
  .شود ايجاد مي

  ردا بام شيب -61
هاي با  معموالً بام .درجه باشد 10باشد كه زاويه شيب آنها با افق بيش از  هايي مي آن دسته از بام

  .گويند را بام مسطح مي درجه10از شيب كمتر
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  امنيتي –تعاريف مربوط به اماكن نظامي  -62

باشد و اي است بعد از حريم حفاظتي كه جزو مالكيت سازمان نميمنطقه: حريم امنيتي -
هاي دولتي مبذول ها و سازمانبايست با ارگانالذكر هماهنگي الزم ميراساس موارد ذيلب

 . گردد
 امكان و تأسيساتي هستند كه چنانچه كالً يا قسمتي از آنها مورد آسيب: اماكن حياتي -

قرار گيرند، سيستم دفاعي كشور به خطر افتد و يا صدمات جدي در جهت نيل به اهداف 
 .رد سازدسياسي كشور وا

اماكن و تأسيساتي هستند كه هرگاه كالً يا قسمتي از آنها مورد آسيب :  اماكن حساس -
اي به بخشي از سيستم دفاعي كشور وارد آيد و يا لطماتي در جهت قرار گيرند زيان عمده

 .نيل به اهداف سياسي به كشور وارد سازد
قسمتي از آنها مورد آسيب واقع  اماكن و تأسيساتي هستند كه هرگاه كالً و يا: اماكن مهم -

شوند زيان قابل توجهي به سيستم دفاعي بخشي از يكي از مناطق كشور وارد سازد و يا 
 .اي از كشور را با اشكال مواجه سازدنيل به اهداف سياسي منطقه

هاي فوق قرار نگرفته ولي نگهداري و تأسيساتي هستند كه در گروه: اماكن قابل حفاظت -
 . ها جهت جلوگيري از نفوذ عوامل دشمن الزم باشدحفاظت از آن

  اراضي باير -63
اعم . منظور زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است

از اينكه مساحت مشخصي داشته و يا نداشته باشد اراضي باير به شكل محصور و غير محصور 
  1.باشند مي

   اماكن عمومي -64
  .شود فضاهايي كه خدمات عمومي در آن انجام مي

  تأسيسات شهري -65
عبارت است از مجموعه امكاناتي از قبيل آب، برق، گاز، شبكه فاضالب، مخابرات و غيره كه وجود 

باشد و محدوديت آنها نيز بسته به مورد و تاثير خود  آنها جزء جدا ناپذيري از زندگي شهري فعلي مي
  .گردد توسعه شهري محسوب ميبه عنوان موانع 

  پاساژ -66
و فروش است كه معموالً در چند طبقه در باال و  خدماتي -تجاريشكل جديدتري از بازارهاي 

  .باشد شود و معموالً سقف آن بسته مي زيرزمين احداث مي

                                                 
  .159-161و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران؛ جلد اول؛ص ك به مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي مركز مطالعات.جهت اطالعات بيشتر ر -1

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 

15 

شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  هاي كوچك كارگاه -67

فضاهاي محدود قابل  هايي است كه تعداد كاركنان آن محدود و نوع فعاليت آن در منظور كارگاه
  .دنكن انجام بوده و هيچ گونه مشكالت زيست محيطي براي محيط اطراف ايجاد نمي

  هاي نيمه مزاحم كارگاه -68
هاي معمول امكان كنترل آلودگي صوتي و ساير  هايي است كه با وسايل و روش منظوركارگاه

ها باتوجه به نوع فعاليتشان اين كارگاه. ها تا حدود زيادي ممكن استهاي ناشي از آن مزاحمت
  .ضرورت نزديكي با شهر را خواهند داشت

  هاي مزاحم كارگاه -69
ها با هايي است كه به دليل وسعت يا نوع فعاليت، آلودگي ناشي از آن منظور آن دسته از كارگاه

هاي  ودهاز محد ا بايستيهاي معمول و ساده غيرقابل كنترل و يا داراي هزينه باال بوده و لزوم روش
  .داشته باشند فاصلهشهري 

 باغ -70

هاي بعدي آن و  و اصالحيه 59قطعه زميني كه طبق قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب سال 
متر مربع آن حداقل  16يا مطابق اسناد مالكيت باغ تعيين گرديده و يا قطعه زميني كه به ازاء هر 

  .ساحت داشته باشدمترمربع م 500يك درخت وجود داشته باشد و حداقل 
 درخت -71

شود كه در ارتفاع حداقل يك متري سطح  درخت در ضوابط طرح تفصيلي به اشجاري اطالق مي
  . سانتيمتر نباشد 15زمين، محيط بن آن كمتر از 

  زمين كشاورزي -72
زميني است كه مستقيماً براي توليد محصوالت كشاورزي يا چرانيدن دام مورد استفاده واقع 

زمين زراعي، كشتگاه : شوند، عبارت است از بندي مي هايي كه تحت اين عنوان طبقه زمين .شود مي
  . گيرد سرپوشيده، باغ، قلمستان و چراگاه، جنگل تحت اين عنوان قرار نمي

  زمين زراعي -73
در زمين . وكار محصوالت ساالنه، اختصاص يافته است زميني است كه در فضاي باز براي كشت

زمين زراعي از . ست به دليل تناوب كشت يا علل ديگر محصولي كاشته نشده باشدزراعي ممكن ا
  . شود هاي زراعي تقسيم مي نظر كاربري به زيركشت محصوالت ساالنه، آيش و ساير زمين

  آماده سازي زمين  -74
جهت  ، برداري از اراضي هاي هماهنگ و ضروري به منظورايجاد امكان بهره اي از فعاليت مجموعه

،  هاي مسكوني و غيره همراه با تأسيسات وابسته به آن را گويند و شامل تسطيح زمين احداث ساختمان
  .باشد مي... هاي عبور و مرور، شبكه آبرساني و فاضالب، برق، گاز و  ايجاد شبكه
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  پروانه ساختماني -75

محدوده شهر  برگه يا دفترچه ايست كه از سوي شهرداري به متقاضيان احداث ساختمان در سطح
شود و به موجب آن مالك مجاز خواهد بود در پالك تعيين شده با رعايت ابعاد مندرج در برگه و  داده مي

براساس نقشه مصوب از سوي شهرداري كه پيوست پروانه است و طبق سطوح تعيين شده در مدت تعيين 
  .شده و ساير ضوابط فني، اقدام به احداث بنا نمايند

  طرح دستگاه مجري -76
منظور شهرداري يا دستگاهي است كه به طور قانوني مسئول كنترل توسعه شهري براساس طرح 

  .باشد شهرسازي و ضوابط اجرايي مصوب آن مي
  دايره برو كف -77

قسمتي از واحد شهرسازي شهرداري است كه ميزان اصالحي و بر ملك و در صورت وجود طرح كف، 
 .حداث بنا با توجه به آن تهيه شودكند تا طرح ا رقوم آن را اعالم مي

  دستور نقشه -78
شود تا مهندس مورد  اي از اطالعات كه به متقاضي پروانه ساختمان داده مي است از مجموعه  عبارت

در دستور  نقشه معموالً با توجه . ها تهيه شود نظر نسبت به مورد، طراحي را انجام دهد تا براساس آن نقشه
كف، ميزان اصالحي و ابعاد باقي مانده ملك پس از رعايت اصالح پيشنهادي، نوع به اظهارنظر واحد برو

تعداد طبقات، ضوابط پاركينگ، محل استقرار بنا و ساير موارد اعالم  –ميزان تراكم ساختماني  –كاربري 
  .شود مي

  پذيره -79
 - تجاري –مسكوني(ر ت هاي انتفاعي هاي وزارت كشور از كاربري ها با توجه به دستورالعمل شهرداري

ميزان عوارض . نمايند به هنگام صدور پروانه ساختماني عوارضي بنام پذيره دريافت مي) صنعتي – خدماتي
  .باشد ها مي طبق جدول ابالغ شده به شهرداري

 تخلف ساختماني  -80

ي ها هر گونه مغايرت يا عدم انطباق بين ضوابط احداث بنا و مندرجات پروانه ساختمان و نقشه
  .مصوب تهيه شده در پروانه از يك طرف و عمليات ساختماني اجرا شده از طرف ديگر

  پايان كار ساختمان -81
ايست كه از سوي شهرداري به مالك پالك ثبتي مشخص براساس پروانه ساختمان و   نامه گواهي

  .شود رعايت ضوابط و زيرنظر مهندس ناظر احداث شده باشد داده مي
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
بوط به نحوه استفاده از زمين ، تفكيك و احداث ساختمان در ضوابط مر -5-2

  ) به تفكيك اجزاء هر منطقه (هر منطقه 
  منطقه مسكوني -5-2-1

  موارد استفاده از زمين -الف
عملكرد و استفاده اصلي اين اراضي مسكوني است و از آنجا كه عملكرد مسكوني در مجاورت خود به 

توانند ايجاد شوند كه تحت عنوان  دهاي ديگري نيز در اين منطقه ميفضاهاي خدماتي نياز دارد، عملكر
  .شود هاي مجاز از آنها نام برده مي استفاده

  
  1هاي مجاز كاربري در منطقه مسكوني استفاده -

چند  –تك واحدي (هاي مسكوني بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه  احداث ساختمان -
 ).خانواري و بلندمرتبه سازي

  در مقياس محله و واحدهاي آموزشي احداث مراكز -
 احداث مراكز فرهنگي و مذهبي -
فروشي و تأمين مايحتاج روزانه مانند  در مقياس خرده خدماتي -تجارياحداث واحدهاي  -

 .فروشي و نوشت افزار خواربار فروشي، لبنياتي، نانوايي، قصابي، ميوه
 هاي ورزشي كوچك مقياس احداث باشگاه و زمين -
رماني در حد آزمايشگاه، داروخانه، تزريقات، درمانگاه، مركز بهداشت خانواده د مراكزاحداث  -

 و حمام
هاي  اي، گذرهاي سبز عمومي و زمين هاي محله پاركمانند ايجاد فضاي سبز تجهيز شده  -

 .بازي كودكان و خدمات مشابه
 هاي لوازم خانگي، خدمات تعميراتي در مقياس تعميرگاه –كارگاهي  احداث واحدهاي -

ها بايد بدون هرگونه آلودگي  كه اين فعاليت... ها و  مربوط به نگهداري تأسيسات ساختمان
 .زيست محيطي بوده و مجوزهاي الزم را از مراكز ذيربط اخذ نمايند

استفاده از بخشي از منازل مسكوني تك خانواري جهت داير نمودن مشاغل خانگي مانند  -
 .آرايشگاه، دوزندگي، تدريس خصوصي، مطب

هاي خصوصي بازرگاني، دفتر  بازرگاني مانند كالنتري، دفاتر و شركت –خدمات اداري  -
مهندسي، دفتر اسناد رسمي، دفتر ازدواج و طالق، دفتر روزنامه، دفتر وكالت و شعب 

 ...ها، دفتر پست و  بانك

                                                 
  .يردبايست با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به همان كاربري انجام گ هاي مجاز مي استفاده از كاربري - 1
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
ي و عدم الذكر در واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط بهداشتاحداث يا ايجاد فضاهاي فوق: تبصره

ايجاد مزاحمت براي ساكنان واحدهاي همجوار با طي مراحل قانوني و اخذ مجوز از مراجع مربوطه بالمانع 
 . است

 هاي عمومي احداث پاركينگ -
پست برق، منبع آب، تأسيسات مربوط به گازرساني : احداث تأسيسات و تجهيزات شهري مانند - 

 .شهري
  هاي مشروط موارد استفاده -
كاربري مورد تقاضا با كاربري طرح توسعه و عمران مغايرت داشته باشد و جزو در صورتيكه   
قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و  5مفاد ماده «تواند باتوجه به  هاي ممنوع نباشد شهرداري مي استفاده

رد هاي جامع و تفصيلي شهر و نحوه بررسي و تأييد يا  معماري ايران و كميسيون مربوط به تغييرات طرح
و در صورتي كه در اساس طرح جامع شهر خللي وارد نكند پيشنهاد تغيير كاربري را به همراه مدارك » آنها

  .گيري ارائه نمايد كافي و داليل منطقي به كميسيون ماده پنج جهت بررسي و تصميم
اگانه و شود، بايد به طور جد هاي مسكوني درنظر گرفته مي براي قطعاتي كه به منظور احداث مجموعه  

  .در هماهنگي با ضوابط و مقررات اعالم شده، طرح تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسانده شود
  هاي ممنوع استفاده -
مقياس  خدماتي -تجاريهاي صنعتي، حمل و نقل و انبار و  درمنطقه مسكوني احداث كاربري  

  .باشد كالن ممنوع مي
ليتها در حوزه اراضي مسكوني از سوي قانون عليرغم مجاز بودن برخي از فعا شود يادآوري مي  

براي مثال مجاز . اوالً بايد به مقياس فعاليتهاي مجاز اعالم شده توجه داشت: بايد به اين موارد توجه داشت
باشد و يا مجاز بودن دفتر مهندسي به معني  بودن مطب پزشك به معني راه اندازي مجتمع پزشكان نمي

  .باشد هندسي وسيع نميمجاز بودن دائر كردن شركت م
ثالثاً . باشد ها نمي ها به معني مجاز بودن آن فعاليت در تمام پالك ثانياً مجاز بودن برخي فعاليت  

ها  هاي متجانس و هماهنگ به معني احداث ساختمان جديد براي اين گونه فعاليت مجاز بودن برخي فعاليت
اين فعاليت، حداكثر با تغييرات غيراساسي الزم مورد نيست، بلكه استفاده از واحدهاي موجود مسكوني براي 

  .نظر است
  :با توضيحات فوق بايد توجه داشت

بنابراين . احداث بنا براي فعاليت غيرمسكوني در حوزه اراضي با كاربري مسكوني ممنوع است -1
  .باشد صدور پروانه ساختمان با طرح غيرمسكوني در داخل حوزه مسكوني مجاز نمي

هاي مسكوني واقع در حوزه مسكوني براي  برداري از ساختمان عالم شدن استفاده و بهرهمجاز ا -2
و دسترسي و  يتوضيح اينكه به دليل مسائل ترافيك. گردد ساير مشاغل، شامل كليه واحدهاي مسكوني نمي
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
يي كه عرض عبور و مرور اين شهر استفاده مذكور تنها براي برخي از واحدهاي مسكوني واقع در بر خيابانها

هاي با كاربري  به عبارت ديگر استفاده غيرمسكوني از ساختمان. متر و بيشتر است، مجاز است 12آنها 
باشد مگر آنكه معلوم شود، فعاليت در  متر مجاز نمي 12مسكوني واقع در مجاورت گذرهاي با عرض كمتر از 

در اين . أله با شهرداري استحدي است كه هيچگونه ترافيكي ايجاد نخواهد كرد كه تشخيص اين مس
  .هاي مجاور الزم است صورت رضايت حداكثر همسايه

متر جهت كسب  12متر تا مرز  12نشيني اضافه داوطلبانه مالكين واقع در گذرهاي زير  عقب -3
متر است  12هاي مسكوني تا زمانيكه عرض مصوب گذر كمتر از  هاي مجاز در حوزه كاربري امتياز فعاليت

  .باشد متر، عرض تعيين شده و مصوب گذر در طرح مي 12به عبارت ديگر منظور از . باشد كافي نمي
متر، عرض گذر در وضع موجود نيست  12باتوجه به بند فوق بايد توجه نمود كه منظور از عرض  -4

  .هاي طرح تفصيلي موردنظر است بلكه عرض آتي و مصوب گذر مشخص شده بر روي نقشه
شود،  ها به معني تغيير كاربري تلقي نمي اي از فعاليت اي غيرمسكوني براي پارهه اجازه استفاده -5

  .باشد مي دوره معين موردنظرتنها مجوز استفاده غير از كاربري تعيين شده براي يك 
هاي خدماتي واقع در داخل محدوده اراضي و بناها با كاربري مسكوني استيجاري تا زماني  فعاليت -6

با . باشد هاي خدمات عمومي نيازمند آن هستند كاربري خدماتي مي بردار يا ساير دستگاه كه دستگاه بهره
گردد و تابع ضوابط اين  رفع نياز و تخليه آن كاربري اين گونه فضاها به طور طبيعي به مسكوني برمي

  .منطقه خواهد بود
سكوني براي مدت موافقت شهرداري با فعاليت غيرمسكوني مجاز در روي اراضي با كاربري م -7

مدت مجوز هر دوره نبايد . باشد و در پايان هر دوره الزم است تمديد شود معين و مشخص و محدود مي
هاي بعد در صورت وجود مشكالت جابجايي يا تعطيل  ها براي دوره تمديد مدت. سال تعيين شود 5بيش از 

  .ها در حوزه مسكوني بالمانع است اين فعاليت
غيرمسكوني مجاز از اراضي با كاربري مسكوني براي آن دسته از فعاليتهايي كه  تقاضاي استفاده -8

  . اند، نسبت به تقاضاهاي جديد از اولويت بيشتري برخوردارند از گذشته شروع به فعاليت كرده
ها در داخل حوزه اراضي مسكوني به معني نفي  موافقت شهرداري با دادن مجوز براي اين گونه فعاليت -9

هاي مسكوني  شهرداري در اخذ و دريافت پذيره يا عوارض ويژه استفاده انتفاعي غيرمسكوني از كاربريحقوق 
  .باشد نمي

  ضوابط مربوط به تفكيك زمين و احداث بنا -ب
با توجه به  كيانشهردر سطح شهر . دهد بخش عمده سطح شهرها را كاربري مسكوني تشكيل مي  

محدوده مسكوني شهر . مقررات مشخصي لحاظ گرديده است هاي خاص اين كاربري، ضوابط وويژگي
عمده ساخت و سازها در اين محدوده از نوع . باشدعمدتاً داراي بافت پر و غالباً يك يا دو طبقه مي كيانشهر
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
به شرح زير  مسكوني ضوابط و مقررات پهنه. باشدواحدهاي مسكوني تك خانواري و داراي تراكم كم مي

  : باشدمي

  ضوابط تفكيك زمين -ب-1-1
و در محدوده تراكم مترمربع  200 تراكم كم حداقل مساحت قطعات تفكيكي در محدوده -

 . گرددتعيين ميمترمربع  300متوسط 
هاي تفكيك كه قبل از تصويب نقشه. هاي جديد الزامي استحد نصاب فوق براي تفكيك: تبصره

 .باشدار ميمدارك حاضر انجام شده باشد از اعتبار قانوني برخورد
تفكيك اراضي بايد با در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي مربوط به اصالح گذرها انجام  -

 .گردد
 .گرددنشيني در برهاي اصالحي محاسبه ميحد نصاب تفكيك قطعات با رعايت ميزان عقب -

  سطح اشغال بنا -ب -2-1
 .گردددرصد تعيين مي 60حداكثر سطح اشغال بنا در اين شهر  -

  ابعاد و تناسب قطعات -ب -3-1
االضالع و يا ذوزنقه داشته باشد حداقل عرض قطعات تفكيكي در صورتي كه شكل مستطيل، متوازي

بيشتر از يك بايد متر و چنانچه شكل ديگري داشته باشد اندازه ضلع مجاور گذر دسترسي به ملك  10برابر 
 .باشدعرض گذر دسترسي سوم 

شود بايد حداقل از يك طرف تفكيك اراضي ايجاد ميكليه قطعالت جديدي كه در نتيجه  -
 .به گذرهاي دسترسي ارتباط داشته باشد

 .تواند يك دسترسي پياده داشته باشدهر پالك در هر بر مي -
 30چنانچه بر پالك بيش از (رو داشته باشد تواند فقط يك دسترسي اتومبيلهر پالك مي -

 ).متر داشته باشد 20ل فاصله تواند دو ورودي سواره با حداقمتر باشد، مي
هاي با بيش از يك بر در صورت درخواست مالك، با تشخيص و تأييد كميته فني در پالك -

 .تواند از هر بر پالك دسترسي سواره تأمين كندشهرداري مالك مي
 .متر باشد 3حداقل عرض دسترسي پالك به معبر نبايد كمتر از  -

 تراكم ساختماني -ب -4-1
 .باشددرصد مي 80 هاي مسكوني اختماني در پهنهتراكم پايه س -
 .باشددرصد مي 120حداكثر تراكم ساختماني مجاز در پهنه هاي تراكم  كم   -
 .باشددرصد مي 180حداكثر تراكم ساختماني مجاز در پهنه هاي تراكم  متوسط  -
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
مسكوني   در صورتيكه حداقل مساحت قطعات مسكوني واقع در پهنه هاي تراكم متوسط : 1تبصره 

مترمربع باشد ، ضوابط ساخت و ساز در آن  200كمتر از )مطابق نقشه پهنه بندي تراكم مسكوني ( 
 .  مطابق ضوابط تراكمي در پهنه هاي تراكم كم مسكوني خواهد بود 

التفاوت ارزش افزوده حاصل از تراكم پايه و استفاده از مازاد تراكم به شرط پرداخت مابه: 2تبصره 
 .باشدجاز از سوي مالكين ميتراكم م

شهرداري مكلف است حداقل پنجاه درصد درآمد حاصله از تراكم مازاد را جهت تملك : 3تبصره 
 . معابر و اراضي خدماتي سطح شهر هزينه نمايد

  تعداد طبقات   -ب -5-1
حداكثر تعداد طبقات بنا در پهنه هاي تراكم كم  با توجه به سطح اشغال و تراكم تعيين  -

  .استطبقه  2ه، شد
حداكثر تعداد طبقات بنا در پهنه هاي تراكم متوسط با توجه به سطح اشغال و تراكم  -

 .)مشخص شده است بر روي نقشهپهنه هاي تراكمي اين ( .استطبقه  3تعيين شده، 
براي هر واحد مسكوني (متر  5/2حداقل فاصله بين دو واحد ساختماني همجوار يك طبقه،  - 

) متر 75/1براي هر پالك (متر فاصله  5/3هاي دو طبقه و بيشتر ي ساختمانو برا) متر 25/1
 .شودتعيين مي

متر مجاز  12آمدگي تحت عنوان بالكن و يا راه پله و غيره در معابر كمتر از احداث پيش -
متر احداث گردد  25/1سانتيمتر تا  80تواند به عرض نيست به جزء احداث سايبان كه مي

 .متر كمتر نباشد 5/3ارتفاع آن از زمين از  مشروط بر اينكه
  . الزامي است در داخل قطعه مسكوني مترمربع فضاي باز براي هر واحد مسكوني 35تأمين  -

  مقررات عمومي كاربري مسكوني -ج
باشند در هر متراژي امالك و قطعاتي كه قبالً تفكيك گرديده و داراي سند شش دانگ مي -

 . خواهند بوداز اعتبار قانوني برخوردار 
  .تفكيك اراضي بايد با درنظر گرفتن ضوابط و معيارهاي مربوط به اصالح گذرها انجام گردد -
  .گردد نشيني در برهاي اصالحي محاسبه مي حد نصاب تفكيك قطعات با رعايت ميزان عقب -
در موارد . تفكيك اراضي بايد به ترتيبي انجام گردد كه موجب از بين رفتن درختان نگردد -

م قطع درخت بايد با رعايت قوانين مربوطه و ضوابط شهرداري مبني بر حفظ و گسترش لزو
  .فضاي سبز شهري صورت گيرد

احداث واحدهاي مسكوني در . مترمربع ممنوع است 50احداث واحد مسكوني در اراضي زير  - 
اراضي ياد شده فقط در صورت تجميع چند قطعه همجوار و تبديل آنها به يك قطعه بزرگتر 

هاي  براساس ضوابط و مقررات بالمانع خواهد بود، در غير اين صورت اينگونه قطعات يا به كاربري
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
هاي انتفاعي اختصاص  يابند و يا توسط شهرداري خريداري و به كاربري خدماتي اختصاص مي

 .يابند مي
خدماتي تابع ضوابط ساخت و ساز در پهنه  - تجاري - ضوابط ساخت و ساز كاربري مسكوني - 

 .كوني است كه قطعه در آن واقع شده استمس
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  

  هاي ساختماني پيشنهاديموقعيت تراكم: 1-5-4نقشه 
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
صورت ) 5(مترمربع بايستي با تصويب كميسيون ماده  5000تفكيك قطعات با مساحت بيش از  - 

 . گيرد
آن بيشتر  يك از قطعات نبايد از سه برابر عرض هاي مسكوني، طول هيچدر تفكيك اراضي با كاربري - 

 .باشد
شوند بايد حداقل از يك طرف كليه قطعات جديدي كه در نتيجه تفكيك اراضي ايجاد مي -

 .به گذرهاي دسترسي ارتباط داشته باشند
 .تواند يك دسترسي پياده داشته باشدهر پالك در هر بر مي -
كه در صورتي  موجودمترمربع با سطح اشغال و تراكم  100تا  50تجديد بنا در قطعات با مساحت  - 

 . د، بالمانع استنباشدر سنوات گذشته تفكيك شده و داراي سند شش دانگ 
چنانچه بر پالك (رو داشته باشد تواند فقط يك دسترسي اتومبيلهر پالك در هر بر مي -

 ).متر داشته باشد 20تواند دو ورودي سواره با حداقل فاصله متر باشد، مي 30بيش از 
 .ك به معبر نبايد كمتر از سه متر باشدحداقل عرض دسترسي پال -

 هامقررات مربوط به پيش آمدگي و يا بالكن -د
در فضاهاي شهري ممنوع بوده و ...) نظير بالكن، تراس و (ها آمدگي بدنه ساختمانپيش -

. نشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تأمين خواهد شداحداث فضاهاي نيمه باز با عقب
اندازهاي مناسب شهري، كاهش اثر تابش جهت تقويت چشماين فضاهاي نيمه باز 

برداري از اين فضاها به عنوان خورشيد، نگهداري گل و گياه و موارد مشابه بوده و بهره
 . 1و خشك نمودن البسه ممنوع است...) محل نگهداري مواد غذايي، سوخت و (انباري 

هنگام تخريب و نوسازي ابنيه  ها از حد زمين درآمدگي موجود بدنه ساختمانتمامي پيش -
 .شوندحذف مي از نما يا جداره ساختمان

 
  حوزه آموزشي -5-2-2

  حوزه آموزش عمومي -الف
  موارد استفاده از زمين -الف-1
هاي آموزشي اختصاص دارد كه مستقيم و يا  اراضي داراي كاربري آموزشي به كليه فعاليت  

  .دبستاني تا پايان دوره دبيرستان در ارتباط هستند غيرمستقيم در مقاطع مختلف تحصيلي از پيش
  :باشند هاي مجاز در حوزه آموزشي به شرح زير مي كاربري  

  احداث مراكز فرهنگي و هنري -

                                                 
از تاريخ تأسيس تا پايان شهريور (هاي توسعه و عمران مصوب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مقررات شهرسازي و معماري طرح - 1

  . وزارت مسكن و شهرسازي) 1388
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
 هاي دانشجويي احداث خوابگاه -
 احداث مؤسسات آموزشي و تعليماتي به غير از واحدهاي آموزشي عمومي -

  ضوابط تفكيك زمين احداث بنا -الف-2
  ات تفكيك زمينمقرر -
هاي آموزشي باتوجه  سطح موردنياز قطعات آموزشي واقع در مراكز شهر، حوزه مسكوني و مجتمع  

به تعداد دانش آموز و سطح سرانه هر گروه، براساس ضوابط سازمان توسعه و تجهيز مدارس محاسبه 
يين شده باشد چنانچه طبق معيارهاي تعيين شده سطح موردنياز بيش از مساحت قطعه تع. شود مي

هاي زير  ها حدنصاب ليكن در بافت پر شهر، باتوجه به محدوديت. مساحت بيشتر مالك عمل خواهد بود
  .شود رعايت مي

  مترمربع 2500 ، حداقل تفكيك براي دبستان -
  مترمربع 3000 ، حداقل تفكيك براي مدرسه راهنمايي -
  مترمربع 3500 ، حداقل تفكيك براي دبيرستان -
 مترمربع 10000 ، اي راي هنرستان فني و حرفهحداقل تفكيك ب -

  ضوابط احداث بنا -الف-3
احداث بناهاي آموزشي در هر مقطع تحصيلي تابع ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش   

  :عالوه بر آن ضوابط زير نيز بايد رعايت گردد. باشد مي) سازمان نوسازي و تجهيز مدارس(
 100 تراكمدرصد با حداكثر  50دبستان و راهنمايي حداكثر سطح اشغال همكف در مورد  -

 120 تراكمدرصد با حداكثر  40ها  ها و هنرستان درصد در دو طبقه و براي دبيرستان
  .درصد در سه طبقه است

اند، حداكثر ارتفاع نبايد از  در واحدهاي آموزشي كه در مراكز محالت و نواحي قرار گرفته -
  .تجاور نمايد ارتفاع مجاز حوزه مسكوني مربوطه

متر  5در بر گذر اصلي اراضي آموزشي بايد زميني در طول بر زمين و به عرض حداقل  -
مساحت اين قطعه جزء فضاي . هاي كوتاه مدت اتومبيل مراجعين ايجاد شود جهت توقف

 .گردد باز مركز آموزشي محسوب مي

  حوزه آموزش عالي -ب
ي آموزشي، كمك آموزشي، فضاهاي خدماتي و زمين موردنياز مؤسسات آموزش عالي شامل فضاها  

  . باشد اي، فضاي باز و سبز، درختكاري و ورزشي مي فوق برنامه، خدمات پشتوانه
  .باشد درصد مي 200حداكثر تراكم ساختماني اراضي با كاربري آموزش عالي  -
در صورت احداث ساير فضاهاي جنبي در حد بناي مجموعه آموزشي اين سطوح جزء  -

  .شود ز محسوب نميتراكم مجا
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
ها براساس برنامه و  حداقل تفكيك قطعات اراضي با كاربري آموزش عالي براي دانشكده -

  .استانداردهاي مربوطه خواهد بود
  .درصد مساحت پالك خواهد بود 50حداكثر سطح اشغال بناي آموزشي تا  -
  .باشد تعداد طبقات فضاهاي آموزشي عالي تا چهار طبقه مجاز مي -
به هر . بناي آموزشي با سطح اشغال مجاز در قطعه زمين محدوديتي ندارد شكل استقرار -

 .صورت در طرح بناي آموزشي بايد كليه ضوابط بناهاي آموزش عالي را رعايت نمود
  

  درمانيحوزه  -5-2-3
  موارد استفاده از زمين -الف

انند كلينيك، درماني براي ايجاد واحدهاي درماني در سطوح مختلف م –اراضي حوزه بهداشتي   
ها و  درمانگاه، بيمارستان، مراكز توانبخشي، مراكز رفاه خانواده، خانه سالمندان، مراكز انتقال خون، آزمايشگاه

  .شود مي استفاده غيره
سطح در . مقطع محلي، ناحيه اي، منطقه اي و شهري تقسيم شده اند چهارفضاهاي درماني به  -  

، در سطح ناحيه شامل پلي كلينيك ها، در سطح منطقه مراكز انتقال محله شامل درمانگاه و مراكز بهداشت
تخت و در سطح شهر شامل بيمارستان هاي اصلي،  64خون، مراكز اورژانس و بيمارستان هاي كمتر از 

  .است... زايشگاه ها، تيمارستان ها و
در طرح مشخص  هاي پزشكان به صورت ثابت مكانيابي تمام فضاهاي درماني به استثناء كلينيك -  
  .شده است
هاي  هاي درماني و هم در محدوده فعاليت هاي پزشكي هم در محدوده كاربري ايجاد مجموعه -  

 - تجارياستقرار برخي از واحدهاي درماني در طبقه فوقاني فضاهاي . و مختلط مجاز است خدماتي -تجاري
  .مانع است، مشروط به تأمين فضاي پاركينگ و توجه به ساير ضوابط بالخدماتي

براي  يتوانند محل مناسب هاي آن مي هاي مسافربري شهري و روستايي باتوجه به ويژگي ترمينال -  
  .استقرار حمام و سرويس بهداشتي باشند

  هاي درماني  مقررات تفكيك و احداث بنا براي كاربري -ب
بهداشت و درمان و  اراضي درماني واقع در مراكز محله و شهر باتوجه به ضوابط و مقررات وزارت  
  .گيرند پزشكي و ساير سازمانهاي ذيربط در تعيين حداقل تفكيك مالك عمل قرار ميآموزش 

و مركز  درمانگاه (و ناحيه اي  محلي حداقل تفكيك زمين براي كاربري درماني با عملكرد -
درصد  100درصد و حداكثر تراكم  50و حداكثر سطح اشغال  مترمربع 500 )بهداشت

  .است
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
تراكم درصد همكف و حداكثر  30اكثر سطح اشغال كاربري درماني در مقياس شهر حد -

  .درصد در چهار طبقه است 120 ساختماني
متر  5هاي حوزه درماني بايد به طول بر زمين و با عرض حداقل  در بر گذر اصلي زمين -

 .هاي كوتاه مدت درنظر گرفته شود فضاهايي جهت توقف
 

  حوزه مذهبي -5-2-4
  وارد استفاده از زمينم -الف

ها،  ها، تكايا، مصلي، فاطميه هاي مربوط به اين نوع كاربري شامل مساجد، حسينيه انواع فعاليت  
هاي مذهبي و معابر و فضاهاي  ها، خانقاه، امامزاده، بقاع متبركه و فضاهاي مربوط به اقليت ها، مهديه هيأت

  .شود وابسته و جنبي آن را شامل مي
  هاي مذهبي ك و احداث بنا در كاربريضوابط تفكي -ب
تفكيك اراضي در حوزه كاربري مذهبي تابع ضوابط و مقررات اداره اوقاف و عرف محلي خواهد  -  

مترمربع، در مقياس ناحيه و  500به هر صورت حداقل اندازه تفكيك قطعات مذهبي در مقياس محله . بود
  .مترمربع كمتر باشد 2000باالتر نبايد از 

درصد  100 ساختماني تراكمدرصد در همكف با حداكثر  50كثر سطح اشغال اين كاربري حدا -  
  .گردد در دو طبقه تعيين مي

  
  حوزه فرهنگي -5-2-5
هاي نمايش  اراضي داراي كاربري فرهنگي براي احداث مراكز فرهنگي از قبيل كتابخانه، سالن  

هاي  تفكيك زمين. بيني شده است ريخي پيشهاي هنري، موزه و بناهاي تا ، نمايشگاه)فيلم و تئاتر(
تخصيص يافته به كاربري فرهنگي مجاز نيست و احداث بنا براساس ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و 

  .ارشاد اسالمي بايد انجام پذيرد
  
  انتظامي  –حوزه اداري  -5-2-6
  :استبيني شده  انتظامي براي احداث واحدهاي زير پيش –استفاده از اراضي اداري   

  احداث دفاتر پست و مخابرات -
 ها و صنوف ، اتحاديه)صنعتي –خدماتي  –بازرگاني  –فني (احداث دفاتر كار  -
 احداث ادارات مختلف شهر -
 .گردد مترمربع تعيين مي 2000حداقل مساحت قطعه تفكيكي جهت احداث بناي اداري  -
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
در سطح نواحي ها  حداقل مساحت قطعه تفكيكي جهت احداث شعب فرعي ادارات و بانك -

 .گردد تعيين مي مربعمتر 300و مناطق شهري برابر 
 .هاي جمع و پخش كننده تأمين شود دسترسي بناهاي اداري بايد از شبكه -
درصد مساحت  60هاي اداري در طبقه همكف نبايد از  حداكثر سطح اشغال بناي ساختمان -

 .زمين بيشتر باشد
 . شود ن ميحداكثر ارتفاع ساختمان اداري سه طبقه تعيي -
احداث بنا در قطعه زمين اداري با رعايت حداقل سه متر حريم از بر گذرهاي دسترسي ملك  - 

 .مجاز است
 .مترمربع زيربناي اداري الزامي است 50تأمين يك واحد پاركينگ بازاء هر  -
درصد باشد، بخشي از  60در صورتي كه سطح اشغال زمين در واحدهاي اداري كمتر از  -

 .يد به فضاي سبز اختصاص يابدزمين مذكور با
در صورتيكه بخشي يا تمام پاركينگ موردنياز در فضاي باز درنظر گرفته شود، سطح آن  -

 .اضافه گردد) درصد مساحت قطعه 40(بايست محاسبه و به فضاي باز  مي
 

  حوزه نظامي -5-2-7
ديواركشي، سيم (ده هاي تعيين محدومحدوده اماكن نيروهاي مسلح بايد به يكي از روش ):1(ماده 
  .مشخص و تعيين گردد) خارداد، فنس
متري در اطراف  35در مورد اماكن حياتي حريم امنيتي آنها با ايجاد حداقل يك خيابان  ):2(ماده 

متري  100تا  50متري و از فاصله  50مكان و محدوديت ارتفاع در احداث بنا، حداكثر يك طبقه تا فاصله 
  .باشدطبقه بعد از خيابان مذكور مي 3متري حداكثر  200تا  100ه طبقه و از فاصل 2حداكثر 

متري در اطراف  24در مورد اماكن حساس حريم امنيتي آنها با ايجاد حداقل يك خيابان  ):3(ماده 
متري  100تا  50متري و از فاصله  50مكان و محدوديت ارتفاع در احداث بنا با حداكثر دو طبقه تا فاصله 

  .باشدطبقه بعد از خيابان مذكور مي 4متري حداكثر  200تا  100قه و از فاصله طب 3حداكثر 
متري در اطراف  16در مورد امكان مهم حريم امنيتي آنها با ايجاد حداقل يك خيابان  ):4(ماده 

متري  100تا  50متري و از فاصله  50طبقه تا فاصله  2مكان و محدوديت ارتفاع در احداث بنا، حداكثر 
  . باشدطبقه بعد از خيابان مذكور مي 5متري حداكثر  200تا  100طبقه و از فاصله  4كثر حدا

متري در  8در مورد حريم امنيتي اماكن و تأسيسات قابل حفاظت با ايجاد يك خيابان  ):5(ماده 
ي هااي كه ساختمانمتر به گونه 20طبقه در عمق  2اطراف و محدوديت ارتفاع در احداث بنا حداكثر 

  .اطراف اشرافيتي بر امكنه مربوطه نداشته باشند
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ها، به منظور احداث هرگونه بنا در حريم اماكن نظامي بايستي قبل از كسب مجوز از شهرداري ):6(ماده 

كن مربوطه از حفاظت اطالعات پادگان، پايگاه و ديگر امكنه نظامي ذيربط امجوز مبني بر تأييد عدم اشغال حريم ام
  .ها جهت احداث بنا و تأسيسات اقدام گرددسبت به صدور مجوز از سوي شهرداريكسب و سپس ن
در مورد اماكن نظامي كه در حال حاضر احداث شده است در صورتي كه امكان تخريب آنها  :تبصره

وجود دارد حد حريم اماكن با تخريب آنها حفظ و تأمين گردد و در غير اين صورت به احداثات موجود بنايي 
  . وده نشودافز

ها و هاي مهمات، سايتها و زاغهبه منظور حفظ حريم امنيتي اماكن ويژه از قبيل بنه ):7(ماده 
متر از محل امكنه انجام هرگونه عمليات ساختماني و كشاورزي ممنوع و تا  500هاي موشكي و غيره پايگاه
  .  باشدمتر از امكنه انجام احداثات ساختماني ممنوع مي 1000

  
  توريستي -تفريحيحوزه  -5-2-8

و هتل  و مسافرخانهحوزه براي احداث هتل، مهمانسرا، مهمانپذير استفاده از اراضي اين  -
 .مجاز است آپارتمان، متل، شهربازي، پارك هاي جنگلي، اردوگاه هاي جهانگردي

هاي تعيين شده در طرح توسعه و عمران شهر  تفكيك اراضي در اين حوزه بر مبناي سرانه -
 .ها و قوانين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است پذير است و تابع دستورالعمل مكانا

 .درصد مساحت قطعه زمين است 50حداكثر سطح اشغال در اراضي مربوط به اين كاربري  -
 .درصد است 200تراكم ساختماني در اين اراضي حداكثر  -
 .بازاء هر اتاق يك پاركينگ موردنياز است -

 
  يحوزه ورزش -5-2-9

هاي ورزشي  هاي مجاز مربوط به اين كاربري شامل انواع فضاهاي سرپوشيده و زمين فعاليت -
هاي ورزشي و فضاهاي بازي  ها و زمين استخرها، باشگاه –ها  بزرگ و كوچك مانند استاديوم

 .ها است بچه
 اداره ورزش و جوانانهاي  ورزشي تابع ضوابط و دستورالعملتفكيك اراضي در حوزه كاربري  - 

 .است
باتوجه به نوع عملكرد فضاهاي ورزشي كه بخش عمده فعاليت آن در فضاي باز انجام  -

 .باشد درصد مي 20شود، تراكم ساختماني در اين فضاها حداكثر  مي
دو درتعداد طبقات فضاهاي ورزشي معموالً يك طبقه بوده مگر فضاهاي جنبي و اداري كه  -

 .طبقه نيز قابل تأسيس است

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 

30 

شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
بناها با فاصله نسبي از معبر ساخته شوند و دسترسي مستقيم آنها به معبر  شود، توصيه مي -

 .اصلي ضروري است
  حوزه فضاي سبز -5-2-10
شود، بايد  هاي مختلفي كه در حوزه اراضي با كاربري فضاي سبز درنظر گرفته مي انواع فعاليت  

، ها  باتوجه به تنوع سليقه. باشد باتوجه به نيازهاي اقشار مختلف از كودكان و نوجوانان تا سنين باال
ها و فضاهاي سبز بايد بتوانند نياز اوقات فراغت، تفريح، ديد و بازديد، بازي و استراحت را فراهم  محوطه
كاري، باغ وحش، باغ  كاري، گلكاري و درخت كاري، جنگل ها شامل فضاي سبز، چمن اين فعاليت. آورند

پيست بازي، استخر و وسايل بازي كودك به همراه فضاهاي فرهنگي  پرندگان، درياچه، آب نما، زمين بازي،
  .شود و مذهبي و بهداشتي مي

هاي مربوط به اين حوزه در طبقه همكف نبايد  حداكثر سطح اشغال زيربناي ساختمان -
  .درصد مساحت اراضي موردنظر باشد 5بيش از 

درصد مساحت اراضي  10هاي مربوط به اين حوزه تا  حداكثر سطح زيربناي كل ساختمان - 
 .موردنظر است

در ...) شهربازي و (هاي مربوط به مراكز تفريحات سالم  حداكثر سطح اشغال ساختمان -
درصد مساحت اراضي فضاي سبز است و مساحت كل زيربناي اين  15طبقه همكف 

 .درصد اراضي فضاي سبز است 30ها حداكثر تا  ساختمان
 .گردد ر سازمان مجري طرح تعيين و تأمين ميهاي موردنظر بنابر نظ تعداد پاركينگ -
هاي تجهيز شده توسط شهرداري ها و فضاي سبز منظور پاركدرخصوص احداث بنا در پارك: تبصره - 

 .باشدمي

  
  حوزه تأسيسات و تجهيزات شهري -5-2-11
  .گيرند اراضي اين حوزه در دو مقياس شهر و ناحيه مورد استفاده قرار مي  
. ل كليه تأسيسات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز، فاضالب و تلفن خواهد بودتأسيسات شهري شام  

نشاني، ميادين  آوري و دفع زباله، آتش تجهيزات شهري شامل گورستان و غسالخانه، كشتارگاه، مراكز جمع
  .بار و مراكز توزيع سوخت است بار، بازارهاي روز عرضه ميوه و تره ميوه و تره

سات و تجهيزات شهري باتوجه به تنوع و مشخصات فني هريك از درخصوص كاربري تأسي -
ها تعيين تراكم، حداقل تفكيك، سطح اشغال و تعداد طبقات مفهوم ندارد زيرا  اين رشته
نمايند و تكرار اين  هاي خود اقدام مي هاي مربوطه بر اساس مشخصات فني طرح سازمان

  .موارد ضرورتي ندارد
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شوند مانند گورستان،  ت شهري در خارج از شهر مستقر ميهاي تجهيزا برخي از كاربري -

خانه آب شرب و موارد مشابه  هاي فاضالب و تصفيه كشتارگاه، محل دفن زباله، تصفيه خانه
 .كه در انتخاب محل و احداث آنها هماهنگي با سازمان محيط زيست ضروري است

ي براساس ضوابط وزارت تعيين محل استقرار و نحوه احداث جايگاه بنزين و مواد سوخت -
 .باشد نفت و ساير نهادهاي مربوطه مي

 .ها به معابر اصلي ضروري است دسترسي مستقيم مستحدثات اين نوع كاربري -
  
  حوزه حمل و نقل و انبارداري -5-2-12
استفاده از اراضي فوق به منظور احداث تأسيسات و بناهاي موردنياز كاربري حمل و نقل و   

آهن،  هاي اتوبوسراني شهر، فرودگاه، راه هاي باربري و مسافربري، ايستگاه گاراژ، پايانهانبارداري مانند 
  .باشد خطر و مراكز پاركينگ عمومي شهر مي هاي مواد بي ترمينال

زا و غيره در داخل محدوده قانوني شهر مجاز  انبار مواد خطرناك مانند مواد اشتعال -
  .باشد نمي

باشد و در  شهري و انبار در داخل محدوده طرح جامع مجاز نمياحداث مراكز حمل و نقل برون  - 
صورت ضرورت اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست و ساير سازمانها و نهادهاي مربوطه 

 .ضروري است
 .است مترمربع  1000حداقل تفكيك زمين جهت احداث انبار برابر  -
هاي استراحت، انبار،  سالننقل مانند  و سطح كل زيربنا در طبقات براي تأسيسات حمل -

 .درصد سطح كل زمين تجاوز نكند 50قسمت تعميرات و خدمات فني، حداكثر از 
 .هاي اصلي و عبوري ممنوع است دسترسي مستقيم مؤسسات حمل و نقل به جاده -
اندازه بر و عمق قطعات متناسب با عملكرد باربري و نحوه دسترسي به جاده بايستي مطابق  -

 .ي باشداستانداردهاي فن
متر از حد گذر دسترسي ملك  5احداث بنا در قطعات تفكيكي بايد با رعايت حريمي برابر  -

 .باشد) براي عبور وسايط نقليه آتش نشاني(از قطعات مجاور 
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  خدماتي -تجاريحوزه  -5-2-13

  موارد استفاده از زمين -الف
با رعايت ساير  خدماتي -تجاريو  هاي بازرگاني انواع فعاليت خدماتي -تجاريدر حوزه اراضي   

هاي  هاي مختلف فعاليت عملكرد رده. باشد ها در سلسله مراتب شهري مجاز مي ضوابط و مقياس فعاليت
  :مجاز در اين حوزه به شرح زير است خدماتي -تجاري

  رده محله خدماتي -تجارياراضي  -
هاي مشابه ديگر در اين  و فروش شامل واحدهاي خريد و فروش روزانه، خرده فروشي و انواع خريد  

  .شود رده كه از توزيع و پخش تا ارائه خدمات و فعاليت صنوف غيرمزاحم را شامل مي
  رده ناحيه خدماتي -تجارياراضي  -
هاي تعاوني مصرف، بازار روز، شعب  ها، فروشگاه شامل واحدهاي خريد هفتگي مانند سوپرماركت  

  .ها و انواع مشابه ديگر بانك
  رده شهر و فراشهر خدماتي -تجاريضي ارا -
  . ها و ميادين توزيع بار عمده فروشي –ها  ها، شعب مركزي بانك شامل پاساژها، بازار و راسته  

 - تجاري -1: در طرح اين شهر به دو صورت بوده است خدماتي -تجارينحوه مكانيابي فضاهاي 
  هاي شناور خدماتي -تجاري -2هاي ثابت   خدماتي

  )غيرشناور(ثابت  خدماتي -تجاري -
هايي است كه در سطح شهر در حال احداث بوده و يا  هاي ثابت مربوط به لكه خدماتي -تجاري

 .شهر واقع شده است خدماتي -تجاريموقعيت زمين مربوطه به نحوي بوده است كه در بر محورهاي اصلي 
  شناور خدماتي -تجاري -

باشد كه عمدتاً به صورت خطي بوده و در  از شهر ميشامل سطوح جديد موردنياز آتي در هر قسمت 
ها را طرح به  خدماتي -تجارياين نوع . مواردي به صورت پاساژهاي عمود بر محور اصلي قرار خواهند گرفت

 - تجاريهاي  كاربري. اي از حوزه اراضي مسكوني تعيين نموده است هاي ويژه صورت شناور در قسمت
 16 هايمتري و بيشتر، در مقياس ناحيه در بر گذر 12در بر گذرهاي شناور در مقياس محله  خدماتي

و بيشتر به تناسب نياز ايجاد  متري 24هاي شهري در بر گذرهاي  خدماتي -تجاريمتري و باالتر و 
   .شوند مي

اند داراي شده در نظر گرفته خدماتي -تجاريمحورهايي كه براي سطوح مختلف عملكردهاي : تبصره
  .باشده مسكوني ميكاربري پاي

  :هاي مجاز در اين حوزه شامل موارد زير است استفاده
  .احداث واحدهاي خرده فروشي و عمده فروشي صنوف مختلف -
 ...احداث واحدهاي وابسته به خدمات درماني و بهداشتي مانند مطب، تزريقات، حمام و  -
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 -تجاريني، حقوقي و خدمات اداري و بازرگاني مانند دفاتر مهندسي، دفاتر خصوصي بازرگا -

 ...، شعب بانكها، دفاتر پست، برزن شهرداري در مقياس محالت و خدماتي
مانند پنچرگيري، تعويض روغن، تعمير لوازم خانگي،  77+هاي كوچك تعميراتي كارگاه -

 ...تعمير و نگهداري لوازم گرمايش و سرمايش، تعمير وسايل الكتريكي و 
 ...نه، سينما و نمايشگاه و خدمات فرهنگي مانند تأتر، كتابخا -
 ...تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور و -
 پاركينگ عمومي -
 

  ضوابط تفكيك و احداث بنا -ب
مترمربع و  200 خدماتي -تجاريهاي  حداقل مساحت تفكيك اراضي درمورد مجتمع -

 .بيشتر است
 12برابر  ر مقياس محله و ناحيهد) اي مغازه( خدماتي -تجاريحداقل مساحت واحدهاي  -

 .گردد تعيين مي مترمربع20و در مقياس شهر  مترمربع
 .گردد متر تعيين مي 25برابر  خدماتي -تجاريهاي  حداقل عرض تقسيم براي مجتمع -
 در مقياس محله و ناحيه اي مغازه خدماتي -تجاريحداقل عرض تقسيم براي واحدهاي  -

 .گردد تعيين مير مت 4مقياس شهر  و در متر 3برابر 
 .باشد ميدرصد  100 اي مغازه خدماتي - تجاريحداكثر سطح اشغال در طبقه همكف در واحدهاي  - 
درصد مساحت قطعه  70 خدماتي - تجاري هاي مجتمعحداكثر سطح اشغال در طبقه همكف در  -

 .باشد مي
 .باشد درصد مي 100در هر قطعه زمين  اي مغازه خدماتي - تجاريتراكم ساختماني مجاز در واحدهاي  - 
درصد مساحت قطعه  210برابر  خدماتي -تجاريهاي  تراكم ساختماني مجاز در مجتمع -

درصد افزايش  240تواند تحت شرايط معيني اين تراكم را تا ميزان  شهرداري مي. باشد مي
 .دهد

اي الزامي  در مقياس شهري و ناحيه خدماتي -تجارينشيني سه متر از بر فضاهاي  عقب -
شود و بر روي آن در صورت داشتن حد نصاب  ين فضا جزء تراكم محسوب نميا. است

عمالً پيش فضاي مسقف جلوي واحدها به . توان بنا احداث نمود تفكيك تا تراكم مجاز مي
 .شود محسوب مي خدماتي -تجاريصورت رواق عبوري خواهد بود و جزء ملك واحد 

احداث يك واحد  خدماتي -تجاريحد به ازاء هر ده وا خدماتي -تجاريهاي  در مجتمع -
 .سرويس بهداشتي شامل يك توالت و دستشويي الزامي است
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مسكوني مطابق  -خدماتي -حداكثر تراكم و سطح اشغال مجاز ساختمان هاي تجاري -

 .مي باشد آن پهنه ضوابط مسكوني
 - ي تجاريدر محورهايي كه امكان برخورداري از مزاياخدماتي  -احداث كاربري تجاري :1تبصره 

حداكثر در طبقه همكف و در محورهايي كه امكان ، را دارا هستند خدماتي محلي و ناحيه اي
) همكف و اول(حداكثر در دو طبقه ،دارا هستندخدماتي شهري را  -اريبرخورداري از مزاياي تج

 .امكانپذير است
اري، مركز تأسيسات به منظور استفاده پاركينگ، انب خدماتي - تجارياحداث زيرزمين در كاربري  - 

بالمانع است و مساحت آن جزء تراكم ... هاي گرمايش و سرمايش، آسانسور و  و سيستم
مساحت زيرزمين حداكثر برابر سطح اشغال در همكف تعيين . گردد ساختماني محسوب نمي

 .گردد مي
  هاي رانندگيآموزشگاه

و در مورد آن ضوابط نهاد محسوب گرديده  خدماتي -تجاريآموزشگاه رانندگي جزو كاربري   
  :باشداين ضوابط به شرح زير مي. مالك عمل خواهد بود) نيروي انتظامي(مربوطه 

ها در آن سكونت هاي مسكوني كه عمالً خانوادهتأسيس آموزشگاه رانندگي در مجتمع -
 . باشددارند، مجاز نمي

در مجاورت  و پاساژها و خدماتي -تجاريهاي تأسيس آموزشگاه رانندگي در مجتمع -
 .باشدهاي مسافربري مجاز نميترمينال

 – خدماتي -تجاريهاي مسكوني كه قبالً واحد تأسيس آموزشگاه رانندگي در مجتمع -
 .اداري و غيره در آنها ايجاد شده باشد، در صورت نداشتن معارض بالمانع است

ار مالك و با هاي مسكوني مستقل كه قبالً در اختيتأسيس آموزشگاه رانندگي در مجتمع -
 .باشد، بالمانع استمتقاضي تأسيس آموزشگاه مي

 .ها ممنوع و در معابر با نظر كارشناس مربوطه خواهد بودتأسيس آموزشگاه در كوچه -
تأسيس آموزشگاه در چند باب مغازه مجاور و يا مجزا از هم و يا چند واحد منفك و مجزا از هم مجاز  - 

 . باشدنمي
 . باشدمترمربع مي 130مساحت زيربنا حداقل  -
مترمربع در شهرهاي كمتر از يك ميليون نفر  200پاركينگ آموزشگاه رانندگي حداقل  -

 . باشدجمعيت مي
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ع  یا-ح جا ی     ی
  حوزه كارگاهي و صنعتي غيرمزاحم -5-2-14

هاي كوچك و غيرمزاحم توليدي  در منطقه كارگاهي استفاده از زمين جهت تأسيس كارگاه -
 .و تعميراتي بالمانع است

طرح حاضر در داخل محدوده شهر كاربري كارگاهي و صنعتي پيشنهاد داده نشده است در  -
هاي پراكنده و مزاحم موجود در سطح شهر  و بر اساس ضوابط سازمان محيط زيست كارگاه

بندي شده به خارج از محدوده شهر و به محدوده تعيين  الزم است طبق يك برنامه زمان
 .ابندشده واقع در حريم شهر انتقال ي

هاي كوچك درحد صنوف  حداقل مساحت تفكيك قطعات در منطقه كارگاهي براي كارگاه -
 .گردد مترمربع تعيين مي 100مزاحم و نيمه مزاحم 

 .برابر تجاوز كند 2نسبت طول قطعات به عرض آن در اين منطقه نبايد از  -
 .درصد سطح قطعه زمين است 50حداكثر سطح اشغال زمين در منطقه صنعتي  -
 .درصد سطح قطعه زمين است 50اكم ساختماني در اين منطقه تر -
متر بدون احتساب عناصر دودزا و براي  13هاي توليد  حداكثر ارتفاع براي سالن -

 .متر خواهد بود 7هاي اداري مربوطه حداكثر دو طبقه و ارتفاع حداكثر  ساختمان
 .ته شوددرصد مساحت زمين بايد جهت فضاي باز و سبز درنظر گرف 40حداقل  -
متر از بر  5كليه واحدهاي ساختماني در منطقه كارگاهي با رعايت حريمي حداقل برابر  -

 .صورت گيرد) نشاني براي عبور وسايط نقليه آتش(قطعه و قطعات مجاور و محدوده زمين 
 .مترمربع زيربناي كارگاهي الزامي است 50تأمين يك واحد پاركينگ به ازاء هر  -

  حرايم ممنوعه -5-2-15
  هاي تأمين آب شرب ضوابط انهار قنوات و چاه -الف

  : باشد حريم مربوط به آنها به شرح زير مي
 .متر به مركز چاه است 15اي به شعاع  هاي تأمين آب شرب دايره قنوات و چاه حرايم -
 .پر كردن قنوات باير بدون دريافت مجوز از سازمان آب و فاضالب ممنوع است -
 6/5/1371مورخ  193ت /47347ي آنها مطابق مصوبه شماره حرايم انهار نسبت به آبده -

 .باشد مي 1-5-4هيئت دولت به شرح جدول 
  ھای آبياری حرايم مربوط به انھار و شبكه :١- ٥- ٤جدول شماره 

  حريم در طرفين ميزان آبدهي و شبكه آبياري
 متر 15-12 مترمكعب در ثانيه15بيش از

 متر 12-8 متر مكعب در ثانيه15تا10بين
 متر 8-6 مترمكعب در ثانيه10تا5بين
 متر 6-4 متر مكعب در ثانيه5تا2بين
 متر 3-3 متر مكعب  در ثانيه2تا1بين
 متر 2-3 ليتر1000تا100بين

 متر 2-1 ليتر در ثانيه100كمتر از
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  هاي آبرساني شهري حرايم لوله -ب

  .هيئت دولت به شرح زير تعيين شده است 6/5/1371مورخ  193ت/47347مطابق مصوبه شماره 
  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله 3(متر  6ميليمتر در كل  500حريم لوله آبرساني با قطر 

  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله 4(متر  8ميليمتر در كل  800تا  500حريم لوله با قطر بين 
  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله 5(ر مت 10ميليمتر در كل  1200تا  800حريم لوله 
  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله 6(متر  12ميليمتر در كل  1200حريم لوله 

هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حريم به  در صورتيكه لوله - تبصره
  .شود اعتبار قطر آخرين لوله منظور مي

  .هاي مربوطه نسبت به ارقام فوق تقدم دارد حريم جديد از سوي ارگان اعالم هر گونه –تبصره 
  حريم خطوط فشار قوي انتقال برق -ج

  .شود تقسيم مي 2و  1دو حريم درجه  هحريم خطوط فشار قوي انتقال برق ب

در حريم درجه يك خطوط فشار قوي، احداث هر گونه ساختمان مسكوني و تأسيسات باغداري،  *
ليكن ايجاد زراعت فصلي و حفر چاه و راهسازي در صورتيكه باعث صدمه به شـبكه  .وع استدرختكاري ممن

  . برق رساني نشود بالمانع است
هاي خطوط انتقال برق مجاز  متر از پي دكل 3ايجاد شبكه آبياري و قنوات به فاصله كمتر از : تبصره

  .نيست

ز نيست و ايجاد فضاي سبز و باغ خطوط فشار قوي، فقط احداث ساختمان مجا 2در حريم درجه *
  .دهدميزان حريم خطوط فشار قوي برق را نشان مي 2-5- 4جدول شماره . 1باشد و جاده بالمانع مي

  ميزان حريم خطوط فشار قوی  :٢- ٥- ٤جدول شماره 

  2حريم درجه  1حريم درجه )قدرت(ولتاژ
  متر از طرفين 5 متر از طرفين3 هزار ولت20
  متر از طرفين 15 متر از طرفين5 هزار ولت 33
  متر از طرفين 20 متر از طرفين13 هزار ولت63

  متر از طرفين 30 متر از طرفين15 هزار ولت132
  متر از طرفين 40 متر از طرفين17 هزار ولت230
  متر از طرفين 50 متر از طرفين20 هزار ولت400

  حريم خطوط انتقال گاز -د
ل گاز، احداث هر گونه بنا و ساختمان و تأسيسات بجز آنچه كه براي بهره در حريم خطوط انتقا

  .برداري از خطوط لوله گاز ضروري باشد ممنوع است
. به داخل شهرها ممنوع است مربعمتربرپوند  300ورود خطوط لوله گاز با فشار بيش از  )1

 .اشندهاي تقليل فشار بايستي خارج محدوده شهر ب الزاماً محل احداث ايستگاه

                                                 
  .1382؛ مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران؛ 247مجموعه قوانين و مقررات شهرسازي؛ جلد اول؛ ص  - 1
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هاي گاز در مسيرهاي موازي و در  هاي خطوط هوايي نيرو از جدار لوله حداقل فاصله پايه )2

 :ها به شرح زير است تقاطع
  حداقل فاصله ولتاژ

 متر5/0 ولت380و220
 متر2 كيلوولت20
  متر 7  كيلوولت 63
 متر10 كيلو ولت132
 متر 20  كيلوولت 230

هاي موازي به شرح زير  هاي گاز در مسير هاي زيرزميني برق از جداره لوله فاصله جداره كابل حداقل
  :است

  حداقل فاصله ولتاژ
  متر1 ولت380و220
  متر2 كيلوولت20
 متر3 كيلوولت63

هاي  ها در ارتباط با ممنوعيت برداشت مخلوط حداقل حريم خطوط گاز در محل تقاطع با رودخانه
  .متر از طرفين خطوط لوله تعيين شده است 250)  شن و ماسه(اي  انهرودخ

  :باشد گاز رساني در داخل شهر به شرح زير مي  حريم لوله*
  متر 25حريم از هر طرف  اينچ6قطر اسمي لوله گاز كمتر از

  متر حريم از هر طرف 50 اينچ18تا6قطر اسمي لوله گاز بين
 متر حريم از هر طرف 100 و بيشتراينچ18قطر اسمي لوله گاز

  
  ها ها و تاالب حريم مسيل -  ه

ها ممنوع است مگر مواردي كه طبق  احداث هر گونه ساختمان با هر نوع عملكردي در حرايم مسيل
هاي  حريم رودخانه. مشخص شده باشدآن  از برداري بهره نوع وسيل يا تاالب ممربوط به  حريم طرح مصوب

  :شود اين شهر توسط سازمان آب اعالم ميواقع در حريم شهر 
  ها هاي مجاز از حرايم مسيل استفاده -

هاي عمومي و تفريحي به همراه ساخت و  هاي خطي و گردشگاه جهت احداث پارك )1
ها با رعايت مسايل  سيلمسازهاي مناسب ذيربط مشروط به تهيه طرح اختصاصي جهت 

ها با تصويب وزارت نيرو مجاز  بدبي سيال هاي فصلي و حجمي و فني از نظر طغيان
  .باشد مي

احداث واحدهاي خدماتي عمومي مانند رستوران، چايخانه، هتل مهمانسرا، عملكرد ورزشي  )2
ها مشروط به رعايت نكات ايمني و فني از  و تفريحي و ديگر موارد مشابه در طرح مسيل

ناسب و تاييد ها ضمن در نظر گرفتن سازه م هاي فصلي و حجم دبي سيالب نظر طغيان
 .طرح از سوي وزارت نيرو مجاز خواهد بود
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هاي آبي كوچك  ها از طريق احداث نيروگاه استفاده فني و تاسيساتي از جريانات آب سيل )3

به همراه تأسيسات ساختماني و فني مربوطه مشروط به رعايت نكات ايمني و فني و تاييد 
 .باشد وزارت نيرو مجاز مي

انه فاضالب برابر ميزان تعيين شده از سوي وزارت نيرو و سازمان آب و خ  حريم خطوط و تصفيه -
  .باشد فاضالب مي

 
  حريم تأسيسات فاضالب -و

با توجه به لزوم حفظ حريم . باشد ها مي خانه هاي انتقال و تصفيه تأسيسات فاضالب شامل لوله -
 در انتخاب موقعيت هاي فاضالب بلحاظ شكل بو و ساير عوامل زيستي محيطي اوالً خانه تصفيه

ربط  هاي ذي محيطي رعايت گردد ثانياً كليه دستگاه ها كليه مسائل فني و زيست خانه مكاني تصفيه
ضمناً الزم . خانه جلوگيري نمايند كيلومتري تصفيه 6موظفند از هر گونه ساخت و ساز تا حريم 

  .ها ايجاد شود خانه ف تصفيهاست توسط مسئولين مربوطه كمربند درختكاري در اطرا
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  ضوابط مربوط به معابر و گذرها -5-3

  مقررات گذر بندي  -الف 
مشخص  جامعهاي طرح  مشخصات فني آنها در نقشهكه در مورد معابر و گذرگاههاي شهري 

  : باشد نگرديده است ضوابط ذيل الزم االجرا مي

بـدليل تفكيـك و يـا     مشخص نشـده و يـا بعـداً    جامعاي طرح ه عرض معابر و گذرگاههايي كه در نقشه -1
-5-4 متـر بصـورت بـن بسـت يـا بـن بـاز از جـدول         12گردند تا عرض  تصويب مراجع مسئول احداث مي

  :گردد محاسبه مي3
  حداقل عرض بر اساس طول دسترسی :٣- ٥- ٤شماره  جدول

 عرض گذر  نوع گذر
  12  10  8  6 نوع بافت

  150 -  250  100-150 50-100 0-50 ساخته شده  بن بست
  100-250  50-100 20-50 0-20 خالي

  200-350  100-200 0-100 - ساخته شده  بن باز
  100-300  50-100 0-50 - خالي

متر باشد نقشه تفكيكي يا پالن مسير  12مطابق جدول فوق اگر عرض مورد نياز بيش از : 1تبصره 
  .رسدبايد به تأئيد كميته فني كميسيون ماده پنج ب

اي كه قبالً شكل گرفته و در طرفين آن احداث بنا  منظور از بافت ساخته شده يعني كوچه: 2تبصره 
هاي جديد االحداث كه  هاي جديد و يا كوچه صورت گرفته باشد و منظور از بافت خالي تفكيكي) با پروانه(

  .    گردد براي اولين بار در آنها پروانه صادر مي

گذر بيشـتر   ضبرابر فاصله حداقل بين انتهاي كوچه تا يك تقاطع با عر محاسبه عرض طول گذرگاه براي -2
نحـوه محاسـبه    2-5-4و 1-5-4اره باشد شكل شم مي

   .دهد طول كوچه را نشان مي
اگر كوچه اي منشعب از كوچه ديگر : تبصره

باشد براي تعيين عرض قسمت دوم فقط طول كوچه 
ي تعيين عرض انشعابي مالك محاسبه بوده ولي برا

) كوچه دوم + طول كوچه اول ( كوچه اول طول كل 
 . مالك عمل مي باشد

  
  
  
نحوه تعيين طول كوچه  :1-5-4شكل شماره  
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  .تعيين مي گردد ACبر اساس طول  ABولي عرض كوچه  BCبر اساس طول  BCعرض كوچه 
در صورتيكه عرض موجود در بخشي از خيابان بيش از عرض پيش بيني شده در طرح جامع يا  -3
  .شد عرض موجود مالك عمل خواهد بودتفصيلي با
متر و عرض كمتر از  70اجراي دور برگردان در معابر بن بست واقع در بافت پر با طول بيش از  -4

  .باشد ضروري مي) 3-5- 4شكل ( هاي تيپ پيوست يا هر شكل اصولي ديگر  متر مطابق يكي از طرح 10
متر  30هاي بن بست با طول بيشتر از  هاي جديد تفكيكي براي كوچه در بافت خالي و نقشه -5

  .ضروري است) 3-5- 4شكل ( هاي تيپ پيوست  اجراي دور برگردان مطابق يكي از طرح

  
  
  
  
  
  
  
  

 )بافت ساخته شده (بازنحوه تعيين طول كوچه بن:2-5-4شكل شماره

 دوربرگردان هاي پيشنهادي:3-5-4شكل
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لي در معبر يا معابري طراحي گردد كه در شبكه ارتباطي طرح تفصيلي نبوده و ،اگر در تفكيك پالك

با يك درجه كاهش  3-5-4مطابق جدول  عرض گذر بر اساس طول كل. امتداد معبر موجود قرار گيرد
در صورتيكه عرض محاسباتي با طول جديد بيش از عرض موجود باشد پالكهاي با عرض . گردد محاسبه مي

 ).4-5-4شكل (  كمتر از عرض محاسباتي نيز ملزم به رعايت بر اصالحي مي باشند
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الك پالك تفكيكي جديد مكلف به پرداخت در صورت تعريض وضع موجود مطابق بند فوق م: تبصره
خسارت به نرخ روز به شهرداري و شهرداري موظف به پرداخت خسارت به نرخ روز يا توافق با مالكين 

  .باشد پالكهاي تعريضي به هنگام نوسازي و تجديد بنا مي
ك متر موجود مي باشد در اثر تفكيكي پال 8متر و با عرض  70معبري بن بست به طول : مثال

متر بايد  12با توجه به جدول عرض كوچه به . متر افزايش مي يابد 160انتهايي كوچه، طول كوچه به 
متر اول كوچه  70متري قابل قبول بوده و پالكهاي واقع در  10افزايش يابد ولي با يك درجه تخفيف عرض 

 .متري مي باشند 10به شرط دريافت خسارت ملزم به رعايت معبر 
هاي  طبق ضوابط پيشنهادي بر اساس مقاطع خيابان بربهتر است وها ر پهناي پياده )1

 -تجاريمناطق  ،متر 3الي  2پيشنهادي و در ساير موارد براي مناطق مسكوني بين 
 3 و مسكوني خدماتي -تجاريو مختلط  هاي عمومي ساختمان ،مناطق اداري و خدماتي

  .رعايت گردد متر 5/3الي  2متر و مناطق صنعتي  5الي 

نحوه تعيين طول كوچه:4-5-4شكل
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  :در طراحي پياده رو رعايت ضوابط زير الزامي است )2

  .پياده رو بايد بطور فيزيكي از سواره رو و دوچرخه رو جدا باشد -الف
  .سانتي متر است 15حداقل ارتفاع جداكننده  -ب
  .بين كانال آبها و پياده رو حداقل نيم متر فاصله وجود داشته باشد -ج
درصد توصيه مي شود از پله استفاده شود و در  5 در پياده روهاي عريض با شيب بيش از -د

  .  متر درنظر گرفت 25/1اينصورت براي افراد معلول مي بايست شيبراهه با عرض حداقل 
  .رعايت ضوابط ذيل در طراحي مسيرهاي ويژه دوچرخه در شهر قابل توجيه مي باشد )3

زيرا مانور اتومبيل ها براي مسير دوچرخه را بايد جدا از پاركينگ حاشيه اي در نظر گرفت  -الف
  .دوچرخه سوار ايجاد خطر مي كند

 متر در نظر 1.5در سرعت گيرهاي خيابانهاي محلي براي عبور دوچرخه محلي با عرض  -ب
  .گرفته شود

متر بين خط پاركينگ و مسير  0.75در خيابانهاي شرياني فرعي يك جداكننده با عرض  -ج
  .براي پاركينگ استفاده شوددوچرخه رو ايجاد و از مسير دوچرخه 

درصد مي باشد و شيب عرضي در مسير  2مناسب ترين شيب طولي براي مسير دوچرخه  -د
  .درصد است 2دوچرخه يكطرفه و معادل 

در مسيرهايي كه مستقل هستند و يكطرفه . متر است 1.5حداقل عرض مفيد دوچرخه رو  -ه
  .متر مي باشد 2.5عرض حداقل 

هر يا مسيلي در طرح معبري پيش بيني نشده باشد، عرض مشخص چنانچه در امتداد ن )4
منطبق بر حريم قانوني با  كه مطمئناً اي با استعالم از آب منطقه شده از طرف شهرداري

توجه به دبي آن خواهد بود ، مالك عمل بوده و بعنوان محل عبور آب و مسير پياده 
  . گردد محسوب مي

باشند، عرض معبر به رو نمياند و سوارهپلكاني اجرا شده معابر با شيب زياد كه به صورتدر  )5
  . گردددو صورت تعيين مي

  متر حداقل عرض دو متر  50هاي با طول بيشتر از براي كوچه )6
  متر حداقل عرض سه متر 50هاي با طول بيشتر از براي كوچه )7

داشته و در زمان صدور هايي كه از اين گونه معابر دسترسي دارند نياز به پاركينگ نپالك: تبصره
  .پروانه مشمول ضوابط تأمين پاركينگ نخواهند بود

درصد و جاده هاي سريع حداكثر  8درصد و خيابانهاي اصلي  12شيب خيابانهاي فرعي تا  )8
  . گردددرصد تعيين مي 7

از  ،كف تمام شده پياده رو مي بايست بر اساس نقشه مقطع پيشنهادي مربوط به گذرگاه )9
  .محور گذرگاه مورد رعايت قرار گيرد كف تمام شده 
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١ M  

٣ M  

نقشه شبكه گذرگاههاي پيشنهادي طرح از نظر مسير و حداقل عرض گذرهاي اصلي قابل  )10
باشد و در  مي 500/1خط پروژه به مقياس  براي اجراء نياز به تهيهاستفاده بوده ليكن 

  .صورت مغايرت با طرح بايد به تائيد كميسيون ماده پنج برسد
كيلومتر قبل از  1متر و بيشتر با طول بيش از  30وژه هاي تهيه شده براي معابر با عرض خط پر: تبصره

  .طرح در كميته فني كميسيون ماده پنج بايد به تأئيد يكي از كارشناسان ذيصالح ترافيكي برسد
مسيرهاي  بادر مواردي كه مسير ترسيم شده در نقشه شبكه گذرهاي پيشنهادي طرح  )11

مالك عمل بوده و بر  شبكه جديدداشته باشد مسير مشخص شده در مصوب قبلي مغايرت 
   .اساس آن بايستي خط پروژه اصالحي تهيه گردد

در اين . باشد مگر آنهايي كه در طرح مشخص شده باشد تعريض اكثر گذرگاهها از محور مي )12
شود ميزان تعريض براي هر پالك از محور و مطابق طرح پيشنهادي  موارد پيشنهاد مي

در صورتي كه ميزان تعريض . التفاوت ارزش آن بايستي اخذ يا پرداخت گردداسبه و مابهمح
مطابق طرح كمتر از تعريض از محور باشد به هنگام نقل و انتقال يا نوسازي يا افزايش بنا 

التفاوت مقدار تعريض مطابق قيمت كارشناسي روز به مالك موظف به پرداخت مابه
با افتتاح حساب جداگانه و واريز مبالغ اخذ شده به حساب فوق  شهرداري بوده و شهرداري

مكلف به پرداخت غرامت مطابق كارشناسي روز به مالكيني خواهد بود كه ميزان تعريض 
 Bو  Aفرض كنيد دو پالك : مثال. باشد آنها مطابق طرح بيشتر از تعريض از محور مي

متر  6اي به عرض  جود داراي كوچهمتر در وضع مو 15و  10با برهاي  5-5-4 مطابق شكل
هاي  باشد و با توجه به ساخت و ساز متر مي 10است و عرض كوچه در طرح پيشنهادي 

 . باشد متر در آن سمت نمي 2انجام شده در ضلع شرقي امكان تعريض به ميزان 
  نحوه محاسبه تعريض از غير محور :5- 5- 4شكل شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خط تعريض
 شمال

A  
B  

   ١٠M  

١٥ M  
٦ M  
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متر از ضلع  3متر با توجه به استقرار بنا از ضلع شرقي و  1تعريض ميزان لذا در طرح پيشنهادي 

  : باشد بنابراين غربي مي
230310 M  = ميزان عقب نشيني پالك Aمطابق طرح  

220210 M   = ميزان عقب نشيني پالكA با فرض از محور  
2102030 M  = مابالتفاوت پالكA  

متر مربع بيشتر از ميزان تعريض از محور  10 ، مطابق طرح Aيعني ميزان عقب نشيني پالك 
  .متر مربع به قيمت كارشناسي روز توسط شهرداري به مالك پرداخته شود 10باشد لذا خسارت  مي

215115 M  =عقب نشيني پالك  ميزانB مطابق طرح  
230215 M  = ميزان عقب نشيني پالكB با فرض از محور  

2153015 M  = مابالتفاوت پالكA  
متر مربع به قيمت روز به شهرداري  15موظف به پرداخت غرامت به ميزان  Bلذا مالك پالك 

  .باشد مي

باشد سطح اشـغال   ابق طرح بيشتر از تعريض از محور ميبراي پالكهايي كه تعريض آنها مط )13
درصـد بيشـتر از حـد تعيـين شـده       5مطابق مساحت تعريض از محور تـا سـقف حـداكثر    

  .محاسبه گردد
پخ و پوسته مورد نياز در تقاطعهاي همسطح -ج  

بستگي به  ،ميزان پخ. هاي تقاطعهاي همسطح است منظوراز پخ درتقاطعها ميزان بريدگي گوشه
  .به دنبال آن نوع كنترل تقاطع دارد اصله ديد وف

بايد بتوانند از  خواهند وارد راه متقاطع شده يا از عرض آن بگذرند اي كه مي رانندگان وسيله نقليه
با ارزيابي موقعيت وسايل نقليه فرصت عبور  حال حركت درآن را ببينند و فاصله كافي وسايل نقليه در

ديد در محل تقاطع بستگي به نوع كنترل تقاطع، عرض راههاي متقاطع و فاصله  .ايمن را تشخيص دهند
در . باشد هاي همسطح از اهميت خاصي برخوردار مي وجود ميدان ديد كافي در تقاطع. زاويه تقاطع دارد

خواهند از مسير فرعي به خيابان اصلي وارد شوند يا از عرض آن  اي كه مي ها رانندگان وسايل نقليه تقاطع
اي راكه در خيابان اصلي در حال حركت هستند ببينند  ند بايد بتوانند از فاصله مناسب وسايل نقليهبگذر

و با ارزيابي موقعيت اين وسايل فرصت عبور ايمن را تشخيص داده و از بروز تصادف در تقاطع جلوگيري 
به . شود نده انجام ميتأمين ميدان ديد در تقاطع با دور كردن يا از بين بردن موانع ديد ران. نمايند

  .شود اي از تقاطع كه بايد عاري از موانع ديد باشد مثلث ديد گفته مي محدوده
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اي  بدين ترتيب از نظر هندسي مثلث ديد مثلثي است كه يك ضلع آن چشم راننده را به وسيله نقليه

اصلي و فرعي تقاطع  هاي كند و دو ضلع ديگر آن در امتداد ورودي كه احتمال برخورد با آن دارد وصل مي
  .قرار دارند

باشد كه معموالً به چهار  يكي از فاكتورهاي مهم ديگر در تأمين ميدان ديد، نوع كنترل تقاطع مي
  :شوند دسته زير تقسيم مي

  .شوند  هايي كه با هيچ يك از عالئم راهنمايي و رانندگي كنترل نمي تقاطع: الف
  .شوند  دم كنترل ميهايي كه با تابلوي رعايت حق تق تقاطع: ب
  .شوند  هايي كه با تابلوي ايست كنترل مي تقاطع: ج
  .شوند  هايي كه با چراغ راهنمايي كنترل مي تقاطع: د

هاي شبكه  هاي درون شهري تقاطع با در نظر گرفتن مطالب فوق براي تعيين طول پخ در تقاطع
تقسيم و چگونگي نحوه اجراي پخ به شرح ) هاي معمولي هاي ويژه و تقاطع تقاطع(طرح تفصيلي به دودسته 

  : ذيل است
  هاي ويژه  تقاطع  -ج-1

هايي هستند كه حداقل طول پخي در آنها در نقشه شبكه معابر پيشنهادي مشخص شده  تقاطع
  .باشد ها مترتب نمي لذا مقادير پيشنهادي در جدول بر اين تقاطع. است

  هاي معمولي تقاطع - ج-2
اقل طول پخي در آنها با استفاده از جداول پيشنهادي و ضوابط زير تعيين هايي هستند كه حد تقاطع

  :گردد  مي
- 4در جداول شماره  110و بيش از  110تا  70و  70تا  50ها با زواياي  ميزان پخي براي تقاطع -1

  .بر اساس عرض گذرگاههاي متقاطع نشان داده شده است 6-5-4الي 5-5
دان طراحي مي شوند طول پخي از جدول فوق مستثني و بر هايي كه به صورت مي در تقاطع -2

  .اساس ظرفيت حجم گردش و طرح اجرايي ميادين مورد عمل قرار خواهند گرفت
هاي معمولي با چهار نبش چنانچه پخي سه نبش آن بر اساس ضوابط طرح تفصيلي مصوب  در تقاطع - 3

  .واند برابر طول پخي گوشه مقابل اجراگرددت قبلي با پروانه ساخت ايجاد شده باشد پخي نبش چهارم مي
  :در تقاطعها اضالع پخي بصورت مساوي بر اساس رابطه رياضي ذيل

                                      :شود كه در آن محاسبه مي
2

sin2

1


a  

   a= ضلع پخي
  = زاويه داخلي تقاطع

   L= دول طول پخي بر اساس ج

A A



L
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اي مشكلي براي تأمين طول پخي با ضوابط جديد  در اضافه اشكوب در صورتيكه از نظر سازه  -4

دفتر نمايندگي نظام اي به عهده  تشخيص مشكل سازه. وجود نداشته باشد، رعايت پخي جديد الزامي است
  .باشد مي مهندسي
از طراحي توسط كارشناس ذيصالح  درجه مقدار پخي پس 50هاي با زاويه كمتر از  براي تقاطع  -5

  .ترافيك بايستي به تأييد كميته فني كميسيون ماده پنج برسد
متر  3پخ دو كوچه كه هيچ يك از آنها طبق ضوابط شهرسازي ماشين رو نيستند به طول ثابت  -6
  .گردد تعيين مي
در صورت عدم باشد مي  متر 3طول پخي براي كوچه هاي كه بن بست ترافيكي شده اند برابر  -7

    تعيين 6-5-4و  5-5-4و  4-5-4اجراي بن بست ترافيكي و باز شدن كوچه، طول پخي بر اساس جداول 
  .مي شود
  .شود متر تعيين مي 5/1هاي بن بست به طول  پخ دور برگردانها در انتهاي كوچه -8
و  30با عرض  با معابرمتر كه داراي عملكرد محلي مي باشند  12در صورت تقاطع معابر زير  - 9      

بيشتر و در صورت وجود پياده رو در معبر با عرض بيشتر مي توان تقليل طول پخي مندرج در جدول را 
  .بصورت زير انجام داد

  متر 2متر براي پياده روهاي با عرض حداقل  1كاهش پخي به ميزان  :الف
  ترم 5تا  3متر براي پياده روهاي با عرض  2كاهش پخي به ميزان  :ب
  متر 5متر براي پياده روهاي با عرض بيش از  3كاهش پخي به ميزان : ج

  .متر گردد 3طول پخي در هيچ مورد نبايد كمتر از : تذكر
گذرها كه داراي طرح اجرايي بوده و طرح مذكور در مرجع مربوط   هاي واقع در محل تقاطع پخ -10

  .خواهد بود به رسيدگي طرحها مورد تأييد قرار گرفته است مالك عمل
در مواردي كه فاصله بين دو كوچه كم بوده و رعايت پخي مطابق جداول سبب تداخل حركت  -11

ها و نازيبايي مسير گردد موضوع تقليل پخي مي تواند توسط كارشناس ترافيك بررسي و به  كميته فني 
  .جهت اتخاذ تصميم ارسال گردد 5كميسيون ماده 

ها و يا اختالف ارتفاع دو گذر يا دليل منطقي ديگر با  تداخل پخچنانچه تعيين پخ به دليل  -12
استفاده از جداول مذكور مقدور نباشد طول پخ مي تواند توسط كارشناس ترافيك بررسي و به كميته فني 

   .  جهت اتخاذ تصميم ارسال گردد 5كميسيون ماده 
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  درجه در بافتھای پر و خالی ٧٠تا  ٥٠و شعاع گردش برای زوايای تقاطع بين ) پخ(تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد  :٤- ٥- ٤جدول شماره

  گذر عرض  5-  9/11  12 - 9/17  18 - 9/24  25 - 9/29  30 – 9/34  35 -  9/39  40 - 45
5/5  5/5  5/5  5/5 5/5 5/4 4  9/11 -5  

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

  
  درجه ١١٠تا  ٧٠برای زوايای تقاطع بين ) پخ(تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد : ٥- ٥- ٤جدول شماره 

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

  
  درجه ١١٠برای تقاطع با زوايای بيش از ) پخ(ن حداقل وتر مثلث ديد تعيين ميزا: ٦- ٥- ٤جدول شماره 

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

  
  پاركينگ ضوابط و مقررات عمومي ايجاد -5-4

مدت زماني كه هر اتومبيل نياز به استفاده از پاركينگ دارد به مراتب بيشتر از زماني است كه وسيله 
عدم پيش بيني فضاي الزم و كافي جهت وسايل نقليه در مواقعي كه از آنها . باشد در حال حركت مي

اختصاص دادن قسمتي از عرض خيابان . شود از معضالت شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ است استفاده نمي
هاي شهري نيست و سطح خيابانها  استفاده درستي از سطح خيابان اساساً) اي پاركينگ حاشيه(به پاركينگ 

پارك وسايل نقليه اشغال و از  گيرد به وسيله توقف و ه براي عبور وسايل نقليه مورد استفاده قرار ميك
  .ظرفيت خيابانها كاسته خواهد شد

  : شوند مي  ها معموالً به دو دسته زير تقسيم پاركينگ
  هاي خصوصي و جمعي پاركينگ: الف
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  هاي عمومي پاركينگ: ب

الً توسط اشخاص ساخته شده است و براي استفاده ساكنين هاي خصوصي و جمعي معمو پاركينگ
باشند و كنترل آن توسط خود مالك يا مالكين  درآن واحد يا مجتمع يا براي مراجعين و ميهمانان مي

  .صورت گرفته و عموم حق استفاده از آن را ندارند
  .باشند مي) معيج(از اين نوع ... پاساژها، ادارات و حتي فروشگاهها و بانكها و   پاركينگ
شود كه توسط شهرداري يا توسط اشخاص  هايي اطالق مي هاي عمومي معموالً به پاركينگ پاركينگ

هاي مركزي  ها در قسمت اين نوع پاركينگ حقيقي و حقوقي براي استفاده عموم ساخته شده كه معموالً 
  . شهر بيشتر مورد نياز است

  
  عيو جم مقررات پاركينگ خصوصي ضوابط و -الف

 واحد يا صدور پروانه جهت احداث ساختمان جديد و يا افزايش تفصيلياز تاريخ تصويب طرح 
بناي ساختمانهاي موجود موكول به پيش بيني حداقل تعداد محلهاي الزم پاركينگ بر اساس ضوابط  زير

  . طرح خواهد بود
  محل پاركينگ  -

  .ند تأمين شودتوا هاي زير مي محل پاركينگ مورد نياز به يكي از حالت
و يا زيرزمين در كل ) همكف يا طبقات(استفاده از فضاي پيلوت در محدوده سطح اشغال  -الف

  .بصورت پاركينگ مسقف) صد درصد(عرصه 
در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز، استفاده از مابه التفاوت سطح  -ب

  . تواند مورد استفاده قرار گيرد اشغال تا حد مجاز آن بصورت پاركينگ روباز مي
مالك قصد . درصد مفروض است 50متر مربع با سطح اشغال مجاز  400قطعه زميني به مساحت : مثال

تواند در فضاي آزاد منظور گردد برابر است  هايي كه مي تعدادپاركينگ. درصد سطح اشغال استفاده نمايد 37دارد از 
  :                    با

52رمربع      مت             
100

3750
400 






 

  

توان در فضاي  متر مربع مساحت براي هر پاركينگ تعداد دو پاركينگ را مي 25بنابراين با فرض 
  .آزاد بصورت روباز منظور نمود

 -  خدماتي -تجاريهاي آپارتماني و كاربريهاي مختلط  محلهاي الزم پاركينگ براي مجتمع -ج
با تائيد . (بيني گردد تواند در زمين ديگري پيش داري و كاربريهاي عمومي ميا -خدماتي -تجاريمسكوني، 

  )كميته فني كميسيون ماده پنج
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
اي و  محله خدماتي -تجاريمتر، كاربريهاي  75هاي آپارتماني  حداكثر فاصله پاركينگ تا مجتمع - 1تبصره

متر و  150و اداري ) پاساژها( شهري خدماتي - تجاريمتر،  100مسكوني  -  خدماتي - تجارينواري، مختلط 
  .باشد متر مي 200كاربريهاي عمومي 

بيني گردد اين زمين قابل خريد و فروش نخواهد  در صورتيكه پاركينگ در زمين ديگري پيش - 2تبصره 
بايست در سند مالكيت زمين مورد استفاده  بود مگر همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين مطلب مي

  .  رج شودپاركينگ د
  تعداد پاركينگ -

  : باشد هاي مورد نياز به شرح ذيل مي نحوه محاسبه پاركينگ
  هاي مسكوني واحد -

  متر مربع زير بنا يك واحد پاركينگ 200هر واحد مسكوني كمتر يا مساوي  -الف
  متر مربع زير بنا، دو واحد پاركينگ 200هر واحد مسكوني با بيش از  -ب
متر مربع يا كمتر براي هر واحد براي كمك  60رت آپارتماني و با زير بناي هايي كه بصو مجتمع -ج

به قشر جوان يا كم درآمد كه طرح آنها به تائيد سازمان مسكن و شهرسازي استان برسد به ازاي هر واحد 
  .نمايد پاركينگ كفايت مي 75/0مسكوني احداث 

متر مربع يا كمتر تعداد پاركينگ  60 ايواحدهواحدي با زيربناي  40بعنوان مثال براي يك مجتمع 
  ) 40* 75/0= 30(  واحد  30مورد نياز برابر است با 

در مواردي كه به دليل كوچك بودن مساحت زمين يا نامناسب بودن ابعاد قطعه زمين احداث  -  
هاي  ابانپاركينگ مقدور نباشد و يا به داليلي از قبيل وجود اشجار يا قرار گرفتن ملك در محل تقاطع خي

امكان ايجاد مسير براي عبور اتومبيل به پاركينگ در ) به تشخيص سازمان مجري طرح(اصلي و نظاير آن 
  .هاي شهرداري پرداخت شود بايست براساس تعرفه داخل ساختمان ميسر نشود، عوارض كسر پاركينگ مي

ينگ در مراكز محله و شهرداري باتوجه به نيازمنديهاي محلي، از محل دريافت عوارض كسر پارك -  
  .ناحيه و منطقه اقدام به احداث پاركينگ عمومي نمايد

  خدماتي - تجاريهاي  واحد -
) بالكن(متر مربع بدون احتساب نيم طبقه  24تا زيربناي  خدماتي -تجاريبه ازاي هر واحد  -الف

مترمربع باشد به  24بيش از  خدماتي -تجاريدر صورتيكه مساحت واحد . يك واحد پاركينگ تأمين گردد
  .متر مربع مازاد يك پاركينگ اضافي در نظر گرفته شود 24ازاي هر 
متر مربع زير بنا، دو واحد  50به ازاي هر واحد تا  خدماتي -تجاري  -هاي آپارتماني  براي واحد -ب

 40زاي هر متر مربع باشد به ا 50 در صورتيكه مساحت واحد آپارتماني بيشتر از. پاركينگ بايد تأمين گردد
  .مترمربع مازاد، تأمين يك پاركينگ اضافي الزامي است
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بيشتر  خدماتي -تجاريدر صورتيكه تعداد واحدهاي  خدماتي -تجاريهاي  در پاساژها يا مجتمع -ج

 - تجاريواحد  4واحد باشد، عالوه بر تأمين پاركينگ موردنياز بر اساس بند الف يا ب به ازاي هر  4از 
  .واحد پاركينگ اضافي براي مراجعين نيز الزامي است ، تأمين يكخدماتي

  
  ساختمانهاي اداري و نهادها -

متر مربع زيربناي كل، بايستي يك واحد پاركينگ  50در ساختمانهاي اداري و نهادها به ازاء هر 
  . درنظر گرفته شود

  مراكز درماني  -
  زيربناي كل متر مربع 70مراكز درماني، يك واحد پاركينگ به ازاي هر  -الف
  متر مربع زيربناي كل 40ها، يك واحد پاركينگ به ازاي هر  كلينيك -ب
  مطب اطباء، حداقل دو واحد پاركينگ به ازاء هر واحد مطب -ج
ـ بيمارستانها، يك واحد پاركينگ به ازاء هر اطاق يك تختي و يك ونيم واحد به ازاي هر اطاق دو د

  ق عموميتختي و نيم واحد به ازاي هر تخت اطا
  كاربريهاي آموزشي  -

  يك واحد پاركينگ مترمربع 50، براي هر پيش دبستاني -الف
  دبستان و راهنمايي، حداقل يك و نيم واحد پاركينگ به ازاي هر كالس -ب
  واحد پاركينگ به ازاي هر كالس 2هنرستان و مراكز پيش دانشگاهي، دبيرستان ،  -ج
  كاربريهاي ورزشي -

 250متر مربع زيربناي كل براي ساختمانهاي با بناي كمتر از  50واحد براي هر  يك، باشگاه  -الف
 250متر مربع مازاد بر  70مترمربع يك واحدپاركينگ براي هر  1000 مترمربع، براي بناهاي كمتر از

متر مربع  100مترمربع يك واحد پاركينگ براي هر  1000مترمربع يك و براي باشگاه هاي ورزشي بيش از 
  ازادم

  متر مربع سطح سالن 80سالن ورزشي بدون تماشاچي، يك واحد براي هر  -ب
متر مربع سطح سالن به اضافه يك واحد براي  80سالن ورزشي با تماشاچي، يك واحد براي هر  -ج

  صندلي تماشاچي 15هر 
  رختكن 3استخر، يك واحد براي هر  -د
متر مربع سطح ورزشگاه به اضافه  250هر استاديومهاي ورزشي با تماشاچي، يك واحد براي  -هـ

  تماشاچي 30يك واحد براي هر 
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  توريستي-تفريحي -

متر مربع  100تا  30متر مربع، براي رستورانها با مساحت  30واحد براي بناهاي كمتر از  2 -الف
ك واحد متر مربع ي 250و  100مترمربع، براي رستورانهاي با مساحت بين  25يك واحد پاركينگ براي هر 

واحد پاركينگ به  8متر مربع  250متر مربع، براي رستورانهاي با مساحت بيش از  30پاركينگ به ازاي هر 
  متر مربع 250متر مربع بناي مازاد بر  50اضافه يك واحد پاركينگ به ازاي هر 

  هتل دو و سه ستاره، يك واحد براي هر سه تخت  -ب
  ي هر دو تخت هتل چهار و پنج ستاره، يك واحد برا -ج
  پارك تجهيز شده -

  متر مربع زمين 600اي، يك واحد براي هر  پارك محله -الف
  متر مربع زمين 300اي، يك واحد براي هر  پارك ناحيه -ب
  متر مربع زمين 250پارك شهري، يك واحد براي هر  -ج
  متر مربع زمين 150شهر بازي، يك واحد براي هر  -د
  فرهنگي -

  متر مربع زيربناي كل 70وزه، يك واحد براي هر كتابخانه و م -الف
  صندلي 8سينما، يك واحد براي هر  -ب
  متر مربع زيربناي كل 80تاالر اجتماعات، يك واحد براي هر  -ج
 متر مربع زيربناي كل 50باشگاههاي اجتماعي، يك واحد براي هر  -د
  مذهبي -

  ر مربع زيربناي كلمت 150مسجد، حسينيه، امامزاده، يك واحد براي هر  -الف
  صنعتي -

  متر مربع زيربناي كل 100كارگاهها و كارخانجات، يك واحد براي هر  -الف
  متر مربع زيربناي كل 150انبارها، نمايشگاهها، يك واحد براي هر  -ب

آيد مانند ساختمانهايي كه طبقات  به عمل مي از آنها هايي كه بيش از يك نوع استفاده در ساختمان
بايست تعداد محلهاي پاركينگ الزم بر اساس  مي ،است خدماتي -تجاريا مسكوني و طبقه همكف باالي آنه

  .ضوابط مربوط به هر كاربري محاسبه و بصورت مجموعه احداث شود
توانند احتياجات پاركينگ خود را  و يا مؤسسات مختلف مي خدماتي -تجاريهاي مسكوني يا  مجتمع

  .برطرف نمايند توسط متقاضي جمعياز طريق احداث يك پاركينگ دست 
در صورتيكه پس از محاسبه پاركينگ عدد اعشاري بدست آمد، عدد صحيح بزرگتر مالك عمل قرار 

مراكز آموزش عالي، استاديومهاي ورزشي، رستورانهاي با مساحت بيش  ميزان پاركينگ مورد نياز. گيرد مي
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متر مربع با توجه به مساحت و عملكرد  1000بيش از  متر مربع، مصلي، انبارها و نمايشگاههاي با 1000از 

  .آنها و ميزان جذب مسافر توسط يك كارشناس ذيصالح ترافيكي بايد بررسي و تعيين گردد
بايست بر اساس  در مورد فعاليتهايي كه ميزان پاركينگ آن ذكر نشده، سازمان مجري طرح مي

جهت تصميم گيري به كميسيون كارشناس ترافيكي  پس از تائيداحتياجات تعداد پاركينگ مورد لزوم را 
  .ماده پنج اعالم نمايد

تعداد پاركينگ متر مربع باشد 3000صورتيكه مساحت بنا در كاربري هاي غير مسكوني بيشتر از در 
جهت تصميم گيري به كميسيون ماده توسط كارشناس ترافيكي  تهيه و  نياز بر اساس تقاضاي سفرمورد 

  .پنج اعالم نمايد
  مساحت پاركينگ -

متر براي پاركينگ كفايت   5*3براي ساختمانهاي تك واحدي در نظر گرفتن يك واحد به ابعاد 
  .كند مي

حداقل مساحت الزم براي هر پاركينگ براي ساختمانهاي بيشتر از يك واحد به روش زير قابل 
  : محاسبه است

متر به انضمام فاصله مناسب جهت  5*5/2حداقل فضاي الزم براي هر اتومبيل مستقالً به ابعاد 
      در اين حالت به هنگام دريافت پروانه ارائه پالن جانمايي اتومبيلها و نحوه دسترسي. مسير حركت است

و  8-5-4و   7-5-4جداول هاي ساختماني مطابق  آنها به همراه نقشه)  محلهاي ورود، خروج و توقف( 
  . الزامي است  6-5-4شكل 

  عرضھاي پيشنھادي براي راھروھاي اصلي پاركينگھا:   ٧- ٥- ٤شماره جدول 

  جهت  )متر ( عرض راهرو )درجه(زاويه قرار گيري ترافيك
  طرفهيك 3 45
  طرفهيك 4 60
  طرفهيك  75/5 75
  طرفه دو 6 90
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  مشخصات هندسي براي قرارگيري جا پاركها:  6- 5- 4شكل شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ھاي مختلف اندازه جاپارك در پاركينگ:   ٨- ٥- ٤شماره جدول 

 عالمت اختصاري  توضيحات
 درشكل

  درجه گيري زاويه قرار پاركابعاد جاي
  45  60  75 90 عرض طول

 A 8/4  عرض به موازات راهرو
5 

4/2 
5/2 

4/2  
5/2  

48/2  
59/2  

77/2  
89/2  

39/3  
54/3  

 B  8/4  طول
5 

4/2 
5/2 

8/4  
5 

46/5  
66/5  

18/6  
44/6  

20/7  
50/7  

 C  8/4  عمق
5 

4/2 
5/2 

8/4  
5 

26/5  
48/5  

36/5  
58/5  

09/5  
30/5  

 D  8/4  عرض راهرو
5 

4/2 
5/2 

6 
6 

75/5  
75/5  

4  
4  

3  
3  

 E  8/4  عمق جاي پارك وسط
5 

4/2 
5/2 

8/4  
5 

95/4  
15/5  

76/4  
96/4  

24/4  
42/4  

 عرض تيپ كنار ديوار
 F  8/4  پاركينگ

5 
4/2 
5/2 

6/15  
16 

96/15  
38/16  

12/14  
56/14  

33/12  
72/12  

عرض تيپ وسط 
 G  8/4  وسط پاركينگ

5 
4/2 
5/2 

6/15  
16 

64/15  
05/16  

52/13  
92/13  

48/11  
48/11  

عرض تيپ پاركينگ 
 H  8/4  كنارجدول

5 
4/2 
5/2 

85/14  
25/15  

21/15  
63/15  

42/13  
84/13  

73/11  
12/12  

 I  8/4  پيش آمدي جلو
5 

4/2 
5/2 

75/0  
75/0  

75/0  
75/0  

7/0  
7/0  

60/0  
60/0  

 -  j 8/4 
5 

4/2 
5/2 

0 
0 

17./  
17./  

69./  
72./  

70/1  
77/1  

 K 8/4  عقب نشيني
5 

4/2 
5/2 

0 
0 

24/1  
29/1  

4/2  
5/2  

39/3  
54/3  

  عرض راهروي متقاطع
 L  8/4  )يكطرفه(

5 
4/2 
5/2 

5/3  
5/3  

5/3  
5/3  

5/3  
5/3  

5/3  
5/3  

  عرض راهروي متقاطع
 L 8/4  )دو طرفه ( 

5 
4/2 
5/2 

6 
6 

6  
6  

6  
6  

6  
6  
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  

  .ركهايي كه با عالمت ضربدر مشخص شده در بعضي از قرارگيريها قابل دسترسي نيستجاپا
  .داده شده است 2-5-4در جدول  Kو  A ،B ،C ،D ،E  ،F ،G ،H ،I ،Jمقادير 
بيني راه ورودي پاركينگ از فضاي باز ساختمان بالمانع بوده و اين قسمت جزء فضاي  پيش - 3تبصره

  .شود پاركينگ ساختمان محسوب نمي
  
  ضوابط حذف پاركينگ و پرداخت عوارض -
وزارت  7/2/71مورخ  34/3/1/2331عدم احداث پاركينگ فقط به استناد دستور العمل شماره  -

  1.تواند صورت گيرد كشور در شرايط زير مي
به عرض ) بر اساس نقشه عملكردي  1شرياني درجه ( ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير : الف

  .و بيشتر قرار داشته و دسترسي به اتومبيل رو نداشته باشدمتر  45
متشكل از حداقل دو ( متر از يك تقاطع خطرناك  100در صورت استقرار بنا به فاصله كمتر از : ب

  با توجه به شبكه عملكردي پيشنهادي طرح 2يا درجه يك به درجه ) گذرگاه شرياني درجه يك 
شد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه ساختمان در محلي قرار گرفته با: ج

  .شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است
ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني : د

  .مقدور نباشد
  .قدور نباشدامكان تأمين پاركينگ بخاطر وضع و فرم زمين و سطح آب زير زميني م: ه
  .اي و نواري احداث پاركينگ در حد يك واحد الزامي نيست هاي محله ر تجاريد -
واحد يا كمتر باشد صحت و  3در صورتيكه تعداد كسري يا حذف پاركينگ بر اساس ضوابط فوق  -

 3از  راساً توسط شهرداري مورد بررسي و تائيد و در صورتيكه كسري پاركينگ بيش قبلهاي  مطابقت با بند
اي فني متشكل از شوراي  توسط كميته واحد باشد تائيد احراز شرايط بندهاي پيشين 5و كمتر يا مساوي 

هاي واحد باشد تائيد احراز شرايط بند  5اسالمي شهر و شهرداري و در صورتيكه كسري پاركينگ بيش از 
  .صورت گيرد 5توسط كميته فني كميسيون ماده پيش گفته 

يط فوق حاكم و امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد و كسري پاركينگ در صورتيكه شرا -
واحد باشد عوارضي از طرف شوراي شهر كه از قيمت روز كمتر نباشد تعيين و توسط  8كمتر يا مساوي 

  .اي واريز تا جهت احداث پاركينگ عمومي مورد استفاده قرار گيرد شهرداري دريافت و در حساب جداگانه
واحد باشد تأمين پاركينگ در مكان ديگري  8كسري پاركينگ براي يك پالك بيش از  داداگر تع -

  .ضروري استاول با رعايت ضوابط فاصله بند 

                                                 
  .جهت انطباق ضوابط مذكور با شرايط شهر اصالحاتي مختصر در آن انجام شده است 1
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  نحوه دسترسي پاركينگ  -

شده، طرح پاركينگ شامل محلهاي ورود، خروج و توقف آنها بوده و  ارائه هاي معماري  در نقشه
  .ماني با رعايت مالحضات زير ارائه گرددهاي ساخت بايست به همراه نقشه مي

متر و از  5/3دستگاه اتومبيل  25حداقل عرض رمپ جهت دسترسي به پاركينگ براي حداكثر  -
  .گردد متر تعيين مي 5/3هاي مجزا با حداقل عرض  متر يا با ورودي و خروجي 5دستگاه به باال  25

  .بايست در حريم ملك باشد ن ميگردد كه شروع آ درصد تعيين مي 15حداكثر شيب رمپ  -
  .باشد متر مي 9/1ارتفاع سقف رمپ حداقل  -
در هر قطعه زمين كه ساختماني در آن احداث و يا ساختمان موجود توسعه يابد و استفاده از  -

بايست حداقل يك محل توقف وسيله نقليه باري  ساختمان مذكور مستلزم بارگيري و باراندازي كاال باشد مي
بطوريكه توقف وسيله نقليه و عمليات بارگيري و باراندازي . منظور در داخل پالك در نظر گرفته شودبه اين 

  .هيچ يك در مسير گذرگاه عمومي و يا فضاي باز مربوط به ساختمان صورت نگيرد
  
  ضوابط و مقررات پاركينگ عمومي -ب

شود از  آنها استفاده نمي بيني فضاي الزم و كافي جهت وسايل نقليه در مواقعي كه از عدم پيش
        اختصاص دادن قسمتي از عرض خيابان به پاركينگ . معضالت شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ است

هاي شهري نيست و سطح خيابانها كه براي  اساساً استفاده درستي از سطح خيابان) اي پاركينگ حاشيه(
شود به وسيله توقف و پارك  گزافي احداث مي گيرد و با هزينه عبور وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي

  .وسايل نقليه اشغال و از ظرفيت خيابانها كاسته خواهد شد
هاي جديد شهري و بازسازي بافتهاي قديمي پاركينگ عمومي بعنوان يكي از عناصر اصلي  در توسعه

نگ عمومي لذا در اين قسمت به شرايط و ضوابط پاركي. ريزي شهري بايد درنظر گرفته شود طرح 
  .پردازيم مي

  انتخاب محل مناسب براي پاركينگهاي عمومي -
توجه شود كه محل احداث پاركينگهاي عمومي به كاربريهايي كه مراجعين آنها توقف كوتاهتري  

نزديكتر باشد و براي توقفهاي متوسط و بلند مدت با توجه به نوع ...) نظير بانك و داروخانه و (دارند 
  . توان مسير پياده روي بيشتري را در نظر گرفت مي... رزشگاهها، بيمارستانها و كاربريها نظير و

  :   براي اتصال پاركينگ به شبكه گذرگاهها توجه به عوامل زير ضروري است
  .هم جهت با گردش ترافيك در خيابانهاي اطراف باشد ،گردش ترافيك در داخل پاركينگ -  1
  .تقاطعها در زمان چراغ قرمزترافيك متوقف در  عدم تداخل با -  2
  .ها عدم تداخل با ممنوعيت گردش -  3
  .تقاطعهاي اطراف بررسي اثرات ترافيك شبكه مخصوصاً -  4
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
   پاركينگ راه ورودي و خروجي -

عرض راه ورودي پاركينگ همراه با نصب عالئم هشدار دهنده به عابرين پياده در مواردي كه  -الف
   .متر تجاوز نمايد 9از بايد ن ،نمايد مسير پياده را قطع مي

باشد، راههاي ورودي و  در مواقعي كه پاركينگ داراي ورودي و خروجي مجاور يكديگر مي -ب
  .متر از يكديگر جدا شوند 3بايست بوسيله يك جدول جدا كننده، حداقل با عرض  خروجي مي

 متر 50حداقل محليبا عملكرد غير  فاصله محلهاي ورودي و خروجي از تقاطعهاي سواره رو -ج
  . خواهد بود
  قرار دادن محل پاركها در پاركينگهاي عمومي نحوه -

  : در انتخاب محل و نوع جاي پارك توجه به اصول زير ضروري است
  .راهروهاي اصلي در امتداد طول پاركينگ قرار گيرد -1
  .هروها با يكديگر حداقل باشدانقاط تقاطع ر  -2
ها كمتر از  متر و فاصله گرده ماهي 70ومبيلها ، طول مستقيم كمتر از براي جلوگيري از سبقت ات -3

  .متر باشد 30
 كش و سكو مشخص گردد گيرد با خط سطوحي كه براي پاركينگ نبايد مورد استفاده قرار -4

   .)جلوگيري از پارك غير مجاز(
 ،عت باشدهاي سا ر خالف جهت حركت عقربهبدر راهروهاي يكطرفه اگر جهت گردش داخلي  -5

   .رانندگان ديد بهتري دارند
   .مايل يكطرفه باشد يپاركها جا و جريان ترافيك در راهرو -6
   .درجه كمتر نباشد 45زاويه پاركينگ مايل از  -7
  .سطح پاركينگ شيبي معادل يك يا دو درصد داشته باشد ،از نظر تخليه آبهاي سطحي -8
  

  محوطه سازي پاركينگ
بايست بوسيله نرده، ديوار، گياهان و يا فضاي باز و سبز از بر گذرگاههاي  يحدود پاركينگ عمومي م

عمومي به قسمي جدا شود كه توقف وسيله نقليه به هيج وجه موجبات خارج شدن قسمتي از بدنه اتومبيل 
اي  بايست جدولهاي كوتاه و برجسته از مالكيت زمين پاركينگ نشود و عالوه بر اين در كف پاركينگ مي

بيني شود كه راننده به هنگام توقف كردن وسيله نقليه ضمن برخورد چرخهاي آن با اين موانع متوجه  شپي
سازي شده و موقعيت  بايست كف پاركينگ مي  كف. وضعيت استقرار وسيله نقليه در محل توقف شود

نظر گرفته نگهباني جهت كاهش تراكم و توقف در محلهاي ورودي مي بايست با فاصله از در ورودي در 
  .شود
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  : پاركينگ معلولين جسمي

تعيين گرديده براي  9-5-4 جدولدر كليه پاركينگهاي عمومي بايد تعدادي جاي پارك كه در 
  .استفاده معلولين جسمي در نظر گرفت

  
  ھاي عمومي حداقل تعداد جاپاركھا براي معلولين جسمي در پاركينگ :٩- ٥- ٤جدول 

  تعداد  كل جا پارك
  جا پارك براي معلولين جسميحداقل تعداد

  مطلق  مطلوب
  -  1 25تا1
  1 2 50تا26
  2 3 100تا51

  درصد كل جا پاركها 2 درصد كل جا پاركها3 100بيش از
  

  : بايست رعايت گردد نكات زير در طراحي پاركينگ معلولين جسمي مي
   .شخص شودبايد محل جاپاركهاي مخصوص معلولين جسمي باعالمت استاندارد م -
   .قع بين جاپاركهاي معلولين جسمي بايد با خط كش مشخص شودافاصله و -
  .معلولين جسمي نبايد ناچار شوند در مسير خود به طرف بناي مورد نظر راهروها را قطع كنند -
  مقررات دسترسي -

تر يا هم  دسترسي عبارت است از ارتباط يك قطعه زمين به معابر مجاور يا اتصال يك خيابان عريض
بندي گذرگاهها  براي بيان ضوابط مربوط به دسترسي الزم و ضروري است كه در ابتدا طبقه. عرض خود

  .شرح و سپس نحوه ارتباط آنها بيان شود
  بندي گذرگاهها طبقه -

بايست به صورت نظام سلسله مراتبي و منطبق با بار  بطور كلي طرح و احداث شبكه گذرگاهها مي
توان به شرح زير  بر اساس عملكرد شبكه ارتباطي، گذرگاهها را مي. آن انجام گيرد ترافيك و عملكرد

  :بندي نمود طبقه
  گذرگاههاي شرياني درجه يك -1
  گذرگاههاي شرياني درجه دو اصلي  - 2 
  )پخش كننده اصليجمع و ( گذرگاههاي شرياني درجه دو فرعي -3
  )جمع و پخش كننده فرعي( گذرگاههاي محلي اصلي -4
  گذرگاههاي محلي فرعي -5

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 

58 

شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  

  ضوابط فني معابر شھري:   ١٠- ٥- ٤جدول شماره 

  فرعي  اصلي  فرعي اصلي بزرگراه آزاد راه مشخصه فني  مالحظات  محلي  درجه دوشرياني درجه يكشرياني نوع راه رديف
    40  40  50 70 100تا80 130تا100 )كيلو متر بر ساعت( سرعت طرح  1
    30  30  40 55 90تا70 110تا70 )كيلو متر برساعت( سرعت مجاز  2
    2تا  1  2تا  1  2 3تا2 4تا2 4تا2 تعداد خط عبور در هر طرف 3
    75/2 3تا  75/2 3تا 25/375/2تا3 5/3تا25/3 65/3 )متر(عرض خط عبور 4
    6  12  16 20 45 76 )متر(حداقل عرض پوسته 5

  7  7  6  6  5  4  )صددر( حداكثر شيب طولي   6

اين شيب در معابر محلي فرعي با 
توجه به محدوديتها و شيب طبيعي 

زمين و وضعيت جغرافيايي مي 
  تواند تغيير كند

  اًعمدت غير همسطح  نوع تقاطعها  7
 همسطح  همسطح  همسطح همسطح غير همسطح

بزرگراهها مي توانند داراي تقاطع 
غير همسطح كنترل شده با چراغ 

  .ند راهنمايي باش
    متر 50  متر 100  متر300 متر500 متر1500 متر2000 حداقل فاصله تقاطعها از يكديگر 8

وجود  وجود دارد وجود داردوجود دارد  وجود ندارد  وجود ندارد  امكان ايجاد ايستگاه اتوبوس  9
  ندارد

در شرياني درجه دو تا جاي ممكن 
  خارج از سواره رو

توصيه   مجاز وجود داردوجود دارد  ممنوع طلقاممنوعم  پاركينگ حاشيه اي و توقف  10
 نمي شود

در شرياني در جه دو بطور نظارت 
  شده مي باشد

    -   -   دارد دارد دارد ندارد كنترل با چراغ راهنمايي 11

غير همسطح  غير همسطح  حركت عابر پياده از عرض معبر  12
  يا باچراغ

همسطح و
غير 

 همسطح
   همسطح  همسطح  همسطح

    مجاز  مجاز  مجاز مجاز نظارت شده مطلقاممنوع ر موتور سيكلتعبو 13

  مجاز  مجاز  مجاز  مجاز مطلقاممنوع مطلقاممنوع  عبور دوچرخه  14
در يزرگراه عبور دوچرخه بصورت 
مجزاو تفكيك شده خارج از سطح 

  .سواره رو ، مجاز است 
    -   -   - - در شانه راه در شانه راه توقف اضطراري 15

رسي مستقيبم بهامكان دست  16
    -  وجود دارد وجود داردوجود دارد  وجود ندارد  وجود ندارد كاربريهاي اطراف

    -   -   متر500 متر800 متر2500 متر6000 حداقل فاصله معابر موازي همرده 17

حداقل عرض جزيره مياني رفوژ  18
    -   -   -   8/1  3  4 )متر( محوري 

 
ا كوچكتر از آنها دسترسي گذرگاهها به معابر معادل و ي -  

  ها  فقط از كوي و كوچه  دسترسي به كوچه -
و خيابان ) محلي فرعي(فقط از كوچه ) محلي اصلي (دسترسي به خيابان جمع و پخش كننده  -

  متر 50-75پخش كننده حداقل در مسافتي معادل 
  .شدمي با 11-5- 4حداقل فاصله در تقاطع ها در خيابان هاي محلي به شرح جدول شماره  -

  )متر(حداقل فاصله بين تقاطع ھا در خيابانھاي محلي : ١١- ٥- ٤جدول شماره 

  خيابان فرعي خيابان اصلي وضعيت تقاطع
  20 40 مقابل هم
  40 80 مجاور هم
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
متر  صرفاً از طريق  150دسترسي به خيابان شرياني درجه دو فرعي حداقل در مسافتي معادل  -

  )محلي اصلي (  خيابانهاي جمع كننده و پخش كننده
دسترسي به خيابان شرياني درجه دو اصلي فقط از خيابانهاي جمع كننده و پخش كننده اصلي  -

  متر  250حداقل در مسافتي معادل ) شرياني درجه دو فرعي (
اتصال خيابانهاي محلي به راههاي شرياني درجه دو اصلي بايد بصورت ورود و خروج باشد يعني  -

  .د عملي باشدفقط حركتهاي راستگر
 500دسترسي به شرياني درجه يك از خيابان شرياني درجه دو اصلي  حداقل در مسافتي معادل  -

  . متر نباشد 250متر و در شرايط خاصي كمتر از 
دسترسي قطعات  -  

ها و شبكه معابر و هماهنگي اين دو با هم از اصول دسترسي در طرح  رعايت سلسله مراتب كاربري
  .شهر استتفصيلي  -جامع

هاي شهري كه نياز به  دسترسي سواره به شرياني درجه يك از هر نوع كاربري به جز كاربري -
  .باشد ها ممنوع مي بيمارستانهاي بزرگ و پمپ بنزين -نشاني  دسترسي سريع دارند مانند آتش

  . شتهاي شهري از طريق خيابانهايي كه داراي عملكرد شهري دارند دسترسي خواهند دا كاربري -
اي  گيرد كه داراي عملكرد ناحيه اي از طريق معابري صورت مي هاي ناحيه دسترسي به كاربري -

  . باشند مي
اي  شود كه داراي عملكرد محله اي از طريق گذرگاههايي انجام مي هاي محله كاربري دسترسي -
  . هستند

  :باشد مي12-5- 4شماره  به شرح جدولهاي مختلف  ها براي كار بري حداقل عرض دسترسي -
  ھاي مختلف حداقل عرض دسترسي براي كاربري: ١٢- ٥- ٤ شماره جدول

  توضيحات )متر(معبرحداقل عرض نوع كاربري
  باشد متر ودر كنار شرياني درجه يك ودو ممنوع مي 6در بافت قديم  10  مهد كودك و دبستان
  باشد رجه يك و دو ممنوع ميمتر و در كنار شرياني د 8در بافت قديم  12  راهنمايي ودبيرستان

  متر8در بافت قديم  10 )مقياس محله(درماني –مذهبي  -فرهنگي 
  - 20 )مقياس ناحيه و شهر(درماني –مذهبي  -فرهنگي 
  متر8در بافت قديم  10 )مقياس محله(ورزشي -فضاي سبز -بهداشتي
  - 16 )مقياس ناحيه و شهر(ورزشي -فضاي سبز -بهداشتي

  - 16  تجهيزات شهري
  ممنوعيت دركنار شرياني درجه يك و دو  12  تجاري مقياس محله

  -  24و  16  تجاري مقياس ناحيه و شهر
  متر8در بافت قديم  16  اداري

هاي شهري كه نياز به  دسترسي سواره به شرياني درجه يك از هر نوع كاربري به جزء كاربري: تبصره
 .باشد ها ممنوع مي بيمارستانهاي بزرگ و پمپ بنزين -نشاني  دسترسي سريع دارند مانند آتش

در . باشد متر مي 5/3هر پالك فقط مجاز به داشتن يك دسترسي اتومبيل رو با عرض حداكثر  -
  .متر يك دسترسي ديگر مجاز است 20پالكهايي واقع در خيابانهاي محلي با عرض بيش از 
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
نها نبايستي به بيرون ماباشد و درب ساخت ذر ممنوع ميرو و گ احداث رمپ و پله در محدوه پياده -
  .باز شود

رو در پخها ممنوع است و در موارد موجود بايد در زمان بازسازي و نوسازي جابجا  نصب در ماشين -
  .دنشو

  .باشد روها ممنوع مي زمين از سطح پياده دسترسي و ايجاد نورگير به زير -
  .اشدنصب كولر در گذرگاهها ممنوع مي ب -
  اراضي زارعي و باغات -5-5

. اند ها در داخل محدوده شهري نيز حفظ شده با توجه به اهميت اراضي زراعي و باغات، اين كاربري
  :بر اين اساس

  . ها مجاز نيست تفكيك و افراز اراضي مربوط به اين كاربري -
رصد باغ باشد مجاز د 10به نحويكه سطح زيربنا در همكف ) خانه باغ(احداث خانه در داخل باغات  -

است اين بنا بايستي به صورت متمركز و در يك بلوك بنا شود به نحويكه موجب قطع اشجار كمتري 
 .گردد

مترمربع مجاز است بقيه سطح آن  250در اراضي زراعي احداث يك واحد ساختماني با حداكثر  -
 .بايستي به اراضي زراعي اختصاص يابد

مترمربع عالوه بر بناي اصلي در باغات و  50ابه با سطح حداكثر احداث بنا جهت انبار و موارد مش -
 . اراضي زراعي مجاز است

ساير ضوابط و معيارهاي ساختماني اراضي مسكوني در ارتباط با احداث بنا به صورت متمركز، نورگير  -
داث پيلوت محل استقرار بنا، تعداد طبقات، حداكثر ارتفاع، اح، گيري از تابش آفتاب  بودن فضا و بهره

 .سطح پاسيو نيز در احداث بنا در اين گونه اراضي نافذ استو  آمدگي بنا، احداث بالكن پيش
 .تبديل باغ به اراضي زراعي ممنوع است -
بيني شده  هاي پيش عي كه سطح اشغال ساختمان موجود بيشتر از مساحترودر باغات و اراضي مز -

 .د از لحاظ سطح اشغال و تراكم بالمانع استدر اين ضوابط باشد، تجديد بنا تا حد وضع موجو
شهرداري در اولين فرصت الزم است باغات زراعي را كه مالكين آنها مايل به حفظ آنها نباشند از  -

 .طريق زمين معوض يا طرق ديگر تملك نمايد
به منظور حفاظت از باغات موجود در داخل شهر، شهرداري موظف است تعداد درختان تمام باغات و  -

 .اهاي سبز خصوصي را شمارش نموده و مالك را ملزم به حفظ اين تعداد درخت نمايدفض
هاي مصوب كه بعد از تصويب طرح جامع و  ها و تأسيسات ناهماهنگ با كاربري در مورد ساختمان -

نين در مچهاي جامع و تفصيلي بدون پروانه احداث گرديده و ه بندي مقرر در طرح ضوابط منطقه
، خدماتي -تجاريغم تعيين نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غيرمواردي كه علير
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
محل كسب و پيشه يا تجارت احداث گرديده است و يا به هر حال شرايط كاربري مقرر در پروانه 

تواند در صورتيكه ضوابط مربوط به وصول عوارض  ساختمان رعايت نشده باشد، شهرداري مي
هاي ساختماني را به تصويب شوراي  رزش حاصله بر اثر امتيازات كاربري و تراكماختصاصي از اضافه ا

يا صاحب محل كسب و پيشه و  بنابر تقاضاي صاحب ملك و. شهر و تاييد وزارت كشور رسانيده باشد
تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصي مربوط به تعرفه مصوب توسط آنها قبل از طرح موضوع در 

و قلع بنا يا تعطيل محل كسب و پيشه مورد را در كميسيون طرح تفصيلي  100كميسيون ماده 
هر گاه كميسيون . موضوع ماده پنج قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مطرح سازد

ها و تأسيسات احداث شده  بندي تشخيص دهدكه ساختمان مذكور با استفاده از تعديل ضوابط منطقه
سازد و در اساس  طرح جامع موثر  ا لطمه اساسي به توازن و تناسب شهر وارد نميبرداري از آنه و بهره

ها و تأسيسات  نيست و لهذا با اصالح و تعديل كاربري آن موافقت نمايد شهرداري بابت ساختمان
فوق وصول با صدور گواهي پايان  1مذكور عوارض اختصاصي مقرر را براساس ضابطه مندرج در بند 

ولي در صورتيكه كميسيون . الف و يا ادامه كار محل كسب و پيشه موافقت خواهد نمودكار يا عدم خ
تعديل ضوابط كاري موافقت ننمايد و يا آن را مغاير با توازن و تناسب آن منطقه از  مذكور با اصالح و

ي الحاق 24و تبصره بند  100شهر يا مغاير با اساس طرح جامع تشخيص دهد برابر مفاد تبصره ماده 
 .قانون شهرداري رفتار خواهد كرد 55و ماده 

قانون  14به طور كلي در زمينه باغات و اراضي زراعي ضوابط و مقررات مربوط به دستورالعمل ماده  -
زمين شهري بايستي اعمال شود بديهي است در صورت هرگونه تغيير در مفاد قانون مذكور، 

 .گرديد دستورالعمل جديد جايگزين موارد اعالم شده خواهد
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  حريم شهرپهنه بندي ضوابط و مقررات مربوط به  -5-6

برداري از برابر قانون به منظور حفاظت و كنترل ساخت و ساز، هدايت، توسعه و تنظيم و نحوه بهره  
شود كه الزم است براي آن طرح و برنامه تهيه گردد اراضي اطراف و حومه شهر، حريم شهر تعيين مي

تا زمان تهيه طرح و برنامه جامع براي حريم اين ). باشدحريم اين شهر روي نقشه مشخص ميمحدوده (
  : شودشهر مقررات كلي جهت استفاده از اراضي اين حوزه بشرح زير تصويب و اجراء مي

كه جزء حريم رودخانه و يا حريم هيچ يك از تأسيسات كاربري اراضي اين حوزه در صورتي )1
كشاورزي  ،شد به استثناء بافت و ساخت و ساز روستاهاي واقع در آنو تجهيزات شهري نبا

  .باشدو باغداري، جنگلداري و دامپروري مشروط به رعايت ضوابط محيط زيست مي
هاي مربوطه محيط احداث تأسيسات صنعتي وابسته به كشاورزي با رعايت ضوابط ارگان )2

 .باشدمي مجازرنامه مصوب زيست و بهداشت و سازمان صنايع در حد موردنياز طبق ب
برق، آب، گاز و  ايجاد تأسيسات و خدمات شهري موردنياز شهر و منطقه مانند پست )3

براساس   جايگاه توزيع بنزين، كشتارگاه و ساير تجهيزات الزم: هاي مربوطه مانندشبكه
 .باشدمي مجاز ضوابط و مقررات دستگاه ها وسازمان هاي مربوطه

هاي واقع در حريم شهر در محل يكوني يا خدماتي در حد نياز روستاهاهاي مساحداث ساختمان )4
مجاز هاي مربوطه تعيين شده در طرح هادي روستايي يا طرح بهسازي روستاها طبق ضوابط طرح

 .باشدمي
 .باشدمي مجازهاي روستايي و ترانزيت استفاده از اراضي جهت ايجاد راه )5
     مجازروبه حداكثر به ميزان بناي موجود هاي مخاحداث بناي جديد بجاي ساختمان )6

 .باشدمي
 .هاي بهداشتي براي واحدهاي مسكوني موجود بالمانع استاحداث سرويس )7
 .باشدهاي موجود در حد قبلي و محل قبلي مجاز ميتعمير اساسي ساختمان )8
از بالمانع ، داشت و برداشت از اراضي كشاورزي و باغات در حد ني نياز كشت احداث تأسيسات مورد )9

 .است
- ميمجاز هاي مصوب قبلي و ادامه ساخت و ساز آنها در صورت داشتن مجوز قبلي احداث طرح )10

 .باشد
- تصميم تقاضاهاي موردي توسط كميسيون مربوطه بررسي و  ،تا زمان تهيه طرح شهرسازي حريم )11

 .شودگيري مي
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  هاي مشروط از اراضياستفاده -الف

ن منطقه با توجه به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها هرگونه اقدام عمراني در اي .1
 14مصوبه هيات وزيران و آيين نامه اجرايي قانون ياد شده و پنجمين دستورالعمل ماده 

  .قانون زمين شهري و آخرين اصالحات آن خواهد بود
 حريم شهر،هاي بين شهري واقع در ايجاد هر نوع ساختمان و تأسيسات در اطراف جاده .2

و سازمان ها و ارگان هاي  با مجوز وزارت راه و ترابري و هارعايت حريم جادهمشروط به 
 .مجاز است مربوطه

مشروط  هاي ساختماني و راه سازي و غيرهاحداث ساختمان براي سكونت موقت در كارگاه .3
 . از كارگروه معماري و شهرسازي استان است مجوزاخذ به 

  
  از اراضي) وعممن(هاي غيرمجاز استفاده -ب

 غير روستايي خدماتي -تجارياحداث واحدهاي مسكوني و  .1
 ايجاد هر نوع واحد صنعتي بجز صنايع وابسته به كشاورزي و دامپروري .2
هرگونه دخالت و تغيير در چهره طبيعي مناطق تفريحي، فضاي سبز، درختكاري و باغات در حاشيه  .3

 هارودخانه
 .هاي مجاز يا مشروط عنوان نشده باشدقسمت فعاليتهر نوع فعاليتي غير از مواردي كه در  .4
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي و حركتي -5-7

  ضوابط مطلوب طراحي فضاي شهري -الف
  رو پياده -الف-1
  .متر باشد سانتي 120رو  حداقل عرض مفيد پياده -
ديوار براي هر نوع مانعي كه به هر علت نصب آن در متر فاصله از  سانتي 120رعايت حداقل  -

  .گردد اجباري است ريزي مي رو برنامه پياده
  .درصد باشد 2رو  حداكثر شيب عرضي پياده -
  .درصد باشد 8رو  حداكثر شيب طولي پياده -
 درصد 3رو كه نسبت به هم اختالف سطح دارند در سر پيچ،  حداكثر شيب قسمت اتصال بين دو پياده -

  .باشد
  .رو و سواره الزامي است  ايجاد جدول يا اختالف سطح بين پياده -
  .رو الزامي است رو، باغچه يا جوي كنار پياده متر بين پياده سانتي 5ايجاد جدول به ارتفاع حداقل  -
  .رو بايد از مصالح سخت و غيرلغزنده باشد پوشش كف پياده -
  .شهري در كف معابر بايد در محفظه مناسب درنظر گرفته شودهرگونه شير فلكه و ساير اجزاي تأسيسات  -
  .رو الزامي است همسطح بودن هرگونه درپوش با سطح پياده -
  .رو ممنوع است استفاده از هرگونه شبكه در سطح پياده -

  رو رو و سواره هاي ارتباطي بين پياده پل -الف-2
  .متر فاصله الزامي است 500حداكثر در هر رو  رو و سواره هاي ارتباطي بين پياده بيني پل پيش -
رو بايد بدون اختالف سطح باشد، در صورت وجود اختالف سطح،  هاي ارتباطي و پياده اتصال پل -

  .رعايت ضوابط ذكر شده در فصل سطح شيبدار الزامي است
. رو باشد هشوند، برابر عرض پياد رو نصب مي هاي ارتباطي كه در امتداد مسير پياده حداقل عرض پل -

  .سانتيمتر باشد 150رو  هاي ارتباطي عمود بر مسير پياده حداقل عرض پل
  .رو با سواره رو بايد داراي عاليم حسي قابل تشخيص براي نابينايان باشد محل ارتباط پياده -
  .ساختن پل يا سطح لغزنده ممنوع است -

  رو محل عبور عابر پياده در سواره -الف-3
  .متر الزامي است 500ها و حداكثر در هر  رو در كليه تقاطع بر پياده در سوارهايجاد خط كشي عا -
  .هاي خاص آنها الزامي است ايجاد خط كشي عابر پياده در محل تردد معلوالن و در مكان -
  .رو در امتداد خط كشي عابر پياده الزامي است رو و سواره هاي ارتباطي بين پياده ساختن پل -
  .هاي وسط خيابان الزامي است عابر پياده حذف جدول جزيره در محل خط كشي -
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بيني دستگاه توليد صداي خبر كننده به هنگام عبور آزاد براي عابر پياده جهت استفاده  پيش -

  .هاي پرتردد الزامي است نابينايان در تقاطع
  .باشد كفسازي محل خط كشي عابر پياده بايد از جنس قابل تشخيص براي هدايت نابينايان -

  توقفگاه -الف-4
هاي اصلي  براي توقف وسيله نقليه به منظور پياده و سوار شده معلوالن از وسيله نقليه در خيابان -

متر با  12متر و به طول حداقل  60/3به عمق حداقل ) رو رو در پياده پيشرفتگي سواره(شهر ايجاد خليج 
  .رو الزامي است ارتباط مناسب با پياده

 500پاركينگ ويژه معلوالن با نصب عالمت مخصوص در كنار خيابان اصلي و در هر  اختصاص دو -
  .متر فاصله الزامي است

حركتي الزامي  –درصد فضاي توقفگاه به معلوالن جسمي  3هاي عمومي اختصاص  در توقفگاه -
  .است

  .متر است 50/3حداقل عرض محل توقف اتومبيل معلوالن با صندلي چرخدار  -
بايد در نزديكترين فاصله به درهاي ورودي يا  حركتي مي –قف اتومبيل معلوالن جسمي محل تو -

  .خروجي آسانسور باشد
  .هاي اختصاصي معلوالن بايد به وسيله عالمت مخصوص مشخص شود توقفگاه -

  تجهيزات شهري -الف-5
  ها ايستگاه

هاي عمومي پرتردد،  انهاي اتوبوسراني درون شهري، مراكز شهري و نزديك ساختم در پايانه -
  .سانتيمتر و همسطح با كف اتوبوس الزامي است 140احداث محل انتظار ايستگاه اتوبوس به عرض حداقل 

هاي اتوبوس شهري مطابق شرايط اتصال  شرايط دسترسي به محل انتظار مسافر در ايستگاه -
  .رو باشد رو به سواره پياده

 45بيني سرپناه، حفاظ و نيمكت با ارتفاع  لوالن، پيشهاي قابل استفاده براي مع در ايستگاه -
  .متر از كف الزامي است سانتي

  .هاي مسافربري برون شهري رعايت كليه شرايط الزم براي امكان تردد معلوالن الزامي است در محوطه پايانه -
  تلفن عمومي و صندوق پست

هاي عمومي پرتردد و  ختمانهاي اتوبوسراني درون شهري، مراكز شهري و نزديك سا درپايانه
بيني تلفن عمومي و صندوق پست قابل استفاده براي معلوالن با مشخصات زير  مخصوص معلوالن، پيش

  :الزامي است
دسترسي به تلفن عمومي يا صندوق پست به صورت همسطح و يا با شيب مناسب براي معلوالن  -
  .گيرد صورت 
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سانتيمتر در جلو تلفن و يا صندوق پست الزامي  140110بيني فضاي آزادي به ابعاد حداقل  پيش -

  .است
  .سانتيمتر باشد 80حداقل عرض در باجه تلفن عمومي  -
گير تلفن و شكاف صندوق پست يكصد سانتيمتر از كف  حداكثر ارتفاع محل شكاف سكه، صفحه شماره -

  .باشد
  .جهت استفاده معلوالن در فضاي تلفن عمومي ضروري است يترسانتيم 80بيني پيشخوان در ارتفاع  پيش -
شود، ايجاد حداقل يك  هايي كه آبريزگاه عمومي احداث مي در معابر و فضاهاي شهري و در محل -

هاي بزرگ در ازاي هر ده واحد يك واحد آبريزگاه اضافه  در آبريزگاه. آبريزگاه مخصوص معلوالن الزامي است
  .شود

  معابر مناسب سازي -ب
  روهاي موجود پياده -ب-1

  .سانتيمتر رسانيده شود 90روهاي باريك به  با استفاده از امكانات، حداقل عرض پياده -
 90رو قرار داشته و يا نصب گرديده و از حداقل عرض مفيد  كه به هر علتي در پياده موانعي -
ا بجبايد جا...) صندوق پست، دكه، تيربرق و مانند مانع عبور وسايط نقليه، باجه تلفن، (كاهند  متر مي سانتي
  .گردند

 2هايي با ارتفاع حداكثر  روها بايد به پله هاي موجود در پياده سانتيمتر از عرض پله 90حداقل  -
  .سانتيمتر و يا سطوح شيبدار مناسب براي معلوالن تبديل شود

  .دروها با جنس سخت و غيرلغزنده پوشيده و ترميم شو كف كليه پياده -
  .سانتيمتر به وسيله مواد سخت پر شوند 1كليه درزهاي بيشتر از  -
سانتيمتر باال  210تا ارتفاع حداقل ...) ها و  بان مغازه مانند تابلو، عاليم، بالكن، سايه(هر نوع پيشامدگي  -
  .برده شود
عرض  گردد نصب پل موقت با حداقل رو به هر علت حفاري مي در مواقع ضروري كه سطح پياده -

  .سانتيمتر با سطح غيرلغزنده الزامي است 90
 90رو، تعبيه عاليم حسي در كف به شعاع  براي هشدار به نابينايان از وجود موانع در پياده -

  .سانتيمتر از مانع الزامي است
هاي واقع در مسير پياده بايد همسطح معبر گردند و درصورت عدم امكان، كناره  ها و درپوش شبكه -

  .شيب مناسب با كف معبر هماهنگ شودآن با 

  رو رو و سواره هاي ارتباطي بين پياده پل -ب-2
رو با  رو و سواره متر بين پياده 500تعبيه پل ارتباطي مناسب حركت معلوالن در فواصل حدود  -

  .سانتيمتر الزامي است 90حداقل عرض 
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  .سانتيمتر گردد 90هاي موجود حداقل  الزم است كه عرض پل -
هاي فلزي  ها بايد از مصالح سخت و غير لغزنده پوشيده شوند و در صورت وجود پل طح پلس -

  .شياردار الزم است كه فاصله شيارها پر شوند

  محل خط كشي عابر پياده -ب-3
روها بايد اصالح، تسطيح و به صورت خط كشي با حداقل عرض  محل عبور عابر پياده در سواره -

  .روها شود سي به پيادهسانتيمتر و قابل دستر 150
  .هاي عابر پياده الزامي است هاي ارتباطي در امتداد كليه خط كشي وجود پل -
  .جزيره وسط خيابان در محل خط كشي عابر پياده بايد قابل عبور صندلي چرخدار شود -

  ها گاه توقف -ب-4
رين فاصله به ورودي درصد فضاي توقفگاه در نزديكت 2عمومي موجود بايد حداقل  يها در توقفگاه -

اين . حركتي اختصاص يابد –و خروجي و دسترسي مناسب به پياده رو براي توقف اتومبيل معلوالن جسمي 
عمل در وضع موجود از طريق تبديل فضاي سه محل توقف اتومبيل معمولي به دو محل توقف براي 

  .حركتي امكانپذير است –اتومبيل معلول جسمي 
  
  هاي عمومي اختمانضوابط كلي طراحي س -ج

هايي هستند كه يكي از انواع  منظور از اماكن عمومي در اين آيين نامه، آن دسته از ساختمان: تعريف
  .دهند خدمات عمومي را در اختيار افراد جامعه قرار مي

  ها ورودي -ج-1
گ ساختمان رو يا پاركين ورودي اصلي بايد براي استفاده معلوالن نيز درنظر گرفته شود و به سواره -

  .دسترسي مناسب داشته باشد
  .رو باشد االمكان همسطح پياده ورودي ساختمان حتي -
  .رو منتهي به ورودي معلوالن بايد با عاليم حسي مشخص شود پياده -
  .سانتيمتر است 140ورودي  يحداقل عمق فضاي جلو -
  .الزامي است ورودي يسانتيمتر بر روي فضاي جلو 140بان به عرض حداقل  وجود سايه -
  .سانتيمتر باشد 160حداقل عرض بازشوها در ورودي ساختمان  -

  راهرو -ج-2
  .سانتيمتر باشد 140حداقل عرض راهرو  -
  .ها با پرز بلند نيز خودداري شود كف راهروها بايد غيرلغزنده باشد و از نصب كفپوش -
  .دار به صورت مناسبي تأمين گردددرصورت وجود اختالف سطح در كف راهرو بايد ارتباط با سطح شيب -
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  )در و پنجره(بازشوها  -ج-3

  .سانتيمتر باشد 80حداقل عرض مفيد هر لنگه در براي عبور صندلي چرخدار  -
  .شوند تأمين ديد كافي الزامي است درمورد درهايي كه به خارج باز مي -
  .سانتيمتر باشد 100حداكثر ارتفاع ديد از كف تمام شده  -
  .سانتيمتر باشند 20يد داراي پاخور به ارتفاع درها با -
بيني يك در معمولي به عرض مفيد  كشويي، پيشو  درصورت استفاده از درهاي چرخان، گردشي -
  .سانتيمتر در جوار آنها براي استفاده معلوالن الزامي است 80حداقل 

  . كليه درها بايد به سهولت باز و بسته شوند -
سانتيمتر  7تا  3در  5نوع اهرمي بوده و فاصله داخلي بين آن و سطح در  دستگيره درها بايد از -

  .باشد
سانتيمتر، چنانچه  200حداقل فاصله بين دو در متوالي چنانچه هر دو در به يك جهت باز شوند  -

  .سانتيمتر باشد 280سانتيمتر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند  120هر دو به سمت خارج باز شوند 
  .سانتيمتر باشد 2درصورت اجبار حداكثر ارتفاع آستانه . المقدور بدون آستانه باشند ا بايد حتيدره -
سانتيمتر سطح هموار در هر دو سوي در و  150بيني حداقل  به منظور تسهيل در حركت، پيش -

  .سانتيمتر در طرفين آن الزامي است 30
  .باشدسانتيمتر  120ارتفاع دستگيره پنجره از كف حداكثر  -
هايي كه تا كف داراي شيشه هستند در مقابل ضربه صندلي چرخدار محافظت  كليه درها و پنجره -

  .و از شيشه مقاوم ساخته شوند

  پله -ج-4
  .وجود عاليم حسي در كف، قبل از ورود به قفسه پله براي هشدار به نابينايان الزامي است -
  .سانتيمتر باشد 17سانتيمتر و حداكثر ارتفاع آن  30عرض كف پله  -
  .سانتيمتر باشد 120حداقل عرض پله  -
  .نصب دست انداز در طرفين پله الزامي است -
  .سانتيمتر باشد 85سانتيمتر و براي بزرگساالن  60ارتفاع دست انداز كف پله براي كودكان  -
سانتيمتر  4ن از ديوار سانتيمتر و حداقل فاصله آ 3در  5حداكثر قطر ميله دست انداز اعم از گرد يا صاف  -

  .باشد
  .لبه پله كامالً غيرلغزنده بوده و به وسيله اختالف رنگ قابل تشخيص باشد -
  .نصب هرگونه لبه پله غيرهمسطح و گرد كردن لبه پله ممنوع است -
  .، تعبيه لبه مخصوص براي جلوگيري از لغزش عصا الزامي است هاي عرضي پله در كناره -
  .سانتيمتر باشد 3سته باشد و پيشامدگي لبه پله از پاخور نبايد بيش از پاخور پله بايد ب -
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  .پله باشد 12حداكثر مقدار پله بين دو پاگرد بايد  -
  .عرض پله باشد هاي دو جهته هم سانتيمتر و در پله 120حداقل عمق پاگرد پله  -

  سطح شيبدار -ج-5
  .سانتيمتر باشد 120حداقل عرض سطح شيبدار  -
  .سانتيمتر باشد 120درصد با عرض  8متر طول حداكثر شيب  3طوح شيبدار تا براي س -
 5در ازاي هر متر افزايش طول ) متر 9تا حد مجاز (در سطوح شيبدار بيش از سه متر طول  -

  .درصد از شيب آن كاسته شود 5/0سانتيمتر به عرض مفيد آن اضافه و 
در سطوح . متر طول الزامي است 9ر و در هر سانتيمت 120بيني يك پاگرد به عمق حداقل  پيش -

  .شيبدار دو جهته، عرض پاگرد برابر عرض سطح شيبدار خواهد بود
  .كف سطح شيبدار بايد غيرلغزنده باشد -
  .سطوح شيبدار و ورودي ساختمان بايد مسقف باشد -
  .نصب ميله دستگرد در طرفين سطح شيبدار الزامي است -
سانتيمتر، براي شخص ايستاده  75ف سطح شيبدار براي شخص نشسته ارتفاع ميله دستگرد از ك -

  .سانتيمتر باشد 60سانتيمتر و براي كودكان  85
  .سانتيمتر باشد 4سانتيمتر و حداقل فاصله بين آن و ديوار  5/3حداكثر قطر ميله دستگرد  -

  آسانسور -ج-6
شود وجود حداقل  استفاده ميدر ساختمانهاي عمومي كه براي دسترسي به طبقات از آسانسور  -

  .يك آسانسور قابل استفاده براي معلوالن روي صندلي چرخدار الزامي است
  .آسانسور بايد همسطح ورودي و يا در دسترس بالمانع صندلي چرخدار قرار گيرد -
  .اشدسانتيمتر مربع ب 150150حداقل فضاي انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه  -
  .آسانسور قابل استفاده براي معلوالن بايد مشخصات زير را داشته باشد -
  سانتيمتر؛ 80عرض مفيد  -
  مجهز به دو در كشويي با چشم الكترونيكي؛ -
  سانتيمتر؛ 110140ابعاد مفيد اتاقك آسانسور  -
سانتيمتر از كف اتاقك الزامي  85اع هاي آسانسور در ارتف هاي كمكي در ديواره نصب دستگيره -

  .است
سانتيمتر،  130هاي كنترل كننده آسانسور حداكثر  هاي پرتردد معلوالن ارتفاع دكمه در محل -

سانتيمتر و نيز براي استفاده نابينايان قابل  2سانتيمتر و حداقل قطر آن  5/1حداقل برجستگي آن 
  .تشخيص باشد

  .مشخص شود الزم است توقف آسانسور با صوت -
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  فضاهاي بهداشتي - ج -7

نمايند تعبيه سرويس بهداشتي  هاي عمومي كه معلوالن تردد مي هايي از ساختمان در قسمت -
  .مخصوص آنان الزامي است

سانتيمتر مربع باشد و قابليت گردش صندلي چرخدار  170150حداقل اندازه سرويس بهداشتي  -
  .زامي استدر اين فضا ال

  .در سرويس بهداشتي بايد به بيرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراري از بيرون امكانپذير باشد -
  .سانتيمتر از كف الزامي است 24نصب كاسه مستراح به ارتفاع  -
 20سانتيمتر از كف و  70هاي كمكي افقي در طرفين كاسه مستراح به ارتفاع  نصب دستگيره -

  .تر از لبه جلويي كاسه الزامي استسانتيمتر جلو
سانتيمتر باالتر از  40سانتيمتر از جلو كاسه و  30هاي كمكي عمودي با فاصله  نصب دستگيره -

سانتيمتر  120تا  80هاي عمودي  دامنه نوسان ميله. نشيمن مستراح به روي ديوار مجاور اجباري است
  .باشد

سانتيمتر  25سانتيمتر از كف و  80در به ارتفاع  هاي اضافي بر روي قسمت داخلي نصب دستگيره -
  .فاصله از محور لوال الزامي است

هاي بهداشتي بايد به نوعي نصب شوند كه بدون جابجايي فرد معلول از روي  دستشويي سرويس -
  .مستراح توسط وي قابل استفاده باشد

  .شدسانتيمتر با 80تا  75ارتفاع مناسب دستشويي از كف براي معلوالن  -
  .سانتيمتر باشد 45حداقل عمق بدون مانع در زير دستشويي  -
  .اهرمي و براحتي باز و بسته شوندشيرهاي دستشويي بايد به صورت  -
  .سانتيمتر باشد 90ارتفاع لبه پاييني آينه دستشويي معلوالن از كف حداكثر  -
  .باشد سانتيمتر 80حداكثر ارتفاع آويز حوله و جاي صابون از كف  -

  
  عاليم -ج-8

هاي عمومي كه براي استفاده معلوالن  هايي از ساختمان كليه اماكن، فضاهاي شهري و قسمت
  .اند بايد به وسيله عالمت ويژه معلوالن مشخص گردند طراحي و تجهيز گرديده

بايد براي  گيرد و مي هايي از آن مورد استفاده عمومي قرار مي هايي كه بخش ساختمان -د
  :ابل استفاده باشند، به قرار زير استمعلوالن نيز ق
  ها و مراكز فرهنگي دانشگاه -
  ها ها و درمانگاه بيمارستان -
  مسجد و مصلي -
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
  ها آسايشگاه -
  مراكز ورزشي -
  راه آهن، فرودگاه، ترمينال، مترو -
  بخش اورژانس كليه فضاهاي درماني -
  مراكز خدماتي، اداري مانند بانك و مؤسسات مالي و پست و تلگراف و تلفن -
 ؤسسات دولتيم -

  :هاي عمومي رعايت موارد زير الزامي است در ساير ساختمان -  ه
، براي معلوالن مناسب  در مراكز آموزشي غيردانشگاهي بايد طبقه همكف يا ده درصد سطح زيربنا -

  .باشد
هاي بهداشتي  اتاق، بايد يك اتاق قابل دسترسي و استفاده با سرويس 25ها تا ظرفيت  كليه هتل -

بيني يك اتاق مناسب ديگر براي معلوالن  اتاق اضافه پيش 25در ازاي هر . ب براي معلوالن داشته باشدمناس
  .هاي معمولي هتل توزيع گردند ها بايد به طور يكنواخت در بين اتاق اين اتاق. ضروري است

 تخت بايد يك تخت و يك سرويس بهداشتي 30ها و مهمانسراها تا ظرفيت  كليه مسافرخانه  -
تخت ديگر يك تخت با سرويس بهداشتي  30مناسب براي استفاده معلوالن داشته باشند، در ازاي هر 

  .مناسب براي معلوالن اضافه شود
مترمربع مساحت  400نفر كارمند و حداقل  20دولتي كه بيش از  –هاي اداري  كليه ساختمان -

  .داشته باشند براي اشتغال معلوالن قابل استفاده باشد
 خدماتي -تجاريدرصد واحدهاي  10، به اضافه خدماتي -تجاريهاي عمومي مراكز  يه قسمتكل -

مترمربع بايد براي  100و همچنين كليه واحدهاي بيش از  خدماتي -تجاريدر هر پروانه ساختماني 
  .معلوالن جسمي قابل دسترسي و استفاده باشد

  هاي مسكوني مجتمع -و
يه آسانسور اجباري است، بايد يك آسانسور مناسب براي هاي مسكوني كه تعب در ساختمان -

  .معلوالن نصب شده باشد
واحد مسكوني بايد ارتباطهاي  10مترمربع سطح و بيش از  1000هاي با بيش از  كليه مجتمع -

  .حركتي داشته باشند –عمودي و افقي و فضاهاي عمودي قابل استفاده براي معلوالن جسمي 
  سب سازي محيط شهر براي معلوالناي منا ضوابط توصيه - ز
  .رو ايجاد لغزندگي نمايد، ممنوع است هاي آنها در اطراف پياده كاشت گياهاني كه ريختن ميوه -
  .چراغ راهنمايي كه در كنترل شخص معلول باشد بايد در دو طرف محل عبور نصب گردد -
  .ياده الزامي استايجاد زمان كافي براي عبور ايمن معلوالن از محل خط كشي عابر پ -
  .وسايل نقليه عمومي بايد به باالبرهاي مكانيكي براي دستيابي معلوالن به داخل آنها مجهز گردد -
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شاور آرما  ن   ند

ع  یا-ح جا ی     ی
در صورتي كه ارتفاع سكوي مسافري همسطح كف وسيله نقليه عمومي باشد بايد يك سكوي  -

  .بيه گرددفلزي مكانيكي بين ايستگاه و اتوبوس براي هدايت معلوالن به داخل اتوبوس تع
مشخص كردن قسمت بخصوصي از اتوبوس و ديگر وسايل نقليه با كمترين فاصله از درهاي ورود و  -

ها بايد بدون صندلي و مجهز به كمربند، دستگيره،  اين محل. خروج براي استفاده معلوالن الزامي است
  .ني باشدهاي ناگها هاي ديگر براي ثابت نگاهداشتن صندلي چرخدار در برابر حركت بست

صندليهاي چرخدار با عرض كم جهت استفاده معلوالن در داخل هواپيما بايد در اختيار آنان قرار  -
  .داده شود
ضروري است كه اطالعات مربوط به پرواز هواپيماها و ورود و خروج اتوبوس يا قطارهاي بين  -

  .رائه گرددشهري براي نابينايان به صورت صوتي و براي ناشنوايان به صورت بصري ا
براي معلوالن و ) مترو(آهن شهري  بيني فضايي بدون صندلي در كنار ورودي قطارهاي راه پيش -

  .هاي چرخدار ضروري است تعبيه كمربند و يا دستگيره و بست براي ثابت نگاهداشتن صندلي
يري براي نحوه استفاده از قطارها و اطالعات مربوط به ورود و خروج بايد با وسايل صوتي و تصو -

  .استفاده نابينايان و ناشنوايان اعالم گردد
  .وجود عاليم بصري براي ناشنوايان و عاليم صوتي براي نابينايان ضروري است -
بايد در رابطه با زواياي افقي، عمودي و جانبي  نصب تابلو براي افراد با ديد محدود و كم سو مي -

درجه  30درجه و براي افراد ايستاده  15اي افراد نشسته در اين گروه زواياي افقي ديد بر. صورت پذيرد
  .باشد

  .الزم است كه تابلوها با زمينه مشكي و حروف سفيد تهيه گردند -
در اين . در گوشه چپ باالي تابلو نوشته شود» بريل«بايد توضيحات با خط  براي نابينايان مي -

اين مسأله درمورد تابلوهاي نصب (تيمتر بايد باشد سان 122حالت حداكثر ارتفاع تابلو براي افراد ايستاده 
  ).شده به ديوار است

  .ارائه عاليم تنها به صورت تصويري مجاز نيست -
هاي راهنما در نقاط حساس و خطرناك بايد داراي عاليم حسي باشند تا نابينايان را آگاه  ها و نرده ميله -

  .نمايد
لولين جسمي و حركتي بصورت مصور همراه با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي مع  

  .تعاريف الزم توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به چاپ رسيده است
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  تفصيلي شهر كيانشهر -آستانه مغايرت هاي اساسي طرح جامع -5-8
 تغيير و طرح داشته در ساختاري تأثير ها آن اجراي كه شود مي قاطال مواردي به جامع طرح اساس

بود و مغايرت  خواهد طرح اهداف تحقق در توفيق عدم و انحراف باعث بيش از حد آستانه مغايرت ها، ها آن
  :اساسي خوانده مي شود؛ در ادامه به تفصيل آستانه مغايرت هاي اساسي بيان مي گردد

  سازمان فضايي شهر -5-8-1
  :كيانشهر در موارد زير خالصه مي گرددسازمان فضايي شهر  اساس

  نقش و  عملكرد اصلي شهر  -1
 ايفاي كشاورزي و روستايي خدمات معدني، فعاليتهاي غالب نقش با شهري عنوان به شهر اين آينده در

كشاورزي و ؛ بنابراين توسعه و احداث صنايع و كارگاه هاي غير مرتبط با فعاليت هاي كرد خواهد نقش
معدني در سطح شهر و حريم آن كه سبب تغيير نقش و عملكرد اصلي شهر خواهد شد، مغايرت اساسي 

  .محسوب مي گردد
  مراكز و هسته هاي عملكرد اصلي شهر -2

متري امام علي  28مركز اصلي شهر بصورت خطي در امتداد بلوار پاسداران و خيابان وليعصر از تقاطع بلوار 
  .متري واقع در غرب است 30وار در شرق تا  بل

يا ايجاد يا حذف مراكز و هسته هاي عملكرد اصلي شهري مغايرت اساسي  موقعيت هرگونه تغيير
  .محسوب مي گردد

  معابر -3
شرياني درجه دو (ساختار شبكه ارتباطي شهر را به صورت سلسله مراتبي  كيانشهرطرح جامع شهر 

اساس ساختار شبكه ارتباطي . يشنهاد نموده استپ) اصلي محليخيابان اصلي، شرياني درجه دو فرعي و 
غربي كه متشكل از  - ؛ يك خيابان شرقياستاصلي معبر شرياني درجه دو چهار شامل  كيانشهرشهر 

جنوبي كه متشكل از  -است، يك خيابان شمالي) خيابان وليعصر و بلوار پاسداران(متري  28و 24دوخيابان 
است، كمربندي شمالي و غربي شهر با عرض ) نر و پروين اعتصاميخيابان باه(متري  28و  35دو خيابان 
متري به  35متر و جاده  26متر و شرياني متشكل ازخيابان جانبازان با عرض پيشنهادي  24پيشنهادي 

  .سمت زرند است
  .هرگونه تغيير در نقش و عملكرد اين معابر مغايرت اساسي محسوب خواهد شد

  .ياني جديد مغايرت اساسي استهرگونه ايجاد معبر شر: تبصره
  كاربري هاي اساسي -4

 تثبيت شده در طرح پيشنهادي ...)مذهبي، فرهنگي، آموزشي و (تغيير كاربري خدمات موجود 
 .مغايرت اساسي محسوب مي گردد

 غايرت با هر مساحتي ممحور خيابان وليعصر و بلوار پاسداران خدمات پيشنهادي بري تغيير كار
  .اساسي محسوب مي گردد

  مترمربع كه مقياس عملكردي  2000خدمات پيشنهادي با مساحت بيش از ساير تغيير كاربري
 .فرامحلي دارند مغايرت اساسي محسوب مي گردد
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ع  یا -ح جا ی     ی
به مترمربع مي بايست  2000در هنگام تغيير كاربري خدمات پيشنهادي با مساحت كمتر از  :تبصره

درصد  20به ميزان بيش از  خدماتيسرانه كاهش در سطوح و توجه نمود چرا كه  مورد نظر يسرانه خدمات
  .در نظر گرفته شودلذا در صورت لزوم بايد جايگزيني  مغايرت اساسي محسوب مي شود

  راستاي احداث خدمات پيشنهادي طرح مي بايست تا حد امكان سطح پيشنهادي طرح در
نكه از حدنصاب تفكيك رعايت گردد و درصورت لزوم تغيير سطح تا بيست درصد مشروط بر آ

  .ن كاربري كمتر نشود امكانپذير خواهد بودآ
  نظام تقسيمات كالبدي - 5

  .تقسيمات كالبدي شهر مغايرت اساسي است تغيير در نظام
 :است زير  شرح  به  كيانشهر  شهر  در پيشنهادي  شهري  تقسيمات  نظام  تعيين بر  حاكم  اصول

  :ناحيه اي  تقسيمات در  پايه  اصول
 كالبدي و  فضايي عملكرديشابه و ت  تنوع  -1

 جمعيت  توازن  -2

 )استفاده ازعوارض طبيعي و مصنوعي بارز جهت مرزبندي( ها لبه  شفافيت  -3

  كالبدي  تقسيمات سوابق  -4
  تشابهات فرهنگي و آداب و سنن -5
 خدمات دهي به محالت تحت حوزه نفوذ -6

 .استه ناحييك  شاملدر طرح جامع  كيانشهربر اين اساس شهر 
 : اي محلهاصول پايه در تقسيمات 

 و فرهنگي اجتماعي  -اقتصادي  انسجام و همگني  -1

 و ساختار فضائي كالبدي بافت همگني  -2

 محلي و تعلق مكاني هويت  -3

 عرفي تقسيمات  -4

 شفافيت مرزهاي تعيين شده  -5

  . بود  خواهد  محله 3 شامل در طرح جامع،  شهري  تقسيمات  نظام در كيانشهر  شهر
  موضعي -طرح هاي موضوعي -6

؛ موضعي خارج از سياست هاي طرح جامع مغايرت اساسي محسوب مي گردد -تهيه طرح هاي موضوعي
  .موضوعي به تفصيل در گزارش پيشنهادي ارائه گرديده است -فهرست طرح هاي موضعي

  
  احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري -5-8-2
 جمعيت كه است شده بيني پيش جمعيت افزايش نفر 1007 طرح، افق سال نوانع به 1405 سال براي

 حال اين با ).نفر بوده است 5555برابر  1390جمعيت سال پايه (رساند مي نفر 6562 به را شهر نهائي

 و مسكوني نيازهاي جامع طرح در .استدار را طرح افق سال از بيش جمعيتي پذيرش ظرفيت شهر محدوده
است ليكن افزايش  شده تأمين )مخروبه و ، متروكهباير(شهر در موجود اراضي از جمعيت اين خدماتي
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تفصيلي رعايت گردد و حدود  -جمعيت تا حدي مجاز است كه سرانه هاي استاندارد پيشنهادي طرح جامع

  . تراكم جمعيتي پيشنهادي شهر ناديده گرفته نشود
 تغيير .است شده بيني پيش هكتار درنفر 19.85 كيانشهر شهر در جمعيتي ناخالص تراكم 

 تفصيلي - جامع از طرح درصد 20 از بيش ميزان به شهر محدوده در يتراكم ناخالص جمعيت

  .گردد مي تلقي مغايرت اساسي
  300و  200حدنصاب تفكيك قطعات مسكوني در شهر كيانشهر بنابر حوزه بندي تراكمي 

 200مترمربع در نظر گرفته شده است لذا تفكيك قطعات مسكوني به مساحتي كمتر از 
  .تلقي مي گرددمترمربع مغايرت اساسي 

هاي تفكيك كه قبل از تصويب مدارك حاضر انجام نقشه. هاي جديد الزامي استحد نصاب فوق براي تفكيك: 1تبصره 
  .باشدشده باشد از اعتبار قانوني برخوردار مي

كي مضرب كاملي از حداقل تفكيك مجاز نباشد، در صورتي كه مساحت ي تفكيكي، چنانچه مساحت قطعه زمين:  2تبصره
  .كمتر از حدنصاب تفكيك مجاز در آن حوزه  باشد، تفكيك آن بالمانع است% 10از قطعات باقيمانده حداكثر 

  درصد مساحت زمين است كه افزايش  60حداكثر سطح اشغال استقرار بنا در قطعات مسكوني
ن مترمربع و حداكثر به ميزا 1000اين ميزان سطح اشغال تنها در اراضي با مساحت بيش از 

 . درصد مساحت قطعه امكانپذير است 70

  مشروط تفصيلي  -درصد ضوابط و مقررات طرح جامع 20تغيير در تراكم ساختماني به ميزان
  .تراكم جمعيتي امكان پذير است اساسي بر رعايت آستانه مغايرت

  مترمربع در نظر گرفته شده است كه  35حداقل سرانه فضاي باز بازاي هر واحد مسكوني
مترمربع بازاي هر واحد  30حداقل (مترمربع 5بيش از اين ميزان سرانه به ميزان  كاهش

  .مغايرت اساسي محسوب مي گردد) مسكوني
  درصد براي تراكم  20تعداد واحد در هكتار با توجه به در نظر گرفتن آستانه مغايرت اساسي تا

ر در كل شهر كيانشهر تجاوز واحد در هكتا 7جمعيتي ناخالص و با توجه به بعد خانوار نبايد از 
نمايد الزم به ذكر است كه تعداد واحد در هكتار در اراضي صرفاً مسكوني، همواره عددي باالتر 

 .از اين ميزان خوهد بود

  جهات و حدود كلي توسعه -5-8-3
وجود (و كالبدي توپوگرافي هاي محدوديت شهر، كالبدي توسعه و رشد امكانات و محدوديتها به توجه با

 بشمار سمت اين به شهر توسعه در مانع بزرگترين شهر بعنوانو شمال شرق  شرق در )جاده بين شهري

محسوب مي گردند،  شهر كالبدي توسعه جهات بهترين كيانشهر غرب جنوب و غرب مقابل در آيند و مي
لقي شده و ليكن بدليل تراكم جمعيتي و ساختماني موجود در شهر، توسعه شهر بصورت افقي غير منطقي ت

توسعه عمودي بعنوان پتانسيل و جهت توسعه شهر مد نظر قرار خواهد گرفت و توسعه اندك كه در 
محدوده پيشنهادي در سطح افقي صورت گرفته است، در راستاي اصالح خط محدوده شهر و دربرگيري 

  .ساخت و سازهاي موجود بوده است
 تدقيق مساحت محدوده شهر . باشد هر گونه تغيير در خط محدوده شهر مغايرت اساسي مي

تفصيلي و فقط براي يكبار و حداكثر به ميزان حد نصاب تفكيك مغايرت طرح هنگام تهيه 
 .اساسي نمي باشد
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ع  یا-ح جا ی     ی
  بدون احتساب مساحت محدوده (هكتار 1512.03حريم شهر كيانشهر محدوده اي به مساحت

 هكتار 757.17 احتمس به كه شهر حريم قبلي محدوده به نسبت مساحت ايناست، ) شهر

هر گونه تغيير در شكل و مساحت حريم مغايرت  است كرده تغيير هايي محدوده در است، بوده
 .اساسي محسوب مي شود

است و  مجازحريم  اراضي كاربري بندي پهنه نقشه اساس بر فقط شهر حريم در بنا احداث هرگونه
اساسي تلقي مي گردد؛ در ضوابط  غايرتم مربوطه ضوابط و مذكور نقشه از خارج ساز و ساخت هرگونه

همچنين . تفصيلي ساخت و سازهاي مجاز، مشروط و ممنوع در حريم به تفصيل بيان شده اند -طرح جامع
  .هرگونه تغيير در شكل و مساحت حريم شهر، مغايرت اساسي تلقي مي گردد

  سطوح و سرانه كاربري هاي شهري -5-8-4
 يانشهر به تفصيل و به تفكيك جانمايي گرديده است و كاربري پيشنهادي در محدوده شهر ك

سرانه ها بيش از سرانه هاي استاندارد تĤمين گرديده است، لذا بنا به ضرورت و به منظور 
درصد مي توان در اين سطوح  20تطبيق پيشنهادات و شرايط موجود اجراي طرح حداكثر تا 

  .تجديد نظر كرد) هر كاربري و سرانه مجموع مساحت(
ايان ذكر است كه مي بايست در احداث هر نوع كاربري حداقل مساحت تفكيك آن كاربري براساس ش

تفصيلي رعايت گردد؛ لذا تفكيك زمين در عملكردهاي خدماتي و  -ضوابط و مقررات پيشنهادي طرح جامع
نع درصد مساحت حدنصاب تفكيك ذكر شده را دارا باشد، بالما 80غير مسكوني در صورتي كه حداقل 

  .است
  تفصيلی کيانشھر - طرح جامع حد نصاب تفکيک، حداکثر سطح اشغال  و آستانه مغايرت کاربری ھا : ١٣- ٥- ٤جدول شماره 

 كاربري حداقل تفكيك حداكثر سطح اشغال آستانه مغايرت كاربري ها

 رعايت حدنصاب تفكيك
 تراكم كم 200 60

 مسكوني
 تراكم متوسط 300 60

د درص 80رعايت حداقل 
 حدنصاب تفكيك

 دبستان 2500 50

 راهنمايي 3000 50

 دبيرستان 3500 40

 هنرستان 10000 40

 آموزش عالي ارگان مربوطه 50

50 500 
درمانگاه و مركز 

 درماني بهداشت

 در سطح شهر ارگان مربوطه 30

 مذهبي 500 50

ضوابط سازمان ها و ارگان هاي مربوطه ارجح بر ضوابط 
 .ي باشدفوق م

  فرهنگي

 انتظامي -اداري 2000 60

 توريستي - تفريحي ارگان مربوطه 50

 فضاي سبز ارگان مربوطه 5

 انبار 1000 -

 كارگاهي و صنعتي غير مزاحم 100 50
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تراكم مسكوني مطابق نقشه پهنه بندي ( در صورتيكه حداقل مساحت قطعات مسكوني واقع در پهنه هاي تراكم متوسط مسكوني :  1تبصره

  مترمربع باشد ، ضوابط ساخت و ساز در آن مطابق ضوابط تراكمي در پهنه هاي تراكم كم مسكوني خواهد 200كمتر از )
  .ضوابط سازمان ها و ارگان هاي مربوطه ارجح بر ضوابط فوق مي باشد  :  2تبصره

  
  تفصيلی کيانشھر - طرح جامعه مغايرت کاربری ھا حد نصاب تفکيک، حداکثر سطح اشغال  و آستان: ١٣- ٥- ٤ادامه جدول شماره 

)همكف(حداكثر سطح اشغال آستانه مغايرت كاربري ها  كاربري حداقل تفكيك

)مغازه اي(خدماتي - واحد تجاري *12 100 رعايت حدنصاب تفكيك
درصد  80رعايت حداقل 

 حدنصاب تفكيك
 خدماتي -مجتمع تجاري 200 70

  
 16متري و بيشتر، در مقياس ناحيه در بر گذرهاي  12خدماتي شناور در مقياس محله در بر گذرهاي  - هاي تجاري كاربري :  1تبصره

 - حداقل تفكيك واحد تجاريشوند؛  تر به تناسب نياز ايجاد ميمتري و بيش 24هاي شهري در بر گذرهاي  خدماتي - متري و باالتر و تجاري
  .متر مربع است 20خدماتي در مقياس شهر 

  
  تفصيلی کيانشھر - طرح جامعسرانه ھای پيشنھادی  و آستانه مغايرت سرانه ھا : ١٤- ٥- ٤اره جدول شم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مترمربع مغايرت اساسي محسوب مي  1000تغيير كاربري زمين هاي باغي با مساحت بيش از

 .گردد

 مغايرت مساحت كل مساحت اراضي طبيعي واقع در شهر بيش از دو درصد تغيير كاربري و ،
  .اساسي محسوب مي گردد

  
  
 

 آستانه مغايرت سرانه پيشنهادي طرح كاربري

 6.3 خدماتي -تجاري

درصد  20كاهش سرانه ها بيش از 
سرانه پيشنهادي طرح مغايرت 

 اساسي محسوب مي گردد

 12.6 آموزشي

 4.2 فرهنگي

 4.8 مذهبي

 1.9 توريستي - تفريحي

 2.1 درماني

 15.8 ورزشي

 8.4 انتظامي -اداري

 31.7 پارك و  فضاي سبز

 3.5 تاسيسات

 2.0 تجهيزات

 2.8 حمل و نقل و انبار
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