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    طرح توسعه، عمران و حوزه نفوذ شهر بوکان

 

 پیشگفتار

شوند. اندیشیده شده محسوب میدهی شهرها براساس نظم و برنامه از پیشترین ابزار شکلطرحهای شهری بنیادی   

ضرورت تهیه و اجرای طرحهای شهری، مخصوصاً طرحهای جامع، از نیاز محسوس به یک مکانیزم برای ایجاد تعادل 

شود. به عبارت دیگر از آنجا که طی سده اخیر، نظامهای میدر امور ضرورت انضباط فضایی و کالبدی شهرها ناشی 

آوریهای پیچیده صنعتی و ارتباطی، های زیستی به دلیل توسعه دانش و فنبسته فضایی و کالبدی در مجتمعبسته و نیمه

ازها و اند و جمعیت روزافزون شده است، نیاند و مبادالت نقل و انتقاالت، سرعتی فوق العاده گرفتهشکسته شده

اند. با در نظر داشتن چنین شرایطی است که تر شدهتر، و ضروریتر، متنوعاحتیاجات زندگی شهری نیز گسترده

ریزی شهری در ایران اکنون، اگرچه نظام برنامه گویند رها ساختن شهرها به حال خود، نه ممکن است و نه معقول.می

 جانبه همه واندیشیده شده مگی بر ضررورت وجود طراحی از پیشلکن ها انتقاداتی همراه است، بدر وضعیت کنونی 

  از پس که نموده اند تأکید و ضرورت موضوع را درک شهری جامع طرحهای تهیه سیاستگذاران. دارند تأکید

سی جامع هر شهر، باید اصول کلی، ضوابط و معیارهای فضایی، کالبدی و خدماتی شهر تعیین شود تا ضمن به برر

های شهری به عنوان ابزار  طرحاز این رو وجود آمدن نظام کالبدی هر شهر، منافع عمومی نیز حفظ شود. 

 کننده محیط کالبدی ضروری است. تنظیم

به کارفرمایی اداره  1931شهر بوکان، بازنگری طرح جامع شهر بوکان در سال  در پی این ضروررت ها و نیازهای   

کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی به این مهندسین واگذار گردید و سرانجام به یاری تمامی دست اندرکاران پس 

ای عالی در شور 1931از پشت سرگذاشتن تمامی مسائل، مشکالت و چالش های پیش رو در اردیبهشت ماه سال 

شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید. امید است که در سایه ایزد منان با اجرای خردمندانه و اندیشیده طرح 

و نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی )شهرداری و شورای اسالمی شهر( توسط  مدیریت محترم شهری 

یش از بار مشکالت شهری بکاهد و به عنوان آذربایجان غربی طرح حاضر بتواند به فراخور جایگاه شایسته خو

 راهنمای عمل توسعه شهری مالک عمل قرار گیرد.

در این راستا این مهندسین مراتب سپاس و قدردانی خود را از کلیه سازمان ها و ارگان های دولتی و خصوصی که    

صویب قرار داده اند، اعالم می دارد. هر کدام به نحوی رهنمودهایشان را در اختیار این مجموعه طی فرایند تهیه و ت

خود را از استانداری آذربایجان غربی، اداره کل راه و شهرسازی صمیمانه همچنین از این منظر تشکر و قدردانی 

اعضای محترم شورای اسالمی شهر، مجموعه شهرداری و اعضای فرمانداری شهرستان بوکان، آذربایجان غربی، 

که مستقیما با طرح درگیر کشور و تمامی عزیزانی شورای عالی شهرسازی و معماری  محترم کمیته فنی و دبیرخانه

 بوده اند و همواره یاور و پشتیبان این مجموعه بوده اند، اعالم می دارد.

 

1931مهندسین مشاور آمود / تابستان   
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 1                    ضوابط و مقررات

 

توسعه به کار گرفته شده در طرح  يبا توجه به الگو ين ضوابط و مقررات توسعه شهرياز تدو هدف   

شهر از  يعموم يمايس يريگسو و نحوه شکلکيها از ين شهر، مشخص نمودن نحوه استقرار کاربريا

کل مطلوب و ط شهر به شين ضوابط، محيان دوره طرح، با اتکاء به ايکه در پا ينحوگر است، بهيد يسو

توسعه  يح از الگويصح يمندبه منظور بهره ين بخش ضوابطيد. در ايشهروندان حاصل آ يمناسب برا

و  ياز شهريمورد ن يجاد عملکردهايو ا يابين ضوابط به نحوه مکاني. در ااست ن شدهيتدو يشهر

د که ناظر بر نحوه شويرا شامل م ين ضوابطين بخش همچنيشود. ايتوجه م يضوابط و مقررات گذربند

 هاست.يک کاربريبه تفک يک، استقرار و ساخت و ساز شهريتفک

که  يرانتفاعيغ يهايکاربر يريگجاد و شکليا يبرا يضوابط و مقررات، راهکارگر يد يياز سو 

ن مفهوم که با يشود. بديجاد آنها وجود ندارد، محسوب ميا ين شهر برايان ساکنيدر م يل چندانيتما

ا يها و ين کاربرييق اخذ عوارض تعياز طر يرانتفاعيغ يهاياحداث کاربر يوزهاصدور مج

 يهاياز کاربرين مورد نين زميتأم يالزم برا يهانهي، زميتوسط شهردار ياز اراض يبخشتملک

 فراهم خواهد آمد. يرانتفاعيغ

کند را مشخص ميهاي مختلف گيري کاربريدر طرح جامع، اين دسته از ضوابط، کليات نحوه شکل 

 که ضرورتاً در طرح تفصيلي تدقيق خواهند شد و موارد خاص در آنها تعريف و تشريح خواهند شد.

 يرانيا -ياسالم يد بر الگويبا تأک يو معمار يل ضوابط و مقررات شهرسازيدر فصل آخر به تفص 

ن با نظر يهمچن ده است.ارائه ش يو معمار يبخش شهرساز درران يساله ا 02انداز به منظور تحقق چشم

 يهاباشد لذا در محدودهين ميه و تدويبافت فرسوده بوکان در حال ته ينکه طرح مطالعاتيبه ا

 ضوابط و مقررات طرح بافت فرسوده مالک عمل خواهد بود.شده تحت عنوان بافت فرسوده،  ييشناسا

و  ي)شهردار يت محترم شهريريآن توسط مد يو اجرا ن بخشيا نگارشو  نيرود که با تدواميد آن مي

 ياهداف کالبد يجان غربياستان آذربا ياداره کل راه و شهرساز هيو نظارت عال شهر( ياسالم يشورا

 .دشهر را تا سال افق طرح سامان بخش يکالبد يهاينابسامان يشهر بوکان محقق و تمام

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 نفوذ شهر بوکانزهطرح توسعه، عمران و حو             0

 

 و اصطالحاتتعاريف  -1

و در  يج شهرسازيف و اصطالحات رايارائه تعار بهباشد، در بخش اول ين فصل شامل دو بخش ميا 

 يعالين سرانه آنها براساس مصوبات شورايين تعيم و همچنيف و مفاهيان تعاريبخش دوم به ب

 م.يپردازيم يو معمار يشهرساز

 

 يج شهرسازيتعاريف و اصطالحات را -1-1

 بوکانحريم شهر 

در  بوکانحريم کنترل توسعه ناحيه شهري  ، که از جمله اسناد طرح جامع است،بوکان حريم شهر 

ها و عملکردها در داخل اين محدوده است. مشخصات حريم شهر در نقشه طرح زمينه هدايت برنامه

 است. بوکانوکنترل حريم به عهده شهرداري  شودميجامع شهر تعيين 

 بوکانمحدوده قانوني شهر 

هاي آينده آن در زمينه ، برنامهبوکانع که براساس طرح جام بوکاناي از اراضي شهر محدوده 

اند، محدوده هاي تراکمي مشخص شدهبه همراه محدوده نحوه استقرار آنها و توسعه، تغيير کاربري

هاي ساختماني فقط در اين محدوده داده شده و شهرداري بنا شود. اجازه فعاليتطرح جامع ناميده مي

دهد. تأمين آب و برق و ديگر تسهيالت ت خود را ارائه ميبه توانائي خود در داخل اين محدوده خدما

هاي هاي سازمانشهـري ازقبيل استقرار خدمات بهداشتي، آموزشي ودرماني دراين محدوده جزو برنامه

 هاي اجرائي و مالي خود به انجام خواهند رساند.ربط بوده که براساس پيشنهادهاي طرح و توانائيذي

 ناحيه

الي  02ناحيه است، خدمات مستقر در مرکز ناحيه در مقياس جمعيتي حدود  7اي دار بوکانشهر  

 هزار نفر است. 42

 محله

تري به نام محله است. خدمات مستقر در مرکز محله در مقياس هر ناحيه داراي تقسيمات جزئي 

عيتي به هزار نفر است. از نظر زندگي روزمره و تأمين مايحتاج يک محله وض 6الي 4جمعيتي حدود 

 نسبت خودکفا دارد.

 هاي خدماتي نواحيمحور

شد. اين محورها محل استقرار  خواهند خدمات رده ناحيه در محورهاي خدماتي نواحي مستقر 

اي براي تمرکز خدمات رده اي است و نواحي داراي مراکز جداگانههاي خدماتي رده ناحيهکاربري

 اي هستند.ناحيه
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 هاهاي خدماتي محلهمحور

ها، محورهاي مهم براي ايجاد مرکز محله اختصاص داده شده که خدمات مورد در هر يک از محله 

 گردد.اي تأمين مينياز ساکنين آن در مقياس جمعيت محله و رده کاربري محله

 تفکيک

کاربري توانند با رعايت کامل نحوة استفاده از زمين که در نقشه هاي داخل محدوده شهر ميزمين 

تفکيک و  ،شهر مشخص گرديده و همچنين با در نظر گرفتن کلية ضوابط جامعطرح پيشنهادي  اراضي

شهر وضعيت  جامعهائي که در طرح هاي فوق در کليه گذرگاهاحداث بنا گردند. هنگام تفکيک زمين

بست ، طول و نوع آنها در رابطه با بنده الزم است مقررات گذربندي شامل: عرضآنها مشخص نگردي

باز بودن آنها رعايت گردد. مالک اينگونه اراضي بهنگام تفکيک، موظف به واگذاري بالعوض بن يا

 . سازي اراضي خواهد بودمين معابر دسترسي، به شهرداري و آمادهأاراضي جهت ت

تبصره: طرح تفکيک که براي قطعات و اراضي در طرح تهيه مي شود، مي بايست  بر اساس آخرين 

شوراي عالي شهرسازي و معماري باشد و به تأييد مهندس شهرساز داراي پروانه ضوابط و مقررات 

اشتغال از سازمان نظام مهندسي استان رسيده و در صورت نياز به تأييد کميته فني استان و يا 

 برسد. 5کميسيون ماده 

توجه قرار در تفکيک اراضي بايد عالوه بر رعايت ساير ضوابط و مقررات طرح جامع موارد زير مورد 

 :گيرند

...  هاي اقليمي، نور، تابش، اشراف وکليه عوامل مؤثر در طراحي مانند جهت استقرار قطعات، ويژگي -

 در نظر گرفته شود.

تواند داراي حداکثر ده درصد قطعات تفکيکي مي )در بافت محالت جديد(هاي جديد در انجام تفکيک -

 مترمربع باشد. 162مساحت قطعات نبايد کمتر از مساحت کمتر از حدنصاب باشند ولي در هر صورت 

 کاهش يابد. %12تواند ها ميشوند، حدنصاب حداقل آنقطعاتي که از تجميع دو يا چند پالک ايجاد مي -

مطابق تفکيک و نقشه تفکيکي آنها  ،جامعتبصره: صرفاً آندسته از اراضي که قبل از تصويب طرح 

کماکان حسب  ،رسيده باشد کارگروه شهرسازي و معماريقانون شهرداريها به تأييد  121ماده 

بر روي  نيشيپ يليجامع و تفصکاربري مصوب معتبر بوده و هر نوع کاربري احتمالي ديگر در طرح 

کميته فني و کارگروه شهرسازي و بايستي در اولين فرصت موضوع در اين اراضي بالاثر بوده و مي

 دام گردد.مطرح و نسبت به تغيير آنها اقمعماري 
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 تجميع

منظور به )عکس عمل تفکيک(تر وتبديل به يک قطعه بزرگ تر جمع کردن دو يا چند قطعه کوچک 

هاي تشويقي ساختماني در تجميع مالکيت و يا استفاده جمعي از چند قطعه زمين و يا استفاده از تراکم

 تعدادي قطعات تفکيکي.

 قطعه زمين

ساختمان و به وسيله سند مالکيت ابعاد و حدود آن مشخص  زميني که در يک بلوک شهري بدون 

 شده باشد.

 ساختمان

هاي خدماتي و يا بناي سرپوشيده براي زندگي، توليد، فرآوري و نگهداري کاال، يا فعاليت 

 هاي معيشتي از فضاي آن.استفاده

 خانوار

 ي باشد.يک و يا چند نفر که اقامتگاه معمولي او و يا آنان در يک واحد مسکون 

 تراکم ناخالص جمعيتي

م با کنامند. اين ترامتوسط پراکندگي جمعيت در اراضي شهري را تراکم ناخالص جمعيتي مي 

 شود.مقياس نفر در هکتار سنجيده مي

 تراکم خالص

به کاربري مسکوني اختصاص يافته است  متوسط پراکندگي جمعيت ساکن در سطوحي که مشخصاً 

 شود.نامند. اين تراکم با مقياس نفر در هکتار سنجيده ميميرا تراکم خالص مسکوني 

 تراکم ساختماني

نامند. اين تراکم با نسبت وسعت زيربناي کل ساختمان به وسعت زمين را تراکم ساختماني مي 

 شود.درصد سنجيده مي

 ضريب اشغال

 گويند.نسبت وسعت زيربناي طبقه همکف يک ساختمان را به وسعت زمين ضريب اشغال مي 

 اضافات

عبارت از هرگونه اقدامي که سطح ناخالص طبقات را اضافه کند، اعم از اينکه اضافات در داخل،  

 در مجاورت و يا در ارتباط با آن در قطعه زمين مربوط به ساختمان انجام گردد.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 5                    ضوابط و مقررات

 

 مقررات تفکيک اراضي

اراضي در داخل محدوده طرح  عبارت است از ضوابط و مقرراتي که در ارتباط با نحوه استفاده از 

 اند.ساماندهي تعيين شده

 سطح آزاد يا فضاي سبز خصوصي

ساس ضوابط سطح آزاد يا فضاي سبز خصوصي عبارت از قسمتي از سطح يک قطعه زمين که برا 

 ، احداث ساختمان يا بنا در آن قسمت از زمين، مجاز نيست.تعيين شده در طرح جامع

 تمانسطح مجاز احداث بنا يا ساخ

سطح مجاز احداث بنا و يا ساختمان، عبارت از قسمتي از سطح هر قطعه زمين که براساس ضوابط  

 تعيين شده، احداث ساختمان يا بنا در آن قسمت مجاز است.

 سطح کل زيربنا

سطح کل زيربنا عبارت از مجموع سطوح ساخته شده در طبقات که در سطح مجاز احداث بناي يک  

 شود.ميقطعه زمين احداث 

 ارتفاع ساختمان

ترين حد يک ساختمان تا کف متوسط قطعه برحسب شيب معبر مجاور زمين فاصله عمودي مرتفع 

 نامند.مربوطه را ارتفاع ساختمان مي

 واحد مسکوني

واحد مسکوني عبارت از ساختماني است که يک خانوار بتواند در آن زندگي کند. واحد مسکوني  

يرنده فضاهاي اصلي شامل اتاق خواب، نشيمن يا پذيرايي وفضاهاي خدماتي يعني استاندارد بايد دربرگ

 باشد.مستراح، آشپزخانه وحمام اختصاصي مي

 تعمير اساسي

بندي و يا سقف ساختمان که از نظر ايمني ضرورت تعمير اساسي عبارت از هرگونه تعمير استخوان 

 داشته باشد.

 تغيير اساسي

براي افزايش و يا  از هرگونه تغيير در وضع داخلي و يا خارجي که صرفاً تغيير اساسي عبارت است 

 کاهش عملکرد موجود و يا تغيير آن عملکرد انجام گيرد.
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 خيابان درجه يک شرياني

راهي است که در طراحي و بهره برداري از آن، به جابجايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي 

داراتي عملکرد برون شهري اند و با اعمال درجات مختلف در کنترل شود. راههاي شرياني درجه يک 

 دسترسي به آزادراه، بزرگراه و راه عبوري دسته بندي مي شوند.

 شرياني 0هاي درجه خيابان

راهي است که در طراحي و بهره برداري از آن، به جابجايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي 

اراي عملکرد درون شهري اندو شبکه اصلي راههاي درون شهري را شود.راههاي شرياني درجه دو د

 تشکيل مي دهند.

 خيابان هاي محلي 

خياباني است که در طراحي و بهره برداري از آن نيازهاي وسايل نقليه موتوري، دوچرخه سوار و  

 پياده با اهميت يکسان رعايت مي شود.

 هاي دسترسيخيابان

 آورند.ها و منازل مسکوني را فراهم ميو دسترسي به ساختمان بندي ارتباطي بودهآخرين رده

 بازکوچه بن

ها و بندي ارتباطي بوده و دسترسي به ساختمانباز آخرين ردهدر نبود خيابان دسترسي، کوچه بن 

هاي آورند. همسايگي هر گونه کاربري به غير از کاربري مسکوني با کوچهمنازل مسکوني را فراهم مي

 هاي درجه سه متصل گردد.باز حتما بايد به خيابانمجاز نيست. امتداد دو سوي کوچه بن بازبن

 بستکوچه بن

سو به بست فقط از يکبست است. کوچه بنترين دسترسي به واحدهاي مسکوني، کوچه بننزديک 

 هاي دسترسي ارتباط دارد.خيابان

 دوربرگردان

بست قرار داشته و براي دور ود که در انتهاي معبر بنشدوربرگردان به فضاهاي بازي اتالق مي 

 متر باشد. 10گردد. قطر دوربرگردان حداقل بايستي بيني ميزدن وسايط نقليه پيش

 بلوک شهري

 ها که ما بين چند معبر يا خيابان محصور باشد.اي از ساختمانمجموعه 

 پخ

هاي متقاطع و قطه تالقي دو محور خياباناي که مرکز آن نپخ عبارت از حد فاصل محل تقاطع دايره 

 شود.به شعاع يک دهم مجموع عرض معابر زده مي
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 اراضي باير

شود که در داخل محدوده طرح واقع هايي اتالق مياراضي باير در اين طرح به آن قسمت از زمين 

 اند.اي بودهيا طرح مصوب عمدهو خالي از ساخت و ساز  ،شده و در زمان مطالعات

 اراضيم حري

عبارت از حد ظاهري آن دسته از اراضي عمومي که احداث ساختمان و تأسيسات خصوصي در آن  

توان به طور متعارف مجاز نيست مگر با کسب اجازه براساس ضوابط دستگاه اجرايي. به عنوان مثال مي

 ها نام برد.ها و مسيلهاي خطوط انتقال برق، رودخانهاز حريم

 فاصله از خيابان

ها تا لبه خيابان ترين سطح ساختمان عبارت ازحداقل مسافتي که ازخط عمودي بدنه اصلي خارجي 

 محاسبه شود. )حد نهائي عرض معابر(

 پارکينگ عمومي

مکاني است که افراد در مواقع مراجعه به نقاط مختلف شهر از قبيل مراکز شهرها، نواحي، نواحي و  

 ر آن پارک کنند.محالت شهر بتوانند خودرو خود را د

 پارکينگ اختصاصي

توانند در داخل ساختمان مسکوني يا ساختمان محل کار مکاني است که صاحبان خودروها مي 

 خودرو خود را پارک کنند.
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 يعاليشورا (12/3/88)مصوب مورخ ن سرانه آنها ييو تع يشهر يهايم کاربريف و مفاهيتعار -1-0

 رانيا يو معمار يشهرساز

 يشهر يهايم کاربريف و مفاهيتعار 12/3/1388خ يران در تاريا يو معمار يشهرساز يالعيشورا 

 ن سرانه آنها را مصوب نمود.ييو تع

 شامل:

 يشهر يهايف کاربريتعار 

 يمات شهريک سطوح تقسيبه تفک يشهر يهايمجاز کاربر يعملکردها 

 يشهر يهايسرانه کاربر 
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 يشهر يهايف کاربري(: تعار1-5جدول شماره )
 فيتعر ينوع کاربر فيرد

 شوديافته جهت سکونت اطالق مياختصاص  يبه اراض يمسکون 1

 يقات و فناوريآموزش تحق 0
و  يالت رسميبعد از دوره تحص يو پژوهش يليو تکم يعالآموزش يهاتيکه جهت فعال يبه اراض

 شوديشود گفته مياختصاص داده م الت متوسطه(ي)تحص يعموم

 يآموزش 3
 يهات وزارتخانهيريتحت مد يو عموم يآموزش رسم يهاتيفعال يافته براياختصاص  يبه اراض

 شوديگفته م يآموزش و پرورش و کار و امور اجتماع

 يو انتظام يادار 4
و مؤسسات  يدولت يها، شرکتيها، موسسات دولتافته جهت استقرار وزارتخانهياختصاص  يبه اراض

 شوديج گفته ميو بس يانتظام يروهايو ن يتردوليغ يعموم يو نهادها

5 
و  ي)انتفاع يخدمات -يتجار

 (يرانتفاعيغ

گفته  يرانتفاعيو غ يو خدمات انتفاع يبازرگان يهاتيانواع فعال يافته براياختصاص  يبه اراض

 شوديم

 شوديفته مگ يتا مبتد يامختلف از سطوح حرفه يهاافته جهت انجام ورزشياختصاص  يبه اراض يورزش 6

 يدرمان 7
 يهايو سالمت انسان و دام و مددکار ي، درمانيافته به خدمات پزشکياختصاص  يبه اراض

 شوديگفته م ياجتماع

 شوديگفته م يفرهنگ يهاتيافته به فعالياختصاص  يبه اراض يهنر -يفرهنگ 8

 سبز يپارک و فضا 8
احداث و مورد استفاده عموم  يط شهردارافته جهت پارک )بوستان( که توسياختصاص  يبه اراض

 شوديرد گفته ميگيقرار م

 شوديو بقاع متبرکه گفته م ينيو د يض و مراسم مذهبيافته جهت انجام فراياختصاص  يبه اراض يمذهب 12

 يزات شهريتجه 11
 يت شهرداريشهروندان که عمدتاً در رضا يعموم يازهايافته جهت رفع نياختصاص  يبه اراض

 شوديگفته م است

 يسات شهريتأس 10
ا بهداشت شهر و شهروندان يشهر و  ييربنايسات زيکه جهت امور مربوط به تأس يبه اراض

 شوديابد گفته ميياختصاص م

 يحمل و نقل و انباردار 13
، يشهر يانجام سفرها يکه برا ييهاافته جهت شبکه معابر و ساختمانياختصاص  يبه اراض

 شوديابد گفته مييندان اختصاص مو شهرو يشهربرون

 شوديمسلح گفته م يروهايافته به نياختصاص  يبه اراض ينظام 14

 شوديگفته م يکشاورز يهانيافته به باغات و زمياختصاص  يبه اراض يباغات و کشاورز 15

 شوديگفته م يخيتار يهاافته به مکانياختصاص  يبه اراض يخيراث تاريم 16

 شوديو دست کاشت و امثالهم گفته م يعيطب يهاافته به جنگليسطوح اختصاص  به يعيطب 17

 شوديشود گفته ميکه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور م يبه اراض ميحر 18

 شودياحت گفته ميافته جهت اقامت و سياختصاص  يبه اراض يستيو تور يحيتفر 18

 يصنعت 02
 ع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شمارهياستقرار صنا افته جهتياختصاص  يبه اراض

 شوديآن گفته م يران و اصالحات بعديأت وزيه 06/10/88مورخ  18581-/ت64677
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 يمات شهريک سطح تقسيبه تفک يشهر يهايمجاز کاربر ي(: عملکردها0-5جدول شماره )
 فيتعر اسيمق ينوع کاربر فيرد

 محله يمسکون 1
و  يچندواحد يو آپارتمان يچندخانوار يها، مجتمعيحدواتک يهاسکونتگاه

 خارج از محوطه دانشگاه ييدانشجو يهاخوابگاه

0 
قات و يآموزش تحق

 يفناور
 شهر

ه و مراکز يعلم يهاها، دانشسراها، حوزهها، دانشکده، دانشگاهيمدارس عال

 يو پارک فناور يو کاربرد يو علم يو پژوهش يقاتيتحق

 يآموزش 3

 دبستان( -يآمادگ -)مهدکودک يدبستانشيپ يهاآموزش محله

 يدانشگاهشيرستان و پيدب -ييمدارس راهنما -يسوادآموز يهاکالس هيناح

 منطقه
و  يآموزش فن يهاوابسته به آموزش و پرورش و مجمتع يصنعت يهاهنرستان

 يوزارت کار و امور اجتماع ياحرفه

 شهر
درخشان،  ي، مراکز پرورش استعدادهاييان استثنا، مدارس کودکيمدارس اسالم

 يمدارس شاهد و مدارس اتباع خارج

 يو انتظام يادار 4

 اختالفحل يشوراها ينواح يشهردار هيناح

 منطقه

، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پروش ييقضا يهامجتمع

 يثبت اسناد، امور اقتصاد، پست، ثبت احوال، ين اجتماعي، تأميو رانندگ ييراهنما

 جيبس يهاگاهيو پا ي، آگاهي، کالنتريو رانندگ يي، راهنماياتيو مال

 شهر

وابسته به  يها، ادارات کل و شرکتيمستقل دولت يهاها و سازمانوزارتخانه

، ستاد يردولتيغ يعموم يو نهادها يمستقل دولت يهاها و سازمانوزارتخانه

ها و يگرها، کنسول، سفارتخانهير مراکز انتظاميو سا يو انتظام ينظام يروهاين

 يهاو زندان يشهر، دادگستر ياسالم يو شورا ي، شهرداريالمللنيب يهاسازمان

 هابانک يت و سرپرستياصالح و ترب يهاو کانون يموجود و مراکز بازپرور

خارج از محدوده 

 شهر
 زندان

5 

 -يتجار

 يخدمات
و  ي)انتفاع

 (يعرانتفايغ

 يتجار

 و امثالهم( ي، قصابيي، نانوايوه و سبزي)خوار و بار، مد روزانه يخر يواحدها محله

 هيناح

افزار، مصرف شهر و روستا، نوشت يها)سوپرمارکت، فروشگاه يد هفتگيخر يواحدها

و  يالحسنه و مؤسسات مالقرض يهاها و صندوقشعب بانک و ...( يفروشلي، آجيقناد

ک، يمنسوجات، پالست يهاها، فروشگاهمعامالت امالک، بازارچه يهابنگاه، ياعتبار

مه، داروخانه يب يهاها، شرکتي، کتابفروشيريو تصو ي، لوزام صوتيلوازم خانگ

 گريو انواع مشابه د

 شهر

و  يبازرگان يهاها، بازار شرکتصنوف مختلف و بورس يهاها، راستهيفروشعمده

، يارهيبزرگ زنج يهاد خاص و بلندمدت مانند فروشگاهيخر ي، واحدهايتجار

، مؤسسات يو اعتبار يها و مؤسسات مالبانک يها، پوشاک، شعب مرکزيفروشمبل

، ييرايپذ يو فرش، تاالرها يع دستيو ادارات و صادرات کاال، عرضه صنا يتجار

 يندگي، نمايخارج يهابانک يندگيو خودرو، دفاتر نما يلوازم خانگ يهارگاهيتعم

 يخارج يمؤسسات تجار
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 11                    ضوابط و مقررات

 

 فيتعر اسيمق ينوع کاربر فيرد

5 

 -يتجار

 يخدمات
و  ي)انتفاع

 (يرانتفاعيغ

خدمات 

 يانتفاع

 زنانه و مطب پزشکان يهاشگاهي، آران تلفن همراه فروش روزنامه و مجله(ي)پست، امور مشترکدفاتر  محله

 هيناح

، ثبت اسناد، ازدواج و يبردارو نقشه يوکالت، مهندس)، دفاتر يخصوص يها+، آموزشگاه12س يپل

، مراکز يو تخصص يطب يهاشگاهي، آزماو مشاور و خدمات( يمانکاريپ يهاطالق، شرکت

 يکوچک، مرکز مشاوره درمان يورزش يها، سالنيولوژيراد

 منطقه
، درمان يصوصو مشابه، آمبوالنس خ ي، مراکز ام آر آينترنت، دفاتر حسابرسيارائه خدمات ا

، يتال انتفاعيجيد يهاخودرو، رسانه ينه فني، مرکز معايابي، مراکز کاريوتراپيزياد، فياعت

 ، مطب دامپزشکانيولوژيراد

 شهر يرانتفاعيخدمات غ 6
ها و ها، مجامع، انجمنهياتحاد -هيريمؤسسات خ -مردم نهاد يهادفاتر احزاب، تشکل

ر از ي)به غ يمذهب يهاو آموزشگاه يورزش يهاأتي، هيتال خبريجيد يهاها، رسانهيتعاون

 ه(يعلم يهاحوزه

 يورزش 7

 کوچک يباز يهانيزم محله

 و استخرها يکوچک ورزش يهاو سالن يورزش يهانيزم هيناح

 يورزش يآب يهاها، مجموعه، زورخانهيورزش يهاها و مجتمعورزشگاه شهر

 يدرمان 8

 هام خانواده، درمانگاهيظمراکز بهداشت و تن محله

 هانکيليکيپل هيناح

 تحت و مراکز اورژانس 64کمتر از  يهامارستانيمراکز انتقال خون، ب منطقه

 شهر
 يو مراکز نگهدار يها، مراکز توانبخشمارستانيها، تشگاهيشهر، زا ياصل يهامارستانيب

 يدامپزشک يهاو درمانگاهن و جانبازان يسرپرست و سالمندان، معلوليکودکان ب

 يهنر -يفرهنگ 8

 هيناح
کودکان و نوجوانان،  يپرورش فکر يهااجتماعات کوچک، کانون يهاها و سالنکتابخانه

 نمايس

 شهر
، سالن اجتماعات، يفرهنگ يها، نگارخانه، فرهنگسرا و مجتمعيو تخصص يکتابخانه مرکز

 مايروزنامه و مجله، مراکز صدا و س يمرکزنما، تئاتر، سالن کنسرت، مؤسسات و دفاتر يس

 پارک 12

 يامحله )پارک(بوستان  محله

 ياهيناح )پارک(بوستان  هيناح

 شهر ياصل )پارک(بوستان  شهر

 يمذهب 11
 هاهيها و فاطمهينيمساجد، حس محله

 اهها، آتشکدهسهيساها، کنيه، کلي، مهديمساجد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصل شهر

 يزات شهريتجه 10

 زباله يآورجمع يهاستگاهيا محله

 هيناح
، 115بار، اورژانس وه و ترهين ميادي، مينشانآتش يهاستگاهيزباله، ا يآورجمع يهاستگاهيا

 سوخت يهاگاهيجا

 احمرو مراکز امداد و نجات هالل يدائم يهاشگاهينما -موجود يهاگورستان شهر

خارج از 

 ه شهرمحدود

 

 

بار، حمل و نقل وه و ترهيم يدان مرکزيزباله، م يها، مرکز حفر بهداشتانتقال گورستان

 بار
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 فيتعر اسيمق ينوع کاربر فيرد

 يسات شهريتأس 13
 يبهداشت يعموم يهاسيم فشار گاز، آب و فاضالب، سرويتنظ يهاستگاهيا محله

 م فشاريتنظ يهاستگاهيآب و فاضالب و پست ا ياهخانههي، تصفييو هوا ينيمخازن آب زم منطقه

 يحمل و نقل انباردار 14

 مترو يهاستگاهيو ا يامحله يهانگيمعابر و پارک محله

 يمسافربر يهاانهي، پايشهر يرانو اتوبوس يعموم يهانگيمعابر پارک هيناح

 شهر
موجود،  يهافرودگاه ستگاهي، ايشهرنيو ب يدرون شهر يمسافربر يهاانهيمعابر، پا

 هاکوچک و سردخانه يشهرنيب يهانگيمترو، پارک يسات مرکزيبنادر، تأس

 هالو و سردخانهيکاال فرودگاه، س يو اصل يهايانبار خارج از محدوده شهر

 ينظام يروهايموجود ن يهايها و آمادگپادگان شهر ينظام 15

 يباغ مسکون يو باغات واحدها يکشاورز يهانيزم محله يباغات و کشاورز 16

 شهر يخيتار 17
ر، اماکن يادبود، آرامگاه مشاهي يها بناها، موزهيخيتار يهااماکن و محوطه

 تملک شده آنان يهاميمتبرکه و حر

 ابدييم ر از پارک(ي)غسبز دست کاشت  يو فضا يعيطب يهاکه جهت جنگل يسطوح شهر يعيطب 18

 شهر ميحر 18
تملک  يم قانونيها و راه حرليرها، مسيها، آبگها، تاالبودخانهر يم قانونيحر

 آب و برق و گاز و نفت و فاضالب ييرزبنايسات زيو تأس يشهرنيب يهاآهنراه

 يگردشگر -يحيتفر 02
 شهر

 يحيتفر ير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازيهتل، مسافرخانه، مهمانپذ

 و ... يساحل يو پالژها يجهانگرد يهاوگاهو ارد يجنگل يهاژه پارکيو

 باغ وحش خارج از محدوده شهر

 يصنعت 01

الف مصوب  يهاگروه

 -ت64677شماره 

أت يه 06/10/78

ران با اصالحات يمد

 آن يبعد

 :ييغذا

 خشکبار بدون شستشو يبنده و بستهيته 

 خرما بدون شستشو يبندبسته 

 تن در سال 3222ره تا يو غر يشکر پن ينبات و پولکد آبيواحد تول 

 (يزير)نباتنبات  يديواحد تول 

 تن در سال 322د گز و سوهان تا يواحد تول 

 جاتهينمک و ادو يبندواحد بسته 

 يچا يبندواحد بسته 

 قهوه يبندواحد بسته 

 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 322د قند حبه و کله تا يواحد تول 

 عسل يبندواحد بسته 

 تن در سال 1222تا  يد بستنيتول 

 تن در سال 322و نان تا  ينيريد شيتول 

 تن در سال 322د آرد گندم و جو تا ياب و توليآس 

 تن در سال 122ات تا ير لبنيکره و سا يبندواحد بسته 

 تن در سال 322ت و شکالت تا يسکويد بيتول 

 تن در سال 322تا  يبرواحد رشته 

 در سال تن 322تا  يسازيواحد ماکارون 

 عسل( ي)مخصوص کندود آج موم يواحد تول 
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 13                    ضوابط و مقررات

 

 ضوابط و مقررات احداث بنا در حريم شهر -0

عالي شهرسازي و معماري در شوراي 12/3/1388هاي مجاز داخل حريم با استناد به مصوبه اربريک -

 هاي شهري و تعيين سرانه آنهاخصوص تدقيق تعاريف و مفاهيم کاربري

 زندان -1

 کشتارگاه -0

 انگورست -3

 زباله يمرکز دفع بهداشت -4

 باروه و ترهيدان ميم يدان مرکزيم -5

 حمل و نقل و انبار -6

 کاال ياصل يانبارها -7

 فرودگاه -8

 لويس -8

 سردخانه -12

 باغ وحش -11

ط خاص يبا توجه به شرا يگريد يا کاربريالذکر اگر موضوع ضمناً براساس فراز آخر مصوبه فوق 

االمکان يحت يفزودن به طرح را داشته ولامکان ا يهيل توجياز باشد با داليهر طرح مورد ن

 ت گردد.يارائه شده رعا يهاچارچوب

ر، از جمله هرگونه تفکيک و ساخت و ساز در کليه اراضي موات، باير و داير داخل حريم شه .1

 سازي ممنوع است.شهرک

)حريم  گسترش، تاسيس و توسعه هرگونه صنايع کوچک و بزرگ داخل محدوده استحفاظي .0

 سازي و معماري تصويب شوند.عالي شهرياست. مگر مواردي که توسط شورا ممنوع شهر(

هرگونه دخالت و تغيير سيما به مفهوم تغيير در چهره طبيعي نواحي تفريحي، گشت و گذار،  .3

نيک و گشت و گذار مردم عنوان پيکهائي که بههاي حاشيه رودخانهفضاهاي سبز، پارک و باغ

 اند ممنوع است.هواقع شد بوکاندر حريم شهر 

ها و )حريم درجه دو رودخانه متر 152ها به عمق  ساخت وساز درحريم رودخانه هرگونه تغيير و .4

 هاي مصوب.از طرفين ممنوع است، مگر براساس طرح انهار(

متر ممنوع  152هاي اصلي واقع در حريم تا عمق هرگونه تغيير و ساخت و ساز در حريم جاده .5

 هاي مصوب تشخيص دهند.طرحاست، مگر مواردي که 
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هرگونه ساخت و ساز در حريم آثار تاريخي واقع در حريم پيشنهادي شهر مشروط به اخذ  .6

 استعالم از اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواهد بود.

 يشهرسازها براساس عمق اعالم شده وزارت راه و حريم جاده ساخت وساز در کليه معابر و .7

 ممنوع است. مطلقاً

بوده و ساخت و  بوکانکنترل شهرداري  داخل حريم تحت نظارت و ساخت و سازهايکليه  .8

روانه ساخت از با اخذ پ طرح هادي مصوب روستا براساس محدوده روستاهاسازها در داخل 

 .مجاز است بنياد مسکن

شهر تنها  داخل حريمفاقد طرح هاي توسعه و گسترش ساخت و ساز پيرامون روستاها و آبادي .8

 در موارد زير مجاز است:

 احداث بناي مسکوني جديد به جاي ساختمان مخروبه قديمي. -1

اضافه اشکوب بناي مسکوني موجود در مقياس عرف براي گسترش خانواده ساکن روستايي و  -0

 در حد حداقل نياز.

هاي بهداشتي و رفاهي در واحد مسکوني موجود براي ارتقاء سطح کيفي احداث سرويس -3

 دگي.زن

اتاق يا دستيابي به استاندارد واحد مسکوني  0توسعه واحد مسکوني موجود، حداکثر تا  -4

 ، و فقط براي يک بار.)مطابق با تعريف(

هاي کشاورزي در حد ها و زميناحداث تأسيسات مورد نياز کاشت، داشت و برداشت از باغ -5

 ها ومزارع، روستا و آبادي.در محدوده باغ نياز همان امور

داث تأسيسات و تجهيزات زيربنايي براي ارتقاء سطح کيفي زندگي در روستا مثل اح -6

موتورخانه برق، تلفنخانه، غسالخانه، منابع طبيعي تأمين و تصفيه آب آشاميدني، تأسيسات 

گازرساني براي مصارف خانگي و خدمات عمومي از قبيل مدرسه ابتدائي، راهنمايي و 

اشت، حمام، ساختمان پست و مخابرات و تعاوني مصرف دبيرستان، درمانگاه و مرکز بهد

 روستائيان و عشاير.

هاي مربوط از جمله موارد ذيل نامهت ضوابط و مقررات در پهنه حريم براساس قوانين و آئينيرعا 

 است. يالزم و ضرور

حريم  نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني وآئين -1

 (1381)اصالحات مصوب سال  با اصالحات بعدي 07/0/1355شهرها مصوب 
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و اليحه قانوني اصالح برخي از مواد قانون  16/4/1354هاي کشاورزي مصوب قانون گسترش قطب -0

 شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 17/8/1358مزبور مصوب 

 هيأت وزيران 14/4/1355هاي کشاورزي مصوب نامه قانون گسترش قطبآئين -3

هيأت  1/8/1374و دستورالعمل اجرايي آن مصوب  00/6/1366قانون زمين شهري مصوب  14ماده  -4

 وزيران

اجرايي آن مصوب و آئين  31/3/1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ -5

کاربري قانون حفظ  0ماده يک و تبصره يک ماده  3و  0و دستورالعمل اجرايي تبصره  04/12/1374

 وزارت کشاورزي 1/5/1375ها مصوب اراضي زراعي و باغ

هيأت  00/10/1382ها مصوب نامه اجرايي قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغاصالحيه آئين -6

 وزيران

شوراي انقالب جمهوري  3/3/1358اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  -7

 ايراناسالمي

 و اصالحات بعدي آن 32/5/1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره -8

نامه شماره تصويب -هاي صنعتي و توليديضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت -8

 هيأت وزيران 15/4/1382هـ مورخ  38107/ت78846
 

 ميضوابط و مقررات تفکيک اراضي در حر

 پذير است:امکانم در چارچوب ضوابط زير يتفکيک زمين در حر 

ف مجاز يحه تعاريروستاها بر اساس قانون ال يتفکيک اراضي مسکوني واقع در محدوده قانون .1

 است.

طبق  )کشاورزي صنايع و ...(هاي مختلف هاي مجاز وابسته به ارگانتفکيک اراضي براي کاربري .0

 گيرد.هاي مربوطه صورت ميضوابط ارگان

کيک شده بايد حداقل به يک گذرگاه عام با عرض در تفکيک اراضي هر يک از قطعات تف .3

متر دسترسي وجود داشته باشد و ضروري است که معيارهاي پيشنهادي طرح جامع  8حداقل 

 و تفصيلي از نظر عرض معابر در نظر گرفته شود.

مبناي ضوابط  بر ها و ...در تفکيک اراضي رعايت حريم شبکه معابر، کليه تأسيسات، رودخانه .4

 هاي ذيربط الزامي است.ه سازماناعالم شد
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عالوه بر  )مانند اداره کل زمين شهري، ارتش، و ...(مالکين اراضي بزرگتر از پانزده هزار مترمربع  .5

درصد  10رعايت دسترسي، عرض گذرگاهها و حريم ها، مشمول واگذاري بالعوض حداقل 

مت معادل آن جهت تأمين زمين يا قي )به جز گذرگاه يا اراضي با محدوديت استفاده(سطح کل زمين 

 خدمات آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و باز و غيره، طبق طرح خواهد بود.

گذاري براي بيني شده در طرح، سرمايهمالک موظف است پيش از تفکيک قطعات پيش .6

هاي عبور و مرور، تأسيسات آموزشي، المنفعه شهري از قبيل احداث شبکهتأسيسات عام

 ي محلي و مراکز تجاري و ... را طبق طرح به پايان برساند.بهداشتي، پارکها

رد بايد توسط يگذاري در امر تأسيسات در صورتي که از جانب مالک صورت نگسرمايه -1تبصره 

 شرکتي باشد که مالک ضمانت اجراي تأسيسات را به وسيله شرکت مزبور تعهد کند.

هاي مسئول تأمين آب و برق ازمانمالک ملک موظف است پيش از تفکيک اراضي، موافقت س .7

 و ... و شهرداري را در مورد تأمين کليه تجهيزات شهري واقع در ملک موردنظر تأمين نمايد.

المنفعه کليه خطوط اصلي ارتباطي و تأسيسات مالک موظف است به هنگام احداث تأسيسات عام .8

 هاي مجاور رعايت نمايد.و تجهيزات شهري را در رابطه با طرح

 6اراضي کوچکتر از پانزده هزار مترمربع، مالک به هنگام تفکيک موظف است حداقل  در .8

يا قيمت معادل آن را جهت  )بدون گذرگاه يا اراضي با محدوديت استفاده(درصد سطح کل زمين 

 به صورت بالعوض واگذار نمايد. طرح طبق تأمين خدمات آموزشي، بهداشتي و ...

م شهرها منوط به رعايت يا حريو باغات واقع در محدوده هرگونه تفکيک اراضي کشاورزي  .12

 63و  14ن ضوابط مربوط به دستورالعمل حفظ باغات و اراضي کشاورزي موضع مواد يدتريجد

 باشد.قانون زمين شهري مي

بايستي براساس بخشنامه معاونت هماهنگي هرگونه تفکيک در محدوده و حريم شهر مي .11

توسط مهندس شهرساز  7/8/78مورخ  33/3/58865اره امورعمراني وزارت کشور به شم

ن مشاور يا مهندسيواجد صالحيت داراي پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازي و 

 انجام و به امضاء برسد. (3ه ي)حداقل پا يرتبه شهرساز يدارا
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 در حريم شهر نطقه بندي کاربري اراضيم

 شرح فعاليت هاي سازگار، ناسازگار، مشروط در پهنه هاي چهارگانه حريم شهر بوکان

   اراضي تفرجگاهي

 اراضي تفرجگاهي واقع درشرح فعاليت هاي سازگار، ناسازگار، مشروط در (: 3-5جدول شماره ) 

 حريم شهر بوکان

اراضي  منطقه بندي کاربري اراضي

 تفرجگاهي
 توضيحات

 ISICکد و شرح فعاليت براساس طبقه بندي 

 کشاورزي، شکار و جنگلداري -الف 

 شاورزي و شکارک -1
* 

مشروط به رعايت حريم آثار تاريخي و اخذ تاييديه از سازمان ميراث 

 فرهنگي و گردشگري

کاشت محصوالت ساالنه، دائمي و سبزيکاري و باغباني  -11

 * )هيدروپونيک(

مشروط به رعايت حريم آثار تاريخي و اخذ تاييديه از سازمان ميراث 

 فرهنگي و گردشگري

انات )گاو، شتر، مرغ، کرم ابريشم، زنبور عسل و پرورش حيو -10

)... * 

مشروط به رعايت حريم آثار تاريخي و اخذ تاييديه از سازمان ميراث 

 فرهنگي و گردشگري

 کاشت محصوالت توام با دامداري در بهره برداري هاي خانوار -13
* 

مشروط به رعايت حريم آثار تاريخي و اخذ تاييديه از سازمان ميراث 

 رهنگي و گردشگريف

 خدمات کشاورزي و دامپروري -14
* 

مشروط به رعايت حريم آثار تاريخي و اخذ تاييديه از سازمان ميراث 

 فرهنگي و گردشگري

 جنگلداري، مرتعداري و قطع اشجار -0
* 

مشروط به رعايت حريم آثار تاريخي و اخذ تاييديه از سازمان ميراث 

 فرهنگي و گردشگري

 ماهيگيري -ب 

 ⍟ صيد و پرورش و تکثير حيوانات آبزي - 01
 استخراج معدن -پ  

 ⨯ تورب -استخراج زغال سنگ و لينيت و زغال سنگ نارس 
استخراج نفت خام و گاز طبيعي و فعاليت هاي خدماتي جنبي  

 ⨯ استخراجي نفت  و گاز به استثناي بررسي هاي اکتشافي
 ⨯ يماستخراج سنگ هاي معدني اورانيوم و تور 
 ⨯ استخراج سنگ هاي فلزي 
 ⨯ استخراج ساير سنگ هاي معدني )شن و ماسه، خاک رسي، نمک و...( 
 صنعت )ساخت( -ت  

صنايع مواد غذايي و آشاميدني )کشتار دام و طيور، توليد لبنيات، 

 ⨯ غالت و بسته بندي مواد غذايي، کنسانتره، آبميوه، نوشابه و...(
 ⨯ ون و تنباکو و سيگارتوليد محصوالت از توت 
 ⨯ توليد منسوجات )ريسندگي، توليد قالي و قاليچه و پوشاک و... ( 
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 ⨯ توليد پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار
 ⨯ دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و زين 
توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه غير از مبلمان، ساخت  

 ⨯ مواد حصيريکاال از ني و 
 ⨯ توليد کاغذ و محصوالت کاغذي 
 ⨯ انتشار و چاپ و تکثير رسانه هاي ضبط شده 
 ⨯ پااليشگاههاي نفت، صنايع پتروشيمي و سوخت هاي هسته اي 
صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي )سموم، پاک کننده ها،  

 ⨯ دارويي، رنگ و روغن و... (
 ⨯ الستيکيتوليد محصوالت الستيکي و پ 
توليد ساير محصوالت کاني غير فلزي )محصوالت شيشه اي،  

 ⨯ سراميکي، سيمان، سنگ بري، آجرپزي و... (
توليد فلزات اساسي )آهن، فوالد، فلزات گرانبها، آلومينيوم، ريخته  

 ⨯ گري فلزات و... (
توليدات محصوالت فلزي فابريکي بجز ماشين آالت و تجهيزات  

ي ساختماني، انبارها، آالت برنده، مولدهاي بخار و ... )محصوالت فلز

) ⨯ 
 ⨯ توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جايي ديگر 
 ⨯ توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي 
توليد ماشين آالت مولد و اننقال برق و دستگاههاي برقي طبقه بندي  

 ⨯ نشده در جايي ديگر
 ⨯ ديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطيتوليد را 
زار پزشکي و اپتيکي، ابزار دقيق و ساعت هاي مچي و انواع توليد اب 

 ⨯ ديگر ساعت
 ⨯ توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيمه تريلر 
توليد ساير وسايل حمل و نقل )تجهيزات راه آهن، توليد و تعمير  

 ⨯ ... (کشتي، وسايل نقليه هوايي و
 ⨯ توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جايي ديگر 
 ⨯ بازيافت )ضايعات فلزي و غيرفلزي( 
 ⨯ کشت و صنعت 
 تامين آب و برق و گاز 

 فقط انتقال و توزيع * تامين برق و گاز و بخار آب گرم )توليد، انتقال و توزيع برق و گاز(

 ⍟ جمع آوري و تصفيه و توزيع آب
 ساختمان 

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * ساختمان

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * آماده سازي زمين
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احداث ساختمان و يا قسمت هايي از آن شامل تغييرات و اضافات و 

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * تعميرات

 شروط به ارتباط با صنعت گردشگريم * تاسيسات ساختمان  )لوله کشي، برق، آب و گاز و...(

 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيکلت و کاالهاي شخصي و خانگي

فروش و نگهداري و تعمير وسايل نقليه و موتور سيکلت و خرده 

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * فروشي سوخت خودرو

بجز در مورد وسايل نقليه موتوري و عمده فروشي و حق العمل کاري 

 ⨯ موتور سيکلت
قليه موتوري و موتورسيکلت نخرده فروشي بجز خرده فروشي وسايل  

 ⨯ و تعمير کاالهاي شخصي و خانگي
 هتل و رستوران 

 ⍟ هتل و رستوران )اردوگاه ها و محل هاي صرف غذا و ... (
 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 

 ⍟ ميني و حمل و نقل از طريق لولهحمل و نقل ز
 ̵ حمل و نقل آبي )کشتيراني( 
 ̵ حمل و نقل هوايي )فرودگاه( 
ي آژانس هاي افعاليت هاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و فعاليت ه 

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * مسافرتي و انبارداري

 ⍟ پست و مخابرات
 واسطه گري هاي مالي 

 ̵ هاي مالي بجز بيمه و صندوق بازنشستگي )بانک(واسطه گري 
 ̵ بيمه و بازنشستگي بجز تامين اجتماعي اجباري و بيمه گري 
 ̵ فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي 
فعاليت هاي مربوط به امالک و مستغالت )خدمات واحدهاي مسکوني  

 ̵ و غيرمسکوني(
پراتور و کرايه دادن کرايه دادن ماشين آالت و تجهيزات بدون ا 

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * کاالهاي شخصي و خانگي

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * کامپيوتر و فعاليت هاي وابسته به آن

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * تحقيق و توسعه

ساير فعاليت هاي کار و کسب مانند ميادين فروش ميوه و تره بار، 

 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * مايشگاهها و بازارچه هان

اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماعي اجباري )خدمات 

 ̵ مهندسي، دفاعي و انتظامي(
 ⍟ آموزش و خدمات مرتبط با آن 
بهداشت و مددکاري اجتماعي )خدمات بهداشت و درمان و  

 ⍟ دامپزشکي(
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 ⨯ هداشت محيط و ساير فعاليت هاي مشابهفاضالب و دفع زباله و ب
 ⍟ فعاليت هاي تفريحي و فرهنگي و ورزشي 
 مشروط به ارتباط با صنعت گردشگري * ساير فعاليت هاي خدماتي 

 ̵ دفاتر مرکزي
 ̵ ادارات مرکزي بنيادها 
 استقرار فعاليت ممنوع )ناسازگار( است.:        ⨯ 

⍟         :( است.استقرار فعاليت مجاز )سازگار 

 استقرار فعاليت مشروط است.:        *

 زمينه چنين فعاليتي در ناحيه يا منطقه عملکردي مورد نظر وجود ندارد.:      -
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 اراضي مناسب زراعت هاي آبي و باغي

زراعت هاي آبي اراضي مناسب شرح فعاليت هاي سازگار، ناسازگار، مشروط در (: 4-5جدول شماره )

 حريم شهر بوکان و باغي واقع در

اراضي مناسب زراعت  منطقه بندي کاربري اراضي

 هاي آبي و باغي
 توضيحات

 ISICکد و شرح فعاليت براساس طبقه بندي 

 کشاورزي، شکار و جنگلداري -الف 

 ⍟ کشاورزي و شکار -1
 کاشت محصوالت ساالنه، دائمي و سبزيکاري و باغباني -11 

 ⍟ )هيدروپونيک(
پرورش حيوانات )گاو، شتر، مرغ، کرم ابريشم، زنبور عسل و  -10 

)... ⍟ 
کاشت محصوالت توام با دامداري در بهره برداري هاي  -13 

 ⍟ خانوار
 ⍟ خدمات کشاورزي و دامپروري -14 
 ⍟ جنگلداري، مرتعداري و قطع اشجار -0 
 ماهيگيري -ب  

 * ر حيوانات آبزيصيد و پرورش و تکثي - 01

در اراضي کنار رودخانه ها و عدم استفاده از حقابه 

 کشاورزي

 استخراج معدن -پ 

 * تورب -استخراج زغال سنگ و لينيت و زغال سنگ نارس 

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق 

 نظر کارگروه استان

نبي استخراج نفت خام و گاز طبيعي و فعاليت هاي خدماتي ج

 * استخراجي نفت  و گاز به استثناي بررسي هاي اکتشافي

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق 

 نظر کارگروه استان

 * استخراج سنگ هاي معدني اورانيوم و توريم

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق 

 نظر کارگروه استان

 * استخراج سنگ هاي فلزي

ه داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق مشروط ب

 نظر کارگروه استان

استخراج ساير سنگ هاي معدني )شن و ماسه، خاک رسي، نمک 

 * و...(

مشروط به راي حفاظت محيط زيست و تاييد سازمان هاي 

 ذيربط و حفظ حريم

 صنعت )ساخت( -ت 

نيات، صنايع مواد غذايي و آشاميدني )کشتار دام و طيور، توليد لب

 مشروط به مرتبط بودن با فراوري محصوالت کشت شده * غالت و بسته بندي مواد غذايي، کنسانتره، آبميوه، نوشابه و...(

 مشروط به مرتبط بودن با فراوري محصوالت کشت شده * توليد محصوالت از توتون و تنباکو و سيگار

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m
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 ⨯ و... (توليد منسوجات )ريسندگي، توليد قالي و قاليچه و پوشاک 
 ⨯ توليد پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 
 ⨯ دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و زين 
توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه غير از مبلمان، ساخت  

 ⨯ کاال از ني و مواد حصيري
 ⨯ توليد کاغذ و محصوالت کاغذي 
 ⨯ ضبط شده انتشار و چاپ و تکثير رسانه هاي 
 ⨯ پااليشگاههاي نفت، صنايع پتروشيمي و سوخت هاي هسته اي 
صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي )سموم، پاک کننده ها،  

 ⨯ دارويي، رنگ و روغن و... (
 ⨯ توليد محصوالت الستيکي و پالستيکي 
توليد ساير محصوالت کاني غير فلزي )محصوالت شيشه اي،  

 ⨯ ن، سنگ بري، آجرپزي و... (سراميکي، سيما
توليد فلزات اساسي )آهن، فوالد، فلزات گرانبها، آلومينيوم، ريخته  

 ⨯ گري فلزات و... (
توليدات محصوالت فلزي فابريکي بجز ماشين آالت و تجهيزات  

)محصوالت فلزي ساختماني، انبارها، آالت برنده، مولدهاي بخار و 

) ... ⨯ 
 ⨯ تجهيزات طبقه بندي نشده در جايي ديگر توليد ماشين آالت و 
 ⨯ توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي 
توليد ماشين آالت مولد و اننقال برق و دستگاههاي برقي طبقه  

 ⨯ بندي نشده در جايي ديگر
 ⨯ توليد راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي 
زار دقيق و ساعت هاي مچي و انواع زار پزشکي و اپتيکي، ابتوليد اب 

 ⨯ ديگر ساعت
 ⨯ توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيمه تريلر 
توليد ساير وسايل حمل و نقل )تجهيزات راه آهن، توليد و تعمير  

 ⨯ کشتي، وسايل نقليه هوايي و... (
 ⨯ توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جايي ديگر 
 ⨯ يعات فلزي و غيرفلزي(بازيافت )ضا 
 

 * کشت و صنعت

منوط به  72/0/03مورخ  3-573براساس مصوبه شماره 

تاييد سازمان حفاظت محيط زيست و جهاد کشاورزي 

 استان مي باشد.

 تامين آب و برق و گاز

 فقط انتقال و توزيع *تامين برق و گاز و بخار آب گرم )توليد، انتقال و توزيع برق و   
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 گاز(

 فقط شبکه هاي آبياري و زهکشي * ع آوري و تصفيه و توزيع آبجم

 ساختمان

 فقط ساخت و سازهاي مرتبط با فراوري کشت هاي منطقه * ساختمان

 فقط کشت و صنعت ها به شکل متراکم * آماده سازي زمين

احداث ساختمان و يا قسمت هايي از آن شامل تغييرات و اضافات 

 سازهاي مرتبط با فراوري کشت هاي منطقهفقط ساخت و  * و تعميرات

 فقط ساخت و سازهاي مرتبط با فراوري کشت هاي منطقه * تاسيسات ساختمان  )لوله کشي، برق، آب و گاز و...(

 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيکلت و کاالهاي شخصي و خانگي

قليه و موتور سيکلت و خرده فروش و نگهداري و تعمير وسايل ن

 * فروشي سوخت خودرو

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

عمده فروشي و حق العمل کاري بجز در مورد وسايل نقليه موتوري 

 * و موتور سيکلت

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

قليه موتوري و نخرده فروشي بجز خرده فروشي وسايل 

 * موتورسيکلت و تعمير کاالهاي شخصي و خانگي

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 هتل و رستوران

 ⨯ هتل و رستوران )اردوگاه ها و محل هاي صرف غذا و ... (
 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 

  

 * حمل و نقل زميني و حمل و نقل از طريق لوله

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق 

 نظر کارگروه استان

 ̵ حمل و نقل آبي )کشتيراني(
 ⨯ حمل و نقل هوايي )فرودگاه( 
ي آژانس افعاليت هاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و فعاليت ه 

 * هاي مسافرتي و انبارداري

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 ستا

 * پست و مخابرات

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 واسطه گري هاي مالي

 * واسطه گري هاي مالي بجز بيمه و صندوق بازنشستگي )بانک(

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 * بيمه و بازنشستگي بجز تامين اجتماعي اجباري و بيمه گري

ط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز فق

 است

 * فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

فعاليت هاي مربوط به امالک و مستغالت )خدمات واحدهاي 

 * مسکوني و غيرمسکوني(

از فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مج

 است
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 05                    ضوابط و مقررات

 

کرايه دادن ماشين آالت و تجهيزات بدون اپراتور و کرايه دادن 

 * کاالهاي شخصي و خانگي

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 * کامپيوتر و فعاليت هاي وابسته به آن

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 * تحقيق و توسعه

وده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز فقط در محد

 است )مشروط به مرتبط بودن با کاربري منطقه(

ساير فعاليت هاي کار و کسب مانند ميادين فروش ميوه و تره بار، 

 * نمايشگاهها و بازارچه ها

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

ي اجباري )خدمات اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماع

 * مهندسي، دفاعي و انتظامي(

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 * آموزش و خدمات مرتبط با آن

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

بهداشت و مددکاري اجتماعي )خدمات بهداشت و درمان و 

 * دامپزشکي(

مصوب کانون هاي سکونت مجاز  فقط در محدوده عرفي و

 است

 ⨯ فاضالب و دفع زباله و بهداشت محيط و ساير فعاليت هاي مشابه
 

 * فعاليت هاي تفريحي و فرهنگي و ورزشي

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 * ساير فعاليت هاي خدماتي

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 تاس

 * دفاتر مرکزي

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 * ادارات مرکزي بنيادها

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز 

 است

 تبصره :  در مورد باغات، استقرار هر نوع فعاليت مجاز يا مشروط بايد بدون قطع درخت انجام گيرد.

 اليت ممنوع )ناسازگار( است.استقرار فع:        ⨯
⍟         :.استقرار فعاليت مجاز )سازگار( است 

 استقرار فعاليت مشروط است.:        *

 زمينه چنين فعاليتي در ناحيه يا منطقه عملکردي مورد نظر وجود ندارد.:      -
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 راضي مناسب زراعت هاي ديما 

اراضي مناسب زراعت هاي ديم ، ناسازگار، مشروط در شرح فعاليت هاي سازگار(: 5-5جدول شماره )

 حريم شهر بوکان واقع در

اراضي مناسب  منطقه بندي کاربري اراضي

 زراعت هاي ديم
 توضيحات

 ISICکد و شرح فعاليت براساس طبقه بندي 

 کشاورزي، شکار و جنگلداري -الف 

 ⍟ کشاورزي و شکار -1
سبزيکاري و باغباني  کاشت محصوالت ساالنه، دائمي و -11 

 ⍟ )هيدروپونيک(
پرورش حيوانات )گاو، شتر، مرغ، کرم ابريشم، زنبور عسل و  -10 

)... ⍟ 
 ⍟ کاشت محصوالت توام با دامداري در بهره برداري هاي خانوار -13 
 ⍟ خدمات کشاورزي و دامپروري -14 
 ⍟ جنگلداري، مرتعداري و قطع اشجار -0 
 ماهيگيري -ب  

 در اراضي کنار رودخانه ها و عدم استفاده از حقابه کشاورزي * صيد و پرورش و تکثير حيوانات آبزي - 01

 استخراج معدن -پ 

 * تورب -استخراج زغال سنگ و لينيت و زغال سنگ نارس 

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق نظر 

 کارگروه استان

فعاليت هاي خدماتي جنبي استخراج نفت خام و گاز طبيعي و 

 * استخراجي نفت  و گاز به استثناي بررسي هاي اکتشافي

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق نظر 

 کارگروه استان

 * استخراج سنگ هاي معدني اورانيوم و توريم

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق نظر 

 کارگروه استان

 * هاي فلزي استخراج سنگ

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق نظر 

 کارگروه استان

استخراج ساير سنگ هاي معدني )شن و ماسه، خاک رسي، نمک 

 * و...(

مشروط به راي حفاظت محيط زيست و تاييد سازمان هاي ذيربط 

 و حفظ حريم

 صنعت )ساخت( -ت 

ام و طيور، توليد لبنيات، صنايع مواد غذايي و آشاميدني )کشتار د

 مشروط به مرتبط بودن با فراوري محصوالت کشت شده * غالت و بسته بندي مواد غذايي، کنسانتره، آبميوه، نوشابه و...(

 مشروط به مرتبط بودن با فراوري محصوالت کشت شده * توليد محصوالت از توتون و تنباکو و سيگار

 ⨯ ي و قاليچه و پوشاک و... (توليد منسوجات )ريسندگي، توليد قال
 ⨯ توليد پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 
 ⨯ دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و زين 
 ⨯توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه غير از مبلمان، ساخت  
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 کاال از ني و مواد حصيري

 ⨯ توليد کاغذ و محصوالت کاغذي
 ⨯ پ و تکثير رسانه هاي ضبط شدهانتشار و چا 
 

 * پااليشگاههاي نفت، صنايع پتروشيمي و سوخت هاي هسته اي

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق نظر 

 کارگروه استان

صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي )سموم، پاک کننده ها، 

 ⨯ دارويي، رنگ و روغن و... (
 ⨯ کي و پالستيکيتوليد محصوالت الستي 
توليد ساير محصوالت کاني غير فلزي )محصوالت شيشه اي،  

 ⨯ سراميکي، سيمان، سنگ بري، آجرپزي و... (
توليد فلزات اساسي )آهن، فوالد، فلزات گرانبها، آلومينيوم، ريخته  

 ⨯ گري فلزات و... (
توليدات محصوالت فلزي فابريکي بجز ماشين آالت و تجهيزات  

ت فلزي ساختماني، انبارها، آالت برنده، مولدهاي بخار و ... )محصوال

) ⨯ 
 ⨯ توليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جايي ديگر 
 ⨯ توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي 
توليد ماشين آالت مولد و اننقال برق و دستگاههاي برقي طبقه  

 ⨯ بندي نشده در جايي ديگر
 ⨯ ليد راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطيتو 
زار پزشکي و اپتيکي، ابزار دقيق و ساعت هاي مچي و انواع توليد اب 

 ⨯ ديگر ساعت
 ⨯ توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيمه تريلر 
توليد ساير وسايل حمل و نقل )تجهيزات راه آهن، توليد و تعمير  

 ⨯ وايي و... (کشتي، وسايل نقليه ه
 ⨯ توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جايي ديگر 
 ⨯ بازيافت )ضايعات فلزي و غيرفلزي( 
 

 * کشت و صنعت

منوط به تاييد  72/0/03مورخ  3-573براساس مصوبه شماره 

سازمان حفاظت محيط زيست و جهاد کشاورزي استان مي 

 باشد.

 تامين آب و برق و گاز

 فقط انتقال و توزيع * برق و گاز و بخار آب گرم )توليد، انتقال و توزيع برق و گاز(تامين   

 فقط شبکه هاي آبياري و زهکشي * جمع آوري و تصفيه و توزيع آب

 ساختمان

 فقط ساخت و سازهاي مرتبط با فراوري کشت هاي منطقه * ساختمان  

 کمفقط کشت و صنعت ها به شکل مترا * آماده سازي زمين

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 نفوذ شهر بوکانزهطرح توسعه، عمران و حو             08

 

احداث ساختمان و يا قسمت هايي از آن شامل تغييرات و اضافات و 

 فقط ساخت و سازهاي مرتبط با فراوري کشت هاي منطقه * تعميرات

 فقط ساخت و سازهاي مرتبط با فراوري کشت هاي منطقه * تاسيسات ساختمان  )لوله کشي، برق، آب و گاز و...(

 يل نقليه موتوري و موتور سيکلت و کاالهاي شخصي و خانگيعمده فروشي و خرده فروشي و تعمير وسا

فروش و نگهداري و تعمير وسايل نقليه و موتور سيکلت و خرده 

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * فروشي سوخت خودرو

عمده فروشي و حق العمل کاري بجز در مورد وسايل نقليه موتوري 

 قط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز استف * و موتور سيکلت

قليه موتوري و نخرده فروشي بجز خرده فروشي وسايل 

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * موتورسيکلت و تعمير کاالهاي شخصي و خانگي

 هتل و رستوران

 * ( هتل و رستوران )اردوگاه ها و محل هاي صرف غذا و ...

با حفظ حريم جاده و اخذ تاييديه از سازمان هاي ذيربط و 

 کارگروه استان

 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات

 * حمل و نقل زميني و حمل و نقل از طريق لوله

مشروط به داشتن توجيه اقتصادي و زيست محيطي طبق نظر 

 کارگروه استان

 ̵ حمل و نقل آبي )کشتيراني(
 ⍟ ايي )فرودگاه(حمل و نقل هو 
ي آژانس افعاليت هاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و فعاليت ه 

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * هاي مسافرتي و انبارداري

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * پست و مخابرات

 واسطه گري هاي مالي

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * لي بجز بيمه و صندوق بازنشستگي )بانک(واسطه گري هاي ما

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * بيمه و بازنشستگي بجز تامين اجتماعي اجباري و بيمه گري

 مصوب کانون هاي سکونت مجاز استفقط در محدوده عرفي و  * فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي

فعاليت هاي مربوط به امالک و مستغالت )خدمات واحدهاي 

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * مسکوني و غيرمسکوني(

کرايه دادن ماشين آالت و تجهيزات بدون اپراتور و کرايه دادن 

 و مصوب کانون هاي سکونت مجاز استفقط در محدوده عرفي  * کاالهاي شخصي و خانگي

 * کامپيوتر و فعاليت هاي وابسته به آن

در سطوح کوچک بالمانع، در غير اين صورت با نظر سازمان 

 13ذيربط و تاييد کميسيون ماده 

 * تحقيق و توسعه

فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است 

 ()مشروط به مرتبط بودن با کاربري منطقه

ساير فعاليت هاي کار و کسب مانند ميادين فروش ميوه و تره بار، 

 * نمايشگاهها و بازارچه ها

 محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است *اداره امور عمومي و دفاع و تامين اجتماعي اجباري )خدمات  
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 مهندسي، دفاعي و انتظامي(

 و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است محدوده عرفي * آموزش و خدمات مرتبط با آن

بهداشت و مددکاري اجتماعي )خدمات بهداشت و درمان و 

 محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * دامپزشکي(

 ⨯ فاضالب و دفع زباله و بهداشت محيط و ساير فعاليت هاي مشابه
 و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است فقط در محدوده عرفي * فعاليت هاي تفريحي و فرهنگي و ورزشي 

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * ساير فعاليت هاي خدماتي

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * دفاتر مرکزي

 فقط در محدوده عرفي و مصوب کانون هاي سکونت مجاز است * ادارات مرکزي بنيادها

 استقرار فعاليت ممنوع )ناسازگار( است.:        ⨯
⍟         :.استقرار فعاليت مجاز )سازگار( است 

 استقرار فعاليت مشروط است.:        *

 زمينه چنين فعاليتي در ناحيه يا منطقه عملکردي مورد نظر وجود ندارد.:      -
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 اراضي حفاظتي

حريم  اراضي حفاظتي واقع درح فعاليت هاي سازگار، ناسازگار، مشروط در شر(: 6-5جدول شماره )

 شهر بوکان

اراضي  منطقه بندي کاربري اراضي

 حفاظتي
 توضيحات

 ISICکد و شرح فعاليت براساس طبقه بندي 

 کشاورزي، شکار و جنگلداري -الف 

 فقط شکار با اخذ مجوز از سازمان هاي مربوطه * کشاورزي و شکار -1

کاشت محصوالت ساالنه، دائمي و سبزيکاري و باغباني  -11

 فقط نباتات مقاوم به شوري * )هيدروپونيک(

پرورش حيوانات )گاو، شتر، مرغ، کرم ابريشم، زنبور عسل و  -10

)... ⨯ 
 ⨯ کاشت محصوالت توام با دامداري در بهره برداري هاي خانوار -13 
 ⨯ خدمات کشاورزي و دامپروري -14 
 ⍟ جنگلداري، مرتعداري و قطع اشجار -0 
 ماهيگيري -ب  

 ⍟ صيد و پرورش و تکثير حيوانات آبزي - 01
 استخراج معدن -پ  

 * تورب -استخراج زغال سنگ و لينيت و زغال سنگ نارس 

مشروط به اخذ تاييديه از سازمان حفاظت محيط زيست و مطالعه ارزيابي 

 اثرات زيست محيطي

ت خام و گاز طبيعي و فعاليت هاي خدماتي جنبي استخراج نف

 * استخراجي نفت  و گاز به استثناي بررسي هاي اکتشافي

مشروط به اخذ تاييديه از سازمان حفاظت محيط زيست و مطالعه ارزيابي 

 اثرات زيست محيطي

 * استخراج سنگ هاي معدني اورانيوم و توريم

يط زيست و مطالعه ارزيابي مشروط به اخذ تاييديه از سازمان حفاظت مح

 اثرات زيست محيطي

 * استخراج سنگ هاي فلزي

مشروط به اخذ تاييديه از سازمان حفاظت محيط زيست و مطالعه ارزيابي 

 اثرات زيست محيطي

استخراج ساير سنگ هاي معدني )شن و ماسه، خاک رسي، نمک 

 * و...(

مطالعه ارزيابي  مشروط به اخذ تاييديه از سازمان حفاظت محيط زيست و

 اثرات زيست محيطي

 صنعت )ساخت( -ت 

صنايع مواد غذايي و آشاميدني )کشتار دام و طيور، توليد لبنيات، 

 ⨯ غالت و بسته بندي مواد غذايي، کنسانتره، آبميوه، نوشابه و...(
 ⨯ توليد محصوالت از توتون و تنباکو و سيگار 
 ⨯ قاليچه و پوشاک و... ( توليد منسوجات )ريسندگي، توليد قالي و 
 ⨯ توليد پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار 
 ⨯ دباغي و عمل آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و زين 
 ⨯توليد چوب و محصوالت چوبي و چوب پنبه غير از مبلمان، ساخت  
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 کاال از ني و مواد حصيري

 ⨯ توليد کاغذ و محصوالت کاغذي
 ⨯ تکثير رسانه هاي ضبط شده انتشار و چاپ و 
 ⨯ پااليشگاههاي نفت، صنايع پتروشيمي و سوخت هاي هسته اي 
صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايي )سموم، پاک کننده ها،  

 ⨯ دارويي، رنگ و روغن و... (
 ⨯ توليد محصوالت الستيکي و پالستيکي 
ي، توليد ساير محصوالت کاني غير فلزي )محصوالت شيشه ا 

 ⨯ سراميکي، سيمان، سنگ بري، آجرپزي و... (
توليد فلزات اساسي )آهن، فوالد، فلزات گرانبها، آلومينيوم، ريخته  

 ⨯ گري فلزات و... (
توليدات محصوالت فلزي فابريکي بجز ماشين آالت و تجهيزات  

)محصوالت فلزي ساختماني، انبارها، آالت برنده، مولدهاي بخار و ... 

) ⨯ 
 ⨯ ليد ماشين آالت و تجهيزات طبقه بندي نشده در جايي ديگرتو 
 ⨯ توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي 
توليد ماشين آالت مولد و اننقال برق و دستگاههاي برقي طبقه  

 ⨯ بندي نشده در جايي ديگر
 ⨯ توليد راديو و تلويزيون و دستگاهها و وسايل ارتباطي 
شکي و اپتيکي، ابزار دقيق و ساعت هاي مچي و انواع زار پزيد ابتول 

 ⨯ ديگر ساعت
 ⨯ توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر و نيمه تريلر 
توليد ساير وسايل حمل و نقل )تجهيزات راه آهن، توليد و تعمير  

 ⨯ کشتي، وسايل نقليه هوايي و... (
 ⨯ توليد مبلمان و مصنوعات طبقه بندي نشده در جايي ديگر 
 ⨯ بازيافت )ضايعات فلزي و غيرفلزي( 
 ⨯ کشت و صنعت 
 تامين آب و برق و گاز 

 فقط انتقال و توزيع * تامين برق و گاز و بخار آب گرم )توليد، انتقال و توزيع برق و گاز(

 ⍟ جمع آوري و تصفيه و توزيع آب
 ساختمان 

 زارهافقط تاسيسات مرتبط با جلوگيري از گسترش نمک * ساختمان

 ⨯ آماده سازي زمين
احداث ساختمان و يا قسمت هايي از آن شامل تغييرات و اضافات و  

 ⨯ تعميرات
 ⨯ تاسيسات ساختمان  )لوله کشي، برق، آب و گاز و...( 
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 عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري و موتور سيکلت و کاالهاي شخصي و خانگي

تعمير وسايل نقليه و موتور سيکلت و خرده فروش و نگهداري و 

 ⨯ فروشي سوخت خودرو
عمده فروشي و حق العمل کاري بجز در مورد وسايل نقليه موتوري  

 ⨯ و موتور سيکلت
قليه موتوري و موتورسيکلت نخرده فروشي بجز خرده فروشي وسايل  

 ⨯ و تعمير کاالهاي شخصي و خانگي
 هتل و رستوران 

 ⨯ )اردوگاه ها و محل هاي صرف غذا و ... (هتل و رستوران 
 حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات 

 ⨯ حمل و نقل زميني و حمل و نقل از طريق لوله
 ̵ حمل و نقل آبي )کشتيراني( 
 ̵ حمل و نقل هوايي )فرودگاه( 
ي آژانس افعاليت هاي پشتيباني و کمکي حمل و نقل و فعاليت ه 

 ⨯ اريهاي مسافرتي و انبارد
 ⨯ پست و مخابرات 
 واسطه گري هاي مالي 

 ⨯ واسطه گري هاي مالي بجز بيمه و صندوق بازنشستگي )بانک(
 ⨯ بيمه و بازنشستگي بجز تامين اجتماعي اجباري و بيمه گري 
 ⨯ فعاليت هاي جنبي واسطه گري هاي مالي 
فعاليت هاي مربوط به امالک و مستغالت )خدمات واحدهاي  

 ⨯ و غيرمسکوني( مسکوني
کرايه دادن ماشين آالت و تجهيزات بدون اپراتور و کرايه دادن  

 ⨯ کاالهاي شخصي و خانگي
 ⨯ کامپيوتر و فعاليت هاي وابسته به آن 
 ⨯ تحقيق و توسعه 
ساير فعاليت هاي کار و کسب مانند ميادين فروش ميوه و تره بار،  

 ⨯ نمايشگاهها و بازارچه ها
عمومي و دفاع و تامين اجتماعي اجباري )خدمات  اداره امور 

 ⨯ مهندسي، دفاعي و انتظامي(
 ⨯ آموزش و خدمات مرتبط با آن 
بهداشت و مددکاري اجتماعي )خدمات بهداشت و درمان و  

 ⨯ دامپزشکي(
 ⨯ فاضالب و دفع زباله و بهداشت محيط و ساير فعاليت هاي مشابه 
 ⨯ ورزشيفعاليت هاي تفريحي و فرهنگي و  
 ⨯ ساير فعاليت هاي خدماتي 
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 ⨯ دفاتر مرکزي
 ⨯ ادارات مرکزي بنيادها 
 استقرار فعاليت ممنوع )ناسازگار( است.:        ⨯ 

⍟         :.استقرار فعاليت مجاز )سازگار( است 

 استقرار فعاليت مشروط است.:        *

 دي مورد نظر وجود ندارد.زمينه چنين فعاليتي در ناحيه يا منطقه عملکر:      -
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 مقررات ايجاد تأسيسات و ساختمان

 ايجاد هرگونه تأسيسات مجاز در محدوده حريم شهر مستلزم رعايت موارد زير است: 

 احراز مالکيت با ارائه سند واگذاري از طرف سازمان ذيصالح دولتي، .1

 هاي ذيربط،رعايت انواع حريم بنا بر اساس ضوابط سازمان .0

 قوانين مربوط به احداث اين بناها،رعايت کليه  .3

 رعايت بهداشت عمومي و ضوابط مربوط به سازمان بهداشت و حفاظت محيط زيست، .4

 رعايت مقررات وزارت جهاد کشاورزي در مورد اراضي کشاورزي و قطع اشجار، .5

 رعايت قوانين و ضوابط ايمني، .6

 تأمين آب و برق براساس ضوابط وزارت نيرو، .7

 ،ياطي براساس ضوابط وزارت راه و شهرسازهاي ارتبتأمين شبکه .8

هاي حفاظت ها و صنايع در محدوده صنعتي شهر کسب مجوز از سازمانبراي احداث کارگاه .8

محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت نيرو، وزارت صنايع براي ارائه به شهرداري 

 ضروري است،

هاي ذيربط وزارت از سازمانبراي احداث تأسيسات صنعتي وابسته به کشاورزي کسب مجوز  .12

صنايع و معادن، وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد کشاورزي ضروري 

 است،

 يهاي احداث شده در خارج از محدوده روستاها تابع مقررات وزارت راه و شهرسازحريم جاده .11

 است.

 

 ساختمان در مجتمع دامدارانبنا و ايجاد  احداث و مقررات

 ا جهت سکونت، صرفا جهت منزل سرايداري و کارگري مجاز است.احداث بن .1

 از مساحت کل قطعه باشد. %12مساحت ساختمان مسکوني سرايداري و کارگري بايد حداکثر  .0

 مترمربع بيشتر باشد. 102حداکثر مساحت واحد مسکوني سرايداري و يا کارگري نبايد از :  1تبصره 

 طبقه مي باشد. 0ي سرايداري و يا کارگري :  حداکثر طبقات واحد مسکون 0تبصره 
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 بندي عملکرد اراضي شهريمنطقه -3

 هاي تثبيت شده وضع موجودکاربري -3-1

هاي وضع موجود که شرايط الزم را براي اراضي پيشنهادي آن دسته از کاربريدر نقشه کاربري  

بنا و يا تغيير اساسي يا ظاهري در اند. هرگونه تجديداند، تثبيت شدهماندگاري و حفظ عملکرد داشته

 مقررات مربوطه باشد. کاربردهاي وضع موجود بايد مطابق با ضوابط و

 

 نيشيهاي تثبيت شده طرح مصوب پکاربري -3-0

 يليطرح جامع و تفص يشنهاديپ يهايآن دسته از کاربر يشنهاديپ ياراض يدر نقشه کاربر 

هرگونه ساخت و  .اندت شدهيتحقق و اجرا دارند، تثبت ين که در وضع موجود هنوز قابليشيمصوب پ

 د مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه باشد.يمورد نظر با يساز در فضاها

 

 هاي پيشنهاديکاربري -3-3

مشخص  کمبودهاي شهر برآورد شده و نقشه کاربري اراضي پيشنهادي، نيازها و جدول و در 

طرح جامع شهر که بر مبناي دستورالعمل تشخيص اساس درنقشه مصوب شهر  اند. هرگونه تغييرشده

تغيير در اساس طرح جامع تشخيص داده شود بايد به  ( 32/6/1384و )مصوب  (03/10/1363)مصوب 

در نقشه کاربري اراضي  تغيير جزئي معماري ايران برسد و عالي شهرسازي وتصويب شوراي

ها . عالوه بر آن شرايط زير بر برخي از کاربريپيشنهادي منوط به تصويب در کميسيون ماده پنج است

 حاکم است:

هاي داخل محدوده قانوني هرگونه ساخت و ساز بايد طبق ضوابط و مقررات در اراضي کشاورزي و باغ

 صورت بگيرد. (قانون زمين شهري 14ماده  دستورالعمل) جاري کشور
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 يمختلف شهر يهايضوابط و مقررات کاربر -4

 يمسکون يهامقررات ساختمان در پهنهضوابط و  -4-1

اند. شود که براي احداث واحدهاي مسکوني اختصاص يافتههايي اتالق ميمنطقه مسکوني به محدوده 

در اراضي مسکوني هرگونه کاربري به غير از کاربرد سکونتي و خدمات مورد نياز محلي غيرمجاز 

ئات و خدمات بالفصل مورد نياز در مقياس عنوان استثنااست، مگر براساس ضوابط تعيين شده به

مجاز با  يمسکون يبرحسب انواع ساختمان ها يمنطقه مسکون اي و يا شهري.عملکردي خدمات ناحيه

 شود. يم مير تقسيبه سه بخش ز يشهرساز يعال يشورا 14/0/1371توجه به مصوبه 

 کم تراکم يمسکون -الف

 تراکم متوسط يمسکون -ب

 پرتراکم يمسکون -ج

 :هاي زير ممنوع استعملکرد مسکوني در اراضي با کاربري

 ها.ها و مسيلهاي برق، گاز، قنات، رودخانهحريم

تجهيزات شهري، عمومي، خدمات اجتماعي، ورزشي،  اراضي با کاربري آموزشي، درماني، تأسيسات و

 نقل، در سطح شهري. حمل و

 مجاز است:سکوني ر در اراضي داراي کاربري مهاي زياستقرار کاربري

 هاي فني، صنعتي، معماري و شهرسازي.دفاتر خدمات مهندسي درکليه رشته 

 اي.دفاتر خدمات رايانه 

 .دفاتر خدمات بيمه و مالي 

 .دفاتر خدمات حسابداري و حسابرسي 

 مطب پزشکان. دفاتر حقوقي وکال و 

 اي.سوپر مارکت محله 

 .مطبوعات 

 فروشي.گل 

 .صنايع دستي و محلي 

 يمسکون يار واحدهااستقر

ه بالمانع است. تراکم يبا تراکم پا يا چند واحد مسکونيک ين استقرار يدر هر زم يدر منطقه مسکون

مصوبه هاي  س)اين مقدار حسب مورد در سال هاي آتي حسب مورد براسا باشد يدرصد م 82ه يپا
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ه هر زمين مي تواند بدون عبارت از تراکم حداقلي است ک تراکم پايه .شوراي شهر بوکان خواهد بود(

  پرداخت حق تعديل تراکم داشته باشد.

 ايناحيه اي وهاي مجاز در مراکز محلهکاربري

هاي خدماتي زير استقرار کليه عملکردهاي غير در نواحي مسکوني مجاز نيستند مگر موارد کاربري 

 دهند.يکه سطح محله و يا ناحيه و با اخذ مجوز از سازمان مجري ارائه خدمات م

 هاي آموزشي.کاربري 

 هاي خدمات درماني.کاربري 

 هاي خدمات اجتماعي.کاربري 

 هاي خدمات عمومي.کاربري 

 هاي ورزشي.کاربري 

 هاي تأسيسات و تجهيزات شهري.کاربري 

 پارکينگ و پايانه(هاي حمل و نقل کاربري(. 

 پارک و فضاي سبز. 

 

 اييهاي و ناحاستقرار عملکردهاي غيرانتفاعي محله

هرگاه ملکي در منطقه مسکوني داراي شرايط تملک سهل تري نسبت به اراضي تعيين شده براي  

هاي خدماتي غيرانتفاعي باشد و يا کسي بخواهد آن را وقف يا اهدا کند، در صورت تأمين کاربري

 هاي مورد نياز با تصويب کميسيون ماده پنج تغيير کاربري آن به خدماتدسترسي و پارکينگ

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

 کننده.در جوار معابر جمع 

 باز، به شرط آنکه عرض آنها ده متر يا در جوار معابر دسترسي به واحدهاي مسکوني بن

 بيشتر باشد.

 52 )فاصله از ابتداي معبر(مق بست دسترسي به واحدهاي مسکوني تا عدر جوار معابر بن 

متري  15متر براي معابر  122متري و  10متر براي معابر  75متر براي معابر ده متري، 

 به باال.
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 يمسکون يدر اراض ضوابط مربوط به تفکيک زمين

تفکيک قطعات مالکيت بايستي با رعايت کلي ضوابط پيشنهادي طرح از نظر عرض معابر، پخ و  .1

 رد.غيره صورت پذي

گيري متناسب بايست با توجه به جهتتفکيک قطعات مالکيت با کاربري مسکوني به چند قطعه مي .0

 .بوکان صورت گيردبا شرايط اقليمي شهر 

: چنانچه زاويه پهنه استقرار ساختمان در وضع موجود داراي جهات ديگري باشد، در نظر 1تبصره 

 تواند هم جهت بافت غالب باشد.مي ر،ها و محدوده پيراموني جهت استقراگرفتن همجواري

يک به دو  يدر تفکيک اراضي کاربري مسکوني نسبت عرض قطعه به طول آن به صورت حداقل .3

 رعايت گردد.

االضالع و يا ذوزنقه باشند، متوازي ،تبصره: حداقل عرض قطعات تفکيکي که داراي شکل مستطيل

 لع مجاور گذر دسترسي ملک نبايد از چنانچه شکل ديگري باشند، اندازه ض متر و 12برابر 

 ترين ضلع آن قطعه کمتر باشد.بزرگ

 گردد.متر تعيين مي 12حداقل عرض قطعات تفکيکي مسکوني  .4

دور پروانه چند قطعه قصد احداث يک ساختمان باشد، قطعات مذکور بايد قبل از صه در چناچن .5

 ساختمان تجميع گردند.

 بوکانهاي مجاز شهر هاي تفکيکجود با مساحت کمتر از حدنصابتفکيک قطعات مسکوني مو .6

 ممنوع است.

 در تفکيک اراضي بايد ضوابط و معيارهاي مربوط به اصالح معابر در نظر گرفته شود. .7

 حدنصاب تفکيک قطعات پس از رعايت برهاي اصالحي محاسبه گردد. .8

 راحل قانوني صورت پذيرد.تفکيک اراضي بايستي با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي طي م .8

تفکيک اراضي نبايد موجب از بين رفتن فضاي سبز شهر گردد. در صورت قطع درخت بايد  .12

براساس قوانين مربوطه و ضوابط شهرداري مبني بر حفظ و گسترش فضاي سبز شهري اقدام 

 شود.

ن ضوابط طرح تفکيک که براي قطعات و اراضي در طرح تهيه مي شود، مي بايست  بر اساس آخري .11

و مقررات شوراي عالي شهرسازي و معماري باشد و به تأييد مهندس شهرساز داراي پروانه 

اشتغال از سازمان نظام مهندسي استان رسيده و در صورت نياز به تأييد کميته فني استان و يا 

 برسد. 5کميسيون ماده 
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قانون زمين  (14)اده دستورالعمل متفکيک اراضي مزروعي و باغات موجود شهر، تنها براساس  .10

 شهري مجاز است.

 مسکوني  واحد حدنصاب

)بدون در  يک واحد مسکونيحداقل مساحت خالص مترمربع است.  022حداقل مساحت تفکيک زمين  

 گردد.ين مييمترمربع تع 65 نظرگرفتن مشاعات(

مترمربع  022درصد قطعات تفکيکي مي توانند کمتر از  5در تفکيک اراضي جديد حداکثر :  تبصره

مترمربع براي عرض  7مترمربع براي قطعه و نبايد کمتر از  102باشند که اين حدنصاب نبايد کمتر از 

 معبر باشد.  

 ها()آپارتمانتفکيک اعياني  -

هاي يک واحد مستقل را داشته باشد، به براي تفکيک، هر واحد بايد ورودي جداگانه و ويژگي 

شاعي مثل پشت بام، حياط، مراکز تأسيساتي نبايد به وسيله يک يا هاي معالوه راه دسترسي به بخش

 تعدادي از واحدها مسدود گردد.

 اراضي مسکوني پرتراکم

و  طبقه( 5و  4)گردد که براي احداث واحدهاي ساختماني مسکوني مرتفع به اراضي اتالق مي 

اث و کاربرد خدمات تجاري، ها احداند. در طبقات همکف اين گونه ساختمانپرتراکم اختصاص يافته

درصد است.  022 حداکثرهاي مختلف، مجاز است و تراکم ساختماني بسته به موقعيت اراضي در رده

درصد  52مترمربع و حداکثر سطح اشغال برابر با  322حدنصاب قطعات مسکوني در اين پهنه تراکمي 

 باشد.ميمساحت قطعه 

شود، بيشتر مي روي پيلوت چهار طبقه متر يا 1660از اع آنها هايي که ارتف: در تمامي ساختمان1 تبصره

 احداث آسانسور و پله فرار و تأمين پارکينگ مورد نياز الزامي است.

: مبناي محاسبه ارتفاع، تراز متوسط کف معبر مجاور، تا متوسط ارتفاع سقف شيبدار و يا 0تبصره 

 شد.باالترين نقطه جان پناه بام در سقف هاي مسطح مي با

 

 اراضي مسکوني تراکم متوسط

گردد که براي احداث واحدهاي ساختماني مسکوني با تراکم ساختماني متوسط به اراضي اتالق مي 

درصد تراکم ساختماني اختصاص يافته است. حدنصاب  182طبقه با حداکثر  3هاي شامل ساختمان

 باشد.درصد مي 62اشغال برابر با مترمربع و حداکثر سطح  022قطعات مسکوني در اين پهنه تراکمي 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 نفوذ شهر بوکانزهطرح توسعه، عمران و حو             42

 

 اراضي مسکوني کم تراکم

گردد که براي احداث واحدهاي ساختماني مسکوني با تراکم ساختماني پايين به اراضي اتالق مي 

درصد تراکم ساختماني اختصاص يافته است. حدنصاب  102با طبقه  0تا هاي يک شامل ساختمان

 باشد.درصد مي 62مترمربع و حداکثر سطح اشغال برابر با  022قطعات مسکوني در اين پهنه تراکمي 

 هاي تراکم سکونتي شهر بوکان(: ضوابط پهنه7-5جدول شماره )

 شرح
حداکثر سطح 

 )درصد(اشغال 

 باز يحداقل فضا

 هر واحد يبرا
 )مترمربع(

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

تراکم 

ساختماني 
 )درصد(

حدنصاب قطعات 

 -)حداقلمسکوني 

 مترمربع(

حداقل 

عرض 

 معبر

 - 022 102 0 42 62 تراکم کم يمسکون

 متر 14 022 182 3 07 62 تراکم متوسط يمسکون

 متر 16 322 022 4 3765 52 تراکم زياد يمسکون

 متر 18 322 052 5 32 52 زياد-مسکوني تراکم زياد

 

مترمربع نباشد و  162 زا مترمربع مشروط به آنکه کمتر 022: ساخت و ساز در کليه قطعات زير 1 تبصره

 قبل از تصويب اين طرح تفکيک گرديده باشد، با يک طبقه بر روي پيلوت مجاز است.

باشد، در صورت نبود هاي فرسوده مي: ضوابط مرتبط با بافت فرسوده تابع ضوابط ويژه بافت0 تبصره

 باشد.ضوابط خاص، معيار ضوابط طرح پيشنهادي مي

رت در يباشد، لذا هرگونه مغايز حاکم ميمسکن مهر ن يبر اراضضوابط طرح مصوب، : 3 تبصره

ب يدر مراجع تصو يازمند بررسير نييمسکن مهر با ضوابط مصوب طرح ممنوع و در صورت تغ ياراض

 باشد.يم يشهرساز يعاليواعالم آن به شورا (ي)استان

دن به حدنصاب يو رس ع با قطعات همجواريتجم مشروط به مترمربع 122قطعات کمتر از : 4تبصره 

 مجاز به صدور پروانه ساخت خواهند بود. ،يشنهاديقطعات پ

مبناي محاسبه تراکم ساختماني برابر مساحت قيد شده در سند مالکيت  يمسکوندر اراضي : 5تبصره 

 و سازي ملزم به رعايت برهاي اصالحي است. گردد هر نوع ساختمحاسبه مي

 يباز برا يجه محاسبه حداقل فضايبراساس نت ،در هرطبقه يهادشنيپ ي: تعداد واحد مسکون6تبصره 

 باز در هر قطعه محاسبه خواهد شد. يهر واحد و مقدار کل فضا

در کل شهر در صورت وجود شرايط ساخت وساز و رعايت ساير ضوابط مرتبط با تراکم  :7تبصره 

 متر ممنوع است. 12طبقه در معابر کمتر از  4ايجاد ساختمان بيش از 
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متر خواهد  10و  12متري به باال حداقل بايد به ترتيب  322و  022هاي تفکيکي برِ قطعه زمين :8تبصره 

 بود.

ک يدن حداقل عرض معبر، ياد، در صورت به حدنصاب نرسيبا تراکم ز يمسکون يهادر پهنه :8تبصره 

 رد.يگ يطبقه کمتر تعلق م

وابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين )ض 10پيوست شماره  5رعايت مفاد بند  :12تبصره 

 ( در کليه ساختمان هاي با تراکم زياد الزامي است. حرکتي-جسمي

 

 نحوه استقرار بنا

 يغرب -يشرق يهانين و در زميزم يدر قسمت شمال يجنوب -يشمال يهانيمحل استقرار بنا در زم 

 باشد.ين ميزم يدر قسمت غرب

که در مجاورت  ييه بناهاياشراف بناها در مورد کلم يقررات مربوط به حرت ضوابط و ميتبصره: رعا

 است. يشود، الزام يک قطعه موجود احداث مي

 
 يجنوب -يبنا در قطعات شمال يري(: نحوه قرارگ0ر شماره )يتصو          يغرب -يشرق بنا در قطعات يري: نحوه قرارگ(1)ر شماره يتصو

 
 حداکثر ارتفاع ساختمان-

 متر 8/0تفاع مفيد هر طبقه ار 

  متر 3/2ضخامت سقف 

  متر 4/0ارتفاع پيلوت 
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 سانتي متر 112فاع جان پناه يا سقف شيبدار حداکثر ارت 

 نحوه محاسبه حداکثر ارتفاع ساختمان

 161+(263+  064( + )263+  068حداکثر ارتفاع )بر حسب متر( برابر است با : )))تعداد طبقات ساختمان(*)

 پارکينگ -

 پارکينگ الزامي است مگر : واحد وني تأمين يکبراي هر واحد مسک

تعيين در طرح تفصيلي  بنديطقهمترمربع، که برحسب من 75مسکوني با زيربناي کمتر از  قطعاتدر  -

 .خواهد شد

 توان استفاده کرد.از پيلوت براي پارکينگ مي -

 مقررات خاص

گونه اقدام در محدوده شهر اعم از تعيين نحوه از تاريخ تصويب و ابالغ ضوابط و مقررات طرح هر  -1

نشيني تعيين بر و کف و عقب ،صدور پروانه ساختماني ،تفکيک اراضي ،استفاده از زمين يا ساختمان

زمين يا ساختمان در زمان احداث يا تعريض معبر و اقدامات در زمينه ترميم و بهسازي ساختمان يا 

 ضوابط و مقررات طرح انجام گردد. املبايست با رعايت کاي از شهر ميمنطقه

گردد و مي ن ييمترمربع تع 65 )بدون در نظر گرفتن مشاعات( يک واحد مسکونيحداقل مساحت خالص  -0

 نگ در نظرگرفته شود.يواحد پارک 0ز يمترمربع ن 152شتر از يب يمسکون يواحدها يبرا

ک يب طرح جامع تفکيزمان تصومترمربع که قبل از  102احداث بنا در قطعات با مساحت کمتر از  -3

متر، ممنوع است و اين اراضي بايد با ملک مجاور  7اند و همچنين کليه قطعات با عرض کمتر از شده

 تجميع شوند.

مترمربع که تا زمان تصويب طرح جامع با تأئيد مراجع قانوني   022تا  102هاي با مساحت بين قطعه زمين -4

)ليکن شوند باشند، در چارچوب اين طرح مجاز شمرده ميتفکيک شده و داراي سند شش دانگ مي

. تراکم ساختماني، سطح اشغال و تعداد طبقات و نحوه هيچگونه تفکيک مجددي نبايد در آنها صورت گيرد(

تأمين دسترسي، حداکثر ارتفاع ساختمان و نحوه استقرار بنا در اين اراضي، همانند ضوابط اراضي با 

  ربع است.مترم 022 مساحت

 هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري قبل از تصويب ضوابط و مقررات طرح جامع، درکليه پروانه -5

باشند، هاي طرح نباشند، تا مدت اعتبار پروانه ساختماني قابل قبول ميصورتيکه در مسير شبکه خيابان

اني آنان لغو و پروانه ليکن در صورتيکه طي اين مدت مالکين اقدام به ساختمان ننمايند، پروانه ساختم

 گردد.جديد براساس ضوابط و مقررات طرح صادر مي
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سطح زيربناي واحدهاي مربوط به مشاغل خانگي مشمول عوارض ويژه تجاري با توافق شهرداري  -6

 گردد.خواهد شد و مساحت آن جزء سطح اشغال و تراکم مجاز قطعه محسوب مي

ان کاربري خدماتي در اجاره افراد يا نهادهاي عمومي، عنوباشد ولي به يمسکون يچنانکه کاربري ملک -7

ت يا فعاليه آن توسط اداره يخصوصي و دولتي قرار داشته باشد، پس از فسخ قرارداد اجاره و تخل

 )فعاليت(قبل از اجاره خواهد بود. هرگونه تغيير عملکرد  يملک موردنظر همان کاربر يمربوطه، کاربر

گردد و استفاده ملک از ابتدا براي کاربري موردنظر منوط محسوب نميها، تغييرکاربري اين کاربري

ترين مقام به کسب مجوز از شهرداري و پرداخت حقوق قانوني مربوط به آن و همچنين موافقت عالي

بردار استان يا شهرستان از نظر بنا براي فعاليت موردنظر و نيز برخورداري از دستگاه اجرايي بهره

 باشد.ي الزم ميااستحکام سازه

 (يقانون شهردار 55، ماده 04)بند  يمسکون يهاي مشمول بند فوق در اراضتي: مجاز نمودن فعال1تبصره 

 باشد.يآن قطعه نم يکاربر ير دائمييبه مفهوم تغ

در کاربري مسکوني به  7 هاي مشمول بندتيفعال يبا صدور مجوز برا ي: موافقت شهردار0تبصره 

 يژه استفاده انتفاعيا عوارض ويره يپذافت عوارضيدر اخذ و در يهردارحقوق ش يمفهوم نف

 باشد.ينم يمسکون يهاياز کاربر يرمسکونيغ

هاي خصوص کاربري نگ و ... دريل عرض گذر، پارکيضوابط و مقررات طرح از قب يت تماميرعا -8

 است. يالذکر الزامفوق

اراضي با کاربري مسکوني براي مدت معين و  موافقت شهرداري با فعاليت غيرمسکوني مجاز در روي -8

تواند در صورت انطباق با ضوابط طرح بويژه تأمين پارکينگ باشد و در پايان هر دوره ميمحدود مي

هاي بعد سال تعيين شود. تمديد مدت براي دوره 5تمديد شود. مدت مجوز هر دوره نبايد بيش از 

 بالمانع است.

هايي که مجاز از اراضي با کاربري مسکوني، براي آن دسته از فعاليتتقاضاهاي استفاده غيرمسکوني  -12

 اند، نسبت به تقاضاهاي جديد از اولويت بيشتري برخوردارند.از گذشته شروع شده

هايي است که حضور آنها طبق ضوابط سازمان حفاظت هاي ناهماهنگ نيز اساساً شامل کاربريکاربري -11

بايد به  3 و 0، 1 هايهاي ردهها شامل کارگاهست. اين کاربريزيست در محدوده شهر ممنوع امحيط

 (5 و 4) هايهاي ردهمنتقل شوند. کارگاه يشهر يهايکاربر يبندبيني شده در نقشه پهنهاراضي پيش

نيز بايستي طبق ضوابط سازمان مزبور از محدوده شهر خارج و در حريم شهر يا بيرون آن  6و 

 استقرار يابند.
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بندي و ئي که قبل از تصويب و ابالغ ضوابط و مقررات طرح به موجب سند رسمي قطعههازمين -10

هاي طرح چنانچه در مسير شبکه خيابان ،ليکن پروانه ساختماني اخذ نشده باشد ،اندتفکيک گرديده

از  ،نباشند و مالکين نيز تقاضاي تفکيک جديد ننمايند با توجه به اصل عطف به ماسبق شدن قانون

 باشند.طرح، قطعات تفکيکي قابل قبول مينظر 

اند هاي خود نمودههائي که براساس ضوابط و مقررات قبلي اقدام به تفکيک زمين: مالکين زمين1 تبصره

يد شهرداري قرار گرفته؛ لکن سند رسمي براي آنها صادر نگرديده؛ در يأو قطعات تفکيکي آن مورد ت

مجوز تفکيک آنان لغو و تفکيک جديد بر  ،داشته باشند صورتيکه تقاضاي تفکيک بر اساس طرح را

 گردد.اساس ضوابط و مقررات طرح انجام مي

ها، رعايت مفاد ضوابط و مقررات شهرسازي و هاي شهرداري براي تمامي مجتمعدر تهيه طرح -13

عالي، شهرسازي و معماري ايران مورخ حرکتي، مصوب شوراي -معماري براي معلولين جسمي

 الزامي است. 8/3/1380

نامه رعايت تمامي مفاد مقررات ملي ساختمان ايران الزامي است، در اين خصوص رعايت دقيق آئين -14

 و موارد تکميلي ضروري است.  0822

درصد فضاي باز هر قطعه  12به منظور افزايش کميت و کيفيت فضاي سبز خصوصي، حداقل  -15

 فته شود.براي فضاي سبز و درختکاري در نظر گر )حياط(مسکوني 

 

 هايقانون شهردار 121ماده 

م يمحدوده شهر و حر يک اراضيتفک يها مکلفند در موقع تقاضااداره ثبت اسناد و دادگاه -121ماده 

که  ياده باشد نقشهيرس يب شهرداريانجام دهند که قبالً به تصو ياک را طبق نقشهيآن عمل تفک

کند يم ميد تسليدر قبال رس يب به شهرداريتصو ياد و برينمايه مين خود تهيک زميتفک يمالک برا

آن معلوم و کتباً به مالک ابالغ شود. در  يف قطعيتکل يد حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداريبا

د مراجع مذکور در فوق يم خود را به مالک اعالم ننمايتصم يکه در مؤعد مذکور شهردار يصورت

 ک را انجام دهند.يد عمل تفکينمايکه مالک ارائه م ياشهطبق نق يمکلفند پس از استعالم از شهردار

است و  يشود متعلق به شهردارياحداث م يک اراضيکه در اثر تفک يعموم يمعابر و شورا 

 به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. يچ عنوان وجهيدر قبال آن به ه يشهردار

 قانون شهرداري 121: اصالحيه ماده 6پيوست 

و امالک موظف شدند در موقع دريافت تقاضاي تفکيک يا افراز اراضي غيردولتي  اداره ثبت اسناد 

اي انجام دهند واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالکين، عمل تفکيک يا افراز را براساس نقشه
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اي که مالک براي تفکيک زمين که قبالً به تاييد شهرداري مربوط رسيده باشد. بر همين اساس، نقشه

نمايد، بايد پس از کسر سطوح تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي خود

معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از کل زمين، از طرف شهرداري تاييد و کتباً به 

 مالک ابالغ شود.

کيک و ضوابط و هاي تفايي که به تصويب مجلس رسيد، رعايت حد نصابهمچنين براساس تبصره 

مقررات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوب در محدوده شهرها و همچنين رعايت حد نصابها، ضوابط، 

هاي هاي مرتبط با قوانين از جمله قوانين ذيل، در تهيه و تأييد کليه نقشهها و دستورالعملنامهآيين

 ها الزامي است.تفکيکي موضوع اين قانون توسط شهرداري

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد  1366قانون زمين شهري مصوب سال  (15)و  (14)مواد  

هاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب کاربري مسکوني براي امر مسکن به شرکت

بعدي آن، قانون  و اصالحات1374ها مصوب سال ، قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ1381سال 

و  1385رد شدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي مصوب سال جلوگيري از خ

قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و اصالحات بعدي  (5)اصالحات بعدي آن، ماده 

قانون زمين  (11)ماده  (1)آن در ادامه مصوبه مجلس آمده است. در مورد اراضي دولتي، مطابق تبصره 

 اقدام خواهد شد. 1366سال  شهري مصوب

براساس مصوبه مجلس؛ ميزان قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي، تا سقف بيست و پنج  

درصد از کل زمين و سطوح مربوط به معابر، از بيست درصد الي بيست و پنج درصد از کل زمين 

ها به عالي استانور و شورايشود که بنا به پيشنهاد مشترک وزارت کشبراساس دستورالعملي تعيين مي

رسد. عواملي همچون موقعيت محل اراضي، مساحت عالي شهرسازي و معماري ايران ميتصويب شوراي

اوليه و باقيمانده پس از تفکيک، کاربري مصوب اراضي و تشويق متقاضيان تفکيک به متراژهاي باالتر 

 باشد.ر مياز حد نصاب تفکيک در آن شهر، در تعيين درصدهاي فوق موث

اي که در اثر تفکيک و افراز و و معابر و شوارع عمومي (3)همچنين کليه اراضي حاصل از تبصره  

شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صدور سند مالکيت ايجاد مي

 صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.

عمراني، قانون نحوه خريد و تملک اراضي و  هاي عمومي ودر ساير موارد مربوط به اجراء طرح 

و اصالحات بعدي آن  (1358)مصوب سال هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت، امالک براي اجراء برنامه

 مالک عمل خواهد بود.
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براساس مصوبه مجلس، نظارت بر اجراء اين قانون در محدوده شهرها برعهده وزارت راه و  

باشد. هرگونه تخلف از موضوع اين عهده وزارت جهاد کشاورزي ميشهرسازي و در حريم شهرها بر

هاي اسالمي و قانون قانون در تفکيک يا افراز اراضي، جرم تلقي شده و متخلفين، طبق قانون مجازات

 تخلفات اداري تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
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 مقررات ساختمان در اراضي تجاري ضوابط و -4-0
 ياهيو ناح ياتجاري رده محله

)پست، امور مشترکين دفاتر و  )خوار و بار، ميوه و سبزي، نانوايي، قصابي و امثالهم(واحدهاي خريد روزانه  

 هاي زنانه و مطب پزشکان، آرايشگاهتلفن همراه فروش روزنامه و مجله(

 يامنطقهتجاري رده 

فروشي افزار، قنادي، آجيلستا، نوشتهاي مصرف شهر و رو)سوپرمارکت، فروشگاهواحدهاي خريد هفتگي  

هاي معامالت امالک، الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري، بنگاههاي قرضها و صندوقشعب بانک و ...(

ها، هاي منسوجات، پالستيک، لوازم خانگي، لوزام صوتي و تصويري، کتابفروشيها، فروشگاهبازارچه

)وکالت، هاي خصوصي، دفاتر +، آموزشگاه12يگر، پليس هاي بيمه، داروخانه و انواع مشابه دشرکت

هاي ، آزمايشگاههاي پيمانکاري و مشاور و خدمات(برداري، ثبت اسناد، ازدواج و طالق، شرکتمهندسي و نقشه

 هاي ورزشي کوچک، مرکز مشاوره درمانيطبي و تخصصي، مراکز راديولوژي، سالن

 يو فراشهر يتجاري رده شهر

هاي بازرگاني و تجاري، واحدهاي ها، بازار شرکتهاي صنوف مختلف و بورسا، راستههفروشيعمده 

ها، پوشاک، شعب مرکزي فروشياي، مبلهاي بزرگ زنجيرهخريد خاص و بلندمدت مانند فروشگاه

ها و مؤسسات مالي و اعتباري، مؤسسات تجاري و ادارات و صادرات کاال، عرضه صنايع دستي و بانک

هاي خارجي، هاي لوازم خانگي و خودرو، دفاتر نمايندگي بانکرهاي پذيرايي، تعميرگاهفرش، تاال

 نمايندگي مؤسسات تجاري خارجي

ارائه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراکز ام آر آي و مشابه، آمبوالنس خصوصي، درمان  

وژي، اي ديجيتال انتفاعي، راديولهاعتياد، فيزيوتراپي، مراکز کاريابي، مرکز معاينه فني خودرو، رسانه

 مطب دامپزشکان

 هاي مجازاستفاده

، مراکز آموزش هاي نهضت سوادآموزي()براي کالساحداث واحدهاي مسکوني، اداري وآموزشي  .1

ها، هاي خارجي، دارالترجمههاي فني، هنري وصنعتي، مؤسسات آموزش زباناي، هنرکدهحرفه

هاي نمايش تئاتر و فيلم، هاي اجتماعات، سالندي، سالنجهانگر واحدهاي خدمات پذيرائي و

هاي اداري کليه سازمان صنعتي و هاي کاالهاي تجاري وهاي هنري و صنعتي، نمايشگاهنمايشگاه

 اند مجاز هستند.هاي تجاري مشخص شدههائي که به عنوان کاربريبخش عمومي در محل

اري تجاري، مستقر در مراکز خدماتي نواحي و هاي زير در واحدهاي مختلط اداحداث عملکرد .0

 مراکز خدماتي مجاز است.
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هاي ها، آموزشکدهها و گلدوزيدي کوچک مثل خياطييهاي تولخدمات ملکي، خدمات بيمه، کارگاه .3

هاي خياطي تعميراتي، آموزش حسابداري و تايپ، کالس -هاي آموزش فنيزبان و کالس

هاي مختلف تجاري درخصوص لوازم خانگي کوچک، اتي شرکتهاي تعميروگلدوزي، نمايندگي

هاي تأسيساتي، مهندسي پيمانکاري، مهندسين مشاور، خدمات حسابداري و حسابرسي، شرکت

هاي خدمات گمرکي و حمل و نقل، دفاتر اداري، بخش خدمات انفورماتيک و کامپيوتري، شرکت

 ، انتشارات، ليتوگرافي، مؤسساتدنسسات توليدي، استخراج معاؤخصوصي و بخش عمومي، م

هاي تهيه و توليد سسات ارائه خدمات چاپ و تکثير و تايپ و حروف چيني، شرکتؤوعاتي، مبمط

هاي داروئي، سسات علمي و پژوهشي، شرکتؤهاي سينمايي و ويدئويي، واحدهاي تحقيقاتي مفيلم

هاي حمل و نقل، دفاتر بازرسيهاي هواپيمايي، هاي مسافرتي، آژانسدفاتر هواپيمايي، آژانس

ها، دفاتر ثبت و اسناد، محضر و هاي معامالت امالک، دارالوکالهها، آژانسها، صرافيسرپرستي بانک

هاي هاي کاريابي، دفاتر طراحيهاي تبليغاتي، بنگاهها، آژانسدفتر اسناد رسمي، دارالترجمه

درماني، مطب پزشکان و دندانپزشکان، راديولوژي تبليغاتي و تزيينات، مشاورين مديريت، واحدهاي 

ها و ها، جوامع، اتحاديههاي درماني، دامپزشکيو آزمايشگاه، خدمات بهداشتي و درمان، کلينيک

هاي هاي سردفترداران، کانون بازنشستگان، کميتهاي از هر نوع، کانونهاي صنفي و حرفهجمعيت

هاي هاي موسيقي، خطاطي، پيکرتراشي، نقاشي، گالريآموزشکدهها، اتحاديه ها وامور صنفي، انجمن

هاي ورزشي، تعميرات لوازم هاي ورزشي، کلوپسراها، باشگاههاي آثار هنري، علومهنري و نمايشگاه

 .خانگي، آرايشگاه و سالن زيبايي الکتريکي و الکترونيکي، تعميرات لوازم

 

 هاي کالنليتضوابط احداث بنا در کاربري تجاري در فعا

 .باشدميطرح تراکم ساختماني پايه در اراضي تجاري شهري تابع ضوابط  .1

در اراضي تجاري مبناي محاسبه تراکم ساختماني برابر مساحت قيد شده در سند مالکيت  .0

 و سازي ملزم به رعايت برهاي اصالحي است. گردد هر نوع ساختمحاسبه مي

 مساحت قطعه است. %72همکف و در زير زمين حداکثر سطح اشغال بناي تجاري در طبقه  .3

 نحوه محاسبه سطح زير بنا در منطقه تجاري

ها و راهروهاي عمودي ارتباطي، ساير سطوح ساخته به استثناي سطوح پارکينگ، انباري، موتورخانه، پله

 شود.طبقات باال جزء تراکم محاسبه مي شده در همکف و

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 48                    ضوابط و مقررات

 

 حداکثر ارتفاع ساختمان

متر ساخته  5/5توانند با ارتفاع يک و نيم طبقه و حداکثر اي واقع در همکف ميزهواحدهاي مغا .1

 متر است. 8/0شود. و حداقل ارتفاع مغازه 

 %02مساحت مغازه بالمانع است که  %55اي تا ميزان احداث نيم طبقه در واحدهاي تجاري و مغازه .0

 شود.جزء تراکم محاسبه مي متر مربع 02آن و حداکثر 

 

 استقرار ساختمان در زمين و اشراف نحوه

 متر باشد. 4تواند کمتر از اي رو به رو نميدر مجموعه هاي تجاري حداقل فاصله بين دو واحد مغازه 

 گردد.متر تعيين مي 5/0حداقل عرض راهروي جلوي واحدهاي تجاري در طبقات باالي همکف  

متر بايد در نظر گرفته و  5/1طرفه  0متر و به صورت  0عرض راه پله به صورت يک طرفه حداقل  

 متر بيشتر باشد. 02تجاري نبايد از  پله از دورترين واحدهايفاصله راه

بازسازي و نوسازي واحدهاي تجاري موجود برابر سطح زير بناي فعلي پس از رعايت تعويض گذرها و  

 بالمانع است. ساير ضوابط و مقررات

تجاري احداث يک واحد سرويس بهداشتي شامل يک توالت و  هاي تجاري باز از هر دو واحددر مجتمع 

 دستشويي الزامي است.

 يهامجتمعقطعات ، حدنصاب ي(: ضوابط سطح اشغال، تعداد طبقات، تراکم ساختمان8-5جدول شماره )

 شهر بوکان يهاي تجاردر پهنه يتجار
 

 شرح

  

حداکثر سطح 

اشغال طبقه 

همکف و اول 

 )درصد(

حداکثر سطح 

ساير اشغال 

طبقات 

 )درصد(

حداکثر تعداد 

 طبقات

حداکثر تراکم 

ساختماني 

 )درصد(

حدنصاب قطعه 

 )مترمربع(

حداقل 

عرض 

 معبر

 16 522 012 3 72 52 تجاري محله اي و ناحيه اي

 18 1222 082 4 62 82 تجاري منطقه اي

 04 1522 342 5 62 82 تجاري شهري و فراشهري
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قطعات در ، حدنصاب يطح اشغال، تعداد طبقات، تراکم ساختمان(: ضوابط س8-5جدول شماره )

 شهر بوکان يبا غلبه مسکون يخدمات ي، اداريتجارمختلط  يمحورها
حداکثر  شرح

سطح 

اشغال 

 )درصد(

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

حداکثر 

تراکم 

ساختماني 

 )درصد(

حدنصاب 

قطعه 

 )مترمربع(

حداقل ضريب 

سکونت 

 )درصد(

حداقل 

عرض 

 معبر

ييت با غلبه مسکوني ناحيه اي و محله افعال  52 3 152 022 32 10 

 14 05 052 022 4 52 فعاليت با غلبه مسکوني منطقه اي

 16 02 322 052 5 52 فعاليت با غلبه مسکوني شهري

 يو خدمات يتجار يک اراضي(: نحوه تفک12-5جدول شماره )

 شرح
حداقل مساحت 

 )مترمربع(

ک يحداقل عرض تفک

 )مترطول(
 حداقل عرض معبر  حداقل عمق )مترطول(

 10 5 5/3 5/17  يامحله يتجار

 14 5 4 02 يه ايناح يتجار

 16 - - 122  يشهر يتجار

 

 يخدمات -يادار -يو ساخت و ساز در پهنه مختلط تجار ينحوه استفاده از اراض

ن يک ساختمان در ايف همک يتوامان در طبقات باال يو ادار يو دفاتر تجار يمسکون يجاد واحدهايا .1

ز عدم ارتباط طبقات و يو ن يمسکون يهاقسمت يمستقل از معبر برا يجاد دسترسيپهنه، مشروط به ا

 ، مجاز خواهد بود.يرمسکونيبا غ يمسکون يواحدها

همکف حداکثر طبقه  يد تجاريلوت مجاز نبوده و حداکثر ارتفاع مفيجاد پي، ايدر پهنه مختلط محور .0

م ين يمتر برا 063 ص حداکثريتخص )بامتر است.  665م طبقه حداکثر يرت احداث با نمتر و در صو 565

 اول ممنوع است. يدر طبقات باال يتجار يم طبقه در واحدهاياحداث ن طبقه(

ا ينگ ين پارکيمأت يلوت برايدر پهنه مختلط، احداث پ يتماما مسکون ييصورت احداث بنا : در تبصره

 ، بالمانع است.يالب

با آن برخورد خواهد  يمسکون يهاباشند، مطابق با ضوابط پهنه يکه مشمول ضوابط فوق نم يتقطعا .3

قرار گرفته باشد، مشمول ضوابط تراکم  يمتر 8مترمربع در بر معبر  182به مساحت  ينيمثال اگر قطعه زم ي)براشد 

 متوسط خواهد بود.( يمسکون
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 ضوابط مربوط به تفکيک زمين

 در حوزه استفاده از اراضي تجاري به شرح زير است: تفکيک اراضي واقع 

مترمربع و  522حداقل مساحت تفکيکي  ياهيو ناح يدر سطح محلخدماتي  -هاي تجاريبراي مجتمع .1

 متر 12تفکيکي قطعه عرض زمين در 

مترمربع و عرض  1222حداقل مساحت تفکيکي  ياخدماتي در سطح منطقه -هاي تجاريبراي مجتمع .0

 متر 10تفکيکي  قطعه زمين در

مترمربع و  1522حداقل مساحت تفکيکي  يو فراشهر يخدماتي در سطح شهر -هاي تجاريبراي مجتمع .3

 متر 02تفکيکي قطعه عرض زمين در 

 1765 ياهياي و ناحخدماتي در مقياس محله -حداقل مساحت زمين براي ايجاد واحدهاي تجاري .4

خدماتي مزبور با  -گردد. تفکيک واحدهاي تجاريعيين ميمتر ت 3مترمربع است و حداقل عرض دهنه 

 اي کمتر از مساحت و ابعاد ياد شده مجاز نيست.اندازه
 

 يتجار يدر اراض پارکينگضوابط مربوط به 

 اي و شهري عبارت است از:منطقهاي، تعداد پارکينگ مورد نياز بر حسب معابر محله

اي تأمين يک دوم واحد پارکينگ به ازاء هر واحد تجاري ناحيهاي و جوار معابر با عملکردهاي محله در .1

 ضروري است.

مترمربع زيربنا يا هر واحد  02در جوار معابر با عملکرد شهري تأمين يک واحد پارکينگ به ازاء هر  .0

 تجاري الزامي است.

طابق ضابطه شود تأمين پارکينگ ماي و شهري که سطح تجاري قبلي تجديدبنا ميدر جوار معابر ناحيه .3

 فوق ضروري است.

پارکينگ  هزينههاي ديگر ميسر نباشد در نقاطي که امکان تأمين پارکينگ به لحاظ فني يا محدوديت .4

 شود.مترمربع محاسبه و دريافت مي 15و براي هر واحد پارکينگ به ميزان جايگزين 

 بود. ساير ضوابط مربوط به احداث پارکينگ تابع ضوابط عمومي احداث بنا خواهد .5

 پارکينگي در جوار و يا نزديک خود احداث کنند. ،توانند براي مباحث امنيتيها ميبانک .6

هاي تاکسي سرويس موظف به تأمين پارکينگ به تعداد نصف خودروهاي خود هستند. اين آژانس .7

 نيست. )از طريق پرداخت عوارض(ها قابل حذف شدني پارکينگ

-)ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين جسمي 10رعايت مفاد پيوست شماره  : تبصره

 تجاري الزامي است.-حرکتي( در کليه مجتمع هاي خدماتي
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 وزشيضوابط و مقررات ساختمان در اراضي آم -4-3
 موارد استفاده از زمين

هاي مختلف کاربري اين اراضي بسته به موقعيت قرارگيري در تقسيمات فضايي شهر براساس رده 

هاي هاي مجاز در اين اراضي در ردههاي آموزشي اختصاص دارد. فعاليتزشي به احداث ساختمانآمو

 مختلف به شرح زيرند.

 اراضي آموزشي رده محله

 دبستان( -آمادگي -)مهدکودکدبستاني هاي پيشآموزش 

 اراضي آموزشي رده ناحيه

 اهيدانشگدبيرستان و پيش -مدارس راهنمايي -هاي سوادآموزيکالس 

 منطقهاراضي آموزشي رده 

اي وزارت کار و هاي آموزش فني و حرفههاي صنعتي وابسته به آموزش و پرورش و مجمتعهنرستان 

 امور اجتماعي

 اراضي آموزشي رده شهر

مدارس اسالمي، مدارس کودکان استثنايي، مراکز پرورش استعدادهاي درخشان، مدارس شاهد و  

 مدارس اتباع خارجي

هاي مشخص شده براي اختمان آموزشي در کليه نواحي عملکردي شهر به غير از محلاحداث س 

هاي زير )عملکرد فضاي آموزشي در اراضي با کاربريباشد هاي خدماتي به شرح زير مجاز ميکاربري

 :غيرمجاز است(

 اراضي که با کاربري تأسيسات و تجهيزات شهري مشخص شده باشند. .1

 شي مشخص شده باشند.اراضي که با کاربري ورز .0

 اراضي که به عنوان حريم برق، گاز، قنات، رودخانه و مسيل مشخص شده باشند. .3

  

انواع فضاهاي آموزشي و عملکردهاي مجاز آموزشي در استقرار در اين اراضي بسته به موقعيت 

 عملکردي در سلسله مراتب خدمات شهري به شرح زيرند.

 هاي مشروطاستفاده

مشروط به  از(س)مانند خيرين مدرسهها المنفعه به جز غيرانتفاعيبراي امور عاموزشي احداث کاربري آم -

 هاي مختلف بالمانع است.توافق شهرداري و آموزش و پرورش در مناطق مربوط به رده
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، هر نوع استفاده ديگري سطح شهري در در طرح جامعشده  مشخصدر اراضي با کاربري آموزشي  -

هاي سطح ناحيه ومحله به شرط تأمين درمورد آموزشاز اين اراضي ممنوع است. غير از کاربري مزبور 

با مجوز کميسيون موافقت آموزش و پرورش و  با شعاع دسترسي مجاز واين کاربري در نقطه ديگري 

 ماده پنج به کاربري ديگري تبديل خواهد شد.

 ضوابط و مقررات مربوط به ميزان استفاده

 تفکيک زمين

)سازمان تجهيز و ن با کاربري آموزشي تابع قوانين و مقررات وزارت آموزش و پرورش تفکيک زمي 

باشد، براين اساس حداقل زمين مورد نياز جهت فضاهاي آموزشي مطابق جدول زير مي نوسازي مدارس(

 الزامي است.

 هاي آموزشي در شهرها واحد: مترمربع(: حداقل زمين11-5جدول شماره )

 مقطع

 حداقل زمين
 )مترمربع(

 دبيرستان راهنمايي ابتدايي

12 

 کالسه

15 

 کالسه

02 

 کالسه

8 

 کالسه

10 

 کالسه

15 

 کالسه

18 

 کالسه

362 

 نفره

482 

 نفره

622 

 نفره

702 

 نفره

 3852 3022 0852 0452 3622 3222 0752 0022 3752 0852 0122 )مترمربع(حداقل زمين 

 مآخذ : سازمان تجهيز و نوسازي مدارس

 

 غال و تراکم ساختمانيسطح اش

 باشد.درصد سطح قطعه زمين مي 52سطح اشغال مجاز بنا براي کاربري آموزشي حداکثر  .1

 باشد.درصد مي 52حداکثر سطح اشغال مجاز ساختماني براي کودکستان و مهدکودک برابر  .0

 باشد.حداکثر تعداد طبقات مجاز مهدکودک و کودکستان يک طبقه مي .3

 65درصد و حداکثر تراکم ساختماني آن  52ساختماني براي دبستان  حداکثر سطح اشغال مجاز .4

 باشد.درصد مي

 باشد.طبقه مي 0حداکثر تعداد طبقات مجاز دبستان  .5

 72درصد و حداکثر تراکم ساختماني مجاز آن  52حداکثر سطح اشغال مجاز براي مدرسه راهنمايي  .6

 باشد.درصد مي

 طبقه است. 0اهنمايي حداکثر تعداد طبقات مجاز براي مدرسه ر .7

باشد و حداکثر تراکم ساختماني درصد مي 52حداکثر سطح اشغال مجاز براي دبيرستان و هنرستان  .8

 درصد است. 72مجاز نيز 

 طبقه است. 3حداکثر تعداد طبقات مجاز براي دبيرستان و هنرستان  .8
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م و تعداد طبقات : کليه ضوابط و مقررات سازمان نوسازي و تجهيز مدارس در خصوص تراک تبصره

 بر ضوابط فوق ارجحيت دارد.

خانه سرايدار، تأسيسات ساختماني و ، خدماتي، ورزشي، هاي رفاهيچنانچه زيرزمين مدرسه براي فعاليت .12

 شود.پارکينگ مورد استفاده قرار گيرد جزو تراکم محاسبه نمي

 

 آموزشي يکاربر يمين پارکينگ براأضوابط ت

مراکز آموزشي مطابق با ضوابط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز تأمين فضاي پارکينگ براي  

 .مدارس الزامي است

 ضوابط و مقررات ساختماني و احداث بنا

 درصد قطعه زمين باشد. 42وسعت حياط اصلي، بصورت يکپارچه نبايد کمتر از  .1

متر  6جنوبي  متر و از همسايه 4رعايت حداقل فاصله ساختماني اصلي مدرسه از ديوار همسايه شمالي  .0

 الزامي است.

متر  3رعايت حداکثر فاصله ساختمان اصلي از ديوار همسايه غربي و شرقي در فضاهاي آموزشي  .3

 باشد.مي

 رعايت فاصله شمال و جنوب ساختمان اصلي از شبکه معابر به شرح جدول زير الزامي است. .4

 )برحسب مترطول(از معابر هاي آموزشي (: حداقل فاصله مورد نياز ساختمان10-5جدول شماره )
 عرض معابر

 مقطع تحصيلي
 متر به باال 04 متر 18-04 متر 14-16 متر 12-10 متر 8

 - - 5 3 0 ابتدايي

 8 6 6 4 - راهنمايي

 8 8 6 4 - دبيرستان

 مآخذ: سازمان تجهيز و نوسازي مدارس

کديگر باشند دسترسي به واحدهاي آموزشي نوساز به صورت سواره و پياده که مجزا از ي .5

 الزامي است.

ها و هاي اصلي، چهارراهآموزان به خيابانعدم ارتباط مستقيم هنگام ورود و خروج دانش .6

 ها الزامي است.ميدان

 هاي شهري خودداري شود.ها و اتوباناز احداث مدارس در مجاورت آزادراه .7

حرکتي الزامي  –جسمي  براي معلولين : رعايت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازيتبصره 

 مي باشد.
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 ايعالي و حرفهضوابط و مقررات احداث واحدهاي آموزش -4-4
 موارد استفاده از زمين

هاي مختلف اي در سلسله مراتب عملکردي زير در ردهعالي و حرفههاي آموزشاستقرار کاربري 

 باشند.هاي تعيين شده مجاز ميخدمات شهري فقط در محل

 رده شهر

اي و تخصصي  در مراکز خدماتي مرکز شهر، اراضي تعيين هاي آموزشي حرفهل مجتمعشام .1

 اداري. -هاي مختلط تجاريشده و ساختمان

 مراکز تحقيقاتي. هاي علميه و، دانشسراها، حوزهها، دانشکدهمدارس عالي، دانشگاه .0

ربط و هاي ذيزمانمقررات سا توسعه واحدهاي آموزشي موجود طبق ضوابط و تکميل و نوسازي و

 ضوابط و مقررات مجاز است. نيا عالي ضمن رعايتوزارت علوم و آموزش

نفر دانشجو يک واحد  02عالي به تناسب هر حداقل تعداد پارکينگ واحدهاي آموزش: يکتبصره 

 است.

حرکتي الزامي  –براي معلولين جسمي  : رعايت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازيتبصره دو

 ي باشد.م
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 يمذهب يضوابط و مقررات کاربر -4-5
 ضوابط و مقررات مربوط به نوع استفاده

 مجاز يهااستفاده

 ها اختصاص دارد.ا و سقاخانهيها، تکاهيني، مساجد، حسيبه احداث مصل يمذهب يکاربر .1

 مجاز است. ياز کاربريدر حد ن يسات بهداشتياحداث تأس .0

 يت ضوابط و مقررات ساختمانيا در مجاورت آن با رعايمسجد و  ياخل فضاه در دياحداث حوزه علم .3

 بالمانع است.

 ممنوع يهااستفاده

 باشد.يبجز موارد مذکور ممنوع م يمذهب يگر از کاربريهرگونه استفاده د -

 

 ک احداث بنايضوابط تفک

 باشد.يمترمربع م 522 يمذهب يهايک کاربريحداقل تفک .1

 درصد است. 52 يز ساختمانحداکثر سطح اشغال مجا .0

 ن است.يدرصد مساحت قطعه زم 122 يحداکثر تراکم ساختمان .3

 طبقه است. 0برابر  يمذهب يحداکثر تعداد طبقات در کاربر .4

 ن کمتر باشد.يدرصد مساحت زم 42د از ينبا يمذهب يکپارچه کاربريباز  ياط و فضايوسعت ح .5

باشد که جزو سطح ير ميپذاط امکانيز حبا يدر فضا يس بهداشتيامکان احداث وضوخانه و سرو .6

 شود.ياشغال محسوب نم

 است. يالزام يش فضا در مراکز مذهبين به عنوان پيدرصد از مساحت قطعه زم 12ف حداقل يتعر .7

 يد بر طراحيه و سازمان امور مساجد با تأکيريت ضوابط و مقررات سازمان اوقاف و امور خيرعا .8

 است. يالزام ياسالم يعمارم يه الگوهايمساجد بر پا يمعمار

ل خروج ياز قب يمنيسات ايه تأسين احداث و تعبين و همچنيژه معلوليت ضوابط و مقررات ويرعا .8

 است. يق و ... الزاميسات اطفاء حري، تأسياضطرار

 شود. يريگبهره يت گردد و از گنبد به عنوان سمبل و نشانه شهرياصل استحکام و عظمت مسجد رعا .12

ز يچندمنظوره که استفاده نمازخانه ن يبصورت فضاها يتجار يهاو مجتمع يستيز يهامساجد در مجتمع .11

 گردد. ينيبشيدارد، پ

سبک،  يهاورزش يگردد، جهت استفاده برايه ميچندمنظوره در مسجد توص يهااحداث سالن .10

 .با توجه به حفظ قداست مسجد يو بصر ي، سمعي، آموزشيهنر يهاتيفعال
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 يد مزاحمت برايت توليتجمع وجود داشته باشد تا ازدحام جمع يفضا ،مسجد ياهيدر مقابل ورود .13

 گران نکند.يد

ت ياز اولو يمحل يازهايط و نيخانه و امکانات الزم و متناسب با شراک کتابخانه و قرائتيداشتن  .14

 دار است.ربرخو

و  يمحل يازهاين متناسب با يو کارآموز يهنر يهاو در صورت لزوم کارگاه يآموزش يداشتن فضاها .15

 است. ياقشار مختلف ضرور يبرا

ن يمسجد، اتاق جلسات و مسئول يئت امنايشامل اتاق امام جماعت، ه يت و اداريريمد يواحدها .16

 مربوطه يواحدها يتيريمد يازهايج برادران و خواهران، متناسب با ني، بسيغاتي، تبليآموزش

 نگيپارک

 است. ينگ الزاميواحد پارکک ي يمذهب يمترمربع کاربر 52به ازاء هر  -

حرکتي الزامي  –براي معلولين جسمي  : رعايت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي تبصره

 مي باشد.
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 يگردشگر-يحيتفرضوابط و مقررات احداث واحدهاي خدمات  -4-6
 موارد استفاده از زمين

 رده شهر يگردشگر-يحيتفراراضي 

هاي مهمانپذير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي تفريحي ويژه پارک هتل، مسافرخانه، -

 هاي جهانگردي و پالژهاي ساحلي و ...جنگلي و اردوگاه

 خارج از محدوده شهر يگردشگر-يحياراضي تفر

 باغ وحش -

 ضوابط و مقررات مربوط به نوع استفاده

 مجاز يهااستفاده

 مجاز است. يو جهانگرد ييراير خدمات پذيخانه، زائرسرا و ساقهوه احداث هتل، رستوران، مسافرخانه، .1

 باشد.يبالمانع م ين اراضيا يدر همجوار ي، ورزشي، تجاريسبز، مراکز فرهنگ ياحداث فضاها .0

مجزا از  يربنا بدون راه وروديدرصد کل ز 12زان حداکثر يبه م يو خدمات يتجار ياحداث واحدها .3

 بالمانع است. ييرايو پذ يجهانگرد ياهرون ساختمان در مجموعهيب

مربوطه  يت ضوابط ساختمانيبا رعا يبوم يع دستي، صنايخي، تاريشگاه آثار هنريا نماياحداث موزه و  .4

 مجاز است.

 ممنوع يهااستفاده

و  يها، مراکز بزرگ پزشکمارستاني، بيو انتظام يدر جوار اماکن نظام ييرايپذ يجاد فضاهايا .1

 باشد.يمجاز نم يصنعت يهايکاربر

اد شده در نظر يمجاز و مشروط  يهاو استفاده ييرايو پذ يگردشگر يکاربر يصرفاً برا ين اراضيا .0

 رمجاز است.يغ ين اراضيگر از ايگرفته شده است و هر نوع استفاده د

 

 و احداث بنا يک اراضيضوابط تفک

 مترمربع است. 522پارتمان مترمربع و مسافرخانه و هتل آ 1222احداث هتل  يک برايحدنصاب تفک .1

 مترمربع است. 522احداث رستوران و باشگاه  يک برايحدنصاب تفک .0

در  يو گردشگر يراث فرهنگيو سازمان م يت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميرعا .3

 است. يالزام ييرايو پذ يگردشگر يبا کاربر يهاساختمان ياحداث تمام

 است. يضرور ييرايهرستان در احداث عملکرد پذت ضوابط اداره بهداشت شيرعا .4
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 باشد.ين ميدرصد کل سطح قطعه زم 012 ييرايو پذ يجهانگرد يدر کاربر يحداکثر تراکم ساختمان .5

 باشد.ين ميدرصد از کل سطح زم 72حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف  .6

بالمانع است. در  يبه شهردار يدر طبقه همکف با پرداخت عوارض تجار يتجار يجاد واحدهايا .7

 ير باشند، مشمول عوارض پروانه تجاريا مهمانپذين واحدها در داخل مجموعه هتل يکه ا يصورت

 باشند.ينم

 باشد.يم يالزام ييرايپذ -يجهانگرد ين از کاربرياستفاده معلول يدات الزم برايجاد تمهيا .8

 نگيپارک

 يو گردشگر يع دستي، صنايفرهنگ راثينگ براساس ضوابط و مقررات سازمان ميپارک ين فضايتأم .1

 باشد.يم يالزام

حرکتي الزامي  –براي معلولين جسمي  : رعايت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي تبصره

 مي باشد.
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 ضوابط و مقررات احداث واحدهاي درماني -4-7
 موارد استفاده از زمين

هاي مختلف عملکردي در نظام تقسيمات شهري به رده عملکردهاي مجاز خدمات درماني نسبت به 

 شرح زيرند:

 محلهمرکز خدمات درماني رده 

 هامراکز بهداشت و تنظيم خانواده، درمانگاه .0

 ناحيهمرکز خدمات درماني رده 

 هاکيلينکپلي .3

 خدمات درماني رده مرکز منطقه

 انستحت و مراکز اورژ 64هاي کمتر از مراکز انتقال خون، بيمارستان .4

 خدمات درماني رده شهر

ها، مراکز توانبخشي و مراکز نگهداري کودکان ها، تيمارستانهاي اصلي شهر، زايشگاهبيمارستان 

 هاي دامپزشکيسرپرست و سالمندان، معلولين و جانبازان و درمانگاهبي

 هاي مجازاستفاده

 از خيابان اصلي و )کندرو(م هاي اصلي شهر مشروط به تأمين دسترسي غيرمستقياحداث بيمارستان .1

 12)حداقل ايجاد فضاي سبز در حداقل يک دهم عمق پالک  نرده و ترکيب ديوار و واحداث حصار با

 در قسمت جوار معبر، بالمانع است. متر(

احداث واحدهاي درماني در مقياس محله و شهر از قبيل درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، تزريقات و  .0

 ي.هاي تخصصکلينيک

 .احداث واحدهاي بهزيستي از قبيل مرکز ترک اعتياد .3

 .احداث واحدهاي بهداشتي از قبيل حمام عمومي، رختشويخانه و آبريزگاه .4

 .احداث مراکز آموزشي صرفاً براي امر درمان .5

هاي احداث داروخانه، مرکز فروش لوازم طبي، قطعات کمک درماني و ساير موارد مشابه در کاربري .6

مجاز است. در اين  ،ستي مشروط به اينکه وابسته به مرکز درماني و يا بهزيستي باشددرماني و بهزي

حالت مجوز استفاده تجاري صادر نخواهد شد و با انتقال مراکز درماني و بهزيستي مربوطه اين مراکز 

 منتقل يا برچيده خواهند شد.
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زشکي از قبيل خوابگاه، احداث تأسيسات آموزشي و خدماتي و رفاهي براي دانشجويان و کادر پ .7

هاي ورزشي و فضاهاي جنبي ديگر در ارتباط با هاي سازماني، سالن و زمينهاي درس و خانهکالس

 هاي درماني.فعاليت اصلي در کاربري

 

 هاي مشروطاستفاده

هاي مشروح در اراضي با کاربري درماني در طرح تجديدنظر هر نوع استفاده ديگري غير از استفاده .1

عالي تغيير کاربري اين اراضي در مقياس شهري با مجوز شوراياين اراضي ممنوع است.  فوق از

 پذير است.امکان 5ناحيه با مجوز کميسيون ماده  درمقياس محله و شهرسازي و

علوم  مقررات وزارت بهداشت و درمان و هاي عفوني منوط به رعايت ضوابط واحداث بيمارستان .0

 پزشکي است.

 

 ک اراضي درمانيه تفکيضوابط مربوط ب

ها و مقررات تفکيک اراضي واقع در حوزه استفاده از اراضي درماني با رعايت دستورالعمل 

 وزارتخانه بهداشت و درمان و سازمان بهزيستي به شرح زيرند:

 1222حداقل مساحت قطعه تفکيکي براي احداث خانه بهداشت و درمانگاه و مراکز انتقال خون  .5

 مترمربع.

 مترمربع. 5222مساحت قطعه تفکيکي براي احداث مرکز بهداشت و درمانگاه حداقل  .6

مترمربع و حداقل مساحت  152حداقل مساحت قطعه تفکيکي براي احداث بيمارستان به ازاي هر تخت  .7

 مترمربع. 15222

 پارکينگ

زارت ها با رعايت دستورالعمل وبيمارستان و درماني -حداقل تعداد پارکينگ در مراکز بهداشتي .1

 باشد.ميو درمان بهداشت 

براي بيمارستان،  ها ومراکز بهداشتي به ازاء هر مترمربع زيربنا حداقل يک واحد وبراي درمانگاه .0

 يک واحد است.حداقل  زايشگاه و مراکز درماني باليني به ازاء هر پنج تختخواب

 

 يدرمان يدر کاربر و احداث بنا يک اراضيضوابط و مقررات تفک

 باشند.ين نميک زميمشخص شده در طرح جامع مجاز به تفک يو درمان يبهداشت ياهيکاربر .1
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 يارهايمطابق ضوابط و مع يدر حد محالت و نواح يدرمان ين جهت کاربريحداقل مساحت قطعه زم .0

 خواهد بود. يوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشک

شگاه برابر يو آزما يولوژيقات، راديساختمان پزشکان، مطب پزشک، تزر يبرا يحداکثر تراکم ساختمان .3

 ن.يسطح کل زم 042%

 ير واحدها و بناهايجاد اشراف به سايباشد که سبب ا يقيد به طرين باينحوه استقرار بناها در زم .4

 همجوار نگردد.

 ه باشند.ينور و تهو يد دارايبا ياصل يهاه اتاقيکل .5

 گردد. يل نماسازد قبل از استفاده بطور کاميبايها مساختمان يه نمايکل .6

به صورت نرده  يستيو بهز يدرمان يهايدر کاربر يمحوطه سمت معابر عموم يوارهايشود ديه ميتوص .7

 اجرا گردد.

حرکتي الزامي  –براي معلولين جسمي  : رعايت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي تبصره

 مي باشد.
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 هاي ورزشيضوابط و مقررات احداث در کاربري -4-8
 وارد استفاده از زمين م

مقياس  درفضاي سبز يا کاربري ورزشي،  در اراضي که بافقط رار عملکردهاي ورزشي استق 

 اند مجاز است.مشخص شده شهري

 هاي مجاز ورزشي برحسب سلسله مراتب تقسيمات عملکردي شهر به شرح زيرند:عملکرد 

 محلهمرکز رده 

 هاي بازي کوچکزمين -

 ناحيهمرکز رده 

 هاي کوچک ورزشي و استخرهاهاي ورزشي و سالنزمين -

 رده شهر

 هاي آبي ورزشيها، مجموعههاي ورزشي، زورخانهها و مجتمعورزشگاه -

 

 ضوابط مربوط به ميزان استفاده

 هاي مجازاستفاده

مجاز است. اين تأسيسات  و شهري( ناحيه)محله، هاي ورزشي برحسب تقسيمات مختلف شهري، ايجاد مکان .1

هاي بزرگ ورزشي، کلوپ ورزشي، هاي سبک، زمينهاي تفريح و بازي کودکان، ورزشزمينشامل 

 هاي ورزشي است.ها، استخرهاي شنا و مجتمعهاي مختلف، استاديومباشگاه

هاي اوليه در هاي اداري، خدماتي، انتظامي مربوط به تأسيسات ورزشي و مراکز کمکاحداث ساختمان .0

 است. منطقه و مراکز شهري مجاز

دهي به فضاهاي احداث واحدهاي تجاري و خدماتي مشروط به عدم صدور مجوز تجاري براي سرويس .3

 ورزشي با رعايت ضابطه ساختماني مجاز است.

اي و شهري با رعايت احداث واحدهاي فرهنگي شامل کتابخانه، سالن نمايش و فيلم در مقياس منطقه .4

 ضابطه ساختماني مجاز است.

کنندگان به صورت محدود با رعايت ضابطه اقامتگاه و فضاهاي جانبي براي استفاده احداث خوابگاه، .5

 ساختماني مجاز است.

هاي ورزشي با رعايت فروشي و ساير تأسيسات مکمل در ارتباط با مجموعهاحداث رستوران، اغذيه .6

 ضابطه ساختماني مجاز است.
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 هاي ممنوعاستفاده

و مشروط ذکر شده در کاربري ورزشي است و هر نوع کاربري هاي مجاز اين اراضي مختص استفاده -

 هاي مجاز و مشروط باشد ممنوع استديگري در اين اراضي که خارج از استفاده

 

 و احداث بنا ضوابط مربوط به تفکيک زمين

مترمربع و در  0222 ناحيه ايمتر،  522اي حداقل تفکيک اراضي ورزشي روباز در مقياس محله .1

 باشد.مترمربع مي 12222مقياس شهري 

هاي سرپوشيده شامل استخر، سونا، سالن تنيس حداقل تفکيک کاربري ورزشي بصورت سالن .0

 مترمربع مجاز است. 322و ... 

هاي ورزشي در رعايت ضوابط و مقررات سازمان تربيت بدني براي احداث فضاها و سازمان .3

 هاي مختلف ورزشي الزامي است.رده

هاي ورزشي الزامي هاي ورزشي در احداث سالنمعيارهاي فدراسيون رعايت استانداردها و .4

 است.

 حداکثر تعداد طبقات در مراکز ورزشي سرپوشيده دو طبقه است. .5

نحوه استقرار ساختمان سرپوشيده و سالن ورزشي در قطعه زمين آزاد بوده و بايد با هماهنگي  .6

 با احجام بيروني صورت گيرد.

 است. نشاني براي احداث بنا الزاميتأييديه سازمان آتشايمني و اخذ  رعايت موارد .7

 

 تراکم ساختماني

سطح کل  %12مربوط به فضاهاي باز ورزشي وتجهيزات حداکثر سطح مجاز زيربنا براي تأسيسات  .1

 زمين است.

 .سطح کل زمين است %122حداکثر سطح مجاز زيربنا براي فضاهاي ورزشي سرپوشيده  .0

 

 سطح اشغال زمين

سطح کل قطعه  %5ها مربوط به فضاهاي باز ورزشي و پارک وتجهيزات طح اشغال تأسيساتحداکثر س .1

 است.

استقرار بنا رعايت حقوق  در سطح قطعه است %62سطح اشغال براي فضاهاي ورزشي سرپوشيده  .0

 همسايگي ضروري است.
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 ارتفاع بنا

احداث زيرزمين حداکثر ت. ارتفاع فضاهاي ورزشي سرپوشيده تابع استانداردهاي مربوطه اس حداکثر .1

 سانتيمتر ارتفاع نورگير از کف زمين بالمانع است. 102به ميزان مساحت همکف با رعايت 

 

 پارکينگ

ها براساس نياز وتوجه به دستورالعملدرفضاهاي باز وسرپوشيده ورزشي پارکينگ  تعداد .0

 شود.واستانداردهاي مرتبط با نوع فعاليت ورزشي تعيين مي

حرکتي الزامي مي  –براي معلولين جسمي  ت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي: رعايتبصره

 باشد.
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 ها و اراضي کشاورزيمقررات کاربري باغ ضوابط و -4-8
 شوند.ذيربط مشخص مي قوانينباغات طبق  اراضي کشاورزي و 

 موارد استفاده از زمين

 هاي مجازاستفاده

 قانون زمين شهري. 14براساس دستورالعمل ماده  بنا( -)باغمسکوني  احداث واحدهاي .3

مقياس محله يا ناحيه، با  هاي سبز عمومي مثل پارک و تفريحي درفضا تبديل کاربري اين اراضي به .4

 .5موافقت کميسيون ماده 

ها و اراضي داراي کاربري فضاي سبز، تابع قوانين، ضوابط و هرگونه تفکيک مزارع، باغ .5

 گردند.هاي مزروعي ميها و زمينهاي مربوط به اراضي باغرالعملدستو

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان

 وسطح اشغال تراکم ساختماني

پنج  هاپارک و حداکثر سطح زيربناي مجاز براي تأسيسات رفاهي عمومي در فضاهاي سبز عمومي -

 سطح کل زمين است. (%5)درصد 

 ارتفاع بنا

 متر از کف زمين تا زير سقف است. 4ات رفاهي عمومي يک طبقه و حداکثر ارتفاع تأسيس -
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 يانتظام و يمقررات کاربري ادار ضوابط و -4-12
 موارد استفاده از زمين 

مختلف تقسيمات شهري به هاي مقياس در يو انتظام کاربري اماکن اداري عملکـردهاي مجاز در 

 :شرح زيرند

 ناحيهده ر يو انتظام اراضي اداري

 اختالفشهرداري نواحي، شوراهاي حل -

 منطقهرده  يوانتظام اراضي اداري

هاي قضايي، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پروش، راهنمايي و رانندگي، تأمين مجتمع -

هي اجتماعي، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادي و مالياتي، راهنمايي و رانندگي، کالنتري، آگا

 هاي بسيجو پايگاه

 رده شهر ياراضي اداري و انتظام

هاي ها و سازمانهاي وابسته به وزارتخانههاي مستقل دولتي، ادارات کل و شرکتها و سازمانوزارتخانه -

مستقل دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، ستاد نيروهاي نظامي و انتظامي و ساير مراکز انتظامي، 

المللي، شهرداري و شوراي اسالمي شهر، دادگستري و هاي بينها و سازمانگريها، کنسولسفارتخانه

 هاهاي اصالح و تربيت و سرپرستي بانکهاي موجود و مراکز بازپروري و کانونزندان

 خارج از محدوده شهر ياراضي اداري و انتظام

 زندان -

 موارد استفاده از زمين

 هاي مجازاستفاده

ها و نهادهاي ري دولتي و بخش ستادي نيروي نظامي و انتظامي، سازماناحداث کليه تأسيسات ادا .1

هاي وابسته به دولت و ... در المنفعه عمومي، بنيادها، شرکتهاي عامانقالبي و مراکز وابسته به سازمان

 اين کاربري مجاز است.

ير تأسيسات اجتماعي و ها و نهادهاي خيريه و ساها، انجمنها، کانونتأسيسات اداري از قبيل اتحاديه .0

 سياسي مجاز است.

ايجاد فضاي سبز اختصاصي، مهدکودک، زمين ورزشي، مهمانسرا و باشگاه اختصاصي و تأسيسات  .3

 مشابه مجاز است.

 .درصد سطح پالک 15ايجاد مراکز مذهبي فرهنگي از قبيل کتابخانه و مسجد حداکثر تا  .4
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درصد از سطح پالک جهت  12حداکثر تا احداث واحدهاي درماني کوچک و شرکت تعاوني مصرف  .5

 هاي دولتي مجاز است.دستگاه

 .احداث واحدهاي آموزشي دولتي .6

 هاي ممنوعاستفاده

هاي مشروح فوق در اراضي داراي اين کاربري در طرح ممنوع هرنوع استفاده ديگري غير از استفاده -

 .شورايعالي براي سطح شهرو  حيهنا محله و براي سطحاست، مگر با کسب مجوز از کميسيون ماده پنج 

 ضوابط و مقررات تفکيک زمين و احداث بنا

همجوار  متر و 12و حداقل عرض قطعه تفکيکي متر  522 هاي اداريحداقل تفکيک براي ساختمان .1

 باشد.متر عرض مي 12خيابان با حداقل 

 12طعه تفکيکي و حداقل عرض قمترمربع  522حدنصاب تفکيک براي کاربري انتظامي مقياس شهري  .0

 باشد.متر عرض مي 12متر وهمجوار خيابان با حداقل 

 درصد سطح کل زمين است. 62حداکثر سطح زيربناي کاربري اداري در طبقه همکف  .3

 درصد سطح کل زمين است. 182حداکثر تراکم ساختماني در کاربري اداري  .4

 حداکثر تعداد طبقات کاربري اداري سه طبقه است. .5

 عنوان فضاي باز الزامي است.هدرصد سطح زمين کاربري اداري ب 42رعايت حداقل  .6

 باشد.درصد کل سطح زمين مي 152حداکثر تراکم ساختماني در کاربري انتظامي  .7

 باشد.درصد کل سطح زمين مي 52حداکثر سطح اشغال کاربري انتظامي در طبقه همکف  .8

 باشد.طبقه مي 3حداکثر تعداد طبقات کاربري انتظامي  .8

 درصد سطح زمين کاربري انتظامي به عنوان فضاي باز الزامي است. 52حداقل  رعايت .12

متر از بر جانبي خيابان يا گذرگاه  6نشيني و آزادسازي هاي اداري دولتي، عقبدر کليه ساختمان .11

 ها و توقف وسايل نقليه متقاضيان آن اداره الزامي است.اصلي بعنوان محل توقف اتومبيل

 متر الزامي است. 7/1هاي مشرف به واحد مسکوني به ارتفاع نجرهرعايت ارتفاع کف پ .10

 باشد.متر مي 14حداقل عرض معبر دسترسي به مراکز اداري  .13

 درصد فضاي باز را بايد به فضاي سبز و درختکاري اختصاص داد. 15هاي اداري حداقل در ساختمان .14

با تهويه مناسب  )زنانه و مردانه(اشتي مترمربع زيربنا بايد حداقل يک زوج سرويس بهد 122به ازاي هر  .15

 تأمين شود.
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 پارکينگ   

کارمند شاغل يک واحد  3انتظامي يا به ازاء هر  -مترمربع زيربناي کاربري اداري 122به ازاء هر  .16

 پارکينگ الزامي است. 

 

 ضوابط و مقررات خاص

خدماتي مقياس شهري  -توان از محورهاي با قابليت تجاريانتظامي مي -هاي اداريبراي فعاليت .1

 طرح، استفاده نمود. يشنهاديپ ياراض يمشخص شده در نقشه کاربر

انتظامي موجود قبل از جايگزيني و  -از فضاهاي استيجاري با کاربري اداري دامتبديل هيچک .0

 -آنها که حداقل معادل و مشابه فضاي قبلي باشد -برداري از فضاهاي جديد از سوي مالکينبهره

 مجاز نيست.

مراکز انتظامي نياز باشد، کميسيون ماده پنج حسب مورد  در مواردي که حريم خاصي براي فعاليت .3

 تصميم خواهد گرفت.

حرکتي الزامي مي  –براي معلولين جسمي  : رعايت کليه ضوابط و مقررات معماري و شهرسازيتبصره

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 نفوذ شهر بوکانزهطرح توسعه، عمران و حو             72

 

 )فضاي سبز عمومي(ز و پارک ضوابط و مقررات اراضي با کاربري فضاي سب -4-11
 ضوابط و مقررات مربوط به نوع استفاده

 هاي مجازاستفاده

و شهري  ناحيه اياي، هاي محلهاحداث پارک و فضاي سبز عمومي و خدمات وابسته در رده .1

 مجاز است.

سواري، ميدان اسکيت، توليد و تکثير گل و گياه و گلخانه مجاز احداث مسيرهاي ويژه دوچرخه .0

 است.

احداث تأسيسات جانبي مورد نياز فضاي سبز از قبيل کتابخانه، کانون پرورش فکري کودکان  .3

رساني، رساني، برقو نوجوانان، رستوران، مسجد، سرايداري، توالت عمومي، تأسيسات آب

درصد از زمين فضاي سبز را  5هاي تجاري، واحدهاي پذيرايي، مشروط به اينکه بيش از غرفه

 از است.اشغال نکند مج

هايي که کاربري زمين آنها فضاي سبز تعيين شده در صورت حفظ باغ عالوه بر مالکين باغ .4

درصد از سطح باغ را به رستوران، هتل، تاالر  5توانند هاي مجاز ميموارد مندرج در استفاده

پذيرايي و ... که مورد موافقت شهرداري است تخصيص دهند، مشروط بر اينکه باغ بصورت 

ي مورد استفاده قرار گيرد و مکان گزيني و جانمايي قسمت ساختماني مجموعه نيز به تأييد عموم

 شهرداري برسد.

 هاي ممنوعاستفاده

الذکر در هاي مجاز و مشروط فوقاين اراضي صرفاً براي کاربري فضاي سبز عمومي و استفاده .1

 ت.نظر گرفته شده و هر نوع استفاده ديگر از اين اراضي غيرمجاز اس

 تبديل اراضي اين کاربري به هر نوع کاربري ديگر غيرمجاز است. .0

 احداث واحد مسکوني در اين اراضي غيرمجاز است. .3

در صورت انجام هرگونه تغيير کاربري اين اراضي، شهرداري بايد نسبت به تملک و تبديل  .4

 آنها به فضاي سبز عمومي اقدام نمايد.

 ناضوابط و مقررات تفکيک اراضي و احداث ب

 باشد.مترمربع مي 522حداقل مساحت براي کاربري پارک کودکان در مقياس محله  .1

 باشد.مترمربع مي 3222 ناحيهحداقل مساحت براي کاربري فضاي سبز  .0

 باشد.مترمربع مي 5222حداقل مساحت براي کاربري فضاي سبز شهري  .3
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 5و شهري  ناحيه ايهاي درصد و در پارک 12اي هاي محلهحداکثر سطح زيربناي مجاز در پارک .4

 درصد از کل مساحت زمين است.

حداکثر تعداد طبقات ساختمان احداثي يک طبقه است و احداث زيرزمين نيز مجاز است. در فضاهاي  .5

 سبز مقياس شهري تا دو طبقه ساختمان نيز مجاز است.

 ها و فضاهاي سبز عمومي غيرمجاز است.احداث ديوار و حصار به دور پارک .6

 گپارکين

مترمربع مساحت زمين يک واحد  322ها و فضاهاي باز به ازاء هر حداقل تعداد پارکينگ در پارک .1

 پارکينگ عمومي است.

 022اجتماعي يا تفريحي به ازاء هر  ،هاي داراي تأسيسات فرهنگيحداقل تعداد پارکينگ در پارک .0

 مترمربع مساحت زمين يک واحد پارکينگ عمومي است.

مساحت زمين به فضاي  %12مترمربع و بيشتر اختصاص  0222حي و پارک با مساحت براي فضاهاي تفري .3

 پارکينگ عمومي الزامي خواهد بود.

تر براي پارکينگ عمومي الزامي متر از خيابان اصلي 5اي به ميزان نشيني جانبي فضاي سبز محلهعقب .4

 است.
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 يکارگاه -ربري صنعتيمقررات کا ضوابط و -4-10
 در دو شکل قابل استقرار هستند يکارگاهعتي و هاي صنکاربري

مجاز هستند تا در مناطق  زيست، صنايع گروه الفحفاظت محيطبراساس مصوبات سازمان  -الف

صنعتي يا تجاري در داخل محدوده مصوب شهري استقرار يابند. بنابراين، اين نوع صنايع با توجه به 

هاي بسيار )توليدياي توانند در منطقه عملکردهاي محلهمي )نسبت به تقسيمات شهري(سلسله مراتب آنها 

 اي و شهري مستقر شوند.، ناحيهکوچک و غيرمزاحم(

توانند در مناطق ويژه تعيين شده براي ها که فقط ميصنايع بزرگ، خاص و ديگر صنايع و کارگاه -ب

 صنايع، مستقر شوند.

 از زمين  هاي مجازاستفاده

زيست و بنابر ضوابط سازمان محيطکوچک توليدي و تعميراتي در صورتي که  هاياحداث کليه کارگاه .1

از نوع صنايع مزاحم نبوده و صدا، لرزش، دود، گاز، گرما، بو، آلودگي آب و هواي ناشي وزارت صنايع 

 از آنها قابل کنترل باشد.

ياز کارکنان واحدهاي مورد ن )مانند: حمام، رستوران و غيره(احداث واحدهاي خدماتي و رفاهي روزانه  .0

 فوق.

 احداث پارکينگ عمومي وسايط نقليه مراجعين. .3

ها بندي کاربريها که در جداول دستهبندي کاربريتوليدي به تفکيک رده -هاي صنعتيساير کاربري .4

 منعکس شده است.

 به شرح زيرند: بوکانکارگاهي مجاز استقرار در شهر  -صنايع خدماتي 

 رده محلهکارگاهي  -اراضي صنعتي

هاي کوچک خدمات اتومبيل هاي کوچک آهنگري، کارگاههاي کوچک نجاري، کارگاهشامل کارگاه 

 خدماتي فني و کوچک. -هاي صنعتيو انواع کارگاه

 ناحيهکارگاهي رده  -اراضي صنعتي

اطي، هاي توليدي کفاشي، خيانواع خودرو، کارگاههاي سازي، تعميرگاهپنجره هاي در وشامل کارگاه 

 هاي لوازم برقي و الکترونيکي.دوزندگي، گلدوزي، تعميرگاه

 کارگاهي رده شهر -اراضي صنعتي

هاي تعميراتي لوازم برقي هاي توليدي کوچک، کارگاههاي مجاز انواع خودرو، کارگاهشامل تعميرگاه 

فني اتومبيل و چيني و چاپ، گاراژهاي مجتمع خدمات هاي خدمات حروفکارگاه و الکترونيکي مجاز،

هاي هاي مطبوعاتي و انتشاراتي، نيروگاهها، چاپخانههاي مجاز خودرودها، کارواشموارد مشابه تعميرگاه

 .)به شرط رفع آلودگي(برق وصنايع موجود 
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داراي آلودگي برطرف نشدني  سطح شهر استقرار دارند و صنايع غيرمجاز که در وضعيت فعلي در 

وزارت صنعت،  توجه به ضوابط سازمان محيط زيست و باتر بايستي هر چه سريعيا پرهزينه هستند، مي و

 توان موارد زير را برشمرد:به خارج از حريم منتقل شوند. ازجمله اين صنايع ميمعدن و تجارت 

هاي دباغي، پااليشگاه ها، صنايع سنگبري، صنايع شيميايي، صنايع چرمسازي وها، دامداريمرغداري 

هاي مصرف شده وسايط سازي، تصفيه روغنسازي، صنايع کبريتميائي، صنايع تيوپ و الستيکمواد شي

پنبه نسوز،  سازي، ايرانيت وسازي و کاشيسازي، آجرپزي، سفالنقليه، صنايع ساختماني اعم از سيمان

ها، صنايع با خطر نشت راديو اکتيويته، ساالمبورسازي، روده کشسازي، توليد سموم و آفتصنايع مهمات

 پزي و سنگ تراشي.پزي و گچکني و زهتابي رنگرزي پوست و خز، توليد آسفالت، آهکپاک

سريع،  حريم معابر نسبتاً واي، شهري اي، ناحيهها در مناطق عملکردي محلهاستقرار صنايع و کارگاه 

و حل مسائل مربوط به تخليه و بارگيري و همچنين منظرسازي مناسب،  مشروط به غيرمزاحم بودن آنها

 مجاز است.

 هاي ممنوعاستفاده

احداث هرگونه واحد مسکوني به استثناء محل زندگي موقت نگهبان و کارگران موقت در اين کاربري  .1

 ممنوع است.

 هر نوع استفاده ديگري از اين اراضي به استثناء موارد فوق ممنوع است. .0

 وابط مربوط به تفکيک زمينض

مترمربع و يا مطابق ضوابط صنف  022حداقل اندازه قطعات تفکيکي در اين کاربري براي کارگاهها  .1

مورد تأييد و براي صنايع و کارگاه هاي بزرگ طبق ضوابط ويژه  )هر کدام که بيشتر باشد(مربوطه 

 باشد.يک مي هاي ذيربطسازمان

 تابع ضوابط سازمان ذيربط است.راضي صنايع سبک و انبارداري ادرکاربري تفکيک اراضي واقع  .0

 سطح اشغال ساختمان در زمين

سطح قطعه  %52 وتراکم ساختمانيبا اعمال ضوابط فضاي باز به هر حال حداکثر سطح اشغال زمين 

 باشد خواهد بود.ميزمين 

 پارکينگ

 زيربنا، يک واحد است. مترمربع 62حداقل تعداد پارکينگ خصوصي مورد نياز به ازاء هر  .1

 مترمربع زيربنا، يک واحد است. 152حداقل تعداد پارکينگ عمومي مورد نياز به ازاء هر  .0
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 ضوابط و مقررات کاربري اراضي تجهيزات شهري -4-13
 موارد استفاده از زمين

اند پس از هماهنگي احداث عملکردهاي زير در اراضي که با کاربري تجهيزات شهري مشخص شده 

 و ارائه طرح و برنامه خود، داخل محدوده طرح مجاز هستند. )شهرداري(ا سازمان اجرائي طرح ب

 در مقياس محله 

 آوري زبالههاي جمعايستگاه -

 در مقياس ناحيه 

هاي ، جايگاه115بار، اورژانس نشاني، ميادين ميوه و ترههاي آتشآوري زباله، ايستگاههاي جمعايستگاه -

  سوخت

 هردر مقياس ش

 احمرهاي دائمي و مراکز امداد و نجات هاللنمايشگاه -هاي موجودگورستان -

 خارج از محدوده شهر

 بار، حمل و نقل بارها، مرکز حفر بهداشتي زباله، ميدان مرکزي ميوه و ترهانتقال گورستان -

 

 ضوابط و مقررات مربوط به نوع استفاده

 مجاز يهااستفاده

 يهاستگاهيعرضه سوخت و مخازن نفت ا يهاگاهين و جايمپ بنزمانند پ يزات شهرياحداث تجه .1

  مجاز است. ين کاربري، در داخل اينشانآتش

 يهايازمنديرفع ن يفقط برا ين و در هر نوع کاربريدر هر زم يزات شهرياحداث و توسعه تجه .0

 يهاامهننييو آ يو حفاظت يمنيت مقررات و مالحظات ايبا رعا ين و کاربريمجاز در همان زم

 مصوب مجاز است. يربط براساس مقررات قانونيذ يهامربوطه از سازمان

 ممنوع يهااستفاده

 باشد.يشهر مجاز نم يو ... در محدوده قانونشتارگاه، گورستان، محل دفن زباله احداث ک .1

 ممنوع است. ين اراضيدر ا يزات شهرير از تجهيغ يو استقرار هرگونه کاربر ييجانما .0

 

 و احداث بنا يک اراضيضوابط تفک

 باشد.يمترمربع م 522 يزات شهريتجه يحدنصاب کاربر .1

 شود.ين مييتع يتوسط سازمان متول يزات شهريتجه کياس شهر حدنصاب تفکيدر مق .0
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 يهات بوده و از ضوابط و دستورالعمليفاقد محدود يزات شهريمربوط به تجه يهااحداث ساختمان .3

 برسد. يد شهردارييد به تأيبا بافت با يو هماهنگ يه منظرشهرد، اما از جنبينمايت ميتبع يفن

 ها تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است.ن ساختمانيابعاد سطح اشغال و تراکم ا .4

 نگيپارک

 باشد.ياز مينگ مورد نيک واحد پارکي يزات شهرين، تجهيمترمربع زم 122هر  يبه ازا -
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 سات شهرييسأتضوابط و مقررات کاربري اراضي  -4-14
 موارد استفاده از زمين

اند پس از هماهنگي سات شهري مشخص شدهيسأاحداث عملکردهاي زير در اراضي که با کاربري ت 

 و ارائه طرح و برنامه خود، داخل محدوده طرح مجاز هستند. )شهرداري(با سازمان اجرائي طرح 

 در مقياس محله

 هاي عمومي بهداشتي، سرويسهاي تنظيم فشار گاز، آب و فاضالبايستگاه -

 در مقياس ناحيه

 هاي تنظيم فشارهاي آب و فاضالب و پست ايستگاهخانهمخازن آب زميني و هوايي، تصفيه -

 

 ضوابط و مقررات مربوط به نوع استفاده

 هاي مجازاستفاده

که هاي تصفيه آب شهر، مخازن ذخيره آب، تأسيسات مربوط به شباحداث تأسيسات مربوط به شبکه -

رساني، هاي سطحي، تأسيسات مربوط به شبکه برقفاضالب شهري، تأسيسات مربوط به شبکه دفع آب

هاي تقليل فشار و تأسيسات پست برق، نيروگاه برق، تأسيسات مربوط به شبکه گازرساني، ايستگاه

 مربوط به شبکه مخابرات مجاز است.

 هاي ممنوعاستفاده

 باشد.ر محدوده قانوني شهر مجاز نميخانه فاضالب و ... داحداث تصفيه .1

 جانمايي و استقرار هرگونه کاربري غير از تأسيسات و تجهيزات شهري در اين اراضي ممنوع است. .0

 ضوابط تفکيک اراضي و احداث بنا

 )به استثناي پست برق و تأسيسات مخابراتي(باشد. مترمربع مي 522حدنصاب کاربري تأسيسات شهري  .1

 شود.اب تفکيک تأسيسات شهري توسط سازمان متولي تعيين ميدر مقياس شهر حدنص .0

هاي هاي مربوط به تأسيسات شهري فاقد محدوديت بوده و از ضوابط و دستورالعملاحداث ساختمان .3

 نمايد، اما از جنبه منظرشهري و هماهنگي با بافت بايد به تأييد شهرداري برسد.فني تبعيت مي

 ها تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است.اختمانابعاد سطح اشغال و تراکم اين س .4

هاي اداري و دفاتر تأسيسات شهري ترجيحاً در يک طبقه بوده و رعايت ضوابط بهداشتي و ساختمان .5

 ايمني در آنها الزامي است.

 پارکينگ

 باشد.مترمربع زمين، تأسيسات شهري يک واحد پارکينگ مورد نياز مي 122به ازاي هر  -
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 يدارحمل و نقل و انبار يبط و مقررات مربوط به کاربرضوا -4-15
 موارد استفاده از زمين

 در مقياس محله 

 هاي مترواي و ايستگاههاي محلهمعابر و پارکينگ -

 در مقياس ناحيه 

 هاي مسافربريراني شهري، پايانههاي عمومي و اتوبوسمعابر پارکينگ -

 در مقياس شهر

هاي موجود، بنادر، تأسيسات شهري، ايستگاه فرودگاهون شهري و بينهاي مسافربري درمعابر، پايانه -

 هاشهري کوچک و سردخانههاي بينمرکزي مترو، پارکينگ

 خارج از محدوده شهر

 هاهاي و اصلي کاال فرودگاه، سيلو و سردخانهانبار -

 

 ضوابط و مقررات مربوط به نوع استفاده

 مجاز يهااستفاده

نگ، حمل و يپارک ياز کاربريمورد ن يسات و بناهاينها جهت احداث تأست ين اراضياستفاده از ا .1

، انبار مواد يريو بارگ يبارانداز يس، گاراژ، سکوهايسرو يانه مسافر تاکسينقل و انبارها مانند پا

 بار و ... مجاز است.وه و ترهيدان ميخطر، سردخانه، ميب

، يعموم يهانگيلو و پارکيع کاال، سيز توز، انبار، مراکيو مسافربر يباربر يهاانهيجاد پايا .0

ع سبک و يو صنا يآالت کشاورزنيز ماشين و نيه سبک و سنگيط نقليوسا يهارگاهيکارواش، تعم

 نده مجاز است.يرآاليغ

 مجاز است. يو انبار مصالح ساختمان يجاد بازار مصالح ساختمانيا .3

، مراکز يو صنعت ياو حرفه يآموزششگاه، خوابگاه، مهمانسرا، درمانگاه، مراکز ياحداث آسا .4

 15شتر از يها بينکه مجموع کاربريو مسجد مشروط بر ا ياجتماعات و سخنران يهاو سالن يورزش

 درصد سطح پالک را اشغال نکند.

مجزا  يربنا بدون راه وروديدرصد کل ز 5زان حداکثر يبه م يو خدمات يتجار ياحداث واحدها .5

 بالمانع است. يو مسافر يبار يهاانهيرون محوطه و مجموعه پاياز ب
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هاي وسايط نقليه سنگين داخل محدوده طرح هاي باربري، گاراژهاي باز، پارکينگتبصره: استقرار پايانه

هايي در هاي طرح تا به مکانهاي از اين قبيل در وضعيت موجود در طي برنامهممنوع است. کاربري

 گردند.خارج از محدوده طرح منتقل مي

 ممنوع يهافادهاست

اد شده در نظر يمجاز و مشروط  يهاحمل و نقل و انبارها و استفاده يکاربر يصرفاً برا ين اراضيا -

 رمجاز است.يغ ين اراضيگر از ايگرفته شده است و هر نوع استفاده د

 ن و احداث بنايک زميضوابط و مقررات تفک

 باشد.يمترمربع م 322نگ يپارک يحداقل مساحت الزم برا .1

 باشد.يمترمربع م 0222اس شهر يمق يعموم يانبارها يحداکثر مساحت الزم برا .0

 باشد.ين ميدرصد مساحت زم 5 ينگ عموميپارک يحداکثر سطح اشغال ساختمان .3

 باشديک طبقه مي و ...( ي)اتاق نگهباننگ يپارک يحداکثر تعداد طبقات ساختمان .4

 درصد است. 05انه حمل و نقل ياجهت احداث پ يساختمان يهاحداکثر سطح اشغال توده .5

 باشد.يدرصد م 52در انبارها  يحداکثر سطح اشغال مجاز ساختمان .6

 باشد.يطبقه م 0حداکثر تعداد طبقات در انبارها  .7

 است. يالزام ينشاند سازمان آتشييو اخذ تأ يمنيت موارد ايرعا .8

 شود. ينيبشيد پيبا يتيفعال يم در فضاهايه و نور مستقين تهويتأم .8

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 78                    ضوابط و مقررات

 

 ضوابط عمومي -5

 ضوابط و مشخصات عمومي نوسازي -5-1

در طرح توسعه و عمران مبحث سيماي شهري مورد توجه خاص قرار گرفته و قرار دادن اماکن  

از جمله تمهيداتي است که در اين باره انديشيده شده است.  معابر اصلي،عمومي در سيماي شهري 

 در احداث بناهاي عمومي ضرورت دارد:هاي زير براي تکميل اين اصول، رعايت ضابطه

 وند.احداث ش )تهيه شده به وسيله متخصص(بناهاي عمومي از طريق طرح هاي متناسب و فکر شده  :يک

 در طرح اين ابنيه اثرات محيطي آنها و نقش سيماسازي شهريشان مدنظر قرار گيرد. دو:

شند تا نقش مؤثري در سيماسازي شهري فضاي باز ابنيه عمومي بايد با فضاي باز عمومي مرتبط با سه:

داشته باشند. بنابراين، اين فضاها نبايد به وسيله ديوارهاي بسته از فضاهاي عمومي جدا شوند. استفاده 

هاي درختان ومشابه در اين ارتباط بسيار کارساز است. اين ضابطه درباره از ديوارهاي مشبک، رديف

وري است بناهايي با اين ويژگي هر چه زودتر سيماي ظاهري بناهاي موجود نيز صادق والزم است. ضر

 خود را تصحيح کنند.

شود. در صورت نياز به ها، درها و روي ديوارها توصيه نميهاي فلزي مقابل پنجرهنصب نرده :چهار

ها، نياز مزبور به هنگام طراحي مطرح گردد تا از طريق کوچک ها و پنجرههاي حفاظتي براي درهنرده

 ها به اين امر اقدام شود.ها و درها و ديگر روشردن تقسيمات پنجرهک

سازي ضوابط همجواري در احداث بناهاي عمومي از ديگر عوامل سيماسازي شهري و همگون پنج:

 شود:کردند. در اين جهت ضوابط زير ارائه ميبناهايي است که در جوار يکديگر احداث مي

هاي مجاور متصل نشوند تا از ايجاد يک ديواره بسته يکپارچه در ساختمان االمکان بناهاي عمومي بهحتي .1

 جوار معابر جلوگيري شود. رعايت اين ضابطه براي واحدهاي داراي عملکرد عمومي که عرض آنها

در  %05عرض پالک در طبقات همکف و اول و دوم و  %02متر باشد، به ميزان حداقل  10بيش از 

 در طبقات پنجم به باال الزامي است. %23طبقات سوم و چهارم و 

نماسازي براي تمام سطوح نمايان ساختمان، اجباري است. حتي اگر در طرفين بنا و مجاور قطعه همسايه  .0

به باال بالمانع است. ولي بايد  182باشند که در اين صورت احداث نورگير نيز در اين ديوارها از ارتفاع 

)در سطح در صورت احداث بنا در مجاور آن خللي به نورگيري اين نورگير به شکلي عمل کند که 

 فضا ايجاد نشود. حداقل(

 نشيني داشته باشد.متر از سطح ديوار عقبها حداقل بايستي بيست سانتيسطح پنجره .3

 نشيني در ورودي اصلي ساختمان نسبت به ديوار حداقل بايستي يک متر باشد.عقب .4

 ل بنا با ابنيه مجاور ممکن نيست، ضوابط زير بايستي رعايت گردد:هايي که عدم اتصادر مورد پالک 
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هاي داراي ديد نشيني داشته باشد، ديوارهدر صورتي که بنا نسبت به بناي ساخته شده همسايه عقب -

بناي مجاور بايستي مشابه بناي در دست احداث و يا بناي ساخته شده قبلي توسط مالک بناي در دست 

 .احداث نماسازي شود

بناي در دست احداث با واحد ساخته شده مجاور بايستي همسطح باشد و در صورت  )قائم يا افقي(سطح  -

 متر باشد. 5/1وجود اختالف سطح اين اختالف نبايستي بيشتر يا کمتر از 

شود که ثر در سيماسازي شهري است. لذا پيشنهاد ميؤاحداث فضاهاي تجاري خود از عوامل م شش:

تنها سرقفلي آن واگذار شود تا بتوان  هاي تجاري به صورت جمعي احداث گردند وبه طور قطع فضا

بر حفظ سيما و عملکرد آن در طول عمر بنا نيز تسلط داشت. به عالوه ضوابط زير نيز به هنگام 

 هاي تجاري ارائه گردد:واگذاري بخش

زم است فضاي کافي براي انبار هرگونه انبار و تجمع اجناس در خارج از مغازه ممنوع است. بنابراين ال .1

 ها در نظر گرفته شود.مورد نياز مغازه 

 ي)شورا يت شهريريمد ينهادهاها، درهاي حفاظ، تابلو و نام بدون توافق هرگونه تغيير در نما، ويترين .0

 غيرمجاز خواهد بود. (يشهر و شهردار ياسالم

 و نگهداري شود.فضاي سبز همجوار بخش هاي تجاري بايد به طور کامل حفاظت  .3

غربي بايستي حداقل يک رديف درخت در قسمت جنوبي خيابان کاشته شود تا  -در معابر شرقي هفت:

پذير باشند سايه مناسب تابستاني را در سطح معبر فراهم آورند. همچنين اين درختان بايد از نوع خزان

 تا در زمستان آفتابگيري معبر را مختل نسازند.

 

 مربوط به تفکيک اراضي مقررات عمومي -5-0

رمجاز مطلقاً ممنوع يغ يهايبه کاربر ين با هر ابعاد و مشخصاتياختصاص دادن هرگونه قطعه زم .1

 باشد.يم

مجاز  يدر هر حوزه کاربر يک اراضيتفک ين شده برايمشاع، تنها طبق ضوابط تدو يک اراضيتفک .0

 باشد.يم

ک يو تفک يبندقطعه يت طرح به موجب سند رسمب و ابالغ ضوابط و مقررايکه قبل از تصو يهائنيزم .3

طرح نباشند و  يهاابانير شبکه خياخذ نشده باشد، چنانچه در مس يکن پروانه ساختمانياند، لدهيگرد

ند با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قانون، از نظر طرح، يد ننمايک جديتفک يز تقاضاين نيمالک

 باشند.يقابل قبول م يکيقطعات تفک
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اند خود نموده يهانيک زمياقدام به تفک يکه براساس ضوابط و مقررات قبل يهائنين زمي: مالک1بصره ت

ده؛ در يآنها صادر نگرد يبرا يقرار گرفته؛ لکن سند رسم يد شهردارييآن مورد تأ يکيو قطعات تفک

د يک جديک آنان لغو و تفکيک براساس طرح را داشته باشند، مجوز تفکيتفک يکه تقاضا يصورت

 گردد.يبراساس ضوابط و مقررات طرح انجام م

مشمول بند فوق، که از نظر طرح قابل قبول باشند، در زمان اخذ پروانه  يکيه قطعات تفکي: کل0تبصره 

 يباشند که اراضيم يهائنينحوه استفاده از زم يت ضوابط و مقررات ساختمانيملزم به رعا يساختمان

 ده است.آنها در آن محدوده واقع ش

 د.ييد باشأتمورد يد با ضوابط طرح منطبق و توسط شهرداري با مجوز هرگونه تفکيک قطعات .4

هاي تفکيکي براي هر يک از قطعات زمين تفکيک شده نحوه دسترسي به معابر و عرض در طرح .5

بايست مشخص ها و ضوابط مربوط به معابر طرح توسعه و عمران ميهاي تعيين شده در نقشهخيابان

 ردد.گ

در مصارف غيرانتفاعي شهر نظير درماني، اداري، تأسيسات و تجهيزات آموزشي و غيره ضوابط مصوبه  .6

تهيه شده ارجحيت دارد  )که هماهنگ با ضوابط موجود(ارگان هاي ذيربط بر ضوابط طرح توسعه و عمران 

 گردد.و در صورت فقدان ضابطه مصوب، ضوابط طرح توسعه و عمران اعمال مي

بايست طرح تفصيلي و اجرايي تهيه و پس از شهري مي المنفعهعامهاي مصارف کليه استفادهبراي  .7

 ربط براي تفکيک ساختمان اقدام کرد.ييد مراجع ذيأت

شهر وحريم آن مجاز نخواهد بود مگر با رعايت ضوابط و محدوده  اراضي زراعي در ها وتفکيک باغ .8

 مقررات مربوطه.

درقسمتي از آنها ساختمان احداث گرديده است، رعايت ضابطه درصد پوشش هايي که تفکيک پالک در .8

 طبقه همکف نسبت به کل زمين الزامي است.

چنانچه در چند قطعه تفکيکي قصد احداث يک ساختمان باشد، قطعات تفکيکي قبل از صدور پروانه  .12

 بايست تجميع گردند.مي
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 مقررات ساختماني -5-3

هاي طرح توسعه و عمران به اني، رعايت سطح مجاز زيربنا درانواع کاربريدر زمان صدور پروانه ساختم -1

 شرح زير الزامي است:

سطح مجاز زيربنا در ناحيه مسکوني مطابق با ضوابط تراکم و با رعايت عدم مشرفيت درنظرگرفته  -1-1

 شود.مي

 42/0از کف از  گردد، مشروط بر اينکه ارتفاع آنسطح پيلوتي در محاسبه سطح کل زيربنا منظور نمي -0-1

 متر تجاوز ننمايد.

ارتفاع  5/1حداکثر کف طبقه همکف با )باشد متر مي 62/5: حداکثر ارتفاع ساختمان يک طبقه 1تبصره 

در  شود.ر طبقه بعدي سه متر اضافه ميبراي ه متر جان پناه(سانتي 82ارتفاع ساختمان با  32/3، از حياط

 متر خواهد بود. 52/6کثر ارتفاع ساختمان يک طبقه صورت احداث پيلوت به جاي زيرزمين حدا

نمايد و توسط اي که در طبقه همکف دو معبر عمومي مختلف را به يکديگر متصل ميفضاهاي سرپوشيده -3-0

 مالک براي عبور و مرور عمومي به شهرداري واگذار شود، جزو سطح ساختماني محاسبه نخواهد شد.

 کل زمين %122ي در سطح شهر رادا -اريحداکثر سطح مجاز زيربنا در ناحيه تج -3-3

 درصد کل زمين 52همکف  -3-4

 در زمان صدور پروانه ساختماني رعايت ضوابط و مقررات طرح در مورد ديوارهاي جانبي و -0

 نماسازي، به شرح زير الزامي است:

االمکان سعي شود، ارتفاع آنها هاي فاصله دار نيز در زمان صدور پروانه حتيدر ساختمان 0-1

 و نماهاي آنها مشابه باشدهماهنگ 

متر نسبت به  3اي کمتر از تواند در فاصلههواکش در هيچ يک از سطوح خارجي ساختمان نمي 0-0

 ملک مجاور احداث گردد.

هايي که به صورت جدا ساخته رعايت حداقل سه متر فاصله نسبت به ملک مجاور ساختمان 0-3

 شوند، الزامي است.مي

ف هاي مختلآمدگيرعايت ضوابط و مقررات طرح در مورد پيش در زمان صدور پروانه ساختماني، -3

 درگذرها به شرح زير الزامي است:

آمدگي در گذر از بري که شهرداري براي گذر معين کرده، حساب خواهد شد ولو پيش 3-1

ها از اين بر تجاوز کرده باشند. براي اجتناب از بروز مخاطرات اينکه بعضي از ساختمان

اي هاي هوايي برق، استعالم از شرکت برق منطقهبا کابلرخورد باحتمالي ناشي از 

 الزامي است.
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متر کمتر  5/3ها در طبقات باال از طبقه همکف نبايد از يوانآمدگي اارتفاع زير پيش 3-0

 باشد.

شود، مجاز خواهد هايي که در زير ذکر ميي فقط تا اندازههاي جزئآمدگيحداکثر پيش 3-3

 بود:

 متر است.سانتي 5گذرها،  سنگ زيربنا در کليه 

 سانتي متر. 12ها به اشکال مختلف و مجردي، در کليه گذرها، ستون 

 متر بيشتر است به طريق زير اجازه داده  8باز فقط در گذرهايي که عرض آنها از  بالکن

 شود:مي

 رو.آمدگي مساوي با عرض پيادهدر گذرهاي به عرض هشت الي ده متر، حداکثر پيش 

 متر. 05/1متر  15الي  12به عرض  در گذرهاي 

  ،متر. 35/1در گذرهاي به عرض پانزده متر به باال 

 متر به صورت زير مجاز است. 10تر از ايوان هاي بسته، فقط در گذرهاي عريض 3-4

 آمدگي يک متر.متر، حداکثر پيش 02الي  10در گذرهاي به عرض  3-5

طول جبهه مشرف به خيابان هاي بسته هر اشکوب نبايد از يک سوم مجموع طول ايوان 3-6

 ساختمان بيشتر باشد.

که ضوابط زير در بان آزاد است، مشروط بر اينآمدگي به منظور سايهدر ساختمان هرگونه پيش -4

 :آنها رعايت گردد

متر کمتر باشد و  35/0رو از هاي آفتابگير نبايد از کف پيادهترين نقطه پردهارتفاع پايين 4-1

رو بوده و در هيچ حال بيش از سه متر نخواهد م عرض پيادهها حداکثر دو سوآمدگيپيش

 بود.

ترين نقطه آنها هاي الوان از هر نوع، بايد طوري باشد که پايينآمدگي تابلوها و آگهيپيش 4-0

 رو ممنوع است.رو کمتر از سه متر نباشد. نصب تابلو در پيادهاز کف پياده

متر خواهد بود و در هيچ حال سانتي 35ر هاي ناودان در لبه بام حداکثآمدگي لولهپيش 4-3

 اي به طرف گذر مجاز نيست.هاي شرهنصب ناودان

 رو ممنوع است.بان در پيادهاحداث هر نوع راه 4-4

 شود، ممنوع است.هاي بخاري، که از سطح نماي ساختمان خارج مينصب لوله 4-5

 متر تجاوز کند.سانتي 15آمدگي درهاي تاشو نبايد از پيش 4-6
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 ابط احداث و توسعه معابرضو -5-4

از زمان تصويب و ابالغ ضوابط مقررات طرح توسعه و عمران شهر، رعايت ضوابط و مقررات  .1

نشيني در صدور مجوز براي تفکيک يا براي معابر، در زمان تعيين بر و کف و ميزان عقب

 ساختمان الزامي است.

موظف است با توجه به  براي کليه مسيرهاي احداث مصوب طرح توسعه وعمران، شهرداري .0

هاي اجرايي را با توجه به قوانين هاي طرح تفصيلي خط پروژه آنها را مشخص و نقشهنقشه

 ملکي پياده کند.

هاي طرح توسعه و عمران مشخص هاي محلي که تعريض يا احداث آنها در نقشهبراي کوچه .3

ورتي که تعريض آنها نشده است، در اصل اين نوع معابر تعريض يا احداث نمي شوند. در ص

متر  3نشيني به ميزان متر بايد رعايت شود. عقب 6بسيار ضرورت داشته باشد، حداقل عرض 

 از محور وسط معابر موجود تا لبه ديوار بايد صورت بگيرد.

 32آورند با طول کمتر از هاي بن بست که دسترسي به نقاط مسکوني را فراهم ميعرض کوچه .4

 متر. 8متر به باال حداقل  32ا طول متر و ب 6متر و حداقل 

 متر. 10سازند، حداقل بست که دسترسي به خدمات عمومي را ميسر ميهاي بنعرض خيابان .5

 122کننده تقاطع دارند، با طول کمتر از وپخشهاي جمعباز که با خيابانهاي بنعرض خيابان .6

 متر. 12متر به باال حداقل  122متر و با طول  8متر، حداقل 

هاي درجه دوم تقاطع دارند، با طول باز که حداقل از يک طرف با خيابانهاي بنرض خيابانع .7

 متر. 10متر به باال حداقل  122متر و با طول  122کمتر از 

هاي عبوري تقاطع دارند، با طول باز که حداقل از يک طرف با خيابانهاي بنعرض خيابان .8

 متر. 16متر به باال، حداقل  122 متر و با طول 10متر حداقل  122کمتر از 

بست در زمان هاي بنرعايت ضوابط و مقررات زير براي عبور و مرور برگردان در خيابان .8

 نشيني براي تفکيک يا ساختماني الزامي است.تعيين ميزان عقب

متر دارند داشتن فضايي براي دور زدن خودروها  02هايي که طول بيشتر از بستبراي کليه بن .12

شوند، بايد حداقل شعاعي مي است. اين فضاها در صورتي که به صورت دايره ساخته ميالزا

 10×  62/3متر داشته باشند، و اگر به صورت مستطيل هستند بايد حداقل به ابعاد  8معادل 

 تر عمود بر طول خيابان باشد، ساخته شوند.متر، که بعد بزرگ
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 ضوابط و مقررات مربوط به پاركينگ -8-8

در زمان صدور پروانه ساختمان رعايت ضوابط و مقررات زير براي ايجاد پاركينگ در واحدهاي  .1

 تماني الزامي است.ساخ

بيني شده است، با توجه به ضوابط در هاي مختلف در آنها پيشدر كليه واحدهاي ساختماني، كه استفاده .2

 گردد.هاي سطح كل پاركينگ محاسبه ميهر يك از استفاده

رسد، عدد گرد شده مالک عمل : در مواردي كه محاسبه تعداد كل پاركينگ به عدد اعشاري ميتبصره

 است.

هاي شهري در ضوابط و مقررات هر كاربري طوح مورد نياز براي پاركينگ در هر يك از كاربريس -

 توضيح داده شده است.

 (: ميزان حنصاب پاركينگ در كاربري هاي مختلف شهري11-8جدول شماره )
 نوع كاربري

 

 مقياس عملکرد

 شهري و فراشهري منطقه اي ناحيه اي و محله اي

به ازاي هر پاركينگ  2/1 تجاري

 واحد تجاري

پاركينگ به ازاي هر  2/1

 واحد تجاري

مترمربع تجاري  22به ازاي هر 

 يك واحد پاركينگ

 مطابق با ضوابط سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس آموزشي

 نفر دانشجو يك واحد پاركينگ 22به ازاي هر  آموزش عالي

 هداشتي يك واحد پاركينگمترمربع درمانگاه و مراكز ب 122به ازاي هر  - درماني

 تخت يك پاركينگ 8بيمارستان، زايشگاه و مراكز درماني به ازاي هر  -

 مترمربع زيربنا يك واحد پاركينگ 28به ازاي هر  انتظامي -اداري

 براساس ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گردشگري-تفريحي

 ربنا يك واحد پاركينگمترمربع زي 82ب ازاي هر  مذهبي

مترمربع مساحت زمين يك واحد  122ها و فضاهاي باز به ازاء هر حداقل تعداد پاركينگ در پارک سبز و باز

 پاركينگ عمومي است.

 براساس ضوابط، دستورالعمل ها و استانداردهاي مرتبط به نوع فعاليت ورزشي ورزشي

 باشدجهيزات شهري يك واحد پاركينگ مورد نياز ميت مترمربع زمين 122به ازاي هر  تجهيزات شهري

 باشدشهري يك واحد پاركينگ مورد نياز مي مترمربع زمين تاسيسات 122به ازاي هر  تاسيسات شهري

 صنعتي
 

 مترمربع زيربنا، يك واحد است 02حداقل تعداد پاركينگ خصوصي مورد نياز به ازاء هر  -

 مترمربع زيربنا، يك واحد است 182به ازاء هر  حداقل تعداد پاركينگ عمومي مورد نياز -
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 هاي ارتباطيهاي واقع در تقاطع شبکهشرايط ساختمان در زمين -5-6

اطي ساخته شوند عالوه بر ضوابط و هاي ارتبهايي که در قطعه زمين واقع در تقاطع شبکهکليه ساختمان .1

را هاي تفصيلي توجه به ضوابط طرح بانشيني به عنوان پخ بايد عقب مقررات مربوط به خود الزاماً

 رعايت کنند.

آمدگي طبقات فوقاني ساختمان در بخشي از محدوده ساختمان که به علت پخي در طبقه احداث پيش .0

متر کف معبر مرتفع باشد با  4حد ارتفاع زيرين بيش از  شود، مشروط بر اينکههمکف احداث نمي

 رعات اصول ايستائي ساختمان بالمانع خواهد بود.

 

 ديوارها مقررات مربوط به حصارها و -5-7

 متر است.سانتي 032حداکثر ارتفاع کليه حصارها وديوارها از کف معبر مجاور  .1

صوص بانوان و استخرها کليه حصارها و هاي مخهاي مسکوني، آموزشي، ورزشيبه غير از کاربري .0

 ها بايد الزاما به صورت نرده و ديوار کوتاه احداث شوند.ديوارهاي کليه ديگر کاربري

هاي موجود بايستي با وضعيت همسايگيمي هاي کليه حصارها الزاماًکوتاه رنگ، ارتفاع و جنسيت ديوار  .3

 مطابق يا هماهنگ باشند.

مثال: استفاده از  با مصالح متداول در احداث حصار و نرده انجام گردد.يستي باکليه تدابير ايمني مي .4

 ها مجاز نيست.سيستم خاردار در منتها عليه فوقاني نرده

 

 ضوابط احداث بالکن-5-8

به  يمتر 10معابر  يرمجاز و در بااليمتر غ 10ر يه معابر زيدر کل يآمدگشيا پيجاد بالکن يا .1

 ف شده باشد.يزان مجاز تعرير به صورت جدول از ميگصورت صرفاً تراس و باران

 يمتر و برايسانت 82 حداکثر متر به عمق 02متر تا  10 يهاابانيدر خ يآمدگشياحداث پ .0

 .باشديمتر مجاز ميسانت 102 عمق حداکثرمتر به باال به  02ابان يخ

د و سطح آن مطابق متر کمتر باش 5/3د از يرو، نباادهينسبت به کف پ يآمدگشيارتفاع پ .3

 .ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد

 رمجاز باشد.يزان غيبالکن معبر به هر م يشهر يهادانيتبصره: دور م
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 هاي مختلفهاي مجاز کاربريمقررات مربوط به همجواري و دسترسي -5-8

احمت همجواري عملکردهاي عمومي خدمات شهري که نسبت به بعضي از عملکردها داراي مز 

 هستند، به شرح زير ممنوع است:

 هاي بستري هستند.ها و مراکز درماني که داراي بخشهمجواري واحدهاي آموزشي با بيمارستان .1

هاي ها و مراکز درماني که داراي بخشهمجواري واحدهاي ورزشي با واحدهاي آموزشي، بيمارستان .0

 بستري هستند.

ها و مراکز درماني که داراي ي آموزشي، بيمارستانهمجواري واحدهاي تفريحي کودکان با واحدها .3

 هاي بستري هستند.بخش

هاي ها و ديگر کارگاهسازيها، در و پنجرهها، نجاريهاي صنعتي کوچک مثل آهنگريهمجواري کارگاه .4

هاي ها و مراکز درماني که داراي بخشکوچک توليدکننده صدا با واحدهاي آموزشي، بيمارستان

 بستري هستند.

هاي اداري و تجاري، به صورت واحدهاي مختلط تأمين در همجواري واحدهاي مسکوني با ساختمان .5

هاي مربوط به واحدهاي مسکوني از دسترسي مستقل براي واحدهاي مسکوني و جدايي بخش پارکينگ

 هاي عمومي الزامي است.پارکينگ

ها از فضاهاي ند. اختالط دسترسيبايستي دسترسي مستقيم به معابر داشته باشها ميکليه کاربري .6

 .هاي ديگر ممنوع استاختصاصي کاربري

هاي مختلف، مشروط به اينکه فضاهاي عمومي ها از فضاهاي عمومي در کاربري: تأمين دسترسيتبصره

 از فضاهاي اختصاصي تفکيک ناپذير باشد، مجاز است.

اي عمومي ممنوع و فقط در هها بجز مسکوني از کوچهدسترسي و ورودي اصلي کليه کاربري .7

 متر مجاز خواهد بود. 10باز اختصاصي با عرض صورت ايجاد کوچه بن

درجه يک ممنوع  شرياني ها و معابرها، آزادراهها، اتوبانها از بزرگراهدسترسي مستقيم کليه کاربري .8

 است.

ها و ها، اتوبانايجاد تمهيدات ويژه دسترسي طبق مقررات و مشخصات فني مجاز در احداث بزرگراه .8

هاي جنگلي، مراکز جنگلي، مراکز بزرگ درجه يک براي دسترسي به پارکشرياني ها و معابر آزادراه

هاي ها، پايانهوسعت زياد، پارکينگ هاي باهاي بزرگ فصلي، کاربريتفريحي، مراکز ورزشي، نمايشگاه

 ها و موارد مشابه به ديگر الزامي است.حمل و نقل، پمپ بنزين

ها، گمرک، واحدهاي بنزين، انبارها، پمپهاي حمل و نقلدسترسي کليه عملکردهاي پرتردد از قبيل پايانه .12

هاي فصلي و عملکردهاي تفريحي به صورت مستقيم و در نظر نگرفتن تمهيدات الزم صنعتي، نمايشگاه
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طريق معبر فرعي يا  فقط از الذکر الزاماًهاي فوقدسترسي از کليه درجات معابر ممنوع و کاربري

 مجاز به دسترسي با معابر شهر هستند. )مسير سرويس(اختصاصي 

 

 هاي مشترک و عموميضوابط مربوط به احداث پارکينگ -5-12

هاي بخش هائي که داراي کاربري مختلط با واحدهاي مسکوني هستند، تفکيک پارکينگدر ساختمان .1

 ها الزامي است.مسکوني از ديگر بخش

هاي پارکينگ با بزرگي بيش از هاي بهداشتي شامل توالت، دستشويي و حمام در محلواحد بينيپيش .0

 ي و پناهگاه شدن محل الزامي است.دستگاه اتومبيل براي مواقع اضطرار 52

 درجه يک مجاز نيست. هاي اصلي وهاي عمومي به خياباندسترسي مستقيم پارکينگ .3

هاي اداري و تجاري و تبديل هاي باالخص کاربريه کاربريهاي عمومي کليمحدوديت استفاده پارکينگ .4

 ها به وضعيت اختصاصي ممنوع است.بخشي يا کليه پارکينگ

 

 ها عمومي و امالک مجاورها، ميدانضوابط و مقررات بازشوها به طرف معابر، پارک -5-11

هاي ها، بجز کاربريکاربريمتر در طبقه همکف کليه  0تر از ارتفاع تعبيه پنجره و بازشو با کف پايين .1

 تجاري، پذيرايي و جهانگردي، صنعتي، تفريحي و حمل و نقل به سمت کليه معابر ممنوع است.

 ممنوع است. احداث بازشو به سمت امالک مجاور مطلقاً .0

ها به سمت فضاي باز امالک کليه کاربري متر در 0تر از ارتفاع تعبيه پنجره و بازشو با کف پائين .3

 سط حياط خلوت و پاسيو ممنوع است.طريق وا مجاور از

 يهاها و ميدانها در طبقات باالتر از همکف از معابر عمومي، پارکاشراف و نورگيري کليه کاربري .4

 عمومي مجاز است.

 عمومي مجاز است. مياديناحداث بالکن به سمت  .5

 ها و فضاي باز امالک مجاور ممنوع است.احداث بالکن به سمت پارک .6
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 )کمپينگ(ضوابط مربوط به اقامت موقت  -5-10

اراضي جنگلي و حاشيه شهر و از محدوده  در خارج )کمپينگ(براي اقامت موقت ايجاد فضاهايي  .1

 ها مجاز است.رودخانه

 سوزي وطوفان()جنگ، سيل، زلزله، آتشدر شرايط استثنائي و اضطراري از قبيل وقوع حوادث غيرمترقبه  .0

ها از طريق مديريت هاي جنگلي، محوطه ورزشگاههاي عمومي و پارکينگکاسکان واقامت موقت در پار

 است. ذيربط بالمانعاجرايي شهر و کنترل توسط سازمان 

احمر به انجام خواهد صالح و سازمان هاللهاي ذياين خصوص تدابير الزم توسط سازمان در 

 رسيد.
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 هاها و دسترسيمقررات راه ضوابط و -6
 معابر شرياني

صورت احداث از جنوب تا شمال شهر  کمربندي شهر است که در بوکاننها راه شرياني در شهر ت .1

 امتداد خواهد يافت.

ها سطح مجاز است و فاصله اين تقاطعهاي غيرهمدسترسي معابر ديگر به شرياني فقط از طريق تقاطع .0

 کيلومتر باشد. 5/0نبايستي کمتر از 

 متر است. 45حداقل عرض سواره  .3

هاي اضطراري نيز در نظرگرفته مي براي توقف متر و 3عنوان شانه اضطراري رو بهل عرض پيادهحداق .4

 شود.

 .کيلومتر 5/0 )فقط از نوع غيرهمسطح(ها حداقل فاصله بين تقاطع .5

 نسبت عرض به طول معبر بزرگراه شرياني محدوديتي ندارد. .6

 درصد. 4حداکثر شيب طولي جاده  .7

 متر است. 35از طرف دروني  متر و 152بيروني عرض حريم معبر از هر طرف  .8

 اي در مسير کمربندي ممنوع است.پارکينگ حاشيه .8

امکان ارتباط طرفين معبر از طريق زيرگذر يا روگذر مسير خواهد بود. عبور عابر پياده همچنين  .12

 هاي شرياني ممنوع است.معلولين جسمي و حرکتي از بزرگراه

 و عبور موتور سيکلت با رعايت سمت حرکت راست مجاز است.ممنوع عبور دوچرخه از کمربندي  .11

 

 شريانيخيابان درجه يک 

راهي است که در طراحي و بهره برداري از آن، به جابجايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي 

شود. راههاي شرياني درجه يک داراتي عملکرد برون شهري اند و با اعمال درجات مختلف در کنترل 

 ه آزادراه، بزرگراه و راه عبوري دسته بندي مي شوند.دسترسي ب

در شهرهاي کوچک و متوسط، راه شرياني درجه يک معموال قسمتي از شبکه راههاي برون شهري است  .1

 که از داخل يا نزديک شهر مي گذرد.

 کيلومتر است. 065هاي درجه يک ها در خيابانحداقل فاصله بين تقاطع .0

کيلومتر،  122تا  82هاي شرياني درجه يک به ترتيب براي آزادراه  سرعت طرح براي انواع راه .3

 کيلومتر است. 122تا  82بزرگراهها 

 درصد است. 4هاي درجه يک خيابانطول حداکثر شيب  .4
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متر  45هاي درجه يک حداقل )مجموع کل عرض خيابانمتر  5/7هاي درجه يک عرض حريم معبر خيابان .5

 .است(

 هاي درجه يک ممنوع است.معابر خيابان اي در طولپارکينگ حاشيه .6

 امکان ارتباط طرفين معابر درجه يک از طريق زيرگذر و روگذر مجاز است. .7

هاي همسطح مجهز به چراغ راهنمايي کشي در محل عرض تقاطعارتباط مسيرهاي پياده از طريق خط .8

 براساس اخطار چراغ مجاز و ميسر است.

ت نکات فني ساختار هندسي محل براي عبور و مرور معلولين در محل ارتباطي مسيرهاي پياده رعاي .8

 جسمي و حرکتي الزامي است.

 

 شرياني 0هاي درجه خيابان

راهي است که در طراحي و بهره برداري از آن، به جابجايي وسايل نقليه موتوري برتري داده مي 

ههاي درون شهري را شود.راههاي شرياني درجه دو داراي عملکرد درون شهري اندو شبکه اصلي را

 تشکيل مي دهند.

 0هاي درجه با معابر ديگر به صورت همسطح مجاز است. اتصال خيابان 0هاي درجه نوع تقاطع خيابان .1

 ها مجاز است.هاي درجه يک و بزرگراهبا خيابان

خط برگشت به عالوه معادل يک خط  0خط رفت و  0، معادل 0هاي درجه تعداد خطوط عبوري خيابان .0

 اي است.ري در هر سمت براي پارکينگ حاشيهعبو

متر جهت عبور دوچرخه در هر سمت معبر  5/1، اختصاص مسيري به عرض 0هاي درجه در خيابان .3

 مجاز ولي الزامي نيست.

اي و بدون متر با احتساب پارکينگ حاشيه 18معادل  0هاي درجه رو خيابانحداقل عرض سواره .4

 متر است. 14اي ن احتساب پارکينگ حاشيهاي و بدواحتساب پارکينگ حاشيه

 متر است. 3هاي درجه دو رو خيابانحداقل عرض پياده .5

 درصد است. 6معادل  0حداکثر شيب معابر درجه  .6

 متر است. 522معادل  0هاي درجه ها در خيابانحداقل فاصله بين تقاطع .7

 مجاز است. 0هاي درجه اي در مجاورت خيابانپارکينگ حاشيه .8

 متر بايستي در نظر گرفته شود. 0رکينگ حداقل عرض پا .8

 522ها عابرين به فواصل کشيبه طريق عرضي هم سطح از محل خط 0امکان ارتباط طرفين معابر درجه  .12

 متري مجاز است.
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 متري مجاز است. 522ها به فواصل کشي در محل تقاطعارتباط مسيرهاي پياده از خط .11

رعايت نکات فني ساختار هندسي محل جهت عبور و مرور و محل عبور عابرين  کشيدر محل خط .10

 معلولين جسمي و حرکتي الزامي است.

 

 هاي محلي خيابان 

خياباني است که در طراحي و بهره برداري از آن نيازهاي وسايل نقليه موتوري، دوچرخه سوار و  

 پياده با اهميت يکسان رعايت مي شود.

 0فقط به معابر درجه  محليهاي سطح مجاز است. اتصال خيابانهاي اين خيابان به صورت همنوع تقاطع .1

 مجاز است. 

، يک تا دو خط رفت و يک تا دو خط برگشت به عالوه معادل محليهاي تعداد خطوط عبوري خيابان .0

 اي است.يک خط رفت و برگشت در طرفين براي پارکينگ حاشيه

متر عرض در هر سمت عبوري  5/1اص معادل مجاز بوده لذا اختص محليهاي عبور دوچرخه از خيابان .3

 به عنوان مسير پياده براي اينگونه معابر ممکن ولي الزامي نيست.

متر و بدون احتساب  16اي با احتساب پارکينگ حاشيه محليهاي خيابان رو درحداقل عرض سواره .4

 متر است. 10اي پارکينگ حاشيه

 متر است. 0ل دمعا محليهاي رو در خيابانحداقل عرض پياده .5

 متر است. 052معادل  محليهاي ها در خيابانحداقل فاصله بين تقاطع .6

 کيلومتر است. 0ها معادل نسبت به عرض اين خيابان محليهاي حداکثر طول خيابان .7

 درصد است. 8معادل  محليحداکثر شيب خيابان  .8

جاز پارکينگ در هر سمت مجاز است. حداقل عرض م محليهاي اي در مجاورت خيابانپارکينگ حاشيه .8

 متر است. 0

متري ميسر خواهد  122به فواصل  محليها در عرض معابر کشياز طريق خط محليارتباط طرفين معابر  .12

 بود.

مرور معلولين  عبور و ها و عبور عابرين پياده وکشيرعايت نکات فني ساختار هندسي در محل خط .11

 جسمي و حرکتي الزامي است.

به عمق  محليمتر از کف معبر، در معابر  4ان و بالکن با رعايت حداقل ارتفاع آمدگي ساختمپيش .1

 متر مجاز است. 5/1حداکثر 
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 هاي دسترسيخيابان

 آورند.ها و منازل مسکوني را فراهم ميبندي ارتباطي بوده و دسترسي به ساختمانآخرين رده .0

هاي هاي دسترسي فقط به خيابانياباننوع تقاطع معابر دسترسي به طريق هم سطح مجاز است. اتصال خ .3

 در ساير موارد غيرمجاز است. مجاز و محلي و  0درجه 

 شود.خط براي هر سمت حرکت در نظر گرفته مي 0تا  1هاي دسترسي تعداد خطوط عبوري خيابان .4

هاي طراحي بخش گرفتن مسير ويژه مجاز و در نظر هاي دسترسي بدون درخيابان عبور دوچرخه از .5

متر به عرض کل معبر جهت عبور و مسير ويژه دوچرخه در  5/1عرضي معادل  شهري الزاماً جديد

 نظر گرفته شود.

متر و بدون احتساب  10اي هاي دسترسي با احتساب پارکينگ حاشيهرو خيابانحداقل عرض سواره .6

 متر است. 8اي پارکينگ حاشيه

 گرفته شود. متر در نظر 0هاي دسترسي رو خيابانحداقل عرض پياده .7

 متر است. 122هاي دسترسي هاي خيابانحداقل فواصل بين تقاطع .8

 متر است. 052معادل  به عرض اين معابر توجه با هاي دسترسيحداکثر طول خيابان .8

درصد  10، تا بوکان شهر پرشيب ياراضدر  استثنائاً درصد و 12هاي دسترسي حداکثر شيب خيابان .12

 نيز مجاز است.

 هاي دسترسي مجاز است.اي در کنار خيابانپارکينگ حاشيه .11

 متر است. 0حداقل عرض پارکينگ در هر سمت حرکتي  .10

 رعايت نکات فني ويژه براي عبور و مرور معلولين در معابر دسترسي الزامي است. .13

متر نسبت به کف  5/3آمدگي به صورت بالکن، تراس و يا بخشي از ساختمان با ارتفاع باالتر از پيش -

 هاي دسترسي مجاز است.متر در خيابان 5/1داکثر معبر تا ح

 

 کوچه

ترين دسترسي به واحد مسکوني به عنوان اتصال مستقيم واحدهاي مسکوني به معابر، کوچه نزديک

 شوند.بندي ميردان و بدون دوربرگردان دستهبست با دوربرگباز و بنها به دو صورت بناست. کوچه

 هاي دسترسي مجاز و در ساير موارد اين معابر مطلقاًو خيابان 3جه ها فقط به معابر دراتصال کوچه .1

 حق اتصال به هيچ معبر ديگري را ندارند.

ها، تعداد خطوط عبوري يک رفت و يک برگشت در نظر رو در نظر گرفتن کوچهدر صورت ماشين .0

 يابد.صاص ميمعادل يک خط عبوري اخت اي، فقط در يک سمت وشود. جهت پارکينگ حاشيهگرفته مي
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 متر است. 8اي متر و با پارکينگ حاشيه 6اي رو بدون احتساب پارکينگ حاشيهحداقل عرض سواره .3

متر، در غير اين صورت تفکيک  5/1اگر کوچه ماشين رو باشد حداقل عرض پياده رو در هر سمت  .4

 الزم نيست.

 متر است. 8 هاي پياده حداقلمتر و عرض کوچه 10رو حداقل هاي ماشينعرض کوچه .5

 ها ندارند.رو محدوديتي در تعداد و فواصل تقاطعرو يا پيادههاي سوارهکوچه .6

 متر است. 102بست متر، بصورت بن 052رو به صورت بن باز طول کوچه ماشين .7

 .متر است( 52)توصيه طرح متر  52هاي پياده حداکثر طول کوچه .8

درصد در نواحي  18حداکثر  ا طراحي از قبل()بهاي جديد شهر محدوده درهاي پياده شيب کوچه .8

 .درصد در ساير نواحي 10 کوهستاني و

 درصد. 10رو حداکثر هاي ماشينچهشيب کو .12

 رو فقط در يک سمت مجاز است.هاي ماشيناي در کوچهپارکينگ حاشيه .11

 ممنوع است. هاي پياده پارکينگ اتومبيل مطلقاًدر کوچه .10

برابر عرض معبر و  0رو به ميزان بست ماشينهاي بنعابر و کوچهانتهاي م احداث دور برگردان در .13

 متر الزامي است. 18حداقل 

خصوص عبور و مرور معلولين جسمي و حرکتي به شرح مصوبه مورخ  ضوابط و مقررات الزامي در -

 1368در تيرماه  124عالي شهرسازي و معماري ايران است که طي کتابچه شماره شوراي 8/3/1368

 ط مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن منتشر شده است.توس

 

 ض گذرهايضوابط تعر -

ن مبحث يطرح جامع شهر مشخص شده است و در ا يدر نقشه شبکه ارتباط يعرض معابر اصل 

 گردد:ين ميير تعيبناها به شرح ز يو نوساز يک اراضيدر تفک يامحله يعرض حداقل معابر و دسترس

 بست در بافت پر، نيمه پر و خاليعرض معابر بن (: حداقل14-5جدول شماره )

 يمه پر و خاليبافت ن بافت پر طول معبر

 8 6 متر 52تا 

 12 8 متر 122تا  51

 12 12 152تا  121از 

 10 12 052تا  151از 
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 باشد.يمتر مجاز نم 052ش از يبست با طول باحداث بن -

 يد دوربرگردان برايمتر با 12و عرض کمتر از متر  52ش از يبست با طول ببن يگذرها يدر انتها -

 گردد. ينيبشيمتر پ 10برابر عرض گذر و حداقل  5/1ه با عرض يط نقليدور زدن وسا

 گردد:ين ميير تعيبه شرح جدول ز يمه پر و خاليباز در بافت پر و نحداقل عرض معابر بن -

 ه پر و خاليباز در بافت پر، نيم(: حداقل عرض معابر بن15-5جدول شماره )
 يمه پر و خاليبافت ن بافت پر طول معبر

 8 8 متر 52تا 

 12 12 متر 122تا  51

 10 12 152تا  121از 

 14 10 052تا  151از 

 18 16 متر 352تا  051از 

 

 1تقاطع يهاقوس گوشه

 اصول

ه يل نقليسااز، عبور ويد به اندازة مناسب باشد. شعاع کمتر از نيتقاطع با يهاشعاع قوس گوشه 

 يرمجاز است، و گاهيمشوق سرعت غ يشتر از حد، گاهيکند، و شعاع بيراستگرد را با مشکل مواجه م

 کند.يق ميست، آن را تشويدر گردش به راست مجاز ن

متر، و بهتر است  5/1د از يها را نباست، شعاع قوس گوشهياگر گردش به راست در تقاطع مجاز ن 

ر يکه در ز يد مطابق ضوابطي. اگر گردش به راست در تقاطع مجاز است، بارنديشتر نگيمتر ب 2/1از 

 ن شده، عمل کنند.ييها تعانواع راه يبرا

 يمحل يهاابانيخ

ساده در نظر  يارهيک قوس دايها قوس گوشه يواقع است، برا يدر مناطق مسکون يابان محلياگر خ 

ن، که رانندگان را به سرعت گرفتن يبزرگتر از ا شود. شعاعيه ميمتر توص 2/5ن قوس يرند. شعاع ايبگ

ل ين وسايست، و اين ين کافيه سنگيل نقليگردش وسا ين شعاع برايشود. ايه نميکند، توصيق ميتشو

 کنند.ياز خط مقابل را اشغال م يهنگام گردش به راست قسمت

ه يتوص يمسکون يمحل يهااباني)استفاده از اتوبوس در خواقع است  يابان محليها در خر اتوبوسياگر مس 

اتوبوس مورد نظر کنترل کنند، و شعاع  يهاد با استفاده از شابلونيها را با، حرکت اتوبوسشود(ينم

                                                 
 1375ها، سال ، تقاطع7هاي شهري، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت شهرسازي و معماري، بخش نامه طراحي راهآيين -1
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ک طرف مقابل را بند يها هنگام در گردش به راست، ترافند که اتوبوسينما يطراح يقوس را طور

 بماند. يابان باقير خگيدمتر در طرف  5/0برابر يعرض، حداقل يعنياورند. يبن

به  يارهيها داتقاطع يهاقوس گوشه ي، برايتجار يشهر يهاواقع در داخل هسته يهاابانيدر خ 

متر اکتفا  2/5توان به شعاع ين کم است، ميه سنگيل نقليزان وسايشود. اگر ميه ميمتر توص 5/7شعاع 

 کنند. يررسها را مطابق پاراگراف فوق بکرد. در هر حال، حرکت اتوبوس

داده شده است.  (10-5)متر در جدول شماره  5/12ساده به شعاع  يارهيقوس دا يمشخصات هندس 

ع کاال، که حجم يو توز يفروشن واقع در مراکز عمدهيو همچن يصنعت يهاواقع در پارک يهاابانيدر خ

پ، بدون يت يليد که ترانتخاب کنن يد شعاع قوس تقاطع را به نحوياد است؛ باين آنها زيک سنگيتراف

 يرة ساده براياشغال کردن خط مجاور، قادر به انجام گردش به راست با سرعت کم باشد. چون دا

ر يد مسين موارد، طراح بايشود. در ايه نميرد؛ استفاده از آن توصيگيم ياديز ين خواست، جاين ايتأم

)معموالً دو مرکب  يهااستفاده از قوس ت، بايم کند؛ و به تناسب وضعيپالن ترس يپ را در رويت يليتر

رو را به لبة سواره ينن منحيترا قوس اتصال و قوس ساده؛ مناسبيو قوس ساده،  ي، لچک(يا سه مرکزي

 دست آورد.

 متر 12و 5 يهاساده به شعاع يارهي(: مشخصات قوس دا16-5جدول شماره )

∆ 
 )درجه(
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 0درجه  يانيشر يهاراه

 يواحد، دستور 0درجه  يانيشر يهاو حداقل شعاع در راه ا مرکب(ي)ساده و انتخاب نوع قوس  يبرا 

د يدارد. طراح با ياطراف آن بستگ يهايها به نوع کاربرن راهيک ايب ترافيرا، ترکيتوان داد. زينم
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ک ين کند. به عنوان يين تعيه سنگيل نقليها و تعداد وسايه طرح را با توجه به نوع کاربريله نقليوس

ه وارد خط مجاور شود، قادر به د بدون آن کيپ باي، اتوبوس ت0درجه  يانيشر يهاهة رايحداقل، در کل

د کمتر ين منظور، اگر قوس ساده به کار برند، شعاع آن نباين ايتأم يانجام گردش به راست باشد. برا

در جا،  ييجوصرفه يرد، برايگيم ياديز يمتر جا 12به شعاع  يارهيمتر باشد. چون قوس دا 12از 

 شود.يه مياً توصياتصال و قوس ساده قو ا قوسيو قوس ساده، و  ياستفاده از قوس مرکب، لچک

شتر يک روزانه بيدرصد حجم کل تراف 02ن از يه سنگيل نقليراستگرد وسا يهااگر تعداد حرکت 

پ، هنگام يت يليکه تر يپ مناسب باشد؛ به نحويت يليحرکت تر يد براياست، شعاع قوس گوشه با

که  ياديز ياستفاده از قوس ساده، به علت جا ن موارد،يگردش به راست، به خط مجاور وارد نشود. در ا

و قوس  يمرکب، لچک يهااز قوستواند يست. طراح مين يعمل ييتثنااس يهاتيرد جز در وضعيگيم

 ب قوس ساده و قوس اتصال استفاده کند.يا ترکيساده، و 

 1درجه  يانيشر يهاراه

گردش  يد برايتقاطع با يها، قوس گوشه1درجه  يانيشر يهاواقع در امتداد راه يهاه تقاطعيدر کل 

 پ، بدون تجاوز به خط مجاور، مناسب باشد.يت يليتر

د شانه يشود، باين پس طرح ميکه از ا 1درجه  يانيشر يهاهمة راه ي)براها، اگر شانه وجود دارد ن راهيدر ا 

ل حرکت يتسه يو برا ل کنند،يرو تبدتوانند آن را در محدودة تقاطع به سوارهي، مرند(يدر نظر بگ

شده  يپ از لبة قسمت روسازيه تيله نقلير وسين صورت، لبة مسيراستگرد مورد استفاده قرار دهند. در ا

ت در شکل شماره )....( داده ين وضعيا يرد. دستور طراحيگيکند؛ بلکه در داخل آن قرار ميت نميتبع

 شده است.
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 1درجه  يانيشر يهاتقاطع راهگوشه در  يها(: قوس3شماره ) ريتصو
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 استفاده از شابلون

ساده  يهااست، قوس يليا تريو  يپ مورد نظر اتوبوس، اتوبوس مفصليه تيله نقليکه وس يدر موارد 

 ر طرح کرد.يز يهاوهياز ش يکيتوان قوس گوشه تقاطع را به ين موارد ميرند. در ايگيم ياديز يجا

 يو لچک يارهيقوس دا -

 يديو قوس اتصال کلوتوئ يارهيقوس دا -

 يقوس مرکب دو مرکز -

 يقوس مرکب سه مرکز -

 

 گوشه يهامختلف طرح قوس يهاوهي(: ش4شماره ) ريتصو
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 ر عمل کنند:ين مشخصات قوس گوشه به شرح زييتع يبرا

پ موردنظر در يه تيله نقلير وسي، مسيبخش مبان 6داده شده در فصل  يهابا استفاده از شابلون اول(

 م کنند.ينقشه ترس يرو

پ را يه تيله نقلير وسيبه لبه مس يب هندسين ترکيکتريفوق، نزد يهاوهياز ش يکيبا استفاده از  دوم(

رند. يمتر فاصله در نظر بگ 5/2د حداقل يسمت راست و لبه جاده با ير چرخ جلوين مسيم کنند. بيترس

 ور تجاوز کند.د به داخل خط مجايه نبايله نقليسمت چپ وس يآمدگشيحد پ

و  0 يهاداده شده در شکل ي، و با استفاده از دستورهايميترس يافزارهابا به کار گرفتن از نرم سوم(

ت ين کنند. موقعييتع ياضيصورت رمشخصات قوس مرکب مناسب را به يمرخ طوليبخش پالن و ن 3

ن ييتع يه، به صورت عددم نسبت به محور رايگر و با امتداد مستقيکديبا  يهانقاط محل تماس قوس

 شود.

توان با يرا م يساده و دو مرکز يهاوجود ندارد مشخصات قوس يافزارکه امکانات نرم يدر صورت 

 محاسبه کرد. سه يهاداده شده در شکل يهااستفاده با فرمول

 

 ي(: مشخصات قوس مرکب دو مرکز5شماره ) ريتصو
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 در طرح جامع شهر بوکان پخ و محاسبه نييتع

به طول  متر( 6)عرض کمتر از ست يرو ننيماش يکه هر دو آنها طبق ضوابط شهرساز ييهاپخ در کوچه .1

 گردد.ين مييمتر تع 1ثابت 

 يگريو د متر( 6شتر از ي)عرض بباشد يرو منيماش ياز آنها طبق ضوابط شهرساز يکيپخ دو گذر که  .0

 گردد.ين ميير تعمت 5/1به طول ثابت  متر( 6)کمتر از ست يرو ننيکه ماش

 ها ممنوع است.ه پخيرو در کلنينصب درب ماش .3

مجموع عرض دو معبر و در معابر فرعي و جمع و  طول پخ در معابر شرياني درجه يک و دو معادل  .4

 باشد.مجموع عرض دو معبر مي کننده حداقل معادل پخش

شعاع  يمتر دارا 04 يگردد. معابر باال يمتر را شامل م 04عرض کمتر از ت پخ صرفاً معابر با يرعا .5

 گردد.يمحاسبه م 12-5مندرج در جدوشماره  يهاباشند که براساس شعاعيقوس م

باشد و بايد مي يمستئن يشوند، طول پخي از ضوابط پخصورت ميدان طراحي ميهايي که بهدر تقاطع .6

 ميادين محاسبه و اجرا گردد.بر اساس حجم گردش و طرح اجرايي 

هاي معمولي با چهار نبش، چنانچه پخي سه نبش آن براساس ضوابط طرح توسعه شهري در تقاطع .7

تواند برابر طول پخي گوشه مقابل مصوب قبلي با پروانه ساخت ايجاد شده باشد، پخي نبش چهارم مي

 اجراگردد.

اي مشکلي براي از، در صورتيکه از نظر سازهدر اضافه اشکوب تا ميزان حداکثر تراکم ساختماني مج .8

تأمين طول پخي با ضوابط جديد وجود نداشته باشد، رعايت پخي جديد الزامي است. تشخيص مشکل 

 باشد.اي به عهده مهندس محاسب ميسازه

 در نظر گرفته نشدهخياباني آن نيرو مشروط برآنکه داخلگذر با طرح حريم خطوط انتقال پخ يک .8

 شود. اجرامتر 10عـرض به  مفروض خيابانـي تقاطع بـراساس بايدد باش

براساس  )مشروط به اينکه داخل آن خياباني در نظر گرفته نشده باشد(ها گذر با طرح حريم مسيلپخ يک .12

گذر مزبور و  شود، بامتر که داخل حريم مسيل در نظر گرفته مي 10تقاطع خياباني مفروض به عرض 

 زاويه تقاطع تعيين گردد. با توجه به

گذرها که داراي طرح اجرايي بوده و طرح مذکور در مرجع مربوط به  هاي واقع در محل تقاطعپخ .11

 ها مورد تأييد قرار گرفته، مالک عمل خواهد بود.رسيدگي طرح

و رپخ دو کوچه که هيچ يک از آنها طبق ضوابط شهرسازي به داليلي همچون پلکاني بودن کوچه، ماشين .10

 گردد.متر تعيين مي 1، به طور ثابت متر( 6)عرض کمتر ازنيستند 
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در معابري که بن بست ترافيکي شده و دسترسي سواره به خيابان اصلي براي حفظ سلسله مراتب شبکه  .13

 شود.متر در نظر گرفته  5/1بايد حذف گرديده، طول پخي 

متصل به کندرو  ين پخ با گذرهاييتعباند کندرو است عرض معبر کندرو مالک  يکه معبر دارا يوقت .14

 باشد.يم

 باشد:ير ميعرض معابر به شرح جدول ز يضوابط طول پخ بر مبنا .15
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 در تقاطع خیابان ها ( R )جدول مربوط به محاسبه قوس (: 31-5جدول شماره )

 متری15 متری60 متری50 متری15 متری10 متری15 متری10 متری11 متری10 متری38 متری36 متری31 متری31 متری30 متری8 متری6 عرض معبر

 3.1 متری6
               

 1.1 1.0 متری8
              

 1.2 1.6 1.1 متری30
             

 1.1 1.3 1.2 1.6 متری31
            

 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 متری31
           

 1.6 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 متری36
          

 5.3 1.2 1.6 1.1 1.0 1.1 1.1 متری38
         

 5.1 6.0 5.3 1.2 1.6 1.1 1.0 1.1 متری10
        

 2.6 8.8 8.1 8.0 1.6 1.1 6.8 6.1 6.0 متری11
       

 31.0 30.8 30.0 2.6 2.1 8.8 8.1 8.0 1.6 1.1 متری10
      

 31.0 31.0 33.8 33.0 30.6 30.1 2.8 2.1 2.0 8.6 8.1 متری15
     

 36.0 35.0 31.0 31.8 31.0 33.6 33.1 30.8 30.1 30.0 2.6 2.1 متری10
    

 38.0 31.0 36.0 35.0 31.8 31.0 31.6 31.1 33.8 33.1 33.0 30.6 30.1 متری15
   

 10.0 32.0 38.0 31.0 36.0 31.8 31.0 31.6 31.1 31.8 31.1 31.0 33.6 33.1 متری50
  

 11.0 11.0 13.0 10.0 32.0 38.0 36.8 36.0 35.6 35.1 31.8 31.1 31.0 31.6 31.1 متری60
 

 10.0 11.0 15.0 11.0 11.0 11.0 13.0 32.8 32.0 38.6 38.1 31.8 31.1 31.0 36.62 36.1 متری15
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 ير ضوابط گذربنديسا -6-1

 رو مجاز است.لياتومب يک دسترسين يهر قطعه زم يبرا .1

کننده وپخشو جمع يشهر يو اصل يانيبه معابر شر يرو از قطعات مسکونلياتومب ميمستق يدسترس .0

 باشد.يمجاز نم ياهيناح

شده در طرح جامع  ينيش بيپ يهابجز تقاطع يو اصل يانياحداث هر نوع تقاطع در طول معابر شر .3

 ممنوع است.

و  ياده، جويد جهت عبور پيبا درصد سطح معبر 32متر به باال حداقل  10رو ليمعابر اتومب يدر طراح .4

 نوار سبز در نظر گرفته شود.

رد. مالکان يالزم انجام گ يد پس از کسب مجوزهايبا يک اراضيد به منظور تفکيجد ياحداث گذرها .5

ن مجاز و يآن که توسط مهندس يها و گذرهايکاربر يشنهاديت محل را با طرح پيوضع يهاد نقشهيبا

 ند.يم نمايتسل يه و جهت کسب مجوز به شهرداريتهه ضوابط طرح جامع يبراساس کل

 مطلقاً ممنوع است. يو با هر طول يطيمتر تحت هر شرا 8د با عرض کمتر از ياحداث هرگونه معبر جد .6

ن يا عرض حاصل از اعمال ايشتر از عرض طرح مصوب و يگذر ب يکه عرض ثبت يه موارديدر کل .7

 مالک عمل است. يضوابط باشد، عرض ثبت

شتر از ين ضوابط بيا عرض حاصل از اعمال ايد شده در نقشه طرح مصوب و يکه عرض ق يددر موار .8

 د شده در طرح و ضوابط، مالک عمل خواهد بود.يگذر است، عرض ق يعرض ثبت

 باشد.يرو مجاز مادهيمتر در پ 1به عرض حداکثر  يعموم ين جهت بناهايمعلول يجاد رامپ وروديا .8
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 حفاظتي يهاحريم -7
 :ممنوع است هاگونه ساختمان در حريمث هراحدا 

 اديو اکتيويتهرات و منابع مواد حريم تأسيس -7-1

گيري براي احداث ضوابط حريم صورت تصميم وجود ندارد، اما در بوکانچنين تأسيساتي در شهر  

 آن به شرح زير است:

 بوکانشهر ده طرح و حريم أسيسات وابسته به مواد راديواکتيويته درمحدوت استقرار هرگونه عملکرد و -

 .ممنوع است

تأسيسات مواد راديو  محدوده متر از 522به شعاع  ي استفضاي سبزي، تأسيسات چنين حريمبه هرحال،  -

وابستگي به آن که مگر  است ممنوع گونه عملکردي در اين محدوده مطلقاًوهرساخت و ساز  .اکتيويته

المللي در مورد آنها به انجام طبق استانداردهاي بين تاسيات مزبور داشته و رعايت موارد ايمني الزم

 .برسد

 

 يحرايم امنيت

 ،تأسيسات تدافعي شهر ،آهنپايانه راه ،پايانه فرودگاه، گازرساني، رسانيبرق، رسانيتأسيسات آب 

مراکز فني راديو و  ،مراکز فني مخابرات، هاي رادارسايت ،انبارهاي مهمات پشتيباني تدافعي شهر

بايستي داراي حرايم امنيتي باشند با توجه به اينکه تعيين حرايم امنيتي هر يک از مي زيون الزاماًتلوي

براساس ضوابط و ضوابط و مقررات مربوطه طي  يابدمي هاي خرد شهري اهميتموارد فوق در مقياس

 .طرح و مطالعات تفصيلي ارائه خواهد گرديدهاي ذيربط در اسناد دستگاه

 

 کنندهم و آلودهصنايع مزاح

 ممنوع است. بوکانکننده در شهر استقرار صنايع مزاحم و آلوده 

 

 1درجه شرياني ها معابر ها و بزرگراهحريم فضاي سبز اتوبان -7-0

ها مطابق هاي بين شهري و کمربنديحريم حفاظتي و محدوديت احداث ساختمان در اطراف جاده 

 .اندتحفاظي ارائه شدههاي مربوطه به معابر و محدوده اسبخش

 

 هاي تأمين آب مشروب و چاه هاو قنات هاپهناي حريم نهر -7-3

 .متر است 15اي به شعاع هاي تأمين آب مشروب دايرهو چاه هاحريم قنات -
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 .باير بدون دريافت مجوز از سازمان آب و فاضالب ممنوع است هايپر کردن قنات -

 :استجدول زير شان به شرح نسبت به آبدهي انهارريم ح -

 (: حدنصاب حريم انهار برحسب ميزان آبدهي نهارها و شبکه آبياري18-5جدول شماره )
 حريم درطرفين و شبکه آبياري نهرهاميزان آبدهي 

 متر 15 متر مکعب در ثانيه 15بيش از 

 متر 10 متر مکعب در ثانيه 15تا  12ما بين 

 متر 12 متر مکعب در ثانيه 12تا  5ما بين 

 متر 8 متر مکعب در ثانيه 5تا  0ا بين م

 متر 6 متر مکعب در ثانيه 0تا  1ما بين 

 متر 5 در ثانيهليتر  1222تا  122ما بين 

 متر 3 در ثانيهليتر  122کمتر از 

 

 برقحريم خطوط انتقال  -7-4

طوط احداث ساختمان در حرايم خ .باشدمي ذيلاساس جدول م خطوط فشار قوي انتقال برق برحري -

 برايبه مصارف فضاي سبز و در شرايطي  اًانتقال برق فشار قوي ممنوع و اراضي مذکور صرف

 يابد.اختصاص ميمحورهاي ارتباطي 

هرگونه باغداري و  حريم درجه يک خطوط فشار قوي احداث ساختمان تأسيسات مسکوني و در -

باعث صدمه نگردد بالمانع  که صورتي حفر چاه و راهسازي در درختکاري ممنوع است ليکن زراعت و

هاي خطوط انتقال برق مجاز متر از پي دکل 3ايجاد شبکه آبياري و قنوات به فاصله کمتر از  است،

 .نيست

ايجاد فقط مجاز بوده و گونه ساختمان غيراحداث هر ،خطوط فشار قوي 0حريم درجه  در:  1تبصره 

 .فضاي سبز بالمانع خواهد بود

 ريم خطوط برق فشار قوي برحسب ولتاژ(: حدنصاب ح18-5جدول )
 ولتاژ )قدرت( 10حريم درجه  01حريم درجه 

 هزار ولت 02 متر از طرفين 1/0 متر ازطرفين 5

 هزار ولت 33 متر از طرفين 3/5 متر ازطرفين 15

 هزار ولت 63 متر از طرفين 8 متر از طرفين 02

 هزار ولت 130 متر از طرفين 8 متر ازطرفين 32

 هزار ولت 032 متر از طرفين 8/11 ر از طرفينمت 42

 هزار ولت 422 متر از طرفين 14 متر ازطرفين 52

 هزار ولت 765 متر از طرفين 05 متر ازطرفين 62

                                                 
رانيات وزيه 8/12/1347مورخ  08250: مصوبه شماره . مآخذ 

 1346ران مصوب يقانون سازمان برق ا 18ماده  0ران با استناد به تبصره يات وزيه 8413ن يفرورد 32: مصوب مآخذ 
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 حريم خطوط انتقال گاز -7-5

برداري از خطوط لوله گاز ضروري باشد در گونه بنا و ساختمان بجز آنچه که براي بهرهاحداث هر -

 .هاي مذکور به شرح زير ممنوع استحريم لوله

محل  پوند بر انيچ مربع به داخل شهرها ممنوع است الزاماً 322ورود خطوط لوله گاز با فشار بيش از  -

 .هاي تقليل فشار بايستي خارج از محدوده شهر باشنداحداث ايستگاه

ها به سير موازي و در تقاطعهاي گاز در مهاي خطوط هوايي انتقال نيرو از جدار لولهحداقل فاصله پايه -

 شرح زير است:

 هاي انتقال برق برحسب ولتاژ(: حدنصاب حريم خطوط انتقال گاز و شبکه02-5جدول شماره )

 حداقل فاصله به متر ولتاژ

 5/2 ولت 382و  002

 0 کيلو ولت 02

 7 کيلو ولت 63

 12 کيلو ولت 130

 02 کيلو ولت 302

 

هاي گاز در مسيرهاي موازي به شرح زير يرزميني برق از جدار لولهزي هاحداقل فاصله جداره کابل -

 است:

 هاي زيرزميني برق با خطوط انتقال گاز برحسب ولتاژ(: حدنصاب حريم کابل01-5جدول شماره )

 حداقل فاصله به متر ولتاژ

 1 ولت 382و  002

 0 کيلو ولت 02

 3 کيلو ولت 63
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هاي ممنوعيت برداشت مخلوط ارتباط با ها درحل تقاطع با رودخانهم حداقل حريم خطوط لوله گاز در -

 متر از هر طرف خطوط لوله تعيين شده است: 052اي رودخانه

 (: حدنصاب حريم خطوط لوله گاز برحسب قطر اسمي لوله گاز00-5جدول شماره )

 حريم از هر طرف قطر اسمي لوله گاز

 متر 05 اينچ 6کمتر از

 متر 52 اينچ 18تا  6

 متر 122 اينچ و بيشتر 18

 

 هاها و تاالبمسيل ها،رودخانه حرايم -7-6

که از ضلع غربي شهر و در امتداد جنوب به شمال جريان دارد با رعايت آخرين  سيمينه رودرودخانه  -

متر از طرفين و همچنين حريم درجه يک به  152حد بستر رودخانه در داري حريم درجه دو به طول 

 باشد.تر از طرفين ميم 02طول 

 .ممنوع است مطلقاً درجه يک سيمينه رودگونه ساختمان با هر نوع عملکردي در حرايم احداث هر -

درجه دو سيمينه رود مشروط به اخذ استعالم از احداث هرگونه ساختمان با هر نوع عملکردي در حرايم  -

  مي باشد.مجاز سازمان آب منطقه اي استان 

 7آن از طرفين برابر با  حريم باشد که حداقل رعايتمي مسيل اوزون درهوکان ترين مسيل شهر بمهم -

 باشد.متر مي

 .ممنوع است مطلقاً حريم مسيل اوزون درهاحداث هرگونه ساختمان با هر نوع عملکردي در  -

 

 بوکانهاي سطحي شهر کنترل سيالب و دفع آببراي هاي پيشنهادي ها و شبکهحلراه

که برخي از آنها  بوکانهاي سطحي و سيالب شهر آوري آبطرح جمعهاي پيشنهادبه منظور تثبيت  

 :به شرح زير آورده شده است ،ريزي و طراحي شهر بايد مدنظر قرار گيرنددر برنامه

 هاي برون شهري اقدامات آبخيزداريهاي سطحي در حوضهکنترل سيالب و آب براياين طرح  در 

 عبارتند از:

 .در جلوگيري از تخريب اراضي و جلوگيري از فرسايش خاکمديريت کشاورزي  -

 .هاهاي گياهي و جلوگيري از تخريب پوششساماندهي مراتع و حفاظت خاک با پوشش -

 .موجود يباغ ياراضهاي جنگلي، حفظ ايجاد پوشش -

 .هاي خاک و زمين و پايداري آنهاجلوگيري از لغزش توده -
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 .ايجاد بندها و سدهاي کنترل شيب -

 .بندهاسيل احداث -

 .هابرگردانايجاد سيل -

 .هااحداث گوراب -

 است. ضروريهاي شهري اقداماتي به شرح زير هاي سطحي حوضهبراي کنترل سيالب و دفع آب 

 .هاساماندهي مسيل 

 .هااصالح پل 

 ا.اصالح آبگيره 

 .هاهاي موجود و ديوارگذاري در دو طرف مسيلاصالح کانال 

 .اطراف آنهاها و طراحي حفظ حريم مسيل 

  

 1حريم آثار تاريخي و بناهاي با ارزش -7-7

االجرا ضوابط ومقررت ذيل الزم بوکانهاي تاريخي شهر خصوص حفظ محدود بناها و محوطه در

 .است

برداري ويژه و هاي جديد بهرهسازي بازسازي احيا تعويض کاربري اعطاء کاربريتهيه تغيير نو 

ها و عنوان ساختمانه هايي که بها يا بافترداري از ساختمانبهرگونه عمليات اجرايي يا بهره

 فرهنگي و الذکر ارائه شده اند منوط به موافقت سازمان ميراثارزش در ليست فوقهاي ذيمحوطه

 گردشگري است.

برقراري تسهيالتي از نظر ارائه خدمات مهندسي و طراحي و همچنين تأمين مصالح با قيمت مناسب  

هاي عمومي وزارت بازرگاني و وزارت مسکن و شهرسازي يا اجرايي طرح سازمان ميراثتوسط سازمان 

 .هر سازمان مسئول ديگر الزامي است

                                                 
 1383استعالم از سازمان ميراث فرهنگي استان آذربايجان غربي،  -1
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 انيضوابط عرصه و اع

 هرگونه احداث بنا در محدوده عرصه ممنوع است. .1

 ان اثر گردد، ممنوع است.يب به عرصه و اعيا آسيب و يکه منجر به تخر يهرگونه اقدام .2

 مجموعه اعم از يخيا تاريو  يفرهنگ يهابه منظور حفظ ارزش يو سامانده يت عمرانيهرگونه فعال .3

 يا بخشيدر تمام و  ير در کاربرييا تغير و يسبز، تعم يجاد فضاي، توسعه و ايسازمرمت، باززنده

استان  يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيه و ارائه طرح به سازمان مياز آن، پس از ته

ق مفاد طرح مصوب، يدق يسازمان مذکور و اجرا يآن از سو ييب نهايو تصو يغربجانيآذربا

 خواهد بود. معتبر

شامل  يخيتار ين در محدوده عرصه ممنوع است، مگر آن که اصل بنايرزميحفر چاه و احداث ز .4

 ن صورت فقط در حد موجود قابل حفظ است.يا چاه باشد که در اين يرزميز

 ر نما و دخل و تصرف در کالبد اثر ممنوع است.يي، تغير کاربرييک، تغيتفک .5

وابسته آن  يره در عرصه و بناهاي، فاضالب و غيکش، برقيکشمانند لوله يسات رفاهيجاد تأسيا .6

استان  يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيب سازمان ميکه به تصو يبراساس طرح يستيبا

 رد.يده باشد، انجام پذيرس يغربجانيآذربا

گر يد ياا اندودهيکبار بودن هر نوع مصالح و يمنطقه مرمت شود و  يو بوم يوارها با مصالح سنتيد .7

 اثر ممنوع است يخارج يوارهايدر نماها و د

، ين کشاورزيآالت سنگنيل استفاده از ماشيهرگونه اقدام که به عرصه لطمه وارد سازد از قب .8

 ره ممنوع استيو غ يطيمحستيز يهاندهيآال

 ت و حفاظت گردديت موجود تثبيحوض آب در وضع .9

 مانده اثر حفظ گردد.ياقب ييايدر خصوص بازار و قلعه سردار هرگونه بقا .11

 

 کيم درجه يضوابط حر

 ممنوع مي باشد.حريم درجه يک محدوده غيير کاربري از مسکوني به تجاري در تهرگونه  .1

بنا با احتساب  1م درجه يدر محدوده حر يو مسکون يساختمان يحداکثر ارتفاع مجاز واحدها .2

متر  (5/4)م يد از چهار و ني، نبايليت سطح اشغال طرح تفصيبا رعا يروانيو سقف ش ينيچيکرس

 ن مذکور بلندتر باشد.ين نقطه زميترنيياز پا
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مجموعه و  يخيتار -يد متناسب با بافت فرهنگيبا يمسکون يواحدها ي، مصالح و نمايطرح معمار .3

ده به مسجد در يو چسب يماهنگ و سازگار باشد و حوض آب واقع در ضلع غربم منطقه هيبا اقل

 ت و محافظت شود.يت موجود تثبيوضع

و  ييب نهايه طرح و ارائه آن و تصويض معابر با تهير و تعرييا تغيد يجد يهاياحداث دسترس .4

 يو اجرا يغربجانياستان آذربا يو گردشگر يع دستي، صنايراث فرهنگيم سازمان مينظارت مستق

 ق طرح مصوب، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.يدق

 يسبز، بهساز ي، فضايحيتفر -يسات رفاهيجاد هرگونه تأسيمحوطه، ا ياء و ساماندهيبه منظور اح .5

سازمان قابل اجراء خواهد  يب آن از سويه طرح و تصويپس از ته يمحوطه و ارائه خدمات عموم

 بود.

 م ممنوع است.يدر محدوده حر ياراض يعير بستر طبييو تغ ير کاربرييتغ .6

 

 م درجه دويضوابط حر

م درجه دو بنا با احتساب يدر محدوده حر يو مسکون يساختمان يحداکثر ارتفاع مجاز واحدها .1

متر  (5/7)م يد از هفت و ني، نبايليت سطح اشغال طرح تفصيبا رعا يروانيو سقف ش ينيچيکرس

 تر باشد.ن مذکور بلندين نقطه زميترنيياز پا

د سازمان ييقبل از اجرا به تأ يسات شهريد طرح مبلمان و تأسيجاد معبر جديض معابر ايتعر .0

 ده باشد.يرس يراث فرهنگيم

ان عمر يتوانند تا پايو گسترش م ير با ضوابط اعالم شده بدون نوسازيموجود مغا يتبصره: بناها

 رند.يد خود مورد استفاده قرار گيمف

 

 يم مخابراتحر -7-8

مخابراتي مي شوند ممنوع هاي بلند مرتبه در مسيرهايي که موجب سايه در ارتباطات احداث ساختمان -

 lctمتري مراکز  522متر در حريم  52با ارتفاع بيش از هايي  به همين منظور احداث ساختماناست. 

هاي ر اساس نقشهب ،گيرندممنوع و در ديگر مواردي که در مسير ارتباطي چنين مراکزي قرار مي مطلقاً

 ،اندتفضيلي که حرايم مخابرات و مسيرهاي موردنظر شرکت مخابرات بر روي آنها منعکس گرديده

مسئوليت اجرايي اين ماده به عهده سازمان اجرايي طرح  دريافت مجوز از شرکت مخابرات الزامي است،

 است.
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 هاي مزاحم زيست محيطي ضوابط اجرايي کاربري

 ،هاي هواآالينده رهاي وسيع و سايارتعاشات و لرزش ،رد مولد صداهاي ناهنجارـــکاستقرار هرگونه عمل -

زيست و سازمان اجرايي طرح با راديو اکتيوتيه و ضايعات مايع و جامد که به تشخيص سازمان محيط ،بو

وارد ممنوع و م الزاماً ،ناپذير استالذکر در خصوص ايشان امکانهاي فوقتمهيدات فني رفع مزاحمت

حريم از محدوده طرح و  دموجود ظرف برنامه تعيين شده يا اعالمي توسط سازمان اجرايي طرح باي

 .ارج شوندخ

 .صورت فضاي سبز خواهد بوده يلي بصهاي تفگونه اراضي تا تهيه طرحتغيير کاربري اين -
 

مصوب  -استحفاظي و حريم شهرها  ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده 7-8

     1/3/1368مورخ

مصوب مورخ  -استحفاظي و حريم شهرها  ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده

1/3/1368 

ها که عموما منجر به  هاي بين شهري و کمربنديبه منظور کنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده 

ازي و معماري ايران در جلسه گردد، شوراي عالي شهرسهاي مذکور ميتوسعه بي رويه به سمت جاده

 :ضوابط زير را تصويب نمود 1/3/68مورخ 

متر از  152هاي کمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمقـ اراضي واقع در حد فاصل جاده 1

)حريم  استحفاظي هاي مذکور چنانچه در خارج از محدودهحد حريم قانوني راه در بر خارجي جاده

گردندمگر اينکه هاي مذکور اضافه مياند به محدودهوب جامع يا هادي واقع شدهطرحهاي مص شهر(

تاثيري در فاصله کمربندي از محدوده و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد که در طول عمر طرح 

را   )حريم شهر( استحفاظي محدودهميزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر 

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران  5بسازد که تشخيص آن با کميسيون ماده عمالغير ممکن 

مورد درشهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسوول بررسي و تصويب طرحهاي هادي حسب

 .خواهد بود

واقع در  هاياز بر حريم راه در طرفين جاده  متر، 152هرگونه ساختمان و تاسيسات تا عمق  ايجاد - 0

هاي و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي هم سطح به جاده )حريم شهر(هاي استحفاظي دوده مح

 ـممنوع است مذکور
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  استحفاظياحداث هرگونه ساختمان و تاسيسات در طرفين کليه راههاي بين شهري واقع در محدوده - 3

دسترسي هم سطح راههاي متر مربع از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد 152و حريم شهرها به عمق 

کاربري و هم راههاي هاي اصلي ممنوع است مگر در مورد کاربريهاي خاص که هم محلبه جاده

شده يا ضوابط مربوط به دسترسي الزم عينا در قالب طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي ترسيم

 .آنها تعيين شده باشد

( از زمينهاي کشاورزي وباغات و ، داشت و برداشت برداري )کاشتتبصره ـ تاسيسات الزم براي بهره

، پلها و تونلهاي واقع درمسير راهها ،  هاي مخابراتيهاي انتقال نيروي برق و شبکههمچنين خطوط پايه

بندها و سيل ، سيلهاي آبرسانيهاي آبياري خطوط و لولههاي انتقال نفت و گاز، کانالها و شبکهلوله

 .هاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستندگيرها ، از شمول بند

توانند مي يا مراجع تصويب طرحهاي هادي برحسب مورد و در صورت لزوم 5کميسيونهاي ماده  - 4

هاي ارتباطي ديگري را نيز که از شهرها به روستاها و يا نقاط ديگري در اطراف شهرمنتهي جاده

تقليل است متر قابل 52بنمايند که در اين صورت حريم حفاظتي آنها تا شوند مشمول اين مقررات مي

مترقابل تقليل  52همچنين در قالب طرحهاي به سازي يا هادي روستايي مورد طراحي قرار گيرد تا 

 .است

فوق اصالح شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح 3/0/68مصوبه به موجب مصوبه مورخ  3بند  -1

 .شده است

طرف  کارگاهها و واحدهاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظاير آن موجود در دو کليه -0

  .هاي متمرکز جديد منتقل شوندبايست به مجموعهراههاي موضوع اين مصوبه مي

و مراجع مسوول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حريم  88شهرداريها در مورد حريم موضوع ماده  -3

انتقال اين گونه  نهايي طرحهاي جامع و هادي موظفند محلهاي مناسب برايشهرداري تا محدوده 

مصوب توسعه شهري واحدها را با همکاري ادارات کل مسکن و شهرسازي استانها بر اساس طرحهاي

تعيين و تسهيالت الزم را براي انتقال فراهم نمايند و وزارت مسکن وشهرسازي با استفاده از امکانات 

 .امر فوق را تسهيل خواهد کرد هري و خصوصا با استفاده از اراضي دولتي تحققسازمان زمين ش

محلهاي قبلي بر اساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسب مورد به فضاهاي سبز و يا سايرکاربريهاي 

 .عمومي تبديل و اعمال هرگونه کاربري خصوصي مغاير با آن ممنوع است
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 پدافند غيرعامل -8
 هاي اسکان موقتجانمايي محل شرايط انتخاب و -

 براي حدود يک سوم شهر امکان اسکان موقت فراهم گردد. -1

 ها رعايت شود.ها و مسيلساله براي رودخانه 52حريم سيل  -0

 در مناطق مستعد لغزش و رانش قرار نداشته باشد. -3

 متر باشد. 02عرض محورهاي دسترسي نبايد کمتر از  -4

 داشته باشد. متر فاصله 52از خطوط فشار قوي برق  -5

 متر فاصله رعايت شود. 3متر و از خطوط شهري  022از خطوط اصلي گاز  -6

 هاي شهر نزديک باشد.به ورودي -7

 هکتار در نظر گرفته شود. 62حداقل اندازه هر محل حدود يک هکتار و حداکثر  -8

 مترمربع لحاظ گردد. 32سرانه هر نفر براي اسکان  -8

احمر و نشاني و هاللها، آتشحل قرارگيري اورژانس، بيمارستانهاي اسکان موقت با توجه به مموقعيت  -12

 ... باشد و امکان دسترسي به آب حتما فراهم باشد.

 ها به ترتيب:نوع کاربري -11

 پاک و فضاي سبز -

 باغات و اراضي کشاورزي داخل محدوده شهر -

 حريم سبز حفاظتي -

 جنگل و مراتع تخريبي -

 اراضي ديم حريم شهر -

 مراتع حريم شهر -

 فرهنگي -تفريحي -شيورز -

 هاي بايرزمين -

 زراعت آبي و باغي شهرحريم شهر -

 فرهنگي -

 جهانگردي و پذيرايي -

 مذهبي -

 حمل و نقل -

 انبار -
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 نوع مالکيت به ترتيب اولويت عمومي، باير، اوقاف و در آخر خصوصي لحاظ گردد. -10

 توزيع مناطق مناسب با تراکم جمعيت باشد و از مراکز حساس و نظامي دور باشد. -13

 1قرار نگيرد. %42در شيب هاي باالي لحاظ طبيعي  به -14

                                                 
 1383، آذرماه يجان غربيآذربا يت کل بحران استانداريريبرگرفته از مکاتبات و استعالمات مد -1
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 اساس طرح جامع -8
در مورخ  يو شهرساز يمعمار يعال يکه توسط شورا"ص اساس طرح جامع شهر يدستورالعمل تشخ 

ده است و همچنين با استناد به تصوير يب رسيبه تصو 04/6/83و تکليف مصوبه در مورخ  03/10/63

معاون محترم معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي  11/7/84 مورخ 322/37855نامه شماره 

دستورالعمل نحوه تعيين آستانه هاي مغايرت اساسي طرح "شهرسازي و معماري ايران  در خصوص 

طرح جامع  ينظر يات محتوايدو بخش مجزاست. بخش اول تحت عنوان کل يدارا "هاي توسعه و عمران

کالن  يهاها و برنامهطرح دارد که از طرح يهااستيهاو ستيات، اولوياشاره به ضرور "نيسرزم

 يا موارد اساسي ياصل يگردد و بخش دوم به محتوايمنتج م ياو منطقه يدر سطوح مختلف مل يکشور

 پردازد.ين مختلف ميق و عناويطرح جامع شهر در قالب مصاد

 يهااستيات، راهبردها و سيرح ضرويح و توضيبخش اول دستورالعمل مذکور، در واقع خواهان تشر 

طرح جامع شهر، از آنها استفاده شده  ياصل يهااستيه اهداف و سين و تهياست که در تدو يگوناگون

مذکور،  يات و راهبردهايبرخوردار هستند. مجموعه ضرور ييت باالياز اهم ياست و به لحاظ ساختار

در سطوح  يکالن کشور يهايذارگاستيها و سشنهادات طرحيپ به طور مشخص محصول مجموعه

توسعه و  يهاکنندگان طرحهياست که مدنظر قراردادن آنها توسط ته يو محل يا، منطقهيمختلف مل

 يهايژگيتوان انکار کرد که وياست. هرچند که نم ياجبار يبه نوعو  يشهرها ضرور )جامع(عمران 

انتخاب و  يدر چگونگ ياکنندهنييعاد و تير زيتاث يهر شهر يو فرهنگ ي، اقتصاديخاص اجتماع

 طرح جامع آن شهر دارد. ياصل يهااستين نوع اهداف و سيتدو

 يهانامهنين، مصوبات و آئيقوان يت تماميه طرح جامع، عالوه بر رعاين و تهيف، در تدوين توصيبا ا 

، يف ملز در سطوح مختليفرادست ن يهاشنهادات طرحي، راهبردها و پيشهرساز کشور در حوزه

شهر  يو کالبد ي، اقتصادياجتماع يق آنها با ساختارهايمدنظر بوده است و از تلف يمحل يامنطقه

 ت و ارائه شده است.يبوکان طرح توسعه و عمران آن تدو

 يجامع شهر يهاص اساس طرح جامع شهر صراحتاً موارد اساس طرحيبخش دوم دستورالعمل تشخ 

 يکه برخ يباشد. به طورين موارد متفاوت مياز ا يان امور شهرشمرد. استنباط کارشناسيرا بر م

ر يمعابر و نظا يت، محدوده شهر، ساختار اصلين مورد خاص همچون جمعيچند يمعتقدند موارد اساس

ر در آنها ييجاد تغيکسان بوده و اي، ين موارد، بدون استثناء در هر طرح جامع شهرينها بوده و ايا

ز بر خالف نظر مذکور ين ياست. برخ يو شهرساز يمعمار يعال يورامستلزم طرح موضوع در ش

بودن  يراساسيا غي يستند که اساسيش نيب يقيمذکور در واقع مصاد ياعتقاد دارند که موارد اساس
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در طرح  يک مورد همچون تراکم ساختمانيگر، يباشد. به عبارت ديمتفاوت م يآنها در هر طرح جامع

ون يسيقلمداد نشود و در کم ي، اساسيگريدر طرح شهر د يباشد ول يساستواند ا يک شهر ميجامع 

 ب باشد. يماده پنج قابل طرح و تصو

ربط يذ يمداخله مراجع قانون يهاق حوزهين اساس طرح جامع شهر، مشخص کردن دقيهدف از تدو 

رچوب موارد ون ماده پنج فقط در چايسيکه کميباشد. به طوريها منگونه طرحيب اينه تصويدر زم

 يعاليتوسط شورا ير موارد اساسييپردازد و تغ يليرات در طرح تفصييبتواند به انجام تغ يراساسيغ

 رد.يصورت گ يو شهرساز يمعمار

کسان و ي يجامع شهر يهاطرح يدر تمام ينکه موارد اساسيز با اعتقاد به ايگزارش حاضر ن 

ذکر شده در  يدگاه، عالوه بر موارد اساسين دين اساس، از اين شده است. بر هميست تدويهمسان ن

 يگريد ي، موارد اساس(يو شهرساز يمعمار يعالي)مصوب شورا ص اساس طرح جامع شهريدستورالعمل تشخ

 باشد.يطرح جامع هر شهر م ياستهايص آنها مستلزم شناخت اهداف و سيز وجود دارند که تشخين

ل در طرح يرات مشخص ذييجاد تغين مشاور ايا موارد مذکور، از نظر يبا در نظر گرفتن تمام 

رات ييگونه تغنيگردد و انجام ايمحسوب م يشهر بوکان به عنوان موارد اساس )جامع(توسعه و عمران 

 د:يآيبه حساب م يو شهرساز يمعمار يعال يارات شورايصرفاً از اخت

 سازمان فضايي شهر -

در طرح جامع شهر  ي است.تغيير در نقش و عملکرد اصلي  شهر مغايرت اساس .1

بوکان نقش اصلي شهر بوکان خدماتي با تاکيد بر خدمات توريستي و ترانزيت 

 کاال مي باشد.

تغيير يا ايجاد و يا حذف مراکز و هسته هاي عملکرد اصلي شهر مغايرت اساسي  .0

 است.

 معابر  .3

د مغايرت اساسي نقش اصلي دارنتغيير درنقش و عملکرد معابري که در سازمان فضايي شهر  -3-1

 .است

 هرگونه ايجاد معبر شرياني جديد مغايرت اساسي است. -تبصره

هر گونه تغييرات در نقش و عملکرد و عرض شبکه معابر و بازگشايي معبر جديد ويا حذف  -3-0

 هاي تاريخي مغايرت اساسي است.معابر موجود در بافت

مترو، فرودگاه، و منوريل ايجاد، تغييراساسي و جابجايي يا حذف خطوط راه آهن،  .4

 )شهر بوکان فاقد خطوط مذکور مي باشد(. مغايرت اساسي ميباشد
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نقش اصلي   هايي که در سازمان فضائي شهرتغيير و حذف و جابجائي کاربري .5

مغايرت اساسي است. تعيين آستانه در اين بخش شامل معرفي کاربري هاي مذکورو 

 .ت آنها خواهد بودمقياس عملکرد آنها وتعيين ميزان تغييرا

 تغيير درمحدوده بافتهاي نيازمند مداخله خاص مغايرت اساسي ميباشد. .6

سکونت گاه غيررسمي بر مبناي ضوابط  بافت مذکور شامل بافت تاريخي، بافت فرسوده، -تبصره

 .گرددمراجع مرتبط در اسناد طرح جامع تعيين مي

ناحيه و  7منطقه، 0)شهر بوکان به  است.تغييرات در نظام تقسيمات کالبدي شهرمغايرت اساسي 

 محله شهري تقسيم شده است( 06

هاي طرح جامع و تغيير الويت آنها موضعي خارج از سياست -تهيه طرحهاي موضوعي 

)درصورتيکه اولويت بندي خاصي براي آن در طرح ذکر شده و رعايت اولويت داراي اهميت باشد 

 . جزء اساس طرح تلقي گردد(

 شبکه معابر يبنداستخوان -

ر ييطرح جامع شهر از بعد از عملکرد آنها مانند تغ يشنهاديشبکه معابر پ يبندر در استخوانييتغ 

بر آنها استوار شده  ياس شهريمق يخدمات يکه واحدها ي)معابر يدرجه دو فرع يانيعملکرد کنارگذر، شر

 ر آنها.يو نظا است(

 يعمده شهر يهايکاربر -

با در نظرگرفتن سرانه و  ياس شهريبا مق يعملکرد ير بوکان، پهنه و محورهادر طرح جامع شه 

ت ير نوع عملکرد و موقعييتغ ياند. به طور کلشده ييمشخص جانما يآنها در قسمت ها يانقش توسعه

 گردد.يمحسوب م يرات اساسييآنها جزء تغ

 م شهريمحدوده و حر -

به  يطرح جامع شهر يده است و از عناصر اصلن شييتع يمحدوده شهر بر اساس عوامل مختلف 

محسوب  يرات اساسييجزء تغ ش(يا افزاي)در قالب کاهش ر در آن ييب هرگونه تغيترتنيد. بديآيحساب م

 گردد.يم

ر در ييو توسعه استان هرگونه تغ يزيربرنامه يم شهر در شورايب حرين و تصوييبا توجه به تع 

 گردد.يمحسوب م يرات اساسييآن، جزو تغ يياجرام و ضوابط و مقررات يمحدوده حر

 ستيط زيمح -

 يطيمحستيضوابط و مقررات ز يشهر، غالباً تمام )جامع(ن طرح توسعه و عمران يه و تدويدر ته 

عت يت شهر در منطقه و طبيده است. موقعيت گرديت و سکونت، رعايجاد و توسعه بستر مناسب فعاليا
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گردد و  يتوجه اساس يطيمحستيبه مسائل ز يامور عمران يد که در تمامينما يجاب ميرامون آن ايپ

به وجود آورد که امکان بر طرف کردن آنها در اغلب  يانباريت زينهايج بينتاتواند يعدول از آنها م

جاد يا ايو  يو شهر يات عمرانيگردد که قبل از هرگونه عمليشنهاد ميب پيترتنيمواقع وجود ندارد. بد

ن اساس، يت گردد. بر ايست رعايط زيم آن، اصول مسلم حفاظت محيدر شهر و حر يتيهر نوع فعال

 يرات اساسييباشد جزء تغيست ميط زير ضوابط و مقررات محيت که مغايا فعالي يرگونه کاربرجاد هيا

 د.يآيبه حساب م

 احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري شهر -

 تغيير درسال افق طرح جامع مغايرت اساسي محسوب مي گردد.

يرت اساسي است لذا تغييرات کاربري و ضوابط و مقررات موثر بر ظرفيت جمعيت پذيري شهرمغا

مشاورين تهيه کننده طرح هاي جامع موظفند آستانه ايجاد مغايرت اساسي را در موارد زير مشخص 

 کنند:

 درجداول مربوطه  تغيير در تراکم ساختماني شهر يا  واحدهاي تقسيمات شهري(

 عنوان شده است(

 022ك )حدنصاب تفکي تغييرات حدنصاب تفکيك شهر يا  واحدهاي تقسيمات شهري 

 مترمربع مي باشد(

  درجداول مربوطه عنوان شده استتغييرات حداقل سرانه فضاي باز() 

 در هکتار(  واحد پذيري )تعداد واحد 

 تغييرات در سطح اشغال استقرار بنا 

 يشنهاديپ يهاو سرانه يانواع کاربر -

 يت برآورد شده و امکانات توسعه کالبديه جمعيبر پا شهر بوکان )جامع(در طرح توسع و عمران  

و  يشهر يهايمند کاربرر در مجموعه نظاميين شده است. تغييها و سرانه آنها تعيشهر، انواع کاربر

ژه يها به وزان سرانهير در ميين تغيباشد. همچنيم يرات اساسييساختار مدون سرانه آنها جزو تغ

گردد. در واقع، يمحسوب م يرات اساسييز جزو تغين يااس محلهيمق يو خدمات يمسکون يهاسرانه

ت، نوع و ين تعداد جمعيب ين حوزه عبارت است از به هم زدن ارتباط ساختاريدر ا يرات اساسييتغ

ك از آنها يحصر در هر حدويرات بييکه تغ چرا يمات کالبديها در قالب نظام تقسيت کاربريماه

و محدوده شهر  يشنهاديها در بستر محالت پيت و کاربريع جمعيم توزباعث خواهد شد که کل نظا

منوط به عدم  يااس محلهيمق يصرفاً عناصر خدمات ير مکانييگردد. با توجه به موارد فوق، تغ يمتالش

 شود.يمحسوب نم يرات اساسييمربوط به آنها جزو تغ يهار در سرانهييتغ
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 ييضوابط و مقررات اجرا -

طرح توسعه و عمران شهر بوکان با توجه به اهداف و  ييمجموعه ضوابط و مقررات اجرا 

ن شده است و يشنهادات تدويکردن مجموع پ ييشتر اجرايطرح و براساس هرچه بهتر و ب يهااستيس

طرح توسعه و عمران  يگر با ساختار اصليآن از طرف د يو چارچوب کل طرفکياجزا آن از  يتمام

ت و ياز اجزا مجموعه ضوابط و مقررات از اهم يبرخوردار است. برخ ييو انسجام باال يشهر از هماهنگ

اد يرات زييو تغ ياساس ير در آن مستلزم بازنگرييجاد هرگونه تغيبرخوردارند که ا يتريگاه اساسيجا

 يها، حداکثر تراکم ساختمانکين عناصر و اجزا عبارتند از: حدنصاب تفکيباشد. ايها مر بخشيدر سا

 يک از مناطق تراکميب سطح اشغال در هر يمجاز، حداکثر تعداد طبقات مجاز و حداکثر ضر

 .يمسکون
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 در طرح توسعه و عمران شهر بوکان ياساس يهارتين مغاييتع -

 باشد.ير مين شده در طرح جامع شهر بوکان به شرح زييتع ياساس يهارتيمغا 

 هکتار مي باشد( 1221وده مصوب برابر با )مساحت محد مصوب يا کاهش محدوده شهريش و يافزا -1

تبصره : تغيير در مساحت محدوده شهر در حد تدقيق يک پالک مغايرت اساسي محسوب نشده در غير اين 

 صورت مغايرت اساسي است.

 هکتار مي باشد( 7062)مساحت حريم مصوب برابر با  م مصوب شهريا کاهش حريش و يافزا -2

 متر 12 يبا عرض باال يشنهاديپ يهاانابير خير مسييا تغيکاهش عرض و  -1

 ا مزاحميمه مزاحم و ين يع کارگاهيصنا يدر داخل محدوده شهر به کاربر هرگونه پيشنهاد -4

 شهر يشنهاديپ ياراض يداخل نقشه کاربر يشنهاديپ يم حفاظتيحرا ير کاربرييتغ -5

طرح جامع  يشنهاديپ يتراکم ساختمان يات جدول ضوابط عموميدر کل يو کل يرات اساسييجاد تغيا -0

 يکيو سطح اشغال بنا و مساحت قطعات تفک يشامل مقدار تراکم ساختمان

 ر موارديبه سا يکمربند سبز حفاظت ير کاربرييتغ -2

 ر موارديسبز و باز به سا ير کاربرييتغ -8

 تغيير در بافت هاي نيازمند مداخله خاص -7

 تغيير در نظام تقسيمات کالبدي شهر -16

 عي خارج از سياست هاي طرح جامع و تغيير اولويت آنهاموض –تهيه طرح هاي موضوعي  -11

 مي باشد( 1465)سال افق طرح  تغيير در سال افق طرح جامع -12

 تغيير حداقل سرانه فضاي باز -11

 تغيير در سطح اشغال و استقرار بنا -14

تغيير در محدوده روستاهاي واقع در حريم شهر با توجه به تاثيرات کالبدي در سطح و عملکرد  -15

)روستاهاي واقع در محدوده حريم مصوب شهر بوکان عبارتند از : قازليان، حصار، کوسه،  حريم شهر

 کهريزه محمود آباد، ناچيت، اوچ تپه، گل بهي، ترکمانکندي، مجتمع دمداران و ينگيجه(

تغيير کاربري و حريم عرصه هاي هويت بخش شهري اعم از عرصه هاي تاريخي، فرهنگي و زيست  -10

 طبيعي داخل محدودهمحيطي و عرصه هاي 
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 ضوابط ومقررات مربوط به اراضي حفاظتي تحت پوشش سازمان حفاظت محيط زيست-12

به  کانيانهکتار و دشت سه  4878در شهرستان بوکان دو منطقه شکار ممنوع دشت سووتاو به مساحت 

محدوده حريم پيشنهادي شهر قرار گرفته است و که دشت سووتاو در وجود دارد هکتار  7328مساحت 

ضوابط و مقررات حاکم بر اين مناطق که از سوي سازمان حفاظت محيط زيست منتشر شده است، به 

 ساير ضوابط و مقررات ارجحيت دارد.

 پناهگاه حيات وحش دشت سوتا و حماميان

يستگاه براي پرنده ميش مرغ در تاريخ تاسيس منطقه از ابتدا تا اکنون: اين زيستگاه که مهمترين ز

نوع معرفي مم شکار منطقه عنوان به محيط زيست ياز طرف شورايعال 88کشور بشمار مي رود در سال 

 .به پناهگاه مخصوص حيات وحش ارتقاء يافت 82و در سال 

 1هکتار مي باشد. 4878وسعت منطقه : داراي وسعت تقريبي 

وپوگرافي، چشم انداز، پوشش هاي گياهي و گونه هاي ويژگي وسيماي عمومي منطقه)شامل وضعيت ت

  گونه هاي شاخص و کريدورها: وشاخص گياهي، وضعيت عمومي حيات وحش منطقه 

اين زيستگاه از ديمزارهاي مسطح با تپه هاي ماهوري تشکيل شده است در قسمتهاي کمي از زيستگاه 

ي رو به گسترش مي باشد. پوشش گياهي کشت يونجه و چغندر وجود داشته و متعاقب آن آبياري باران

را عمدتا خانواده گندميان از قبيل گندم و جو تشکيل داده و به مقداري نخود، عدس و آفتابگردان 

کشت مي شود. پوشش گياهي تپه هاي مرتعي عمدتا از خانواده نعناعيان بوده و بمقداري لگومينه ها و 

مهمترين گونه هاي جانوري مي توان ميش مرغ، گرگ، بقيه گونه هاي گياهي در آن يافت مي شود. از 

 سنقر گندم زار، شغال، کبک، کبوتر چاهي، کالغ ابلق، سارگپه زردپر، بلدرچين و ... را نام برد.

 وضعيت اقتصادي اجتماعي

زيستگاه دشت سوتاو حد فاصل روستاهاي حماميان، شيخلر، اختطار، دنگز و اميرآباد قرار گرفته است 

ي مذکور عمدتا به زير کشت رفته و پيشه اصلي اين روستاييان کشاورزي و دامداري مي و زمين ها

باشد. از نظر سطح درآمد در حد متوسط به پايين قرار داشته و شناخت نسبتا مناسبي از گونه در 

 محيط سازمان طرف از معرض انقراض ميش مرغ بواسطه تبليغات مداوم و رسانه اي کردن موضوع

 .دارند زيست

 

 

                                                 
 1384اداره کل محيط زيست استان آذربايجان غربي، مهرماه . اطالعات و آمار دريافتي از 
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 ضوابط ومقررات کلي از مفاد آئين نامه اي اجرايي قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست -12-1

 اثر طبيعي ملي  -مقررات مربوط به پارک ملي -الف

 مقررات مربوط به پناهگاه حيات وحش ومنطقه حفاظت شده 

هرعملي  قطع اشجار، بوته کني، خارزني، ذغال گيري، تجاوز وتخريب محيط زيست وبه طورکلي .1

که موجب از بين رفتن رستني ها وتغيير اکوسيستم درپناهگاه حيات وحش ومناطق حفاظت 

 شده که اراضي آن متعلق به دولت باشد، بدون اجازه ممنوع است.

اجراي طرح هاي مجاز صنعتي ومعدني درپناهگاه حيات وحش ومناطق حفاظت شده با رعايت  .0

 است.مقررات مربوطه از شمول بند يک مستثني 

تعليف احشام از لحاظ کميت وکيفيت درپناهگاه هاي حيات وحش ومناطق حفاظت شده تابع  .3

ضوابطي است که با توافق سازمان جنگل ها ومراتع کشور وسازمان حفاظت محيط زيست تهيه 

 خواهد شد.

مبادرت به شکار يا صيد در پناهگاه هاي حيات وحش ومناطق و رودخانه هاي حفاظت شده  .4

 تحصيل پروانه ويژه از سازمان حفاظت محيط زيست است. موکول به

وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکت هاي دولتي با موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مجازند  .5

مطالعات، بررسي ها وعمليات مورد نياز را درحد وظايف قانوني خاص خود درمناطق حفاظت 

 وپناهگاه هاي حيات وحش انجام دهند.

ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش، مناطق حفاظت شده وعبوراز  ورود به پارک هاي .6

 آنهابه استثناي جاده هاي عمومي تابع دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود.

 

 ضوابط ومقررات جزئي  -12-0

 ضوابط مربوط به پارک ملي واثر طبيعي ملي -12-0-1

 الف( فعاليت هاي مجاز : 

وکنترلي به صور ايجاد حصار طبيعي ومصنوعي، ساخت پاسگاه، ايجاد آتش  اقدامات حفاظتي .1

 بر و ... توسط سازمان حفاظت محيط زيست 

 ايجاد تأسيسات رفاهي، تحقيقاتي درحداقل ممکن. .0

 احياي پوشش گياهي وفعاليت آبخيزداري. .3

 انجام مطالعات وتحقيقات علمي. .4
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 به هم نخورد. بازديد اقشار مختلف جامعه درحدي که آرامش محيط .5

 تکثير وپرورش گونه هاي گياهي وجانوري. .6

 

 ب( فعاليت هاي مشروط : 

 .تفريح وتفرج به صورت کنترل شده تحت نظارت مستقيم سازمان حفاظت محيط زيست 

 ج( فعاليت هاي ممنوع : 

  هرگــــونه اقـــدام عمراني از قبيل کشاورزي، صنعت ومعدن، شهرسازي وزيربنايي به

 که هاي آب، برق وگاز در صورت اجاره.استثناي شب

 

 ضوابط ومقررات مربوط به پناهگاه حيات وحش ومنطقه حفاظت شده -12-0-0

 الف( فعاليت هاي مجاز : 

 اقدامات حفاظتي وکنترلي. .1

 ايجاد تأسيسات رفاهي، تحقيقاتي درحداقل ممکن. .0

 احياي پوشش گياهي وفعاليت هاي آبخيزداري. .3

 علمي.انجام مطالعات وتحقيقات  .4

 تکثير وپرورش گونه هاي گياهي وجانوري. .5

 تفريج وتفرج به صورت گسترده وتحت نظارت مستقيم سازمان حفاظت محيط زيست. .6

 ب( فعاليت هاي مشروط : 

 ايجاد تأسيسات زيربنايي از قبيل جاده، شبکه هاي آب، برق وگاز. .1

 کشاورزي ودامداري به صورت کنترل شده. .0

 اي طرح هاي مجاز صنعتي با مجوز سازمان حفاظت محيط زيست.بهره برداري از معادن واجر .3

 ج( فعاليت هاي ممنوع : 

ايجاد شهرک هاي مسکوني، شهرک هاي جديد، شهرک هاي صنعتي، تأسيسات عمده شهري از  

قبيل گورستان، حمل ودفن زباله، کشتارگاه، ميدان تره بار، فرودگاه، مجتمع هاي بزرگ صنعتي از قبيل 

 پتروشيمي، سيمان و...  پااليشگاه،
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 سطوح مسکوني  -12-0-3

جهرم، باب انار، خاوران، قطب آباد، فيــــروزآباد، ميمند، فراشبند، قيروکارزين، فتح آباد، الر، خور،  

اوز، بيرم، بنارويه، جــــويم، خنج، گراش، سطوح مسکونــــي شامل المرد، اشکنان، مهر، اهل، عالء 

وروستاها ونقاط سکونتي واقع در سطح ناحيه مي شوند. روستاها ونقاط  مرودشت وراوي وگله دار

سکونتي واقع درسطح ناحيه نيز به دو دسته تقسيم مي شوند : يکي روستاهاي داخل حريم شهري 

 وديگري روستاهاي پراکنده درسطح ناحيه.

 ضوابط ومقررات مربوط به سطوح مسکوني به شرح زير است :  

 جاز : الف( استفاده هاي م

 .استفاده هاي مجاز درسطح شهر هاي ناحيه تابع طرح جامع وتفصيلي آن خواهد بود 

  استفاده هاي مجاز درسطح روستاهاي ناحيه داراي طرح مصوب، تابع موارد مندرج در طرح خواهد

 بود.

  استفاده هاي مجاز درسطح روستاهاي فاقد طرح مصوب، تابع تصميمات واجازه مقامات ذيربط

 ود.خواهد ب

 ب( استفاده هاي مشروط : 

  استفاده هاي مشروط درسطح شهرهاي ناحيه وروستاهاي داراي طرح هادي، طبق طرح مصوب

 آنها خواهد بود.

  فعاليت هاي مجاز درمحدوده استحفاظي شهرهاي ناحيه مشروط به مطرح نمودن وتأييد آن در

واهد بود. با اين حال موارد طرح جامع ودرصورت اشاره نشدن به آنها مشروط مقامات ذيربط خ

 ضروري قابل طرح درضوابط ومقررات طرح جامع ناحيه به شرح زير است : 

داير نمودن اراضي وباغ ها وايجاد فضاهاي درختکاري ونهالستان، بوته کاري وجنگل کاري به  -1

 منظور بيابان زدايي با تأييد مقامات وادارات ذيربط وزير نظر آنها.

 اکز فرهنگي،ـ تفريحي وشهرسازي وپارک.احداث ويا توسعه مر -0

احداث واحدهاي مسکوني روستائيان وساکنين محدوده استحفاظي، برطبق فرهنگ وشيوه  -3

 زندگي آنها با نظر جهاد کشاورزي وبنياد مسکن انقالب اسالمي.

 کيلومتر فاصله از محدوده شهر. 5احداث تأسيسات نگهداري دام و احشام حداقل با  -4

کيلومتر از محدوده قانوني شهر ويک کيلومتر از  0مرغداري حداقل با فاصله احداث تأسيسات  -5

 محدوده روستاها.
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احداث تأسيسات آموزشي، بهداشتي وتجاري وکارگاه هاي حرفه اي براي روستائيان با تأييد و  -6

 زير نظر مقامات ذيربط.

داث راه، احداث استقرار کارگاه هاي مزاحم شهري، تأسيسات وتجهيزات شهري ومنطقه اي، اح -7

مجتمع هاي صنعتي روستايي وساير موارد مجاز طبق طرح جامع ناحيه وضوابط محيط زيست وتصويب 

 مقام هاي ذيربط.

توسعه روستاها نبايد به سمت شهرها باشد. محدوده مسکوني روستاهاي واقع درمحدوده  -8

 اهد شد.استحفاظي نيز که داراي طرح هادي نباشد، توسط مسئولين ذيربط تعيين خو

  صدور مجوز احداث مجتمع هاي مسکوني دربافت روستاهاي واقع در سطح ناحيه مشروط به

 موافقت شوراي تصويب است.

 .تعيين محدوده مسکوني روستاهاي واقع در ناحيه با مسئولين ذيربط خواهد بود 

 درسطح ناحيه احداث تأسيسات مرغداري با رعايت حداقل يک کيلومتر از روستا مجاز است. 

  کيلومتر از  0درسطح ناحيه احداث تأسيسات دامداري ودامپروري گسترده با رعايت حداقل

 روستا مجاز است.

 ج( استفاده ممنوع : 

  استفاده هاي ممنوع در سطح شهر هاي ناحيه تابع ضوابط طرح جامع مصوب ودرساير شهرها

 .تابع طرح هاي هادي آنها داراي طرح مصوب، طبق طرح آنها خواهد بود

 د( ضوابط ومقررات مربوط به حريم ها وساخت وسازها

 .درکليه فعاليت ها وساخت وسازها رعايت حريم هاي عوامل طبيعي ومصنوعي الزامي است 

  درکليه ساخت وسازها رعايت استانداردها وموازين فني وعلمي ومصوبات ادارات وسازمان هاي

 ذيربط ضرورت دارد.

 (1880)برگرفته از يونپ وان بخشي از توسعه آبخيزها راهنماي احداث جاده به عن -12-3

احداث جاده ها يکي از فعاليت هاي مهم در آبخيزهاي کوهستاني است. جاده سازي يا بازکردن  

جنگل ها ومراتع عرصه هاي جديدي را براي فعاليت هاي جنگلداري وتوسعه روستايي به وجود مي 

بدون آگاهي از صدمات زيست محيطي آن يا بدون انجام آورد. به هر صورت چنانچه اين نوع فعاليت 

اقدامات بازدارنده يا رفع کننده اين صدمات انجام گيرد مي تواند نتايج نامطلوبي را به وجود آورد. 

جاده سازي هاي بي رويه وغيراصولي يکي از عوامل تهديدکننده مناطق تحت حفاظت به شمار مي 

 روند.
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 پيامدهاي زيست محيطي 

اث جاده هاي جديد براي دسترسي به مناطقي که براي اسکان يا کاربري زمين در نظر گرفته احد 

شده اند. بدون ارزيابي قابليت هاي اراضي وکنترل طرح ريزي کاربري زمين مي توانند سبب لغزش 

زمين درمناطق آسيب پذير گردد. در طول دوره جاده سازي آلودگي آب حاصل از پخش مواد زائد، پس 

 نده وهرز آب ها مي تواند مشکالتي را به بار آورد.ما

طرح ريزي نادرست پروژه يا بي دقتي در رعايت مالحظات الزم يا عدم وجود مراقبت هاي  

ضروري به هنگام احداث جاده مي تواند سبب فرسايش شديدي شده ومسائل رسوب گذاري مواد شسته 

يک از موارد فوق باعث مي شوند که زادآوري شده را درسيستم هاي آبي مجاور به وجود آورد. هر

پوشش گياهي تضعيف شود. چنانچه جاده ها داراي شيب هاي تند باشند يا طول شيب ها بيش از حد 

باشد حرکت سريع آب را درسطح خود تسهيل خواهند کرد. دراين صورت چنانچه آبگذرها کافي 

ته باشد ممکن است با ايجاد آب بريدگي وشکل نباشند يا تدابير الزم براي گرفتن انرژي آب وجود نداش

 گيري فرسايش حفره اي مشکالتي فراهم شود.

 

 راهنما 

بسياري از نتايج زيانبار زيست محيطي حاصل از جاده سازي با انتخاب موقعيت صحيح، طرح ريزي  

ز نقشه هاي وروش هاي جاده سازي قابل رفع هستند. مسير فرضي واوليه جاده بايد ابتداء با استفاده ا

توپوگرافي وهوايي وديگر اطالعات جغرافيايي، ادافيکي وطبقه بندي اراضي انتخاب گردد. اين مسير 

فرضي سپس بايد با بررسي ميداني وتطبيق زميني همراه گشته واز نظر شرايط خاک، شيب ها، پيچ ها، 

نقاط بالقوه پر دردسر زهکش ها، رخنمون هاي صخره اي وغيره تصحيح گردد. ازاين طريق بسياري از 

 قابل اجتناب خواهند بود.

درطول بارندگي هاي فصلي به وجود مي آيد،  "از آنجا که موارد رسوبي حاصل از جاده ها معموال 

فعاليت هاي جاده سازي چنانچه درفصل خشک انجام گيرد حداقل صدمات را مي تواند در برداشته 

 راين فصل تکميل گردد بايد احداث شود.باشد. تنها آن بخشي از جاده که مي تواند د

شيب هاي جاده را بايد همچنان پائين نگهداشت واين اصل خدشه ناپذير را رعايت کرد ولي نبايد  

فراموش کرد که شيب ها بايد درحدي باشند که زهکشي طبيعي نيز امکان پذير باشد. انرژي آب 

تابعي از درجه وتندي شيب ها است.  "قيمابراي اين که پيامدهاي زيست محيطي دربرداشته باشد مست

هر چه قدر شيب ها تند باشند پيامدهاي زيست محيطي بيشتري در برخواهند داشت. هميشه بايد از 

احداث جاده هاي پرشيب باالرو وضدشيب پائين رو پرهيز نمود. درنظرگرفتن زهاب برهاي مناسب 
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ه از پل ها، آبگذرها يا آبروها تأمين شود. عدم براي گرفتن انرژي آب هاي جاري، مي تواند با استفاد

تأمين اين نوع تسهيالت باعث مي شود که ديواره هاي جاده ها درنقاط آسيب پذير از بين رفته 

ودرنتيجه ضمن خاکشويي شديد وزياد شونده، آب بريدگي هاي فراواني به وجود آيد. ارزيابي 

د مدنظر قرار گيرد تا جاده ها در آينده به عنوان پيامدهاي زيست محيطي جاده ها قبل از احداث باي

بافت دائمي منطقه نه تنها کمترين اثرات سوء را بر جاي گذارند بلکه به عنوان بخشي از توسعه آبخيز 

 در خدمت منطقه قرارگرفته وبيشترين فايده مندي را دربرداشته باشند.

غلب آنها حفظ سيستم هاي طبيعي به از آن جا که مناطق تحت حفاظت محدوديت هايي دارند ودرا 

عنوان يک هدف عمده محسوب مي شود جاده ها بايد تابع اهداف مديريت ومعيارهاي گزينش آنها 

 باشند.

 

 پارک هاي ملي  -12-3-1

براي نيازهاي اوليه پارک بوده واز نوع جاده  "احداث جاده هاي دسترسي درپارک هاي ملي صرفا 

غير از زون طبيعت محدود شده احداث اين نوع جاده ها با رعايت  هاي درجه سه ودو مي باشند.

اصول وضوابط جاده سازي مجاز است. در زون طبيعت محدود شده جاده سازي به طورکلي ممنوع 

( درپارک هاي ملي چون که سبب تجزيه زيستگاه ها شده ويگانگي اکولوژيکي 1است. جاده هاي درجه )

است. در زون توسعه فيزيکي احداث پياده روها براي مقاصد اين زون پارک را ازبين مي برند ممنوع 

 بايد مطابق طرح مديريت پارک ها انجام گيرد.

 

 پناهگاه هاي حيات وحش ومناطق حفاظت شده -12-3-0

درمناطق حفاظت شده وپناهگاه هاي حيات وحش جاده هاي دسترسي )جاده هاي روستايي( نبايد 

کند. اين جاده ها حتي  اس زيستي حيات وحش عمده وبارز عبورازمناطق گذران دوره هاي حس

االمکان بايد از منابع آبي مهم )آبشخورهاي طبيعي( حيات وحش دور باشند. محدوده هاي امن بايد 

مصون از تأثيرات احداث جاده هاي دسترسي باقي بمانند. درصورت برخورد با اين محدوده ها امکان 

بايد مورد توجه قرار گيرد. درصورتي  "يا انتخاب مسيرهاي حاشيه اي حتمااستفاده از ساير گزينه ها 

که ارزش هاي تاريخي وفرهنگي پناهگاه ها ومناطق حفاظت شده هنوز از نظر تفرج وتوريسم مدنظر 

قرار نگرفته باشند از احداث جاده بايد خودداري کرد زيرا سبب کاهش ارزش هاي آنها مي شوند. 

ي است که مراقبت هاي بعدي از جاده ها از خود جاده سازي مهم ترند. بنابراين ذکر اين نکته ضرور

چنانچه جاده اي احداث وسپس رها شود اثرات منفي زيادي دربرخواهد داشت ونه تنها چشم انداز 
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منطقه را ضايع خواهد کرد بلکه زمينه اي براي تشديد فرسايش خواهد بود. بنابراين کشيدن هرنوع 

ط به مراقبت هاي آتي آن است. درصورتي که اين امکان وجود نداشته باشد بايد از جاده جاده اي منو

کشي خودداري کرد. از احداث جاده هاي دسترسي درهسته هاي طبيعي مناطق حفاظت شده وپناهگاه 

 هايي که از عنوان ذخيره گاه برخوردارند بايد خودداري کرد.

تخاب شوند که درکمترين مسافت سبب تسهيل کنترل مسيرهاي جاده هاي دسترسي، بايد طوري ان

ونظارت برمنطقه گردند. جاده هاي دسترسي به هيچ وجه نبايد سبب لکه دار شدن چشم اندازهاي مهم 

اين مناطق گردند. احداث جاده ها بايد با حداقل تغييرات درشکل زمين ونابودي پوششي گياهي همراه 

طقي که زهکشي ضعيفي دارند وحتي به طور فصلي سبب باشدو احداث جاده هاي دسترسي از منا

باتالقي شدن )پديده هيدرومورفي( مي شوند مجاز نيست. از کشيدن جاده در مناطقي که داراي 

اجتماعات گياهي رليک وآندميک ويا درخطر تهديد هستند بايد خودداري کرد. احداث جاده هاي 

رمناطق کوهستاني( نه تنها هزينه هاي نگهداري دسترسي بدون رعايت ضوابط جاده سازي )به ويژه د

را افزايش خواهد داد بلکه به دليل فرسايش آبي، غيرقابل استفاده شدن آن در مواقع اضطراري وکاهش 

ارزش هاي زيبايي شناسي منطقه هميشه مسئله ساز خواهند بود. احداث شبکه جاده هاي دسترسي 

بايد تابعي از طرح مديريت آن وضوابط جاده هاي درهمه حال به عنوان بخشي از توسعه آبخيز 

 کوهستاني )دستورالعمل وضوابط جاده هاي کوهستاني سازمان برنامه وبودجه( باشد.

 

 آثار طبيعي ملي 

داراي وسعت محدودي هستند. حفظ وسعت يگانگي اکولوژيکي اين مناطق  "آثار طبيعي وملي عموما 

تجزيه واز بين رفتن يکپارچگي منطقه، قابليت خود يک اصل خدشه ناپذير است. زيرا درصورت 

درمحاصره  "نگهداري آنها تضعيف شده ودرمعرض تهديد قرار خواهد گرفت. اين نوع مناطق عموما

چشم اندازهاي انسان ساخته وطبيعت دگرگون شده قرار دارندو به همين دليل قابليت خود نگهداري 

دارد. به همين دليل کشيدن جاده هاي دسترسي دراين مناطق وتعادل آنها بدون اغراق بر لبه تيغ قرار 

مجاز نيست. راه هاي دسترسي دراين مناطق محدود به پياده روها وتريل هايي است که در طرح 

مديريت آنها پيش بيني شده است. اين راه ها فقط بايد درخدمت برنامه هاي تفسيري باشند و وظيفه 

اين راه ها، به ظرفيت برد منطقه وسطح تقاضاي برنامه هاي  ديگري ندارند. ميزان، تراکم ونوع

تفسيري بستگي دارد. درهرحال حفظ موجوديت، ارزش ها وکارکردهاي آثار طبيعي ملي هدف اوليه 

مديريت آنها تلقي مي شود وبه دليل ارزش هاي غيرقابل جانشين خود براي حفاظت انتخاب شده اند. 
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ترسي در زون تفرج وتفسير دراين مناطق بايد با دقت زيادي انجام به همين دليل کشيدن راه هاي دس

 گيرد.

 

 ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي جاده هاي دسترسي درمناطق تحت حفاظت 

درارزيابي پيامدهاي زيست محيطي جاده هاي دسترسي درمناطق چهارگانه بايد جنبه هاي مثبت  

درهر يک از مناطق فوق تنها زماني کشيدن جاده هاي ومنفي آنها به يک نسبت مورد توجه قرار گيرد. 

دسترسي بالمانع خواهد بود که اهداف مديريت آنها تأمين شده )طبقه بندي اهداف ومديريت مناطق 

حفاظت شده طبقات ششگانه آي. يو. سي. ان( واين جاده ها درخدمت ارتقاء سطح مديريت وتسهيل 

  دستيابي به اهداف اين مناطق قرار گيرند.

 مواردي که درارزيابي بايد مدنظر قرار گيرند به قرار زيرند :

 جاده هاي دسترسي مي توانند سبب تجزيه زيستگاه ها شده ويکپارچگي منطقه را از بين ببرند.  .1

جاده هاي دسترسي مي توانند يگانگي اکولوژيکي منطقه را مختل کرده ودرنهايت موجوديت  .0

 گونه هاي عمده وبارز تحت تأثير قرار دهند. وارزش هاي مناطق را براي حمايت از

 جاده هاي دسترسي مي توانند سبب پراکندگي حيات وحش شده وامنيت آنها را مختل کنند. .3

 جاده هاي دسترسي مي توانند سبب کاهش ارزش هاي زيبايي شناسي منطقه شوند. .4

د گونه هاي جاده هاي دسترسي باعث نابودي پوشش گياهي منطقه شده وزمينه اي براي ورو .5

 غيربومي وتکثير آنها در منطقه مي باشند.

 جاده هاي دسترسي مي توانند مانعي در راه عبور ومرور ومهاجرت حيات وحش باشند. .6

جاده هاي دسترسي مي توانند سبب تسهيل تعرضات وتخلفات درمناطق گشته ويا آنها را تشديد  .7

 کند.

اه ها شده ودرآنها اختالل به وجود جاده هاي دسترسي مي توانند سبب کاهش وسعت زيستگ .8

 آورند.

تاريخي منطقه را  -جاده هاي دسترسي مي توانند ارزش هاي نمادها ويادمان هاي فرهنگي .8

 کاهش دهند.

جاده هاي دسترسي مي توانند براي گونه هاي در خطر انقراض وزيستگاه هاي آنها اختالل  .12

 ايجاد کنند.

ي حساس را به شدت تحت تأثير قرار دهند ونظام جاده هاي دسترسي مي توانند زيستگاه ها .11

 هيدرولوژيکي آنها را مختل نمايند. تاالب ها به ويژه دراين مورد بسيار حساس هستند.
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جاده هاي دسترسي درمناطق حفاظت شده به عنوان پيش درآمد توسعه آتي نبايد تلقي شوند  .10

کنند. به عالوه مي توانند سبب دراين صورت زمينه کاهش يا نابودي تنوع زيستي را فراهم مي 

 تغيير شيوه زيستي جوامع بومي شده وزمينه مهاجرت آنها را فراهم کنند.

 جاده هاي دسترسي مي توانند برفرهنگ جوامع بومي تأثير سوء بگذارند. .13

 

جاده هاي دسترسي درصـــورت احــــداث اصـــولي مطابق با ضوابط وطرح مديريت مي توانند جنبه 

 زير را داشته باشند : هاي مثبت 

 دسترسي به مناطق را تسهيل کرده وکنترل ونظارت منطقه را تضمين مي کنند. .1

 سختي معيشتي جوامع بومي را کاهش داده وباعث ارتقاء سطح زندگي آنها مي شوند. .0

مي توانند زمينه اي براي توجه دولت به ارائه خدمات زيستي )آب، برق، بهداشت، آموزش و...(  .3

 تائيان فراهم کنند.براي روس

باعث افزايش ارزش زمين هاي روستائيان شده وآنها را براي ادامه زندگي روستايي ترغيب  .4

 کنند. اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از تغيير کاربري اراضي براي اين منظور ضروري است.

 سطح اشتغال ودرآمد را در منطقه مي توانند افزايش دهند. .5

 ده وانگيزه بيشتري براي حضور مأمورين درمنطقه فراهم مي کنند.سبب تسهيل تجهيز مناطق ش .6

 

)برگرفته باتغيير ازبانک جهاني  راهنماي احداث خطوط انتقال نيرو درمناطق حفاظت شده -12-4

1881) 

احداث خطوط انتقال نيرو ازفعاليت هايي است که برخي ازمناطق حفاظت شده باآن روبرو هستند.    

نيرو نمونه بارز برخوردمسائل محيط زيست باتکنولوژي است. ازيک طرف  احداث خطوط انتقال

پرداختن به اصول حفاظت ازمحيط زيست نبايد مردم را ازبهره برداري ازدستاوردهاي تکنولوژي 

بازدارد وازطرف ديگر تکنولوژي نبايد مايه نابساماني، تخريب وازهمه مهمتر آسيب رساني برسالمت 

براي رسيدن به چنين تعادلي چاره اي جز پرهيز ازراه حل هاي مجرد، استفاده جامعه وطبيعت گردد. 

ازرويکردهاي تلفيقي، پيش بيني مخاطرات وپيداکردن راه حل براي آن ها وجود ندارد. بسياري ازاين 

راه حل ها خود بااستفاده ازتکنولوژي امکان پذيرند. هيچ کس نيست که درفايده مندي خطوط انتقال 

ديد داشته باشد. برق رساني به مناطق دوردست وگاه محروم دست کم اين حس را دارد که نيرو تر

نخستين پايه هاي ارتقاء سطح زندگي فراهم مي شود. اما برق رساني نيز بي صدمه به محيط زيست 

ومنابع اجتماعي وفرهنگي انجام نمي گيرد. ازابتداي پست فشارقوي تاجايي که بايد برق رسانده شود 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 133                    ضوابط و مقررات

 

وط انتقال نيرو بايد بردکل هاي بي شماري متکي باشند. خطوط انتقال نيرو درمسيرخود تارسيدن خط

به مقصد يعني جايي که آن جا برق نيست مجبورند باسيماهاي طبيعي واجتماعي متنوعي برخوردکرده 

وازآن گذرکنند تابتوانند به شهري ياروستايي برق برسانند. برخي ازاين سيماها 

ندند)نظيرتاالب ها، زيستگاه ها، پارک هاي ملي، مناطق حفاظت شده، چشم اندازهاي زيبا بسيارارزشم

و...( وخطوط انتقال نيرو که چيزي جز يک مجموعه سيم ودکل پيچيده، خسته کننده وطوالني نيست 

جدا ازتأثيرات سيم هاي برق وميدان الکترومغناطيسي خود برزيستمندان وانسان ارزش هاي زيبايي 

سي اين مناطق را ازبين مي برند. به عالوه باعث تخريب وتجزيه اين مناطق شده وباازبين بردن شنا

يگانگي اکولوژيکي آن ها به ويژه درمناطق تحت حفاظت ارزش هاي زيستگاهي آن ها را کاهش مي 

 دهند. اين راهنما به طورعام براي مناطق آزاد تنظيم شده است. براي کاربري آن درمناطق حفاظت

شده بايد باضوابط تحت حفاظت تلفيق شده واثرات سوء آن ها دراين مناطق متناسب بااهداف مديريت 

آن ها تعديل پيداکند. درپارک هاي ملي انتقال خطوط نيرو ممنوع است وبايد گزينه هاي ديگري 

ت کم موردتوجه قرارگيرد ومسيرخطوط انتقال نيرو تغييرمکان يابند. آثارطبيعي ملي به دليل وسع

وآسيب پذيري ذاتي خود نسبت به اثرات سوء خطوط انتقال نيرو ازحساسيت بيشتري برخوردارند. به 

ضروري است. درمناطق حفاظت شده  "همين دليل تغييرمسيرخطوط انتقال نيرو دراين مناطق کامال

ا آمده وپناهگاه هاي حيات وحش احداث وخطوط انتقال نيرو وباتوجه به مالحظاتي که دراين راهنم

است قابل تحمل تر مي شود. دراين مناطق وحش، مناطقي که حيات وحش درآن دوره هاي حساس 

زيستــــي خود را مي گذرانند، محدوده هاي امن، چشم اندازهاي بکر، زون هاي تفرج گاهي عبور 

 نکنند.

 مشخصات وساختارخطوط انتقال نيرو -12-4-1

پست اصلي برق، پست  ،(ROW)انتقال، مسيرانتقال سيستم خطوط انتقال نيرو مشتمل برخطوط  

هاي فرعي، راه هاي دسترسي وجاده هاي نگهداري است. سازه هاي اصلي خطوط انتقال نيرو ازبخش 

هاي زيرتشکيل شده است: خطوط انتقال، رساناها، دکل ها وعوامل پشتيباني )سيم هاي مهار(. فشاربرق 

دازه هاي سازه هاي موردنياز تأثيرمستقيم دارد. به عنـــوان )ولتاژ( وظرفيت خطوط انتقال نيرو بران

مثال ساختاردکل ها تابعي ازفشاربـــرق وظـــرفيت خطوط لوله مي باشند. دکل ها مي توانند تنها ازيک 

کيلوولت کافي باشند. درحالي که براي خطوط 64تيرچوبي ساده براي خطوط انتقال نيرويي بافشار تا

( استفاده نمـــود. بـــراي Hکيلوولت بايد ازتيرهاي چوبي دوگانه )شکل 031تا 68شارانتقال نيرويي باف

کيلوولت ازسازه هاي فلزي استفاده مي شود. اين سازه ها مي توانند  161خطوط انتقال نيـــرويي بافشار

 کيلوولت را نيز امکان پذير سازند.1222انتقال نيرويي بافشار

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 نفوذ شهر بوکانزهطرح توسعه، عمران و حو            134

 

اند ازچندين کيلومتر تاصدهاکيلومتر متفاوت باشد. عرض ياپهناي طول خطوط انتقال نيرو مي تو 

متر ويابيشتر متفاوت باشد. خطوط انتقال نيرو طـــريق  522تا 02مسيرخطوط انتقال نيرو مي تواند از

)کاشت دکل( بر روي زميــــن کارگذاشته مي شوند ومي توانند ازروي تاالب ها، رودخانه ها، سواحل، 

ج ها وبسياري ديگر ازسيستم هاي طبيعي عبورکرده وياآن را قطع کنند. انتقال خطوط درياچه ها، خلي

 نيرو از زيرزمين ازنظرفني عملي است اما بسيارپرهزينه است.

 

 پيامدهاي بالقوه زيست محيطي

خطوط انتقال نيرو مي توانند برمنابع طبيعي، اجتماعي وفرهنگي تأثيربگذارند. خطوط انتقال نيرو  

طول مسير بسته به اين که کوتاه يابلند باشند مي توانند درسطح ملي يامنطقه اي برحسب 

تأثيربگذارند. به طورکلي پيامدهاي زيست محيطي اين خطوط باافزايش عرض مسير برروي منابع 

 فرهنگي واجتماعي افزايش مي يابد. طبيعي،

حاشيه آن ديده مي شود.  اثرات خطوط انتقال نيرو بدواً درطول ومحدوده عرض مسير واراضي 

ابعاد واهميت اين پيامدها باافزايش فشاربرق وميزان ولتاژ افزايش مي يابد. براي کاهش اين پيامدها 

ناچاراً به سازه هاي پشتيباني بيشتري نيازهست. پيامدهاي ميدان عمل خطوط نيرو برحسب فشار برق 

کيلوولت بسيار بيشتر 1222خطوط برق بافشارافزايش مي يابد. به عنوان مثال ميدان الکترومغناطيسي 

 کيلوولت برق را ازخود عبورمي دهند.68ازخطوطي است که تنها 

پيامدهاي زيست محيطي منفي خطوط انتقال نيرو مربوط به احداث وکارگذاري دکل ها، ميدان  

درمحل الکترومغناطيس وفعاليت هاي نگهداري ومحافظت ازآن ها مي شود. پاک تراشي پوشش گياهي 

جاده هاي دسترسي، پايه هاي دکل ها وپست هاي فرعي ازجمله پيامدهاي  مسيرانتقال، )پست اصلي(،

اوليه اين فعاليت به شمارمي روند. پاک تراشي وحفظ ونگهداري خطوط انتقال ازپوشش گياهي مزاحم 

تأثيرات شيوه هاي وکنترل پوشش گياهي مسيرانتقال ازطريق موادشيميايي يامکانيکي انجام مي گيرد. 

 پاک تراشي وحضورفيزيکي خطوط ازمنابع اصلي پيامدهاي زيست محيطي به شمارمي روند.

خطوط انتقال نيرو درصورت مديريت اصولي مي توانند براي حيات وحش مفيد هم باشند. مناطق  

کنند. پاک تراشي شده مي توانند بستري براي تغذيه وآشيانه سازي پرندگان وپستانداران فراهم 

هستند. بدين معني که  (edge effect)مسيرهاي خطوط انتقال ازنظربيولوژيکي داراي اثرحاشيه اي 

برخوردمسيرخطوط انتقال نيرو باپوشش طبيعي موجود باعث افزايش تنوع زيستگاهي مي شود. خطوط 

دگان به ويژه نيرو وسازه ها مي توانند جاي امني براي آشيانه سازي پرندگان ومحلي براي نشستن پرن

 انواع شکاري ها باشند.
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 اثرات خطوط انتقال نيرو برکاربري زمين

  خطوط انتقال نيرو برمنابع ارضي اثرات شديدي دارند. مسيرهاي خطوط انتقال نيرو بابرخي

ازکاربري هاي زمين نظيرکشاورزي وچراي دام تعارضي ندارند واين گونه فعاليت ها مانعي 

رنمي روند، اما بعضي ازکاربري ها بااحداث مسيرهاي خطوط دراحداث اين خطوط به شما

انتقال به هيچ وجه سازگاري ندارند. اگرچه مسيرهاي خطوط انتقال نيرو عريض نيستند اما 

مي توانند بااين کاربري ها تداخل داشته وياکاربري هاي موجود درطول مسير را تجزيه نموده 

 ويگانگي آن ها را ازبين ببرند.

 قال نيرو مي توانند اراضي دوردست وغيرقابل دسترس را بازکرده ودسترسي مردم خطوط انت

را براي فعاليت دراين مناطق )اسکان، کشاورزي، شکار، تفرج و...( تسهيل کنند. احداث مسير 

خطوط انتقال نيرو مي تواند باعث تجزيه زيستگاه ها، نابودي پوشش گياهي وياحتي تخريب 

دد. زماني که مسيرخطوط انتقال نيرو بااراضي طبيعي مهمي وانهدام زيستگاه ها گر

نظيرتاالب ها، مناطق بکر ودست نخورده برخوردکند وياازاراضي عبورکند که محل زندگي 

 جوامع بومي است مي تواند پيامدهاي جدي تري دربرداشته باشد.

 

 پاک تراشي وکنترل پوشش گياهي درطول مسيرخطوط انتقال نيرو

 شي پوشش گياهي طبيعي وکنترل ميزان ونوع پوشش گياهي جايگزين شونده براي پاک ترا

درطول مسيرخطوط انتقال نيرو فنون مختلفي وجود دارد. ازجنبه زيست محيطي پاک سازي 

انتخابي بااستفاده ازابزارمکانيکي باعلف کش هاي انتخابي بـــرسايـــر روش ها ارجحيت دارند. 

بايد ممنوع گردد، زيرا اين روش نه تنها انتخابي عمل نمي کند  استفاده از سم پاشي هاي هوايي

بلکه مقادير زيادي سم را نيز واردمنطقه مي کند. اين روش مي تواند باعث آلودگي آب هاي 

سطحي، آلودگي زنجيره غذايي، نابودي گونه هاي مرغوب منطقه ودرنهايت مسموميت حيات 

 وحش گردد.

 ت هاي انسان )شاهراه ها، ساختمان ها( خطر اتصال وبرق کارگذاري خطوط درمجاورت فعالي

گرفتگي را افزايش مي دهد. به همين دليل درطراحي اين خطوط بايد تمام تدابير الزم براي 

کاهش اين گونه خطرات مدنظر قرارگيرد. دکل ها وخطوط انتقال مي توانند درخطوط 

ايجادکنند وبه همين دليل براي  پروازهواپيماها)به ويژه درمجاورت فرودگاه ها( اختالل

هواپيماهايي که درارتفاع پايين پرواز مي کنند )مخصوصاً هواپيماهايي که درفعاليت هاي 

 کشاورزي نظيرسم پاشي مزارع مورداستفاده قرارمي گيرند( خطرساز هستند.
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 خطوط انتقال نيرو به دليل ايجادميدان الکترومغناطيسي (EmFs) از نظر بهداشتي بسيار 

مورد انتقاد هستند. باافزايش طول مسير هم فشاربرق وهم ميدان مغناطيسي افت پيدامي کند. 

گرچه بحث اثرات خطوط انتقال نيرو بربهداشت وسالمت انسان هنوز به پايان نرسيده است 

اما احتمال آسيب رساني آن نيز ردنشده است. به همين دليل دربرخي ازايالت هاي امريکا 

 ي براي خطوط انتقال نيروي بافشارقوي ايجادشده است.قوانين ويژه ا

 

 زمينه سازتوسعه

خطوط انتقال نيرو برحسب موقعيت خود ممکن است درحاشيه مسيرخود زمينه سازتوسعه گردند.  

درسطح محلي درمناطقي که زمين براي خانه سازي کم است ياوجودندارد مسيرانتقال نيرو وحريم آن 

ي هاي غيرمجاز زمينه مساعدي فراهم کند ومتعاقباً پيامدهاي زيست محيطي ممکن است براي خانه ساز

ديگري )ناشي ازاسکان برنامه ريزي نشده، رشدنوآبادها ونيازهاي آن ها ازنظر امکانات زيربنايي 

 وخدمات عمومي( به وجودآورد.

 
 ارزيابي گزينه ها

جود ازنظرپشتوانه استداللي به دقت درارزيابي زيست محيطي خطوط انتقال نيرو بايد گزينه هاي مو 

موردتحليل قراربگيرند تاهدف نهايي پروژه ازتوزيع برق به مراکزنيرو تأمين شود. تجزيه وتحليل گزينه 

اجتماعي، -ها کمک مي کند که دربرابرگزينه پيشنهادي گزينه اي که ازجنبه هاي مختلف )اقتصادي

نتخاب شود. برخي ازاين گزينه ها که نياز به توجه فرهنگي، زيست محيطي( داراي معايب کمتري هست ا

 دارند به قرارزيرند:

 براي دستيابي به ظرفيت موردنظر نياز به هيچ گونه اقدامي نباشد. .1

 گزينه هاي فشاربرق )ولتاژ( .0

 که عرض مسيرانتقال باريک تري دارند. DCخطوط انتقال نيروي  .3

 سايرمنابع برق .4
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به بارموردنظر به عنوان گزينه اي دربرابرانتقال نيروي احداث نيروگاه هاي کوچک تر نزديک  .5

 برق با باربيشتر

 طرح هاي مديريت انرژي وبارالکتريسته براي کاهش ميزات نياز به برق اضافي .6

 گزينه هاي مربوط به مسيرهاي خطوط ومحل پست هاي فرعي برق .7

 ارتقاء امکانات موجود .8

 خطوط انتقال نيروي زيرزميني .8

 ه روش هاي احداث ازنظر هزينه وامکان پذيريگزينه هاي مربوط ب .12

گزينه هاي مربوط به طرح دکل هاي انتقال برق ومصالح آن ها )تيرهاي چوبي، سازه هاي  .11

 آلومينيومي وفلزي(

 گزينه هاي مربوط به فنون نگهداري وطراحي جاده ها .10

يرهاي انتقال يکي ازمهم ترين مالحظات درارزيابي گزينه ها ارزشيابي گزينه هاي مربوط به مس .13

ومحل هاي استقرارپست هاي فرعي برق مي باشد. بسياري ازپيامدهاي زيست محيطي خطوط 

انتقال نيروي برق مي تواند درصورت انتخاب مسيرهاي صحيح ومحل هاي مناسب پست هاي 

فرعي به حداقل خود برسد. انتخاب صحيح مسيرهاي خطوط انتقال نيرو مي تواند برخورد 

فرهنگي واجتماعي را به حداقل خود رسانده وبه تبع آن پيامدهاي کمتري  بامنابع طبيعي،

 برجاي گذارد وازاين طريق مطلوبيت اين پروژه ها را بيش ازپيش ارتقاء دهد.

 
 اين بخش بعامن

World Bank (1881)  

W.B.technical Paper Number 154 

Environmental Assessment Sourcebook 

Volume III., Env. Department 

 طرح مشترک سازمان حفاظت محيط زيست، برنامه عمران ملل متحد، بانک جهاني -مطالعات استراتژي ملي محيط زيست وتوسعه پايدار 

 مدير ملي طرح : ناصر محرم نژاد

 .1366فاجعه درکمين است، غروري، حسين، حفاظت خاک وآبخيزداري،  
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 يرانيا -ياسالم ياس الگوبراس يو معمار يضوابط و مقررات شهرساز -11
هاي الزم جهت عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ضوابط و شاخصمصوبه شوراي 

 بازيابي هويت شهرسازي و معماري اسالمي ايراني

هاي کلي نظام در بخش ساله، سياست 02انداز توسعه در راستاي وظايف محوله براساس سند چشم 

قانون  168ت نظام، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و ماده مصوب مجمع تشخيص مصلحشهرسازي 

)موضوع تدوين و ترويج الگوهاي شهرسازي و معماري  برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور

هاي ريزي و طراحي بناها، فضاهاي شهري و طرحو به منظور هماهنگي مطالعات برنامه (ايراني -اسالمي

عالي شهرسازي و معماري هاي شهرسازي و معماري اسالمي ايراني، شورايويژگيتوسعه شهري با 

-الرعايه جهت نيل به شهرسازي و معماري اهاي الزمشاخص 14/10/1381ايران در جلسه مورخ 

 .ايراني را به شرح زير تصويب نمود -سالمي

 

 کليات -11-1

هاي کلي نظام در بخش ساله، سياست 02انداز توسعه در راستاي وظايف محوله براساس سند چشم 

قانون  168شهرسازي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابالغي از سوي مقام معظم رهبري و ماده 

موضوع تدوين و ترويج الگوهاي شهرسازي و معماري )برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور 

هاي ريزي و طراحي بناها، فضاهاي شهري و طرحرنامهو به منظور هماهنگي مطالعات ب (ايراني -اسالمي

عالي شهرسازي و معماري هاي شهرسازي و معماري اسالمي ايراني، شورايتوسعه شهري با ويژگي

هاي الزم الرعايه جهت نيل به شهرسازي و معماري شاخص 14/10/1381ايران در جلسه مورخ 

 ايراني را به شرح زير تصويب نمود. -اسالمي

 نه کاربرددام

ها و نهادهاي تهيه، بررسي، ها، سازمانمفاد اين مصوبه از تاريخ ابالغ براي کليه طراحان، دستگاه 

هاي شهرسازي و توسعه هاي معماري بناها و فضاهاي شهري، طرحتصويب، نظارت و اجراي طرح

االجرا خواهد زمهاي نظام مهندسي ساختمان و ساير نهادهاي ذيربط الها، سازمانشهري، شهرداري

 بود.

 حوزه شمول

هاي مسکوني در دست توسعه آتي شهرها و روستاها، احداث و توسعه شهرهاي جديد، شهرک 

شوند، از زمان ابالغ مشمول اين سازي و کليه بناهايي که از اين پس ساخته ميهاي آمادهاحداث، طرح
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بناهاي موجود نيز به هنگام حفاظت، مرمت، ها و مصوبه خواهند بود. رعايت مفاد اين مصوبه براي بافت

 احيا، بهسازي، نوسازي و بازسازي الزامي است.

 اهداف

 :هدف از اجراي اين مصوبه عبارت است از

 هاي شهرسازي و معماري اسالمي ايران؛بازشناسي، احصاء و احياء مولفه -الف

روح حاکم بر شهرسازي و  سازي در احياء شهرسازي و معماري اسالمي ايران مبتني برجريان -ب

 معماري ارزشمند تاريخي ايران در دوره معاصر؛

بخشي به مجموعه اقدامات در حال انجام جهت ساماندهي به وضعيت موجود شهرها و انتظام -ج

 روستاها؛

 .(هاي دين مبين اسالممتناسب با آموزه)مين رفاه عمومي أاستفاده بهينه از منابع و ت -د

 .سيما و منظر شهرها و روستاهاساماندهي به  -هـ

 

 تعاريف -11-0

 ايراني -معماري اسالمي

منبعث از اصول  مفهومشود که در مرتبه هاي از معماري اتالق ميهايراني به گون -معماري اسالمي 

 مصداقهاي پايدار مبتني بر بينش عرفاني ايراني و در داراي ارزش معنادين مبين اسالم، در مرتبه 

هاي مراتب گوناگون معنوي و مادي جوامع انساني و با استفاده بهينه از ها و نيازمندييژگيمبتني بر و

گونه از معماري فراهم آوردن زمينه مناسب هدف از ايجاد اين .گيردعلوم، فناوري و مهندسي شکل مي

توان پس از يهاي آن را مهاي دين اسالم بوده و نمونهها مطابق با آموزهجهت تکامل و تعالي انسان

 .هجري شمسي در حوزه فرهنگي ايران مالحظه نمود 1322ظهور اسالم تا آغاز سال 

 ايراني -شهر اسالمي

منبعث از اصول دين مبين  مفهوميشود که مکان تحقق تمدن بوده و از نظر به شهري اتالق مي 

مبتني بر  مصداقدر هاي پايدار مبتني بر بينش عرفاني ايراني و داراي ارزش معنااسالم و در 

ها و هاي زماني متناسب با ويژگيهاي بسترطبيعي، فرهنگي و تاريخي بوده و در هر يک از بازهويژگي

جوامع انساني و با استفاده بهينه از علوم، فنآوري و  هاي مراتب گوناگون معنوي و مادينيازمندي

هم آوردن زمينه مناسب جهت تکامل و گونه از شهرسازي فراگيرد. هدف از ايجاد اينمهندسي شکل مي

هاي دين اسالم بوده و در اين زمينه توسعه روابط اجتماعي و نيز توليد ها مطابق با آموزهتعالي انسان
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توان هاي مصداقي آن را ميمظاهر فرهنگ و تمدن بويژه در آثار هويتمند هنري تجلي يافته است. نمونه

 هجري خورشيدي در حوزه فرهنگي ايران مالحظه نمود. 1322پس از ظهور اسالم تا آغاز سال 

 عوامل مخل

هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، ضوابط و مقصود عواملي هستند که در دوره معاصر، در حوزه 

شوند که در طول هايي مي... به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مانع از تحقق اصول و ارزشو مقررات 

 ايراني در عرصه معماري و شهرسازي ايران به ظهور رسيده است. -زمان، براساس انديشه اسالمي

 بازسازي، نوسازي، بهسازي، حفاظت، احيا

 ،"هاي فرسودهراهنماي شناسايي و مداخله در بافت"در خصوص تعاريف اصطالحات مذکور به  

 عالي شهرسازي و معماري ايران مراجعه شود.شوراي 16/3/1384مصوب 

 حفاظت

هاي ظت در اين مصوبه مجموعه اقدامات فيزيکي و اسنادي است که موجب رفع آسيبمنظور از حفا 

هاي شهري هاي طبيعي و انساني به بناها و بافتکالبدي با حفاظت اصالت و يا جلوگيري از آسيب

 گردد.مي

 فضاي همسايگي

د واحد شود که در مالکيت مشاع چنفضاي همسايگي در اين مصوبه به فضاي مشترکي اتالق مي 

مسکوني يا بناي عمومي و يا در مالکيت دولت قرار داشته و محل انجام تعامالت اجتماعي در 

باشد. فضاي همسايگي توسط مي (نظير بازي کودکان و نوجوانان، گفتگوهاي روزمره و ...)زيرفضاهاي شهري 

 ست.هاي محله متصل اابنيه مجاور آن محدود و از طريق يک يا دو گذر به ساير بخش

 شناسيگونه

هاي شود که به موضوع ترکيب احجام گونههايي اتالق ميها و شناساييبه مجموعه مطالعات، بررسي 

 پردازد.بندي انواع فرم ميمختلف معماري و طبقه

 شناسيريخت

هايي ظاهري بناهاي معماري شود که به شناسايي ويژگيهايي اتالق ميبه مجموعه مطالعات و بررسي 

...  رکيب با يکديگر و خصوصياتي نظير رنگ، فرم، ارتفاع، عناصر ساختاري، تزئينات ودر ت

 افراد مختلف است. پردازد. ريخت بناها بازتاب و تداعي ذهني خاطره هر شهر برايمي
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 بنديدانه

ها و ابعاد فيزيکي بناهاي معماري شهر، بويژه واحدهاي مسکوني شامل طول، عرض، به اندازه 

توده و فضا نيز گفته  )که اصطالحاًبه سطح بدون ساخت  (سطح اشغال)بنا، نسبت بخش ساخته شده  ارتفاع

 شود.اتالق مي (شودمي

 هاي شهريباغ

هاي شهري در اين مصوبه فضاهايي است که به منظور تفريح و تفرج و براساس منظور از باغ 

اند. نظير باغ فين در کاشان، باغ ارم همقاصد و اصول فرهنگي، در شهرهاي تاريخي ايران ساخته شد

 در شيراز و ...

 اينماهاي کاذب و پوسته

شود که جداي از سازه و يا جداره بناها و بدون استفاده از مصالح چسباننده به نماهايي اتالق مي 

 (اي و ...)به عنوان مثال نماهاي آلومينيومي، شيشهها به نما الحاق شده باشد نظير انواع مالت

 فضاهاي اصلي خانه

شود اتالق مي ()انبار، سرويس بهداشتي، حمام، راهرو، راه پله، آسانسور و نظاير آنبه فضاهاي غيرخدماتي  
 (ها، محل پذيرايي و نشيمن، آشپزخانه و نظاير آن)شامل اتاق

 هاي خاص شهرمزيت

ها ر در زمينه قابليتهاي شاخص و بارز شههاي خاص شهر در اين مصوبه، ويژگيمنظور از مزيت 

عنوان مثال قابليت ويژه شهرهاي مشهد، قم و شيراز در زمينه )بههاي فرهنگي، تاريخ و طبيعي است و ويژگي

 (هاي طبيعي موجودهاي خاص شهرهاي يزد و شوشتر در استفاده بهينه از منابع و ويژگيفرهنگي و مذهبي و قابليت

 مرمت

شناختي يک اثر حفظ و آشکار ساختن ارزش تاريخي و زيبايي عملياتي بسيار تخصصي که هدف آن 

 بر مبناي محترم شمردن مواد و مصالح و اسناد اصل است.
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 هاضوابط و شاخص -11-3

 هاي کليضوابط و شاخص -11-3-1

هاي شهرسازي و توسعه هاي معماري بناها و فضاهاي شهري، طرحدر فرآيند تهيه و اجراي طرح 

 موارد زير الزامي است:شهري و روستايي 

 هاي خاص شهر و روستاهماهنگي با بستر طبيعي، فرهنگ و تاريخي و توجه به مزيت .1

هاي فرهنگي و طبيعي شهر و روستا و نوع رعايت اصل محرميت در مراتب گوناگون، متناسب با ويژگي .0

 کاربري

 رعايت اصل نظم و نظام با توجه به بسترطبيعي، فرهنگ و تاريخي شهر .3

هاي مناسب جهت بهبود ساختار اجتماعي شهر و روستا و ايجاد و تقويت سرمايه م نمودن زمينهفراه .4

 اجتماعي

هاي مناسب جهت تغيير نگرش سودآوري اقتصادي به شهر و معماري، به خصوص فراهم نمودن زمينه .5

 هاي تاريخيدر شهرها و بافت

 هاي پنهان آنهاکاشفه ارزشهاي فرهنگي و تاريخي و محفاظت و صيانت از بناها و بافت .6

هجري شمسي،  1342تبصره: بازسازي در اين بخش از شهرها، درخصوص بناهاي ساخته شده تا سال 

 پذير خواهد بود.صرفاً به صورت عين به عين امکان

 ايراني -ريزي براي حذف عوامل مخل تحقق معماري و شهرسازي ارزشمند اسالميشناسايي و برنامه .7

ها، هاي توسعه شهري و روستايي از تخريب جنگل، طراحي و نظارت بر اجراي طرحريزيدر برنامه .8

زيستي مورد توجه باغات، منظرشهري و همچنين کاهش سرانه فضاي سبز جلوگيري و مالحظات محيط

 جدي قرار گيرد.

 

 ها در حوزه شهرسازيضوابط و شاخص -11-4

يجاد محالت مسکوني جديد و در ساماندهي هاي مربوط به اهاي توسعه شهري، طرحدر تهيه طرح .1

هاي مختلط و شهر با کاربري ()ناحيه شهريهاي موجود، ايجاد مراکزي در سطوح محله، کالن محله بافت

 و متنوع، متناسب با مقياس کارکردي مکان، ضروري است.

يت مساجد، )با عنايت به محورها هاي شهري، تناسب مقياس کارکردي کاربرييابي کاربريدر مکان .0

هاي کاربري ()با مقياس و ظرفيت مکان الزامي است و همچنين مسيرهاي آييني (ها و ساير اماکن مذهبيحسينيه

تدقيق تعاريف و مفاهيم "عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شهري براساس مصوبه شوراي

 شوند.تعريف مي "هاي شهري و تعيين سرانه آنهاکاربري
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هاي طبيعي، فرهنگي، ها تبعيت از ويژگيارتفاعي بناها و تعداد طبقات ساختمان در تعيين نظام .3

 اجتماعي و تاريخي شهر الزامي است.

هاي مسکوني در شهرهاي فرهنگي و هاي بلندمرتبه و برجشود از احداث آپارتمانتبصره: توصيه مي

 تاريخي با اندازه مياني و کوچک خودداري شود.

عالي شوراي 7/5/1387)با عنايت به مصوبه مورخ ت مساجد در طراحي محالت شهر کيد بر محوريأضمن ت .4

ضروري است  ("هاي توسعه شهري و روستاييمکان يابي مساجد در طرح"شهرسازي و معماري ايران در خصوص 

 ترين بناهاي شهري منظور شوند.مساجد، شاخص

نظور افزايش تعامالت اجتماعي و تنظيم ارائه راهکارهاي توسعه و ارتقاء کيفي فضاهاي شهري به م .5

 هاي توسعه شهري الزامي است.جريان حيات مدني در طرح

هاي مسکوني ايجاد فضاهاي همسايگي و فراهم نمودن زمينه کالبدي برقراري در طراحي مجموعه .6

 تعامالت اجتماعي الزامي است.

سعه جديد از الگوي ساختاري هاي توهاي توسعه شهري و روستايي، پايبندي و تبعيت بخشدر طرح .7

بخش فرهنگي و تاريخي شهر ضروري خواهد بود. ضمن آنکه در شهرهاي فاقد بافت فرهنگي و تاريخي 

 هاي توسعه شهري با بافت موجود الزامي است.هماهنگي بخش

هاي جمعيتي، بايست هماهنگ با ويژگيهاي قديمي شهري ميهاي بهسازي و نوسازي بافتتهيه طرح .8

ها هاي اجتماعي و ادراکي موجود در اين بافتعي و فرهنگي بافت و توجه ويژه به حفظ ارزشاجتما

 صورت پذيرد.

هاي شهري و افزايش هاي معماري و طراحي شهري، تقويت و ايجاد نشانههاي مجموعهدر تهيه طرح .8

ظير مساجد، خوانايي محيط متناسب با هويت فرهنگي، تاريخي، با عنايت ويژه به بناهاي مذهبي ن

... و همچنين هويت طبيعي شهر و محالت شهري  ها، محورها و مسيرهاي آييني وها، حسينيهامامزاده

 ضروري است.

 

 ها در حوزه معماريضوابط و شاخص -11-5

شناسي و شناسي، ريختهاي توسعه جديد شهري و روستايي تبعيت از گونهدر طراحي بناها در بخش .1

ترين عکس هوايي )با عنايت به قديميشهرسازي و معماري دوره فرهنگي و تاريخي بندي موجود در دانه

 الزامي است. (موجود شهر و روستا

 گيري بناها، توجه به عوامل اقليمي و سنت شهرسازي محل الزامي است.در تعيين جهت .0
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ري و استفاده برداهاي توسعه شهري و روستايي ارائه راهکارهايي در جهت بهرهدر فرآيند تهيه طرح .3

گيري از تابش آفتاب، جريان باد، جلوگيري از ايجاد آلودگي در منابع )بهرهبهينه از نعمات و مواهب الهي 

و طراحي در جهت تحقق موارد مذکور الزامي  (طبيعي، ارتباط با مظاهر طبيعت از جمله آسمان، گياهان و ...

 است.

 هاي طبيعي بستر طرح الزامي است.با ويژگي (هري و ...)بناهاي معماري، مبلمان شانطباق احجام مصنوع  .4

هاي بومي متناسب با هويت طبيعي ... استفاده از گونه ها ودر طراحي بناها، فضاهاي شهري، بوستان .5

 شهر ضروري است.

6.  

مين امنيت از طريق ايجاد فضاهاي امن و قابل أها و ... توجه به تدر طراحي فضاهاي شهري، بوستان .7

 ري است.دفاع ضرو

رعايت اصل محرميت، حقوق همسايگي و عدم اشراف، در طراحي معماري و تدوين ضوابط ساختماني  .8

 هاي توسعه شهري الزامي است.طرح

 اتخاذ تدابير مناسب در جهت ايجاد محرميت در فضاي ورود به خانه الزامي است. .8

 (باز)باز و نيمهاز فضاهاي محصور االمکان در طراحي واحدهاي مسکوني، تامين نور و تهويه و ديد، حتي .12

 متعلق به خانه صورت پذيرد.

 اجتناب شود. (open)شود در طراحي و احداث واحدهاي مسکوني از ايجاد آشپزخانه باز توصيه مي .11

در طراحي معماري بناها و فضاهاي شهري معاصر، ارتقاء کيفي محيط از طريق استفاده متناسب از  .10

 ز، بسته و رعايت سلسله مراتب آن ضروري است.گونه فضاي باز، نيمه باسه

در طراحي واحدهاي مسکوني ايجاد فضايي مرکزي که به لحاظ جايگاه کارکردي، نوع روابط با ساير  .13

)فضايي که ... اهميتي افزون بر ساير فضاها دارد،  فضاها، نوع رابطه آن با طبيعت، کيفيت فضايي و

 ست.الزامي ا (کانون فعال و زنده خانه است

 مندي از نور مجزا و مستقيم طبيعي الزامي است.در طراحي فضاهاي اصلي خانه بهره .14

اصل "هاي معماري دوره تاريخي و فرهنگي در معماري معاصر با رعايت گيري از نمادها و نشانهبهره .15

 شود.در معماري توصيه مي "صداقت

 ممنوع است. هاي، جدا از معماري بناها،هبه کارگيري نماهاي کاذب و پوست .16

استفاده از مصالح بومي، در ساخت و سازها الزامي است. وزارت راه و شهرسازي موظف است از طريق  .17

هاي افزايش مقاومت و ايجاد تنوع در مصالح انجام مطالعات و تحقيقات موردنياز نسبت به ارائه روش

 بومي اقدام نمايد.
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ارد نمودن، افزايش کيفيت و تنوع مصالح بومي هاي نوين صرفا در جهت استاندگيري از فناوريبهره .18

 هاي طبيعي، تاريخي و فرهنگي گردد.طرح معماري بناها با زمينه قابل توصيه است. به کارگيري

 الزامي است. (هاي شهري)به جاي پارکهاي شهري حفظ سنت احداث، مديريت و نگهداري باغ .18

همراه با  (... چيني، آجرکاري و)نظير گرهي حفظ و اشاعه هنرهاي سنتي مرتبط با شهرسازي و معمار .02

 هايي براي کاربرد آنها قابل توصيه است.ايجاد زمينه

 (هاي تاريخي و معاصر)اعم از بخشهاي موجود شهر در تدوين ضوابط و مقررات ساختماني براي بخش .01

 بيني اقدامات حفظ، مرمت، احياء، بهسازي، نوسازي و بازسازي الزامي است.پيش

زيست ريزي، مطالعه و طراحي بناهاي شهري توجه به استفاده از انرژي و حفاظت از محيطرنامهدر ب .00

 مورد توجه جدي قرار گيرد.

 

 سازيتدقيق و بومي -11-6

 ها موظف هستند ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين مصوبه نسبت ادارات کل راه و شهرسازي استان

عالي شهرسازي و ا اقدام و مراتب را جهت تصويب به شورايهسازي ضوابط و شاخصبه تدقيق و بومي

 معماري ايران ارجاع نمايند.

عالي شهرسازي و معماري و شهرسازي ايران، در شوراي 13/8/81تبصره: با عنايت به مصوبه مورخ 

يک از شهرها، سند مذکور به  صورت تهيه سند جامع ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري براي هر

 گردد.قيق اين مصوبه منظور ميعنوان تد

 

 نظارت و پايش -11-7

 ها خواهد بود.نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه برعهده ادارات کل راه و شهرسازي استان 

 

 بازنگري -11-8

عالي شهرسازي و معماري ايران، اين ضوابط و مقررات هر پنج سال در صورت تشخيص شوراي 

 .نگري، تکميل و اصالح قرار گيردتواند مورد ارزيابي، بازيکبار مي
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 قانون زمین شهري 84ضوابط دستورالعمل ماده  -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري

ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغییر کاربري، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضي  

قانون زمین شهري، برحسب اينکه داخل محدوده قانوني يا  84کشاورزي يا آيش موضوع ماده 

 گردد.باشند به شرح زير تعیین و جايگزين ضوابط و مقررات قبلي مي استحفاظي قرار داشته

در اجراي اين دستورالعمل، در صورت نیاز به تغییر يا تعیین کاربري موضوع حسب مورد در  

يا مرجع تصويب طرح هادي مطرح و همراه با نحوه تأمین خدمات الزم مورد  5کمیسیون ماده 

اجراي اين ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در  گیري قرار خواهد گرفت. درتصمیم

 رعايت گردد. 8551شهرها مصوب 

 باغات داخل محدوده قانوني -8

 فضاي سبز عمومي -8-8

تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت درخت و ها ميباغاتي که شهرداري عالوه بر مصوبات طرح 

)اعم از اينکه در طرح مصوب داراي کاربري باشند ي کند سیستم آبیاري بصورت فضاي سبز عمومي نگهدار

 با تصويب مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومي تبديل شود. يا نباشد(

 باغ مسکوني -8-2

 -باغاتي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند و قابل تبديل به منطقه باغ 

 شرح زير هستند: سازي ويژه بهمسکوني با ضوابط تفکیک و ساختمان

درصد و حداکثر سطح  22مترمربع با تراکم ساختماني  2222افراز و تقسیم "حداقل تفکیک  -8-2-8

 .%822اشغال 

در صورتي که مالک مايل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزايش مساحت قطعات  

 شود:اده ميتفکیکي اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر بشرح زير د

با حداکثر سطح  %52مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختماني  5222تا  5222در قطعات  -8-2-2

 سطح زمین. %85اشغال 

با حداکثر  %45مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختماني  5222در قطعات تفکیکي  -8-2-5

 سطح زمین. %85سطح اشغال 

مترمربع مساحت داشته باشند، نیز مشمول ضابطه  2222ه قبلي که کمتر از : باغات تفکیک شد8تبصره 

 852مترمربع باشد حداکثر تا  852هستند در قطعاتي که سطح اشغال ساختمان کمتر از  8-2-8

 مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و يک طبقه زيرزمین مجاز است.
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حل استقرار آن بايد از هر ضلع زمین : در صورت احداث ساختمان مسکوني در يک طبقه، م2تبصره 

 4متر و  82طبقه  5متر،  1طبقه  2هاي متر فاصله داشته باشد اين فاصله در مورد ساختمان 4حداقل 

طبقه در مناطق باغ مسکوني مجاز نیست و نقشه  4باشد. احداث ساختمان با بیش از متر مي 81طبقه 

 یزان قطع درخت باشد.استقرار بنا در زمین بايد با رعايت کمترين م

هاي خدماتي مانند هتل، واحدهاي تفريحي و ورزشي و فرهنگي که : در آن دسته از کاربري5تبصره 

هاي خدمات عمومي که با انتفاعي باشد، رعايت کلیه ضوابط اين بند الزامي است لیکن در کاربري

درصد تراکم در تمام  45ل و درصد سطح اشغا 85شود، استفاده از حداکثر اعتبارات دولت احداث مي

 حاالت بالمانع است.

 5-2-8و  2-2-8تر موضوع بندهاي : با استفاده از مزاياي تفکیک مربوط به قطعات بزرگ4تبصره 

 هرگونه تفکیک بعدي ممنوع است و بايستي در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکي قید شود.

 مسکوني -8-5

درصد از سطح باغات خود به عنوان  02که داوطلبانه مايل به واگذاري  مسکوني-مالکین منطقه باغ 

توانند با تصويب مراجع مربوطه فضاي سبز عمومي يا باغ شهري بصورت رايگان به شهرداري باشند مي

 هاي مسکوني استفاده کنند، مشروطه به اينکه:بنديمسکوني از انواع منطقه -به جاي منطقه باغ

هزار مترمربع  22کند از ي که مشترکاً به صورت يکپارچه از اين ضوابط استفاده ميسطح مجموعه باغات .8

 کمتر نباشد.

 االمکان به صورت يکپارچه باشد.سهم خدمات و فضاي سبز عمومي حتي .2

 -بنديشورايعالي شهرسازي و معماري تحت عنوان منطقه 84/2/8508ضمن رعايت کامل مفاد مصوبه  .5

 ر را رعايت نمايند:مسکوني شهرها، ضوابط زي

 با رعايت ضوابط مربوطه -خانواريمنطقه تک -8-5-8

و با  %12مترمربع و حداکثر تراکم  522منطقه چند خانواري حداقل تفکیک، افراز و تقسیم  -8-5-2

 %822مترمربع حداکثر  8222افزايش سطح قطعات به بیش از 

و با افزايش سطح  %822مترمربع با تراکم  8222منطقه آپارتماني حداقل تفکیک، افراز و تقسیم  -8-5-5

 %822مترمربع حداکثر  2222قطعات به بیش از 

هزار مترمربع باشد  22: در حالتي که سطح کل باغات به هم پیوسته در يک نقطه شهر کمتر از 8تبصره 

 ت.بندي مسکوني همجوار مجاز اساستفاده از ضوابط اين بند فقط در صورت رعايت ضوابط منطقه

هاي مسکوني و انتفاعي بوده : اراضي واگذار شده براساس اين بند غیرقابل تبديل به کاربري2تبصره 

ماه آنها را براي استفاده عمومي تبديل به پارک نموده  85و شهرداري موظف است ظرف مدت 
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ک در چگونگي را به سازمان مسکن و شهرسازي استان گزارش دهد. در صورت عدم تبديل آنها به پار

اين مدت بالفاصله با تصويب مراجع مربوطه به ساير خدمات عمومي مورد نیاز شهر اختصاص خواهد 

 يافت.

 اراضي کشاورزي يا آيش داخل محدوده قانوني -2

تبديل اراضي کشاورزي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند به باغ با  -2-8

اين دستورالعمل بالمانع است. در اين  8قسمت  2ني موضوع بند مسکو -استناد از مقررات منطقه باغ

هاي تفکیکي و ساختماني به تصويب صورت الزم است که نقشه درختکاري باغ نیز همراه با نقشه

 شهرداري مربوطه برسد.

تبديل و تغییر کاربري اراضي کشاورزي يا آيش داخل محدوده قانوني به مسکوني در صورتي  -2-2

بیني خدمات مورد نیاز تهیه و به تصويب برسد مورد تأيید است صیلي يا هادي آنها با پیشکه طرح تف

سازي اينگونه اراضي مشمول ضوابط و مقررات مربوط به بندي و تفکیک و ساختمانکسب اجازه قطعه

شورايعالي و معماري ايران  5/82/8511تأمین فضاهاي عمومي و خدماتي شهرها موضوع مصوبه مورخ 

 واهد بود.خ

توانند از ضوابط تفکیک به شرح سازي ندارند ميتا زماني که مالکین قصد تفکیک و ساختمان -2-5

 ذيل استفاده نمايند:

 هکتار 5حداقل تفکیک اراضي شالیزار  .4

 هکتار 82حداقل اراضي غیرشالیزار  .5

 هکتار 22حداقل اراضي زراعي ديم  .1
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 اساس طرح جامع

  ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي مصوبه اعالم:   موضوع

 شهري عمران و توسعه هاي حطر اساسي مغايرت هاي آستانه تعيين نحوه العمل دستور

 (32/3/32 مورخ مصوبه تكليف و عالي شوراي 32/13/32 مورخ مصوبه اساس بر)

 احترام و سالم با        

 به 23/3/32 مورخ درجلسه ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي :رساند مي استحضار به        

 :نمود تصميم اتخاذ زير شرح

 نامه آيين 22 ماده اجراي در و  معماري و شهرسازي عالي شوراي تاسيس نونقا 3 ماده استناد به      

 مقررات و ملي و ايمنطقه اي، ناحيه محلي، عمران و توسعه هاي طرح تصويب و بررسي نحوه

 مغايرت هايآستانه تعيين نحوه العمل دستور آن، يك تبصره و1231 مصوب كشور معماري و شهرسازي

 العمل دستور اين ابالغ تاريخ از. ميگردد ابالغ ذيل شرح به شهري عمران و توسعه هاي طرح اساسي

 زير چارچوب در را اساسي مغايرت ايجاد شفاف و دقيق آستانه موظفند ها طرح كننده تهيه مشاورين

 قالب در ها آستانه اين. نمايند ارائه مقررات و ضوابط مجلد در طرح اسناد از يكي بعنوان و تعيين

 : گرددمي بندي تقسيم زير گانه رگانهمواردچها

 شهر فضائي سازمان-الف

 ها طرح كننده تهيه مشاورين.  است اساسي مغايرت شهر اصلي عملكرد و نقش در تغيير -1

 ميگردد شهر نقش تغيير به منجر كه را هايي آستانه ها شهر اصلي نقش معرفي ضمن موظفند

 .نمايند معرفي

 مشاورين. است اساسي مغايرت شهري اصلي عملكرد هايهسته و مراكز حذف يا ايجاد يا تغيير -3

 .نمايند معرفي را شهر اصلي عملكرد هايهسته و مراكز موظفند ها طرح كننده تهيه

  معابر -2

 مغايرت دارند اصلي نقش شهر فضايي سازمان در كه معابري عملكرد و درنقش تغيير -2-1

 .نمايند معرفي و تعيين را ذكورم معابر بخش اين در موظفند مشاور است، اساسي

 .است اساسي مغايرت جديد شرياني معبر ايجاد هرگونه -تبصره

 ويا جديد معبر بازگشايي و معابر شبكه عرض و عملكرد و نقش در تغييرات گونه هر -2-3

 .است اساسي مغايرت تاريخي هايبافت در موجود معابر حذف
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 مغايرت منوريل و فرودگاه، مترو، آهن، راه خطوط حذف يا جابجايي و تغييراساسي ايجاد، -2

 جامع طرح مشاور توسط شهر هر شرايط به بسته آن مصاديق دقيق تعيين كه ميباشد اساسي

 . ميگردد تعيين

 اساسي مغايرت  اصلي شهرنقش فضائي سازمان در كه هاييكاربري جابجائي و حذف و تغيير -5

 وتعيين آنها عملكرد مقياس مذكورو هاي بريكار معرفي شامل بخش اين در آستانه تعيين. است

 .بود خواهد آنها تغييرات ميزان

 .ميباشد اساسي مغايرت خاص مداخله نيازمند بافتهاي درمحدوده تغيير -3

 ضوابط مبناي بر غيررسمي گاه سكونت فرسوده، بافت تاريخي، بافت شامل مذكور بافت -تبصره

 گرددمي تعيين جامع طرح اسناد در مرتبط مراجع

 .است اساسي شهرمغايرت كالبدي تقسيمات نظام در تغييرات -3

 آنها الويت تغيير و جامع طرح هايسياست از خارج موضعي - موضوعي طرحهاي تهيه -1

 اهميت داراي اولويت رعايت و شده ذكر طرح در آن براي خاصي بندي اولويت درصورتيكه)

 (گردد تلقي طرح اساس جزء باشد

 شهر پذيري جمعيت ظرفيت و جمعيتي احتماالت  -ب

 .گردد مي محسوب اساسي مغايرت جامع طرح افق درسال تغيير -1

 لذا است اساسي شهرمغايرت پذيري جمعيت ظرفيت بر موثر مقررات و ضوابط و كاربري تغييرات -2

 مشخص زير موارد در را اساسي مغايرت ايجاد آستانه موظفند جامع هاي طرح كننده تهيه مشاورين

 :كنند

 شهري تقسيمات واحدهاي  يا شهر ساختماني تراكم در رتغيي 

 شهري تقسيمات واحدهاي  يا شهر تفكيك حدنصاب تغييرات 

 باز فضاي سرانه حداقل تغييرات  

 ( هكتار در واحد تعداد) پذيري واحد 

 بنا استقرار اشغال سطح در تغييرات 

  توسعه كلي حدود و جهات -ج

 قانون 3 ماده به الحاقي بند مفاد رعايت با. )گردد مي سوبمح اساسي شهرمغايرت محدوده در تغيير .1

 شهر حريم و محدوده تعاريف قانون و كشوري تقسيمات ضوابط و تعاريف ونقان از موادي اصالح

 خصوص در جامع طرح كننده تهيه مشاور نظر اظهار شامل بخش اين در مغايرت آستانه تعيين( ها
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 ها شهر حريم و محدوده تعاريف قانون 5 ماده دراجراي ودهمحد خط تدقيق از ناشي تغييرات ميزان

 .ميگردد اساسي مغايرت به منجر كه ميباشد تفصيلي طرح اولين يا و

 فعاليت استقرار وضوابط حريم هايپهنه جابجائي و تغيير و شهر حريم مساحت و شكل در تغيير .3

 .ميباشد اساسي مغايرت درآنها

 حريم عملكرد و سطح در كالبدي تاثيرات به توجه با شهر ريمح در واقع روستاهاي محدوده تغيير .2

 . ميباشد اساسي مغايرت شهر

 مصوب محدوده آخرين بند اين كنترل جهت موظفند جامع طرح كننده تهيه مشاورين -تبصره     

 .  نمايند ارائه جامع طرح حريم بندي پهنه سند در را شهر حريم در واقع روستاهاي هادي طرح

  شهري هاي كاربري هاي سرانه و سطوح -د

 طرح كننده تهيه مشاورين. است اساسي مغايرت شهر جامع طرح خدماتي هاي كاربري سرانه تغيير -1

 شرايط به ،بسته خدماتي هاي سرانه از بعضي يا تمام شامل) خدمات اين عناوين ندموظف جامع هاي

 .نمايند مشخص  را آنها در  اساسي هاي مغايرت ايجاد آستانه و(  شهر

 شهرها محدوده در واقع طبيعي منابع هاي ونهالستان زراعي و باغي هاي عرصه كاربري تغيير -3

 تهيه مشاور توسط شهر هر جامع طرح در بند اين شمولم هايعرصه دقيق حد. است اساسي مغايرت

 .ميگردد مشخص طرح كننده

 زيست و فرهنگي تاريخي، هاي عرصه از اعم شهري بخش هويت هايعرصه حريم و كاربري تغيير -2

 چشمه ،تاالب،مسيل،رودخانه، ،بركه درياچه) از اعم محدوده داخل طبيعي هاي عرصه و محيطي

 ميراث و طبيعي و گردشگري هايجاذبه ارتفاعات، كاشت، دست و يعيطب جنگل ، چاه ،قنات،

 مشاور توسط  آنها اساسي مغايرت آستانه و آنها دقيق مصاديق كه است اساسي مغايرت( صنعتي

 .ميگردد مشخص طرح

 شوراي تصويب و شهرسازي و بنايي زير امور كارگروه در ازبررسي پس اساسي، هاي مغايرت كليه

 مي گيري تصميم و بررسي ايران معماري و شهرسازي عالي شوراي در استان توسعه و ريزي برنامه

 عالي شوراي تاسيس قانون3 ماده تبصره موضوع) نظر اختالف و اشكال و ابهام وجود صورت در.گردد

 در ،(طرحها تصويب و بررسي نحوه نامه آئين 25 ماده تبصره استناد به و ايران ومعماري شهرسازي

 رفع مرجع معماري و شهرسازي عالي شوراي دبير نباشد دستورالعمل اين چارچوب از خارج كه صورتي

 .  دهد قرار گيري وتصميم بررسي مورد را موضوع "راسا ميتواند و اند شده تعيين ابهام

 درطي تواندمي 5 ماده كميسيون(اساسي غير مغايرت) موردي مصوبات تعدد اينكه به توجه با ضمناً

 و مهم منظر اين از كميسيون آن مصوبات ايدوره ارزيابي نمايد، ايجاد درشهر را اساسي راتتغيي زمان
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 كميسيون مصوبات كليه ارسال ضمن موظفند استانها 5 ماده كميسيون دبيرخانه لذا. است تأكيد قابل

 ايمغايرته ميزان گزارش ماه شش هر طرحها، وتصويب بررسي نحوه نامهآئين مطابق استان 5 ماده

 خصوص در.نمايند ارائه عمران و توسعه هايطرح بر نظارت دفتر به شهر تفكيك به نيز را غيراساسي

 مذكور هاي طرح كننده تصويب مراجع اساسي مغايرت تصويب و تشخيص مرجع شهري هادي هايطرح

 د.بو خواهند
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 حريم و قانوني محدوده ار خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضي، از استفاده به مربوط نامه آيین

  55.5911951 مصوب آن اصالحات و 55115 مصوب شهرها

وزارت  .551991.95مورخ  .5112بنا به پیشنهاد شماره  5511911911هیات وزيران در جلسه مورخ    

قانون تغییر نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و  8اده مسکن و شهرسازی وقت و به استناد م

 خارج در تأسیسات و بنا احداث اراضي، از استفاده به مربوط نامه آئین آن فيوظا تعیین وشهرسازی  

 :نمودند تصويب زير شرح به را شهرها حريم و قانوني محدوده از

 5 ماده -

 شهر حريم و قانوني محدوده عبارات و كلمات نامه آئین اين در مندرج مقررات اجرای لحاظ از

 : است رفته كار به زير مفاهیم در ( نفوذی يا استحفاظي محدوده)

 مراجع تصويب به و تهیه آنها برای هادی طرح يا جامع طرح كه شهرهائي در قانوني محدوده .5

 طرح در كه شهر آينده توسعه محدوده اضافه به خدماتي محدوده شامل باشد رسیده ذيربط

 شده تعیین شهرداری حوزه حدود اينکه مگر بود خواهد است، گرديده منظور هادی يا جامع

 اخیرالذكر محدوده صورت اين در كه باشد آن از تر وسیع شهرداری قانون 5 ماده طبق

 حوزه حدود همان قانوني محدوده شهرها ساير مورد در و میشود شناخته قانوني محدوده

 .میگردد تعیین شهرداری قانون 5 ماده بقط كه است شهرداری

 و رسیده ذيربط مراجع تصويب به و شده تهیه آنها برای هادی يا جامع طرح كه شهرهائي در  .1

 همان شهر حريم است گرديده مشخص نفوذی يا استحفاظي محدوده مذكور طرحهای در

 يا و بوده هادی اي جامع طرح فاقد كه شهرهائي مورد در و است نفوذی يا استحفاظي محدوده

 ماده اساس بر شهر حريم باشد نشده تعیین مذكور طرحهای در نفوذی يا استحفاظي محدوده

 .میگردد تعیین شهرداری قانون به الحاقي ..

 1 ماده -

 دو از يکي به میگردند ايجاد شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در كه تأسیساتي و ساختمانها

 :بود خواهد زير صورت

 111حداقل  با شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در كه میشود اطالق محلي به شهرك  -5

 به شخصي تملك قابل آپارتماني يا مستقل صورت به مسکوني واحدهای احداث برای زمین قطعه

 سکونت برای مجتمع صورت به سکنه اجتماعي و عمومي نیاز مورد تأسیسات و ساختمانها اضافه

                                                 

 55.9سال  ه دستورالعمل و ها نامه آيین مقررات، و قوانین كشور، شهرسازی و راه وزارت شهرسازی و معماری معاونت رسمي پورتال. 5 
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 يك اجتماعي و اقتصادی مختلف بخشهای شاغلین رفاهي و اجتماعي و عمومي ینیازها تأمین و

 به يا مجاور شهرهای تناسب بي توسعه از جلوگیری و مسکن كمبود رفع منظور به يا منطقه

 آمده وجود به كشور سراسر مردم يا منطقه يك مردم استفاده جهت تفريحي مراكز صورت

 و ساكنان ياری خود با و میشوند انتخاب مالکان و كنانسا توسط كه هیئتي وسیله به آن امور

 .میشود اداره مالکان

 عمومي، نیازمنديهای، تأمین برای كه میشود اطالق تأسیساتي و ساختمانها به شهرك غیر  -1

 قانوني محدوده از خارج در آن نظائر و آموزشي تفريحي بهداشتي، اجتماعي، تجاری، اقتصادی،

 در فعالیت نوع اقتضای به نیز ديگری ساختمانهای كه صورتي در .ددگر ايجاد شهرها حريم و

 و تجزيه قابل ثبتي نظر از و نمیشود محسوب علیحده واحد شود ايجاد مذكور تأسیسات مجاورت

 .نیست تفکیك

 5 ماده -

 بیست از كمتر قطعات به شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در واقع اراضي تقسیم و تفکیك

 :میباشد زير ترتیبات و ضوابط تابع هکتار

 انجام بايد نامه آئین اين سوم فصل در مقرر ضوابط و تشريفات ها شهرك اراضي مورد در  .5

 .گردد

 :بود خواهد مجاز زير ترتیبات و شرايط تحت تفکیك شهرك غیر اراضي مورد در .1

 راجعم موافقت مورد مربوط مقررات طبق كه باشد مشخصي طرح اجرای تفکیك، از هدف  

.باشد گرفته قرار ذيربط

 باشد نظر مورد اجرای با متناسب و معادل تفکیکي قطعات مساحت.

 با مغايرتي و باشد پذير امکان نظر مورد زمین در طرح تأسیساتي يا ساختماني عملیات انجام  

.باشد نداشته نامه آئین اين 5 ماده در مقرر ضوابط

 به الزم اختیارات كه وزارت آن تابع واحدهای يا يطبیع منابع و كشاورزی وزارت نظر اعالم 

 وری بهره نبودن اقتصادی و اراضي زراعي تولید قابلیت عدم بر مبني باشد شده تفويض آنها

 همان ديگر اراضي به نسبت طرح اجرای برای آن بودن مناسب و نظر مورد زمین از كشاورزی

.كشاورزی حوزه

 هر حوزه در كه مراجعي تصويب مورد باال شرايط كلیه رعايت ضمن تفکیکي نقشه و نقاط  

 شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در را ساختماني های پروانه صدور اختیار استان

.باشد گرفته قرار دارند
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 بیست هکتار از كوچکتر قطعات به را تفکیکي تقاضای نوع هیچ بود نخواهند مجاز ثبت ادارات : تبصره

 .اقدام كنند آن به نسبت و بپذيرند شود ابالغ و گرفته قرار فوق مراجع تصويب مورد اينکه قبل از

 در حدود و كشور جاری قوانین رعايت با تفکیك اجازه صدور روستاها مسکوني محدوده در : تبصره

 وزارت تابعه آن واحدهای يا روستاها امور و تعاون وزارت عهده به روستا اجتماعي و سکونتي نیازهای

 .بود خواهد باشد شده تفويض آنها به الزم یاراتاخت كه

 9 ماده -

 ضوابط رعايت مستلزم شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در تأسیسات و ساختمان گونه هر ايجاد

 : است زير عمومي

 عمومي، نهرهای تاالبها، ها، درياچه جنگلها، رودخانه، دريا، راهها، به نسبت حريم رعايت  

 تأسیسات و ها پايه و خطوط برق، نیروی انتقال های پايه و خطوط مسیلها، ،چاهها و قنوات

 گاز، و نفت انتقال های لوله عمراني، تأسیسات يا راهها مسیر در واقع تونلهای و پلها مخابراتي،

 و انتظامي و نظامي تأسیسات آبرساني، های لوله و خطوط آبیاری، های شبکه و كانالها و سدها

 تأسیسات ساير و گیرها سیل و بندها سیل فاضالب، و آب های خانه تصفیه ی،مرز و امنیتي

 در ذيربط مراجع توسط، مقرر ضوابط رعايت همچنین و تاريخي آثار و ابنیه و عمراني و عمومي

.زيست محیط حفاظ و بهسازی و عمومي بهداشت مورد

 هر در گذرگاه اين و تهداش عرض متر 8 الاقل كه باشد گذرگاهي در بايد ساختمان هر مدخل  

.باشد داشته ارتباط عمومي معابر شبکه با بايد حال

 اراضي مورد در درخت رويه بي قطع از جلوگیری و سبز فضای گسترش و حفظ قانون رعايت  

.آن به مربوط های نامه آئین و مذكور قانون به مربوط ضوابط و باغات و مشجر

 كه صورتي در و باز فضای صورت به مینز مساحت از درصد 11 حداقل داشتن منظور  

 درصد 11 از ساختمان زيربنای كل مساحت تجاوز عدم باشد طبقه يك از بیش ساختمان

.زمین مساحت

 مشخصي مرجع كه مواردی در و باشد رسیده دولتي ذيربط مراجع تصويب به كه طراحي ارائه  

.نامه آئین ينا 2ماده  در مقرر مراجع تأيید ندارد جامع طرح تصويب برای

 پروانه در مندرج مشخصات رعايت و نامه آئین اين 2 ماده رعايت با ساختمان پروانه اخذ  

.مذكور
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 به موجب ضوابط آن كه بود خواهد الزم الرعايه صورتي در ماده اين 5 بند در مذكور ضوابط :  تبصره

 به مراجع قانون حدود در ربطذي سازمان های طرف از يا و باشد شده اعالم و وضع قانوني مقررات

 .باشد گرديده ابالغ پروانه صادركننده

كشور  وزارت و شهرسازی و مسکن وزارت توسط ماده اين 2 بند اجرای طرز دستورالعمل :  تبصره

 .شد خواهد ابالغ و تهیه

 مراجعتصويب  به و گرديده تهیه آنها برای ای ناحیه يا ای منطقه جامع طرح كه محل هائي در:  تبصره

ضوابط  هرگاه شود تعیین صنعتي يا كشاورزی قطب عنوان به يا و برسد مربوط قوانین در مقرر

مقرر  عمومي تأسیسات ايجاد و ساختماني و اراضي تفکیك لحاظ از الذكر فوق طرحهای در مشخصي

ملحوظ  تفکیك اجازه صدور و شهرك ايجاد و ساختمان پروانه صدور در مذكور ضوابط باشد شده

در  را های ناحیه يا ای منطقه طرحهای است موظف شهرسازی) سابق( و مسکن وزارت گرديد. واهدخ

ناحیه   عمران )جامع( و توسعه طرحهای عنوان تحت شهرستان، چند يا يك شامل ناحیه يك محدوده

 ساله بیست دوره يك برای را ناحیه مشمول شهرستان های مراكز شهرهای جامع طرح همراه به ای،

يا  شهرستان محدوده در را بنا احداث و زمین تفکیك مقررات و ضوابط و اراضي كاربری های یه وته

 پیشنهاد ايران معماری و شهرسازی عالي شورای به تصويب برای و تعیین مذكور شهرستان های

زيست  ضوابط و مصوب ای ناحیه عمران)جامع(  و توسعه طرحهای در مقرر ضوابط كلیه رعايت .نمايد

توسعه  های طرح مشمول ناحیه در واقع شهرهای كلیه هادی و جامع های طرح اجرای و تهیه در حیطيم

و  بنا احداث و اراضي از استفاده همچنین جديد های شهرك و شهر احداث يا مذكور عمران و

است. تغییرات  ضروری شده ياد ناحیه در واقع شهرهای حريم و قانوني محدوده از خارج در تأسیسات

 تصويب شورای شهرسازی)سابق( به و مسکن وزارت در كارشناسي بررسي از پس ای منطقه های طرح

 كارشناسي توسط بررسي از پس ای ناحیه های طرح تغییرات و رسیده معماری و شهرسازی عالي

تصويب  به نباشد طرح اساس با مغاير كه صورتي در استان شهرسازی)سابق( و مسکن سازمان

میرسد  نیرو وزارت نماينده حضور با معماری و شهرسازی عالي شورای تأسیس قانون 1 ماده كمیسیون

نسخه  برسد. يك معماری و شهرسازی عالي شورای تصويب به بايد اساسي مغايرت وجود صورت در و

شهرسازی  عالي شورای دبیرخانه در آنها تغییرات و ها نقشه و مطالعات شامل طرحها فني مدارك از

 دبیرخانه كمیسیون در آنها از ديگر نسخه يك و شهرسازی)سابق( و مسکن وزارت در ايران معماری و

 .شد خواهد نگهداری شهرسازی)سابق( استانها و مسکن سازمان در (1ماده )

 موارد و تطبیق مصوب های طرح با را عملکردها دارند شهرسازی )سابق( وظیفه و مسکن سازمان های
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 .51              تاسیسات و بنا احداث اراضي، از استفاده به مربوط نامه آيین

 

 نمايند. گزارش شهرسازی )سابق( و مسکن وزارت و استانداريها به را تخلف

احداث  همچنین است ضروری الذكر فوق های طرح در دوم برنامه قانون 15 تبصره 5 بند رعايت

 .است ممنوع زيست محیط حفاظت سازمان چهارگانه مناطق در جديد های شهرك و شهرها

 هر گونه احداث كه حفاظتي نوار عنوان به راهها، به نسبت ماده اين (5) بند در مذكور حريم : تبصره

 حريم قانوني الیه منتهي از ( متر511) عمق تا  :از عبارتست میباشد ممنوع آن در تأسیسات و ساختمان

محدوده  انتهای از كیلومتر (11) تا (1) طول به شهری بین راههای كلیه ورودی طرفین در راه

قرار  وساز ساخت معرض در است ممکن راه طول بقیه در كه حساسي مناطق شهر، هر استحفاظي

طول  تمام طرفین در متر (511) عمق تا و نامه آئین ( اين5) ماده موضوع كمیسیون تشخیص به گیرند

به  مربوط مقررات میگردند. رعايت واقع شهرها استحفاظي محدوده از خارج كه كمربندی های جاده

بین  راههای از يك هر حفاظتي نوار مناسب طول عیینت .است الزامي موارد تمام در راهها قانوني حريم

راهها  طول بقیه در حفاظتي نوار حدود تعیین همچنین و شهر توسعه قابلیت و اهمیت حسب بر شهری

موضوع  كمیسیون عهده بر میگیرند، قرار تأسیسات و ساختمان گونه هر احداث ممنوعیت مشمول كه

 .میباشد نامه آئین اين (55) ماده

از  خارج در پروانه اخذ از پس و نامه آئین در مقرر ضوابط طبق تأسیساتي و ساختمانها كه اردیمو در

است  الزم میشوند، ساخته راهها طول بقیه در قانوني حريم الیه منتهي در يا مزبور حفاظتي نوار حدود

 ( برسد.شهرسازی )سابق و مسکن وزارت تأيید به مواصالتي خطوط به آنها دسترسي چگونگي نقشه

راهها،  مسیر در واقع تونلهای و پلها مخابراتي، های شبکه و برق نیروی انتقال های پايه و خطوط ايجاد

بعد  گیرها سیل آبرساني، های لوله و خطوط آبیاری، های شبکه و كانالها و گاز و نفت انتقال های لوله

 .میباشد مربوط، مقررات و قوانین تابع و مستثني نامه آئین اين شمول از راهها حريم از

رعايت  و پروانه اخذ از ( پس9تبصره) موضوع حفاظتي نوار در تأسیسات و بنا احداث : 1 تبصره

 زير مجاز موارد در شهرسازی )سابق(، و مسکن وزارت توسط دسترسي كیفیت تأيید و راه قانوني حريم

 .میباشد

 

 بدون باغها و كشاورزی نهایزمی از (برداشت و داشت كشت،) برداری بهره كه تأسیساتي (5

 .نباشد مقدور آنها

 با آنها امثال و تعمیرگاه رستوران، بنزين، پمپ قبیل از راه جانبي رفاهي و خدماتي تأسیسات (1

 .يك هر به مربوط قانوني ضوابط رعايت
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 كمیسیون تأيید با میگردند احداث روستاها محدوده در واقع جاده طول در كه هائي ساختمان (5

 .نامه آئین اين (55) هماد موضوع

صادر شده  552.912915تاريخ از قبل مربوط مقررات رعايت با آنها پروانه كه ساختمانهائي (9

 است.

 1 ماده -

 ايجاد باشد بیشتر يا مترمربع هزار پنج آن مساحت كه كشاورزی قطبهای محدوده از خارج اراضي در

 تا كشاورزی كارگران يا كشاورز اي مالك شخص سکونت و كشاورزی احتیاجات حدود در ساختمان

 مترمربع 211 از ساختمان زيربنای مساحت اينکه بر مشروط زمین مساحت درصد 9 حداكثر میزان

 صادر ساختمان پروانه نامه آئین اين 9 ماده 1 بند اجرای به نیاز بدون و است مجاز نکند تجاوز

 .میگردد

 2 ماده -

 و شرايط و مشخصات طبق ساختمان اينکه برای الزم اینظارته اعمال و ساختمان پروانه صدور( 5

 در شود، رعايت آنها مورد در نامه آئین اين 5 ماده در مقرر ضوابط و گردد بنا پروانه در مندرج ضوابط

 استانداری توسط ناحیه هر در كه بود خواهد مرجعي عهده به شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج

 زير شرح به است الزامي آنها در نظارت اعمال و ساختمان پروانه صدور كه مناطقي( 1. میگردد تعیین

 :میباشد

 آنها اتصال و توسعه امکان كه هم به نزديك شهرهای فاصله حد يا بزرگ شهرهای مجاور مناطق الف( 

 آنها حدود كه كشور مواصالتي راههای به نزديك و مجاور اراضي همچنین و دارد وجود يکديگر به

 های روزنامه در آگهي انتشار طريق از قبالً و تعیین نامه آئین اين (55) ماده مضوع میسیونك توسط

 .میگردد اعالم مركزی، و محلي كثیراالنتشار

 اين( 55) ماده موضوع كمیسیون تصويب و استاندار پیشنهاد به محل مقتضیات به بنا كه مناطقيب( 

 ساختماني نظارت و پروانه صدور مشمول آنها در مجاز ساختمانهای از بعضي احداث نامه آئین

 .میگردد

 اين( 55) ماده موضوع كمیسیون تصويب و استاندارد پیشنهاد به محل مقتضیات به بنا كه مناطقي ج( 

 يا تمام احداث مركزی و محلي كثیراالنتشار های روزنامه در آگهي انتشار و قبلي اعالم با نامه آئین

 .میگردد پروانه دريافت مشمول آنها در ساختمانها انواع از بعضي

 .است الزامي مناطق كلیه مورد در نامه آئین اين (9)ماده (5) تا (5) بندهای در مقرر ضوابط رعايت د( 

 1 ماده -
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 انجام برای الزم تسهیالت تأمین و نامه آئین اين در مقرر ضوابط رعايت در نظارت اعمال و مراقبت

 ارشاد و راهنمايي و شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در ختمانيسا هماهنگ و سالم فعالیتهای

 تخلفات از جلوگیری و دارند نقاط قبیل اين در تأسیسات و خارج در ساختماني ايجاد قصد كه كساني

 با كه باشد مي كل فرماندار يا استاندار عهده به كل فرمانداری يا استان هر حوزه در ساختماني

 .دهد انجام را وظیفه اين استان حوزه در واقع دولتي انهایسازم از استفاده

 8 ماده -

 از خارج در و شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در تأسیسات و ساختمانها ايجاد در گاه هر

 :شد خواهد عمل زير طريق به باشد نشده نامه آئین اين در مقرر ضوابط رعايت كشاورزی قطبهای

 مأمور استاندار طرف از كه تأسیساتي و ساختماني های تکنسین و نمهندسی تشخیص به بنا  (5

 و فرمانداران اعالم به بنا يا و دولتي ذيربط سازمانهای كتبي تقاضای يا اند شده نظارت

 كل فرماندار يا استاندار طرف از باشد پروانه صادركننده مرجع تأيید مورد كه بخشداران

 تا شد خواهد جلوگیری آن كار ادامه از و صادر ساختماني عملیات توقف دستور گیرد قرار

 .شود تعیین ماده اين 1 بند مقررات طبق آن تکلیف

 يا و نگرفته يا گرفته قرار برداری بهره مورد و يافته خاتمه ساختماني عملیات اينکه از اعم  (1

 در تصمیم اذاتخ باشد شده جلوگیری آن ادامه از و متوقف اتمام از قبل تأسیسات و ساختمان

 بهره نحوه تعیین و كشور جاری مقررات و قوانین به توجه با متخلف با رفتار كیفیت مورد

 استانداری، نمايندگان از مركب نفری شش هیأت يك عهده به ساختمان كار ادامه يا برداری

 و طبیعي منابع و كشاورزی كل اداره ، (سابق) شهرسازی و مسکن كل اداره استان، انجمن

 سابق( شهرسازی و مسکن با شده )ادغام ترابری و راه كل اداره و معادن و صنايع كل رهادا

 .است اعتبار مناط موافق رأی سه اكثريت مذكور هیئت تصمیم اتخاذ در بود خواهد

اعالم  يا و ساختماني عملیات توقف تاريخ از ماه دو مدت ظرف حداكثر است مکلف كمیسیون : تبصره

 .نمايد اعالم را خود تصمیم و یدگيرس موضوع به تخلف

 . ماده -

 كه روستاها مسکوني محدوده در اجتماعي و عمومي و مسکوني های ساختمان از اعم ساختمان گونه هر

 امور و تعاون وزارت طرف از كه زماني تا باشد داشته قرار شهرها حريم و قانوني محدوده از خارج در

 بود خواهد محلي عرف تابع است نشده گذاشته اجراء موقع به و ايجاد خاصي مقررات و ضوابط روستاها

 .میباشد روستاها امور و تعاون وزارت عهده به روستا هر مسکوني محدوده تعیین و
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 51 ماده -

 به مربوط تأسیسات و ساختمانها همچنین و مرزی امنیتي، انتظامي، نظامي، تأسیسات و ساختمانها ايجاد

 استخراج و اكتشاف به مربوط فني تأسیسات گاز، و نفت كشیهای لوله برق، و فاضالب و آب های طرح

 به متعلق تأسیسات ساير و مسکوني های مجتمع و واحدها و مخابرات و ارتباطي خطوط گاز، و نفت

 و ها پروژه تابع شهرها قانوني محدوده از خارج در شهرداريها و دولت به وابسته يا دولتي سازمانهای

 تصويب و كننده تهیه مقامات و میباشد مربوط صالحیتدار مقامات و مراجع توسط بمصو های طرح

 از خارج در تأسیسات و ساختمان ايجاد عمومي ضوابط رعايت بايد ها طرح و ها پروژه قبیل اين كننده

 .بنمايند مورد حسب است شده مقرر نامه آئین اين در كه ترتیبي به را شهرها قانوني محدوده

 55 ماده -

 :است الزامي زير ضوابط رعايت شهرك ايجاد مورد در

 بر مبني محلي روستاهای امور و تعاون طبیعي، منابع و كشاورزی ادارات از گواهي دريافت (5

 يا و وجود نظر از ای منطقه برق و آب شركتهای گواهي نیز و زمین از استفاده بودن بالمانع

 .شهرك احتیاجات تأمین برای كافي برق و آب منابع ايجاد امکان

 .متقاضي نام به مالکیت سند ارائه (1

 ساختمان نظارت و طرح تهیه مسئول مجاز معماری و شهرسازی مشاور مهندس معرفي و تعیین( 5

 .شهرك

 و سبز فضای و عمومي معابر برای طرح موضوع زمین مساحت كل درصد سي حداقل داشتن منظور (9

 .باشد خصوصي تملك غیرقابل كه شهری تجهیزات و اجتماعي و عمومي تأسیسات و میادين

 شهرسازی و مسکن وزارت تشخیص به كه مورد هر در نامه آئین اين 5 ماده در مقرر ضوابط رعايت ( 1

 .باشد سازی شهرك ضوابط با انطباق قابل)سابق( 

 51 ماده -

 انتقال يا گذاریوا حق سازی شهرك پروانه دارنده و باشد مي پروانه دريافت مستلزم شهرك احداث

 .شهرسازی و مسکن وزارت موافقت با مگر ندارد ديگری به را پروانه

دستورالعملي  طبق شهرك از برداری بهره پروانه و شهرك تأسیس پروانه صدور ترتیب : تبصره

و  شهرسازی شورايعالي تصويب به )سابق( شهرسازی و مسکن وزارت پیشنهاد به كه بود خواهد

 .رسید هدخوا ايران معماری

 

 55 ماده -
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 بر جديد های شهرك احداث به مربوط پیشنهادهای مورد در مقدماتي تصمیم اتخاذ و بررسي منظور به

 موضوع دستورالعمل يا و نامه آئین اين در مقرر وظائف اجرای و منطقه نیازهای و مقتضیات اساس

 میگردد تشکیل زير مقامات ركتش و استاندار رياست به كمیسیوني استان هر مركز در 95 ماده تبصره

 :بود خواهد اعتبار مناط اعضاء مجموع اكثريت رأی با آن تصمیمات و

 .بود خواهد او غیبت در استاندار مقام قائم ضمناً كه عمراني امور در استاندار معاون (5

 .داشت خواهد عهده به نیز را كمیسیون دبیری ضمناً كه استان شهرسازی و راه مديركل (1

 .استان طبیعي منابع و اورزیكش مديركل (5

 .استان مهندسي نظام رئیس (9

 .استان بودجه و برنامه دفتر رئیس  (1

 .استان جهادسازندگي سازمان مسئول  (2

و  شهرسازی واحد نماينده استان شهرسازی و راه مديركل جای به تهران استان تبصره يك : در

عمراني  معاونت حوزه نماينده اناست مهندسي دفتر رئیس جای به و شهرسازی و راه وزارت معماری

گسترش  بر نظارت شورای دبیر از لزوم مواقع در و داشت خواهند را كمیسیون عضويت كشور وزارت

 .آمد خواهد عمل به دعوت كمیسیون در شركت برای نیز تهران شهر

شود  ادايج بعداً يا داشته وجود توسعه بر نظارت و هماهنگي شوراهای كه استانهائي در دو : تبصره

 .داشت خواهند را كمیسیون عضويت نیز مذكور شوراهای دبیران

و  اطالعات وزارت يا زيست محیط حفاظت سازمان نمايندگان حضور كه مورد هر تبصره سه : در

آنها  از شود داده تشخیص میسر و الزم كمیسیون در دولتي ديگر سازمانهای از يك هر جهانگردی يا

 .دآم خواهد عمل به دعوت نیز

 59 ماده -

 پروانه صدور و زيربنائي عملیات اتمام به منوط ها شهرك اراضي ثبتي تفکیك به مربوط عملیات انجام

 صدور و زيربنائي اجرائي عملیات است ممکن مورد حسب بر و میباشد تفکیك اجازه و برداری بهره

 بهره پروانه قسمت هر تعملیا خاتمه از پس گرديده تقسیم مختلف مراحل به تفکیك اجازه و پروانه

 در همچنین .شود تسلیم شهرك كننده احداث به و صادر قسمت آن به نسبت تفکیك اجازه و برداری

 برداری بهره پروانه میتوان كند ايجاب نامه آئین اين 95 ماده در مقرر كمیسیون تشخیص به كه مواردی

 زيربنائي اجرائي عملیات اتمام از لقب اراضي و ساختمانها قطعات فروش و تفکیك امکان لحاظ از را

 در آن ترتیب كه كافي تضمین متقاضي از اينکه بر مشروط .نمود صادر شهرك از قسمت هر به نسبت
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 زيربنائي عملیات اتمام برای گرديد خواهد مقرر آئیننامه اين 51 ماده تبصره موضوع دستورالعمل

 .شود اخذ مذكور قسمتهای

 51 ماده -

 عملیات انجام اجازه است شده احداث به شروع نامه آئین اين تصويب از قبل كه ئيها شهرك مورد در

 اين 95 ماده در مقرر كمیسیون توسط شهرك پروژه تصويب و رسیدگي از پس ساختماني و شهرسازی

( سابق)شهرسازی و مسکن كل اداره توسط زيربنائي عملیات تکمیل برای كافي تضمین اخذ و نامه آئین

 .شد خواهد صادر وطمرب استان

های  شهرك مورد در مقرر ضوابط از مقدار آن تعیین و ماده اين اجرای طرز دستورالعمل يك : تبصره

تضمین  اخذ كیفیت و باشد پذير امکان و الزم ها شهرك قبیل اين در آنها رعايت كه جديداالحداث

توسط  ها شهرك قبیل اين انواع از يك هر خاص شرايط به توجه با زيربنائي عملیات تکمیل برای

 .شد خواهد رفتار آن طبق بر و تصويب )سابق( شهرسازی و مسکن وزارت

يك  هر برای مقرر ضوابط با ها شهرك قبیل اين اراضي تفکیك نحوه كه صورتي تبصره دو : در

نامه  آئین اين 55 ماده موضوع كمیسیون توسط تفکیکي نقشه اصالح اجازه صدور با نباشد هماهنگ

 .آمد خواهد عمل به تفکیکي نقشه در الزم حاتاصال

 52 ماده -

 به است شده تعیین استان در مقامات ساير يا استاندار برای نامه آئین اين در كه اختیاراتي و وظايف

 .بود خواهد كل فرمانداری در مربوط مقامات ساير و كل فرماندار عهده
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 ه911.1/ت/55252شماره  

  55.5911911مورخ 

 شهرسازی و راه زارتو

  8بنا به پیشنهد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده  55.5911951هیات وزيران در جلسه مورخ 

 نامه آيین ، 5515 مصوب آن تعیین و شهرسازی و راه وزارت به مسکن و آباداني وزارت نام تغییر قانون

 زير شرح به را روستاها محدوده و شهرها حريم از خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضي، از استفاده

 :نمود تصويب

محدوده  و شهرها حريم از خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضي، از استفاده آيین نامه اصالحات

 روستاها

 

 :میروند كار به مربوط مشروح معاني در زير اصالحات نامه آيین اين در : 5 ماده

 شخصي تملك قابل مسکوني واحدهای احداث برای هرهاش حريم از خارج در كه محلي : شهرك -الف

 و دايم سکونت برای مجتمع صورت به سکنه اجتماعي و عمومي نیاز مورد تاسیسات و بناها كلیه همراه به

 يا و منطقه يك اجتماعي و اقتصادی مختلف بخشهای شاغلین رفاهي و اجتماعي و عمومي نیازهای تامین

 تخصصي شهركهای ساير و فناوری و تحقیقات تجارتي، زيارتي، فريحي،ت گردشگری، استفاده منظور به

 اداره امنا هیات توسط و ايجاد( میباشد خود خاص ضوابط تابع كه صنعتي شهركهای استثنای به)

 .میگردد

 و شهرك و روستا شهر، حريم و محدوده تعاريف قانون( 5) ماده موضوع تعريف : شهر محدوده -ب

 5589 صوبم -آنها تعیین نحوه

 نحوه و شهرك و روستا شهر، حريم و محدوده تعاريف قانون (1) ماده موضوع تعريف : شهر حريم -ج

 5589 مصوب -آنها تعیین

 5525 مصوب – كشوری تقسیمات ضوابط و تعاريف قانون( 1) ماده موضوع تعريف : روستا -د

 و شهرك و روستا شهر، حريم و محدوده تعاريف قانون( 5) ماده موضوع عريفت : روستا محدوده - ه

 5589 مصوب -آنها تعیین نحوه

 قطعه (111) حداقل در نفر( 1111) مسکوني شهركهای در سکونت جهت جمعیت حداقل  -1 ماده

 .باشد مي مسکوني
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 دستورالعمل طبق و قانوني مصوب طرح و ضوابط تابع شهركها در ساز و ساخت هرگونه  - 5 ماده

 مورخ

 .میباشد ايران معماری و شهرسازی عالي شورای مصوب كشور در سازی شهرك رويجت  5582951911

 رعايت از پس روستاها محدوده و شهرها حريم از خارج در تاسیسات و بنا گونه هر ايجاد  -9 ماده

 شرايط رعايت با( وجود صورت در) شهری مجموعه و ناحیهای (جامع) عمران و توسعه طرحهای مفاد

 :است مجاز زير

 تاالبها، درياچهها، جنگلها، رودخانه، دريا، معادن، راهآهن، و راهها به نسبت قانوني حريم -الف

 فیبر و ارتباطي خطوط برق، نیروی انتقال پايههای و خطوط مسیلها، چاهها، و قنوات عمومي، نهرهای

 عمران، و عمومي ساتتاسی يا راهها مسیر در واقع تونلهای و پلها مخابراتي، تاسیسات های پايه و نوری

 تاسیسات آبرساني، لولههای و خطوط آبیاری، شبکههای و كانالها و سدها گاز، و نفت انتقال لولههای

 آثار و ابنیه سیلگیرها، سیلبندها، فاضالب، و آب تصفیهخانههای مرزی، و امنیتي و انتظامي و نظامي

 . ای هسته تاسیسات و طبیعي و تاريخي

 .زيست محیط حفاظت و بهسازی و ميعمو بهداشت ضوابط -ب

 .آن بعدی های اصالحیه و 5519 مصوب -باغها و زراعي اراضي كاربری حفظ قانون  -ج

 .غیرعامل پدافند معیارهای و ضوابط اصول،  -د

 استقرار معیارهای و ضوابط و چهارگانه مناطق در زيست محیط حفاظت سازمان مقررات و ضوابط - ه

 مورخ ه  5.511/ت 18.92شماره  تصويبنامه موضوع تولیدی و نعتيص فعالیتهای و واحدها

 .آن بعدی اصالحاتو 55.1919951

 محدوده و شهرها حريم از خارج در مختلف فعالیتهای به واگذاری قابل اراضي نصاب نامه آيین -و

 55.1919951ه مورخ  .9189/ت .1.11 شماره تصويبنامه موضوع روستاها

از  اعم فعالیتها و كاربريها انواع از يك هر برای ساز و ساخت ضوابط و ربریكا تعیین يك :  تبصره

و  برنامهريزی شورای تصويب به بايد ساختماني تراكم و اشغال سطح بنا، استقرار نحوه گذر، عرض

 .برسد استان توسعه

 فاقد یروستاها و )آباديها( خانوار 55 از كمتر جمعیت دارای سکونتي مراكز دو : محدوده تبصره

 .میباشند آيیننامه اين ضوابط مشمول تاسیسات و بنا احداث لحاظ دهیار از
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 و توسعه طرح رعايت با موقت ضوابط هادی، طرح فاقد روستاهای خصوص در سه : تبصره

 مسکن بنیاد توسط ايران معماری و شهرسازی عالي شورای مصوبات و مربوط ناحیه ای )جامع( عمران

 .گیرد مي قرار ساختماني پروانه صدور مالك و اسالمي تهیه انقالب
 

 ايجاد مکانیابي و امکانسنجي مطالعه از پس است مکلف استان اسالمي انقالب مسکن بنیاد  -1  ماده

 جابجايي طرحهای اجرای همچنین و نشینان جنگل عشاير، اسکان منظور به كه جديد روستاهای

 عمران و توسعه طرح رعايت با را رسیدهاند، استان توسعه و برنامهريزی شورای تايید به روستاها

 .برساند ربط ذی مراجع تصويب به و تهیه را روستايي هادی طرح مربوط ای ناحیه (جامع)

 توسط شده اعالم ضوابط رعايت با صنعتي شهركهای و نواحي احداث مکان دقیق تعیین  - 2ماده 

 .شود مي انجام شهرسازی و راه وزارت

 نحوه و كشور در سازی شهرك ترويج دستورالعمل مفاد با مطابق شهرك، نوع هر ستاسی  -1 ماده

( شورای عالي 5582951911)مصوب  آن از برداری بهره پروانه و شهرك تاسیس پروانه صدور

 عالي شورای تصويب از پس ذيربط اجرايي دستگاههای ضوابط رعايت با و ايران معماری و شهرسازی

 .باشد مي مجاز اناير معماری و شهرسازی

درخارج  تصويبنامه اين ابالغ تاريخ تا شده احداث اقامتي و سکونتي مجتمعهای و مراكز : تبصره

 شهرك تبديل به میتوانند آيیننامه اين رعايت و قانوني مراحل طي با روستاها محدوده و شهرها ازحريم

 .شوند

 اين موضوع اراضي در دائم سکونت نظورم به آن احداث برای مجوز صدور يا هرگونه احداث  -8 ماده

 .است ممنوع موجود روستاهای و مسکوني شهركهای جديد، شهرهای محدوده از خارج ، نامه آيین

 تصويب از پس است موظف مربوط متولي دستگاه نامه آيین اين( 5) ماده موضوع شهركهای در  -.ماده

 شش ظرف را ساز و ساخت مقررات و بطضوا ايران، معماری و شهرسازی عالي شورای در مکانیابي

 .برساند شده ياد شورای تصويب به ماه

 اشخاص ساير و كشوری خدمات مديريت قانون (1) ماده موضوع اجرايي های دستگاه  -51 ماده

 ساختماني پروانه نامه آيین اين موضوع اراضي در بنا هرگونه احداث از قبل مکلفند حقوقي و حقیقي

 معاون توسط ماده اين موضوع ساختوساز بر نظارت و ساختماني پروانه صدور جعمر. نمايند دريافت

 .میگردد تعیین استانداری عمراني امور
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 قوانین رعايت با مصوب كاربری مطابق است موظف پروانه صدور برای تعیین شده يك : مرجع  تبصره

 پروانه صدور به نسبت اشتغال پروانه دارای مهندسان خدمات از استفاده و مربوط و مقررات

 .نمايد اقدام وساز ساخت بر نظارت ساختماني و

( 5ماده ) (5) تبصره كمیسیون نظريه اقدام هرگونه از قبل است مکلف پروانه صدور تبصره دو : مرجع

 .نمايد اخذ را - 5519 مصوب -باغها و زارعي اراضي كاربری حفظ قانون

 پروانه صدور مرجع از مجوز اخذ مستلزم فنس يا يوارد جمله از حصار هرگونه تبصره سه : ايجاد

 مستثني تبصره اين شمول از برق انتقال دكلهای خصوص در نیرو باشد. وزارت مي ماده موضوع اين

 .است

 و ينقانو محدوده از خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضي، از استفاده به مربوط نامه آيین  -55 ماده

 لغو مي شود. 5511911911مورخ  9.91 شماره امهتصويبن موضوع شهرها حريم

 

 

 

 

 

 

 

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 961                  آرامستان مکانیابی طضواب

 

 آرامستانضوابط مربوط به مکانیابی 

ها، الزم است که از يکسري تأسیسات و تسهیالت مشترک برخوردار باشند که به آرامستانتمام  

 شرح زير است:

 هاي عمومی و قطعه شهدامقبره .9

 غسالخانه .2

 )براي سوزندان البسه مردگان(سوز زباله .3

 )آب، برق، گرمايش و ...(ساختمان و تأسیسات  .4

 مسجد .5

 دي و نگهبانیورو .6

 پارکینگ .7

 ها، فضاي سبز و فضاي بازراه .8

 ساختمان اداري .1

 بان، توالت عمومی()تلفن عمومی، سطل زباله، آبخوري، سايهاي تسهیالت پايه .91

 حمام براي استفاده کارکنان .99

توان تأسیساتی اضافی به شرح زير براي عالوه بر موارد ياد شده، برحسب مقیاس شهر، می 

 گرفت. در نظر آرامستان

 سالن سوگواري .92

 فضاي سبز و محوطه بازي براي کودکان .93

 درمانگاه .94

 بوفه يا سالن غذاخوري .95

 قطعه کودکان، آرامگاه خصوصی .96

 تراشیسنگ .97

 فروشیگلخانه و گل .98

 بانک .91

 دورتلفن راه .21

 سردخانه .29

 (آرامستان)تولید سنگ بتونی لحد، جدول و بلوک مورد نیاز کارگاه تولیدي  .22

 تأسیسات تصفیه فاضالب .23
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 از حريم منابع آبی آرامستانصله فا

 متر 9511درياچه/ تاالب/ چشمه:  .9

 متر 511رودخانه فصلی يا دائمی:  .2

 متر 9111قنات يا چاه مصرف آشامیدنی:  .3

 متر 211قنات يا چاه ساير مصارف:  .4

 هاي عمومیاز حريم راه آرامستانفاصله 

 متر 951آهن: راه .9

 متر 211بزرگراه:  -آزادراه .2

 متر 951جاده بین شهري:  .3

 متر 911جاده روستايی:  .4

 تا مراکز شهري آرامستانفاصله 

 متر 411درمانی:  .9

 متر 311آموزشی:  .2

 متر 311انتظامی:  -نظامی .3

 متر 311زيارتی:  -تفريحی .4

 متر 411مسکونی روستايی:  .5

 متر 311فرودگاه:  .6

 آرامستانيابی و استقرار ضوابط کلی مکان -

 يابی گردد.ها مکانآتی آن روستايی و توسعه -خارج از محدوده شهري .9

 زيست استقرار يابد.خارج از محدوده و حريم مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان محیط .2

 در مجاورت رودخانه، چشمه و قنات قرار نگیرد. .3

سازمان  41-45)براساس دستورالعمل متر از کف قبور، رعايت شود  5هاي زيرزمینی آب حداقل فاصله سفره .4

 .زيست(حفاظت محیط

 خاک زمین انتخابی در برابر نشست، لغزش و ريزش مقاوم باشد. .5

ساختار خاک متخلخل براي جريان پیدا کردن هوا، با قابلیت عبور نسبی جريان آب، قابلیت خروج  .6

 گازها، نسبتاً خشک و نرم و نیز حاوي ترکیبات سیلیس باشد.

 ار در جهت وزش باد غالب.عدم استقر .7

 قابلیت دسترسی مناسب. .8
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هاي سطحی، عدم استقرار در شیب مناسب زمین به منظور فراهم شدن امکان تخلیه سريع و آسان آب .1

 گیر.اراضی سیل

تر از مجتمع زيستی در ارتفاعی پايین آرامستاندر صورت همجواري اجباري با مجتمع زيستی، استقرار  .91

 انجام پذيرد.

 هستانی بودن منطقه و نیز عدم وجود شیب تند در مکان موردنظر.عدم کو .99

 هاي زيرزمینی آب.هاي آلوده به سازهمجهز به سیستم تصفیه پساب در غسالخانه، جلوگیري از نفوذ آب .92

 طراحی شبکه هدايت و تخلیه جريانات سطحی آب. .93

و شهر و برخوردار از امکان  سال؛ با توجه به تحوالت آينده جمعیتی 31تا  25ريزي دورنماي برنامه .94

 توسعه آتی.

 .آرامستانطراحی و ايجاد فضاي سبز در محیط پیرامونی  .95

 .آرامستانبهداشتی در محیط  -وجود تسهیالت و تجهیزات رفاهی .96
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 يابي و احداث ايستگاه دفن زبالهضوابط و معيارهاي مکان

هاي آذرين شناسي داراي سنگ بستري تا حد امکان از جنس سنگزمين محل دفن از نظر خاک .2

باشد؛ خاک سطحي تا حد امکان از جنس رس سيلتي و در مرحله بعد از جنس شني سيلتي باشد؛ 

 ا مواد مشابه باشد.متر از جنس رس ي 21داراي خاک زيرين به ضخامت 

 متر فاصله داشته باشد. 211تا  01هاي زمين حداقل ها و شکستگيشناسي، از گسلاز ديدگاه زمين .1

 درصد داشته باشد. 01از ديدگاه توپوگرافي، شيبي کمتر از  .3

 تر نظير کشاورزي، جنگل، تاالب و مرتع، نباشد.هاي با ارزشداراي قابليت براي کاربري .0

)پارک ملي، منطقه حفاظت شده، پناهگاه زيست انه تحت مديريت سازمان حفاظت محيطدر مناطق چهارگ .5

 هاي حساس و با ارزش قرار نداشته باشد.و نيز در زيستگاه وحش و اثر طبيعي ملي(حيات

تر ارزيابي متر به باال مناسب 611)فاصله متر فاصله داشته باشد  211هاي سطحي حداقل از منابع آب .6

 .شود(مي

 متر فاصله داشته باشد. 311هاي تغذيه آب آشاميدني حداقل ز چاها .7

)فاصله بيش متر فاصله داشته باشد  711حداقل  )نواحي حساس و بحراني(از مراکز تاريخي و باستاني  .0

 .شود(تر ارزيابي ميکيلومتر مناسب 3از 

)در صورت وجود چند کيلومتر فاصله داشته باشد  11کيلومتر و حداکثر  3تا  1از شهر حداقل  .9

 .کيلومتر نيز در نظر گرفته شود( 01تواند تا ايستگاه انتقال، فاصله مزبور مي

 کيلومتر فاصله داشته باشد. 2هاي دسترسي حداکثر در حدود از شبکه جاده .21

 متر داشته باشند. 7تا  6هاي دائمي مسير آن عرضي حداقل جاده .22

 باشد.کيلومتر فاصله داشته  0از فرودگاه حداقل  .21

 در مناطق پر باران و نيز در جهت باد غالب قرار نداشته باشد. .23

 ساله باشد. 211خيزي حداقل داراي دوره سيل .20

 ترين محل اطراف داشته باشد.درصد قيمت گران 51قيمتي کمتر از  .25

 سال داشته باشد. 11تا  25عمر مفيد  .26
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 نشانیهاي آتشاصول، ضوابط و مقررات مکانیابی جایگاه

 ژئوتکنیکی مالحظات .3

 (0022شماره  ایران )استاندارد ملی ها در برابر زلزلهساختمان طرح نامهبا آئین شانینمراكز آتش از انجا كه -

 الزم مراكز این احداث محل زمین در انتخاب گیرد،می قرار زیاد اهمیت با هايساختمان گروه جزو

 ویژه آزمایشگاهی و میدانی از مطالعات بنا با استفاده احداث براي الزم و شرایط ساخت امکانات است

 گردد. بررسی فوق نامهمذكور در آئین با شرایط مطابق و

 دسترسی .0

با  در كنار یا موازي است ، ضروريیکیتراف جریان ورود به سهولت براي نشانیآتش هايایستگاه محل .3

 گردد. تعیین (0و  3 )درجه اصلی معابر شریانی شبکه

 محلی هايبا خیابان موازي ها در كنار یاایستگاه از مکانیابی خدماتی حوزه بهتر به دسترسی براي .0

اسقرار و  امکان یکطرفه هايانمحدود خیاب ودسترسی محلی هايخیابان زیرا ناپیوستگی پرهیز گردد.

 ايمعابر محله كنار ها دراستقرار ایستگاه چنانچه دهد ولیکنمی ها را تقلیلایستگاه خدماتی حوزه

 )شبکه مسیر اصلی یكبه مستقیم ارتباط امکان پذیرد كه انجام مکانیابی این ايبگونه باشد ناپذیراجتناب

 باشد. جود داشتهو (0یا  3 درجه

ها پرهیز تقاطعبه نزدیك هايها در مکانایستگاه از مکانیابی ترافیکی جریان ورود به سهولت رايب .1

از  نشانیآتش آالتماشین خروج از حیث قرمز، مانعی چراغ در پشت ایجاد ترافیك هنگام تا به رددگ

 .است ضروريچهار راه متر از اولین 02 فاصله قلحدا باشد. رعایت وجود نداشته ایستگاه

و  پستی، نامناسب هاي)شیب و نامناسب پرت هايمکان ها، از انتخابایستگاه مکانیابی در است ضروري .4

 گردد. شهر اجتناب ايحاشیه هايمکان و (سطحی هايآب غیرطبیعی وضعیت ،نامناسب بلندي

زمان  مدت كه و آتی موجود هايدسترسی موانع از كمترین انتخاب محل شود كه د دقتبای در مکانیابی .5

عبارتند از  موانع این ترینمهم كنند، برخوردار باشد.می را طوالنی حادثه محل به رسیدن براي الزم

 كافی اندازهبه آنها پل بر روي است الزم صورت در این كه آبی هايها وسایر راهكانال ها،رودخانه

ها و زمین مانند باز بسیار وسیع ، فضاهايمتحرك هاي، پلآهنراه خط تقاطع باشد. وجود داشته

 هستند. ها از دیگرموانعدار و دره شیب هاي، تپهشهري وسیع هايو پارك ورزشی بزرگ هاياستادیوم

 امکان است ضروري و بزرگ متوسط هايو خصوصاً ایستگاه نشانیآتش هايایستگاه در مکانیابی .0

 دو یا چند شبکه به دسترسی داراي مدنظر قرار گیرد و ایستگاه خیابان از یك بیش به دسترسی

 باشد. خیابان
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مركز شهر در  و شهرداري ساختمان نزدیك نشانیآتش ایستگاه بهتر است كوچك در شهرهاي .7

 گردد. مکانیابی

، انییمعابر شر هايشبکه بودن دسترس بر در عالوه نشانیآتش هايو استقرار ایستگاه در مکانیابی .0

 ارتباط از وسایل و استفاده ونقلحمل هاي، سرویس، تلفنبرق ،آب هايشبکه به دسترسی است ضروري

 شود. نیز فراهم جمعی

 لکرد مفیدعم شعاع .1

 شعاع موجود و تعیین هايدر مورد ایستگاه كافی جدید، مطالعه هايایستگاه در مکانیابی است ضروري .3

 هايعملکرد ایستگاه وشعاع خدماتی از حوزه با آگاهی ریزي پذیرد و برنامه عملکرد مفید آنها صورت

 گیرد. موجود صورت

 ايمالحظه طورقابل به زمین و كاربري جمعیت تراكم به بسته نشانی آتش هايایستگاه میان فاصله .0

 لذا در مکانیابی دارد ها نیز با یکدیگر فرقمفید ایستگاه عملکرد و خدماتی كند و شعاعمی تفاوت

 شروع بین )زمان دقیقه 5تا  1 زمانی فاصله یعنی "زمان حداقل"و  "حداكثر دسترسی" ها اصلایستگاه

 -زماناستاندارد  منحنیباشد زیرا بر اساسمی كنندهتعیین عامل (نشانیآتش عملیات تا شروع سوزيآتش

 خاموش و به حضور یافت حادثه در محل نتوان سوزيآتش وقوع اول دقیقه 5در  چنانچه ،حرارت درجه

 توزیع لذا خواهد داشت درپی ناگواري گردد و پیامدهايمی ارجخ از كنترل نمود آتش اقدام آن كردن

 شود.می ، طراحیمناسب واكنش مقدار زمان احتساب شهر با در كل نشانیآتش هايایستگاه

 محوطه ،ائییشیم صنایع نظیر خاص با مشکالت ویژه هايباال و مکان سوزيبا آمار آتش ویژه در مناطق .1

استقرار  مکانیابی براي است ... ضروري و شهرها مراكز اقتصادي تجاري ، هايمجتمع بازارها، بارها،ان

 كیلومتر منظور گردد. 0/3برابر  عملکردي ها شعاعایستگاه

و در  منطقه یا ناحیه آن مركز جغرافیاي باید نزدیك شهري و منطقه ها در هر ناحیهایستگاه مکان .4

 .باشد منطقه یا ناحیه هايقسمت همه به مناسب دسترسی با اصلی خیابان یك كنار

 و استحفاظی عملکردي منطقه ،ممکن زمان ، در كمترینسوزيآتش محل به دسترسی ضرورت به با توجه .5

 شود. نظر گرفته در كیلومتري 0 در شعاع بایستحداكثر می هر ایستگاه

 ()خطی طولی محور ها در راستايایستگاه مکانیابی است دارند ضروري خطی شکل كه اییدر شهره .0

 مد نظر قرار گیرد. كیلومتري 4حداكثر  شهر درفواصل

 0 بزرگ ایستگاه كیلومتر و 4 متوسط كیلومتر، ایستگاه 0 كوچك عملکرد هر ایستگاه نهایی شعاع .7

 رده هايایستگاهپشتیبانی صرفاً براي و بزرگ متوسط هايایستگاه لکرديعم شعاع. باشدمی كیلومتر
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با  عملکرد مفید هر ایستگاه خواهد بود و شعاع وسیع هايسوزي ، در مهار آتشپوشش تر قسمتپایین

 بود. كیلومتر خواهد 0حداكثر  كیلومتر در ساعت42 متوسط سرعت به توجه

)در  متوسط هايایستگاه ،(شهري ناحیه )در سطح كوچك هايایستگاه در توزیع منطقی ظموجود ن لحاظ به .0

 یابیمکان است درشهرها، ضروري (شهري حوزه )در سطح بزرگ و ایستگاههاي (شهري منطقه سطح

 مركز محدوده ودر ترپایین رده و كوچكهايایستگاه توزیع نحوه به توجه با و بزرگ متوسط هايایستگاه

 .گیرد صورت ترپایین رده هايایستگاه جغرافیایی

 جمعیت .4

 كه است از مناطقی بیش حریق وقوع احتمال قطعاً است زیاد آن جمعیت تراكم از شهر كه درمناطقی .3

 تراكم و میزان جمعیت عامل نشانیآتش هايایستگاه یابیدر مکان بنابراین است آنها كم جمعیت تراكم

 باید مد نظر قرار گیرد. آن

 استقرار یك براي ایستگاه مکان یك حداقل بینیهزار نفر، پیش 52كمتر از  با جمعیت شهرهاي براي .0

 .است ضروري مترمربع 3522 وسعت به نشانیآتش كوچك ایستگاه

 استقرار ایستگاه براي دو مکان حداقل بینیهزار نفر، پیش 52از  بیش با جمعیت در شهرهاي .1

 .است ضروري مترمربع3522 وسعت به ، هر یكنشانیآتش

 براي مکان یك داقلح بینیپیش نفر، هزار 052 تا نفر هزار 322از  بیش با جمعیت در شهرهاي .4

، اضافی جمعیت هزار نفر 52ازاء هر  و به ربعمترم 1222 وسعت به متوسط ایستگاه استقرار یك

 .است ضروري مترمربع 3522 وسعت به كوچك ایستگاه یك بینیپیش

 براي مکان یك حداقل بینیهزار نفر، پیش 052هزار نفر تا  322از  بیش با جمعیت در شهرهاي .5

، اضافی جمعیت هزار نفر 52ازاء هر  و به مترمربع 1222 وسعت به متوسط ایستگاه استقرار یك

 .است ضروري مترمربع 3522 وسعت به كوچك ایستگاه یك بینیپیش

 و سه متوسط ایستگاه براي مکان یك حداقل بینیهزار نفر، پیش 052از  بیش با جمعیت در شهرهاي .0

 یك بینیپیش ،اضافیجمعیت  نفر هزار 75 هر زاءا به و بوده ضروري كوچك ایستگاه براي مکان

 .است ضروري كوچك ایستگاه

 كوچك ایستگاه 0و  متوسط ایستگاه یك بینیهزار نفر، پیش 522از  بیش با جمعیت در شهرهاي .7

 وچكك ایستگاه براي محل یك بینیپیش ،اضافی جمعیت نفر هزار75 هرزاء ا به و است ضروري

 .است ضروري

 براي مکان یك است نفر، ضروري میلیون هزار نفر تا یك 752از  بیش با جمعیت در شهرهاي .0

حداكثر  متوسط ایستگاه یك رازاء ه شود و به بینیپیش متوسط ایستگاه براي مکان 0و  بزرگ ایستگاه
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 براي محل یك بینی، پیشاضافی هزار نفر جمعیت 75ازاء هر  به گردد. بینیپیش كوچك ایستگاه 0

 .است ضروري كوچك ایستگاه

و  است ضروري نشانیآتش بزرگ دو ایستگاه بینینفر پیش میلیون یك باالي با جمعیت شهرهاي براي .9

 كوچك ایستگاه 0و  طمتوس ایستگاه 3 احداث براي الزم مکان بینیهزار نفر پیش 522ازاء هر  به

 .است ضروري

 بزرگ هايایستگاه براي دو مکان حداقل بینی، پیشنفر جمعیت میلیون 5/0 باالي شهرهاي براي .32

 .است ضروري

 و كوچك ، متوسطبزرگ مقیاس در سه نشانیآتش ایستگاه احداث براي الزم مساحت حداقل به توجه با .33

 شود. باید در نظر گرفته مترمربع %3 بمیزان حداقل شد. سرانه پرداخته آن به تعاریف در بخش كه

 شهر توسعه جهت .5

با  د و متناسبرقرار گی شهر دقیقاً مدنظر توسعه جهت است ضروري جدید، هايایستگاه در مکانیابی .3

 هاي، ایستگاهمربوطهساختمانی  هايكمو ترا آتی سال 02تا  32در  توسعه نواحی پذیريجمعیت

 گردد. مکانیابی نشانیآتش

 توسعه محدودكننده عوامل نباید در نزدیکی توسعه جدید در مناطق هايایستگاه براي انتخابی مکان .0

 قرار گیرد. ها و ارتفاعات، كوهكشاورزان ، اراضیباغات شهر از قبیل

شهر نیز مدنظر قرار  نهایی الگوي ضروري توسعه جدید در مناطق هايایستگاه و مکانیابی در طراحی .1

 گیرد.

گردند  و طراحی مکانیابی وسیعی و باز هايهادر محوطهایستگاه است شهر، ضروري توسعه نواحی در .4

 كنندهخاموش وسایل ينگهدار براي الزم و فضاي پاركینگ تسهیالت ها،ایستگاه امنیت تامین تا ضمن

 گردد. فراهم آتش

 براي مکان یك بینیپیش شهري ازاء هر ناحیه به است ضروري شهري ها و مناطقناحیه در طراحی .5

 آید. بعمل نشانیآتش متوسط ایستگاه

 وكاربري همجواري .0

 اي، منطقهشهري تجاري )مراكز تجاري هاييكاربر به نزدیکی مسئله است ضروري ایستگاه محل در تعیین .3

، مراكز و فرهنگی تاریخی اماكن ،(ايمنطقه و )ناحیه ورزشی وفضاهاي عمومی هاي، پاركینگ(ايناحیه و

قرارگیرد  توجه خطر باال مورد انبارها و سایرمراكز با میزان و و نقل حمل اتسو تاسی صنعتی ،اداري

 .برسانند حادثه محل به را خود بتوانند نشانیآتش هايگروه دقیقه 5 مدت حداكثر ظرف بطوریکه
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، (ايو منطقه ايناحیه هاي)پارك سبز عمومی با فضاهاي همجواري به نشانیآتش هايایستگاه در مکانیابی .0

 شود. یدتاك (ايو منطقه اي)ناحیه ورزشی و فضاهاي عمومی پاركینگ

 :شود زیر خودداري شرح به از مراكزي متري 522در  نشانیآتش هايایستگاه از احداث .1

 ها ودرمانگاهابیمارستان از قبیل مراكز درمانی 

 درمانی و مراكز روان سالمندان آسایشگاه 

 مهمانسراها، هاهتل از قبیل جهانگردي و مراكز پذیرایی 

 تحصیلی مقاطع در كلیه مدارس یلاز قب مراكز آموزشی 

 زباله آوريمراكز جمع 

 زمین قطعه اندازه .7

 باشد. شهر و آینده فعلی با نیازهاي باید متناسب نشانیآتش ایستگاه براي انتخابی مکان .3

 ستگاهايای و براي مترمربع 3522 كوچك هايایستگاه در حد استاندارد براي تفکیکی قطعه مساحت .0

 باشد.می مترمربع 1222 متوسط

 قطعه اندازه حداقل ،ضرورت و لزوم در صورت شهري پرتراكم بافت ها درایستگاه مکانیابی براي .1

 متر كمتر باشد. 3222نباید از  كوچك ایجاد ایستگاه براي تفکیکی

 با جمعیت شهرهاي براي )مادر( بزرگ هايایستگاه در حد استاندارد براي تفکیکی قطعه مساحت .4

 باشد.می مترمربع 0222 هزار نفر بمیزان 752بیشتر از 

 و عرض طول بین الزم تناسب باشد كه نحويباید به نشانیآتش هايایستگاه براي تفکیکی ابعاد قطعات .5

 مینأت و بزرگ ، متوسطكوچك هايهایستگا متر براي 02و  45، 12 عرض و حداقل وجود داشته قطعه

 و مانورخودروها، پاركینگ براي كافی نمود و فضاي طراحی زمین را در عقب ساختمان گردد تا بتوان

 باشد. وجود داشته و ورزشی تمرینی ،آموزشی هايفعالیت براي مناسب نیز فضائی
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 هاي عموميانتخاب محل مناسب براي پاركینگ

هاي عمومي مورد نیاز شهر به عنوان یکي از فضاهاي خدمات عمومي، در كلیه به منظور تامین پاركینگ -

هاي استفاده از اراضي )به استثناي پهنه هاي سبز و باغات و كشاورزي(، احداث پاركینگ عمومي پهنه

بع )طبق سند مالکیت( با تایید شهرداري مجاز است. اولویت مترمر 8111در قطعات با حداقل مساحت 

هاي كار و فعالیت هاي شهري، مراكز و گستردههاي مذكور در كنار رینگبراي محل احداث پاركینگ

 اي( است. اي و فرامنطقه)خصوصاً در مقیاس منطقه

كینگ به منظور استفاده درصد از كل ظرفیت پار 5هاي استفاده از اراضي، تامین در كلیه زیر پهنه -

ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و مرور "معلولین، ضمن رعایت مفاد مصوبه 

 شورایعالي شهرسازي و معماري ایران، الزامي است. 9/3/81، مورخ "معلولین

ظیر )نهایي كه مراجعان آنها توقف كوتاهتري دارند هاي عمومي باید به كاربريمحل احداث پاركینگ -

ها هاي متوسط و بلند مدت، با توجه به نوع كاربرينزدیکتر باشد و براي توقف بانك و داروخانه و ...(

 روي بیشتري را در نظر گرفت.توان مسیر پیادهها و ... ميها، بیمارستاننظیر ورزشگاه

 ها توجه به عوامل زیر ضروري است:براي اتصال پاركینگ به شبکه گذرگاه 

 ؛هاي اطراف باشدفیك در داخل پاركینگ هم جهت با گردش ترافیك در خیابانگردش ترا -8

 ؛ترافیك متوقف در تقاطعها در زمان چراغ قرمز عدم تداخل با -2

 ؛هاعدم تداخل با ممنوعیت گردش -3

 .هاي اطرافتقاطع بررسي اثرات ترافیك شبکه مخصوصاً -4

 مکانیابي و ابعاد

بندي و رعایت تناسب ابعاد زمین و موقعیت مناسب مکاني  زمین باید براساس ضوابط و مقررات پهنه

 با رعایت نکات ذیل انتخاب گردد:

 توجه به همجواري ها و ارتفاع بناهاي اطراف و رعایت خط آسمان و طراحي توده و فضا.  -

واحد پاركینگ عمومي با رعایت كلیه مفاد ضوابط معماري پاركینگ هاي  811امکان تأمین حداقل  -

 وه چیدمان عرض دسترسي ها و غیره(.)نحطبقاتي

 متري داشته باشد. 82زمین باید حداقل یك دسترسي به گذر  -

متر از تقاطع هاي  851متر از تقاطع هاي شریاني و  51احداث پاركینگ طبقاتي در فاصله كمتر از  -

 باالتر از شریاني ممنوع مي باشد.
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نزین و گاز و همچنین مراكز تقلیل فشار گاز متري از پمپ هاي ب 51 احداث پاركینگ طبقاتي در فاصله -

 ممنوع است.

رعایت نکات ذیل الزم ، در مبادي ورودي شهر در صورتیکه احداث پاركینگ طبقاتي الزامي مي باشد

 االجراء است:

نکات و اصول طراحي هندسي به منظور كاهش سرعت، از سرعت هاي باال یا بزرگراهي به سرعت  -

  ینگ رعایت شود.مناسب براي ورود به پارك

مسیر دسترسي به پاركینگ حتي المقدور اختصاصي بوده و موجب تأخیر براي دیگر وسایل نقلیه در  -

 شبکه شهري و برون شهري نگردد.

در مسیر خروجي پاركینگ، ظرفیت كافي براي اتومبیل هایي كه با رعایت حق تقدم و بدون ایجاد  -

جود داشته باشد. مشروط بر اینکه دسترسي مستقیم به تراكم در محل به شبکه وارد مي شوند باید و

 بزرگراه و آزادراه نداشته باشد.

 تعداد طبقات و ارتفاع مجاز

دو طبقه تعیین و  حداكثرتعداد طبقات زیرزمین با توجه به وضعیت محل و آزمایشات مکانیك خاک  -

 بود. تعداد طبقات باالي همکف متناسب با پهنه بندي محل قرارگیري ملك خواهد

 است. متر 2.4 متر و حداقل 2.8ارتفاع مفید طبقات پاركینگ حداكثر  -

 نحوه استقرار عملکردها در طبقات

 طبقه در پذیرائي طبقه یك و اول و همکف طبقات در اداري –امکان احداث دو طبقه با سطوح تجاري  -

ن سطوح مذكور بردارا بهره و مراجعان نیاز مورد اختصاصي هاي پاركینگ كلیه تأمین با مشروط آخر

 در طبقات زیرزمین، مجاز خواهد بود.

مین پاركینگ هاي اختصاصي مربوط به سطوح تجاري، ادو طبقه جهت ت حداكثرطبقات زیرزمین در  -

 ( مورد نیاز مجموعه مي باشد.-8اداري و پذیرائي و همچنین انبار و تأسیسات )ترجیحاً در طبقه 

پذیرائي در طبقه آخر، احداث پاركینگ غیرمسقف در طبقه در صورت عدم تمایل مالك به احداث  -

و عالوه بر آن ایجاد پاركینگ بر روي سقف طبقه آخر بالمانع  %11مذكور با سطح اشغال حداكثر 

 است.
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 سطح اشغال

فضاي باقیمانده جهت كاشت  %81زمین مجاز است.  %91سطح اشغال در طبقات زیر همکف حداكثر تا  -

 فضاي باز مجاور ساختمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.درختان ریشه دار در 

باقي مانده به فضاهاي  %21بعد از اصالحي و  %11طبقه حداكثر  5 سطح اشغال طبقات روي زمین تا -

 عمومي، سبز و گذرگاه هاي پیاده شهري تخصیص مي یابد.

ن صورت در فضاي باز باقي مانده به هما %21و  %81سطح اشغال طبقه آخر براي رستوران حداكثر  -

 قابل استفاده خواهد بود.

در جبهه هاي شمالي و جنوبي و یا حسب مورد شرقي و غربي رعایت سه متر عقب نشیني از طبقه روي  -

 همکف به باال الزامي است.

 ضوابط تشویقي مربوط به احداث پاركینگ عمومي

دهد كه بط به شهرداري مجوز ميبه منظور تشویق مالکین اراضي به احداث پاركینگ عمومي، این ضوا -

مترو در ارتفاع هماهنگ  5هاي مورد نیاز به پاركینگ، حداكثر به عمق در بر معبر اصلي و با حفظ راه

اداري دهد. مشروط بر  -با ارتفاع عمومي معبر اصلي، به مالکین اجازه احداث بنا با كاربري تجاري

 افراز نگردد. آنکه هیچگاه زمین این كاربري از اراضي پاركینگ

اي و اي، منطقههاي طبقاتي رمپي و یا مکانیزه محلهشهرداري موظف است براي توسعه پاركینگ -

شهري، با اولویت جذب سرمایه  و مشاركت بخش خصوصي و اعمال تسهیالت تشویقي، از منابع 

ارد، نسبت به هاي كمیسیون ماده پنج و سایر مواي و نظام بانکي و تسهیالت شهرسازي، مصوبهبودجه

اي و شهري، براي اي، منطقهها محلهبرداري و صدور اسناد تفکیکي پاركینگتوسعه، احداث و بهره

 واگذاري به شهروندان اقدام نماید.

 

 پاركینگ راه ورودي و خروجي

ن پیاده در مواردي كه مسیر اعرض راه ورودي پاركینگ همراه با نصب عالئم هشداردهنده به عابر -

 .متر تجاوز نماید 9از نباید  ،نمایدپیاده را قطع مي

هاي ورودي و خروجي باشد، راهدر مواقعي كه پاركینگ داراي ورودي و خروجي مجاور یکدیگر مي -

 .متر از یکدیگر جدا شوند 3بوسیله یك جدول جداكننده، حداقل با عرض باید 
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 خواهد متر 51 حداقل با عملکرد غیر محلي روهاي سوارهجي از تقاطعهاي ورودي و خروفاصله محل -

 بود.

متر و بیشتر باشد،  21یك راه ورودي براي پاركینگ از هر خیابان، مجاز است. در صورتي كه بر ملك  -

متر( با اولویت به تامین  84هاي عمومي و موارد تجمیع قطعات با حداقل بر )صرفاً در پاركینگ

، استفاده از دو درب ورودي براي پاركینگ مجاز است. راه ورودي رامپ پاركینگ از پاركینگ ملك

قسمت فضاي آزاد ساختماني بالمانع بوده، و راه ورودي، جزء فضاي پاركینگ ساختمان نیست. رامپ 

 شود.پاركینگ در فضاي باز ساختمان نیز، در كلیه جهات قطعه، جزء زیربنا محسوب نمي

 25مترمربع وسعت دارد یا داراي بیش از  8111عاتي كه سطح پاركینگ بیش از (: در قط8تبصره )

متر و یا یك  5/3واحد پاركینگ است، تامین دو رامپ ورودي و خروجي، به عرض مفید حداقل 

نامه مربوطه، بر اساس مقررات ملي ساختمان، متر، با رعایت ضوابط آئین 5رامپ به عرض مفید حداثل 

 الزامي است.

(: به منظور ایجاد زمینه تامین پاركینگ، احداث رامپ در حیاط امالک جنوبي با حداقل 2ره )تبص

 متر، )در محل اجراي رمپ( بالمانع است. 81عرض قطعه 

(: برخورداري از خروجي اضطراري و دسترسي مستقیم به طبقات و فضاهاي مشاعي 3تبصره )

 زامي است.ساختمان، به وسیله پله از زیرزمین )پاركینگ( ال

(: دسترسي مستقیم پاركینگ از طریق پله به طبقات و فضاهاي مشاعي، الزامي است و در 4تبصره )

صورتي كه ملك داراي آسانسور باشد، دسترسي توامان به پاركینگ از طریق پله و آسانسور، نیز 

 الزامي است.

 هاي عموميها در پاركینگقرار دادن محل پارک نحوه -

 ل و نوع جاي پارک، توجه به اصول زیر ضروري است:در انتخاب مح 

 .راهروهاي اصلي در امتداد طول پاركینگ قرار گیرد -8

 .هروها با یکدیگر حداقل باشدانقاط تقاطع ر -2

 31ها كمتر از متر و فاصله گرده ماهي 71ها، طول مستقیم كمتر از براي جلوگیري از سبقت اتومبیل -3

 .متر باشد

 كش و سکو مشخص گرددبا خطنباید گیرد مي مورد استفاده قرار سطوحي كه براي پاركینگ -4

 .از(ج)جلوگیري از پارک غیرم

 ،هاي ساعت باشدر خالف جهت حركت عقربهبطرفه اگر جهت گردش داخلي  در راهروهاي یك -5

 .رانندگان دید بهتري دارند
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 .مایل یکطرفه باشد يهاپارک جا و جریان ترافیك در راهرو -8

 .درجه كمتر نباشد 45مایل از زاویه پاركینگ  -7

 .داشته باشد يا دو درصدتشیبي یك  سطح پاركینگ ،هاي سطحياز نظر تخلیه آب -1

 

 سازي پاركینگمحوطه

بایست بوسیله نرده، دیوار، گیاهان و یا فضاي باز و سبز از بر حدود پاركینگ عمومي مي 

یچ وجه موجبات خارج شدن قسمتي از هاي عمومي به قسمي جدا شود كه توقف وسیله نقلیه به هگذرگاه

هاي بایست جدولبدنه اتومبیل از مالکیت زمین پاركینگ نشود. عالوه بر این، در كف پاركینگ مي

هاي بیني شود كه راننده به هنگام توقف كردن وسیله نقلیه ضمن برخورد چرخاي پیشكوتاه و برجسته

بایست پاركینگ مي یه در محل توقف شود. كفآن با این موانع متوجه وضعیت استقرار وسیله نقل

بایست با هاي ورودي ميسازي شده و موقعیت نگهباني به منظور كاهش تراكم و توقف در محلكف

 فاصله از در ورودي در نظر گرفته شود.

 

 پاركینگ معلولین جسمي

ضوابط و "بق هاي عمومي باید تعدادي جاپارک براي استفاده معلولین جسمي طدر كلیه پاركینگ 

 در نظر گرفته شود. "مقررات شهرسازي و معماري براي معلولین جسمي و حركتي

 

 ابعاد پاركینگ

هاي مسقف و غیرمسقف، متناسب با تعداد واحد و به ترتیب حداقل فضاي خالص براي پاركینگ 

ض متر است. عر 5/8*5متر و براي سه واحد  5/4*5متر، براي دو واحد  5/2*5براي یك واحد 

متر  2متر و براي مازاد بر سه واحد به ازاء هر واحد خودرو  3مفید راه عبوري پاركینگ، نیز حداقل 

 شود.به عرض مفید افزوده مي

متر و به ازاء هر واحد  5/3تبصره : حداقل عرض مفید الزم براي پاركینگ معلوالن، حداقل 

 مي، تابع ضوابط و مقررات مربوطه است.هاي عمومتر و براي پاركینگ 3پاركینگ اضافه شده معلول، 
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 ارتفاع پاركینگ

متر است. در صورت عدم  81/2حداكثر ارتفاع تمام شده پیلوت، به شرط استفاده براي پاركینگ  

 81متر، بشرط پایین تر بودن سطح فونداسیون از گذر، تا  81/2احداث زیرزمین، ارتفاع تمام شده تا 

 سانتیمتر، بالمانع است.

ها آن واحد پاركینگ است، و یا مساحت پاركینگ 25هایي كه داراي بیش از (: براي مجتمع8ره )تبص

 متر، مجاز است. 3ها و همکف تا مترمربع است، حداكثر ارتفاع پاركینگ در زیرزمین 8111بیش از 

لي مقررات م 85(: ارتفاع پیلوت براي تامین پاركینگ در مواردي كه منطبق بر مبحث 2تبصره )

ساختمنان است، متناسب با نوع پاركینگ مکانیکي مورد تقاضا و بر اساس ضابطه مربوطه، تعیین 

 شود.مي

 

 شیب و شعاع گردش پاركینگ

اجراي شیب مثبت و معکوس، جهت رامپ پاركینگ، با رعایت ضوابط نورگیري زیرزمین و سایر  

 مقررات بالمانع است.

درصد و براي پاركینگ  85راي پاركینگ خصوصي (: حداكثر شیب رامپ دسترسي ب8تبصره )

 درصد است. 82عمومي حداكثر 

متر، براي خودروهاي  5/8هاي عمومي، حداقل (: شعاع گردش رامپ، به غیر از پاركینگ2تبصره )

 سواري است )شعاع از آكس رمپ قوسي(
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 قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی

 قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی

 45113531مصوب 

در مناطق طرح  گذاریهای که دولتبرداری کامل از منابع آب و خاک و سرمایهبه منظور بهره - 4ماده 

ات مهار کردن تأسیس توسعه منابع آب از طریق ایجادبرای 2و قطبهای کشاورزی مذکور در ماده 

مکلف کشاورزی و منابع طبیعی نماید وزارتسطحی و یا زیرزمینی و تدارک آب تنظیم شده می آبهای

 .دامپروری اقدام نماید است نسبت به تهیه طرحهای جامع توسعه کشاورزی و

 دائر و بائر منظور از عبارت منطقه طرح در این قانون محدوده کلیه اراضی منطقه اعم از -تبصره 

کشی قطعاتی از آن اراضی زه ایجاد تأسیسات آبیاری واست که قبل از مهار کردن و توسعه منابع آب و

از شده است و پسزیرزمینی مشروب می به طور پراکنده به نحوی از انحاء از منابع آبهای سطحی و

ی از شود. منظور از قطب کشاورزی قسمت تشکیل قطب در وضع آبیاری آن اراضی تغییری حاصل

کشی حائز شرایط الزم ایجاد تأسیسات آبیاری و زهاز منطقه طرح یا حتی خارج از آن است که بعد

 .باشدامپروری مید برای کشاورزی پیشرفته و

 

به شرح زیر  های ضمیمهمناطق طرح و همچنین قطبهای کشاورزی مشمول این قانون طبق نقشه - 2ماده 

 .باشدمی

 .کشاورزی شبکه آبیاری قزوینمنطقه طرح و قطب  -الف 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سفیدرود -ب 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری دز -ج 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ورامین -د 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرمسار -ه

 .رودزاینده منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری -و 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مهاباد -ز 

 .رودمنطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری زرینه -ح 

 .رودمنطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گرگان -ط 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مغان -ی 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مرودشت -ک 
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 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری جیرفت -ل 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری کارون -م 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری مارون -ن 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری میناب -ص 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری ساوه -ع 

 (.مازندرانکشاورزی شبکه آبیاری الر )منطقه طرح و قطب  -ف 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری بمپور -ض 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری گلپایگان -ق 

 .منطقه طرح و قطب کشاورزی شبکه آبیاری سیستان -ر 
 

صنعتی  و توسعهدر اجرای طرحهای جامع توسعه کشاورزی و دامپروری امکانات پیشرفت  - 4تبصره 

وزارت صنایع و  فعالیتهای کشاورزی و صنعتی با همکاریو معدنی و همچنین هماهنگی و ارتباط بین

 .معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت

جامع از  تاریخ اجرای طرح جامع در هر منطقه طرح و قطب کشاورزی و اصول کلی طرح - 2تبصره 

کلیه اشخاصی که به  گهی به اطالع عموم خواهد رسید تاآطرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی طی

فرصت کافی دامپروری اشتغال دارند با نحوی از انحاء در محدوده آگهی شده به امر تولید کشاورزی و

در مورد وزارت جنگ و سازمانهای وابسته با . بدهند ترتیب تطبیق فعالیتهای خود را با طرح جامع

 .وزارت جنگ اقدام خواهد شد طبیعی و توافق وزارت کشاورزی و منابع

باشد می واقع 2اشخاصی که ملک آنها در خارج از قطبها و مناطق طرح مندرج در ماده  - 5تبصره 

درصد مالکین از لحاظ  15اجرا شود و بیش از در صورتی که مایل باشند این قانون در امالک آنها

منابع طبیعی منطقه از نظر  ارت کشاورزی ومساحت کتباً اعالم آمادگی نمایند و به تشخیص وز

قابل اجرا خواهد بود. ولی به هر حال  خاک و آب مناسب باشد این قانون در آن محدوده نیزمنابع

 .لیتر در ثانیه کمتر باشددویست مجموع آب در در دسترس گروه متقاضی نباید از

بستن  مهار شدن آبهای سطحی یاهر یک از مناطق دیگر کشور که در آینده از طریق  - 1تبصره 

دارای آب منظم  گذاری دولتچاههای عمیق با سرمایه سدها و یا آبهای زیرزمینی از طریق حفر گروه

در مناطق و  شوند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب شورای اقتصاد

 .اجرا خواهد گردید مناطق منظور گردیده و مقررات این قانون در آن مندرج در این مادهقطبهای

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 8اره پیوست شم                                                 481

 

های فرآورده طرحهای تفصیلی و اجرایی توسعه کشاورزی و دامپروری و تأسیسات و صنایع - 5ماده 

از آن بر مبنای طرحهای  کار که در هر قطب یا قسمتیکشاورزی و دامی توأم با تقویم زمانی انجام

پس شودزمانهای مسئول دولتی تهیه میسا توسط 4جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مذکور در ماده 

 .اجرا خواهد بود از تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قابل

تعاون روستایی  هایدر مورد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی و شرکتها و اتحادیه

فصیلی و اجرایی طرح ت خواهد گرفت در صورتی کهکه در حوزه منطقه طرح و قطب قرار گرفته و یا

روستاها و های تعاون و اموروزارتخانه موضوع این ماده به وسیله مهندسان مشاور که با تأیید مشترک

صویب مجدد وزارت باشد اجرای طرح نیاز به ت کشاورزی و منابع طبیعی انتخاب شده تهیه شده

 .طبیعی ندارد کشاورزی و منابع

 

دامپروری  ب کشاورزی و دامپروری به امر زراعت واشخاصی که در داخل محدوده قط - 1ماده 

شود تعیین و آگهی می وزارت کشاورزی و منابع طبیعیتوانند ظرف مدتی که از طرفاشتغال دارند می

زمانی و تخصیص داده شده با تقویم طرحهای تفصیلی و اجرایی مربوط به فعالیتهای خود را در اراضی

کشاورزی و منابع طبیعی در اختیار آنان قرار داده  از طرف وزارتبرداری که با رعایت مدلهای بهره

 .کشاورزی و منابع طبیعی اجرا نمایندوزارت شود تهیه و پس از تصویبمی

 

 وزارت 1و  5پذیر نمودن تهیه و اجرای طرحهای تفصیلی موضوع مواد به منظور امکان - 1ماده 

کردن و یکپارچه  های جابجاکشی نقشهبیاری و زهآکشاورزی و منابع طبیعی با رعایت مسیر شبکه

منظور رفع پراکندگی و  های جدید مالکیتهای اراضی زراعتی را بهبندی محدودهنمودن و قطعه

نماید واحدهای اقتصادی تهیه می برداریشکل نامنظم و تبدیل آنها به واحدهای بهرهاصالح

شرکتهای تعاونی  -سهامی زراعی شرکتهای ه طوربرداری فوق بر حسب مورد و میزان مالکیت ببهره

انفرادی و مشاع و گروهی هر یک با مدیریت واحد و توأم  شرکت تولید کشاورزی و -تولید روستایی 

ها به وسیله هیأت سه نفری مرکب از برداری قرار گیرد. این نقشهمورد بهره وری بایدبهرهبا حد اعالی

طب ق امور روستاها وزارت نیرو که در هروزارت تعاون و -بع طبیعی وزارت کشاورزی و منا نمایندگان

جابجا کردن و  شود مالک و مبنای اجرای برنامه ادغام وتشکیل می کشاورزی برای اجرای این قانون

اختصاص قطعات مالکیتها  گیرد و تصمیم این هیأت از نظرکردن اراضی زراعتی قرار مییکپارچه

برداری به مساحت از واحد بهره کهمالکین برای تشکیل گروه در مواردیهبندی خردهمچنین گروه

 .است تغییر دی کوچکتر باشد، قطعی و غیر قابلمقیاس اقتصا
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محدوده منطقه  زارعان و کشاورزان و مالکان و کلیه اشخاصی که اراضی مربوط به آنها در - 1ماده 

کشاورزی و منابع  ن که از طرف وزارتمدت معیطرح و قطب کشاورزی واقع است مکلفند ظرف

تغییر شکل و جابجا شدن و  طبیعی به نحو مقتضی به اطالع آنان خواهد رسید در صورتی که با

با عوامل طرح از جمله وضع شبکه  برداری اقتصادی کهحدود مالکیت و تشکیل واحد بهرهاصالح

گذاری که الزمه اجرای قسمتی از سرمایهاخود را ب کشی تطبیق نماید موافق باشند آمادگیآبیاری و زه

 .برداری آنان است اعالم نماینددامپروری منطقه در محدوده واحد بهره طرح جامع توسعه کشاورزی و

دامپروری تلقی  عدم اعالم موافقت کتبی در مدت مقرر به منزله انصراف از فعالیتهای کشاورزی و

 .شودمی

 :در موارد زیر : 4تبصره 

خالصجات  ارعانی که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی و قوانین تقسیم و فروشز -الف 

 .شوندمالک می

اند نموده مالکانی که در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی شق تقسیم را انتخابخرده -ب 

کمتر از ده  شودتشخیص می این قانون برای آنهابر اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای مشروط

 .هکتار باشد

ارضی نبوده  مالکانی که مشمول هیچ یک از مراحل قوانین و مقررات اصالحاتکشاورزان و خرده -ج 

اند مشروط به داشته شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغالهنگام تصویب قانون اصالحات ارضی و

هکتار باشد. که شود کمتر از دهتشخیص می اینکه میزان مالکیتی که در اثر اجرای این قانون برای آنها

شده و محدوده ملکشان به طور پیوسته و متناسب با شبکه  در اثر اجرای این قانون اراضی آنها جابجا

وزارت تعاون و امور روستاها بر حسب مورد به صورت شرکت تشخیص یابد طبقآبیاری تغییر می

توسعه کشاورزی ر آمده و نسبت به اجرای طرح جامعتعاونی تولید یکپارچه د سهامی زراعی یا شرکت

 .منطقه اقدام نمایند و دامپروری

 .خواهد بود برداری موضوع این تبصره به عهده وزارت تعاون و امور روستاهاتشکیل واحدهای بهره

و  ضابطه تعیین مساحت جدید اراضی هر مالکیت اعم از مشاع و مفروز و یا فردی : 2تبصره 

و آیش  دیم –شود ارزش اراضی شامل زیر کشت آبی میی و شرکت که مشمول جابجا شدنجمعدسته

اساس نرخهای مالکیت بر های واقع در محدوده هرهمچنین ارزش عرصه و اعیانی باغات و سایر اعیانی

باشد و معادل با این ارزش مساحت می گذاریهای دولت برای تهیه آباحتساب اثر سرمایه عادله بدون

اینکه از آب منظم در فصل مساعی کاشت برخوردار است  با احتسابراضی جدید که بر همان مبنا ولیا

تعیین و بهره مالکیت منطبق با شبکه آبیاری و ضوابط طرح جامع باشد ای کهشود با محدودهارزیابی می
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محدوده قطب خواهد شد. به هر حال مقدار زمینی که در اجرای این تبصره در داخل  اختصاص داده

خواهد  و مقررات اصالحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند واگذارزارعین که در اجرای قوانین به

 .شد کمتر از میزان نسق آبی زیر کشت هرساله قبلی آنها نخواهد بود

مقدور نباشد و یا  این ماده 2ارزش اعیانیهای موضوع تبصره در صورتی که تأمین زمین هم : 5تبصره 

کشاورزی و منابع طبیعی نقداً پرداخت  طرف وزارتای به طرح وارد آورد بهای این اعیانیها ازلطمه

 .شوداساس طرح جامع داده مید برداری آن برخواهد شد و ترتیب امحاء یا بهره

مالک تا  در مورد باغات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت درخواست : 1تبصره 

در نظر گرفته شده  آبیاری که طبق طرح جامع برای ایجاد باغباغ زمین واقع در شبکه معادل مساحت

 .کند است تحویل نماید و مازاد ارزیابی عرصه و اعیان را نقدا پرداخت

تقاضای ثبت نشده  در مورد اراضی و امالکی که مالکیت آن مورد اختالف بوده و یا اساساً : 1تبصره 

اقدام به خلع ید و  1اخیر ماده  تواند طبق اختیارات قسمتمیمنابع طبیعیباشد وزارت کشاورزی و 

در حساب  8اساس ارزیابی هیأت مندرج در ماده تصرف اراضی و امالک مزبور بنماید و بهای ملک بر

مبلغ تودیع شده بابت قیمت اراضی مزبور پس  .تودیع خواهد شد سپرده ثابت در یکی از بانکهای مجاز

تصرف این قبیل اراضی و  .پرداخت خواهد شد صاحبان حق م قطعی و یا سند مالکیت بهاز صدور حک

اشخاص و انجام تشریفات قانونی و  امالک توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مانع تقاضای ثبت

مالک فقط مستحق دریافت مبلغ تودیع شده خواهد  باشد و پس از احراز مالکیتنمیصدور سند مالکیت

 .بود

 

طبیعی از  در صورتی که اشخاص مشمول این قانون به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع - 1ماده 

مستحدثات خود به وزارت  مکلف به انتقال اراضی وخودداری و یا تعلل نمایند 1اجرای مفاد ماده 

خواهد 8خسارت آنان طبق مقررات ماده  باشند و ترتیب ارزیابی و تعیینکشاورزی و منابع طبیعی می

مالک را برای فروش اراضی و دریافت قیمت کتباً  بود. در این صورت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

روز مالک یا نماینده قانونی او حاضر به  55نماید چنانچه ظرف میدعوت و یا به وسیله آگهی در محل

 صندوق ثبت محلبهسند نباشد بهای ملک از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی  تنظیم انتقال و

خواهند نمود در  تودیع و دادستان شهرستان یا نماینده او از طرف مالک یا مالکان سند انتقال را امضا

وزیر کشاورزی و منابع  عملیات عمرانی و تولیدی متوقف بشود به تشخیصموارد ضروری و فوری که

تصرف اراضی اقدام خواهد سبت بهن 8طبیعی پس از تودیع بهای ملک بر اساس ارزیابی مقرر در ماده 

درخواست کتبی مأموران کشاورزی که به وسیله  شد و در این موارد مأموران انتظامی مکلفند که به
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بدون هیچگونه تشریفات اقدام به خلع ید و  شوندکتباً معرفی می طبیعی تعیین ووزیر کشاورزی و منابع

 .راضی بنمایندا تأمین موجبات تصرف

 

مرکب از وزیر  هیأتی 1های آن همچنین ماده این قانون و تبصره 1به منظور اجرای ماده  - 8ماده 

دادستان کل و رییس سازمان  وزیر نیرو و -روستاهاوزیر تعاون و امور -کشاورزی و منابع طبیعی 

های جدید و به ارزیابی محدوده صالح آنها نسبتثبت اسناد و امالک کشور یا نمایندگان ذی

جابجا شود با نظر کارشناسان منتخب این هیأت  خسارت و قیمت اراضی که باید خریداری و یادبرآور

گذاریهای دولت برای تهیه آب اقدام خواهد نمود. در سرمایهاثر و بر اساس نرخ عادله بدون احتساب

آب تنظیم نشوند تعیین قیمت عادله با احتساب اثر تأمیزمینهای اشخاص مبادله می مورد اراضی که با

 .در فصل مساعد کاشت خواهد بود شده

 دعوت وزیر دبیرخانه این هیأت در وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مستقر شده و جلسات هیأت به

شود و عهده دارد تشکیل می و تصمیمات هیأت را بهکشاورزی و منابع طبیعی که مسئولیت اجرای قانون

رأی تعداد آراء برای تصویب تصمیمات سه یابد و حداقلمی با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت

 .کل یا نماینده او در جلسه مزبور ضروری است باشد که در این صورت حضور دادستانمتفق می

 .تصمیم این هیأت قطعی و غیر قابل تغییر است

 

وستاها اراضی ر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با توافق وزارت تعاون و امور - 1ماده 

این قانون بر حسب  8مندرج در ماده  با توجه به ارزیابیبایر یا دائر متعلق به دولت یا مراتع ملی شده را

و منحصراً با سرمایه دولت تشکیل شده مورد بابت سرمایه دولت در شرکتهای کشت و صنعت که

و تعاونیهای تولید روستایی بر اساس مقررات  خواهد شد و سرمایه دولت در شرکتهای سهامی زراعی

قانون  4اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع ماده اختیار مربوط منظور و یا به طور اجاره در

صالحیت و از اراضی زیر سدها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی با برداریتأسیس شرکتهای بهره

جامع توسعه کشاورزی و دامپروری مصوب منطقه خود را برای اجرای طرحهای  ای که آمادگیسرمایه

 .بگذارد، اعالم نمایند

 

هیأت سه نفری  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است در اجرای این قانون طبق رأی - 45ماده 

جدید اقدام نماید. پرداخت  حدود و یا صدور اسناد مالکیتاقدام و نسبت به اصالح 1مذکور در ماده 

قانون انجام معامله و انتقاالتی که در اجرای این های ثبتی و عوارض و مالیاتکلیه هزینه بهای تمبر و
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منابع طبیعی است که به صورت جمعاً خرجاً عمل خواهد شد  شود به عهده وزارت کشاورزی ومی

 .شودوسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تأدیه مینقداً به التحریر دفاتر اسناد رسمیحق

 

شده یا  زارعانی که در شرکتهای تعاونی و تولید و یا شرکتهای سهامی زراعی متشکل - 44اده م

یا شرکت تشکیل  طریق متشکل شدن در یک گروهمالکینی که ازتعهد عضویت آن را بنمایند و خرده

 مکانیزهمالکین واحدهای هکتار را بدهند همچنین 25یک واحد کشاورزی در مقیاس اقتصادی حداقل 

نباشد و در مهلت مقرر در آگهی  برداری آنها کمتر از پنجاه هکتارتجارتی که وسعت واحد بهره

آنان واقع در محدوده قطب کشاورزی و  متعلق بهموافقت خود را با اجرای این قانون در اراضی

نمایند و ضوابط طرح جامع توسعه کشاورزی و  این قانون اعالم 4دامپروری مندرج در ماده 

گذاری الزم منابع طبیعی را قبول نموده و حاضر به سرمایه اعالم شده وزارت کشاورزی وپروریدام

کشاورزی و صنایع وابسته و باالخص اعالی مزایا و کمکهای دولت در امر باشند در استفاده از حد

کل کشور  4515و بودجه سال  4512قانون اصالح بودجه سال  11و  15تبصره  کمکهای موضوع

 .داشت خواهندویتاول

 

جامع  تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی و یا قابل کشاورزی که قبل از تهیه طرحهای - 42ماده 

باشد مصوب شهرها می بایر خارج محدوده قانونیوری از سرزمین شامل کلیه اراضی اعم از دایر وبهره

آنچه کشاورزی محدوده قطبها جزاراضی  هکتار همچنین تبدیل نوع استفاده از 25به قطعات کوچکتر از 

 .ممنوع است در طرح جامع مربوط ذکر شده به غیر کشاورزی

معدنی و  تفکیک و تبدیل نوع استفاده از زمین بر اساس طرحهای جامع توسعه شهری و صنعتی و

تصویب مقامات مربوط  اجتماعی کشور الزم باشد پس ازطرحهای دیگر که در اثر تحوالت اقتصادی و

کشور به شهرسازی و وزارت یشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت مسکن وبه پ

 .رسد بالمانع استتصویب هیأت وزیران می

نگهداشتن  وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل نوع استفاده یا بدون استفاده

این قانون اقدام  45 لف با رعایت مادهخلع ید از متخاراضی در قطبها بدون تحصیل مجوز نسبت به

مذکور اجاره دراز مدت با نظر هیأت نماید و این اراضی و مستحدثاتی را که باقی خواهد ماند از طریق

مجاور و یا غیر مجاور که اجرای طرح جامع را  این قانون در اختیار اشخاص و مؤسسات 8در ماده 

 .تعهد نمایند قرار دهد
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و یا در  های مربوط به صاحب ملک پرداختدرصد بابت هزینه 45ی پس از وضع االجاره دریافتمال

ثات زراعی و همچنین ایجاد مستحد نامبرده پرداخت گرددشود تا بهغیبت او به صندوق ثبت تودیع می

ممنوعیت تبدیل نوع استفاده مستثنی است و در مورد  در حد معقول و متعارف از شمول منازل مسکونی

االجرا کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت کشور قطعی و الزم ر تشخیص مشترک وزارتنظاختالف

 سازمان ثبت اسناد و امالک مکلف است در اجرای این ماده از تفکیک اراضی که منجر به .است

 .هکتار شود خودداری نماید 25کوچکتر شدن از 

گاز  -برق  - عمرانی دولت مانند آب تفکیک اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و زیربنایی و : 4تبصره 

های تعاونی روستایی و اتحادیه انبارسازی در حوزه عمل شرکتها وهای عمرانی وراه و حوزه -نفت  -

بهداشتی و درمانی با اجازه تربیتی و آموزشی و همچنین تفکیک اراضی مورد نیاز برای امور فرهنگی و

 .ن ماده مستثنی استای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی از شمول

عادله منطقه و  این قانون میزان اجاره را بر اساس نرخهای 8هیأت پنج نفری مقرر در ماده  : 2تبصره 

 .نمایدمقرر است تعیین می مستحدثاتی که در طرح جامعبرداری از اراضی وبا توجه به نوع بهره

استفاده از  جلوگیری از تبدیل نوع تواند برایوزارت تعاون و امور روستاها نیز می : 5تبصره 

ارضی به زارعین  قوانین و مقررات اصالحاتکشاورزی به غیر کشاورزی از اراضی که به موجب

به تشخیص وزارت تعاون و  واگذار شده است از اختیار مذکور در این ماده و سایر مواد این قانون

شود زمین امات انجام شده منجر به خلع ید میاستفاده نماید. در مواردی که اقد روستاها مستقیماًامور

 اختیار شرکتهای سهامیبرداری کشاورزی، طبق نظر وزارت تعاون و امور روستاها دربهره برای

گیرد و می زراعی یا تعاونی تولید روستایی محل و یا زارع صاحب نسق دیگر همان روستا قرار

قابل اعتراض است به مالک  و مبلغ آن قطعی و غیروزارت مزبور تعیین االجاره آن که به تشخیصمال

 .گرددپرداخت و یا در صندوق ثبت به نام مالک تودیع می

طبیعی به  در مورد باغات و قلمستانها که طبق ضوابط مصوب وزارت کشاورزی و منابع : 1تبصره 

 .شودداده میاجازه  تفکیک به مساحت حداقل ده هکتاربرداری اقتصادی رسیده باشدمرحله بهره

متر از  115) متر از انتهای حریم 155اراضی واقع در خارج از حریم دریای خزر تا عرض  : 1تبصره 

 1اراضی موضوع تبصره ماده  این ماده مستثنی است. ولیآخرین پیشرفتگی آب دریا( از شمول مقررات

 "شمسی 4512مرداد ماه"درخت مصوب  رویهقانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی

 .خواهد بود قانون مزبور 1کماکان مشمول مقررات تبصره ماده 
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زمینهای کشاورزی و باغاتی که در اجرای برنامه تقسیم امالک پهلوی دراستانهای گیالن و  : 1تبصره 

ت محل قرار گرفته است و به عل کشاورزان و زارعان و ساکنانمازندران و شهرستان جیرفت در اختیار

 .مستثنی استنشده از شمول این ماده انجام تشریفات ثبتی تاکنون اسناد تفکیکی واگذاری صادر
 

سایر مأمورین  وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است به وسیله گارد منابع طبیعی یا - 45ماده 

محدوده مناطق  کشاورزی در زمین از کشاورزی به غیربرداری ازانتظامی از اقدامات تبدیل نوع بهره

امحاء عمل آورد و نسبت به قلع و این قانون جلوگیری به 42طرح و قطبهای کشاورزی موضوع ماده 

تشخیص وزیر کشاورزی و منابع طبیعی مخل اجرای  آید و بهمستحدثاتی که به این ترتیب به وجود می

خواست کتبی مأمورین مأمورین انتظامی مکلفند طبق در .باشد اقدام کندطرح جامع کشاورزی می

 .نمایندشوند اقدامکشاورزی و منابع طبیعی تعیین و کتباً معرفی می کشاورزی که به وسیله وزیر

 

توسعه کشاورزی  های درازمدت اراضی متعلق به دولت و مراتع ملی که برایمالیات بر اجاره - 41ماده 

گردد. اجاره اراضی تقسیط می سالهای اقساط مساوی با تعدادشود بهبه بخش خصوصی اجاره داده می

 .پرداخت خواهد گردید قسط اول در موقع امضای سند اجاره و بقیه اقساط هم زمان

 

هر مساحت  کنندگان از آب مورد نیاز کشاورزی از طریق یک دریچه آبیاری بهاستفاده - 41ماده 

بها و تعهد پرداخت آب صرف آب وخرید و ماالختیار برای عقد قراردادمکلفند یک نفر نماینده تام

وزارت نیرو تعهدی برای تحویل آب  ای مربوط تعیین و معرفی نمایند و در غیر این صورتهزینه

 .ها با وزارت نیرو خواهد بوددریچه داشت. تعیین ضوابط و مقیاس و اندازهنخواهد

 

سازمانهای  عدادی قطبای از تدر هر یک از قطبهای توسعه کشاورزی یا در مجموعه - 41ماده 

سازمانها به صورت نمونه با  خواهد شد. اساسنامه اینگسترش و نوسازی کشاورزی و دامپروری تشکیل

تصویب تعاون و امور روستاها تهیه و پس از - نیرو -های کشاورزی و منابع طبیعی موافقت وزارتخانه

 .گذارده خواهد شد کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجراء

 وظایف اجرایی و تعاون و امور روستاها مکلفند کلیه -نیرو  -های کشاورزی و منابع طبیعی وزارتخانه

به این سازمان تفویض و محول  مربوط به محدوده قطبها راحاکمیت، همچنین اعتبارات طرحهای عمرانی

 .نمایند
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ریزی و برنامه ی وظایفمؤسسه مهندسی زراعی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در اجرا : 4تبصره 

اساسنامه  .شودکشاورزی تبدیل می مجهزی به نام سازمان گسترشنظارت این قانون به سازمان مستقل و

کمیسیونهای مربوط مجلسین  این سازمان به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب

 .خواهد رسید

تمام یا قسمتی از  شود که نسبت به انتقالیار داده میبه وزیر کشاورزی و منابع طبیعی اخت : 2تبصره 

سازمانها یا دستگاههای تابعه و  همچنین تشکیالت هر یک ازوظایف سرمایه و اعتبارات و تجهیزات

سازمانهای گسترش تشخیص دهد در این سازمان و وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی که الزم

 .شوند اقدام نماید دغامو نوسازی کشاورزی و دامپروری ا

 

  41ماده 

آن  شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی واقع در منطقه قطب و خارج .4

استقرار  کشاورزی مانند ایجاد دامداری یاتوانند جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و غیرمی

حداکثر تا  نموده و صنایع یا انجام خدمات و نظایر آن اقدام به تشکیل شرکتهای جدیدی

تعاونی تولید  را با موافقت شورای امور شرکتهای سهامی زراعی واز سهام آن %11میزان 

فعالیتهای غیر توسعه روستایی به ساکنان و روستاهای حوزه عمل شرکت یا به سازمان ترویج و

  .یندروستاها واگذار نما کشاورزی یا سایر سازمانهای وابسته به وزارت تعاون و امور

تعاون و  سازمان ترویج توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر سازمانهای وابسته به وزارت .2

تعاون و امور  نمایند مکلفند به دستور وزیرامور روستاها که سهام این شرکتها را خریداری

حوزه عمل شرکت  روستاها سهام خود را به قیمت اسمی بر حسب مورد به ساکنان روستاهای

 .تولید که داوطلب خرید باشند بفروشند یا شرکت تعاونیزراعیسهامی 

بخواهند  انددر صورتی که ساکنان روستاها که سهام شرکتهای جدید را خریداری نموده .5

روستاها به قیمتی که  تعاون و امورتوانند آن را با موافقت وزارتسهام خود را بفروشند می

سهم بفروشند و یا آن را به  اعم از سهامدار یا بدوننمایند به سایر ساکنان روستا توافق می

شود و به هر حال از قیمت می امور شرکتهای سهامی زراعی تعیینقیمتی که وسیله شورای

پرداخت شرکت نیز مکلف به خرید و اسمی سهم کمتر نخواهد بود به شرکت واگذار نمایند و

 .باشدارزش آن نقداً می
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پیشنهاد وزارت  ای که بر اساس اصول بازرگانی تهیه و بهنمونه شرکتهای جدید طبق اساسنامه .1

این شرکتها پس از  .رسد تشکیل خواهد شدمیتعاون امور روستاها به تصویب هیأت وزیران

حقوقی خواهند بود.  دهد دارای شخصیتمخصوص که وزارت مذکور ترتیب می ثبت در دفتر

شرکتهای  .شودانجام می ای مذکور در این دفترشرکتهمربوط به ثبت کلیه تغییرات و اقدامات

سهامی زراعی  موضوع این ماده از کلیه مزایا و تسهیالتی که در قانون تأسیس شرکتهای

محل شرکتهای  یکپارچه شدن اراضی در حوزهو قانون تعاونی نمودن تولید و 123235مصوب 

تعاونی تولید  شرکتهای برای شرکتهای سهامی زراعی و 4511342321تعاون روستایی مصوب 

  .برقرار شده است استفاده خواهند نمودروستایی

تعاون و امور  توانند با موافقت وزارتشرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی می .1

که موضوع آن با  کنند و یا در سایر شرکتهاییروستاها سهام شرکتهای دیگری را خریداری

میزانی که وزارت  داشته باشد مشارکت نموده و سهام آن را تا شرکتهای مذکور ارتباط هدف

 .نماید خریداری کنندروستاها تعیین میتعاون و امور

برای آن  شرکتهای تعاونی تولید روستایی از مزایایی که در قانون شرکتهای سهامی زراعی .1

ولید روستایی ت اساسنامه شرکتهای تعاونیبرقرار شده استفاده خواهند کرد. نمونه شرکتها

موقع اجرا گذارده  وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به

 .خواهد شد

 

باشد در قسمتهای  از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون - 48ماده 

 .خواهد بوداالثرمغایر در محدوده قطبهای توسعه ملغی

و پس از تصویب  های اجرایی این قانون توسط وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیهنامهآیین - 41ده ما

 .هیأت وزیران اجرا خواهند شد

مجلس شورای  های ضمیمه آن پس از تصویبقانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره و نقشه

خرداد ماه یک هزار و  ه روز دوشنبه پنجمدر جلس 4511اردیبهشت ماه 41شنبه ملی در جلسه روز سه

 .سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید

 امامیجعفر شریف -رییس مجلس سنا 

 الیحه اصالح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی
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 411             کشاورزی قطبهای در کشاورزی گسترش قانون

 

 الیحه

 451831341مصوب  اصالح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی

به  ( در هر مورد موکول113531اجرای قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ) - 4ماده 

کشاورزان ذینفع  و عمران روستایی و تمایل اکثریتفراهم بودن امکانات مالی و فنی وزارت کشاورزی

 .خواهد بود

 

شرکتهای  لید روستایی والزام مربوط به تشکیل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تو - 2ماده 

 .گرددمی یک ماده ششم قانون حذفهای جمعی از ماده پنجم و تبصرهکشاورزی و گروه

 

هکتار و  25قانون مزبور در مورد محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از  42مقررات ماده  - 5ماده 

کشاورزی منحصر به  تبدیل نوع استفاده از اراضیهکتار و همچنین محدودیت 45باغات به کمتر از 

اعالم اجرای طرح جامع  اراضی و باغات واقع در محدوده قطبهای کشاورزی بوده که از تاریخ

 .قانون مزبور قابل اجراء خواهد بود 2ماده  2تبصره موضوع
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نقالب با اصالحات شوراي ا 6339خرداد  3اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

 بعدي

به  ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام( 12/1/6333مجلس شوراي اسالمي و  61/61/6331)اصالحي  6ماده

منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابود 

ا، باغات و نیز محلهايي كه به كردن آن به هر طريق در معابر، میادين، بزرگراهها، پاركها، بوستانه

تشخیص شوراي اسالمي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و 

رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چارچوب آيین نامه مربوط با 

هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با 

سازمان حفاظت محیط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهیه و به تصويب شوراي 

 .عالي استانها مي رسد

مجمع تشخیص مصلحت نظام( ـ  12/1/6333مجلس شوراي اسالمي و  61/61/6331)الحاقي  :  6تبصره

ل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نیست و طبق ضوابط اصالح و واكاري باغات در حريم شهرها به شك

 .مصوب وزارت جهادكشاورزي انجام مي شود

مجمع تشخیص مصلحت نظام( ـ  12/1/6333مجلس شوراي اسالمي و  61/61/6331)الحاقي  1بصرهت

( قانون 633مصوبات شوراي عالي استانها جهت تطبیق با قوانین و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم )

سي جمهوري اسالمي ايران به اطالع رئیس مجلس شوراي اسالمي خواهد رسید تا در صورتي كه بر اسا

 .خالف قوانین بود، با ذكر دلیل براي تجديدنظر و اصالح به شوراي عالي استانها ارسال گردد

شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه اي  ـ 1ماده  

 اين و كنند تنظیم را قانون اين مشمول محلهاي  ل تعداد و نوع و محیط و سن تقريبي درختانشام

 .باشد مي قانون اين اجراي سند و  بار قابل تجديد، يك لاس 3 هر شناسنامه

تبصره ـ شهرداريها مكلفند درختان معابر، میادين، بزرگراه ها و پاركها را پس از تنظیم مشخصات  

 .ي كنندآنان پالك كوب

مأموران شهرداريها بر حسب مورد مي توانند براي تنظیم يا تطبیق برگ شناسايي درختان با  ـ  3ماده  

 .محلهاي مشمول اين قانون بشوند وارد دادستاني  در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي
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 691            شهرها در سبز فضاي گسترش و حفظ قانوني اليحه

 

ام( ـ مجمع تشخیص مصلحت نظ 12/1/6333مجلس شوراي اسالمي و  61/61/6331)اصالحي  1ماده 

قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و بر خالف قانون مذكور  (6هر كس درختان موضوع ماده )

قطع يا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي 

قطع هر درخت و در  ( ريال براي222/222/62( ريال تا ده میلیون )222/222/6نقدي از يك میلیون )

صورتي كه قطع درخت بیش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد 

 .شد

  (6ماده )( ـ تفكیك اراضي مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط 61/61/6331اصالحي :   6تبصره 

اين قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع 

 .درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است

در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها  : 1تبصره

ي شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعیین و قید خواهد شد. در صورتي كه صادر م

پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان 

 .ول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شدمنشود مرتكب مش

لكین باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته مي شوند ( ـ ما61/61/6331اصالحي (  3تبصره

مكلفند به ازاء درختهايي كه اجازه قطع آنها از سوي شهرداري صادر مي شود به تعداد معادل دو 

برابر محیط بن درختان قطع شده در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعیین خواهد كرد درخت 

طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل مناسب غرس  سانتي متر بر 62با محیط بن حداقل 

 .نمايند

كاشت و حفاظت و آبیاري درختان معابر، میادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم  : 1تبصره 

 .وظائف شهرداريها مي باشد

ا بهره ضوابط مربوط به خزانه و جابه جا كردن ـ جانشین ساختن و قطع درختان كه مالزمه ب ـ 3ماده  

دارد به موجب آيین نامه هاي اجرائي اين  ديگر  برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد

 .قانون تعیین خواهد گرديد
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هر كس عالماً و عامداً و بر خالف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بین رفتن  ـ 1ماده  

تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر  اي جنحه حبس  درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به

 .حسب نوع و محیط، سن درخت و موقعیت آن از يك هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد

در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكین به نحوي باشد كه باغي را از بین ببرد و از :  6تبصره  

اده كند همه زمین به نفع شهرداري ضبط مي شود و به زمین آن به صورت تفكیك و خانه سازي استف

 .مصرف خدمات عمومي شهر و محرومین مي رسد

( قانون اصالح اليحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 3به موجب ماده ) :  1تبصره  

 .حذف شده است 61/61/6331مصوب 

كه قبالً با وظائف ضابطین دادگستري  گزارش مأموران شهرداريهاي مأمور اجراي اين قانون ـ 1ماده  

 .آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطین دادگستري است

هر كس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرائم مذكور در اين قانون  ـ 3ماده  

اي تا  واقع بدهد به مجازات حبس جنحه خالف گزارش  را به خالف حقیقت به كسي نسبت دهد و يا

 در  سه سال محكوم مي شود مگر اين كه در قوانین جزائي مجازات شديدتري پیش بیني شده باشد كه

در اين مورد نیز الزم الرعايه  1اشد محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده  مجازات به صورت اين

 .است
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 911           صنایع و فعالیتی واحدهای استقرار معیارهای و ضوابط

 

 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
 9312/4/9۱ -هـ 31991/ت14147شماره 92/4/9312مورخ  91391منتشره در روزنامه رسمی شماره 

وزارت  سازمان حفاظت محیط زیست ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد كشاورزی ـ وزارت نیرو

 درمان و آموزش پزشكیراه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، 

سازمان   9/99/9347مورخ  9ـ7۱۱21بنا به پیشنهاد شماره  4/3/9312هیأت وزیران در جلسه مورخ 

آلودگی هوا ـ مصوب  ( قانون نحوه جلوگیری از93ماده )( 9حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره )

را به شرح زیر تصویب  "یدیضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تول"ـ 9314

 :نمود

 ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

 :روندنامه در معانی مشروح مربوط به كار میاصالحات مندرج در این آیینـ 9ماده

ا الف ـ محدوده و حریم شهر، محدوده شهرك و روستا: مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روست

 ـ9344و شهرك و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 

جامع تا زمان تهیه طرح جامع یا هادی، محدوده طرحهای  در مورد شهرهای فاقد طرح هادی یا : 9تبصره

در مورد روستاها، محدوده مصوب طرح هادی روستایی  ـ9تبصره.مصوب قبلی آنها مالك عمل خواهد بود

قد طرح هادی محدوده روستا تا زمان تهیه طرح هادی روستایی مالك عمل خواهد بود و برای روستاهای فا

 .شودتوسط بنیاد مسكن انقالب اسالمی تعیین می

های مسكونی كه دارای حداقل بیست ها: كلیه شهرها، روستاها، شهركهای مسكونی و مجتمعب ـ سكونتگاه

 .باشدآمار ایران می باشند. مالك تشخیص جمعیت خانوار، آخرین سرشماری مركزخانوار ساكن می

هایی در داخل و یا خارج شهرها و روستاها كه براساس طرحهای مصوب موضوع ج ـ كاربری صنایع: عرصه

ای و ملی و مقررات ای، منطقهنامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهآیین

( برای 92/92/9314هـ مورخ 99494/ت۱۱431نامه شماره شهرسازی و معماری كشور )موضوع تصویب

 .شودفعالیتهای تولیدی و خدماتی اختصاص داده می

هایی خارج از محدوده شهرها و روستاها كه در طرحهای جامع شهری و ـ مكانهای صنعتی: عرصهد 

 .اندای حسب ضوابط مربوط برای استقرار فعالیتهای صنعتی مجاز و مشروط تعیین شدهناحیه

ی تخصصی: شهركی كه در زمینه تولید یا خدمات صنعتی خاص و یا فعالیتهای هم هـ ـ شهرك صنعت

 .شودخانواده یا مكمل و واحدهای پژوهشی و فناوری و خدمات پشتیبانی آن ایجاد می
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نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی و ـ ناحیه صنعتی روستایی: مطابق با آیین

 (94/1/934۱هـ مورخ 3۱9۱3/ت997229شماره نامه )موضوع تصویب

ها، نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه( آیین9ز ـ حریم كمی و كیفی آب: مطابق بند )خ( اصالحی ماده )

نامه های آبرسانی، آبیاری و زهكشی )موضوع تصویبهای طبیعی و شبكهها، بركهها، مردابانهار، مسیل

 .(94/99/9349هـ مورخ  91929/ت۱4111شماره 

را، بسترهای چهای ساحلی، رویشگاههای ها، تاالبح ـ مناطق حساس ساحلی ـ دریایی: خورها، مصبها، خلیج

پشتهای دریایی و نظایر آنها كه واجد منابع حساس گذاری الكهای مرجانی، مناطق تخمعلفی، صخره

واسطه تنوع زیستی، غنای جانداران، وجود  باشند و این حساسیت بهساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا می

های حیاتی در آستانه تحمل اكولوژیك در پذیر و كمیاب، واقع شدن اجتماعهای در معرض خطر، آسیبگونه

های وارد شده بر محیط زیست و مشكالت ناشی از پاكسازی ها، كندی ترمیم آسیبآنها، حساسیت به آالینده

 .باشدهای محیطی آنها میاز آالینده

ط ـ فناوری زیست محیطی: تولید یا فرآیندی از تولید كه منجر به حذف، پیشگیری، كاهش یا تخفیف اثرات 

منفی ناشی از فعالیتهای انسانی بر محیط زیست گردد، فرآیندهایی كه منتج به تولید مواد زاید جامد كمتر، 

 .مصرف كمتر منابع و در نهایت كارآیی باالتر شوند

ای بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی: براساس طرح كالبدی ملی و منطقهی ـ منطقه

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، كشور به ده منطقه به شرح  9۱/99/931۱ایران موضوع مصوبه مورخ 

 .استگردیدهتأیید شده است تقسیم  "نامه هیأت وزیرانپیوست تصویب"( كه به مهر 9جدول پیوست شماره )

 

 :شوندبندی میواحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به فرآیند تولید به شرح زیر طبقهـ 9ماده

 غذایی .9

 نساجی  .9

 چرم .3

 سلولزی .4

 فلزی .۱

 كانی غیرفلزی .7

 شیمیای .1

 دارویی .4

 برق و الكترونیك .1
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 كشاورزی .92

 سازیماشین .99

 (نوین )نانو و بیوتكنولوژی .99

 نفت و گاز و پتروشیمی .93

 بازیافت .94
 

محیطی در گروههای ذكر شده در ماده آلودگی و دیگر مسایل زیستبراساس شدت و ضعف صنایع ـ3ماده

 :گیرندهایی با مشخصات زیر قرار مینامه در رده( این تصویب9)

های صنعتی یا كارگاهی داخل شهرها و روستاها یا باشند تا در كاربریـ واحدهای این رده مجاز می9رده

 .محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند مكانهای صنعتی مجاز خارج از

ها مجازند در شهركها و نواحی صنعتی و مكانهای صنعتی در خارج از ـ واحدهای این رده3و9های رده

ها به شرح جدول پیوست شماره محدوده مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعایت فواصل از سایر كاربری

 .تأیید شده است استقرار یابند« هیأت وزیراننامه پیوست تصویب»( كه به مهر 9)

ها مجازند در شهركها و نواحی صنعتی و یا مكانهای صنعتی مصوب ـ واحدهای این رده 7و ۱و4های رده

تعیین شده در خارج از حریم مصوب شهر و خارج از محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعایت فواصل 

 .( استقرار یابند9شماره ) ها به شرح جدول پیوستاز سایر كاربری

(، 3(، )9های )باشند واحدهای مشمول ردهدر مناطقی كه فاقد شهرك صنعتی و ناحیه صنعتی می : 9تبصره

( در 9توانند با رعایت حداقل فواصل از مراكز و اماكن به شرح جدول پیوست شماره )( می7( و )۱(، )4)

خارج « 3»و « 9»های م مصوب شهر )در خصوص ردهسایر مكانهای صنعتی تعیین شده در خارج از حری

 .از محدوده شهر( و روستا استقرار یابند

توانند با رعایت فواصل به ( می7( و )۱(، )4(، )3(، )9های )واحدهای كشاورزی مشمول رده:  9تبصره

های های صنعتی و نواحی صنعتی و یا در داخل مجتمعدر خارج از شهرك( 9شرح جدول پیوست شماره )

 .های تولیدی كشاورزی مستقر شوندتخصصی و مجتمع

ـ محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به 1رده 

ل محیط زیست، جهت بادهای غالب، جهات فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحم

توسعه شهری و سایر مالحظات زیست محیطی، به صورت موردی توسط اداره كل حفاظت محیط زیست 

( و بر اساس دستورالعملی كه توسط سازمان حفاظت محیط زیست 9استان به شرح جدول پیوست شماره )

 .گیردگردد مورد بررسی كارشناسی و اعالم نظر قرار میصادر می
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استقرار صنایع در اراضی مستعد كشاورزی منطبق با قوانین و مقررات، مستلزم كسب موافقت  : 3تبصره

 .باشدوزارت جهاد كشاورزی می

 .احداث و استقرار واحدهای این رده صرفاً در شهركهای صنعتی تخصصی مجاز است : 4تبصره
 

وع واحد تولیدی و صنعتی به استثنای صنایع در چهارچوب ضوابط شهركهای صنعتی، احداث هر نـ 4ادهم

بندی استقرار ( در داخل شهركها و نواحی صنعتی مشروط به اینكه شهرك دارای طرحهای منطقه1رده )

واحدهای صنعتی و خدماتی، فضای سبز و سیستم مركزی تصفیه فاضالب باشد، بالمانع است. متقاضیان 

احداث موظف به طراحی سیستم تصفیه فاضالب مركزی احداث شهركهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز 

( آنها %32برداری رسیدن سی درصد )( واحدها و به بهره%۱2بوده و باید پس از واگذاری پنجاه درصد )

( متر مكعب فاضالب در روز، نسبت به احداث سیستم تصفیه فاضالب مركزی اقدام 922و وجود حداقل )

 .نمایند
 

اندازی سیستم پیش برداری سـیستم مركزی تصـفیه فاضالب هر واحـد باید نسبت به راهتا زمـان بهره ـ ۱ماده

بندی شهركهای صنعتی باید با توجه به نوع تصفیه فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نماید. منطقه

پیوست "( كه به مهر 3ها به شرح جدول پیوست شماره )ها براساس جدول استقرار منطقهآلودگی

 .تأیید شده است، صورت گیرد "وزیرانامه هیأتنتصویب

 

زا )به استثنای واحدهای صنعتی مستقر در شهركها و نواحی استقرار واحدهای آب بر و فاضالب ـ 7ماده

شود، منوط ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی كشور كه توسط وزارت نیرو اعالم میصنعتی( در داخل دشت

 .باشدافقت سازمان حفاظت محیط زیست میبه اخذ مجوز وزارت نیرو و مو
 

« وزیران نامه هیأتپیوست تصویب»( كه به مهر 4بندی صنایع به شرح پیوست شماره )فهرست ردهـ 1ماده

شود. چنانچه واحد تولیدی و صنعتی در فهرست یكی از كدهای مندرج در این تأیید شده است، تعیین می

ای به ین كد جدید و یا تطبیق آن با كدهای موجود، موضوع در كمیتهضوابط اشاره نشده باشد به منظور تعی

ربط صادركننده جواز االختیار ارگان ذیمسؤولیت سازمان حفاظت محیط زیست و با مشاركت نماینده تام

 .گیری خواهد شدمطرح و تصمیم
 

مراتب در كارگروهی به  در مواردی كه امكان اجرای ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، ـ 4ماده
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و  ریاست معاون امور عمرانی استانداری و نمایندگان ادارات كل صنایع و معادن، حفاظت محیط زیست، راه

شورای انسجام بخشی استان(، نفت )با معرفی وزارت نفت( و جهاد كشاورزی  شهرسازی، نیرو )رئیس

قبیل فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط  گیرد تا با در نظر گرفتن مواردی ازمورد بررسی قرار می

اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت باد غالب و گسترش شهرها در مورد محل استقرار صنایع 

گیری نمایند. دبیرخانه این كارگروه در اداره كل نامه تصمیم( این آیین3( موضوع ماده )3( تا )9های )رده

 .هد بودحفاظت محیط زیست استان خوا

نامه خارج ( این آیین3( موضوع ماده )1( تا )4های )چنانچه كارگروه مذكور بر استقرار صنایع رده :تبصره 

باشد، موضوع به كمیسیون متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونین از ضوابط فوق اصرار داشته

 .شودگیری ارجاع مییست جهت تصمیموزرا به ریاست معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط ز
 

مراجع صادركننده مجوز تأسیس واحدهای صنعتی و تولیدی موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع ـ 1ماده

را از ادارات كل حفاظت محیط زیست استانها استعالم نمایند. ادارات یادشده موظفند در صورت وجود 

اریخ وصول استعالم، موارد مغایرت را اعالم نمایند، عدم مغایرت با ضوابط استقرار، ظرف دو هفته از ت

 .شوداعالم مغایرت در مهلت یاد شده به منزله موافقت تلقی می
  

مراجع صادركننده جواز تأسیس )به استثنای واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در شهركها و  ـ92ماده

ن و مقرراتی را كه متقاضی موظف به نواحی صنعتی( مكلفند در هنگام صدور جواز تأسیس سایر قوانی

نامه مربوط به استفاده ( آیین93باشد از جمله: اخذ كاربری مصوب از كمیسیون موضوع ماده )رعایت آن می

ـ ؛ اخذ پروانه 93۱7از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ـ مصوب 

اخذ پایان كار ساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی؛ اخذ  ساختمانی از مرجع صدور جواز تأسیس؛

برداری از مراجع مربوط )محیط زیست و دستگاه صادركننده( را در ظهر جواز موافقت صدور پروانه بهره

 .صادره به متقاضی درج نماید
 

ع صدور جواز كلیه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی و نیز مراجـ 99ماده

تأسیس مكلفند در صورت وجود شهرك یا ناحیه صنعتی نسبت به هدایت متقاضیان به مناطق یادشده اقدام 

 .و از استقرار پراكنده واحدهای مذكور ممانعت نمایند
 

هـ مورخ 9349۱/ت993۱1، شماره 97/99/9314هـ مورخ 94۱19/ت74711های شماره نامهتصویب ـ99ماده
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هـ مورخ 9۱449/ت39191نامه شماره لغو و تصویب 4/۱/9344هـ مورخ 39292/ت9117۱ره و شما 99/3/9342

 .نامه همچنان به قوت خود باقی استبا اعمال اصالحات این آیین 97/1/9349
 

 جمهور ـ محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس
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 502              باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها 

 ۴۷۳2با اصالحات  ۴۷۳۱مصوب  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

وری آنها از تاریخ تصویب این بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره – ۴ماده 

هرها و شهرکها جز در خارج از محدوده قانونی شقانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در

 .باشدموارد ضروری ممنوع می

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده  : ۴تبصره  

و  راهمدیر امور اراضی، رئیس سازمان کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، 

باشد که به ریاست ر نماینده استاندار میشهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نف

 .گرددسازمان جهاد کشاورزی تشکیل می

 .تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نمایدربط مینماینده دستگاه اجرایی ذی

سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعالم 

 .نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید مطابق نظر کمیسیون

دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل 

بررسی کارشناسی اولیه، مطرح دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،گردد و عهدهمی

  د.باشق و مصوبات میوابنمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری س

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و  : 5تبصره 

نمایند و مراجع اداری موظف ربط را در این زمینه استعالم میاداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی

زی استان برای مراجع قضایی نظر سازمان جهاد کشاور. اشاره خواهندبودبه رعایت نظر سازمان مورد 

  .شودبه منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می

و امالک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در  ادارات ثبت اسناد : ۷تبصره 

نی موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانو

شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعالم نموده و نظر وزارت 

 .مذکور را اعمال نمایند

دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و  ها،احداث گلخانه : ۱تبصره 

ات بخش کشاورزی بوده و تغییر کردن تولیدکارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه

شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط کاربری محسوب نمی

  .باشدهای جهاد کشاورزی استانها بالمانع میمحیطی با موافقت سازمانزیست
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طرح اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب، مشمول ضوابط  : 2تبصره 

  .باشندهادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می

به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد  : 2تبصره 

این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی )سازمان امور ( ۴کمیسیونهای موضوع تبصره )

  .گردداراضی( تشکیل می

این ماده در مواردی که مجوز ( ۴تجدید نظر درمورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره) : ۳تبصره 

تغییر کاربری صادرشده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست 

های راه و ربط وزارتخانهاالختیار وی و با عضویت معاونان ذیوزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام

تواند ربط میباشد.نماینده دستگاه اجرایی ذیشهرسازی، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می

  .حسب مورد و بدون حق رأی در جلسات مذکور شرکت نماید
 

در مواردیکه به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده  – 5ماده 

باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر قیمت روز اراضی و( ۳0۰شود هشتاد درصد )می

  .گرددداری کل کشور واریز میکاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه 

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر  : ۴تبصره 

ای و همچنین اریها، مرغداریها، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانهمربع فقط برای یکبار و احداث دامد

واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این 

  .ماده نخواهدبود

ای مصوب مجلس های سرمایهاراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی : 5تبصره 

عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض  خدمات طرحهای و( استانی –)ملی  شورای اسالمی

  .باشدموضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می

ای نفرهتقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه : ۷تبصره 

رزی، استانداری، امور اقتصادی و دارایی استان در هریک از متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاو

  .پذیردشهرستانها انجام می
 

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و  – ۷ماده 

یند، عالوه این قانون اقدام به تغییر کاربری نما( ۴ماده)(۴بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره)

بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز 
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 50۳              باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 

است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده

  .ماه محکوم خواهندشدو حبس از یک ماه تا شش

ؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتها و سازمانها و م : ۴تبصره 

آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون  مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به

  .باشندمی

هریک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه  : 5تبصره 

صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی باشند ضمن ابطال مجوز خطی نمودهصالحه ت

است و در صورت تکرار زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده

عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهندشد. سردفتران 

علیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از متخلف نیز به شش ماه تا دو سال ت

  .شوندسردفتری محکوم می
 

از درآمدهای موضوع این ( ۳0۰ساله اعتباری معادل هشتاد درصد)دولت مکلف است همه – ۱ماده 

قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی 

بوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی، احداث کانال، آبیاری، زهکشی، سدها مر

های دادرسی و اجرای این قانون و بندهای خاکی، تأمین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه

سازی باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده(50۰برساند و بیست درصد)

زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت راه و 

  .گیردشهرسازی قرار می
 

قانون تأسیس  2از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت کشاورزی در کمیسیون ماده  – 2ماده 

  .خواهد داشتشورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت 
 

مقدار سیصد هکتار اراضی غیر قابل کشت از یکهزار و یکصد هکتار اراضی مربوط به  – 2ماده 

مذکور اختصاص یافته و با بقیه اراضی مطابق با این ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه 

  .قانون عمل خواهد شد
 

ها موارد زیر را رعایت ورتموظف است در تشخیص ضر(۴ماده)( ۴کمیسیون موضوع تبصره) – ۳ماده 

 . نماید
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 ۴۴پیوست شماره                                                   50۳

 

 .ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضیاخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی ذی .۴

ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ای و ناحیهضوابط طرحهای کالبدی، منطقه .5

 .ایران

 .مسلح مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای .۷

گذاری باتوجه به روح کلی قانون مبنی بر ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه .۱

 .حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 .ربطاستانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی .2

  

ری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذا – ۳ماده 

این قانون ( ۴ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده)برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذیآب،

ربط های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها و سایر مراجع ذیتوسط وزارتخانه

این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری ( ۴ماده) (۴صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره)

  .این قانون مجازات خواهدشد( ۷مجاز خواهدبود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده)
 

به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی  – ۹ماده 

باشند، دولت و دارای کاربری کشاورزی می شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی

شهرداریها موظفند تسهیالت و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار 

  .مالکان آنها قرار دهند
 

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که  – ۴0ماده 

طور غیرمجاز و بدون گردد، چنانچه بهزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میبنا به تشخیص و

این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد (۴ماده)(۴اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره)

کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع 

  .ضایی اعالم نمایندق

چنانچه مرتکب پس از اعالم جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی  : ۴تبصره 

  د.موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نمای
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 50۹              باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 

دادسرا نباشد  مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که : 5تبصره 

با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و 

  .وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند
 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از  – ۴۴ماده 

مجوز  ۴۷۳۱قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ( ۴ماده)( ۴ه)کمیسیون موضوع تبصر

اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده

االجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم الزم

  .تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهدشداقدام در مهلت 
 

قانون اصالح قانون ایمنی ( ۴۳ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده) – ۴5ماده 

این ( ۴ماده)( ۴درمورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره) ۴۷۳۹آهن مصوب راهها و راه

  .باشدقانون مجاز می
 

  .باشدهای اجرایی آن مینامهوزارت جهاد کشاورزی مسؤول اجرای این قانون و آئین – ۴۷ماده 
 

با همکاری را  های اجرایی این قانوننامهآئینموظف است وزارت جهاد کشاورزی  – ۴۱ماده 

ظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای های راه و شهرسازی، کشور و سازمان حفاوزارتخانه

  .تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید
 

قانون وصول برخی از ( ۳۳کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده) – ۴2ماده 

  .گرددلغو می 5۳/۴5/۴۷۳۷درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

ه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه قانون فوق مشتمل بر هشت ماد

به تأیید شورای  ۳/۱/۴۷۳۱تصویب و در تاریخ یکهزار و سیصد و هفتاد چهار مجلس شورای اسالمی 

  .نگهبان رسیده است
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 معلولین مرور و عبور براي معماري و شهرسازي مقررات و ضوابط

به پیشنهاد وزارت مسکن و  16313631ر جلسه مورخ د ایران معماري و شهرسازي عالی شوراي

 و فضاها و اماکن به دسترسی مرور، و عبور در معماري و شهرسازي موانعشهرسازي وقت در ارتباط با 

 در جسمی گوناگون معلولیتهاي داراي افراد شرکت امکان أمینت منظور به شهري عمومی تجهیزات

 :نمود تصویب زیر شرح به را جامعه روزمره زندگی

 مجتمعهاي و سازي شهرك ، شهرسازي تهیه دست در و آتی طرحهاي کلیه در تاریخ این از  .1

 و تدول به وابسته و دولتی دستگاههاي توسط اینکه از اعم کشور سراسر ساختمانی و مسکونی

 پیوست مجموعه اول فصل موضوع ضوابط رعایتد، گردن تهیه خصوصی بخش یا و شهرداریها

 باشد می شهر سطح در معلولین حرکت تسهیل براي طراحی و ریزي برنامه ضوابط شامل که

 شهري، توسعه طرحهاي اجراي و تصویب و بررسی تهیه، مسئول مراجع کلیه و بوده الزامی

 صدور و تصویب مختلف مراحل در موظفند مسکونی و ساختمانی هاي مجتمع و سازي شهرك

 . نمایند رعایت را مذکور ضوابط نظارت و پروانه

 از قبل تا و فوراً دوم فصل موضوع اصالحات که است الزم موجود شهري موانع رفع منظور به .0

 به دموجو شرایط کردن تر نزدیک منظور به شهري توسعه هاي طرح در نظر تجدید یا و تهیه

 . درآید اجرا به هریک اولویت به توجه با شهري عمران مسئول مراجع توسط استاندارد

 تهیه براي مذکور فصل موضوع ساختمانهاي کلیه طراحی در سوم فصل ضوابط رعایت .6

 ساختمانی نظارت و پروانه صدور مسئول مراجع و است الزامی الذکر فوق هاي طرح کنندگان

 نامه آئین این موضوع عمومی ساختمانهاي کلیه. هستند آن یقدق و صحیح اجراي به موظف

 تشخیص .شوند داده تطبیق نامه آئین این شرایط با تدریجاً باید موجود دولتی ادارات بخصوص

 نمایندگان از مرکب کمیسیونی عهده به آن اعمال براي الزم زمان و ضوابط این تطبیق میزان

 و مسکن وزارت د. بو خواهد شهرسازي و مسکن زارتو و جانبازان بنیاد بهزیستی، سازمان

 . نماید کسب ذیربط مراجع از را ضوابط این اعمال قانونی تضمین است موظف شهرسازي

 کمیسیون تشخیص حسب بر ولی بوده اختیاري فعالً چهارم فصل مقررات و ضوابط اعمال .4

 . گردید خواهد آور امالز شد خواهد کسب که قانونی تضمین از استفاده با و 6 بند موضوع

 سازمان نظر جلب با یکبار سال 5 هر حداکثر است موظف شهرسازي و مسکن وزارت  .5

 با تطبیق و بازنگري مورد را مصوبه این موضوع مقررات و ضوابط جانبازان بنیاد و بهزیستی

 معماري و شهرسازي عالی شوراي به تصویب براي و داده قرار جدید امکانات و شرایط

 . نماید دپیشنها
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 011        حرکتی-ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي معلولین جسمی

 

 شهري فضاي طراحی مطلوب ضوابط : اول فصل

 رو پیاده   1-1

 .باشد سانتیمتر 102 رو پیاده مفید عرض حداقل 1-1-1

 نصب علت هر به که مانعی نوع هر براي دیوار از فاصله سانتیمتر 102 حداقل رعایت 1-1-0

 . است اجباري گردد می ریزي برنامه رو پیاده در آن

 .باشد درصد دو رو پیاده عرض شیب حداکثر 1-1-6

 .باشد درصد هشت رو پیاده طولی شیب حداکثر   1-1-4

 دارند سطح اختالف هم به نسبت روکه پیاده دو بین اتصال قسمت شیب حداکثر 1-1-5

 .باشد درصد6 ، درسرپیچ

 . است الزامی سواره و هرو پیاد بین سطح اختالف یا جدول ایجاد 1-1-3

 پیاده کنار یاجوي هباغچ رو، پیاده بین سانتیمتر 5 حداقل ارتفاع به جدول ایجاد   1-1-7

 . است روالزامی

 .باشد غیرلغزنده و سخت مصالح از باید رو پیاده کف پوشش   1-1-1

 محفظه در باید معابر فلکه در شهري تأسیسات اجزاي سایر و شیرفلکه هرگونه   1-1-9

 .شود گرفته نظر در مناسب

 . است الزامی رو پیاده سطح با درپوش هرگونه بودن همسطح 1-1-12

 . است ممنوع رو پیاده سطح در بکهش هرگونه از استفاده 1-1-11

 

 رو سواره و رو پیاده بین ارتباطی پلهاي 1-0

 متر 522 هر در حداکثر و رو سواره و رو پیاده بین ارتباطی پلهاي بینی پیش 0-1-1

 . است الزامی فاصله

 صورت در باشد، سطح اختالف بدون باید رو پیاده و ارتباطی پلهاي اتصال 0-1-0

 الزامی شیبدار سطح فصل در شده کرذ ضوابط رعایت ، سطح وجوداختالف

 . است

 برابر شوند، می نصب رو پیاده مسیر امتداد در که ارتباطی پلهاي عرض حداقل 0-1-6

 152 رو پیاده مسیر بر عمود ارتباطی پلهاي عرض حداقل. باشد رو پیاده عرض

 .باشد سانتیمتر
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 رايب تشخیص قابل حسی عالئم داراي باید رو سواره و رو پیاده ارتباط محل 0-1-4

 .باشد نابینایان

 .است ممنوع لغزنده سطح یا پل ساختن 0-1-5

  

 رو سواره در پیاده عابر عبور محل 1-6

 522 هر در حداکثر و تقاطعها کلیه در رو سواره در پیاده عابر کشی خط ایجاد 6-1-1

 مکانهاي در و معلوالن تردد محل در پیاده عابر کشی خط ایجاد. است الزامی متر

 . است الزامی آنها خاص

 الزامی کشی خط امتداد در رو سواره و رو پیاده بین ارتباطی پلهاي ختنسا 6-1-0

 . است

 پیاده عابر براي آزاد عبور هنگام به کننده خبر صداي تولیدي دستگاه بینی پیش 6-1-6

 . است الزامی پرتردد تقاطعهاي در نابینایان استفاده جهت

 هدایت براي تشخیص قابل جنس از باید پیاده عابر کشی خط محل کفسازي 6-1-4

 .باشد نابینایان

 

 توقفگاه   1-4

 نقلیه وسیله از معلوالن شدن سوار و پیاده منظور به نقلیه وسیله توقف براي 4-1-1

 / با مناسب ارتباط با متر 10 حداقل طور به و متر 6شهر اصلی درخیابانهاي

 الزامی رو پیاده32 حداقل عمق به (رو پیاده در رو سواره پیشرفتگی)  خلیج ایجاد

 . است

 خیابان درکنار مخصوص عالمت نصب با معلوالن ویژه دوپارکینگ تصاصاخ 4-1-0

 است الزامی فاصله 522 ودر اصلی

 جسمی معلوالن به توقفگاه فضاي درصد 6 اختصاص عمومی توقفگاههاي در.  4-1-6

 . است الزامی حرکتی

 متر است. 635 چرخدار صندلی با معلوالن اتومبیل توقف محل عرض حداقل 4-1-4

 درهاي به فاصله نزدیکترین در باید می حرکتی  جسمی معلوالن اتومبیل توقف محل 4-1-5

 .باشد آسانسور خروجی یا ورودي

 .شود مشخص مخصوص عالمت وسیله به باید معلوالن اختصاصی توقفگاههاي 4-1-3
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 شهري تجهیزات   5-1

 اھھایستگا

 پرتردد، عمومی ساختمانهاي نزدیک و ، شهري مراکز ، شهري درون اتوبوسرانی هاي پایانه   5-1-1

 الزامی اتوبوس کف با همسطح و سانتیمتر 142 حداقل عرض به اتوبوس ایستگاه انتظار محل احداث

  . است

 اتصال شرایط مطابق شهري اتوبوس ایستگاههاي در مسافر انتظار محل به دسترسی شرایط  5-1-0

 .باشد رو سواره به رو پیاده

 45 باارتفاع نیمکت و حفاظ ، سرپناه بینی پیش ، نمعلوال براي استفاده قابل ایستگاههاي در 5-1-6

 . است الزامی کف از سانتیمتر

 تردد امکان براي الزم شرایط کلیه رعایت شهري برون مسافربري هاي پایانه محوطه در 5-1-4

 . است الزامی معلوالن
 

 پست صندوق و عمومی تلفن

 تردد پر عمومی ساختمانهاي نزدیک و يشهر مراکز ، شهري درون اتوبوسرانی هاي پایانه در 3-1-1

 بامشخصات معلوالن براي استفاده قابل پست صندوق و عمومی تلفن بینی پیش ، معلوالن مخصوص و

 . است الزامی زیر

 معلوالن براي مناسب باشیب یا و همسطح صورت به پس صندوق یا عمومی تلفن به دسترسی  3-1-0

 .گیرد صورت

سانتی متر در جلو تلفن و یا صندوق پست  142*112 حداقل ابعاد به آزاد فضاي بینیپیش  3-1-6

 الزامی است.

 .باشد سانتیمتر 12 عمومی تلفن باجه در عرض حداقل 3-1-4

 یکصد پست صندوق شکاف و تلفن گیر شماره صفحۀ ، سکه شکاف محل ارتفاع حداکثر 3-1-5

 .باشد کف از سانتیمتر

 عمومی تلفن فضاي در معلوالن استفاده جهت سانتیمتر 12 ارتفاع در پیشخوان بینی پیش 3-1-3

 .است ضروري

 ایجادحداقل شود، می احداث عمومی آبریزگاه که محلهایی در و شهري فضاهاي و معابر در 3-1-7

 واحد یک واحد ده هر ازاي در بزرگ آبریزگاههاي در است الزامی معلوالن آبریزگاهمخصوص یک

 .شود اضافه آبریزگاه
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 معابر سازي مناسب : ومد فصل

 موجود روهاي پیاده  -1

 .شود رسانیده سانتیمتر 92 به باریک روهاي پیاده عرض حداقل ، امکانات از استفاده با  1-1

 عرض حداقل از و گردیده نصف یا و داشته قرار رو پیاده در علت هر به که موانعی   1-0

 ، پست صندوق ، تلفن جهبا ، نقلیه وسائط عبور مانع مانند)کاهند می سانتیمتر 92 مفید

 .گردند جابجا باید ...( تیربرق ، دکه

 پیاده عابر کشی خط محل -0

 کشی خط صورت به و تسطیح ، اصالح باید روها سواره در پیاده عابر عبور محل 0-1

 .شود روها پیاده به دسترسی قابل و سانتیمتر 152 عرض باحداقل

 . است الزامی پیاده عابر کشیهاي خط کلیه امتداد در ارتباطی پلهاي وجود 0-0

 چرخدار عبورصندلی قابل باید پیاده عابر کشی خط محل در خیابان وسط جزیره   0-6

 .شود

 توقفگاهها -6

 نزدیکترین در توقفگاه فضاي درصد 0 حداقل باید موجود عمومی توقفگاههاي در 6-1

 معلوالن اتومبیل توقف براي رو پیاده به مناسب دسترسی و خروجی و ورودي به فاصله

 محل سه فضاي تبدیل طریق از وضعموجود در عمل این .یابد اختصاص حرکتی جسمی

 . است امکانپذیر حرکتی  جسمی معلول اتومبیل توقف
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 عمومی ساختمانهاي طراحی کلی ضوابط : سوم فصل

 : تعریف

 خدمات واعان از یکی که هستند ساختمانهایی از دسته آن ، نامه آیین این در عمومی اماکن از منظور

 .دهند می قرار جامعه افراد اختیار در را عمومی

 ورودیها -1

 یا رو سواره به و شود، گرفته نظر در نیز معلوالن استفاده براي باید اصلی ورودي  1-1

  .باشد داشته مناسب دسترسی ساختمان پارکینگ

 .باشد رو پیاده سطح هم االمکان حتی ساختمان ورودي 1-0

 .شود مشخص حسی عالیم با باید لوالنمع ورودي به منتهی رو پیاده 1-6

 . است سانتیمتر 142 ورودي جلو فضاي عمل حداقل   1-4

 الزامی ورودي جلو فضاي روي بر سانتیمتر 142 حداقل عرض به بان سایه وجود 1-5

 . است

 .باشد سانتیمتر 132 ساختمان ورودي در بازشوها عرض حداقل 1-3

 راهرو -0

 . است سانتیمتر 142 راهرو عرض حداقل 0-1

 خودداري نیز بلند پرز با کفپوشها نصف از و باشد غیرلغزنده باید روهاراه کف 0-0

 .شود

 صورت به شیبدار سطح با ارتباط باید راهرو کف در سطح اختالف وجود صورت در 0-6

 .گردد تأمین مناسبی

 ( پنجره درو) بازشوها -6

 .باشد سانتیمتر 10 چرخدار صندلی عبور براي در هرلنگه مفید عرض حداقل 6-1

 . است الزامی کافی دید تأمین شوند می باز خارج به که رهایید مورد در 6-0

 .باشد سانتیمتر 122 شده تمام کف از دید ارتفاع حداکثر 6-6

 .باشند سانتیمتر 02 ارتفاع به پاخور داراي باید درها 6-4

 به معمولی در یک بینی پیش ، کشویی ، گردشی ، چرخان درهاي از استفاده صورت در 6-5

 . است الزامی معلوالن استفاده براي آنها جوار در یمترسانت 12 حداقل مفید عرض

 .شوند بسته و باز سهولت به باید درها کلیه 6-3
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 7تا  635دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و فاصله داخلی بین آنها و سطح در  6-7

 سانتیمتر باشد.

 سانتیمتر، 022 شوند باز جهت یک به در دو هر چنانچه متوالی در دو بین فاصله حداقل 6-1

 باز داخل به دو هر چنانچه و سانتیمتر 102 شوند باز خارج سمت به دو هر چنانچه

 .باشد سانتیمتر 012 شوند

 آستانه ارتفاع حداکثر اجبار صورت در .باشند آستانه بدون المقدور حتی باید درها 6-9

 .باشد سانتیمتر0

 و در سوي هر در ارهمو سطح سانتیمتر 152 بینی پیش ، حرکت در تسهیل منظور به   6-12

 . است الزامی آن طرفین در سانتیمتر 62

 .باشد سانتیمتر 102 حداکثر کف از دستگیره ارتفاع   6-11

 صندلی ضربه قابل م در هستند شیشه داراي کف تا که هایی پنجره و درها کلیه   6-10

 .شوند ساخته مقاوم شیشه از و چرخدارمحافظ

 پله  -4

 الزامی نابینایان به هشدار براي پله قفسه به ورود از قبل ؛ کف در حسی عالئم وجود 4-1

 . است

 17 آن ارتفاع حداکثر و سانتیمتر 17 آن ارتفاع حداکثر و سانتیمتر 62 پله کف عرض 4-0

 .باشد سانتیمتر

 .باشد سانتیمتر 102 پله عرض حداقل 4-6

 . است الزامی پله طرفین در انداز دست نصب 4-4

 15 بزرگساالن براي و انتیمترس 32 کودکان براي پله کف از انداز دست ارتفاع 4-5

 .سانتیمترباشد

 آن فاصله سانتیمتروحداقل 5 و6 گردیاصاف از اعم انداز دست قطرمیله حداکثر 4-3

 .باشد سانتیمتر 4 ازدیوارها

 .باشد تشخیص قابل رنگ اختالف وسیله به و بوده غیرلغزنده کامالً پله لبه 4-7

 . است منوعم پله لبه کردن گرد و غیرهمسطح پله لبه هرگونه نصب 4-1

 الزامی عصا لغزش از جلوگیري براي مخصوص لبه تعبیه ؛ پله عرضی هاي کناره در 4-9

 . است
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 سانتیمتر 6 از بیش نباید پاخور از پله لبه پیشامدگی و باشد بسته باید پله پاخور   4-12

 .باشد

 .باشد پله 10 باید گرد پا دو بین پله مقدار حداکثر   4-11

 .باشد پله همعرض جهته دو هاي پله در و رسانتیمت 102 پله پاگرد عمق حداقل 4-10

 

 شیبدار سطح -5

 .باشد سانتیمتر 102 شیبدار سطح عرض حداقل 5-1

 سانتیمتر 102 عرض با درصد 1 شیب حداکثر طول متر 6 تا شیبدار سطوح براي 5-0

 .باشد

 افزایش متر هر ازاي در (متر 9 مجاز حد تا) طول متر سه از بیش شیبدار سطوح در 5-6

 .شود کاسته آن شیب از درصد 5 و اضافه آن مفید عرضبه سانتیمتر 5 طول

 . است الزامی طول متر 9 هر در و سانتیمتر 102 حداقل عمل به پاگرد یک بینی پیش 5-4

 .بود خواهد شیبدار سطح عرض برابر پاگرد عرض جهته دو شیبدار درسطوح

 .باشد غیرلغزنده باید شیبدار سطح کف 5-5

 .باشد سقفم باید ساختمان ورودي و شیبدار سطوح 5-3

 . است الزامی شیبدار سطح طرفین در دستگرد میله نصب 5-7

 شخص براي سانتیمتر 75 نشسته شخص براي شیبدار سطح کف از دستگرد میله ارتفاع 5-1

 .باشد سانتیمتر 32 کودکان براي و سانتیمتر15 ایستاده

 4 دیوار و آن بین فاصله حداقل و سانتیمتر 6 و 5 دستگرد میله قطر حداکثر 5-9

 .مترباشدسانتی

 

 آسانسور -3

 شود می استفاده آسانسور از طبقات به دسترسی براي که عمومی ساختمانهاي در 3-1

 الزامی چرخدار صندلی روي معلوالن براي استفاده قابل آسانسور یک وجودحداقل

 . است

 .گیرد قرار چرخدار صندلی بالمانع دسترس در یا و ورودي همسطح باید آسانسور 3-0

 سانتیمترمربع است. 152*152جلو آسانسور در هر طبقه  حداقل فضاي انتظار در 3-6

 :باشد داشته را زیر مشخصات باید معلوالن براي استفاده قابل آسانسور 3-4
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 سانتیمتر؛ 12 مفید عرض 3-4-1

 ؛ الکترونیکی چشم با درکشویی دو به مجهز 3-4-0

 ؛ سانتیمتر 142*112ابعاد مفید اتاقک آسانسور  3-4-6

 کف از سانتیمتر 15 ارتفاع در آسانسور هاي دیواره در کمکی هاي ه دستگیر نصف 3-5

 . است الزامی اتاقک

 162 حداکثر آسانسور کننده کنترل هاي دکمه ارتفاع معلوالن پرتردد محلهاي در 3-3

 براي نیز و سانتیمتر 0 آن قطر حداقل و سانتیمتر 135برجستگی   حداقل سانتیمتر؛

 .باشد تشخیص قابل نابینایان استفاده

 .شود مشخص صوت با ورآسانس توقف است الزم 3-7

 

 بهداشتی فضاهاي  -7

 سرویس تعبیه نمایند می تردد معلوالن که عمومی ساختمانهاي از قسمتهایی در 7-1

 . است الزامی آنان مخصوص بهداشتی

سانتیمترمربع باشد و قابلیت گردش صندلی  152*172حداقل اندازه سرویس بهداشتی  7-0

 چرخدار در این فضا الزامی است.

 از اضطراري مواقع در آن گشودن و شود باز بیرون به باید تیبهداش سرویس در 7-6

 .باشد امکانپذیر بیرون

 . است الزامی کف از سانتیمتر 45 ارتفاع به مستراح کاسه نصب 7-4

 کف از سانتیمتر 72 ارتفاع به مستراح کاسه طرفین در افقی کمکی هاي دستگیره نصب 7-5

 . ستا الزامی کاسه جلویی لبه از جلوتر سانتیمتر 02 و

 42 و کاسه جلو از سانتیمتر 62 فاصله با عمودي کمکی هاي دستگیره نصب 7-3

 نوسان دامنه . است اجباري مجاوري دیوار روي به مستراح نشیمن از سانتیمترباالتر

 .باشد سانتیمتر 102 تا 12 عمودي هاي میله

 05 و کف از سانتیمتر 12 ارتفاع به در داخلی قسمت روي بر اضافی دستگیره نصب 7-7

 . است الزامی لوال محور از فاصله سانتیمتر

 جایی جابه بدون که شوند نصف نوعی به باید بهداشتی سرویسهاي دستشویی 7-1

 .باشد استفاده قابل وي توسط مستراح روي از فردمعلول

 .باشد سانتیمتر 12 تا 75 معلوالن کف از دستشویی مناسب ارتفاع 7-9
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 .باشد سانتیمتر 45 دستشویی زیر در مانع بدون عمق حداقل   7-12

 .شوند بسته و باز راحتی به و اهرمی صورت به باید دستشویی شیرهاي 7-11

 .باشد سانتیمتر 92 حداکثر کف از معلوالن دستشویی آینه پایینی لبه ارتفاع   7-10

 سانتیمتر 12 کف از صابون جاي و حوله آویز ارتفاع حداکثر 7-16

 استفاده براي که میعمو ساختمانهاي از قسمتهاي و شهري فضاهاي ؛ اماکن کلیه 7-14

 مشخص معلوالن ویژه عالمت وسیله به باید اند گردیده تجهیز و طراحی معلوالن

 .گردند

 قابل نیز معلوالن براي باید و گیرد می قرار عمومی استفاده مورد آن از بخشهایی که ساختمانهایی

 : است زیر قرار به باشند؛ استفاده

 فرهنگی مراکز و دانشگاهها 

 درمانگاهها و بیمارستانها 

 مصلی و مسجد 

 آسایشگاهها 

 ورزشی مراکز 

 مترو  ترمینال  فرودگاه  آهن راه 

 درمانی فضاهاي کلیه اورژانس بخش 

 تلفن و تلگراف و پست و مالی مؤسسات و بانک مانند اداري  خدماتی مراکز 

 دولتی مؤسسات 

 

 : است الزامی زیر موارد رعایت عمومی ساختمانهاي سایر در   -4

 براي زیربنا؛ سطح درصد ده یا همکف طبقه باید غیردانشگاهی آموزشی زمراک در 4-1

 .باشد مناسب معلوالن

 سرویسهاي با استفاده و دسترسی قابل اتاق یک باید اتاق 05 ظرفیت تا هتلها کلیه 4-0

 یک بینی پیش اضافه اتاق 05 هر ازاي در .باشد داشته معلوالن براي مناسب بهداشتی

 در یکنواخت طور به باید اتاقها این . است ري ضرو معلوالن براي بدیگر مناس اتاق

 .گردند توزیع هتل معمولی اتاقهاي بین
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 سرویس یک و تخت یک باید تخت 62 ظرفیت تا مهمانسراها و ها مسافرخانه کلیه 4-6

 با دیگر تخت 62 هر ازاي در باشند؛ داشته معلوالن استفاده براي مناسب بهداشتی

 .شود اضافه معلوالن رايب مناسب بهداشتی سرویس

 مترمربع 422 حداقل و کارمند نفر 02 از بیش که دولتی اداري ساختمانهاي کلیه   4-4

 .باشد استفاده قابل معلوالن اشتغال براي باشند داشته مساحت

 بایدبراي مربع متر 122 از بیش واحدهاي کلیه همچنین و تجاري ساختمانی پروانه کلیه 4-5

 .باشد استفاده و دسترسی قابل جسمی معلوالن

 

 مسکونی هاي مجتمع   -5

 مناسب آسانسور یک باید ؛ است اجباري آسانسور تعبیه که مسکونی ساختمانهاي در 5-1

 .باشد شده نصب معلوالن براي

 باید مسکونی واحد 12 از بیش و سطح مترمربع 1222 از بیش با هاي مجتمع کلیه 5-0

  جسمی معلوالن براي هاستفاد قابل عمومی فضاهاي و وافقی عمودي ارتباطهاي

 .باشند حرکتی

 : پانوشتها

 باالبرها ها؛ پله شیبدار؛ سطح بحث به شود رجوع   -1

 بازشوها بحث به شود رجوع  -0

 در بسته نیمه حالت تا درجه 72 در باز حالت از داخلی درهاي شدن بسته براي زمان حداقل -6

 . است ثانیه 6 ؛ درجه5

کیلوگرم  030نیرو، درهاي داخلی با نیروي کمتر از کیلوگرم 4درهاي ورودي با نیروي معادل  -4

 نیرو باز شوند.
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 001        حرکتی-ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي معلولین جسمی

 

 چهارم فصل

 ن معلوال براي شهر محیط سازي مناسب توصیه اي ضوابط

 ممنوع نماید لغزندگی ایجاد رو پیاده اطراف در آنها هاي میوه ریختن که گیاهانی کاشت 5-1

 ت.اس

 .گردد نصب عبور محل طرف دو در یدبا باشد معلول شخص کنترل در که راهنمایی چراغ 5-0

 . است الزامی پیاده عابر کشی خط محل از معلوالن ایمن عبور براي کافی زمان ایجاد 5-6

 آنهامجهز داخل به معلوالن دستیابی براي مکانیکی باالبرهاي به باید عمومی نقلیه وسایل 5-4

 .گردد

 یک باید باشد عمومی نقلیه وسیله کف همسطح مسافربري سکوي ارتفاع که صورتی در 5-5

 تعبیه اتوبوس داخل به معلوالن هدایت براي اتوبوس و ایستگاه بین مکانیکی فلزي سکوي

 .گردد

 ازدرهاي فاصله کمترین با نقلیه وسایل دیگر و اتومبیل از بخصوصی قسمت کردن مشخص 5-3

 مجهز و صندلی بدون باید محلها این . است الزامی معلوالن استفاده براي خروج و ورود

 برابر در چرخدار صندلی نگاهداشتن ثابت براي دیگر بستهاي ؛ دستگیره کمربند؛ به

 .باشد ناگهانی حرکتهاي

 در باید هواپیما داخل در معلوالن استفاده جهت کم عرض با چرخدار صندلیهاي 5-7

 .شود داده قرار اختیارآنان

 قطارهابین یا اتوبوس خروج و ورود هواپیماها پرواز به مربوط اطالعات که است ضروري 5-1

 .گردد ارائه بصري صورت به ناشنوایان براي و صوتی صورت به نابینایان براي شهري

 براي (مترو)شهري آهن راه قطارهاي ورودي کنار در صندلی بدون فضایی بینی پیش 5-9

 چرخدار صندلیهاي نگاهداشتن ثبات براي بست و دستگیره یا و کمربند تعبیه و معلوالن

 است.  ضروري

 صوتی وسایل با باید خروج و ورود به مربوط اطالعات و قطارها از ستفادها نحوه 5-12

 .گردد اعالم ناشنوایان و نابینایان استفاده براي وتصویري

 . است ضروري نابینایان براي صوتی عالیم و ناشنوایان براي بصري عالیم وجود 5-11

 عمودي ؛ افقی زوایاي با رابطه در باید سویی کم و محدود دید با افراد براي تابلو نصب   5-10

 براي و درجه 15 نشسته افراد براي دید افقی زوایاي گروه این در پذیرد صورت وجانبی

 .باشد درجه 62 ایستاده افراد
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 .گردند تهیه سفید حروف و مشکی زمینه با تابلوها که است الزم 5-16

و در این  در گوشه چپ باالي تابلو نوشته "بریل" خط با توضیحات باید می نابینایان براي 5-14

 مورد در مساله اینسانتیمتر باشد. ) 100حالت حداکثر ارتفاع تابلو براي افراد ایستاده 

 ( است دیوار به شده نصب تابلوهاي

 . نیست مجاز تصویري صورت به تنها عالئم ارائه

 آگاهرا نابینایان تا باشند حسی عالیم داراي باید خطرناك حساس نقاط در راهنما هاي نرده و ها میله

 .نماید
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