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 ضوابط و مقررات:  اولفصل 

 و اصطالحات تعاریف  -1

توانید دارای تفسییرهای مختلیف باشید، تعیاریف طیرح        شده میی با توجه به اینکه کلمات بکار برده 

 باشد: تفصیلی به شرح ذیل می
 

 طرح جامع -1-1

عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بنیدی مربیوط بیه حیوزه     

های مسکونی،صنعتی،بازرگانی،اداری و کشاورزی و تاسیسیات و تجهییزات و تسیهیالت شیهری و     

مندیهای عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط )ترمینال( و فرودگاه ها نیاز

تسهیالت عمومی مناطق نوسازی، بهسازی  و بنادر و سطح الزم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و

 شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین های مربوط به آنها تعیین می و اولویت

گیردد. طیرح جیامع     و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم میی  ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی

 شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود.
 

 طرح تفصیلی -1-2

هیای شیهری    جامع شهر، نحوه استفاده از زمین طرح است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح

وضیع ضیع    و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنهیا و در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت 

و شیهری  یت و تراکم ساختمانی در واحدهای مرور و میزان تراکم جمعدقیق و تفصیلی شبکه عبورو

های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکالت شهری و موقعییت کلییه    اولویت

اسیاس  و مشخصات مربیوط بیه مالکییت بیر      ها شود و نقشه عوامی مختلف شهری در آن تعیین می

 گردد. مدارك ثبتی تهیه و تنظیم می

 
 سازمان مجری طرح -1-3

سیاس طیرح   منظور شهرداری و یا دستگاهی است که به طور قانونی مسئول پایش توسعه شیهر برا 

له های آن توسط شیهرداری  . این مسئولیت در مقیاس شهر، ناحیه، محتوسعه و عمران شهری باشد

 گردد.  اعمال می
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 محدوده شهر -1-4

ت عبارت است از حد کالبدی موجود شیهر و توسیعه آن در دوره طیرح جیامع کیه ضیوابط و مقیررا       

 باشد. شهرسازی در آن الزم به اجرا می

های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شیهری و   ها عالوه بر اجرای طرح شهرداری

سیاختمان و   قانونی خود پیایش و نظیارت بیر سیاخت هرگونیه      تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف

 .عهده دارندهای مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به  تأسیسات و سایر اقدام

 
 حریم شهر -1-5

های پیرامون محدوده شهر که نظارت شیهرداری در آن الزم اسیت و از    عبارت است از قسمتی از زمین

 بوط تجاوز ننماید . مرز شهرستان و بخش مر

به منظور حفظ زمین های الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعاییت اولوییت حفیظ اراضیی     

هرگونه استفاده برای ساخت ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها   باغات و جنگلها، کشاورزی، 

  در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع امکانپذیر خواهد بود .

ها و ضوابط مصوب در داخیل حیریم    نظارت بر ساخت هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح

نی های صنعتی )که در هرحال از محدوده قیانو  شهر مجاز شناخته شده و حفظ حریم به استثنای شهرك

نیه  باشید، هرگو  باشند( به عهده شهرداری مربیوط میی   ها مستثنی می و حریم شهرها و قانون شهرداری

 ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفان طبق مقررات رفتار خواهد شد. 

 
 نظام تقسیمات شهری -1-6

عبارتست از نحوه تقسیم بندی کالبدی شهر بر حسب نحوه توزیع سلسله مراتب خدماتی در شیهر. ایین   

 باشند: رده دسته بندی مختلف می 2مشتمل بر  ایجنظام در شهر 

 
 ری و فرا شهریرده شه -1-7

 ای نیز عملکرد دارند. ای یا فرا منطقه که عالوه بر پوشش جمعیت شهر، در مقیاس حوزه نفوذ، منطقه

 
 ایرده ناحیه -1-8

 پردازد. ناحیه شهری می 4ارائه خدمات در  که به پوشش جمعیت و
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 سلسله مراتب خدمات -1-9

یر در تیامین نیازهیای زنیدگی    به دسته بندی کاربری های خدماتی)غیر مسکونی(  بر حسب میزان تیاث 

هری عینییت پییدا   جمعی و فردی، تناوب مراجعه و مقیاس عملکردی آنها که در قالب نظام تقسیمات ش

 شود. می کند، اطالق می

 
 سطح خالص شهر   -1-11

 های مورد نیاز شهر باشد.  های مختلف کاربری شامل وسعتی از شهر است که در بردارنده تمامی حوزه

 
 سطح ناخالص شهر  -1-11

هیایی   های زمیین  شامل مساحت محدوده طرح است که در بر دارنده سطح خالص شهر به عالوه سطح

 های بایر و غیره است. ها و زمین ، باغهای کشاورزی زمین ها،  مانند حریم

 
 سطح خالص مسکونی   -1-12

 شامل مساحت کلیه زمین های دارای کاربری مسکونی است.

 
 پروانه ساختمانی   -1-13

ه احداث بنای جدید یا تغییر بنای موجیود را پیا از طیی تشیریفات اداری بیه      مجوزی حقوقی که نحو

های  های مصوب از طرف شهرداری صادر و یک نسخه از آن همراه با نقشه صورت فرم منضم به نقشه

 گیرد تا براساس آن نسبت به احداث بنا اقدام نماید. الزم و مصوب در اختیار مالک قرار می
 

 مساحت زمین -1-14

اسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و یا کل مسیاحت زمیین منیدرج در    مساحت مح

 باشد. سند و به مترمربع می
 

   افراز  -1-15

است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به  عبارت

 نسبت سهم آنان 
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   )عرصه(زمین  تفکیک -1-16

زمین با یک پالك ثبتی مشخص به دو یا چند قطعه کوچکتر به نحوی  عبارت است از تقسیم قطعه

 که هریک از قطعات کوچکتر از نظر ثبتی بتواند به صورت مجزا مورد تملک قرار گیرد.
 

 تفکیک آپارتمان )اعیان(   -1-17

اند باتوجیه بیه گیواهی پاییان کیار صیادره از        تفکیک ساختمانهایی که بصورت آپارتمان احداث شده

 گیرد.  نامه آن تفکیک صورت می قانون تملک آپارتمانها و آئین شهرداری و
 

 تجمیع -1-18

عمل تفکیک زمین به نحوی که امکیان تبیدیل دو ییا چنید       در یک تعریف کلی عبارت است از عکا

 قطعه زمین مجاور یکدیگر از نظر ثبتی به یک پالك وجود داشته باشد. 
 

 ارتفاع ساختمان   -1-19

تا رقیوم کیف معبیر    جانپناه ساختمان از روی فاصله قائم باالترین حد یک 

دسترسی مجاور قطعه زمین است، ارتفاع خرپشته، اطاقیک آسانسیور، بیرج    

کننده، دودکش، منبع ذخیره آب، آنتن و نظیر آن جز ارتفاع سیاختمان   خنک

 شوند. محاسبه نمی
 

دار ارتفیاع سیاختمان، فاصیله قیائم بیاالترین قسیمت        درخصوص سقف شییب  تبصره :

 باشد. دار تا رقوم کف معبر می الرأس سقف شیب خط

 

 معبر کف -1-21

 باشد. ترین رقوم معبر مجاور به قطعه مالکیت موردنظر می ترین و پایین متوسط مرتفع

ارتفاع و قطعه پالك از دو طرف به گذر منتهی گردد. باشد  در مواقعی که شیب حداکثر زمین عمود بر جهت معبر می: تبصره

متیر   2/4که حداقل ارتفاع ساختمان از بلندترین نقطیه از   از میانگین ارتفاع مالکیت گرفته شود. به نحویتواند  مجاز می

 کمتر نشود.
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 ارتفاع طبقه -1-21

 منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا 

 کف تمام شده طبقه باالتر است. ارتفاع طبقه آخر بنا حدفاصل کف 

 شده متوسط سطح بام ساختمان است.  آن طبقه تا کف تمام تمام شده
 

 ارتفاع مفید -1-22

تیرین حید    فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از هر طبقه تا پایین

 وساز سقف همان طبقه. ساخت

دار متوسط، کمترین و  ارتفاع مفید طبقه آخر ساختمانها با سقف شیب تبصره :

ر هر صورت ارتفیاع کمتیرین   باشد و د بیشترین ارتفاع این طبقه می

 باشد. متر کمتر نمی 24/2قسمت این طبقه از 

                                                          
2

HA HB
H


                      متر       HA2/20 

 خالص(ناتراکم جمعیتی ) -1-23

 ازای واحد سطح )نفر درهکتار(   سطح آن محدوده به از نسبت جمعیت ساکن در هرمحدوده به کل عبارت است

P
D

S


 هکتار  

 تراکم جمعیتی )خالص( -1-24

عبارت است از نسبت جمعیت ساکن در هر محدوده بیه کیل سیطح اختصیاص یافتیه جهیت کیاربری        

 مسکونی در آن محدوده به ازاء واحد سطح )نفر در هکتار(

P
D

S


 هکتار  

 ی هر طبقهسطح زیربنا -1-25

 عبارت است از سطح ساخته شده ساختمان در هر طبقه 
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 تراکم ساختمان -1-26

نسبت سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان به استثناء سرپله و آن قسمت از زیرزمین و پیلوت که 

 کل زمین )به درصد( گردد به مساحت جهت پارکینگ، رمپ مورد نیاز و انباری و تأسیسات استفاده می

 
 سطح کل زیربنا  -1-27

 ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان اعم از زیرزمین، همکف و طبقات مساحت

 
 سطح اشغال  -1-28

 سطح زمین اشغال شده توسط ساختمان در طبقه همکف

 

 مجازسطح اشغال  -1-29

ییه  تیرین حید کل   قسمتی از سطح پالك که احداث بنا فقط در داخل آن مجاز بوده و تصیویر خیارجی  

 آمدگی برروی قطعه زمین در آن قرار دارد. طبقات و یا هر نوع پیش

 

 اشغالسطح ضریب  -1-31

 سطح زیربنای طبقه همکف به مساحت قطعه زمین را گویند. نسبت

 
  فضای باز(ـ  فضای آزاد )حیاط -1-31

باشد که در روی آن هیچگونه بنایی احداث نگردیده و فقط برای استفاده از فضیای سیبز،    سطحی می

 سازی مورد استفاده قرار گیرد. های محوطه نما، آالچیق و سایر استفاده ر، حوض، آباستخ

 
 طبقه همکف -1-32

 متر باشد.  24/1قسمتی از ساختمان که ارتفاع کف آن از سطح معبر مجاور حداکثر 

 

 زیرزمین -1-33

باشد که ارتفیاع روی سیقف آن از    قسمتی از ساختمان می

 ه باشد.متر فاصله داشت 24/1سطح معبر حداکثر 
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 پیلوت -1-34

عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که بصورت فضیای سرپوشییده در زییر تمیامی ییا      

گیرد و کف آن هم سیطح معبیر ییا بیاالتر از آن اسیت و صیرفا         قسمتی از کف طبقه اول قرار می

ا زییر سیقف   گیرد و ارتفاع آن تی  عنوان پارکینگ، فضای باز عمومی و انبار مورد استفاده قرار می به

 متر است. 64/2 حداکثر تا 24/2حداقل 

 
 طبقات فوقانی -1-35

 کلیه طبقات ساختمان که روی طبقه همکف احداث گردند.

 
 حد جنوبی   -1-36

ضلعی از زمین که در جنوب قطعه مالکییت قیرار  گرفتیه و حیداکثر     

ی غربی داشته باشید، در میواردی کیه       درجه زاویه با جهت شرقی42

درجه نسبت به جهت شیرقی ی   42ع با زاویه قطعه زمین دارای دو ضل

 گردد. غربی باشد ضلع جنوبی با نظر شهرداری تعیین می

 
 مجاور  ملک -1-37

قطعه موردنظر باشند، ضمنا  معابر عمیومی جیزء ملیک     قطعات مالکیت که دارای مرز مشترك باکلیه 

 باشد. اینگونه موارد همجواری مطرح نمی مجاور نبوده و در

 
 

 محل پارکینگ  -1-38

 تخصیص داده شده باشد.  محلی که برای توقف وسیله نقلیه
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 )قطعه( بر ملک -1-39

هیای   نشینی براسیاس طیرح   پا از رعایت عقب تمام و یا قسمتی از یک یا چند ضلع از اضالع ملک

 که مجاور معبر عمومی باشد. مصوب

 
 بالکن -1-41

سطحی است مسقف که حداقل از ییک طیرف بیه طیور     

  .مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است

 
 ایوان -1-41

 سطحی است در طبقه همکف که از یک طرف با هوای آزاد

 به طور مستقیم ارتباط دارد. ایوان همیشه مسقف است. 

 

 تراس   -1-42

 بام را گویند. سطح بدون سقف در طبقات ساختمان به غیر از پشت

 

 محور اصلی بنا -1-43

طعه ملک و عمود بر جهت غالب بدنیه مشیرف   محوری است به موازات طول ق

 به حیاط اصلی قطعه 

 
 

 آمدگی   پیش -1-44

زدگی ساختمان از حد قطعه مالکیت نسبت به بر معبر و یا حد مجاز سطح اشیغال از   هرگونه بیرون

 باشد. طرف حیاط می
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 رواق -1-45

 گیرد. یدان قرار میای از بنا که جبهه باز و نمایان آن رو به گذر و یا م فضای باز سرپوشیده

 اشراف: -1-46

 گردد.  هرگونه دید مزاحم به حریم خصوصی ساختمان، اشراف محسوب می 

 سطح مشرف: -1-47

 سطوحی ازساختمیان جنوبیی که واقع در حیریم اشراف ساختمان شمالی قرار بگیرند. 
       
 حریم اشراف: -1-48

الییه   ترین نقطه منتهی از جنوبیدرجه نسبت به محور اصلی بنا  42فضایی که بین سطوح فرضی با زاویه  

 شرقی و غربی بنا قرار گیرد. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 اندازیحریم سایه -1-49

متاثر از شرایط اقلیمی  درجه 42فضایی است فرضی که بین سطح زمین و سطح ساختمان، با زاویه 
  گیرد.ترین نقطه بر مجاور ساختمان به سمت جنوب قرار میازپایین

 

 

 

 

 حریم -1-51

های امنیتی یا ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته و  اطراف عملکردهای خاص به مناسبت ای که در محدوده

 برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط خاص حریم مربوطه است. وساز، کاربری و بهره هرگونه ساخت
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 خط آسمان -1-51

کننده محیدودیت   خط فرضی به ارتفاع مشخص از کف زمین و به موازات خیابان دسترسی که تعیین

 ساخت و ساز برای تمام یا بخشی از طبقات یک بنا یا ساختمان است.

 

  نورگیر -1-52

فضاهای غیر مسقف یا با سقف شفاف در ساختمان که در بین سایر فضاها قیرار  

هیای اصیلی و آشیپزخانه و سیایر فضیاهای       گیرد و از آن بیرای نیورگیری اتیاق   

 شود. ساختمان استفاده می

 
 خلوت حیاط -1-53

 ضایی غیرمسقف یا با سقف شفاف که بیرون سایر فضاهای ساختمان قرار گیرد ف

 و از آن برای نورگیری و تهویه استفاده شود. 
 

 
 تعمیر اساسی -1-54

هرگونه تعمیر مربوط به استحکام بنا شامل دیوار ی ستون ی سقف که از نظر ایمنی ضرورت داشته باشد 

 و منجر به تغییر طرح نگردد.

 
 سیاساتعمیر غیر -1-55

 کاری، حیاط سازی کشی، کاشی تعمیرات جزئی ساختمان که شامل تعمیرات اساسی نگردد، مانند، لوله
 

 تغییراساسی -1-56

 هرگونه تغییر در وضع داخلی و یا خارجی بنا که منجر به تغییر طرح و یا تغییرعملکرد شود.
 

 اساسیغیر تغییر -1-57

ننید جابجیایی دیوارهیای غیربیاربر،     هرگونه تغییرات ساختمان که شامل تغییرات اساسی نگردد ما

 .سازی ها، محوطه تغییر پنجره
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 تخلف ساختمانی   -1-58

 ت ساختمانی اجرا شده. هر گونه مغایرت یا عدم انطباق مندرجات پروانه ساختمان با عملیا
 

 باغ -1-59

های بعدی آن و  و اصالحیه 21قطعه زمینی که طبق قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب سال 

متر مربع آن حداقل یک  16اد مالکیت باغ تعیین گردیده و یا قطعه زمینی که به ازاء هر یا مطابق اسن

 مترمربع مساحت داشته باشد. 244درخت وجود داشته باشد و حداقل 

 درخت -1-61

شود که در ارتفاع حیداقل ییک متیری سیطح      درخت در ضوابط طرح تفصیلی به اشجاری اطالق می

 ر نباشد. سانتیمت 12زمین، محیط آن کمتر از 

 زمین بایر   -1-61

شده ولی در حال حاضر به دلیل آنکه میدتی بییش از حید     زمینی است که قبال  مورد استفاده واقع می

متعارف از آن استفاده نشده است، کاربری دیگری نیز ندارد. جنگل و مراتع در هر وضعیتی زمین بیایر  

ن موانع از آن هیچ نیوع اسیتفاده   سال رها شده و بدو 2شود. زمین کشاورزی که حداقل  محسوب نمی

 گیرد.  نشود، تحت این عنوان قرار می

 باز کوچه بن -1-62

 طرف مسدود نیستند.  سازند و از هیچ ها را میسر می شود که دسترسی به پالك هایی گفته می به کوچه

 

 بست کوچه بن -1-63

 باشد. ن مسدود میسازد و انتهای آ ها را میسر می بست همانند کوچه بن باز دسترسی به پالك کوچه بن

 کوچه دوربرگردان -1-64

 گشودگی بیش از عرض معبر که جهت دور زدن وسائط نقلیه در نظر گرفته شود. 

 بست ترافیکی بن -1-65

معبری که برای رعایت سلسله مراتب شبکه ارتباطی عبورومرور وسیله نقلیه موتوری از یک طرف آن 

از کاهش عرض معبر در محیل اتصیال بیه     بست ترافیکی ممکن است با استفاده پذیر نباشد. بن امکان

 شبکه دیگر یا ایجاد اختالف ارتفاع و یا موانع فیزیکی دیگر ایجاد شود.
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 کنار گذر شهری)کمربندی( -1-66

نقش این راه ها کمک به شبکه داخلی شهر در انتقال ترافیک عبوری و سریع و بدون تداخل با بافت و 

ره بر پیاده اولویت دارد. مهمترین ویژگی این نوع شبکه های شهری است. در این مسیرها، حرکت سوا

 مسیرها، روان بودن حرکت سواره و ایمنی سواره است. 

 راه شریانی -1-67

رای دهند. ب یل نقلیه موتوری برتری میهای وساحی و بهره برداری از آن، به نیازراهی است که در طرا

 شود. یها از عرض راه کنترل و تنظیم م رعایت این برتری، عبور پیاده

 1راه شریانی درجه  -1-68

 شود. سایل نقلیه موتوری برتری داده میراهی است که در طراحی و بهره برداری از آن، به جابجایی و

ها از عیرض راه تنظییم    همچنین عبور پیاده دسترسی وسایل نقلیه موتوری و برای رعایت این برتری،

 اند. دارای عملکرد برون شهری 1ی درجه شود. راههای شریان می

 راه عبوری -1-69

ادامه راههای برون شهری دو خطه دو طرفه در داخل شهرها یا روستاها است به شرط آن که عملکرد 

 عبوری آنها در داخل شهر یا روستا نیز حفظ شود.

 2راه شریانی درجه  -1-71

سایل نقلیه موتیوری برتیری   راهی است که در طراحی و بهره برداری از آن، به جابجایی و دسترسی و

 شود. می داده

 (2)شریانی درجه  خیابان اصلی -1-71

های شهری و هدایت آن مسیرهایی در شهر که وظیفه  اصلی آن، تردد سواره و جذب ترافیک خیابان

به خارج از شهر می باشد. ویژگی اصلی این نوع خیابان، روان بودن تردد سواره و ایمن بودن آن برای 

ا اولویت با حرکت سواره است وحرکت مجاز وسائل نقلیه هباشد. در این خیابانشهروندان و خودرو می

 کیلومتر در ساعت است. 64تا  44

 خیابان محلی -1-72

ها به جمع و پخش کننده مشهورند. وظیفه اصلی این نوع خیابان ها، جمع کردن جریانهای  این خیابان

حلیه میی باشید.    پیاده و سواره کوچه ها و خیابان های مسکونی و هدایت آنها به خیارج از محیدوده م  

ویژگی اصلی این نوع خیابان ها، آرامش، خودمانی بودن برای اهالی محله و ایمنی الزم برای ساکنین 
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ها با معابر پیاده و دوچرخه است و سرعت مجاز وسائل نقلیه پایین  باشد. اولویت در این خیابان ه میمحل

 (  باشد می اعتکیلومتر در س 34ها  حداکثر سرعت سواره در این خیابان) است.

 کوچه -1-73

هیای   هیا و مجتمیع   ی پیاده و کم سرعت سواره به خانهاین نوع مسیرهای عمومی، منحصر به دسترس

نماید. این مکیان نییز حییاط دوم     نیمه خصوصی بودن آن را القاء می مسکونی بوده و حاکمیت پیاده و

و دنجی آن بیرای فعالیتهیای   ساکنین پیرامون آن بوده و مهمترین ویژگی آن، آرامش، خودمانی بودن 

 باشد.  غیر سواره و ایمنی کامل پیاده می

 پیاده راه -1-74

باشد که برای خرید، تفرج و تعامل اجتماعی شهروندان در محورهای  مسیرهای اصلی پیاده در شهر می

ت خاص برای خدمات رسانی ها محدود به ساعااند. حرکت خودرو در این مسیرتجاری پیش بینی شده

ها و خدمات حاشیه محور و یا موارد اضطراری می باشد. مهمترین ویژگی این نیوع مسییرها،    به مغازه

 سرزندگی، انعطاف و ایمنی کامل برای عابرین پیاده می باشد. 

 توده ساختمانی نشینی عقب -1-75

شود. میزان  تر از خط اصلی بنا، ساخته می بخشی از ساختمان که عقب

بقیات براسیاس ضیوابط طیرح     نشینی در طبقه همکف و سایر ط عقب

 تفصیلی، مجاز است.

 تعریض  -1-76

 گیرد. های تفصیلی مصوب در داخل محور قرار می بخشی از قطعه مالکیت که براساس طرح

 قطعه زمین -1-77

زمینی است یک پارچه با مرز و محدوده مشخص که دارای سند ثبتی بوده و یا صدور سند ثبتی برای 

 .آن برابر با قوانین جاری بالمانع است
 

 گواهی پایان ساختمان -1-78

هیای   ای است که پا از اتمام عملیات ساختمان در مطابقت بنا با پروانه ساختمانی همیراه بیا نقشیه    تأییدیه

 شود. ضوابط و مقررات مالك عمل، از طرف شهرداری صادر و به مالک تحویل مییا مصوب و 
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 فروشگاه بزرگ -1-79

 دارد.  اری را عرضه میای از کاالهای تج یک واحد تجاری که طیف گسترده

 کاربری )نحوه استفاده از زمین( -1-81

 برداری از مستحدثات ایجاد شده  نوع استفاده اراضی و امالك و بهره

 کاربری مصوب -1-81

 نوع استفاده از اراضی و امالك براساس طرح مصوب 

 واحد مسکونی -1-82

ک اطیاق و  شیود و دارای حیداقل یی    که برای سکونت یک خانوار احداث می مستقل مجموعه فضایی

 تأسیسات بهداشتی و حمام، آشپزخانه و توالت و دستشویی باشد.

 کاربری مسکونی -1-83

 شود. به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت است از یک واحد  14/2/1321براساس مصوبه مورخ 

صورت یک تا دو طبقه احداث شود و ل و بهمستقل برای سکونت یک خانوار که در قطعه زمین مستق

 دارای حیاط اختصاصی محصور باشد. 

 مجموعه مسکونی چندخانواری -1-84

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت است از سیاختمان   14/2/1321براساس مصوبه مورخ 

احداث  مسکونی شامل چند واحد مسکونی مستقل که در یک قطعه زمین مستقل بین دو تا چهار طبقه

 شود و دارای حیاط و فضاهای مشترك و مشاع باشد. 

 مجتمع آپارتمانی -1-85

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت است از سیاختمان   14/2/1321براساس مصوبه مورخ 

شود و طبقه احداث می 4مسکونی شامل واحدهای مسکونی مستقل که در یک قطعه زمین حداقل در 

ها با رعایت تراکم مجاز و باشد. تعداد طبقات این ساختمانشترك و مشاع میدارای حیاط و فضاهای م

طبقیه و بیشیتر    4های مجاور محدودیتی ندارد. در مجتمع آپارتمانی، ساختمان دارای حقوق ساختمان

 واحد در یک قطعه وجود داشته باشد.  12که بیش از بوده و یا این
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 آموزش، تحقیقات و فناوری -1-86

ی تحصیالت رسمی و  های آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره هت فعالیتبه اراضی که ج

 شود. شود گفته می ختصاص داده میعمومی )تحصیالت متوسطه( ا

 آموزشی -1-87

هیای   های آموزش رسمی و عمومی تحت میدیریت وزارتخانیه   به اراضی اختصاص یافته برای فعالیت

 شود. میآموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته 

 اداری و انتظامی -1-88

ولتی و مؤسسات و های د ها، مؤسسات دولتی، شرکت به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانه

 شود. نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای انتظامی و بسیج گفته می

 تجاری ـ خدماتی )انتفاعی و غیرانتفاعی( -1-89

 شود. ازرگانی و خدماتی انتفاعی و غیرانتفاعی گفته میهای ب به اراضی اختصاص یافته برای انواع فعالیت

 ورزشی -1-91

 شود. ای تا مبتدی گفته می های مختلف از سطوح حرفه به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش

 درمانی -1-91

های اجتماعی  به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاری

 شود. گفته می

 ـ هنریفرهنگی  -1-92

 شود. های فرهنگی گفته می به اراضی اختصاص یافته به فعالیت

 پارک و فضای سبز -1-93

ی عمومی  به اراضی اختصاص یافته جهت پارك )بوستان( که توسط شهرداری احداث و مورد استفاده

 شود. گیرد گفته می قرار می

 مذهبی -1-94

 شود. بقاع متبرکه گفته می به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی و

 تجهیزات شهری -1-95

به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که عمدتا  در وظایف شهرداری اسیت  

 شود. گفته می
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 تأسیسات شهری -1-96

به اراضی که جهت امور مربوط به تأسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصیاص  

 شود. یابد گفته می می

 مل و نقل و انبارداریح -1-97

ی شیهری،  هیایی کیه بیرای انجیام سیفرها      معیابر و سیاختمان   به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه

 شود. شهری و انبارها نیاز است گفته می شهری و بین برون

 نظامی -1-98

 شود. به اراضی اختصاص یافته به نیروهای مسلح گفته می

 باغات و کشاورزی -1-99

 شود. های کشاورزی گفته می و زمین به اراضی اختصاص یافته به باغات

 میراث تاریخی -1-111

 شود. های تاریخی گفته می به اراضی اختصاص یافته به مکان

 طبیعی -1-111

 شود. های طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می به سطوح اختصاص یافته به جنگل

 تفریحی و توریستی -1-112

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

 صنعتی -1-113

ه اراضییی اختصییاص یافتییه جهییت اسییتقرار صیینایع مشییمول رده یییک، موضییوع مصییوبه شییماره  بیی

هیأت وزیران با عنیوان ضیوابط اسیتقرار صینایع و واحیدهای       12/44/1314مورخ  31122/ت28146

 شود. تولیدی، صنعتی، خدماتی و اصالحات بعدی آن گفته می

 حرایم -1-114

باشد خطوط برق فشار قوی، گاز، آب، نفت و... می ها و رودها،های مواصالتی، مسیلاراضی حاشیه راه

 که الزمه احداث بنا و ساخت و ساز در آنها اخذ مجوز از نهادهای مربوطه است.
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 کاربری حریم سبز حفاظتی -1-115

ی بیه  اراضی که جنب معابر به منظور درختکاری و پوشش گیاهی و کنترل و محدود نمیودن دسترسی  

بز اختصاص یافته است اطالق می شود. باغچه و درختکاری میان های س خیابان و همچنین ایجاد بدنه

 .گردد نی مسیر، جزء حریم سبز محسوب نمیپیاده رو و سواره و رفیوژ میا

 مسکونی ویالیی -1-116

یک ساختمان مسکونی مستقل با حیاط اختصاصی محصور که دریک قطعه زمین احداث شده و فقط 

 ه است.بینی شد برای سکونت یک خانوار طراحی و پیش

 مشاعات -1-117

 دارد. هایی از ملک که در انطباق با قانون تملک آپارتمانها، مالکیت آن به عموم مالکان مجموعه تعلق بخش

 نمای ساختمان -1-118

 بخشی از جدار خارجی ساختمان است که در معرض دید قرار دارد.

 های منفصل ساختمان -1-119

و ملیک بیدون اتصیال بیه     هایی هستند که به صیورت کوشیک ماننید، در داخیل محوطیه       ساختمان

 های دیگر قرار دارند. ساختمانهای پالك

 ساختمانهای متصل -1-111

 باشد. ساختمانهایی هستند که به ساختمان ملک مجاور متصل می

 

 

 

 

 فضاهای مفید واحد مسکونی:   -1-111

 باشد. استثناء انباری، پارکینگ و مشاعات ساختمان می  مجموع کلیه سطوح در اختیار هر واحد مسکونی به

 بالکن تجاری  -1-112

فضایی است در داخل واحد تجاری که برای استفاده بیشتر از فضای تجاری که در محیدوده ارتفیاعی   

 گردد.  طبقه همکف احداث می
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 ضوابط عمومی طرح فصل دوم:

 و تجمیع ضوابط تفکیک -2-1

د نی گرد این ضوابط مشمول کلیه اراضی است که پا از تصویب ایین ضیوابط تفکییک و ییا تجمییع میی      

 گردد.  و یا تجمیع شده مصوب قبلی را شامل نمی کلیه اراضی تفکیک و باشند می

 معیابر، پیخ و   ،مساحتطرح تفصیلی از نظر مالکیت بایستی با رعایت ضوابط  تفکیک قطعات -2-3-3

 صورت پذیرد. های سطحی مجاورین و نحوه دفع آب

گییری   وجیه بیه جهیت   بایست با ت تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی به چند قطعه می -2-3-2

جهت بهینه اسیتقرار بنیا از جنیوب بیه سیمت       .صورت گیرد ایجمتناسب با شرایط اقلیمی شهر 

باشید و زاوییه    های ساعت میی  درجه از طرف عقربه 124تا  124آزیموت  طیفجنوب شرق در 

 باشد. درجه می 164مطلوب استقرار بنا 

اسیتقرار سیاختمان الزامیی    حد نهیایی   و رعایت زاویه بهینه  در هر صورت در قطعات تفکیکی 

 است.

 در نظیر گیرفتن همجواریهیا و   بیا   ،چنانچه بافت غالب محدوده در وضع موجود جهات دیگری داشته باشد تبصره :

 تواند هم جهت بافت غالب باشد. محدوده پیرامونی جهت استقرار می بافت

بیه ییک    2نباید از ه عرض آن در تفکیک اراضی جهت کاربری مسکونی نسبت طول قطعه ب -2-3-1

 به یک بیشتر باشد. 3کمتر و از 

 متر تعیین می گردد. 14حداقل عرض قطعات تفکیکی مسکونی  -2-3-4

از لحاظ  ایستی کلیه مسایل مربوط به همجواریدر تفکیک یک قطعه مالکیت به چند قطعه ب -2-3-5

 مدنظر قرار گیرد. و اشرافیت اندازی و دیدومنظر  سایه

  ری و ضوابط تفکیک اصل بر ضوابط همجواری است.در مغایرت اصول همجوا: تبصره

ضوابط و مقررات باشد، و در صورت ضرورت بایستی  در تفکیک اراضی، قطع اشجار مجاز نمی -2-3-6

 مربوطه درخصوص قطع اشجار رعایت گردد. 

تفکیک کلیه اراضی بزرگ مقیاس )بیش از یک هکتار( در مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی  -2-3-7

ت مالکیت یا در اختیار دستگاههای دولتی، عمومی و یا نیروهای نظامی از جمله آنهایی که تح

های داخلیی و تصیویب آنهیا در کمیسییون میاده پینج و        و انتظامی است، صرفاٌ با تهیه طرح
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در طیرح   پیشینهادی  درنقشه کاربری اراضیبینی شده  های پیش براساس کارکردها و کاربری

 جامع و تفصیلی مجاز است. 

ند قطعه تفکیکی قصد احداث یک ساختمان باشد. قطعات مالکیتی میذکور بایید   چنانچه در چ -2-3-8

 قبل از صدور پروانه تجمیع گردند.

گیرد در صورتی که صیرفا  دسترسیی    های تجمیع شده قرار می معابر عمومی که در بین پالك -2-3-9

 بوطیه مر تواند براساس ضوابط و مقررات اند را شهرداری می کرده های فوق را تأمین می پالك

 های فوق بفروشد. به مالک یا مالکان پالك

( قیانون  14صیرفا  براسیاس دسیتورالعمل میاده )    تفکیک اراضی مزورعی و باغیات موجیود     -2-3-31

مجیاز  وشهرسازی ابیالغ گردییده    شهری که در اجرای قانون مذکور توسط وزیر مسکن زمین

 خواهد بود.

هیایی کیه طبیق ضیوابط و       تماناستفاده از زمین، تفکیک اعیان سیاخ  کاربری هایدر کلیه  -2-3-33

 مقررات احداث شده و گواهی پایان کار داشته باشند، مجاز است. 

تجمیع قطعات مالکیت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و بیا رعاییت مسیایل همجیواری      -2-3-32

 باشد. بالمانع می

  مربع می باشد.متر 344عرصه در شهر حداقل مساحت تفکیک  -2-3-31
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 ضوابط گذربندی -2-2

 متر خواهد بود.  6 مناطقرض معابر دسترسی در کل سطح شهر و در تمامی حداقل ع -2-2-3

فضیاهای عمیومی ، ایجیاد تسیهیالت و     بیه   دسترسی ویژه در طراحی و اجرای شبکه معابر به -2-2-2

های الزم برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسیی آسیان بیرای     بینی پیش

 معلولین جسمی و حرکتی الزامی است. 

براساس محاسبه عیرض  شهر ورتیکه وضع موجود گذری در بافت ساخته شده و پُر در ص -2-2-1

 باشد. مالك عمل می دازه بدست آمده باشد، عرض موجوداز ان تراز طریق طول گذر بیش

های طرح تفصیلی عرض تعیین شده برای یک محور از عرض موجود محور فیوق کمتیر باشید،     چنانچه در نقشهتبصره: 

 د گذر مورد نظر مالك عمل خواهد بود. کماکان عرض موجو

 :خواهند بودجدول زیر دارای عرضی طبقدر بافت خالی بست  و بنباز  رو بن اتومبیلمعابر  -2-2-4

 

 عرض گذر )متر(
 گذرنوع 

8 14 12 

 ییی 24-144 4-24 بست بن

 24 – 144 4 – 24 ییی باز بن

 

گردنید    ح شبکه معابر فرعی درجه دو طرح تفصیلی طراحی میتا سط ها در این اراضی )بافت خالی( طراحی شبکهتبصره: 

ح امراتب شبکه معابر توسط طیر  تر در زمان طراحی و تفکیک زمین براساس سلسله های با نقش ضعیف و شبکه

  گردد.  تثبیت می

 

باشیند و احیداث معبیر     متر طول میی  144بست دارای حداکثر  در طراحی بافت خالی، معابر بن -2-2-5

 ول بیش از آن مجاز نمی باشد.بست با ط بن

های جدیداالحدات که برای اولیین بیار در آنهیا پروانیه      های جدید و یا کوچه منظور از بافت خالی تفکیکی تبصره :

               گردد. صادر می

اند،  دو طرف معابر تعریض شده تدریجی قرار گرفته در که در طرح تفصیلیهایی  کلیه مالکیت -2-2-6

 نشینی الزم را بنمایند. سازی عقبموظفند هنگام نو

پاسخ به هر گونه استعالم در موارد لزوم از قبیل ادارات آب، برق، گاز و گواهی جهت بانکها بیا قیید لیزوم     تبصره :

 باشد. هنگام تخریب و نوسازی بالمانع مینشینی در  نشینی و میزان عقب عقب

C 
B 
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 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور شهروخانه

شد )تعیریض دفعیی( شیهرداری    دار وجود داشته با در صورتی که در طرح، تعریض اولویت -2-2-7

تواند طبق قوانین موجود، مقدار اراضی که در طرح تعریض قرار گرفتیه از هیر قطعیه     می

 مالکیت طرفین معبر را به مالکیت خویش درآورد.

مترمربیع   6مترمربع و با عرض و عمق کمتیر از   24کمتر از مساحتی در صورتیکه باقیمانده زمین یا ملک  تبصره :

 شهرداری بایستی باقیمانده ملک را از مالک خریداری یا تعویض نماید.  ،ت تقاضای مالکباشد در صور

متیر   24بست در بافت خالی که دارای طیولی بییش از    رو بن در انتهای کلیه معابر اتومبیل -2-2-8

 منظور گردد.  12× 12با ابعاد باشند بایستی فضای الزم جهت دور برگردان  می

و متیر   24بست در بافت پُر شیهر کیه طیولی بییش از      رو بن مبیلدر انتهای کلیه معابر اتو  -2-2-9

 تأمین گردد. باشند بایستی فضای مناسب جهت دور برگردان  داشتهمتر  14عرض کمتر از 

 رو رعایت ضوابط زیر الزامی است. در طراحی پیاده -2-2-31

 رو جدا باشد. رو و مسیر دوچرخه باید بطور فیزیکی از سواره الف ( پیاده

 متر است. سانتی 14ارتفاع جداکننده  ب ( حداقل

نامیه معلیولین    درصد، ضوابط آئین 8های تفکیکی در شیب بیش از  ها در طرح رو ج ( در پیاده

 جسمی ی حرکتی رعایت شود.

 االجراست. رعایت ضوابط زیر در طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه در شهر الزم -2-2-33

ها  ای در نظر گرفت، زیرا مانور اتومبیل الف ( مسیر دوچرخه را باید جدا از پارکینگ حاشیه

 کند. سوار ایجاد خطر می برای دوچرخه

 2/1 حداقل محلی با عرض ،گیرهای خیابانهای محلی برای عبور دوچرخه ب ( در سرعت

 متر در نظر گرفته شود.

ترین شیب طولی برای مسیر دوچرخه دو درصد است و شیب عرضی در مسیر  ج ( مناسب

 باشد. دو درصد میحداکثر و طرفه  دوچرخه یک
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 دوطرفیه در مسییرهایی کیه    متیر و  2/1مستقل  رو دوچرخهمسیر مفید د ( حداقل عرض 

 باشد. متر می 2/2عرض حداقل هستند 

درصد و  8تا  درجه دودرصد و خیابانهای  12فرعی تا  معابرطولی شیب حداکثر  -2-2-32

 گردد. درصد تعیین می 2حداکثر  خیابانهای شریانی درجه یک

 ضوابط دسترسی  -2-2-31

برای دسترسی به یک برای عملکرد بهتر شبکه و حفظ سلسله مراتب شبکه ارتباطی 

 باشد. قطعه یا معبر در طرحهای تفکیکی جدید رعایت ضوابط زیر ضروری می

 دسترسی گذرگاهها به معابر معادل و یا کوچکتر از آنها  -2-2-13-1
 ها  فقط از کوی و کوچه  دسترسی به کوچه -

ابان جمع و پخش کننده )محلی اصلی ( فقط از کوچه )محلیی فرعیی( و   دسترسی به خی -

 متر 24-22پخش کننده حداقل در مسافتی معادل جمع و خیابان 

 باشد. زیر میحداقل فاصله در تقاطع ها در خیابان های محلی به شرح جدول  -

 حداقل فاصله بین تقاطع ها در خیابانهای محلی )متر( 

 خیابان فرعی لیخیابان اص وضعیت تقاطع

 24 44 مقابل هم

 44 84 مجاور هم

 

تر  صرفا  از م124دسترسی به خیابان شریانی درجه دو فرعی حداقل در مسافتی معادل  -

 کننده )محلی اصلی( کننده و پخش طریق خیابانهای جمع

دسترسی به خیابان شریانی درجه دو اصلی فقیط از خیابانهیای جمیع و پخیش کننیده       -

 متر  224یانی درجه دو فرعی ( حداقل در مسافتی معادل اصلی )شر

اتصال خیابانهای محلی به راههای شریانی درجه دو اصلی باید بصورت ورود و خیروج   -

 باشد یعنی فقط حرکتهای راستگرد عملی باشد.
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دسترسی به شریانی درجه یک از خیابان شریانی درجه دو اصیلی  حیداقل در مسیافتی     -

 متر نباشد.  224و در شرایط خاصی کمتر از متر  244معادل 

 دسترسی قطعات  -2-2-34

 طراحی شبکه ها و شبکه معابر و هماهنگی این دو با هم از اصول رعایت سلسله مراتب کاربری

  دسترسی در طرح تفصیلی شهر است.

هیای   دسترسی سواره به شریانی درجه یک از هر نوع کاربری بیه جیز کیاربری    -2-2-14-1

نشانی ی بیمارستانهای بزرگ و   سریع دارند مانند آتششهری که نیاز به دسترسی 

 باشد. ها ممنوع می بنزین پمپ

های شیهری از طرییق خیابانهیایی کیه دارای عملکیرد شیهری دارنید         کاربری  -2-2-14-2

 دسترسی خواهند داشت. 

گییرد کیه دارای    ای از طریق معابری صورت می های ناحیه دسترسی به کاربری  -2-2-14-3

 باشند.  ای می عملکرد ناحیه

شیود کیه دارای    ای از طریق گذرگاههایی انجام می های محله دسترسی کاربری  -2-2-14-4

 ای هستند.  عملکرد محله

بسیت ترافیکیی تبیدیل شیوند بیا       گذرهایی که به تشخیص مشاور بایستی به بن -2-2-14-2

ها مشخص و نحوه اجرای آن به تشخیص شهرداری و  بر روی نقشه ()عالمت

لی امکیان دسترسیی از گیذر فرعیی را     های مجاور محور اص ای که پالك گونه به

  .داشته باشد

 2/3هر پالك حداقل مجاز به داشتن یک دسترسی اتومبیل رو با عرض حداقل   -2-2-14-6

متر یک دسترسی  24باشد. در پالکهای با عرض بیش از  متر می 6متر و حداکثر 

 دیگر مجاز است.

باشید و درب   رو و گذر ممنوع می احداث رمپ و ایست رمپ و پله در محدوه پیاده -2-2-14-2

 ساختمانها نبایستی به بیرون باز شود.

رو در پخها ممنوع است و در موارد موجود باید در زمان بازسازی  نصب در ماشین -2-2-14-8

 و نوسازی جابجا شود.

 باشد. روها ممنوع می زمین از سطح پیاده دسترسی و ایجاد نورگیر به زیر  -2-2-14-1

 نصب کولر و تأسیسات در گذرگاهها ممنوع می باشد.  -2-2-14-14
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 سطح  های هم وابط پخ و پوسته موردنیاز در تقاطعض -2-3

های همسطح است. مییزان پیخ بسیتگی بیه      های تقاطع ها میزان بریدگی گوشه منظور از پخ در تقاطع

 فاصله دید و به دنبال آن نوع کنترل تقاطع دارد. 

اید بتوانند از فاصله خواهند وارد راه متقاطع شده یا از عرض آن بگذرند ب ای که می ه نقلیهلرانندگان وسی

کافی وسایل نقلیه در حال حرکت در آن را ببینند و با ارزیابی موقعیت وسایل نقلیه فرصیت عبیور ایمین را    

تشخیص دهند. فاصله دید در محل تقاطع بستگی به نوع کنترل تقاطع، عرض راههیای متقیاطع و زاوییه    

هیا   باشد. در تقاطع اهمیت خاصی برخوردار می های همسطح از تقاطع دارد. وجود میدان دید کافی در تقاطع

خواهند از مسیر فرعی به خیابان اصلی وارد شوند یا از عیرض آن بگذرنید    ای که می رانندگان وسایل نقلیه

ای را که در خیابان اصلی در حال حرکت هستند ببینند و با ارزیابی  باید بتوانند از فاصله مناسب وسایل نقلیه

 فرصت عبور ایمن را تشخیص داده و از بروز تصادف در تقاطع جلوگیری نمایند. موقعیت این وسایل 

شیود. بیه    تأمین میدان دید در تقاطع با دور کردن یا از بین بیردن موانیع دیید راننیده انجیام میی      

 شود. ای از تقاطع که باید عاری از موانع دید باشد مثلث دید گفته می محدوده

هیای شیبکه    های درون شیهری تقیاطع   رای تعیین طول پخ در تقاطعبا در نظر گرفتن مطالب فوق ب

خ به پهای معمولی( تقسیم و چگونگی نحوه اجرای  های ویژه و تقاطع طرح تفصیلی به دو دسته )تقاطع

 شرح ذیل است: 

 های ویژه  تقاطع  -2-1-3

در آنهیا در نقشیه شیبکه معیابر      و یا شعاع گردش هایی هستند که حداقل طول پخی تقاطع

 یی پیشنهادی مشخص شده است. اجرا

 های معمولی  تقاطع -2-1-2

هایی هستند که فاقد طرح اجرایی بوده و میزان پخ آنها معادل  تقاطع
1
15

مجمیوع عیرض     

 گردد.  وگذر تعیین مید

 متر باشد.  2/2خ در هیچ مورد نباید کمتر از پدر هر صورت طول  -2-3-2-1

شوند طول پخی بر اساس ظرفیت حجیم   میدان طراحی میبصورت یی که  اه در تقاطع -2-3-2-2

  گردش و طرح اجرایی میادین مورد عمل قرار خواهد گرفت.
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 3از  یسیت یدر محدوده پخ نبا رو ادهیمتر، عرض پ 24از  شتریمعابر با عرض ب هیدر کل  -2-3-2-3

افه کیردن طیول پیخ    متر، با اض 3کمتر از  رو ادهیمتر کمتر باشد. در صورت عرض پ

 گردد. نیعرض تأم نیا ستیبا یم

ها و ییا   دلیل اختالف سطح دوگذر و یا تداخل پخ چنانچه تعیین پخ به هر صورت )به  -2-3-2-4

موارد استثنایی دیگر( ممکن نباشد، موضوع بایسیتی بیا تعییین وضیعیت موجیود و      

 گردد.گزارش مربوط به آن جهت تعیین پخ به کمیسیون ماده پنج ارسال 
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 ضوابط و مقررات عمومی ایجاد پارکینگ   -2-4

مراتب بیشتر از زمانی است کیه وسییله در    مدت زمانی که هر اتومبیل نیاز به استفاده از پارکینگ دارد به

بینی فضای الزم و کافی جهت وسایل نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده  باشد. عدم پیش حال حرکت می

شود از معضالت شهرها است. اختصاص دادن قسمتی از عیرض خیابیان بیه پارکینیگ )پارکینیگ       نمی

هیا کیه بیرای عبیور      های شهری نیست و سطح خیابان ای( اساسا  استفاده درستی از سطح خیابان حاشیه

هیا   خیابان وسیله توقف و پارك وسایل نقلیه اشغال و از ظرفیت گیرد به وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می

 یابد.  انکار می ضرورتی بال ها کاربریرو تأمین پارکینگ در کلیه  از اینکاسته خواهد شد. 

 ضوابط و مقررات پارکینگ  -2-4-3

صیدور پروانیه جهیت احیداث سیاختمان جدیید و ییا         ،تفصیلی جامع واز تاریخ تصویب طرح 

هیای   محیل  تامین نوطم آن و صدور پایان کارهای موجود  افزایش واحد یا زیربنای ساختمان

 الزم پارکینگ براساس ضوابط طرح خواهد بود.

 تواند تأمین شود:  محل پارکینگ: محل پارکینگ موردنیاز به یکی از صور زیر می  -2-4-1-1

 واحدی بصورت پارکینگ روباز های تک فضای باز( برای ساختمان) استفاده از حیاط -الف

سطح پارکینیگ جیزء    واحد پارکینگ استفاده نماینداز حیاط بعنوان یک  وانندت میواحدی   های تک در ساختمان :تبصره

 شود. فضای باز محسوب می

بصورت پارکینگ  توان محدوده مجاز احداث زیرزمین میدر از فضای پیلوت یا زیرزمین  -ب

  .استفاده نمود مسقف

در حید  تواند بصورت مسیکونی   همکف میدر صورت تأمین پارکینگ و مازاد بودن فضا در همکف، فضای مازاد تبصره: 

  مورد استفاده قرار گیرد.تراکم مجاز 

التفیاوت   ج: در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر از حد مجیاز، اسیتفاده از مابیه   

توانید میورد    میی ضیمن طراحیی    سطح اشغال تا حد مجاز آن بصورت پارکینگ روبیاز 

 استفاده قرار گیرد. 
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درصد مفروض است مالک قصد  24مترمربع با سطح اشغال مجاز  444مساحت مثال: قطعه زمین به 

تواند در فضای آزاد  هایی که می درصد سطح اشغال استفاده نماید تعداد پارکینگ 32دارد از 

50 مترمربع        منظور گردد برابر است با:  37
400 52

100

 
  
 

 

توان در  فضای آزاد  ینگ تعداد دو پارکینگ را میمترمربع مساحت هر پارک 22بنابراین با فرض 

 بصورت روباز منظور نمود.

بینیی شیده در    تأمین پارکینگ هر ساختمان باتوجه به کاربری و  تعداد واحد پیش -2-4-1-2

ضوابط طرح الزامی است و صدور هرگونه پایان کار و یا عدم خالف منیوط بیه تیأمین    

در فاصیله   مکیانی دیگیر  ختمان و ییا  مذکور در همان ساشده  بینی پیشهای  پارکینگ

 خواهد بود. تعیین شده

 باشد در شرایط ذیل ممنوع میاحداث پارکینگ  -2-4-1-3

و میادین متر و بیشتر  42عرض  االسیر  و ب در بر خیابانهای سریع هایی که الف ( ساختمان

 داشته باشد.ن رو اتومبیلقرار داشته و دسترسی شهری 

باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن ( ساختمان در محلی قرار گرفته  ب

 سال باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

( ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینیگ در آن  ج

 از نظر فنی مقدور نباشد.

 ( امکان تأمین پارکینگ بخاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد. د

 یر صورتیکه شرایط فوق حاکم و امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد عوارضد -2-4-1-4

کمتر نباشد، تعیین و توسط شهرداری دریافت زمین طرف شورای شهر که از قیمت روز از 

 ای واریز تا جهت احداث پارکینگهای عمومی مورد استفاده قرار گیرد. و در حساب جداگانه

 گونیاگون  هیایی کیه دارای انیواع    هیا و مجتمیع   سیاختمان های موردنیاز  تعداد پارکینگ -2-4-1-2

های الزم برای هر ییک   و کاربری است برابر مجموع تعداد حداقل پارکینگ یعملکرد

 از کاربریها، طبق ضوابط است.

براساس ضوابط نیازمند تأمین یک واحد پارکینگ بیوده  بناهای یک طبقه مسکونی که  -2-4-1-6

متر کمتر نباشد احتیاج به احیداث   2ط مذکور از ورودی آنها از حیاط بوده و عمق حیاو 
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پارکینگ نخواهند داشت و  می توانند از فضای باز حیاط برای پارکینگ ییک اتومبییل   

 استفاده نمایند.

مترمربع بعالوه محل میانور خواهید بیود. در هیر      12سطح یک واحد پارکینگ حداقل  -2-4-1-2

 متر نخواهد بود. 3تر از متر و عرض آن کم 2صورت عمق یک واحد پارکینگ کمتر از 

مترمربع بیوده و چنانچیه پیارك کیردن دو      3×2الزم برای پارکینگ یک اتومبیل  ابعاد -2-4-1-8

متیر در نظیر گرفتیه شیود      2×2بینی گردد مساحت الزم  اتومبیل در جوار یکدیگر پیش

 متر باشد(.  2)آکا ستونها به فاصله 

و حیداقل  متر  4/2تفاع آن چنانچه سطح پارکینگ در فضای سرپوشیده باشد حداکثر ار -2-4-1-1

 باشد. متر می 2

 تیوان بییش از ییک     در هر قطعه مالکیت در بر خیابان، از طول مجاور به خیابان نمی  -2-4-1-14

 متر برای دسترسی اتومبیل اختصاص داد. 6و حداکثر  2/3رو حداقل  اتومبیل ورودی

مسیاحت  متر باشید و ییا    24در قطعات مالکیت که بر ضلع مجاور به خیابان بیش از   -2-4-1-11

 24پارکینیگ بیرای    ییا  احت داشته باشد ومترمربع مس 1444سطح پارکینگ بیش از 

متر و ییا ییک    2/3باشد، تأمین دو راه ورودی و خروجی به عرض مفید و بیشتر واحد 

 متر الزامی است. 6رامپ به عرض مفید 

 پارکینگ احداثی در زیرزمین باید دسترسی مستقیم به طبقات داشته باشد.  -2-4-1-12

 باشد. درصد می 12کثر شیب رامپ ورودی پارکینگ حدا  -2-4-1-13

 باشد. متر می 2حداقل ارتفاع ورودی رمپ  -2-4-1-14

و زاوییه   باشید )شیعاع از آکیا رمیپ قوسیی(      متر می 2شعاع گردشی رامپ حداقل   -2-4-1-12

 درجه باشد. 2شکست رامپ نباید بیشتر از 

یجیاد  و ا باشید  قطعهاز حد مالکیت  خارج مپ به هیچوجه نبایدر یستاو شروع شیب   -2-4-1-16

 .رامپ الزامی است ستیمتر ا 3حداقل 

مپ ورودی پارکینگ در فضای باز ساختمان، جزء زیربنا محسیوب نخواهید   مساحت ر  -2-4-1-12

 شد.

تواند در پیلوت و زیرزمین احیداث شیود و محیدودیتی از نظیر      پارکینگ ساختمان می  -2-4-1-18

 تعداد طبقات زیرزمین برای قطعات مالکیت با کاربری پارکینگ وجود ندارد.
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  کاربری مسکونیوابط تأمین پارکینگ در ض -2-4-2

  باشد: مطابق با جدول زیر می کاربری مسکونیتعداد واحدهای پارکینگ مورد نیاز در 
 

 تعداد پارکینگ مورد نیاز  مسکونی )فضای مفید( واحدسطح خالص 

 1 مترمربع و کمتر  244واحدهای مسکونی با مساحت 

 2/1 مترمربع 244واحدهای مسکونی با مساحت بیشتر از 

 
صرفا  یک به یک )یعنی هر خیودرو فقیط میزاحم ییک      نگ وابستهتأمین پارکی -2-4-2-1

کیه بیه دو واحید    د( فقط در مورد پارکینگ واحدهای مسکونی خودرو دیگر باش

  باشد. پارکینگ نیاز دارند مجاز می

 های عمومی  ضوابط تأمین پارکینگ در کاربری -2-4-3

مترمربیع تجیاری    24ازاء هیر   تجاری به تعداد واحد پارکینگ مورد نیاز کاربری -2-4-3-1

 یک واحد پارکینگ 

 32گیردد بطیور مثیال     مترمربع از سطح کاربری بصورت یک واحد کامل محاسبه می 24کسر متراژ از : تبصره

  مترمربع دو واحد پارکینگ بایستی تأمین گردد. 22مترمربع یک واحد و 

 

 واحد  مترمربع زیر بنا یک 144هر ازاء  مراکز آموزشی به -2-4-3-2

 مترمربع یک واحد  24ازاء هر  مراکز درمانی به -2-4-3-3

 مترمربع یک واحد  22ازاء هر  مراکز فرهنگی و تفریحی به -2-4-3-4

مترمربیع   144مترمربع مراکز ورزشی روباز و هیر   244ازاء هر  مراکز ورزشی به -2-4-3-2

 زیربنا در مراکز ورزشی سربسته یک واحد پارکینگ 

مترمربع یک  22ازاء هر  راکز انتظامی بهمراکز اداری، دفاتر کار، شعب بانک و م -2-4-3-6

 واحد پارکینگ 

 مترمربع یک واحد  22ازاء هر  ها و تاالر پذیرایی به مراکز فراغتی مانند رستوران -2-4-3-2

 مترمربع یک واحد  22ازاء هر  ها، مهمانپذیر، مهمانخانه و مهمانسرا به هتل -2-4-3-8

و فضاهای سیبز  مترمربع پارکها  1444ازاء هر  بینی یک واحد پارکینگ به پیش -2-4-3-1

 الزامی است. 
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 آمدگی ضوابط پیش   -2-5

بیه منظیور    منیاطق شیهر  آمدگی ساختمانها در معابر عمومی و خیابانها در کلییه   هرگونه پیش -2-5-3

تأمین دید مناسب و انتظام بصری و جلوگیری از کاهش فضاهای باز شهری مطابق ابالغییه  

عالی معماری و شهرسازی ممنوع شورای 21/14/82مورخ  22441/314/344با مصوبه شماره 

نشینی دیوارهیای خیارجی از حید زمیین تیأمین       می باشد و احداث فضاهای نیمه باز با عقب

 گردد. می

ها از حد زمین در هنگام تخرییب و نوسیازی از    های موجود بدنه ساختمان آمدگی تمامی پیش -2-5-2

 شوند. نما یا جداره ساختمان حذف می

 
 یرضوابط حیاط خلوت و نورگ -2-6

 کلیه فضاهای اصلی ساختمان بایستی دارای نور و تهویه مناسب باشد. -2-6-1

رعاییت حیداقل    ،اسیتفاده گیردد   های خواب و نشییمن از نیورگیر   اقچنانچه برای تأمین نور اط -2-6-2

متر الزامی است و چنانچه مساحت ملک کمتیر   3مترمربع با عرض حداقل  12ورگیر مساحت ن

 باشد. درصد مساحت ملک می 6اقل مترمربع باشد این  میزان حد 244از 

مترمربع بیا   6مساحت  اقلاستفاده گردد، رعایت حد نورگیرچنانچه برای تأمین نور آشپزخانه از  -2-6-3

 244متر برای نورگیر الزامی است این میزان برای قطعات با مساحت کمتیر از   2عرض حداقل 

 باشد. مترمربع سه درصد مساحت ملک می

گییرد در   ل پالکهای شمالی که تمام عیرض پیالك را در بیر میی    حیاط خلوتهای واقع در شما -2-6-4

متیر و در زمینهیای بیا     2/2مترمربیع دارای حیداقل عیرض     244زمینهایی با مساحت بیش از 

هیا در   ایین حییاط خلیوت    متر مجیاز اسیت.   2مترمربع با عرض حداقل  244مساحت کمتر از 

آن جیزء  سیطح  مساحت ملک باشید  درصد  14مترمربع یا  24مساحت آنها بیشتر از که  صورتی

 گردد.  اشغال و تراکم ساختمانی محاسبه نمیسطح 

پاسیو که به صورت متمرکز در یک نقطه از ساختمان احداث گردد و ی کلیه فضاهای باز داخلی   -2-6-2

درصد مساحت ملک باشد، سطح آن جزء سطح اشغال  14مترمربع یا  24مساحت آنها بیشتر از 

 گردد. اختمانی منظور نمیمحاسبه، ولی جزء تراکم س
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 ضوابط مربوط به سیما و منظر شهری  -2-7

وسیازهای   اعم از ساخته شیده و ییا سیاخت    سرپلهو نماسازی کلیه وجوه قابل رویت ساختمان   -2-7-3

 باشد. الزامی است و پایان کار ساختمان پا از تأیید انجام این امر مجاز میجدید 

ای باشید کیه عیالوه بیر رعاییت       اختمانی باید بگونهدر احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهای س  -2-7-2

و سیایر مصیوبات شیورایعالی    ط و مقررات طرحهای جیامع و تفصییلی، طراحیی شیهری     ضواب

 زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازی باشد. شهرسازی و معماری ایران موجب آلودگی محیط

 نماسازی شود. و سنگآجر  مانند با مصالح روشن االمکان  حتیسطوح باید وجه غالب    -2-7-1

نظیر شیهری مجیاز    در ییک م  فعالیت معرفیو مختلط، تعدد تابلوهای  تجاری کاربریهایدر    -2-7-4

داره هر یک از معابر شهری تنها  مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا ج باشد و هر فعالیت نمی

 مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است. که فعالیت

ل خشک نمودن البسه فضای موردنیاز جهت انباری و مح مسکونی یکاربردر طراحی ابنیه در   -2-7-5

احداث تأسیسات )چیلر، کولر و ....( بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تأسیسیات   و

 از نظر دید عمومی حذف شوند.نمای اصلی ساختمان و متناسب با بایستی با تمهیدات مناسب 

 درصد کل سطح نما، مجاز است. 24 حداکثر احتای با مس استفاده از سطوح شفاف و شیشه  -2-7-6

شیهرداری   های تأسیساتی در نماهای اصلی ساختمانها و بناها ممنوع اسیت.  تعبیه کانال و لوله  -2-7-7

هیای   و لولیه   هایی که در نمای اصلی آنهیا کانیال   مجاز است کلیه مالکین و ساکنین ساختمان

 رد بنماید.اتی به کار رفته الزام به رفع موتأسیس

موجیود، رعاییت    سیاختمانهای واحدهای نوساز در همسیایگی   در بکارگیری مصالح ساختمانی  -2-7-8

 الزامی است. در نمای بنا هماهنگی

 متر از لبه بام صورت پذیرد. 3حداقل به فاصله  فنصب تأسیسات روی بامهای صا  -2-7-9

 ست.ها مجاز نی احداث انبار موقت و دائم و انبار کردن وسایل بر روی پشت بام و بالکن -2-7-31

 های زمین به سمت پالکهای مجاور مجاز نیست. لبهدیوارهای واقع در در یا بازشو پنجره  ایجاد -2-7-33

اطاقیک آسانسیور مسیتثنی     متر است.  84/2از روی کف نهایی بام  حداکثر ارتفاع مجاز سرپله -2-7-32

 باشد.  می

مناسیب و هماهنیگ بیا نمیای     بیا مصیالح   و نمیای جیانبی   نماسازی مشرف به حیاط همسایه  -2-7-31

 االجراست. عهده مالک بوده و الزم ختمانهای همسایه بهسا
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 ضوابط عمومی احداث بنا  -2-8

سطح مجاز ساختمانی در صیورتی کیه از ییک طیرف     سطوح ایوان و بالکن، در محاسبه   -2-8-1

1بسته باشد 
2
2مساحت آن و چنانچه طرفین آن بسته باشد  

3
حت آن و چنانچه کلییه  مسا 

جهات آن به وسیله دیوار، شیشه یا شبکه مسدود باشید تمیام سیطح آن جیزء سیطح زیربنیا       

 شود. محسوب می

و پارکینیگ  که برای انبار، محیل تأسیسیات و   مشروط به این و سایر طبقاتزیرزمین و پیلوت   -2-8-2

 د شد.در نظر گرفته شده باشد، جزء تراکم ساختمانی محسوب نخواهفضاهای عمومی 

  گردد. خصوصی در طبقات جزء تراکم ساختمانی محسوب می منضم به واحدهاانباری  تبصره :

 متر تجاوز نماید. 24/1حداکثر ارتفاع سطح تمام شده سقف زیرزمین از کف معبر نبایستی از   -2-8-3

 باشد. می 44/2حداکثر و  2 رد مجازاموارتفاع مفید زیرزمین جهت استفاده حداقل  تبصره:

باشد و ارتفاع آن از آخرین حد  و کولر جزء سطح ساختمانی و ارتفاع مجاز نمی منبع آب پوشش  -2-8-4

 متر تجاوز نماید. 24/2ارتفاع مجاز نبایستی از 

درصد طول پالك متصیل )شیمالی ی     44تواند ارتفاعی بیشتر از  احداث بنا در کلیه قطعات نمی -2-8-2

حداث طبقات بایستی تیا رسییدن بیه    جنوبی، شرقی ی غربی( آن را داشته باشد و در صورت ا 

درجه تابش خورشیید آزاد   42نشینی نماید تا زاویه  درصد طول پالك متصل عقب 44میزان 

 بماند.

 

 

 

 

 

در حاشیه معیابر عمیومی و در اجیرای طراحیی     حریم تجاری صورت ایجاد و احداث رواق در   -2-8-6

حیرائم  و هیا   اقسازی مصوب مشروط به اضافه شدن سطح این رو های بدنه طرح وشهری 

مجیاز محاسیبه    یا تیراکم سیاختمان  ی اشغالآنها جزو سطح به فضای عمومی شهر، سطح 

 نخواهد شد.

متیر تجیاوز ننمایید،     34/3در کلیه حالتها در طبقه همکف در صورتی که ارتفاع این طبقیه از    -2-8-2

ن در درصد سطح اشغال مجاز محدودیتی در مکان استقرار این طبقه در ملک وجود ندارد. لیک

 24طبقات مالک موظف است بنای خود را در حد سطح مجاز اشغال هر طبقیه در محیدوده   
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بیا رعاییت   هیای شیرقی ی غربیی(      درصد طولی قطعه در شمال یا شرق یا غرب )در پیالك 

 احداث بنا نماید.همجواری 

 پله برای دسترسی طبقات فوقانی از طریق فضای باز میورد لیزوم قطعیات غیرمجیاز     ایجاد راه  -2-8-8

 است.

تراز کردن خط آسمان بنا با خط آسیمان بناهیای مجیاور     انداز بام برای هم اضافه ارتفاع دست  -2-8-1

انداز  ارتفاع مجاز دست قلبالمانع است و جز و حداکثر ارتفاع مجاز محسوب نخواهد شد. حدا

 باشد. میمتر 1و حداکثر سانتیمتر  84

  انداز الزامی است. توساز دس ایمنی در طراحی و ساخت مسائلرعایت  تبصره:

 الزامی است. 2844نامه  ئین و آساختمان  مباحث مقررات ملیکلیه طراحی ساختمان، رعایت در  -2-8-14

 متر بیشتر باشد. 2/2از از کف حیاط ارتفاع دیوار محوطه پالك نبایستی  -2-8-11

 ایجاد دسترسی برای کلیه واحدهای مسکونی به حیاط، در هر حالت الزامی است. -2-8-12

 باشد. ارج از حد مالکیت و در زیرگذرها مجاز نمیایجاد زیرزمین خ -2-8-13

باشید،   های جانبی بناها مجاز نمی ها و نقاشیهای تبلیغاتی در بدنه نصب تابلو اعالنات و نوشته -2-8-14

 شود. مگر مواردی که رأسا  توسط شهرداری انجام می

 طرف معبر ممنوع است.  رو و درب حیاط( به بازشو )درب ماشین -2-8-12

ر طبقه همکف که به منظور ایجاد ورودی یا معبیر سرپوشییده عمیومی    ها د نشینی کلیه عقب -2-8-16

اتصال به گیذر   ختالف ارتفاع با گذر داشته و بامتر ا 6/4در صورتیکه حداکثر گردد،  ایجاد می

 عمومی باشد جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.

محسوب  شود جزء زیربنا سطح پلکانی که صرفا  به منظور خروج اضطراری طراحی و اجرا می -2-8-12

 شود. نمی
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 سایر ضوابط عمومی  -2-9

احداث ساختمان پست ترانسفورماتور برق و ساختمان جهت دسیتگاههای تلفین شیهری     -2-1-1

مجیاز   هیای شیهری   کیاربری )بدون فضای اداری( و ایستگاه تقلییل فشیار گیاز در کلییه     

نشیانی و خیدمات ایمنیی     باشد. بدیهی است رعایت ضوابط ایمنی موردنظر اداره آتیش  می

الزم به توضیح است احداث فضیای فیوق در معیابر عمیومی در      اری ضروری است.شهرد

 روها ممنوع است.  پیاده

ریب و یا احداث ساختمانهای جدید و یا الحاق ساختمان دیگر با هر نوع کاربری به هرگونه تخ  -2-1-2

 ساختمان قبل و تغییرات اساسی ساختمان بایستی با مجوز شهرداری انجام پذیرد.

باشید،   و تغیییر عملکیردی فضیا میی     هکه منجر به تغییر سیاز و تغییرات عمیرات تهر گونه   -2-1-3

  باشد. نیازمند اخذ مجوز از شهرداری می

و شهرسیازی   راهپا از تصویب این ضوابط در کمیسییون میاده پینج قیانون تأسییا وزارت       -2-1-4

اتی، گیرد و چنانچه تغییر و یا اصالح و مالك عمل شهرداری قرار می جاریجایگزین ضوابط 

 بایست موارد مجددا  به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد. موردنیاز باشد می

 الزامی است. کاربری هانشانی و خدمات ایمنی در کلیه  رعایت ضوابط آتش  -2-1-2

در صورتیکه یک قطعه مالکیت مشمول چند نوع ضابطه گردد بیاالترین ارجحییت شیامل      -2-1-6

 گردد. ضوابط عمومی می

  . ه گذرهای عمومی ممنوع استهدایت هر نوع فاضالب ب  -2-1-2

های زلزلیه و حیریم درجیه ییک آنهیا       های مهم و حساس بر روی گسل استقرار ساختمان  -2-1-8

 ممنوع است. 

ی هیا  محوطیه  و آثار هیکل دری( بازساز وی نوساز ،یبهساز اء،یاح مرمت،) وساز ساخت ضوابط  -2-1-1

 مصیوب  مقررات و ضوابط تابعی فرهنگ راثیم سازمان توسط شده ثبتی فرهنگ وی خیتار

 . بود خواهدی فرهنگ راثیم

سازی این ابنیه و  تغییر در نمای ابنیه ارزشمند تاریخی ممنوع، و هرگونه اقدام برای ایمن -2-1-14

 تغییرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی هیا  حوطیه م شیامل ی فرهنگ وی خیتار یی  عیطب راثیمی اجزا و عناصر هیکل از حفاظت  -2-1-11

 وی میقید  باغیات  ،یخیتیار  یی  عی یطبی محورها ،یخیتاری ها مجموعه و ها بافت ،یباستان

 . استی الزام ها، چشمه و قنوات

 منظور به شوند، یمیی شناسا ندهیآ در کهیی ها محوطه و شدهیی شناسای باستانی ها محوطهی آزادساز :3 تبصره

 . استی الزام حفاظت، و کاوش

 مقررات و ضوابط تیرعا و مجوز کسب با شده، ثبت آثار میحر یا و مجاورت در وساز ساخت هگون هر :2 تبصره

 .  است مجازی گردشگر وی فرهنگ راثیم سازمان

و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی  دیلبضوابط و مقررات مربوط به ت  -2-1-12

زمین شیهری مصیوب    14ه کشاورزی و آیش در محدوده شهری براساس دستورالعمل ماد

های بعدی و با رعایت ضوابط ذکر شده مجاز است. بدیهی است  و اصالحیه 22/4/24مورخ 

در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربری حسب مورد در کمیسیون ماده پنج و همراه با نحوه 

ت گیری قرار خواهد گرفت. در اجرای این ضوابط الزم اسی  تأمین خدمات الزم مورد تصمیم

رعایت گردد. همچنین قیانون   1321قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

و اصالحیه  31/4/24ها در خارج از محدوده شهری مورخ  حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

االجیرا   وری آنهیا الزم  ها و تیداوم بهیره   به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ 1/8/82

   باشد.  می

جیویی در مصیرف    مقررات ملی ساختمان اییران موضیوع صیرفه    11مبحث  ضوابط رعایت -2-1-13

 انرژی در طراحی ساختمان الزامی است.

در طراحی تأسیسات مکانیکی و برقی و نحوه انتخاب مصالح استاندارد رعایت مفاد مباحیث   -2-1-14

مقررات ملی سیاختمان اییران شیامل تأسیسیات برقیی، تهوییه        11، 12، 16، 12، 14، 13

 جویی در مصرف انرژی الزامی است. کشی گاز و صرفه سات بهداشتی، لولهمطبوع، تأسی
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 یمسکون یضوابط اراضفصل سوم: 

 ( یعیخرد و تجم اسی)مق یچندخانوار -3-1

 .باشند یمجاز به احداث بنا م لیو ضوابط ذ طیکه در محدوده شهر قرار دارند طبق شرا یقطعات مسکون هیکل

حداقل عرض محور 
(x) 

  مساحت قطعه
 (S))متر مربع(

حداکثر سطح 
 اشغال  )درصد(

حداکثر تراکم 
 )درصد(

حداکثر ارتفاع 
 )متر(

حداکثر تعداد 
 طبقات 

حداقل فضای باز 
برای هر واحد 

 مسکونی

14  x  6 
  244کمتر از 

  244بیشتر از مساوی و 
24 
24 

144 
124 

14 
13 

2 
3 34 

16  x  14 
  244کمتر از 

  244بیشتر از  و یمساو
  344بیشتر از  و یمساو

24 
24 
24 

144 
124 
244 

14 
13 
16 

2 
3 
4 

34 

16  x   244کمتر از  
  244بیشتر از  و یمساو

24 
24 

124 
244 

13 
16 

3 
4 22 

ضی و رعایت حق عموم شهروندان در رابطه با ایجاد تراکم باال در تمام    برداری مالکین از ارا سازی بهره * جهت یکسان

درصد بوده و مازاد بر آن در صورت تطابق منطقه مسکونی موردنظر بـا ضـوابط و    121تراکم مجاز پایه مناطق شهر، 

دستورالعمل مصـوب مربوطـه بـه منظـور ایجـاد و       براساس یشهر و شهردار یشورا دیمقررات مربوطه با صالحد

حـداث مراکـز ورزشـی ـ     احداث خدمات موردنیاز شهری )از جمله فضای سبز ـ پارک و بازی کودکـان، کمـک بـه ا    

 آموزشی و فرهنگی( از مالک عوارض مازاد تراکم دریافت گردد.  

 

 یهیر طبقیه مسیکون    یمتیر بیرا   24/3پناه و  جان متریسانت 24 لوت،یارتفاع پ 84/2ها با احتساب  حداکثر ارتفاع : 3تبصره 

 است. دهیمحاسبه گرد

مت منتهی به فضای باز )حیاط( قطعه مالکیت حداکثر به مییزان  آمدگی بناها در کلیه طبقات فوقانی در س پیش : 2تبصره 

گییر بیا رعاییت ضیوابط      متر مازاد بر میزان مجاز ساخت مشروط بر استفاده صرفا  به عنوان تراس یا آفتیاب  24/1

 اشراف بالمانع است.

منیوط بیه احیراز تمیامی شیرایط       (1-3بند )بینی شده در جدول  های پیش استفاده از تراکم -1-3-3

تحقیق  عدم پارکینگ موردنیاز( بوده و در صورت  وپیشنهادی  حت قطعه و عرض گذر)مسا

 گردد. هر یک به تناسب از میزان تراکم مندرج در جدول کاسته می

چنانچه رعایت حداقل فضای باز با افزایش تعداد طبقات، علیرغم کاهش سطح اشغال طرح منافیات   -1-3-2

 حداقل فضای باز تقلیل یابد.باید تا حدتطابق با تعداد واحدهایا داشته باشد، تراکم ساختمانی 

 باشد.  مترمربع می 22 مسکونیهر واحد  دیحداقل مساحت مف   -1-3-1
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 در هر طبقه است. امل مجموع زیربنای مفید و نورگیرسطح اشغال ش -1-3-4

ساختمان در کلیه قطعات )اعم از زیربنای مفید و غیرمفید( مسکونی حیداکثر   زیربنایسطح    -1-3-5

ضمن رعایت حقیوق  ها  گذاری در تمامی پالك محل تودهیین گردیده است، درصد تع 24تا 

درصید شیمال    24و طبقات مجاز، صرفا  در محدوده همسایگی و رعایت حداکثر سطح اشغال 

بندی امکیان اسیتقرار بنیا در شیمال      شود و در صورتی که به دلیل پالك طول پالك تعیین می

ختمان با رعایت موارد فوق به تشخیص شهرداری در ملک وجود نداشته باشد، نحوه استقرار سا

 گردد. شرق و یا غرب پالك تعیین می

درصید   14پارکینگ حداکثر تیا  تأمین ن ساختمانهای مسکونی جهت زیرزمی اشغالمیزان سطح    -1-3-6

 مجاز است. بیشتر از سطح اشغال

 برای ساختمانهای سه طبقه روی پیلوت و باالتر نصب آسانسور الزامی است. -1-3-7

ساختمانهای مسکونی رعایت ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان که توسیط مراجیع   کلیه  در -1-3-8

ذیصالح و ذیربط ارائه گردیده الزامی است و در هنگام صدور پروانه ساختمانی بایسیتی بیه   

 تأئید آنها برسد.

های قابل رویت ساختمانهای مسکونی الزامی است و در مناطقی که بیه   نماسازی کلیه بدنه -1-3-9

االجرا باشد موضوع بایستی  شهرداری استفاده از مصالح همگون و هم شکل الزمتشخیص 

 در پروانه ساختمانی درج گردد.

 االجرا است. به عهده مالک بوده و الزمبا استفاده از مصالح مناسب نماسازی مشرف به حیاط همسایه  تبصره :

راضی تفکیک شیده قبلیی   به استناد مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تجمیع ا  -1-3-31

ازاء هر تجمیع از ضوابط تشویقی کیه توسیط شیورای     مورد تشویق بوده و مالکین اراضی به

 گردند. مند می گردد بهره می تصویباسالمی شهر 

گردد ده درصد به میزان تراکم  ازاء هر قطعه که با یک قطعه پایه تجمیع می گردد به در این رابطه پیشنهاد می تبصره:

  فزوده گردد.پایه ا

 پذیر باشد. دسترسی به فضای باز و آزاد باید برای کلیه واحدها امکان  -1-3-33

% فضای آزاد باید بیه فضیای سیبز اختصیاص یابید. ایین موضیوع بایسیتی در         24حداقل   -1-3-32

 های طبقه همکف ارائه شده به شهرداری نیز باید منعکا گردد. نقشه

 باشد. ر عمومی تحت هیچ عنوان مجاز نمیرو در معاب ایجاد ناودانی آب باران و مجاری آب  -1-3-31
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 هیای   و سیایر تأسیسیات در نقشیه   در هر مجموعه الزم است محل کنتور آب، برق و گیاز    -1-3-34

 مشخص گردد.مربوطه 

 باشد. می سانتیمتر 124واحد و بیشتر  8و در ساختمانهای سانتیمتر  114عرض پله حداقل   -1-3-35

از شود طراحیی پییش فضیای ورودی    که در یک پاگرد بیش از یک درب واحد ب در صورتی  -1-3-36

 برای هر واحد الزامی است.

 ورودی آسانسور نباید مستقیما  در پاگرد پله باز شود.  -1-3-37

 باشد. احداث آسانسور در میان دستگاه پله ممنوع می  -1-3-38

 باشد. احداث درب سرتاسری در گذر جهت دسترسی به پارکینگ ممنوع می  -1-3-39

 باشد. پخ گذر ممنوع می دریا هر دسترسی دیگر احداث درب پارکینگ   -1-3-21
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 خدماتی     –های تجاری  : استفاده  چهارم فصل

 ای )خرید روزانه(  تجاری محله -4-1

 خدمات مختلط شهری )تجاری، خدماتی، مسکونی(  -4-2

 1 –های متمرکز )مجتمع کارگاهی( و تعمیرگاهی )غیرمزاحم شهری( ك  کارگاه -4-3

 2 –های نیمه مزاحم شهری ك  کارگاه -4-4

 ها ونقل و انبار حمل -4-2

گردد. بدیهی است که رعایت آنها از طرف  الذکر به شرح ذیل ارائه می ضوابط مربوط به هریک از کدهای فوق

باشد. رعاییت   الرعایه می های صادره از طرف شهرداری الزم مالکین اعم از خصوصی و عمومی براساس پروانه

 فوق الزامی است. های  این گزارش در کلیه کاربری 2کلیه ضوابط و مقررات عمومی فصل 
 
 ای  تجاری محله -4-1

برای ایجاد رفاه بیشتر اهالی در بافتهای مسکونی و دسترسی آسان به مایحتاج روزانیه زنیدگی شیهرداری مجیاز     

 مناطق مسکونی با ضوابط ذیل اجازه احداث اینگونه واحدها را صادر نماید. شد باتوجه به نیازهای هر محله دربا می

متیر   12ای بیا حیداقل عیرض     ای فقط در بر معابر محلیه  حداث واحدهای تجاری محلها( موقعیت: 4-1-1

 باشد. مجاز می

 22درصد سطح مجاز زیربنای پالك درطبقه همکف و تاسیطح حیداقل    22حداکثر  زیربنا: ( سطح4-1-2

 باشد.  و تراکم ساختمانی بر اساس ضوابط مسکونی می مترمربع 24مترمربع و حداکثر 

مترمربیع   144درصد زیربنای مجاز طبقیه همکیف باشید از     24مترمربع باشد و  244چه قطعه زمینی چنان مثال:

 یابد. مترمربع به زیربنای مسکونی اختصاص می 22مترمربع به تجاری و  22سطح مجاز زیربنا 

 احداث واحدهای تجاری در محدوده فضای باز پالك ممنوع است.  تبصره:

  . گیرد مربوطه انجام اث اینگونه واحدهابایستی به تشخیص شهرداری و صنفلزوم احد احداث:مجوز( 4-1-3

، شیامل عملکردهیای   گردنید  بنیدی میی   ای که شامل ایین دسیته   خدمات روزانه (  نوع خدمات:4-1-4

 . باشد میخواروبار، میوه و سبزی، قصابی، نانوایی و امثالهم 

قی سطح مجاز زیربنا در طبقه همکیف و سیایر   عملکرد تجاری فقط در طبقه همکف بوده و ماب  (4-1-5

 باشد. طبقات تابع کد مسکونی آن قطعه می

 بینی پارکینگ طبق ضوابط پارکینگ الزامی است.  پیش  (4-1-6
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 در هر قطعه مالکیت صرفا  یک واحد تجاری تا سقف حداکثر سطح اشغال مجاز است. (4-1-7

باشد و حداقل عرض دهنه تجاری  متر می 4ر و حداکثر مت 3ای حداقل  ارتفاع مفید تجاری محله (4-1-8

 باشد.  متر می 3

  باشد ای با شرایط ذیل مجاز می احداث تجاری متمرکز محله( 4-1-9

باشید و بقییه سیطح     درصد کل سطح زمین میی  24سطح اشغال در اینگونه قطعات  (4-1-9-1

 بایستی بعنوان فضای آزاد و سبز باقی بماند. 

باشید. )احیداث مسیکونی     ای فقط در طبقه همکف مجاز می تجاری محله ث واحداحدا( 4-1-9-2

 ممنوع است(.

 مترمربع است. 24ها  حداقل سطح تفکیک واحدهای تجاری در این مجموعه (4-1-9-3

در شرایط خاص از جمله عوارض زمین ی شیب و محدودیت فضا، امکیان احیداث تجیاری در دو طبقیه       تبصره:

 تجاری پا از تأیید کمیسیون ماده پنج بالمانع است.  صرفا  و با کاربری

 باشد. متر می 4و حداکثر  3ها حداقل  ارتفاع مفید واحدهای تجاری در این مجموعه (4-1-9-4

 سانتیمتر باالتر از رقوم کف مجاز است. 22ارتفاع کف ورودی فضاهای تجاری فقط تا  (4-1-9-5

 رض دید عمومی قرار دارند باید نماسازی گردد.کلیه سطوح خارجی بنا که در مع (4-1-9-6

 بینی پارکینگ طبق ضوابط پارکینگ الزامی است. پیش( 4-1-9-7

 رعایت ضوابط اشراف برای کلیه واحدهای تجاری الزامی است.( 4-1-9-8

 بام برای افراد متفرقه در مجموعه تجاری ممنوع است.  دسترسی به پشت (4-1-9-9

 باشد. زیرزمین معادل سطح اشغال در طبقه همکف مجاز میحداکثر سطح  (4-1-9-11

 احداث واحد تجاری در زیرزمین ممنوع است.( 4-1-9-11

های بهداشتی، سیردخانه   کاربری مجاز در زیرزمین شامل انبار، موتورخانه، سرویا( 4-1-9-12

 باشد. های مشابه می و کاربری

 باشد. نشانی بالمانع می یت ضوابط سازمان آتشاحداث موتورخانه در زیرزمین منوط به رعا تبصره:
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 ( خدمات مختلط شهری )تجاری ـ خدماتی ـ مسکونی( 4-2

گذاری  تعدادی از محورهای ویژه شهر که پتانسیل و ارزش باال از نظر سرمایه ایج در طرح جامع و تفصیلی شهر

محورهیا شیامل خیابانهیای بسییج،      که ایین  و احداث مراکز مختلط تجاری ی خدماتی ی مسکونی را دارا هستند  

 باشد: ضوابط اجرای اینگونه واحدها به شرح ذیل می حسین قاضی عضد و شهدا بوده و امام

 های مجاز در کد مسکونی مجاور کلیه استفاده (4-2-1

بارعایت ضوابط سیایه انیدازی   درصد مساحت زمین  64حداکثر سطح اشغال برای استفاده تجاری  (4-2-2

 جواری هاهم واشراف و

تراکم سیاختمانی مسیکونی محیدوده میوردنظر و بیا       احداکثر تراکم ساختمانی مجاز برابر است ب( 4-2-3

 رعایت کلیه ضوابط کد مسکونی مربوطه.

و کیاربری   با مسکونی در یک طبقه مجاز نبودهکاربری تجاری ی خدماتی  اختالطی از در تمامی حاالت احداث  تبصره:

 باالتر از تجاری ی خدماتی مجاز است.  مسکونی صرفا  در طبقات

متیر و   2مترمربع و معادل حیداقل دهانیه )عیرض(     44حداقل مساحت یک واحد تجاری شهری  (4-2-4

 باشد. متر می 8حداقل عمق 

 چنانچه رعایت حداقل سطح مجاز به دلیل قانونی و یا فنی مقدور نباشد طبق ضوابط عمومی بایستی عمل گردد. :1تبصره 

ها با رعایت حداقل، محدودیتی ندارد، مشروط بر اینکه دسترسی کیاربری از بیر محیور     عمق اینگونه کاربری :2 تبصره

 باشد، ممنوع است(.  های پشت که دارای کاربری مسکونی می کوچه از اصلی صورت پذیرد )دسترسی

 باشد. حداکثر ارتفاع مجاز تابع کد مسکونی مجاور می( 4-2-5

 باشد. متر می 2/4و حداکثر  2/3د طبقه همکف برای واحدهای منفرد حداقل ارتفاع مفی (4-2-6

در صورتی که قسمتی از مالکیت برای تجاری استفاده شود مازاد آن تابع کد مسیکونی مجیاور    (4-2-7

 خواهد بود. 

 بینی پارکینگ طبق ضوابط پارکینگ الزامی است  پیش (4-2-8

 الذکر مجاز است. و عمق محورهای فوقاحداث پارکینگ عمومی در بدنه  (4-2-9

تیا دو   های برای مجموعههای تجاری حداقل عرض نورگیر، پاسیو یا حیاط مرکزی  در مجموعه( 4-2-11

 باشد. متر می 2طبقه متر و تا چهار  2طبقه 

الیذکر جیزو    های مرکزی مشروط به رعایت حداقل عرض موضوع فوق سطح نورگیرها، پاسیوها و حیاط تبصره:

 گردد. ربنا محسوب نمیزی

گردد تمام عملکردهای تجاری شهری و خدمات سازگار با  بندی می خدماتی که شامل این دسته (4-2-11

  باشد. می مجموعه
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 هرگونه ورودی از داخل مجموعه تجاری به طبقات مسکونی ممنوع است. (4-2-12

سردخانه، کارگاه تعمیرات های بهداشتی،  احداث پارکینگ، انبار، موتورخانه، سرویا (4-2-13

 و نگهداری ساختمان در طبقات زیرزمین بالمانع است.

 باشد. نشانی می احداث موتورخانه مشروط به رعایت ضوابط سازمان آتش تبصره:

 بایستی از داخل قطعه مالکیت به طبقات باال صورت گیرد. دسترسی زیرزمین صرفا  می( 4-2-14

ز زیرزمین به داخل خیابان و یا کوچه و یا فضیاهای عمیومی   ایجاد پنجره یا بازشو ا (4-2-15

  .مجاور مجاز نیست

بایست امکان بارگیری و تخلیه به نحوی صیورت   برای تمامی واحدهای تجاری می (4-2-16

 گیرد که اختاللی در شبکه معابر اصلی ایجاد ننماید.

)بیا نییم    متر 6داکثر و ح 2/3ارتفاع مفید طبقه همکف در مجموعه تجاری حداقل  (4-2-17

 باشد. می طبقه(

 باشد. ارتفاع مفید طبقات مسکونی تابع ضوابط کد مسکونی مجاور می( 4-2-18

گیرد بایستی با هماهنگی  کلیه سطوح خارجی بنا که در معرض دید عمومی قرار می( 4-2-19

 شهرداری و ضوابط و مقررات عمومی نماسازی گردد.

 باشد. معادل سطح طبقه همکف میحداکثر سطح زیرزمین ( 4-2-21

متر  2/3متر، حداقل عرض راهرو اصلی در طبقه همکف  4حداقل عرض ورودی پاساژ ( 4-2-21

متیر، حیداقل    3ها در طبقات به صورت دوطرفه  و حداقل عرض عبوری مقابل مغازه

 باشد. متر می 2/2متر و حداقل عرض پله  2/2عرض راهروهای فرعی 

 یستم برق اضطراری الزامی است.بینی س  پیش( 4-2-22

مترمربع زیربنا  244تأمین و ایجاد سرویسهای بهداشتی با تهویه کافی برحسب هر  (4-2-23

 حداقل یک زوج الزامی است.

استقرار مطب پزشکان و کلیه حِرف وابسته به آن از جمله مراکز آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، ( 4-2-24

مجتمع و یا منفرد عالوه بیر مراکیز نیواحی در     اسکن، سونوگرافی و... بصورت سیتی

بیا رعاییت کلییه ضیوابط و مقیررات طیرح       مورد اشاره  یشهرمجاورت محورهای 

اندازی، اشراف و تیأمین پارکینیگ و پیا از دریافیت مجیوز از       تفصیلی بویژه سایه

 باشد.   شهرداری و سایر مجوزهای مورد نیاز مجاز می

 باشد.  ها در محورهای مختلط شهری تابع ضوابط ساختمانی این محورها می کاربری ضوابط ساختمانی اینگونه: 1تبصره 

های مسکونی با رعایت ضوابط ساختمانی و شهرسیازی و در بیر معیابر بیا      ایجاد مطب پزشک منفرد در بافت :2تبصره 

 اشد.    ب صالح و با تأیید شهرداری مجاز می متر با اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی 12عرض حداقل 
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 (1 –)ک  های متمرکز )مجتمع کارگاهی( و تعمیرگاهی غیرمزاحم شهری ( کارگاه4-3

های تولید کوچک و خدمات تعمیراتی سازگار با محیط  های غیرمزاحم شهری به منظور فعالیت کارگاه

 استانداردهایشهری و همچنین تأسیسات شهری موردنیاز با رعایت ضوابط و مقررات ذکر شده ذیل و 

توانند در  سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با هر گونه آلودگی مانند صدا، لرزش، فاضالب، بو می

 های پیشنهادی مصوب استقرار یابند.  محوطه

 درصد کل مساحت زمین. 24سطح زیربنا حداکثر  -4-3-1

 درصد مساحت کل زمین در دو طبقه. 144تراکم سطح ساختمانی حداکثر  -4-3-2

 صرفا  برای فضای جانبی کارگاه مجاز خواهد بود.  احداث طبقه دوم تبصره:

 باشد. متر باالتر از کف معبر می 1ارتفاع اینگونه واحدها  -4-3-3

نشینی از قطعات مالکیت همجوار با کاربری غیرکارگاهی و از بر نهایی خیابان  میزان عقب -4-3-4

 متر الزامی است. 2/3اصلی 

 الزامی است.پارکینگ رعایت حداقل پارکینگ در محدوده کارگاهی طبق ضوابط  -4-3-2

 گردد.  ها براساس طرح تفکیکی مصوب تعیین می ابعاد و مساحت و نحوه همجواری کاربری -4-3-6

 محیطی بالمانع است.   احداث انباری ی تأسیسات ویژه، در زیرزمین مشروط بر مجوز زیست تبصره:

ر براساس گردند برحسب نوع استفاده و موقعیت استقرا بندی می خدماتی که شامل این دسته -4-3-2

ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و مراکز خدماتی اعالم شده از طرف سازمان حفاظت 

 باشد. می ( 1پیوست شماره )  محیط زیست )معاون تحقیقات( به شرح

هرگونه احداث واحد مسکونی در منطقه فوق ممنوع است مگر در حد یک واحد مسکونی و  -4-3-8

 مترمربع 62ها به میزان حداکثر  رگاهصرفا  جهت سکونت سرایدار و نگهبانی کا

خانه ی فروشگاه ی نمازخانه، بانک در دو  احداث واحدهای خدماتی مانند رستوران ی قهوه -4-3-1

طبقه و همچنین پارکینگ و خدمات جنبی دیگر به تشخیص شهرداری با منظور نمودن در 

 باشد. طرح مصوب مجاز می

 است. هر گونه تفکیک مجدد در منطقه کارگاهی ممنوع   -4-3-14
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 (2 –های نیمه مزاحم شهری )ک  ( کارگاه4-4

های نیمه مزاحم شهری  های ترافیکی ناشی از وجود کارگاه محیطی و مزاحمت های زیست باتوجه به آلودگی

ها از سیطح شیهر و متمرکیز     ها و مصوبات موجود مبنی بر خارج نمودن اینگونه کاربری و بنابر دستورالعمل

و با امکیان   شهر هایی در حریم محدوده ایج های مناسب در طرح جامع و تفصیلی شهر ننمودن آنها در مکا

رعاییت  توسعه بیشتر برای این منظور در نظر گرفته شده است. برای استفاده بهینیه از فضیای میوردنظر و    

 های فوق ضرورت دارد برحسب موضوع مطالعات خیاص  ضوابط و معیارهای ساختمانی برای هریک از محدوده

 صورت پذیرد و طرح پیشنهادی با رعایت موارد ذیل به تأیید مراجع قانونی رسانیده شود. 

 درصد کل مساحت زمین 24حداکثر  سطح زیربنا:  -4-4-1

 درصد مساحت کل زمین در دو طبقه  144حداکثر تراکم ساختمانی:   -4-4-2

 هد بود احداث طبقه دوم صرفا  برای فضای جانبی کارگاه مجاز خوا تبصره:

 باشد.  متر باالتر از کف معبر می 1حداکثر ارتفاع اینگونه واحدها ارتفاع:   -4-4-3

نشیینی الزامیی نیسیت لییکن در طبقیات       متر جهت عقب 2/4در طبقه همکف تا ارتفاع  -4-4-4

 های مجاور با نظر شهرداری رعایت گردد.  فوقانی بر ساختمان

 گردد.  یکی مصوب تعیین میابعاد و مساحت براساس طرح تفک -4-4-5

گردند طبق ضوابط و معیارهای سازمان حفاظیت محییط    بندی می خدماتی که شامل این دسته -4-4-6

 باشد. ها و صنایع منتشره از طرف آن سازمان می زیست و براساس جداول نحوه استقرار کارگاه

ها  سرایدار کارگاه در منطقه فوق احداث واحد مسکونی ممنوع است مگر در حد سکونت -4-4-7

 مترمربع خواهد بود. 62ازاء هر پالك حداکثر  که به

خانه، فروشگاه، نمازخانه، بانیک، پارکینیگ و    احداث واحدهای خدماتی مانند رستوران، قهوه -4-4-8

 باشد.  خدمات جنبی دیگر به تشخیص شهرداری با منظور نمودن در طرح مصوب مجاز می

 در منطقه کارگاهی ممنوع است.  هر گونه تفکیک محور -4-4-9
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 ونقل و انبار  (  ضوابط مربوط به کاربری حمل4-5

ونقل و انبار در خارج از محدوده شهر، در حریم پیشنهاد گردیده  در مطالعات طرح جامع و تفصیلی مراکز عمده حمل

شهر بر اساس ضوابط و مقررات ونقل که انتقال آنها به خارج از محدوده  است، لذا آن دسته از کاربریهای حمل

بایست ضمن مطالعه و طراحی متمرکز، از ضوابط و مقررات  زیست ضرورت دارد، می سازمان حفاظت محیط

ساختمانی منطبق بر مطالعات برخوردار گردند، لذا در این بخش عمدتا  ضوابط و مقررات ساختمانی آن دسته از 

 گردد. ر محدوده شهری مجوز احداث بنا داشته باشند، ارائه میتوانند د ونقل و انبار که می کاربریهای حمل

تعمیرگاه وسائط نقلیه سنگین،  و های بار، گاراژها، پارکینگهای روباز استقرار پایانه(  4-5-1

 باشد. توفقگاه و انبارهای بزرگ در محدوده شهری مجاز نمی

بایست به مناطق  اند، می و تفصیلی تثبیت گردیدهچنانچه در طرح جامع  1-2-4کلیه کاربریهای موضوع بند  :تبصره

 بینی شده در طرح جامع انتقال یابند و عملکردشان به کاربریهای مجاز در طرح تغییر یابد. پیش

با ارائه  وتفصیلی بینی شده در طرح جامع پیش صرفا  در محلهای مسافربری  استقرار پایانه(  4-5-2

 باشد. حیطی و با تأیید کمیسیون ماده پنج مجاز میم گزارش توجیهی در خصوص مسائل زیست

ونقل و انبار  حملضوابط مربوط به حداقل تفکیک زمین و سطح اشغال کاربریهای (  4-5-3

 مجاز در محدوده شهری 

 باشد. مترمربع می 2244ونقل و انبارها  حداقل قطعه زمین برای کاربری حمل -4-2-3-1

 وساز طبق ضوابط را خواهند داشت.   جوزساختکلیه سطوح تفکیک شده قبلی مصوب م: 1تبصره 

 عملکردها در یک قطعه مجاز است. )پراکندگی کاربری ممنوع است(  در هر یک از مراکز فوق، تجمع :2تبصره 

 باشد. درصد می 34ونقل  اشغال در عملکردهای پایانه حمل سطح ضریب  -4-2-3-2

 درصد است. 64ونقل  های حمل حداکثر تراکم ساختمانی پایانه  -4-2-3-3

 باشد.  درصد می 64حداکثر سطح اشغال در عملکردهای پارکینگ و انبار   -4-2-3-4

 124حداکثر تراکم ساختمانی جهت انبارهای مجاز به استقرار در محدوده شهر  -4-2-3-2

 باشد درصد در دو طبقه می

 باشد. احداث زیرزمین در کاربری انبار به میزان سطح اشغال مجاز بالمانع می تبصره:

 باشد. درصد می 344جهت پارکینگ  حداکثر تراکم ساختمانی -4-2-3-6

رقوم کف معبر مجاور از طبقه  2متر در  12حداکثر ارتفاع در کاربری پارکینگ  -4-2-3-2

 باشد. می

های مسافربری رعایت کلیه شرایط الزم برای امکان تردد  در محوطه پایانه -4-2-3-8

 معلوالن جسمی ی حرکتی الزامی است.
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مسافربری   بار و پایانه وتره وجود باند سبز در اطراف محدوده میدان میوه -4-2-3-1

های باربری مطابق آنچه که در طرح تفصیلی مصوب  شهری و پایانه برون

طرح تفصیلی  دربینی باند سبز  جانمایی گردیده الزامی است. در صورت عدم پیش

 متر در اطراف زمین مورد نظر الزامی است.  6ایجاد باند سبز با عرض حداقل 

برات ی هتل و استراحتگاه ی مراکز بهداشت مراکز فروش ی پست و مخا احداث -4-2-3-14

مجاز ها  و درمان ی تأسیسات رفاهی و خدماتی ی سوختگیری مخصوص پایانه

 باشد. می

 گردد.  سطح مراکز فوق در محدوده سطح اشتغال مجاز و جزء تراکم ساختمانی مجاز محسوب می تبصره:

 برسد. ونقل باید به تأیید کمیسیون ماده پنج های حمل طرح پایانه -4-2-3-11

بینی شده در طرح جامع و تفصیلی،  حمل ونقل و انبار پیش محدوده هایدر  -4-2-3-12

ازای هر  احداث واحد مسکونی ممنوع است مگر در حد سکونت سرایدار که به

 مترمربع خواهد بود.  62پالك حداکثر 
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 های خدماتی در سطح محله، ناحیه و شهر   : استفادهپنجمفصل 

 گردد.. ی خدماتی در شهر از محله شروع و پا از آن ناحیه و در آخرین مرحله به شهر ختم میها استفاده

 ای ای ی ناحیه ها به تفکیک سطوح تقسیمات محله جدول عملکردهای مجاز کاربری

  مقیاس نوع کاربری

 آموزشی
 مهد کودك، آمادگی ی دبستان  محله 

 دانشگاهی تان و پیشکالسهای سوادآموزی، راهنمایی، دبیرس ناحیه

 ورزشی
 های بازی کوچک )روباز( زمین محله 

 های کوچک ورزشی، استخرها های ورزشی و سالن زمین ناحیه

 درمانی
 مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها  محله 

 ها کلینیک پلی ناحیه

 فرهنگی
 ییی محله 

 های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سینما  نونهای اجتماعات کوچک، کا ها، سالن کتابخانه ناحیه

پارك و 

 فضای سبز

 ای  پارك محله محله 

 ای  پارك ناحیه ناحیه

 مذهبی
 ها  ها و فاطمیه مساجد، حسینیه محله 

 ها ها و فاطمیه حسینیه ناحیه

 

 ای  ( خدمات محله5-1

کان و نوجوانان، دبستان، کودکستان، ای شامل خدماتی همچون پارك محله و محل بازی کود خدمات محله

های قطعی از نظر موقعیت و سطح برروی  های طرح تفصیلی کاربری باشد که در نقشه فضای ورزشی می

بایست با رویکرد رعایت حقوق شهروندی و گفتگو با مالکین و  شده است و می بینی پیشبخشی از اراضی 

ضمن اینکه چنانچه برای تصاحب ، اقدام گردد  پرداخت حقوق و یا معوض زمین نسبت به تملک آنها

های قطعی( مشکالتی وجود داشته باشد الزم است با ارائه دالیل توجیهی و  های موردبحث )کاربری زمین

جایگزینی زمین مناسب در همان محدوده به اطالع کمیسیون ماده پنج رسانیده شود تا در صورت تصویب 

 کاربری مورد نظر، جابجا گردد.

  در بافت پر از حداقل استاندارد برای تعیین حداقل مساحت زمین استفاده شده است.: رهتبص
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 ضوابط

حداقل سطح  نوع کاربری
 تفکیک

حداکثر سطح 
 اشغال )درصد(

حداکثر تراکم 
 مجاز )درصد(

حداکثر ارتفاع 
 مجاز )متر(

حداکثر تعداد 
 مالحظات طبقات

آموزشی 

 ای( )محله

مهدکودك و 
 2 14 84 44 244 آمادگی

استفاده آموزشی 
در طبقه دوم مجاز 

 باشد نمی

 2 14 84 44 1444 دبستان
رعایت مسائل 
ایمنی در طبقه 
 دوم الزامی است

 2 12 124 64 244 ای( ورزشی )محله
صرفا  با کارکرد 
باشگاه و سالن 

 باشد ورزشی می
  2 14 124 64 244 ای( درمانی )محله

  ییی ییی ییی ییی 244 کودکانمحل بازی 

  ییی ییی ییی ییی 1444 ای پارك محله

 
مجوز آموزش وپرورش در احداث مدارس غیرانتفاعی تابع ضوابط خاص و رعایت نکات مشابه مدارس دولتی   :1تبصره 

 باشد. می

رد لیکن معموال  شکل قطعه زمین، محدودیتی ندا کودکانای و محل بازی  در تعیین مکان جایگزین پارك محله: 2تبصره 

 درصد طول آن نباشد.   44بهتر است عرض قطعه زمین کمتر از 

 باشد.  درصد می 14های ورزشی روباز حداکثر سطح اشغال  در کاربری :3تبصره 

 ( نحوه استقرار 5-1-1

 دبستان: در مجاورت محورهای فرعی  -

 ای  های اصلی محله ای کوچک: در مجاورت معابر فرعی و دسترسی پارك محله -

اصلی و  2های شریانی درجه  ای و محل بازی نوجوانان: در مجاورت خیابان ی ورزشی محلهفضا -

 فرعی و خیابانهای محلی اصلی 

 های اصلی محله  زمین بازی خردساالن و نوجوانان: در مجاورت محورهای فرعی و دسترسی -

آموزان و بویژه  ابان، امنیت و دسترسی دانشدر استقرار کاربری دبستان توجه به مسائل ایمنی از نظر عبور از خی :1تبصره 

 باشد. آموزی ضروری می های فعال در مسیر عبور دانش حضور کاربری

بایست از نظر  ای و پارکها ممنوع است منتهی مکان بازی کودکان می دور فضای سبز محله احداث دیوار و حصار به :2تبصره 

 ایمنی کنترل گردد. 
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 ن ( حداکثر جابجایی زمی5-1-2

 متر مسیر پیاده در گذرهای موجود 224دبستان: تا طول  -

 متر  144 طولای کوچک: تا  پارك محله -

 متر  224ای: تا طول  زمین ورزش محله -

 متر  144زمین بازی نوجوانان: تا طول  -

 متر  24زمین بازی خردساالن: تا طول  -

 ( همجواری مجاز دارای ارجحیت 5-1-3

 فرهنگی ی فضای سبز و باز   ن: ورزشی یهای مجاز همجوار دبستا کاربری -

ای: مسکونی ی آموزشی ی تجاری )خرده فروشی ی زمین بازی  های مجاز همجوار پارك محله کاربری -

 خردساالن و ورزشی(

فضای سبز و باز ی تجاری   ای و بازی نوجوانان: آموزشی ی فرهنگی ی های همجوار ورزشی محله کاربری -

 فروشی( )خرده

فروشی ی  خرده  و دارای ارجحیت همجوار زمین بازی خردساالن: مسکونی ی تجاری یکاربری مجاز  -

 فضای سبز و باز 

 

 توقفگاه و پارکینگ موقت   (5-1-4

ها بویژه کاربری آموزشی )دبستان( پیشنهاد  برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربری
 ه شرح زیر به توقفگاه موقت اختصاص یابد.گردد بخشی از زمین در مجاورت دسترسی سواره ب می
 مترمربع(244کالسه،  14مربع )مثال دبستان متر24ازاء هرکالس معادل  توقفگاه برای دبستان به مساحت  -
 مترمربع  144ای کوچک معادل  مساحت توقفگاه برای پارك محله  -
 مترمربع 244ای معادل  مساحت توقفگاه برای فضای ورزشی محله  -
 مترمربع  244ساحت توقفگاه برای محل بازی نوجوانان معادل م  -
 

 مشابه کد مسکونی مجاورنشینی:  ( عقب5-1-5

 است. یالزام نگیطبق ضوابط پارک نگیپارک ینیب شیپ ( پارکینگ:5-1-6

طوح ای و محل بازی خردساالن و نوجوانان احداث بنا ممنوع است و کلیه س های مخصوص پارك محله در زمین تبصره:

 بایستی به پارك و محل بازی خردساالن و نوجوانان اختصاص یابد.
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 ای  ( ضوابط مربوط به خدمات ناحیه5-2

شود باید از کارخانجات، بیمارستانها، آسایشگاهها، خانه  ای در نظر گرفته می محلی که برای احداث خدمات ناحیه

ها،  های فشار قوی برق، مرغداری ین، مخزن سوخت، دکلبنز سالمندان، گورستانها، کشتارگاهها، دامداریها، پمپ

نحوی  های شهری مراکز پر سروصدای شهری و مراکزی که به فاضالب ها و محل انباشت زباله و کود، دباغخانه

 نمایند، فاصله داشته باشند.  تولید دود و بو، گردوغبار و سروصدا می

 یدانشگاه شیو پ درسه راهنمایی و دبیرستاناین خدمات در ناحیه شامل م( خدمات آموزشی: 5-2-1

 باشد. می

بایست به عنوان  درصد سطح کل زمین و مابقی سطح می 44حداکثر ( سطح زیربنا: 5-2-1-1

 فضای آزاد و سبز باقی بماند.

و  حداکثر تراکم ساختمانی در مدارس راهنمایی و دبیرستان ( تراکم ساختمانی:5-2-1-2

 ساحت کل زمین در سه طبقه  درصد م 124 یدانشگاه شیپ

 انداز متر باالتر از کف معبر مجاور تا باالترین نقطه دست 13حداکثر ارتفاع ( ارتفاع: 5-2-1-3

و  مترمربع و دبیرستان 1444کالسه،  6حداقل مساحت برای احداث مدرسه راهنمایی ( 5-2-1-4

 باشد.  مترمربع می 2444کالسه،  8 یدانشگاه شیپ

ار مدرسه راهنمایی در مجاورت خیابانهای فرعی و دبیرستان در مجاورت خیابانهای استقر (5-2-1-5

 اصلی ارجحیت دارد. 

های مجاز که در مجاورت فضاهای آموزشی ارجحیت استقرار دارند، عبارتند از  کاربری( 5-2-1-7

 ورزشی ی فرهنگی ی فضاهای سبز و باز ی مسکونی.

وقت در مجاورت دسترسی سواره برای مدرسه راهنمایی و ( ایجاد توقفگاه و پارکینگ م5-2-1-8

گردد )مثال مدرسه  مترمربع توصیه می24ازاء هرکالس معادل  به یدانشگاه شیو پ دبیرستان

 مترمربع(.244کالسه معادل 12

باضوابط  چنانچه ضوابط و مقررات پیشنهادی آموزش وپرورش به تأیید شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده باشد و تبصره:

 باشد. الذکر می فوق مغایرت داشته باشد، ارجحیت باضوابط تأیید شده فوق

 بقیه ضوابط مشابه کد مسکونی مجاور و درخصوص پارکینگ به ضوابط پارکینگ رجوع شود.( 5-2-1-9

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور شهروخانه

 (یدانشگاه شیو پ ضوابط مشترک خدمات آموزشی )دبستان، راهنمایی، دبیرستان -

گیری و استفاده از نور و تهویه طبیعی مستقیم  ناهای آموزشی رعایت بهرهدر استقرار ب (5-2-1-11

 ها الزامی است. جهت فضاهای اصلی و کالس

 از احداث ساختمان آموزشی در مسیر بادهای شدید و مزاحم بایستی خودداری گردد.  ( 5-2-1-11

 زامی است.رعایت عدم اشراف بناهای آموزشی به واحدهای مسکونی مجاور ال( 5-2-1-12

 باشد. بل می سی دی 42حداکثر میزان صدای قابل قبول برای کالس درس،  ( 5-2-1-14

استفاده از زیرزمین برای عملکردهای زیر مجاز است: پارکینگ، موتورخانه، کارگاه ( 5-2-1-15

های بهداشتی شامل دستشویی، رختکن،  تعمیرات و نگهداری ساختمان، انبارها، سرویا

 توالت.

  گردد. سطح زیرزمین جزء زیربنا محسوب نمی (5-2-1-16

  بام باید از دسترسی محصلین دور باشد. دسترسی به پشت( 5-2-1-17

  های قابل رؤیت بنا باید نماسازی گردد. کلیه بدنه( 5-2-1-18

 نشانی برای صدور پروانه ساختمان الزامی است.  دریافت مجوز از سازمان آتش( 5-2-1-19

درصد و مدارس راهنمایی با  6های باشیب بیش از  ز احداث مدارس ابتدایی در زمینا (5-2-1-21

 درصد احتراز گردد.  8شیب بیش از 

های با مقاومت کمتر  های سست، زمین از احداث ساختمانهای آموزشی روی خاکریزها، شیب (5-2-1-21

ات دایر و متروك خودداری گیر، مسیر قنو متر مربع و نقاط پست و سیل کیلوگرم برسانتی از نیم

 گردد.

 های اصلی آب، بایستی رعایت گردد. حریم خطوط انتقال نیرو، لوله (5-2-1-22

ها، میدانها و شبکه  های اصلی، چهارراه ارتباط مستقیم ورود و خروج با خیابانها و یا جاده (5-2-1-23

 معابر پر ترافیک موجود نداشته باشد.

آموزشی در برِ معابر باعملکرد شریانی درجه یک و بزرگراهها ممنوع  استقرارکلیه واحدهای( 5-2-1-24

 باشد. می

به لحاظ ایمنی در مقابل سوانح، الزم است دسترسی کلیه وسایل نقلیه امدادرسانی به ( 5-2-2-25

 پذیر باشد. واحد آموزشی امکان
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  .باشد می 16زشی که بصورت بن باز واحدهای آمو حداقل عرض معبر برای استقرار (5-2-1-26

 رعایت فواصل زیر بین وروردی واحد آموزشی و نزدیکترین تقاطع الزامی است.( 5-2-1-27

 

 بعد از تقاطع )حداقل( قبل از تقاطع )حداقل( نوع خیابان

 متر 14 متر 22 2شریانی درجه 

 متر 4 متر 4 محلی

 

 

برابر عرض بیشتر نباشد و عرض زمین برای  2/2از ابعاد زمین: بهتر است طول زمین  (5-2-1-28

 متر کمتر نباشد. 22متر و برای مدارس راهنمایی و دبیرستان  24مدارس ابتدایی از حدود 

وساز مراکز آموزشی در  هایی که به نوعی با ضوابط ساخت نامه رعایت کلیه قوانین و آیین (5-2-1-29

 باشند الزامی است. ارتباط می

آمدگی،  عایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند: گذربندی، پخ، پارکینگ، پیشر( 5-2-1-31

 خلوت و نورگیر، سیما و منظرشهری و احداث بنا الزامی است. حیات

ظرفیت واحد آموزشی دبستان مضربی از یک دوره کامل )شامل پنج پایه تحصیلی( یعنی   (5-2-1-31

نفر  36د. ظرفیت مجاز هر کالس نیز حداکثرباش کالس می 22و حداکثر  24، 12، 14، 2

 باشد. می
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 مساحت فضاهای موردنیاز در مدارس ابتدایی

  مشخصات

 ظرفیت
 22 24 12 14 2 تعداد کالس

 144 224 244 364 184 آموز تعداد دانش

 2124 2411 1862 1264 243 مساحت ناخالص فضای بسته

 22/3 34/3 44/3 2/3 1/3 سرانه ناخالص فضای بسته

 2431 1632 1232 828 431 مساحت ناخالص فضای باز

 22/2 2/2 28/2 3/2 31/2 سرانه ناخالص فضای باز

 3244 3444 2344 1644 144 حداقل مساحت موردنیاز

 

ظرفیت واحد آموزشی راهنمایی مضربی از یک دوره کامل )شامل سه پایه تحصیلی(   (5-2-1-32

 44باشد. ظرفیت مجاز هر کالس نیز حداکثر  کالس می 18 و حداکثر 12، 12،  1،  6یعنی 

 باشد. نفر می

 مساحت فضاهای موردنیاز در مقطع راهنمایی

 
  مشخصات

 ظرفیت
 18 12 12 1 6 تعداد کالس

 224 644 484 364 244 آموز تعداد دانش

 2864 2442 2424 1244 1424 مساحت ناخالص فضای بسته

 12/3 48/4 31/4 2/4 38/4 سرانه ناخالص فضای بسته

 1844 1482 1214 144 624 مساحت ناخالص فضای باز

 2/2 48/2 22/2 2/2 2/2 سرانه ناخالص فضای باز

 2224 2344 1144 1444 1444 حداقل مساحت موردنیاز
 

ظرفیت واحد آموزشی سطح دبیرستان و پیش دانشگاهی مضربی از یک دوره کامل   (5-2-1-33

و  24،  16،  12،  8دانشگاهی( یعنی  حصیلی دبیرستان و یک پایه پیش)شامل سه پایه ت

و  36باشد. ظرفیت مجاز هر کالس برای دوره دبیرستان  کالس می 24حداکثر 

 باشد. نفر می 34دانشگاهی  پیش
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  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور شهروخانه

 
 دانشگاهی مساحت فضاهای موردنیاز در مقطع دبیرستان و پیش

 
  مشخصات

 ظرفیت
 24 24 16 12 8 تعداد کالس

 828 614 222 414 226 آموز تعداد دانش

 4444 3144 3344 2644 2444 مساحت ناخالص فضای بسته

 31/2 62/2 18/2 3/6 38/2 سرانه ناخالص فضای بسته

 3244 3422 2222 2124 1414 مساحت ناخالص فضای باز

 86/3 38/4 43/2 2/2 4/2 سرانه ناخالص فضای باز

 4344 4444 3644 2844 2444 حداقل مساحت موردنیاز

 
در مقیاس ناحیه های کوچک ورزشی و استخرها های ورزشی و سالن شامل زمین ( خدمات ورزشی:5-2-2

های مناسب مشخص شده در طرح تفصیلی ، به میزان  باشد که عالوه بر امکان احداث در موقعیت می

د و با تأیید کمیسیون ماده پنج نیز برحسب مور (  ای )متعلق به شهرداری درصد در فضای سبز ناحیه 14

  .تواند احداث گردد می

  باشد. ( می2-14-2-2جدول بند )حداقل عرض دسترسی براساس ( 5-2-2-1

های ورزشی در قطعه زمین اختصاص یافته به  محل قرارگیری ساختمان سرپوشیده و سالن( 5-2-2-2

 ، آزاد است.کاربری ورزشی، در صورتی که مانع نورگیری قطعات مجاور نگردد

رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند گذربندی، پخ، پارکینگ و احداث بنا و... الزامی  ( 5-2-2-3

  است.

های ورزشی رعایت استانداردها و معیارهای سازمان تربیت بدنی  در احداث ساختمان( 5-2-2-4

  های ورزشی الزامی است. فدراسیون

 نگ براساس ضوابط پارکینگ الزامی است. بینی فضای پارکی پیش( 5-2-2-5

درصد از مساحت  زمین در  14های ورزشی اختصاص  برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربری تبصره:

 گردد.  مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است. این میزان از مجموع سطح مورد نیاز پارکینگ کسر می
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  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور شهروخانه

 ساختمانی:  ضوابط( 5-2-2-6

 باشد.  مترمربع می 2444حداقل سطح تفکیک  -

 درصد مساحت کل زمین  24حداکثر سطح اشغال  -

 % سطح کل زمین در دو طبقه 144حداکثر تراکم مجاز برابر با  -

 متر  12حداکثر ارتفاع مجاز  -

 درصد مساحت کل زمین   14در مراکز ورزشی روباز حداکثر سطح اشغال  :1تبصره 

باشد به غیر از ارتفاع و تراکم که تابع ضوابط طرح مربوطه با نظر  یه ضوابط مشابه کد مسکونی مجاور میبق :2تبصره 

 شهرداری خواهد بود.

االمکان در وضع موجود تثبیت  شامل حمام و آبریزگاه عمومی است و حتی :خدمات بهداشتی( 5-2-3

های طرح تفصیلی مکان  برروی نقشه ها گردیده است از طرفی به دلیل شرایط ویژه اینگونه کاربری

های  استقرار پیشنهاد نگردیده لذا احداث اینگونه اماکن با درخواست مالک و توافق شهرداری در حد سرانه

ها تابع ضوابط خدمات  مترمربع برای هر نفر(. ضوابط اینگونه کاربری 2/4باشد )سرانه  مصوب میسر می

 باشد.  می (3-4شهری بند )مختلط 

 باشد   ها می کلینیک سطح درمانی که در مقیاس ناحیه شامل پلی ( خدمات درمانی:5-2-4

درصد سطح کل زمین و مابقی سطح به  44حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف برابر  (5-2-4-1

 یابد. فضای باز و سبز اختصاص می

 درصد  84حداکثر تراکم مجاز  -

 متر  14حداکثر ارتفاع  -

 مترمربع  1444 ورد نیازمساحت م حداقل( 5-2-4-2

 . باشد می متر 16حداقل عرض دسترسی ( 5-2-4-3

کنند در مجاورت کاربری درمانی غیرمجاز  هایی که ایجاد آلودگی محیط می کلیه کاربری( 5-2-4-4

 باشد. می

تغییر کاربری اراضی با کاربری مسکونی به کاربری درمانی با دریافت مجوز از وزارت ( 5-2-4-5

درمان و آموزش پزشکی و شهرداری با رعایت ضوابط ساختمانی و شهرسازی و  بهداشت و

 مجاز است. با تایید کمسیون ماده پنج متر و بیشتر در مقیاس محله و ناحیه 12در بر معابر 
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  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور شهروخانه

ضوابط و مقررات اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص برنامه و ( 5-2-4-6

ای الزامی است و صدور مجوز احداث بنا مشروط به  یاس ناحیهطرح اینگونه بناها در مق

  باشد. دریافت تأئیدیه از وزارتخانه فوق می

های بستری ی اداری ی  در کلیه بناهای با کاربری درمانی، استفاده از نور طبیعی برای اطاق( 5-2-4-7

 الرعایه است.  وآمد اصلی الزم معاینه و اماکن پررفت

یرزمین جهت تأمین فضاهای جانبی مجاز، مشروط به رعایت ضوابط ایمنی و احداث ز( 5-2-4-8

 محیطی بالمانع است.  زیست

 باشد:  شرح ذیل می های مجاز در زیرزمین به کاربری( 5-2-4-9

های بایگانی، آشپزخانه و فضاهای مربوط به آن، ناهارخوری و  پارکینگ، موتورخانه، انبارها و فایل

ن با امکان تهویه مطبوع، محل تجهیزات برق و مخابرات، رخشتویخانه استریل محل استراحت کارکنا

های بهداشتی، رختکن، دوش به تفکیک زنانه و مردانه و  برای ملحفه و لباس و سایر وسایل، سرویا

 مواردی که به تأئید وزارت بهداشت و درمان رسیده باشد. 

 گردد.  ای مجاز جزء زیربنا محاسبه نمیسطح زیرزمین مشروط به استقرار کاربریه( 5-2-4-11

 های قابل رؤیت باید نماسازی گردد.  کلیه بدنه( 5-2-4-11

  نشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است. دریافت مجوز از سازمان آتش( 5-2-4-12

اع بنا باشد و فقط ارتف ها برابر مقررات سازمان مربوطه می بقیه ضوابط احداث درمانگاه( 5-2-4-13

 نبایستی از کد مسکونی مجاور بیشتر باشد.

 بینی پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگ الزامی است.  پیش (5-2-4-14

 درب ورودی پارکینگ باید از درب ورودی بیماران مستقل باشد. : 1تبصره 

صد از مساحت زمین در 14های درمانی، اختصاص  برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربری :2تبصره 

در مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است. این میزان از مجموع سطح مورد نیاز پارکینگ 

 گردد.  کسر می

رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند گذربندی، پخ، پارکینگ، احداث بنا و... ( 5-2-4-15

  الزامی است.
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  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور شهروخانه

باتوجه به امکانات و نیازهای نواحی  ایجتفصیلی شهر  جامع و طرح در تهیه ای: ( فضای سبز ناحیه5-2-5

ای اختصاص یافته است ضرورت دارد موارد ذیل در اینگونه  پارك ناحیه سبز و  کاربری فضایمناطقی به 

 گردد.  ها رعایت  کاربری

ای عالوه بر این ایجاد فضای سبز و  های فضای سبز و پارك ناحیه در محدوده با کاربری -5-2-5-1

امکانات تفریحی کاربریهایی همچون اماکن فرهنگی، اجتماعی ی کتابخانه و کتابفروشی، 

موزه نمایشگاه، رستوران و چایخانه و مشابه، گلخانه، ساختمان اداری و نگهبانی پارك، 

مسجد، سرویسهای بهداشتی و ساختمان تأسیسات و تجهیزات فنی، فضاهای تفریحی 

درصد  14های هنری تا حداکثر  سینمای کودکان و آتلیه کودکان، فضاهای ورزشی، تأتر و

 تواند اختصاص یابد. با تأیید کمیسیون ماده پنج نیز می مساحت فضای سبز

 باشد. مترمربع می 2444ای  حداقل مساحت پارك ناحیه -5-2-5-2

 44باشد لکن بهتر است عرض قطعه زمین کمتر از  شکل قطعه زمین دارای محدودیتی نمی -5-2-5-3

 شد.درصد طول آن نبا

 باشد.  می متر 16حداقل عرض دسترسی  -5-2-5-4

شود بصورت مستقیم و بالفاصله  ای ساخته می دسترسی ساختمانهایی که داخل پارك ناحیه -5-2-5-5

بایست با دسترسی فرعی و حرکات  به محورهای اصلی و مجاور پارك ممنوع است و می

 مجاز ترافیکی صورت پذیرد.

ای، ایجاد پارکینگ براساس ضوابط  ارك ناحیهای در بر پ عالوه بر احداث پارکینگهای حاشیه -5-2-5-6

 پارکینگ الزامی است. 

 ای و فضاهای سبز عمومی ممنوع است. احداث دیوار و حصار بدور اراضی پارك ناحیه -5-2-5-7

 یها پناهگاه جادیو ا رعامل،یبحران، پدافند غ تیریمد یمناسب برا یفضاها صیتخص -5-2-5-8

 مجاز است. ژه،یو یطرحها بیتصوو  هیته قیاز طر پارك های ناحیه ای هیدر کل یجمع

 است. ینما ضرور آب و آب ،یاهیها به پوشش گ درصد سطح پارك 84حداقل  صیتخص -5-2-5-9

 است. یالزام یباز عموم یها و فضاها پارك هیدر کل نیضوابط و مقررات معلول تیرعا -5-2-5-11

نان، مرکز کاربری فوق شامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، خانه جوا( خدمات فرهنگی: 5-2-6

باشد که عالوه بر امکان  های اجتماعات کوچک، سینما و غیره می ها، سالن آموزش صنایع دستی، کتابخانه

درصد )متعلق به شهرداری(، در  14ای با مجوز از کمیسیون ماده پنج به میزان  احداث در فضای سبز ناحیه

 مناطق مختلف ناحیه نیز سطوح موردنیاز اختصاص یافته است. 
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 باشد.  مترمربع می 1444اقل سطح تفکیک کاربری فرهنگی حد -5-2-6-1

 3درصد در  184درصد، حداکثر تراکم مجاز  64ها  حداکثر سطح اشغال در این نوع کاربری -5-2-6-2

 طبقه خواهد بود.  

 باشد.  متر می 13حداکثر ارتفاع مجاز  -5-2-6-3

 باشد.  میمتر  16حداقل عرض دسترسی  -5-2-6-4

 زامی است. الپارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگ  تأمین -5-2-6-5

درصد از مساحت  14های فرهنگی اختصاص  برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریتبصره: 

زمین در مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است. این میزان از مجموع سطح مورد نیاز 

 پارکینگ کسر گردد. 

پارکینگ و انبار تأسیسات، احداث زیرزمین جهت تأمین فضاهای موردنیاز همچون  -5-2-6-6

 محیطی بالمانع است.  های بهداشتی با رعایت نکات ایمنی و زیست سرویا

 نشانی برای صدور پروانه ساختمانی الزامی است.  دریافت مجوز از سازمان آتش -5-2-6-7

 های قابل رؤیت بایستی نماسازی گردد.  کلیه بدنه -5-2-6-8

های مطالعه و  ها و اطاق یعی برای سالندر کلیه بناهای با کاربری فرهنگی استفاده از نور طب -5-2-6-9

 وآمد اصلی الزامی است.  اماکن پر رفت

رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند گذربندی، پخ، پارکینگ، احداث بنا و...  -5-2-6-11

 الزامی است. 

 باشد. بقیه ضوابط احداث کاربری فرهنگی مشابه کد مسکونی مجاور می -5-2-6-11

 

 هایی که در طرح تفصیلی با عنوان اراضی محوطه خدمات: أمین( اراضی ویژه مسکونی با ت8ـ 5-2

شهرسازی و  و   راه اداره کلاند بایستی پا از بررسی توسط  خدمات تعیین شدهمسکونی با تأمین

تصویب کمیسیون ماده پنج در اولویت رفع نیازهای خدمات عمومی در شهر مورد استفاده قرار گیرند. در 

 ایست رعایت گردد.ب این صورت موارد ذیل می

 بایست به خدمات عمومی اختصاص یابد. درصد از سطح اراضی پا از کسر معابر می 34حداقل  -5-2-8-1

 طرح تفکیکی این اراضی پا از تهیه توسط شهرساز ذیصالح به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد. -5-2-8-2

ای  اولویت خدمات عمومی شامل فضای سبز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تجاری محله -5-2-8-3

 باشد. ای می حیهی نا
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ایجاد و احداث تأسیسات و تجهیزات شهری شامل پست برق و ایستگاههای گاز با تأیید  -5-2-8-4

 ها بالمانع است. کتبی مراجع ذیربط اینگونه خدمات در این محدوده

درصد  34توسط مالک مازاد بر  هرگونه ایجاد و احداث خدمات عمومی انتفاعی که -5-2-8-5

مالک تلقی گردیده و در صورت تأیید طرح در درخواست گردد بعنوان امتیاز برای 

مند گردد   های ویژه عوارض و تراکم مسکونی بهره تواند از تخفیف کمیسیون ماده پنج می

 گردد(.  )تخفیف ویژه عوارض توسط شورای شهر تعیین می

 باشد. از نظر ضوابط ساختمانی تابع ضوابط عمومی و کد مجاور آن قطعه می -5-2-8-6

بینی شده در طرح تفصیلی به این  ای پیش ای و ناحیه خدمات محله انتقال و یا جابجایی -5-2-8-7

مناطق مشروط به رعایت فاصله مجاز و سطح طبق ضوابط ارائه شده در همین فصل و 

 تأیید کمیسیون ماده پنج بالمانع است. 

ومقررات بخش  محدوده تابع ضوابط مساحت واحدهای خدماتی مجاز در این حداقل -5-2-8-8

 باشد. مربوطه می

بایسیت جهیت تیأمین خیدمات موردنییاز در سیطح شیهر         درآمد حاصل از اینگونه اراضی در تمامی شرایط می :1صره تب

وشهرسییازی،  راهاختصییاص یابیید. اولویییت خییدمات موردنیییاز بییا پیشیینهاد کمیتییه تخصصییی )شییهرداری،    
 گردد.   یین میاستانداری( و تأیید کمیسیون ماده پنج تع وپرورش، مشاورطرح تفصیلی و دفتر فنی آموزش

تا زمان تدوین برنامه و تهیه طرح پیشنهادی در این اراضی و تا تصویب طرح در کمیسیون ماده پنج، اسیتفاده   :2تبصره 

 کشاورزی و باغ در وضع موجود بالمانع است. 

 

 خدمات مذهبی   -5-2-9

گیذاری آنهیا،   باشید، باتوجیه بیه شیرایط وییژه وا      این خدمات که شامل نمازخانیه، مسیجد، حسیینیه میی    

های طرح تفصیلی تثبیت گردیده و بیرای آنچیه در آینیده نییز سیاخته       های وضع موجود در نقشه کاربری

ها فضای مشخصی در نظر گرفته نشده است. لذا  خواهد شد به دلیل شرایط خاص احداث اینگونه کاربری

بی تبیدیل گیردد بیانظر    در مواردی که کلیه شرایط الزم برای زمینی پیش آید که کیاربری آن بیه میذه   

 شهرداری و تأیید درکمیسیون ماده پنج قطعی خواهد شد.

بایست  طرح اولیه مساجد در مقیاس ناحیه و شهر پا از تأیید کمیسیون بررسی اماکن متبرکه می (5-2-9-1

 به تأیید کمیته فنی و تخصصی موردنظر کمیسیون ماده پنج برسد. 
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مترمربیع و در   1444ای  مترمربع در مقیاس ناحییه  244ای  س محلهحداقل سطح تفکیک در مقیا( 5-2-9-2

 باشد. مترمربع می 14444مترمربع و برای مصلی و مهدیه  2444مقیاس شهری 

ی( مجیاز  عی های محلی )اصیلی و فر  دسترسی به اماکن مذهبی در مراکز محله و ناحیه از طریق خیابان( 5-2-9-3

 است. 

 باشد. درصد می 24ت سطح اشغال در همه حاال (5-2-9-4

 باشد. درصد در دو طبقه می 144حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در اماکن مذهبی ( 5-2-9-5

 .باشد یواحد م کی یشبستان اصل شینفر گنجا 2ازاء هر  به یمراکز مذهب ازیموردن نگیپارک زانیم( 5-2-9-6

در مجیاورت   نیاز زمی  یاختصیاص بخشی    یمیذهب  یهیا یو ازدحام در مجیاورت کاربر  کیاز تراف یریجلوگ ی: براتبصره

 است یسواره، به توقفگاه، موقت الزام یدسترس

های بهداشتی و وضوخانه به تفکییک زن   در زیرزمین استقرار انبار، پارکینگ، موتورخانه، سرویا( 5-2-9-7

و تیأمین  و مرد، سالن نمایش فیلم و اجتماعات، آبدارخانه و محل اقامت خادم مسجد مشروط به رعایت 

 باشد. نور و تهویه مناسب مستقیم مجاز می

 باشد. نشانی و رعایت ضوابط مربوط به آن می احداث موتورخانه مشروط به کسب مجوز از سازمان آتش  :1تبصره 

 گردد. زیرزمین جزء تراکم ساختمانی مجاز محسوب نمی :2تبصره 

 نی محدودیتی ندارد.ارتفاع بنای مذهبی در دو طبقه با رعایت اصول ف( 5-2-9-8

 اندازی و اشراف الزامی است.  رعایت ضوابط عمومی از جمله مربوط به سایهتبصره: 

 

چنانچه در بخشی از کاربری مذهبی با توجه به شرایط خاص و تأیید کمیسیون ماده پنج، کاربری ( 5-2-9-9

 باشد. جاور الزم میتجاری یا خدماتی پیشنهاد گردد، رعایت کلیه ضوابط کد خدماتی یا تجاری م

 بایستی با سیستم تهویه مطبوع منظور گردد. تأسیسات حرارتی و برودتی در مساجد می( 5-2-9-11

عنیوان در   ها ادغام شده و به هییچ  بام بایستی با بنای معماری بدنه کلیه تأسیسات مستقر در پشت( 5-2-9-11

 معرض دید نباشد. 

 باشد. نشانی جهت صدور پروانه احداث بنا الزامی می دریافت تأییدیه سازمان آتش( 5-2-9-12
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مترمربیع در کیاربری میذهبی     144احداث خانه عالم )یک واحد مسکونی( بیا زیربنیای حیداکثر    ( 5-2-9-13

  بالمانع است.

 گردد. ینماساز یستیبا تیقابل رؤ یها بدنه هیکل 

مسجد(  دیتجمع افراد )جدا از مساحت مففضا به عنوان  شیپ ینیب شیاالحداث پ دیدر مساجد جد( 5-2-9-14

 شود. ینیب شیپ

 است. یالزام رانیساختمان ا یمقررات مل تیرعا  (5-2-9-15

 است. یکشور الزام یو فرهنگ یخیتار یمعمار یاستفاده از الگوها دیمساجد جد یدر طراح (5-2-9-16

 احداث شوند. یبا استفاده از مصالح بوم یستیمساجد با( 5-2-9-17

مشابه  یها متناسب با نمونه یستیآنها با یپر و خال یمساجد و نسبت فضا یاحجام مربوط به بنا( 5-2-9-18

 شهر باشد. یخیو تار یفرهنگ یآنها در بافتها

شهر  یو فرهنگ یخیتار یمساجد موجود در بافتها ختیاز ر یستی( مساجد بای)مرفولوژ یکل ختیر( 5-2-9-19

  کند. تیتبع

 32و شهری متر  16 ای متر و ناحیه 12ای  برای کاربری مذهبی مقیاس محله عرض دسترسی حداقل( 5-2-9-21

  باشد. میمتر 
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فرهنگیی، ورزشیی،     خیدمات شیهری شیامل خیدمات اداری، درمیانی، آموزشیی،       ( خدمات شـهری: 5-3

باشید. ضیوابط سیاختمانی و توضییحات الزم در میورد       جهانگردی و پذیرایی و خدمات شهرداری می

  تقرار اینگونه خدمات به شرح ذیل است:اس

 یـ انتظام یادار( 5-3-1

اختصیاص   یی انتظیام   یادار به کاربریبخشی از اراضی شهر  ایجدر طرح جامع و تفصیلی شهر 

  باشد. یافته است. ضوابط استقرار این واحدها به شرح ذیل می

باشد و مابقی  ن میدرصد مساحت زمی 44سطح زیربنا: حداکثرسطح زیربنا در طبقه همکف  -5-3-1-1

 بایست به صورت فضای سبز و آزاد باقی بماند. سطح می

تعداد طبقات و ارتفاع بنا براساس طرح تفکیکی و معماری مصوب کمیته تخصصی شهرداری  -5-3-1-2

 باشد. براساس کد مجاز مجاور می و

الزامی طبق ضوابط پارکینگ  یی انتظام یادارهای  احداث پارکینگ موردنیاز در مجموعه -5-3-1-3

 ت.اس

درصید از مسیاحت زمیین در     14اختصاص  یی انتظام  یاداربرای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای : تبصره

 گردد.    مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است. این میزان از مجموع سطح موردنیاز پارکینگ کسر می

مترمربع و  2444های متمرکز  در مجموعه یی انتظام یادارحداقل سطح پالك برای کاربری  -5-3-1-4

 باشد. مترمربع می 1444در محورهای خدماتی 

ها، فرهنگسرا،  های مرکزی، تخصصی، نگارخانه این کاربری در مقیاس شهری شامل کتابخانه: ( فرهنگی5-3-2

هیا و   میه های فرهنگی، سالن اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت، مؤسسات و دفاتر مرکزی روزنا مجتمع

  باشد. ضوابط ساختمانی به شرح ذیل است: مجله، مراکز صدا و سیما و مراکز صنایع دستی و... می

باشد و مابقی سطح بایستی به  درصد مساحت زمین می 44حداکثر زیربنا در طبقه همکف  -5-3-2-1

 فضای سبز و آزاد اختصاص یابد. 

عات بزرگ، بایستی به شهری مانند سالن اجتمای ویژه فرهنگی طرح مجموعه کارکردها -5-3-2-2

 تأیید کمیسیون ماده پنچ برسد. 

 حداکثر تراکم ساختمانی و ارتفاع تابع کد مسکونی مجاور  -5-3-2-3

 باشد. های اجتماعات و نمایش و عملکردهای مشابه مشمول این محدودیت نمی سالن تبصره:

 دد. گر مترمربع توصیه می2444در مقیاس شهری  حداقل مساحت اراضی برای کاربری فرهنگی -5-3-2-4
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 احداث پارکینگ براساس ضوابط پارکینگ الزامی است.  -5-3-2-5

درصید از مسیاحت زمیین در     14برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای فرهنگی اختصاص : تبصره

 گردد.    مجاورت دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است. این میزان از مجموع سطح موردنیاز پارکینگ کسر می

هیای   شامل کلیه عملکردهای ورزشی در مقیاس شهر و منطقه از جمله ورزشگاهها و مجتمع ( ورزشی:5-3-3

 باشد. ضوابط ساختمانی به شرح ذیل است:  ورزشی، زورخانه، می

 الزامی است.  2/11تا  11در تفکیک اراضی ورزشی رعایت نسبت ابعاد  -5-3-2-1

در قطعه زمین اختصاص یافته به  های ورزشی محل قرارگیری ساختمان سرپوشیده و سالن -5-3-2-2

های ارائه شده در صورت عدم ایجاد مانع جهت نورگیری  کاربری ورزشی نسبت به طرح

 قطعات مجاور آزاد است.

های ورزشی رعایت استاندارد و معیارهای  ها و مجموعه در احداث و ساختمان سالن -5-3-2-3

 های ورزشی الزامی است. فدراسیون

ی فقط به صورت نرده مجاز بوده و انواع دیگر مجاز احداث حصار برای اراضی ورزش -5-3-2-4

 سانتیمتر بیشتر باشد. 84باشد. ارتفاع دیوار زیر نرده نباید از  نمی

های اصلی واقع در آن در مقیاس شهری از جنبه تأثیر  های ورزشی و ساختمان طرح محوطه -5-3-2-5

ا حضور کارشناس بایست به تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده پنج ب های اطراف می بر کاربری

 متخصص در امور ورزشی برسد.

 درصد در دو طبقه.  64درصد و حداکثر تراکم ساختمانی  34حداکثر سطح اشغال بنا  -5-3-2-6

های ورزشی سرپوشیده عملکرد دارند  های ورزشی که به عنوان سالن ارتفاع ساختمان -5-3-2-7

 گردد.  براساس کد مسکونی مجاور تعیین می

 ارکینگ الزامی است. احداث پارکینگ براساس ضوابط پ -5-3-2-8

درصد از مسیاحت زمیین در مجیاورت     14برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای ورزشی اختصاص : تبصره

 گردد.    دسترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است. این میزان از مجموع سطح موردنیاز پارکینگ کسر می
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کاربری در مقیاس شهری شامل مسافرخانه، مهمانپذیر، هتیل   اینخدمات تفریحی گردشگری: ( 5-3-3

های جنگلی  ها، متل، شهربازی، مراکز تفریحی ویژه و پارك ها و مهمانسراها و هتل آپارتمان، مهمانخانه

 باشد. ها به شرح ذیل می باشد. ضوابط عمومی اینگونه کاربری و اردوگاههای جهانگردی می

ازای  گردشگری به مستقل و یا بصورت ترکیب با مجموعه  در عملکردهای پذیرایی اعم از -5-3-3-1

متر زیربنا باید یک زوج سرویا بهداشتی )زنانه ومردانه( با تهویه مناسب  هر یک صد

 بینی شود. پیش

درصد و حداکثر تراکم ساختمانی تابع کد مسکونی یا خدماتی  64حداکثر سطح اشغال بنا  -5-3-3-2

 باشد. مجاور می

ذیرایی و گردشگری از قبیل: مسافرخانه، مهمانخانه، مهمانسرا، های پ در احداث کاربری -5-3-3-3

هتل، زائرسرا و مشابه رعایت ضوابط و مقررات ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگری الزامی است.

مشروط به رعایت کلیه ضوابط و مقررات  شهریاحداث هتل آپارتمان در بر شبکه معابر  -5-3-3-4

 و تأمین فضای پارکینگ عمومی طبق ضوابط پارکینگ بالمانع است. طرح تفصیلی 

 باشد. می متر 16 حداقل عرض دسترسی -5-3-3-5

 تأمین پارکینگ براساس ضوابط پارکینگ الزامی است.  -5-3-3-6

درصد از مساحت زمیین   14برای جلوگیری از ترافیک و ازدحام در مجاورت کاربریهای تفریحی ی گردشگری اختصاص  : تبصره

 گردد.   سترسی سواره به توقفگاه موقت الزامی است. این میزان از مجموع سطح موردنیاز پارکینگ کسر میدر مجاورت د

رعایت کلیه ضوابط عمومی طرح تفصیلی مانند: گذربندی، پخ، پارکینگ، احداث بنا و...  -5-3-3-7

 الزامی است.  

و  های پذیرایی ضروری ضوابط اداره بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست در مکان -5-3-3-8

 االجراست. الزم

 های قابل رویت بنا، باید نماسازی شود. کلیه بدنه -5-3-3-9

 نشانی جهت صدور پروانه ساختمانی الزم است.  دریافت مجوز از سازمان آتش -5-3-3-11

سایر ضوابط براساس ضوابط اختصاصی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  -5-3-3-11

 گردشگری
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 ای : حرفه ( آموزش فنی5-3-4

 درصد مساحت زمین 32ز حداکثر سطح اشغال مجا -2-3-4-1

 درصد مساحت زمین 144حداکثر تراکم ساختمانی   -2-3-4-2

 طبقه  4حداکثر تعداد طبقات   -2-3-4-3

 تأمین پارکینگ براساس ضوابط پارکینگ الزامی است.   -2-3-4-4

  تواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد. درصد فضای باز می 24حداکثر  یا حرفه یآموزش فندر مراکز  :1تبصره 

سب کم شدن سطح اشغال کمتر از حد مجاز امکان تأمین پارکینگ بیه همیان نسیبت در فضیای بیاز بالمیانع       به تنا :2تبصره 

باشد. در این صورت در طراحی سطح اختصاص یافته به پارکینگ رعایت ضوابط مربوط بیه سییما و منظیر شیهری      می

 الزامی است. 

 

 منطقه تجهیزات شهری -5-4

 موارد استفاده از زمین: -5-4-1

 مجاز -2-4-1-1

نشانی، مییادین   هی آتش زباله، ایستگاهآوری  های جمع حدهای همچون: ایستگاهاستقرار وا

هیای    هیای سیوخت در مقییاس ناحییه و گورسیتان      ، جایگیاه 112بار، اورژانا  میوه و تره

احمیر در مقییاس شیهر و     های دائمیی و مراکیز امیداد و نجیات هیالل      موجود، نمایشگاه

و نقیل   بار، حمل له، میدان مرکزی میوه و ترهکشتارگاه، گورستان، مرکز دفع بهداشتی زبا

 انبار در خارج از محدوده و شهرها مجاز می باشد.

 مشروط که نیاز به کسب مجوزهای خاص از مراجع معین دارد -2-4-1-2

 گونه استفاده مشروط برای عملکردهای دیگر در حوزه تجهیزات شهری وجود ندارد.هیچ

 ممنوع -2-4-1-3

های مجاز آن درنظر گرفته شده شهری و استفاده این حوزه صرفا  برای کاربری تجهیزات

است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است. احداث کشتارگاه، گورستان، 

 خانه فاضالب و... در محدوده شهر مجاز نیست. محل دفن زباله، تصفیه
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 ضوابط مربوط به تفکیک زمین:  -5-4-2

برای احداث   مترمربع، 24ه در هر مرکز محله آوری زبالحداقل تفکیک برای مراکز موقت جمع

-متر مربع ، و برای احداث مراکز آتش  2444میدان میوه و تره بار  مترمربع،  1444پمپ بنزین 

مترمربع و بطور کلی مجموع سرانه عملکردهای مشمول کاربریهای تجهیزات شهری  2244نشانی 

 باشد. به ازای هرنفر جمعیت می مترمربع،2/4مترمربع و حداکثر 2/4های شهری، حداقل  در محدوده

 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان: -5-4-3

های مربوط به تجهیزات شهری فاقد محدودیت بوده و از ضوابط خاص و احداث ساختمان -2-4-1-4

منظر شهری و هماهنگی با  های فنی مربوطه تبعیت می نمایند، اما از جنبهدستورالعمل

 برسد.بافت باید به تأیید مراجع ذیربط 

 ها تابع ضوابط و مقررات سازمان  مربوطه است.ابعاد، سطح اشغال و تراکم این ساختمان -2-4-1-2

مترمربع زیربنا بخش های اداری و مدیریتی مرتبط با تاسیسات و تجهیزات  24به ازای هر  -2-4-1-6

 واحد پارکینگ ضروری است. 2شهری، تأمین 

غیر از بوس و... ( بهمینیفضای مورد نیاز برای وسایل حمل و نقل کارکنان)اتوبوس،  -2-4-1-2

 صورت متناسب محاسبه و در داخل پالك تأمین شود.سطوح پارکینگ است و باید به

رعایت ضوابط و مقررات دستگاههای ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با  -2-4-1-8

 ضوابط فوق الذکر می بایست موضوع در جلسات کمیسیون های مربوطه مطرح گردد.

 

 سیسات شهریمنطقه تأ -5-5

 موارد استفاده از زمین: -5-5-1

 مجاز -2-2-1-1

های  های تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سرویا استقرار واحدهای همچون: ایستگاه

های آب و  خانه عمومی بهداشتی در مقیاس محله و مخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه

 های تنظیم فشار گاز در مقیاس منطقه فاضالب و پسماندها، ایستگاه

گونه استفاده هیچ. نیاز به کسب مجوزهای خاص از مراجع معین دارد مشروط که -2-2-1-2

 مشروط برای عملکردهای دیگر در حوزه تاسیسات شهری وجود ندارد.

 ممنوع -2-2-1-3
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های مجاز آن درنظر گرفته شده این حوزه صرفا  برای کاربری تاسیسات شهری و استفاده

  است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است.

 

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین:  -5-5-2

حداقل مساحت قطعه زمین تفکیکی تابع نیازهای تأسیساتی و ضوابط و مقررات فنی سازمان ذیربط و 

باشد. بطور کلی مجموع سرانه عملکردهای مشمول کاربریهای تجهیزات می2تصویب کمیسیون ماده 

 رمربع، به ازای هرنفر جمعیت می باشد.مت 2مترمربع و حداکثر  1شهری در محدوده های شهری، حداقل 

 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان : -5-5-3

های مربوط به تأسیسات شهری فاقد محدودیت بوده و از ضوابط احداث ساختمان -2-2-3-1

منظر شهری و  نماید، اما از جنبههای فنی مربوطه تبعیت میخاص و دستورالعمل

 . هماهنگی با بافت باید به تأیید مراجع ذیربط برسد

ها تابع ضوابط و مقررات سازمان  مربوطه ابعاد، سطح اشغال و تراکم این ساختمان -2-2-3-2

 است. 

مترمربع زیربنا حداقل یک زوج سرویا بهداشتی)زنانه و مردانه( با  244به ازای هر  -2-2-3-3

 تهویه مناسب تأمین شود. 

مترمربع زیربنا بخش های اداری و مدیریتی مرتبط با تاسیسات و  24به ازای هر  -2-2-3-4

 واحد پارکینگ ضروری است. 2تجهیزات شهری، تأمین 

غیر از بوس و... ( بهفضای مورد نیاز برای وسایل حمل و نقل کارکنان)اتوبوس، مینی -2-2-3-2

 صورت متناسب محاسبه و در داخل پالك تأمین شود.سطوح پارکینگ است و باید به

در صورت مغایرت با  رعایت ضوابط و مقررات دستگاههای ذیربط الزم و االجرا می باشد و -2-2-3-6

 ضوابط فوق الذکر می بایست موضوع در جلسات کمیسیون های مربوطه مطرح گردد.

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 منطقه حمل و نقل و انبارداری -5-6

 موارد استفاده از زمین: -5-6-1

، بریاستفاده از این اراضی تنها جهت تأسیسات و بناهای مورد نیاز، پارکینگ، انبارها، مانند پایانه مسافر

 شده است. خطر، سردخانه و... در نظر گرفته ی و بارگیری، انبار مواد بیسکوهای بارانداز

 مجاز -2-6-1-1

 های مسافری و انبار در اراضی این کاربری مجاز است. احداث  پارکینگ، پایانه  -2-6-1-1-1

های مشابه)مراکز توزیع عمده غیر از عملکرهای یادشده، احداث و استقرار فعالیتبه  -2-6-1-1-2

 باشد. د غذایی و... (  نیز در این اراضی مجاز میهای مواکاال، انبارها و سردخانه

دهی به وسایل نقلیه ایجاد های گاراژ که جهت خدمات فنی و سرویادر مجموعه -2-6-1-1-3

های مذکور حول می شود الزم است دارای فضای باز مرکزی بوده و تمامی فعالیت

 حیاط مرکزی طراحی گردند تا عامل آلودگی بصری در بر گذرهای شهر نشود. 

 مشروط که نیاز به کسب مجوزهای خاص از مراجع معین دارد -2-6-1-2

 گیری.  آب، پست، برق، گاز و مراکز سوخت تجهیزات شهری مانند: منبع و تأسیسات  -2-6-1-2-1

درصد کل زیربنا)بدون راه  2احداث واحدهای تجاری و خدماتی به میزان حداکثر  -2-6-1-2-2

 سافری.های باربری و مورودی مجزا از بیرون محوطه(  در مجموعه پایانه

درصد کل زیربنا)بدون  2احداث خدمات مورد نیاز کارکنان مجتمع به میزان حداکثر  -2-6-1-2-3

از و فعالیت مجتمع و رعایت راه ورودی مجزا از بیرون محوطه(  به تناسب نی

 های مناسب. سرانه

 ممنوع -2-6-1-3

های مجاز و مشروط این حوزه صرفا  برای کاربری حمل ونقل و انبارها و استفاده -2-6-1-3-1

 ظر گرفته شده است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است. یادشده درن

استقرار پایانه باربری، انبار روباز و توقفگاه وسایل نقلیه سنگین در این کاربری غیر  -2-6-1-3-2

 مجاز است. 

ها و شهری و گاراژهای باربری در حاشیه خیابانهای مسافربری برونفعالیت بنگاه -2-6-1-3-3

ریزی های برنامهها باید به محلاست و این قیبل فعالیت صورت پراکنده غیرمجازبه

 شده انتقال داده شوند. 
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 ضوابط مربوط به تفکیک زمین:  -5-6-2

سکوی  نبارهای کوچک،هایی مثل گاراژ، پارکینگ عمومی، احداقل تفکیک برای کاربری -2-6-2-1

ری، های بزرگ مثل پایانه مسافمترمربع و برای کاربری 244باراندازی و موارد مشابه 

 باشد. مترمربع می 2444پارکینگ ماشین آالت سنگین، انبارهای مرکزی و مورد مشابه 

 گردد. متر تعیین می 24حداقل عرض تفکیکی برابر  -2-6-2-2

 گردد. متر تعیین می 12حداقل عرض گذر دسترسی به کاربری پارکینگ  -2-6-2-3

 دد. گرمتر تعیین می 16حداقل عرض گذر دسترسی به مابقی عملکردهای این حوزه  -2-6-2-4

 تجمیع عملکردهای این کاربری در یک قطعه زمین مجاز است. -2-6-2-2

 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان : -5-6-3

باشد. درصد می 2ای،  ای ساختمانی پارکینگ عمومی محوطههحداکثر سطح اشغال توده -2-6-3-1

 باشد. درصد می 2حداکثر تراکم مجاز ساختمانی 

درصد  24اث پایانه حمل ونقل های ساختمانی جهت احدحداکثر سطح اشغال مجاز توده -2-6-3-2

 باشد. درصد می 44است. حداکثر تراکم مجاز ساختمانی نیز 

درصد است. حداکثر تراکم مجاز  24حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی در عملکرد انبار  -2-6-3-3

 باشد. درصد می 24ساختمانی نیز 

 ایانه ها برسد. طرح پایانه حمل ونقل باید به تأیید شهرداری و اداره کل حمل و نقل و پ -2-6-3-4

مترمربع زیربنای بخش های اداری و مدیریتی مرتبط باحمل ونقل و انبارها  24ازای هر به -2-6-3-2

 واحد پارکینگ ضروری است.  2تأمین 

درصد از زمین می بایست بصورت فضای سبز محوطه درنظر گرفته شود. این  22حداقل  -2-6-3-6

  شود.موضوع شامل فضاهای رفت و آمد و پارکینگ وسیله نقلیه نمی

 تأمین تهویه و نور مستقیم در فضاهای فعالیتی الزامی است.  -2-6-3-2

رعایت ضوابط و مقررات دستگاههای ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با  -2-6-3-8

 ضوابط فوق الذکر می بایست موضوع در جلسات کمیسیون های مربوطه مطرح گردد.

نشانی برای احداث تأییدیه سازمان آتش رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و اخذ -2-6-3-1

 بنا الزم است. 
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 منطقه نظامی  -5-7

 موارد استفاده از زمین: -5-7-1

 مجاز -2-2-1-1

در مقیاس منطقه مشتمل بر مجتمع های قضایی ، راهنمایی و رانندگی ، کالنتری ، آگاهی و 

در مقیاس شهر مشتمل بر ستاد نیروی انتظامی ، دادگستری مرکز باز  پایگاههای بسیج

 و کانونهای  اصالح و تربیت پروری

 مشروط که نیاز به کسب مجوزهای خاص از مراجع معین دارد -2-2-1-2

 گونه استفاده مشروطی برای عملکردهای دیگر در حوزه انتظامی مجاز نیست. هیچ

 ممنوع -2-2-1-3

های مجاز یادشده درنظر گرفته شده است و حوزه انتظامی برای کاربری انتظامی و استفاده

ها و مراکز کالن بینی پادگانر از این اراضی غیرمجاز است. . پیشهر نوع استفاده دیگ

 انتظامی در اراضی این حوزه غیرمجاز است.    

 

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین:  -5-7-2

مترمربع  2444مترمربع و در رده شهری  244ای حداقل تفکیک زمین کاربری انتظامی در مراکز ناحیه

 باشد. می

 

 ساختمان :ضوابط مربوط به احداث   -5-7-3

 درصد از سطح کل زمین است.  24حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی برابر  -2-2-3-1

 باشد. درصد می 144حداکثر تراکم ساختمانی مجاز  -2-2-3-2

 گردد. طبقه تعیین می 2حداکثر تعداد طبقات  -2-2-3-3

 متر است.  6/3متر و حداکثر  3ارتفاع مفید طبقات حداقل  -2-2-3-4

 شود. عات و عملکردهای مشابه آن نمیهای اجتماهای ارتفاعی شامل سالنمحدودیت -2-2-3-2

مترمربع زیربنا باید حداقل یک زوج سرویا بهداشتی)زنانه و مردانه( با  244به ازای هر  -2-2-3-6

 تهویه مناسب تأمین شود. 

واحد پارکینگ سرپوشیده ضروری است. ضمنا   2مترمربع زیربنا، تأمین  22به ازای هر  -2-2-3-2

 ای باز پیش بینی شود.  تامین پارکینگ مراجعین بطور جداگانه درفض
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غیر از سطوح بوس و... ( بهونقل کارکنان )اتوبوس، مینیفضای مورد نیاز برای وسایل حمل -2-2-3-8

صورت متناسب محاسبه و در داخل پالك اختصاص یافته به پارکینگ است و باید به

 تأمین گردد. 

 باشد. درصد مساحت زمین کمتر  44صورت یکپارچه نباید از حداقل وسعت حیاط به -2-2-3-1

متر  6 6درصورت وجود حیاط داخلی، پاسیو یا فضای باز محصور، ابعاد آن فضا نباید از  -2-2-3-14

 شود. کمتر باشد، درغیر این صورت سطح آن جزء زیربنا محسوب می

 بینی شود. ها و فضاهای پرتردد باید پیشگیری ازنور و تهویه مستقیم در اتاقامکان بهره -2-2-3-11

ههای ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با رعایت ضوابط و مقررات دستگا -2-2-3-12

 ضوابط فوق الذکر می بایست موضوع در جلسات کمیسیون های مربوطه مطرح گردد.

نشانی برای احداث رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و اخذ تأییدیه سازمان آتش -2-2-3-13

 بنا الزم است. 

 
 منطقه باغات و کشاورزی  -5-8

ظور از باغات و فضاهای مشجر و اراضی زراعی موجود در محدوده شهر است و باغات موجود در این بخش من

 در حریم شهر دارای ضوابط مجزایی بوده که جداگانه در بخش باغات داخل حریم شهر مطرح می گردد.

 موارد استفاده از زمین: -5-8-1

ستان و یا زراعی تبدیل شوند. در اراضی بایر موجود در داخل اراضی باغی و زراعی باید به صورت باغ، نهال

 تواند آن را خریداری و تبدیل به باغ، فضای سبز یا نهالستان نماید.غیر اینصورت سازمان مجری طرح می

 مجاز -2-8-1-1

 استفاده از اراضی حوزه زراعی و باغی فقط برای کاربریهای مذکور مجاز است. 

 مشروط که نیاز به کسب مجوزهای خاص از مراجع معین دارد -2-8-1-2

بر فضاهای سبز عمومی طراحی شده در طرح تفصیلی نسبت به تواند عالوهرداری میشه

صورت فضای سبز عمومی تملک باغاتی در داخل محدوده قانونی شهراقدام نموده و آنها را به

پذیر است و هرگونه تغییر نگهداری کند. این تغییر کاربری تنها به فضای سبز عمومی امکان

باشد. طبق دستورالعمل حفظ باغات و اراضی اغات غیرمجاز میکاربری دیگر برای ب

نامه اجرایی قانون زمین شهری تبدیل باغات و مزارع آیین 63و  14کشاورزی موضوع مواد 
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 2به کاربری مسکونی و دیگر کاربری ها غیرمجاز است مگر اینکه با تصویب کمیسیون ماده 

 اختمانی ویژه تبدیل شود.به کاربری باغ ی مسکونی با ضوابط تفکیک و س

 ممنوع -2-8-1-3

نامه اجرایی آیین 63و  14طبق دستورالعمل حفظ باغات و اراضی کشاورزی موضوع مواد 

قانون زمین شهری تبدیل باغ به زمین مزروعی غیرمجاز است. تبدیل باغات و مزارع به 

به  2ده کاربری مسکونی و دیگر کاربری ها غیرمجاز است مگر اینکه با تصویب کمیسیون ما

 کاربری باغ ی مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمانی ویژه تبدیل شود. 

 

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین:  -5-8-2

هرگونه تفکیک و احداث بنا در اراضی  با کاربری کشاورزی و باغات  داخل محدوده شهر  -2-8-2-1

 14های الزم با سازمان جهاد کشاورزی استان و رعایت دستورالعمل ماده  مستلزم هماهنگی

 قانون زمین شهری در خصوص باغات داخل محدوده شهر می باشد.

 باشد. متر مربع می 2444حداقل تفکیک باغات موجود در محدوده شهر -2-8-2-2

هکتار  24هکتار و زراعی دیم  14هکتار، زراعی غیر شالیزار  2حداقل تفکیک اراضی شالیزار  -2-8-2-3

 باشد.می

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان :  -5-8-3

ایین نامه قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای  12/2/81به مورخ رعایت مفاد مصو -2-8-3-1

مجمع تشخیص مصلحت نظام در کاربری باغات و  13/2/88سبز در شهرها مصوب 

 ست. کشاورزی الزامی

های مناسب مصوب با نظر شهرداری حصارکشی باغات و مزارع بایستی بر اساس طرح -2-8-3-2

 انجام پذیرد. 

% و تراکم 14مترمربع  2444غات در قطعات تفکیکی حداکثر سطح اشغال بنادر با -2-8-3-3

 باشد. طبقه می 2% و در 24ساختمانی برابر 

در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد، در مقابل افزایش مساحت قطعات  -2-8-3-4

 شود. تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتربه شرح ذیل داده می

% با 2/22متر مربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  2444تا  3444 در قطعات تفکیکی -2-8-3-2

 طبقه داده خواهد شد.  3% سطح قطعه تفکیکی و 2/2حداکثر سطح اشغال 
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 4% تا 24متر مربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  2444در قطعات تفکیکی  -2-8-3-6

 ی شود. % سطح قطعه تفکیکی داده م2طبقه با حداکثر سطح اشغال 

% از سطح ناخالص باغات خود به عنوان 24مالکین باغات که داوطلبانه مایل به واگذاری  -2-8-3-2

توانند با تصویب کمیسیون فضای سبز و سایر خدمات عمومی مورد نیاز شهر باشند، می

 های مسکونی استفاده کنند. مشروط به اینکه: از انواع کاربری 2ماده 

 24کنند از بصورت یکپارچه از این ضوابط استفاده میسطح مجموع باغاتی که مشترکا   -2-8-3-8

 هزار متر مربع کمتر نباشد. 

 سهم خدمات و فضای سبز عمومی به صورت یکپارچه باشد.  -2-8-3-1

شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان منطقه  14/2/21رعایت کامل مفاد مصوبه  -2-8-3-14

 بندی مسکونی شهرها، الزامی است. 

متر مربع  124احداث یک واحد مسکونی با حداکثر زیر بنای  در هر قطعه زمین کشاورزی -2-8-3-11

 در دو طبقه و یک طبقۀ زیرزمین مجاز خواهد بود. 

ی در اراضی کشاورزی تفکیک شده قبلی که سطح آنها کوچکتر از حداقل تفکیک 1تبصره  -2-8-3-12

متر مربع در دو طبقه و  124ذکر شده است، احداث واحد مسکونی با سطح اشغال حداکثر 

 بقۀ زیرزمین مجاز خواهد بود. یک ط

 متر مربع باغ ضروری است. 1444تأمین یک واحد پارکینگ روباز با حفظ اشجار برای هر   -2-8-3-13

چنانچه باغی توسط مالک و یا اشخاص دیگر)در غیاب توجه و رسیدگی مالک یا مالکان(   -2-8-3-14

دن از مانبه هر نحو و به هر دلیل از وضعیت موجود تغییر یابد و یا به واسطه راکد

باشد. تشخیص این ویژگیهای یک باغ خارج گردد. شهرداری مجاز به تملک آن زمین می

باشد و گزارش مأموران شهرداری به منزله گزارش می 2امر بر عهده کمیسیون ماده 

ضابطین دادگستری می باشد. تنها استفاده مجاز از اراضی این باغات ایجاد فضای سبز 

 باشد. عمومی می

باغاتی که درخواست قطع درخت را دارند، ضروری است ضمن مراجعه به مالکان   -2-8-3-12

شهرداری و ثبت درخواست خود تایید الزم را از سازمان حفاظت محیط زیست و اداره 

جهاد کشاورزی دریافت نمایند. ماموران این نهاد ضمن بازدید از اراضی مذکور و بررسی 

نمایند. مالکین باغات و اراضی می در محل، درختهای مجاز به قطع شدن را مشخص می

توانند به ازای هر درخت قطع شده و به تعداد دو برابر در همان پالك و با هر محلی که 

شهرداری تعیین خواهد نمود بر طبق ضوابط و دستورالعملهای موجود)در فصل مناسب( 
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الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها  4ی ماده 3غرس نماید.)تبصره

 (. 3/3/1321مصوب 

شهرداری موظف است از طریق فراخوان عمومی مالکان باغات، ظرف مدت یکسال از   -2-8-3-16

تصویب این ضابطه اقدام به تهیه شناسنامه باغات نماید. شناسنامه باغات در محل باغات 

توسط کارشناسان شهرداری، سازمان حفاظت، محیط زیست، اداره جهادکشاورزی، و اداره 

 گردد. امالك تکمیل میثبت اسناد و 

تجدید این شناسنامه هر دو سال یکبار الزم می باشد و سند اجرایی هر گونه دخل و   -2-8-3-12

گردد. این شناسنامه باید حاوی اطالعات ذیل تصرف آتی در زمین مورد نظر محسوب می

ضوابط  11الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ی ماده  3باشد:   )ماده 

 (. 2مربوط به چگونگی اجرای ماده اجرایی 

شماره پالك ثبتی، مساحت ملک، نام و مشخصات مالک و یا مالکین، آدرس دقیق، تعداد،  -2-8-3-18

نوع و مشخصات کامل درختان مثمر و غیر مثمر، گزارش وضعیت درختان، تعهد کتبی 

 بر رسیدگی به وضعیت پوشش گیاهی باغات و اراضی زراعتی خود،مالک یا مالکان مبنی

 نام و نام خانوادگی و امضای کارشناسان تنظیم کننده سند اجرایی شناسنامه

باشند هر دو سال یکبار ضمن مراجعه به شهرداری مالک یا مالکان باغات موظف می -2-8-3-11

 نسبت به ثبت گزارش جدید وضعیت پوشش گیاهی باغ خود اقدام نمایند. 

لیل تخریب گردد، به دلیل در صورتی که پوشش گیاهی باغات فاقد شناسنامه به هر د -2-8-3-24

فقدان سوابق و عدم ضبط آن در شناسنامه، این اراضی مشمول قاعده ضبط توسط 

الیحه  6ماده  1گردد.)تبصره شهرداری گردیده و فضای سبز عمومی در آنها احداث می

 قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها(. 

تی دارای شناسنامه به دلیل در صورتی که تخریب پوشش گیاهی باغات و اراضی زراع -2-8-3-21

فقدان ناشی از خشکسالی و کمبود منابع آبی و یا وجود آفات گیاهی در مقیاس وسیع و 

ای حداکثر دو ساله، امکان غرس فراگیر تشخیص داده شود، شهرداری ضمن تعیین فرجه

درختان جدید و یا رسیدگی به پوشش گیاهی این اراضی را در اختیار مالک و یا مالکان 

 دهد. قرار می

رعایت ضوابط و مقررات دستگاههای ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با  -2-8-3-22

 های مربوطه مطرح گردد. می بایست موضوع در جلسات کمیسیونضوابط فوق الذکر 
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 منطقه صنعتی -5-9

 موارد استفاده از زمین: -5-9-1

مورخ  31122/ت28146اره های صنعتی رده یک مصوبه شماراضی این کاربری تنها به فعالیت

 هیأت وزیران و اصالحیه های بعدی اختصاص یافته است.  12/44/1314

 مجاز -2-1-1-1

ها و واحدهای صنعتی مجاز درون شهری و استفاده از اراضی این کاربری تنها برای احداث کارگاه

در های قابل احداث منظور مشخص کردن تنوع کارگاهسایر موارد مشابه اختصاص یافته است. به

ها الزم است به تمامی ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این حوزه

 محیطی مربوطه استناد گردد.تشخیص نوع کارگاه از نظر مزاحم بودن و تمهیدات زیست

احداث واحدهای صنعتی و کارگاهی مجاز به فعالیت در محدوده شهری که منبعد قصد فعالیت 

 یافته به کاربری صنعتی واقع در جنوب شرقی شهر مجاز است. خصیصدارند تنها در اراضی ت

 مشروط که نیاز به کسب مجوزهای خاص از مراجع معین دارد -2-1-1-2

های مناسب، احداث های کارگاهی، به تناسب نیاز و فعالیت مجتمع و رعایت سرانهدر مجموعه

 خدمات مورد نیاز کارکنان مجتمع مجاز است. 

های تقلیل فشار گازمجاز زات شهری مانند منابع آب، پست برق، ایستگاهتأسیسات و تجهی ایجاد

 است. 

 دهی به وسایل نقلیه و نیز پمپ بنزین مجاز است. های خدماتی و فنی و سرویااحداث تعمیرگاه

 ممنوع -2-1-1-3

های مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته شده این حوزه صرفا  برای کاربری صنعتی و استفاده

 وع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است. است و هر ن

صنایع غیرمجاز مستقر در شهر)براساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست(  باید به نقاطی که 

 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست مشخص شده است انتقال یابد. 

ه ضوابط های بزرگ، متوسط و کوچک مزاحم، تنها با درنظر گرفتن کلیها و کارگاهکارخانه

توانند مستقر گردند و استقرار آنها در سازمان حفاظت محیط زیست و تنها در شهرك صنعتی می

 باشد.محدوده صنعتی مجاز نمی

تدریج از ها و واحدهای صنعتی مزاحم از نظر بو، منظر، صدا، لرزش و فاضالب باید بهکلیه کارگاه

 ریزی شده دیگری منتقل شوند. های برنامهداخل محدوده شهری خارج شده و به محل
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 ضوابط مربوط به تفکیک زمین:  -5-9-2

 244های تعمیراتی و خدماتی که در حوزه صنعتی مستقر میشوند حداقل مساحت کارگاه -2-1-2-1

 باشد.مترمربع می 244های مجاز خودرو مترمربع و برای تعمیرگاه

و   متر مربع بوده 144حداقل مساحت واحد های صنعتی در مجموعه های متمرکز  -2-1-2-2

شود و برای دسترسی دسترسی به حوزه صنعتی از طریق شبکه ارتباطی اصلی تأمین می

های آنها به قطعات و واحدها الزم است شبکه داخلی حوزه صنعتی متناسب با فعالیت

 طراحی شود و به تصویب مراجع ذیربط برسد. 

 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان : -5-9-3

 باشد. درصد می24اتی و خدماتی حداکثر های تعمیرسطح اشغال مجاز کارگاه -2-1-3-1

درصد 24های تعمیراتی و خدماتی مجموعه های متمرکز  حداکثر سطح اشغال مجاز کارگاه -2-1-3-2

 باشد. می

سطح باقیمانده اراضی بعنوان فضای باز و سبز محوطه، پارکینگ موقت )مُراجع کنندگان(  -2-1-3-3

 مورد استفاده قرار گیرد.

های تعمیراتی و خدماتی در تراکم مجاز ساختمانی کارگاه حداکثر تعداد طبقه یک و حداکثر -2-1-3-4

 درصد است.  24حوزه صنعتی 

% زمین به عنوان فضای استراحت و رختکن 12در این کاربری احداث نیم طبقه تا حداکثر  -2-1-3-2

 کارکنان و اتاق مدیر بالمانع است. 

نیم طبقه  های خودرو  در صورتیکه شاملحداقل ارتفاع مفید در طبقه همکف تعمیرگاه -2-1-3-6

 متر می باشد.  8/4باشد 

در احداث تمامی واحدهای تولیدی و تعمیراتی، رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط  -2-1-3-2

 زیست الزامی است. 

مترمربع زیربنا کارگاه هر کدام بیشتر باشد ، تأمین یک پارکینگ  24برای هر واحد یا هر  -2-1-3-8

 ضروری است. 

کینگ عمومی متناسب با عملکرد آن برای های کارگاهی پیش بینی پاردر طراحی مجتمع -2-1-3-1

 مراجعین ضروری است.
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های کارگاهی به درصد از مساحت کل زمین حوزه صنعتی در طراحی مجتمع 22حداقل  -2-1-3-14

صورت یکپارچه منظور ایجاد فضای سبز و درختکاری درنظر گرفته شود. )وسعت حیاط به

 درصد مساحت قطعه زمین کمتر باشد.( 22نباید از 

 ر و تهویه مستقیم برای فضاهای کارگاهی تولیدی الزامی است. تأمین نو -2-1-3-11

رعایت ضوابط و مقررات دستگاههای ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با  -2-1-3-12

 ضوابط فوق الذکر می بایست موضوع در جلسات کمیسیون های مربوطه مطرح گردد.

نشانی برای احداث بنا سازمان آتش رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و اخذ تأیید -2-1-3-13

 الزم است. 

 

 فضای سبز حفاظتی    -5-11

روییه و غیرمجیاز بیرروی اراضیی کشیاوزی و نگهیداری اراضیی         برای حفظ محدوده شهر از توسعه بی

گردد شهرداری با ایجاد  کشاورزی اطراف شهر از کمربند حفاظتی سبز استفاده شده است. لذا توصیه می

هیای شیهری و ایجیاد محیطیی بهتیر از       ی در این مناطق ضمن تثبیت محیدوده کار و یا تشویق درخت

 های کشاورزی با اراضی مسکونی بکاهد. برخورد مستقیم زمین

های طرح جامع و  تفصیلی دقیقا  مشخص گردیده و  بدین ترتیب کاربری فضای سبز حفاظتی در نقشه

 الزم است رعایت گردد.

   اد هرگونه ابنیه ممنوع است.در فضای سبز حفاظتی ایج  :3تبصره 

 تواند کاربری زراعی را حفظ نمایند. گیرند می های زراعی که در فضای سبز حفاظتی قرار می زمین :2تبصره 

های درون شهری که در داخل محدوده شهر بصورت فضای سبز  های شریانی و بزرگراه حریم حفاظتی بزرگراه :1تبصره 

و  یمنی یمسیائل ا  تیی صورت فضای سبز و درختکاری )پارك خطیی( و بیا رعا  تواند ب حفاظتی تعیین گردیده می

   برداری قرار گیرد. مورد بهره یحفاظت
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 بخش دوم:  

 ضوابط و مقررات استفاده از اراضی 

 واقع در حریم شهر 
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 ضوابط و مقررات استفاده از اراضی واقع در حریم شهر 

هیا  متتلی ت تیییین     استفاده از اراضیی در ایاربر    تنظیم و تدوین ضوابط و مقررات -

 حرائم و ارائه راهکارها  مقررات مربوطه 

بندی کاربری اراضی پیشنهادی تالش گردیده است تا اصول تناسب زمین با کاربری پیشینهادی   در منطقه

های فعالییت   نهبا این ترتیب چیدمان په ها اعمال گردد.ریهای همجوار در مکانیابی کاربریو سازگاری کارب

های ورودی و قابلیت سایر پهنه های پیرامون شیهر دییده شیده     حدوده شهر، متناسب با نقش دروازهدر م

ریزی در گرو تدوین ضوابط و مقررات نحوه اسیتفاده از اراضیی اسیت و بیه      است. از طرفی موفقیت برنامه

من اینکه بیه دلییل ماهییت طیرح     ای برخوردار است. ض همین دلیل تعیین اصول و ضوابط از اهمیت ویژه

باشد، قطعیا    )طرح جامع شهر( این ضوابط وارد جزئیات نشده و عموما  مسائل و موارد کالن را پاسخگو می

هر منطقه پیشنهادی برای کاربری نیز در درون خود نیاز به ضوابط و مقرراتی دارد که در مطالعات مربوطه 

ه بیه مقدمیه فیوق ضیوابط و مقیررات مربیوط بیه هرییک از         باشد. باتوجی  قابل طرح، بررسی و تدوین می

 های پیشنهادی در ذیل همین قسمت بیان شده است.  کاربری

 

 مناطق اارگاهی و تیمیرگاهی   -3

هرگونه پساب یا فاضالب مناطق یاد شده جهت تخلیه در محیط و یا بازیافت حتما  بایستی تصفیه شده  -

 و در حد استانداردهای رایج باشد.

زیست درخصوص استقرار و  یت های یاد شده بایستی کلیه ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیطفعال -

 احداث در خارج از محدوده قانونی شهر را رعایت کنند.

، منوط بیه درخواسیت اداره کیل صینایع و موافقیت سیازمان       استقرار هرگونه شهرك صنعتی در حریم -

 ت.های ذیربط اس زیست و سایر سازمان حفاظت محیط

 االجرا است.  ها و... جهت استقرار صنایع الزم بند ها، سیل رعایت حریم مسیل -

 صنعتی الزم و ضروری است.  احداث کمربند سبز در حاشیه نواحی کارگاهی و -

تعریف شده توسط اداره کل محیط زیسیت (  « ) ج»و « ب»الزم به توضیح است که تنها صنایع گروه  -

 یابند. توانند در حریم شهر استقرار می
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 ضوابط مربوط به احداث شبکه میابر در حریم شهر -2

از کمربندی و راههای عبوری از داخل میادین موجیود و ییا بیه     1دسترسی شبکه معابر شریانی درجه  -

 کیلومتر از یکدیگر مجاز است. 2گرد در فاصله حداقل  صورت راست

سیطح   ی و راههای عبوری بصیورت هیم  وسازها به کمربند ها و ساخت هرگونه دسترسی سواره کاربری -

 ممنوع است. مگر در شرایط ویژه و براساس ضوابط خاص.

 ایجاد جاده کناری در مجاورت راههای شریانی درجه یک و کمربندی بالمانع است. -

 هرگونه تقاطع همسطح برای راه کمربندی و شریانی درجه یک ممنوع است. -

بایست محیدود نگیه داشیته شیود و      وری و کمربندی میهای همسطح در بزرگراه و راه عب تعداد تقاطع -

 کیلومتر کمتر نباشد. 2/2ها از یکدیگر از  فاصله تقاطع

بایسیت شیانه    های اضطراری می ای در بر کمربندی ممنوع است و برای توقف هرگونه پارکینگ حاشیه -

 در نظر گرفته شود.

 

 ات  بندها و تأسیسات و تجهیز هات سیل حرایم مربوط به مسیل -1

باشند که بسته بیه   های ذیربط در حریم شهر مجاز می استقرار برخی تأسیسات براساس ضوابط سازمان -

 مورد باید به آن پاسخ داد.

که با ضیوابط   دانند مشروط بر این های ذیربط مجاز می هایی که سازمان ها کلیه کاربری در داخل حریم -

 تواند قرار گیرد. د، میاستقرار کاربری موردنظر در آن محل در تناقض نباش

  : ها حریم راه -

هیا مصیوبۀ شیورای عیالی      های کمربندی و بین شهری در حریم منع احداث ساختمان در طرفین جاده

اصالح  1/3/68)ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در حریم شهرها مصوب   1/3/68شهرسازی 

 (3/2/61شده براساس مصوبه 

ها که عمومیا  منجیر بیه     های بین شهری و کمربندی ی اطراف جادهوسازها به منظور کنترل ساخت

گردد، شورای عالی شهرسازی و معماری اییران   های مذکور می رویه شهرها به سمت جاده توسعه بی

 ضوابط زیر را تصویب نمود: 1/3/68در جلسه مورخ 

 124تا عمق های کمربندی و محدوده قانونی شهرها و همچنین  اراضی واقع در حدفاصل جاده -1

هیای میذکور چنانچیه در خیارج از محیدوده       متر از حد حریم قیانونی راه در بیر خیارجی جیاده    

هیای میذکور اضیافه     انید، بیه محیدوده    های مصوب جامع یا هادی واقیع شیده   استحفاظی طرح
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گردند مگر اینکه فاصله کمربندی از محدوده و وسعت اراضی فیمابین به حدی باشد کیه در   می

ح تأثیری در میزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجیرای مقیررات نظیارت بیر     طول عمر طر

شورای عالی شهرسیازی و   2حریم را عمال  غیرممکن بسازد که تشخیص آن با کمیسیون ماده 

معماری ایران در شهرهای دارای طرح جامع و مراجیع و مقامیات مسیئول بررسیی و تصیویب      

 های هادی حسب مورد خواهد بود. طرح

هیای   متر، از بیر حیریم راه در طیرفین جیاده     124د هرگونه ساختمان و تأسیسات تا عمق ایجا -2

هیای میذکور    سطح به جیاده  و همچنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم  کمربندی واقع در حریم

 ممنوع است.

احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در طرفین کلیه راههای بین شهری واقع در حریم شهرها  -3

سطح بیه جیاده    متر از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد راههای دسترسی هم 124به عمق 

های خیاص کیه هیم محیل کیاربری و هیم راههیای         اصلی ممنوع است مگر در مورد کاربری

های مصوب جامع و تفصیلی و هادی ترسیم شده ییا ضیوابط    دسترسی الزم عینا  در قالب طرح

 مربوط به آنها تعیین شده باشد. 

های کشاورزی و باغات  شت، داشت و برداشت( از زمینابرداری )ک : تأسیسات الزم برای بهره1ره تبص

هیای واقیع در    ها و تونیل  های مخابراتی، پل های انتقال نیروی برق و شبکه همچنین خطوط پایهو 

رسیانی،  هیای آب  های آبیاری خطوط و لوله ها و شبکه های انتقال نفت و گاز، کانال مسیر راهها، لوله

گیرها، از شمول بندهای فوق مستثنی و تابع قوانین و مقیررات مربیوط بیه خیود      بندها و سیل سیل

 هستند.

تواننید   های هادی حسب مورد و در صورت لزوم میی  یا مراجع تصویب طرح 2های ماده  کمیسیون

شیهر منتهیی   های ارتباطی دیگری را نیز که از شهر به روستاها و یا نقاط دیگری در اطیراف   جاده

متر قابیل تقلییل    24شوند مشمول این مقررات بنمایند که در این صورت حریم حفاظتی آنها تا  می

نماینید نییز    های بین شهری در مواردی که از روستا عبور میی  است. همچنین حریم حفاظتی جاده

قابل تقلیل متر  24های بهسازی یا هادی روستایی مورد طراحی قرار گیرد تا  چنانچه در قالب طرح

 است.

کلیه کارگاهها و واحدهای صنعتی و صنفی و تجاری و خدماتی و نظایر آن موجود در دو طرف  -4

 های متمرکز جدید منتقل شوند. بایست به مجموعه راههای موضوع این مصوبه می
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و مراجع مسیئول صیدور پروانیه و نظیارت در حید       11ها در مورد حریم موضوع ماده  شهرداری

هیای مناسیب    های جامع و هادی موظفند محیل  هرداری تا محدوده نهایی طرحفاصل حریم ش

برای انتقال اینگونه واحدها را با همکاری ادارات کیل مسیکن و شهرسیازی اسیتانها براسیاس      

های مصوب توسعه شهری تعیین و تسهیالت الزم را برای انتقال فیراهم نماینید و وزارت    طرح

کانات سازمان زمین شهری و خصوصا  با استفاده از اراضیی  مسکن و شهرسازی با استفاده از ام

 دولتی تحقق امر فوق را تسهیل خواهد کرد.

های قبلی براساس تصویب مراجع قانونی مقرر حسب مورد به فضیاهای سیبز و ییا سیایر      محل

 های عمومی تبدیل و اعمال هرگونه کاربری خصوصی مغایر با آن ممنوع است. کاربری

شیود و   های قانونی و حیریم شیهرها واقیع میی     م راهها که در داخل محدودهآن قسمت از حری -2

باشد، به منظور کمک به پاکیزگی و زیبیایی منظیر ورودی    رو می اضافه بر عرض سواره و پیاده

وسیازهای بعید از حیریم راه توسیط      شهرها و جلوگیری از باز کردن راه دسترسی برای سیاخت 

وترابری برای درختکاری و ایجاد  ها و با هماهنگی وزارت راهها در محدوده امکانات آن شهرداری

 فضای سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 
 (7/4/49آهن ) ها و راه ایمنی راه -

رو و ییک شیاخه حیداقل بیه      شود که حداقل دارای دو خط اتومبییل  شاهراه به راهی اطالق می -3ماده 

نحوی محصور و در تمیام طیول    دو طرف آن بهوبرگشت بوده و  متر برای هر طرف رفت 3عرض 

شاهراه از هم کامال  مجزا باشد و ارتباط آنها با هم فقط بوسیله راههای فرعی که از زیر یا بیاالی  

 شاهراه عبور کند تأمین شود و هیچ راه دیگری آنرا قطع نکند.

ارت راه اعیالم کنید   هر شاهراه که با خصوصیات فوق ساخته شده ییا بشیود از تیاریخی کیه وز     -2ماده 

 باشد.  مشمول مقررات این قانون می

اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هرگونیه مسیتحدثات ییا     -6ماده 

درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در حریم قیانونی شیاهراهها و راههیای اصیلی و فرعیی و      

شود،  ائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی میآهن که میزان هریک به طریق و وس راه

 بدون اجازه وزارت راه ممنوع است. 
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وزارت راه مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینیده   -3تبصره 

دادگاه بخیش، ایین قبییل مسیتحدثات ییا درختکیاری و ییا زراعیت وحفرییات را ضیمن تنظییم            

 لا رأسا  قلع و آثار تجاوز را محو کند. مج صورت

توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند دادگاه خارج از نوبت بیه اینگونیه    اشخاص ذینفع می -2تبصره 

 کند. ها رسیدگی نموده و حکم الزم را صادر می پرونده

 

 ها و... هات نهرهات براه بستر و حریم رودخانه -

 (33/8/79ها و... )مصوب  حریم رودخانهنامه مربوط به بستر و  آئین    

وزارت  3/8/1321میورخ   144/31/48226بنا به پیشنهاد شماره  11/8/1321هیأت وزیران در جلسه مورخ 

نامیه مربیوط بیه بسیتر و حیریم       آئیین  1361( قانون توزیع عادالنه آب ی مصوب  21نیرو و به استناد ماده )

های آبرسانی، آبیاری و زهکشی را به شیرح   های طبیعی و شبکه برکهها،  ها، مرداب ها، انهار، مسیل رودخانه

 زیر تصویب نمود:

 رود: نامه از نظر اجرای مقررات آن در معانی ذیل به کار می اصطالحات مندرج در این آئین -3ماده 

 طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد. رودخانه: مجرایی است طبیعی که آب به -الف

طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضیه آبرییز    بیعی: مجرایی است که آب بهنهر ط -ب

 مشخصی نباشد.

 صورت غیرمدرن احداث شده باشد. وسیله اشخاص به نهر سنتی: مجرای آبی است که به -پ

 مرداب: زمین باتالقی، مسطح و پستی است که دارای یک تعدادی آبراهه باشید و معمیوال  در مید    -ت

بزرگ دریا زیر آب رود، همچنین اراضی پسیتی کیه در منیاطق غیرسیاحلی در فصیول بارنیدگی و       

 سیالب غرقاب شده و معموال  در تمام سال حالت باتالقی داشته باشد.

برکه: اراضی پستی است که در اثر جریان سیطحی و زیرزمینیی آب در آنهیا جمیع شیده و بیاقی        -ث

 ماند. می

تأثیر عوامل طبیعیی ییا غیرطبیعیی، امکیان حیدوث       طبیعی است که تحتمسیل متروك: مجرایی  -ج

 سیالب در آن وجود نداشته باشد.

ای هسیتند کیه بیه منظیور آبرسیانی،       هیا: مجیاری مسیتحدثه    های آبیاری و زهکشی کانیال  شبکه -چ

 شوند. سازی اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا می سالم
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هر یا مسیل است که در هر محل باتوجه به آمیار هییدرولوژیک و   ها، ن بستر: آن قسمت از رودخانه -ح

ای  هیای آب منطقیه   وسیله وزارت نیرو یا شرکت ساله به 22داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 

 شود. تعیین می

سیاله میالك    22نماید سیالب با دوره برگشت کمتر یا بیشیتر از   در مناطقی که ضرورت ایجاب می

های مربوط و توجیهات فنیی   ای حسب مورد با ارئه نقشه های آب منطقه د، سازمانمحاسبه قرار گیر

 از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز الزم را اخذ خواهند نمود.

ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق  ها، مسیل تغییرات طبیعی بستر رودخانه

 یکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.کماکان در اختیار حکومت اسالمی است، ل

حریم: آن قسمت از اراضی از اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکیه طبیعیی    -خ

است که بالفاصله پا از بستر قرارداد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها الزم 

 گردد. ای تعیین می های آب منطقه یرو یا شرکتنامه توسط وزارت ن است و طبق مقررات این آئین

ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد  حریم انهار طبیعی یا رودخانه

وسیله وزارت  بود که حسب مورد باتوجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به

 گردد. نیرو تعیین می

هیا، انهیار،    ای مکلفند باتوجه به امکانات، حید بسیتر و حیریم رودخانیه     منطقه های آب شرکت -2ماده 

ریزی مشیخص و بیا    های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه ها و برکه ها، مرداب مسیل

 نامه تعیین نمایند.  صالح طبق مقررات این آئین اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی

ای در هر مورد که بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مرداب و برکه  منطقه ت آبشرک -1ماده 

طور کتبی به متقاضی اعالم و در مورد تعیین  نماید، مراتب را به طرق مقتضی به طبیعی را تعیین می

های محلی )برای یک نوبیت( بیه اطیالع     ، موضوع از طریق پخش اطالعیهبستر و حریم سرتاسری

ها، نهر )طبیعی ی سنتی(، مسیل، میرداب و برکیه     رسد که بستر و حریم رودخانه نفع می ذیاشخاص 

توانند برای کسب اطالع از حدود بستر و حریم تعییین   طبیعی موردنظر تعیین گردیده و اشخاص می

شده به شرکت آب مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف یک میاه از تیاریخ انتشیار    

ه، اعتراض خود را به شرکت مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند. چنانچه اعتراضی نسبت به اطالعی

ای مربوط اعتراض  منطقه  بستر و حریم تعیین شده در مهلت مذکور در فوق واصل شود، شرکت آب

صالح و یک نفر کارشناس حقوقی کیه از بیین    را به کمیسیونی مرکب از دو نفر کارشناس فنی ذی

 نماید. شوند، ارجاع می کارشناسان شرکت با ابالغ مدیرعامل منصوب می مجربترین

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  ایج طرح تفصیلی شهر  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 86 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مهندسان مشاور شهروخانه

( پا از وصول پرونیده میورد اعتیراض، گیزارش کارشیناس ییا       3کمیسیون مذکور در ماده ) -4ماده 

را تأییید   کند و در صورتی که با بستر و حریم تعیین شده موافیق باشید، آن   کارشناسان را بررسی می

ربط، نظر خود را به شیرکت اعیالم    خذ توضیحات از کارشناس یا کارشناسان ذیکند واال بعد از ا می

تواند رأسا  یا  خواهد نمود. چنانچه توضیحات مذکور برای کمیسیون قانع کننده نباشد، کمیسیون می

وسیله کارشناسان دیگری محل را بازدید کند و سپا نظیر خیود را در میورد بسیتر و حیریم بیه        به

 منزله نظر وزارت نیرو است. . نظر این کمیسیون قطعی و بهشرکت اعالم دارد

ای نسیبت بیه    منطقیه  نامیه، شیرکت آب   ( آئیین 3پا از اعالم نظر کمیسیون موضوع ماده )  -5ماده 

ای از  نحو مقتضی اقدام خواهید نمیود و نسیخه    گذاری نهایی حد بستر و حریم تعیین شده به عالمت

ی اطالع به اداره ثبت اسناد و امیالك، بخشیداری و شیهرداری    نقشه مربوط به بستر و حریم را برا

حوزه عمل ارسال و نیز مراتب را به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد داشت و از 

 تجاوز اشخاص به بستر و حریم با همکاری مأموران انتظامی جلوگیری خواهد کرد.

حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و برکه طبیعیی در  پا از تعیین و تشخیص میزان بستر و  -6ماده 

ای قلع و قمع اعیانی اعم از اشجار و غیر آن واقع در بستر و حیریم را   صورتی که شرکت آب منطقه

 برای استفاده از امور مربوط به آب و برق الزم بداند، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

صورت کشت موقت باشد، پا از برداشت محصول  تر و حریم بههرگاه اعیانی موجود در بس –تبصره 

 مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.

بیرداری از آب   کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانیه، نهیر و مسییل کیه بیرای بهیره       -7ماده 

ربیط بیه صیورت اجیاره و      ای ذی مزاحمتی ایجاد ننماید، با موافقت کتبی و قبلی شرکت آب منطقه

وجه حق ایجاد اعیانی و غرس نهال  هیچ اولویت برای مجاوران بالمانع است، ولی مستأجر بهرعایت 

و درخت )بجز زراعت سطحی( را ندارد. در صورت تخلف اراضی مسترد و از فعالییت وی جلیوگیری   

ربط باید در اجاره نامه قید کند کیه در صیورت بیروز هرگونیه      ای ذی خواهد شد. شرکت آب منطقه

 شی از سیل و نظایر آن هیچگونه مسؤولیتی نخواهد داشت.خسارت نا

 استفاده از مقررات این ماده در مورد اراضی بستر باالدست سدها شمول ندارد.  –تبصره 

صورت طبیعی تغییر نماید و باقیمانده بستر که  چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به – 8ماده 

هیای آب و بیرق قابیل     در اختیار دولت است، برای اجرای طرح شود و کماکان بستر مرده نامیده می

استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجیاره واگیذار و   

 بندی و سایر شرایط مربوط در سند واگذاری قید خواهد گردید. سازی، کناره نحوه آماده
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ا ادارات ثبت اسناد و امالك به صورت موردی تقاضیای تعییین   ها ی چنانچه افراد یا شهرداری -9ماده 

حد بستر و حریم رودخانه، انهار یا مسیل یا مرداب و یا برکه طبیعی را که در مجاورت ملکیی واقیع   

ای مکلف است با اخیذ هزینیه کارشناسیی کیه تعرفیه آن از طیرف        است، بنماید، شرکت آب منطقه

ه تعیین حد بستر و حریم هریک از موارد یاد شده بیه ترتییب   وزارت نیرو تعیین خواهد شد، نسبت ب

نظیر   نامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه تصرفات قانونی اشخاص نسبت به امالك مورد مقرر در آئین

 صالح تأیید شده باشد. احراز و توسط مراجع ذی

جاوران وجود داشته باشد، سازی و استفاده از اراضی مازاد بستر برای م چنانچه امکان دیواره -31ماده 

ای ضمن مشخص کردن مجاوران یا نهر یا مسییل ییا میرداب ییا برکیه طبیعیی،        منطقه شرکت آب

شود، معلوم و به مجیاوران   سازی حاصل می هایی را که در اثر دیواره مشخصات دیواره و مقدار زمین

سازی  و مشخصات دیوارهاعالم خواهد نمود تا در صورت تمایل به شرکت مراجعه و با قبول شرایط 

برای اخذ اجازه مربوط اقدام نمایند. بستر واقع در پشت دیواره احیداثی در اختییار دولیت جمهیوری     

تواند پا از تأمین میزان حریم که بالفاصله بعید از دییواره احیداثی     اسالمی ایران است. شرکت می

دم تمایل سازنده به دیگیران اجیاره   شود، باقیمانده بستر را به سازنده دیوار یا در صورت ع شروع می

 دهد.

های  ها و ادارات ثبت اسناد و امالك، مسیل ای با همکاری شهرداری های آب منطقه شرکت -33ماده 

ها در خارج محدوده قانونی شیهرها   متروك را شناسایی خواهند نمود. تشخیص متروك بودن مسیل

نی شیهرها، شیرکت مزبیور بیا همکیاری      ای است، ولی در داخل محدوده قیانو  با شرکت آب منطقه

ها تصمیم الزم را اتخاذ خواهد نمود. در صورت بروز اختالف نظر، تشیخیص وزارت نییرو    شهرداری

 باشد. معتبر می

هیا، مردابهیا و    ها، انهار طبیعی، مسیل عبور لوله نفت و گاز و غیره از بستر و حریم رودخانه -32ماده 

نیرو بالمانع است، ولی مسئولیت حفاظیت آنهیا بیا دسیتگاههای      های طبیعی با موافقت وزارت برکه

 ربط خواهد بود. ذی

هیا و همچنیین سیازمانها و نهادهیای      ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداری وزارتخانه -31ماده 

های مربوط به خود و صدور پروانیه الزم بسیتر و حیریم     وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح

هرنوع تصیرف در بسیتر و   های طبیعی را استعالم نمایند.  ها، مردابها و برکه ، انهار، مسیلها رودخانه

حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضیوعه  

 تعقیب و مجازات خواهند شد.
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های طبیعی و راههای اصلی و فرعی  ها، مردابها، برکه ها، انهار، مسیل هرگاه حریم رودخانه -34ماده 

موجود تداخل نمایند، قسمت مورد تداخل برای تأسیسات طرفین به طور مشترك مورد استفاده قرار 

 خواهد گرفت.

های آبیاری و زهکشی باتوجیه بیه ظرفییت آنهیا      حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی شبکه -35ماده 

گیردد و   شرکتهای تابع آن برای هر طرف تعییین میی  طبق مشخصات زیر از طرف وزارت نیرو و یا 

 باشد: الیه دیواره آنها می این حریم از منتهی

 

 های آبیاری و زهکشی  های مستحدثه و شبکه ظرفیت کانال ال : -

 متر 12متر تا  12متر مکعب در ثانیه میزان حریم از هر طرف  12آبدهی )دبی( بیش از  -1

 متر 12متر تا  8ر ثانیه میزان حریم از هر طرف مترمکعب د 12تا  14آبدهی )دبی( از  -2

 متر 8متر تا  6مترمکعب در ثانیه میزان حریم از هر طرف  14تا  2آبدهی )دبی( از  -3

 متر 6متر تا  4مترمکعب در ثانیه میزان حریم از هر طرف  2تا  2آبدهی )دبی( از  -4

 متر 2تا  1هر طرف مترمکعب در ثانیه میزان حریم از  2لیتر تا  124آبدهی )دبی( از  -2

 متر  1لیتر در ثانیه میزان حریم از هر طرف  124آبدهی )دبی( کمتر از  -6

 ها  آبرسانی   ب : حریم لوله -

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله( 3متر ) 6میلیمتر در کل  244حریم لوله آبرسانی با قطر  -1

 نسبت به محور لوله( متر از هر طرف 4متر ) 8میلیمتر در کل  844تا  244حریم لوله از  -2

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله( 2متر ) 14میلیمتر در کل  1244تا  844حریم لوله از  -3

 متر از هر طرف نسبت به محور لوله( 6متر ) 12میلیمتر به باال در کل  1244حریم لوله از  -4

ند، حد خارجی حریم بیه  های آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب شو : در صورتی که لوله1تبصره 

 شود. اعتبار قطر آخرین لوله منظور می

هیا   های آبیاری و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع در داخل مزارع و باغ کانال، انهار، شبکه :2تبصره 

 ها مورد استفاده است دارای حریم نیستند. هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغ 144تا مساحت 

انداز، زهکش و غیره( در یک  مواردی که در طراحی کانال، تأسیسات تبعی )راه سرویا، گل در -1تبصره 

الیه تأسیسات مذکور برای حفاظت  متر از منتهی 2طرف یا طرفین منظور شده باشد، حریم مرتبط به فاصله 

دو متیر حیریم   ای که تأسیسات تبعی مذکور به انضیمام   شود، ولی در هر حال فاصله آنها در نظر گرفته می

 مقرر در فوق در آن قرار دارد، نباید از میزان حریم مقرر در این ماده کمتر باشد. 
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باشد که  حریم خطوط انتقال برق شامل دو حریم درجه یک و درجه دو می حریم خطوط انتقال برق: -

ین حریم درجه یک دو نوار موازی خط انتقال در طرفین آن و متصل به تصویر فاز کنیاری روی زمی  

( مشخص  2نوارها متناسب باقدرت شبکه متغیر بوده و در جدول شماره )  است که عرض هریک از

 گردیده است و اما حریم درجه دو، دو نوار در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن است. 

 
 جدول حریم مناسب از خطوط انتقال برق

 ر()مت 2حریم درجه  )متر( 1حریم درجه  خط انتقال )کیلووات( 

24 – 1 3 2 

33 2 12 

63 13 24 

132 12 44 

234 12 44 

 24 24 244و  444

224 22 64 

 

اقدام بیه هرگونیه عملییات سیاختمانی و ایجیاد تأسیسیات مسیکونی و         1در زیر خط و حریم درجه  -

تأسیسات دامداری یا باغ و درختکاری و انبارداری تا هر ارتفاعی ممنوع است و فقیط ایجیاد زراعیت    

صلی و سطحی و حفر چاه، قنات، راهسازی و شبکه آبیاری با رعایت اصول حفیاظتی مشیروط بیر    ف

که سبب ایجاد خسارت برای تأسیسات خطوط انتقال نگردد مجاز اسیت البتیه بیرای حفیر چیاه،       این

 قنات و راهسازی اجازه وزارت نیرو الزم است.

کونی و صنعتی و مخزن سوخت تیا هیر   فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مس 2در حریم درجه  -

 ارتفاع ممنوع است.

های مایکروویو که دکیل مخیابراتی    : صاحبان زمین در محدوده ساختمانحریم خطوط متابراتی -

های مرتفع بایستی  در محوطه آن نصب است در موقع درخواست صدور مجوز ساخت برای ساختمان

ساختمان استعالم نمایند سیپا پروانیه سیاخت    از شرکت مخابرات برای تعیین حداکثر ارتفاع مجاز 

 صادر شود.
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ها به  رو خیابان سازی مخابرات براساس هماهنگی در شورای عالی وزارت کشور در سواره حریم کانال -

 متر از خطوط لوله گاز به سمت محور خیابان تعیین شده است.  1فاصله 

 ( : 27/32/49ها  انتقال گاز ) حریم طرفین لوله -

متیر از هیر    224از تاریخ تصویب این قانون احداث هرگونه بنیا و سیاختمان در فاصیله     -مادۀ واحد -

طرف محور خطوط لوله انتقال گاز درخارج ازمحدوده شهرها ممنوع است و در صورت احیداث بنیا و   

بخشداری اقدام ساختمان شرکت ملی گاز ایران مجاز است با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا 

 هدام آن نماید وهیچگونه خسارتی از این بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.به ان

متر مذکور در این قانون  224که انتخاب فاصله  شرکت ملی گاز ایران مجاز است در مواردی -3تبصره 

 را باتوجه به مقتضیات فنی و محلی ضروری نداند فاصله کمتری را تعیین نماید. 

که طبق تشیخیص   که صرفا  به منظور استفاده از دریا باشد در صورتی تمانیاحداث بنا و ساخ -2تبصره 

 شرکت ملی گاز ایران موجب خرابی و خسارت نگردد مجاز خواهد بود. 

نامه مربوط به نحوه اجرای این تبصره به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران به تصیویب هییأت وزییران     آئین

 خواهد رسید.

 11هایی قبل از تصویب ایین قیانون بیین حیریم میذکور در میاده        اختمانچنانچه ابنیه و س -1تبصره 

های مذکور در این قیانون ایجیاد    و حریم 1342اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ماه 

قیانون اساسینامه شیرکت     11شده باشد و شرکت ملی گاز ایران انهدام آنرا ضروری بداند براساس میاده  

 و خسارات وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد. ملی نفت ایران اقدام

 

 (  1/4/51نامه منع احداث بنا در طرفین لوله انتقال گاز ) آئین -

احداث هرگونه بنا و ساختمان از قبیل بیمارستان، مدرسیه، آپارتمیان، مییدان ورزشیی، اردوگیاه        -3ماده 

االشیتغال   آهن، انبار مواد سیریع  راهآهنگی و نظایر آن، ساختمان سد، فرودگاه، ایستگاه  نظامی و پیش

برداری از خطوط لولیه گیاز ضیروری     ونقل جز آنچه که برای بهره کارخانه و تأسیسات صنعتی و حمل

 متری هر طرف محور خط لوله انتقال گاز ممنوع است. 224باشد در فاصله 

ه تشخیص شرکت ملی گاز که ب احداث بنا و تأسیسات غیر از انواع مذکور در ماده یک در صورتی -2ماده 

 ایران متضمن ایجاد خطر نباشد در خارج از فواصل مذکور در زیر مجاز است: 

متری هر طیرف   22اینچ باشد در خارج از فاصله  6که قطر رسمی لوله انتقال گاز کمتر از  در موردی -ال 

 محور لوله
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متیری هیر    24اشد در خارج از فاصیله  اینچ ب 18اینچ تا  6که قطر رسمی لوله انتقال گاز از  در موردی -ب

 طرف محور لوله

متری هر طرف  144اینچ یا بیشتر باشد درخارج از فاصله  18در موردی که قطر رسمی لوله انتقال گاز  -ج

 محور لوله

ها در امتداد هر کیلومتر  در موردی که طبق این ماده احداث بناهای مسکونی مجاز باشد تعداد خانه تبصره:

باشد حداکثر از پنج دسیتگاه در هیر   « A»گذاری از نوع  لوله انتقال گاز اگر استاندارد لولهطول مسیر 

باشد حداکثر از بیست دستگاه در هر طرف محور لوله نباید تجاوز « B»طرف محور لوله و اگر از نوع 

 نماید.

-ANSI-Bگذاری نوع اسیتانداردی اسیت کیه در ضیوابط      استاندارد لوله« B»و«A»منظور ازنوع 

کیار   های گاز در شرکت ملی گاز اییران بیه   ایاالت متحده آمریکا تعریف شده و در طراحی لوله 31.8

 رود. می

نامه ایجاد شود طبق قانون منع احداث بنا و  ها و مستحدثاتی که برخالف مقررات این آئین  اعیانی -1ماده 

ارمری ییا شیهربانی ییا بخشیداری     ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز با حضور نماینده ژانید 

 منهدم خواهد شد و از این بابت هیچگونه خسارتی به اشخاص پرداخت نخواهد شد.

نامه از طریق نشر آگهی در مطبوعات و یا رادیو و تلویزیون یا الصاق  های معین در این آئین حریم -4ماده 

وسیله دیگری که مقتضیی باشید بیه    یا توزیع آگهی در مسیر خط لوله انتقال گاز و یا به هر طریق و 

 اطالع عموم خواهد رسید.

باشد بر ضوابط باال مقیدم   : چنانچه ضوابط و مقررات دیگری مالك عمل شرکت ملی گاز ایران میتبصره

 باشد.  می

های انتظامی که حیریم ایمنیی، حفیاظتی وجیود دارد در      پیرامون حوزه ها  انتظامی: حریم حوزه -

شیود. حیریم امنیتیی پیا از      است و با نظر کارشناسان عملیاتی تعیین میی مالکیت سازمان مربوطه 

 حریم حفاظتی قرار دارد و برحسب مجاورت با نوع اماکن داخل حوزه انتظامی متغیر است.

متری در اطراف مکیان و محیدودیت ارتفیاع، حیداکثر      32پیرامون اماکن حیاتی حداقل یک خیابان  -

 شود. نیتی محسوب میمتر حریم ام 24یک طبقه با فاصله 

این حریم برای اماکن حساس و مهم که از اهمیت کمتری نسبت به اماکن حیاتی برخودار باشد بیه   -

 شود. متر تبدیل می 24طبقه با فاصله  2متری و محدودیت ارتفاع حداکثر  16خیابان 
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 8خیابیان   تر نظامی )اماکن قابل حفاظت( با ایجیاد ییک   حریم امنیتی اماکن و تأسیسات کم اهمیت -

متیر   22طبقیه در عمیق    2ارتفیاع در احیداث بنیا بیا حیداکثر        متری از اطراف و رعایت محدودیت

 های اطراف بر اماکن قابل حفاظت اشراف نداشته باشند، تعریف شده است. ای که ساختمان گونه به

اقدامات تیأمینی و   سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به منظور انتقال زندانها و مراکز -

تربیتی داخل شهرها به خارج از آن به اسیتثنای بازداشیتگاهها مکلیف اسیت اراضیی و مسیتحدثات       

مربوط، اعم از عرصه و اعیان را حسب مورد مطابق قانون انتقال زندانها و مراکز اقیدامات تیأمینی و   

 نمایند.  اقدام 2/1/1384تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب 

 

 اطراف نقاط مسکونی  حریم 

است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه  عبارت محدوده شهر: -ال 

 باشد.  االجرا می طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن الزم

و تیأمین خیدمات    ها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جملیه احیداث و توسیعه معیابر     شهرداری

شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظیارت بیر احیداث هرگونیه     

ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محیدوده شیهر را نییز بیه     

 عهده دارند. 

شهر که نظارت و کنتیرل   بالفصل پیرامون محدودهاست از قسمتی از اراضی  عبارت حریم شهر: -ب

 شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید. 

به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها بیا رعاییت اولوییت حفیظ اراضیی      

در داخیل حیریم   ها، هرگونه استفاده برای احداث سیاختمان و تأسیسیات    کشاورزی، باغات و جنگل

 های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

هیا و ضیوابط مصیوب در داخیل      نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح

حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی )که در هیر حیال از   

باشند( به عهده شیهرداری مربیوط    ها مستثنی می حدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریم

وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و بیا متخلفیین طبیق مقیررات      باشد، هرگونه ساخت می

رفتار خواهد شد )قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحیوه تعییین آنهیا میورخ     

14/14/84  .) 

 کند. کلیه ضوابط و مقررات مربوط به حریم شهر در مورد روستاهای منظم به شهر نیز صدق می -
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ها مکلفند در مورد حریم شیهر   قانون، شهرداری 11طبق ماده  خصوصیات و مشتصات حریم شهر:

 اقدامات زیر را معمول دارند:

 هر تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع باتوجه به توسعه احتمالی ش -

بندی، تفکیک اراضی، ایجاد ساختمان و باغ  تهیه تمهیداتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه -

کشی، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه تمهیدات مربوط به حفظ بهداشیت عمیومی    و خیابان

 بخصوص به حریم شهر باتوجه به نقشه عمرانی شهر.

باشد. در موارد ابهام  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران می ها مکلف به اجرای مصوبات شهرداری -

های جامع و تفصیلی و شیهری، مراتیب در شیورایعالی     و اشکال و اختالف نظر در نحوه اجرای طرح

االجیرا خواهید بیود )قیانون تأسییا شیورایعالی        شهرسازی مطرح و نظر شیورایعالی قطعیی و الزم  

 (.22/12/21شهرسازی 

  

 هنه ها  میراثیحریم اطراف پ -

هیای میراثیی از طیرف اداره کیل مییزاث فرهنگیی ، صینایع دسیتی و          حریم و ضوابط مربوط بیه پهنیه  

گردشگری استان تعیین شده و هرگونه فعالیتی در این پهنه منوط به تاییید نظیر دسیتگاه مربوطیه میی      

ت عیدم مغیایرت بیا    های گردشگری در این محدوده در صور باشد.الزم به توضیح است که انجام فعالیت

   ضوابط تعیین شده مجاز است.

ضوابط مربوط به سایر کاربریهای پیش بینی شده در داخیل حیریم ماننید محیل اسیتقرار گورسیتان،           

ترمینالهای بار و مسافر و .... بر اساس دستورالعمل های رایج بیوده و احیداث فضیای سیبز حفیاظتی در      

، هیوا ، بیو و ....    الوه بر کاهش آلودگیهای صوتیبز حفاظتی عنقش فضاهای س اطراف آنها الزامی است.

یه مسیلها منجر گردد. ها و حاش ترل روانابها و تثبیت خاك در شیبتواند به کن مزبور میدر اطراف مناطق 

های گیاهی ، فواصل کاشت و نگهداری آنها با نظر دسیتگاههای متیولی ) منیابع طبیعیی ،      انتخاب گونه

 خواهد گرفت. صورت شهرداری (
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 بخش سوم: 

 اساس طرح جامع 
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 محتوا  اصلی یا اساس طرح جامع 

ریزی در شمار روستا ی شهرهای کشور قرار گرفته است. در آخیرین    شهر ایج در سلسله مراتب نظام برنامه

نفیر افیزایش    6262بیه   82سال  نفر در 6231از  ددرص 6/1جمعیت این شهر با رشد  14آمارگیری سال 

یافته است. محدودیتهای کالبدی، وجود مسیل در حاشیه غربی شهر، وجود اراضی مربوط به آثیار مییراث   

فرهنگی در جنوب شرقی، اراضی کشاورزی در جنوب و اراضی پایکوهی در شمال غرب گسترش شهر را 

ین نحوه گسترش شهر توسعه شبکه های شمال غرب هدایت کرده است. ا دامنه سمت خطی به صورتبه 

توان شبکه ارتباطی را تابع الگوی خاصی )خطی، شطرنجی،  نظمی کرده، بطوریکه نمی ارتباطی را دچار بی

این حال محورهای شهدا ی کشاورز که از طریق مییدان شیهرداری، محیور     حلقوی یا شعاعی( دانست. با 

 دهند.  ندی اصلی مرکز شهر را تشکیل میکنند، استخوانب حسین، خیابان بسیج را قطع می امام

  ساله اخیر واحدهای ساخته شده از مصالح بیادوام   34بافت اولیه شهر بافتی روستایی است و عمدتا  در

اند. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده هسته اولیه شیهر و تبیدیل آن بیه بافیت      آجر و آهن ساخته شده

عالوه با توجه به محدودیتهای زمیین   به زایش خواهد داد. شهر را افساختار کالبدی  کارآمدیمنظم و 

هسیته   یتقوییت و کارآمید   ضرورت توسعه درونی و تولید فضا موجیب  های آتی و برای گسترش دهه

 گردد.  میاولیه شهر 

 شیود کیه از نظیر تعیداد      متعددی تقسییم میی  عرفی ای شهر ایج به محالت  بندی محله از نظر تقسیم

ندی سلسله مراتب شهری همخوانی ندارد. تراکم جمعیت در سطح محیالت بیدون   ب جمعیت با تقسیم

 سیطح هکتار  3/213در سطح شهر باتوجه به تراکم کلی ولی است نفر در هکتار  63محاسبه محورها 

هکتار است. در صورت بهسازی بافت مسکونی و باتوجه به سطوح وسییع  نفر در  2/31درون محدوده 

نفیر و   8224افیزایش جمعییت تیا     با توجه بهتراکم جمعیت شهر تا افق طرح، بایر و مخروبه در شهر 

افیزایش یافتیه و   نفر در هکتار  6/22تا تواند  میهکتار  82/148سطح محدوده شهر تا کاهش علیرغم 

 این افزایش بالمانع است. 

 است. در  از نظر محتوایی نقش و عملکرد شهر ایج در طرح ناحیه کشاورزی و باغداری دیده شده

اندازهای طبیعی  مطالعات طرح جامع باتوجه به موقعیت مناسب شهر از نظر طبیعی )وجود باغات و چشم

گری( پتانسیل گردشگری شهر به عنوان یکی از  های شیشه زیبا و وجود آثار باستانی با ارزش تپه
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ادی و اجتماعی شهر های اصلی عملکرد فعالیت شهر دیده شده که جهت بهبود و رونق توسعه اقتص نقش

 تقویت این پتانسیل ضروری است.

  بینی گردیده که با توجه به اراضی  نفر پیش 8224از نظر احتماالت رشد جمعیت، برای افق طرح جمعیت

از توان پذیرش  شهر طبقه 3یا  2بایر درون محدوده و امکان گسترش عمودی شهر از یک طبقه به 

 .بینی شده برخوردار است جمعیت پیش

  حریم کانال ... سطح و در رابطه با خط محدوده با خارج کردن بخشی از باغات حاشیه شهر و اراضی بایر

هکتار کاهش یافته است. برای حفظ اراضی کشاورزی و باغات  141هکتار به  3/213محدوده شهری از 

و جلوگیری از و باتوجه به پتانسیلهای توسعه درونی شهر کاهش سطح محدوده به سطح تعیین شده 

گسترش به خارج از محدوده تعیین شده ضروری است. همچنین در رابطه با حریم شهر نیز سطح حریم 

هکتار کاهش یافته که رعایت حدود تعیین شده باتوجه به وسعت شهر ضروری است و  688 بهشهر 

شهر به میزان یک  کند. البته تدقیق محدوده هرگونه تغییر در محدوده شهر اساس طرح جامع را نقض می

 عی ندارد.احت حدنصاب تفکیک اراضی مسکونی منپالك و با مس

 رزشی، باتوجه به سطوح خدماتی موردنیاز شهر، بخشی از اراضی بایر برای رفع خدمات موردنیاز از قبیل و

اختصاص یافته که تخصیص این اراضی به کاربریهای خدماتی الزامی و  فضای سبز، فرهنگی و درمانی

 .)طبق نقشه اساس طرح جامع( ض آن با اساس طرح در تعارض قرار خواهد گرفتنق

 ادشه ،گیری استخوانبندی شهر بر روی محورهای بسیج، امام  حسین از نظر ساختاری با توجه به شکل ،

)طبق نقشه اساس  قاضی عضد، کشاورز، تقویت این محورها همراه با تقویت نقش هر یک ضروری است

 . طرح جامع(

 های مورد نیاز گسترش شهر روی اراضی کشاورزی  با توجه به تعیین محدوده مورد نیاز برای رفع کاربری

 آید.  شمار می نقض اساسی طرح جامع به

 گری(  های شیشه با توجه به ثبت بخشی از اراضی جنوب غرب شهر به عنوان میراث تاریخی و فرهنگی )تپه

آید و رعایت حرایم  شمار می روی این محدوده نقض طرح جامع به وساز و گسترش شهر به هرگونه ساخت

 تعیین شده این آثار الزامی است. 

  از اصول تعیین کننده اساس طرح  آنهاشهر، رعایت حریم و شمالی با توجه به عبور مسیل در حاشیه غربی

 بوده و رعایت آن الزامی است.  
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