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 مقدمه

باشد.  شده مستلزم تهيه طرح و برنامه مشخص و منسجم در ابعاد مختلف توسعه مي توسعه شهري متوازن و هدايت 

ريزي ضوابط و مقررات است کهه دسهتورامعما ااهراي طهرح را تعيهين       در اين ميان يکي از مهمترين ارکان نظام برنامه

توان به دو بخش عمده ضوابط عام و ضوابط خاص تقسيم نمهود.   نمايد. اين ضوابط و مقررات را در مقياس کلي مي مي

 ،هيئهت دومهت   ،و معمهاري  به اين ترتيب ضوابط عام در برگيرنده قوانين ااري کشور و مصوبات شورايعامي شهرسهازي 

 هايي است که از سهوي باشد. ضوابط و مقررات خاص نيز شاما دستورامعما ها و سازمانهاي رسمي کشور مي خانه وزارت

 رسد.  مشاور تهيه کننده طرحهاي توسعه شهري متناسب با هر شهر تهيه و به تصويب مرااع ذيصالح مي

از طريق رعايت ضوابط و مقررات تدوين شده در طرح اامع و تفصهيلي قابها    نودانکنترل ساخت و سازها در شهر 

و  ،طرح اامع و تفصيلي را تحقهق بخشهيد  اعمال است. در عين حال از اين طريق مي توان برنامه ريزيها و پيشنهادات 

يا بهه عاهارتي بهتهر     ،استفاده بهينه از اراضي شهر براي کاربريهاي مختلف شهري و گذربندي مناسب آن را فراهم آورد

 اهت ساختن شهري مطابق با اصول معماري و شهرسازي مستلزم رعايت اين ضوابط و مقررات مي باشد.

امگهوي تهيهه ضهوابط و مقهررات     »است که براساس  نودانو مقررات خاص شهر گزارش حاضر در برگيرنده ضوابط 

 اساس اين مصوبه رئوس اصلي ضوابط و مقررات عاارتند از:  تهيه شده است. بر« طرحهاي اامع شهري

 تعاريف -1

 بندي منطقه -2

 تفکيک و احداث ساختمان ،نحوه استفاده از زمين -3

 مقررات مشترک -4

اصول زير مهورد تواهه قهرار گرفتهه      نودانتفصيلي شهر  –تدوين ضوابط و مقررات طرح اامع همچنين در تهيه و 

 است:

 ويژگيهاي امگوي پيشنهادي 

 ارزشهاي معماري و ويژگيهاي کامادي شهر 

 اسالمي و منطاق با فرهنگ مردم-تواه ويژه به امگوي معماري و شهرسازي ايراني 

  ويژگيهاي اغرافيايي و اقليمي 

 يارهاي عمومي شهرسازيضوابط و مع 

  و شهرسازي راهضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي وزارت 

 ضوابط و آئين نامه هاي سازمانها و ارگانهاي مختلف عمراني 

الزم بذکر است در مورد شرايطي که وضعيت آن در اين مجموعه ضوابط و مقررات تعيين نشده باشد سهاير ضهوابط   

 مالک عما قرار خواهد گرفت. ،قانوني
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 تعاریف و اصطالحات -1

 بکار رفته است به سه دسته تقسيم مي شوند: نودانشهر تفصيلي  –اصطالحاتي که در طرح اامع 

 اتب تقسيمات فضايي شهرتعاريف مربوط به سلسله مر -1-1

 تعاريف مربوط به کاربريهاي اصلي -1-2

 اصطالحات و واژه هاي عمومي -1-3
 تعاریف مربوط به سلسله مراتب تقسیمات فضایی شهر -1-1

امکان توزيع مناسب تر فضاهاي خدماتي موردنياز در سطح شهر را فراهم مهي سهازد.    ،رعايت سلسله مراتب شهري

قطعي. ومي در هرصورت يکي از ماهاني   %111يشتر زمينه هاي فرضي و نساي دارد تا تقسيمات هرچند اين تقسيمات ب

 نظري براي توزيع سطوح مختلف کاربريها تعريف و رعايت سلسله مراتب تقسيمات شهريست که عاارتند از:

 کوچکترين واحد ساختاري در تقسيمات شهري است که شاما عناصر زير است:( واحد همسایگی: 1

 پارک کودک و فضاي ساز. ،واحدهاي تجاري روزمره ،کودک و کودکستان(احد آموزشي )مهدو

کوچکترين واحد تقسيمات شهري متشکا از تعدادي واحد همسايگي است که خدمات پيش بيني شده ( محله: 2

 براي آن از عناصر زير تشکيا شده است: 

  :دبستان. ،)آمادگي -آموزشهاي پيش دبستاني )مهدکودکفضای آموزشی 

  ميهوه و سهازي   ،بارو  واحدهاي خريد روزانه )خوار: غیرانتفاعی( ،خدماتی )انتفاعی –فضای تجاری، 

 هاي زنانه و مطب پزشکان. آرايشگاه ،فروش روزنامه ،امور مشترکين تلفن ،دفاترپست ،(قصابي ،ايينانو

 زمين هاي بازي کوچک.: فضای ورزشی 

  :درمانگاهها.، م خانوادهمراکز بهداشت و تنظيفضای درمانی 

 و بوستان کودک بوستان )پارک( محله اي: فضای سبز. 

 حسينيه ها و فاطميه ها و....  ،مسااد: فضای مذهبی 

  :آب و  ،ايستگاههاي تنظيم فشارگاز ،ايستگاههاي امع آوري زبامهفضای تجهیزات وتاسیسات شهری

 سرويسهاي عمومي بهداشتي. ،فاضالب

 پارکينگ هاي محله اي و ايستگاههاي مترو.: یحمل و نقل و انباردار 

 مجموعه اي از چند محله که شاما عناصر زير مي گردد:( ناحیه: 3

 دبيرستان و پيش دانشگاهي.  ،مدارس راهنمايي ،کالسهاي سوادآموزي: آموزشی فضای 

  :شوراهاي حا اختالف. ،شهرداري نواحيفضای اداری و انتظامی 

 و...(  نوشت افهزار  ،فروشگاههاي مصرف شهر و روستا ،هفتگي )سوپرمارکتواحدهاي خريد : فضای تجاری

 ،موازم خانگي ،پالستيک ،فروشگاههاي منسواات ،بازارچه ها ،بنگاههاي امالک ،و موسسات مامي و اعتااري نکشعب با

 داروخانه و انواع مشابه.  ،شرکتهاي بيمه ،رستوران ها ،کتابفروشي ها ،موازم صوتي و تصويري
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 ثاهت اسهناد   ،مهندسهي و نقشهه بهرداري    ،دفاتر وکامت ،آموزشگاههاي خصوصيای خدمات انتفاعی: فض، 

سهامنهاي   ،مراکز راديومهوژي  ،آزمايشگاههاي طاي و تخصصي ،شرکتهاي پيمانکاري و مشاور و خدمات ،ازدواج و طالق

 مرکز مشاوره درماني و خانوادگي. ،ورزشي کوچک

 امنهاي کوچک ورزشي و استخرها.زمينهاي ورزشي و س: فضای ورزشی  

 پلي کلينک ها.: فضای درمانی 

  کانونهاي پرورش فکهري کودکهان و    ،کتابخانه ها و سامنهاي ااتماعات کوچک: هنری –فضای فرهنگی

 سينما.  ،نواوانان

 بوستان )پارک( ناحيه اي.: فضای پارک 

  :اايگاههاي سوخت. ،111رژانساو ،آتش نشاني ايستگاههاي امع آوري زبامه وفضای تجهیزات شهری 

 پايانه هاي مسافربري. ،هاي عمومي و اتوبوس راني شهريپارکينگ ،معابر: حمل ونقل وانبارداری 

 ،کا شهر را تشکيا مي دهد. عملکرد فضاهاي خدماتي آن عالوه بهر مقيهاس شههري    ،مجموع نواحي( شهر: 4

 در اين مقياس به شرح زير مي باشند: مقياس فراشهري را نيز شاما مي شود. خدمات پيش بيني شده 

 منطقهه   ،دانشسهراها  ،دانشکده هها  ،نشگاههادا ،مدارس عامي: تحقیقات وفناوری ،عالی فضای آموزش

 و مراکز تحقيقاتي و پژوهشي و علمي و کاربردي و پارک فناوري. هاي علميه

 ز پهرورش اسهتعدادهاي   مراکه  ،مهدارس کودکهان اسهتینايي    ،دبيرستان و هنرستانهاي فني: فضای آموزشی

 مدارس شاهد و غيره.. ،درخشان

 ادارات کا و شهرکتهاي وابسهته بهه     ،وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقا دومتي: فضاهای اداری و انتظامی

سهتاد نيروههاي نظهامي و     ،وزراتخانه ها و سازمانهاي مستقا دومتي و نهادهاي عمومي و نهادهاي عمهومي غيردومتهي  

 ،شهرداري و شوراي اسالمي شهر ،گريها و سازمانهاي بين امملليکنسول ،سفارتخانه ها ،راکز انتظاميو ساير م ،انتظامي

 دادگستري و زندانهاي مواود و مراکز بازپروري و کانونهاي اصالح و تربيت و سرپرستي بانکها و....

 واحهدهاي   ،ازرگهاني شهرکتهاي ب  ،بازار ،راسته هاي صنوف مختلف و بورسها ،عمده فروشيها: فضای تجاری

شعب مرکهزي بانکهها و موسسهات     ،پوشاکماا فروشي،  ،خريد خاص و بلندمدت مانند فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي

فروشگاه عرضه قطعات  ،نمايندگي فروش عرضه وسايا نقليه ،موسسات تجاري واردات و صادرات کاال ،مامي و اعتااري

 .هاي موازم خانگي و خودروتعميرگاه ،رهاي پذيراييتاال ،يدکي و فروشگاه عرضه صنايع دستي و فرش

 مجهامع  ،اتحاديه هها  ،موسسات خيريه ،تشکا هاي مردم نهاد ،احزاب دفاتر: فضای خدمات غیرانتفاعی، 

از منطقهه ههاي    هاي ورزشي و آموزشهگاههاي مهذهاي )بهه غيهر    هيئت ،رسانه هاي ديجيتال خاري ،انجمنها و تعاونيها

 علميه(.

 مجموعه هاي آبي ورزشي.  ،زورخانه ها ،ورزشگاهها و مجتمع هاي ورزشي: شیفضاهای ورز 
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 نگههداري   مراکهز تواناخشهي و مراکهز    ،تيمارستانها ،زايشگاهها ،بيمارستانهاي اصلي شهر: فضاهای درمانی

 معلومين و ااناازان و درمانگاه هاي دامپزشکي. ،کودکان بي سرپرست و ساممندان

 فرهنگسرا و مجتمهع ههاي فرهنگهي    ،نگارخانه ،تابخانه مرکزي و تخصصيک: هنری –فضاهای فرهنگی، 

 صدا و سيما.  مراکز ،مرکزي روزنامه و مجله موسسات و دفاتر ،سامن کنسرت ،تئاتر ،سينما ،سامن ااتماعات

 بوستان )پارک( اصلي شهر.: فضای پارک 

 کنيسه ها. ،کليساها ،مهديه ،مصلي ،مسااد بزرگ و مسجد اامع شهر: فضای مذهبی 

 امداد و نجات هالل احمر و....ي و مراکز مئنمايشگاههاي دا ،گورستانها: شهری فضای تجهیزات 

 ايستگاههاي اتوبوس ،پايانه هاي مسافربري درون شهري و بين شهريانبارداری:  نقل و فضای حمل و، 

 دخانه ها.هاي بزرگ و کوچک و سرپارکينگ ،تاسيسات مرکزي مترو ،بنادر ،فرودگاههاي مواود

 هتها آپارتمهان و متها    ،مهمانسهراها مهمانپهذيرو   ،مسهافرخانه  ،هتها : گردشگگری -تفریحی فضاهای، 

 پارکهاي انگلي و اردوگاههاي اهانگردي  ،فضاي تفريحي ويژه ،شهربازي

  :اختصهاص  مناطقي که به فضاهاي خدماتي و عمومي در مقياس شههري پهايين تهر    محوطه های عمومی

منهابع و   ،سواحا رودخانه هها  ،پارکها ،در طرفين معابر خدماتي و اصلي شهر تعيين شده است. )ميادينو حدود آنها يافته 

 مناطق طايعي اکوموژيک قابا حفاظت.(

 تعاریف مربوط به کاربریهای اصلی -1-2

 به اراضي اختصاص يافته اهت سکونت اطالق مي شودکاربری مسکونی:  (1

يافته براي انواع فعاميتهاي بازرگاني و خهدمات انتفهاعي و غيرانتفهاعي     به اراضي اختصاص( کاربری تجاری: 2

 ...(.،تعميرگاه ،مطب ،دفتر شرکتها ،اراضي اختصاص يافته به خريد و فروش کاال )آرايشگاهگفته مي شود. يا 

به اراضي اختصاص يافته براي فعاميت ههاي آمهوزش رسهمي وعمهومي تحهت مهديريت        ( کاربری آموزشی:3

 انه هاي آموزش و پرورش و کار و امور ااتماعي گفته مي شود.وزارتخ

و پژوهشهي بعهد از دوره تحصهيالت    ي که اهت فعاميتهاي آمهوزش عهامي   به اراضکاربری آموزش عالی:  (4

 ..(.و مراکز آموزش عامي ،گفته مي شود. )دانشگاهها ،رسمي و عمومي )تحصيالت متوسطه( اختصاص داده مي شود

درماني و سالمت انسان و دام و  ،به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشکيدرمانی: شتی و بهداکاربری  (5

 بيمارستان و.... ،مراکز بهزيستي ،کلينيک ،مراکز بهداشت ،مانند درمانگاه مددکاري ااتماعي گفته مي شود.

 ،از قايا کتابخانهد. هنري گفته مي شو –به اراضي اختصاص يافته به فعاميتهاي فرهنگي ( کاربری فرهنگی: 6

 موزه و...  ،تئاتر ،فرهنگسرا ،نگارخانه ،تاالر نمايش سخنراني ،سينما

به اراضي اختصاص يافته اهت انجام فرايض و مراسم ديني و مذهاي و بقاع متارکه گفتهه  ( کاربری مذهبی: 7

 مصلي و.... ،حسينيه ،مي شود. شاما مسجد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 فصل اول تعاریف
 

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

9 

ته اهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح ماتهدي تها حرفهه اي    به اراضي اختصاص ياف( کاربری ورزشی: 8

 استاديوم و... قرار مي گيرند. ،استخر ،زورخانه ،در اين اراضي کاربريهاي ورزشي اعم از باشگاهگفته مي شود. 

 ،موسسهات دومتهي   ،به اراضي اختصهاص يافتهه اههت اسهتقرار وزارتخانهه هها      انتظامی:  - ( کاربری اداری9

در ايهن اراضهي   ي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردومتي و نيروهاي انتظامي و بسيج گفته مي شهود.  شرکتهاي دومت

 مراکز انتظامي و... قرار مي گيرند. ،شهرداري ،سازمانها و نهادها ،انتظامي اعم از مراکز اداري-کاربريهاي اداري

و اردوگاه هاي اهانگردي  ،مهمانسرا ،رستوران ،از قايا هتاکاربريهايي : پذیرایی -جهانگردیکاربری  (11

 و... در اين سطح واقع مي گردند.

به اراضي اختصاص يافته اهت پارک )بوستان( که توسط شهرداري احداث ( کاربری پارک و فضای سبز: 11

 انگلهاي مصنوعي و... مي باشد. ،فضاهاي ساز ،پارکها و مورد استفاده عموم قرار مي گيرد گفته مي شود. نظير

به اراضي اختصاص يافته اههت امهور مربهوط بهه تاسيسهات       کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری: (12

زيربنايي شهر و يا بهداشت شهر و شهروندان و همچنين اهت رفع نيازهاي عمومي شههروندان کهه عمهدتار در حيطهه     

 ،ميهادين ميهوه و تهره بهار     ،پايانهه ههاي بهاربري    ،ترمينامهاي مسافربريوظايف شهرداري است گفته مي شود. از قايا 

 مراکز گازرساني و....( ،پست برق ،مراکز پست و تلگراف و تلفن ،اناارها ،سردخانه ،گورستان

به اراضي اختصاص يافته اهت شاکه معابر و ساختمانهايي کهه بهراي   انبارداری:  نقل و ( کاربری حمل و13

 ز است گفته مي شود.برون شهري و بين شهري و اناارها نيا ،انجام سفرهاي شهري

 به اراضي اختصاص يافته به نيروهاي مسلح گفته مي شود.( کاربری نظامی: 14

موضهوع   ،صنايع مشمول گروه امفبه اراضي اختصاص يافته اهت استقرار کارگاهی:  - کاربری صنعتی (15

اراضي ود. و همچنين هيات وزيران و اصالحات بعدي آن گفته مي ش 26/12/99مورخ  19181/ت 64677مصوبه شماره

 اختصاص يافته به کارگاهها و کارخانه هايي که در سطح شهر تیايت شده اند.

 هاي کشاورزي گفته مي شود.ضي اختصاص يافته به باغات و زمينبه اراکاربری باغات و کشاورزی:  (16

 مي شود.به اراضي که حسب قانون اهت اهداف خاص حفاظت منظور مي شوند گفته کاربری حریم:  (17

نامه طراحي راههاي شهري مصوب شورايعامي شهرسهازي و معمهاري ايهران و     براساس آيين( شبکه معابر: 18

 باشد: توسط شورايعامي ترافيک، تعاريف شاکه ارتااطي در شهرها به شرح زير مياصالحات انجام شده 

دسهته آزادراه، بزرگهراه و راه    معابر داراي نقش کامالر عاوري که خود بهه سهه  : اصلی 1( شریانی درجه 18-1

شوند. در اين دسته از معابر دسترسي و تقاطع همسطح و عاور عابر پياده از عرض محور ممنوع است.  ميعاوري تقسيم 

 متر مي تواند افزايش يابد. 41متر و تا  36وحداقا عرض اين معابر 

و عاور و مرور عرضي عابر پياده در  : معابري که داراي نقش غامب عاوري بودهاصلی 2( شریانی درجه 18-2

نامه طراحهي   شده و در چهارچوب آيين آنها ممنوع است. الزم است تقاطع محورهاي مختلف به اين دسته از معابر کنترل

 متر متغير است. 36تا حداکیر  24هاي شهري انجام پذيرد. عرض اين معابر از حداقا  راه

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 فصل اول تعاریف
 

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

11 

: معابر اصلي داراي نقش غامب دسترسهي بهه واحهدهاي    ننده()امع و پخش ک فرعی 2( شریانی درجه 18-3

نمايند. اين دسته از معهابر داراي نقهش ااتمهاعي و     خدماتي که در عين حال بخشي از ترافيک عاوري را نيز منتقا مي

 باشند.  هاي ااتماعي عمده شهر مي فعاميتي بااليي بوده و محا بروز فعاميت

ري که نقش امع و پخش ترافيک محالت مختلف شهر و انتقال آنها بهه  : معاباصلی خیابانهای محلی( 18-4

 متر مي باشد. 24تا  19فرعي را بر عهده دارند. عرض اين معابر بين  2هاي دراه  شريان

اين معابر دسترسي به واحدهاي همسايگي و درون محهالت را امکهان پهذير    : فرعیخیابانهای محلی ( 18-5

متر در نظهر   11تقال ترافيک خيابانهاي امع و پخش کننده است. حداقا عرض اين معابر ميسازند و نقش اين گذرها ان

 متر قابا افزايش است. 16گرفته شده و تا 

 

 های عمومی و تخصصیاصطالحات و واژه -1-3

مجلهس شهوراي    14/11/94براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا مصهوب  محدوده شهر:  (1

هر عاارت است از حد کامادي مواود شهر و توسهعه آتهي آن در دوره طهرح اهامع کهه ضهوابط و       محدوده ش» ،اسالمي

اين محدوده در نقشهه کهاربري اراضهي پيشهنهادي طهرح مشهخص شهده اسهت.         « باشد. مقررات در آن الزم االارا مي

و تاسيسات زيربنهايي در  شهرداريها عالوه بر ااراي طرح عمراني از امله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري 

چارچوب وظايف قانوني خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسهعه و  

 عمران در داخا محدوده شهر را نيز بعهده دارند.

از  حريم شهر عاارت اسهت از قسهمتي  » ،براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا :حریم شهر (2

اراضي بالفصا پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضهرورت دارد و از مهرز تقسهيمات کشهوري     

 « شهرستان و بخش تجاوز ننمايد.

بها اسهتفاده ههاي    نوع فعاميت و شيوه بهره وري از ساختمان يا زمين بصورت موقت يا دائم منظور کاربری:  (3

هاي گوناگون مي باشد. در نحوه اسهتفاده   در ارتااط با فعاميت ،ه براي اراضي شهرمشروط و ممنوع پيش بيني شد ،مجاز

 .از اراضي بايد عالوه بر نوع کاربري به سطح عملکرد آن تواه شود

نهر  ،فضايي که براي الوگيري از اثرات سوء محافظت در مقابا عوارض طايعي )رودخانهحریم کاربریها:  (4

خطوط انتقال نيرو و...( يا حفاظت از ارزشهاي تاريخي يا زيست محيطي يها تعيهين طيهف     ،ااده ،و...( و مصنوعي )قنات

حداقا فاصله اي که بايد در کاربريهاي حريم دار مانند خطوط انتقهال بهرق و   در نظر گرفته مي شود. همچنين  ،خدماتي

از يک کاربري خاص ماننهد پاسهگاه    گاز و يا رودخانه و کانامها رعايت شود. در مواردي حريم شاما فاصله ساخت و ساز

منظور از حهريم محهدوديتهاي ارتفهاعي مهي باشهدً مهیالر در برخهي از         ،فرودگاه و زندان است. در برخي از موارد ،پليس

 ،حريم رودخانه هها  ،کاربريها اضافه طاقه مجاز نيست ومي ساخت با طاقات کمتر مشکا ندارد مانند حريم پرواز فرودگاه

هاي برق و گاز تنها براي کشاورزي يا فضاي ساز يا ااده قابا بهره برداري است. اراضهي حهريم امزامهار    شاکه  ،ااده ها

صهورت   اختيار مامک بوده و از آن استفاده کشاورزي نمايد. به هر تواند درناايد توسط دومت تملک شود و مامکيت آن مي
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حهريم   ،حريم برق توسط شرکت بهرق  ،توسط اداره گاز حريم هر کاربري توسط ارگان مربوطه تعيين مي شود. حريم گاز

 رودخانه و انهار توسط سازمان آب و....

متوسط هريک از کاربريها به ازاء هر نفر از امعيت شهر را سهرانه آن کهاربري مهي گوينهد. سهرانه      سرانه:  (5

 مواود و پيشنهادي براساس امعيت مواود و پيشنهادي محاساه مي شود.

کهه معمهوالر در    ،منظور ازآن شعاع خدمات رساني کاربريهاي مختلف استدماتی: عملکرد کاربریهای خ (6

آموزش عهامي و... فقهط در    ،دبستان ،اي و شهري کارکرد دارند. بعضي از کاربريها مانند کودکستانناحيه ،ايسطح محله

مهي تهوان از    ،دسهته کاربريهها  يک سطح کارکرد دارند. در مقابا برخي ديگر در دو يا هر سه سطح عملکرد دارند از اين 

 نحوه عملکرد آنها را مشخص ميکند. ،تجاري و... نام برد. وسعت و محا استقرار کاربريها ،کاربريهاي فرهنگي

ساختمان يا بخشي مستقا از يک ساختمان که به سکونت يک خانوار اختصهاص يافتهه و   واحد مسکونی:  (7

 شاما يک يا چند اتاق و سرويسهاي الزم است. 

ساختماني که بتواند امکانات سکونت مستقا دو خانوار يها بيشهتر را در يهک قطعهه ملهک       به هررتمان: آپا (8

فراهم کند آپارتمان گفته مي شود. تفکيک واحدهاي آپارتمان بصورت اعيهاني بهوده و عرصهه هميشهه بصهورت مشهاع       

 يکپارچه باقي مي ماند.

يهک منطقهه در قطعهه تفکيکهي کهه داراي       مجموعه تعدادي از واحدهاي مسکوني درمجتمع مسکونی:  (9

 ورودي يا ورودي ها و فضاهاي عمومي و مشترک باشد.

 متر باشد.  1.2قسمتي از ساختمان که ارتفاع سقف آن از سطح معار حداکیر زیرزمین:  (11

قسمتي از ساختمان همسطح گذر که بصورت فضايي روي ستونها و بدون ديواره هاي اهدا کننهده   پیلوت:   (11

براي عاور مومه هاي تأسيساتي بوده و  کاذب به اضافه ارتفاع سطح 2.4 تا 2.2صله زير سقف آن از گذر حداکیر بوده و فا

  براي پارکينگ و فضاي عمومي ساختمان از آن استفاده مي شود.

 متر ارتفاع داشته باشد.  1.2قسمتي از ساختمان که کف آن از سطح زيرگذر حداکیر طبقه همکف:  (12

 کليه طاقاتي که روي همکف ساخته شود.  طبقات فوقانی: (13

 ،سطحي از قطعه تفکيکي که در آن هيچگونه ساختماني احداث نشده و فقط براي درختکهاري فضای آزاد:  (14

 تخصيص داده شده است.  ،ايوان غيرمسقف و ساير استفاده هاي محوطه سازي ،استخر حوض و آب نما ،گلکاري

 ين حياط و ساختمان قرار دارد. سطح سرپوشيده اي در همکف که بایوان:   (15

رفتگي در ساختمان احداث شود. عملکرد آمدگي و يا فروبه فضايي اطالق مي شود که بصورت پيشبالکن:  (16

اشهراف و   ،کماود اها  ،نشستن و گذران اوقات فراغت مي باشد و در مواردي به علت آمودگي هوا منظوره بامکنها بيشتر ب

 دو يا سه طرف بسته باشد.  ،مي شود. بامکن ممکن است از يک غيره از آن استفاده هاي ديگري

منظور خروج سريع ساکنين در ه راه پله مستقلي که هنگام حوادث غيرمترقاه مانند آتش سوزي بپله فرار:   (17

ساختمانها در نظر گرفته مي شود. پيش بيني پله فرار براي ساختمانهاي کوچک امزامي نيسهت ميهزان کوچهک بهودن و     

حال حاضهر سهاختمانهاي    ساختمان را ضوابط خاص هر شهر و هر دوره زماني مشخص مي نمايد. براي میال در اهميت
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طاقه روي پيلوت( يا شش طاقه روي زيرزمين در ايران ملزم به احداث پله فرار طاهق ضهوابط ويهژه     1طاقه ) 6بيش از 

 خود مي باشند. 

گردد و معموالر شود که اهت استراحت عابرين تعايه مي راه پله گفته مي به فضاي مسطح بعد از هرپاگرد:  (18

 نظر گرفته مي شود.  پله در 11تا  7 بعد از هر

قسمت پيشآمدگي نسات به سطح نماي ساختماني مي باشد. کنسول  ،منظور از آنپیشآمدگی یا کنسول:  (19

درصهورت رعايهت    ،معهين  احداث پيشآمدگي به سمت گذر عمومي به ميزان محهدود  ،به سمت ملک مجاور مجاز نيست

شهاکه  حداقا ارتفاع در گذرهايي خاص که ازحداقا عرض برخوردار باشند ضمن رعايت ساير ضهوابط از املهه حهرايم    

 برق مجاز مي باشد.  توزيع

فضاي ارتااط عمودي که از طريق پله و پاگردهاي آن طاقهه آخهر    ،خر پشته يا راه پله پشت بامخر پشته:  (21

 م هدايت مي کند. ساختمان را به پشت با

به فضاي باز بي سقف يا پوشيده شده با اليه نازک شفاف گفته مهي شهود کهه در داخها     پاسیو )نورگیر(:  (21

 سامن و آشپزخانه و غيره ايجاد مي شود. ،ساختمان اهت تأمين نور و هوا به اطاق ها

و از آن بهراي   فضاهاي غيرمسقف يا با سقف شفاف که خهارج از سهاختمان قهرار مهي گيهرد     حیاط خلوت:  (22

 نورگيري و تهويه استفاده شود. 

 .منظور سطوح پيش بيني شده براي توقف )موقت يا دائم( وسايا نقليه موتوري مي باشدپارکینگ:  (23

اشغال مجاز محدوده اي از زمين است که احداث بنا در روي آن طاهق ضهوابط طهرح    سطح سطح اشغال:  (24

 مجاز است.

 ،ه شده نسات به سطح پيش بيني شده در پروانهه سهاختماني مهي باشهد    منظور مازاد سطح ساختاضافه بنا:  (25

 اضافه بنا مي تواند بصورت اضافه طاقه در ارتفاع و يا اضافه سطح )در افق( يا هر دو توأمار انجام پذيرد.

و  ،مانده که در روي آن بنا احداث نشده يا نمهي شهود  يا فضاي باز به ميزان زمين باقي سطح بازفضای باز:  (26

قايا فضاها مورد استفاده قرار مي گيرد. مجمهوع   اين ايوان روباز و از ،پارکينگ مسقف ،ايجاد آبنما ،اي محوطه سازيبر

 با هم سطح کا قطعه را تشکيا مي دهند. ،سطح باز و سطح پر )که سطح اشغال نيز به آن گفته مي شود(

م اشراف ساختمان واقهع در ضهلع   سطوحي از ساختمان واقع در يک ضلع خيابان که در حريسطح مشرف:  (27

 مقابا قرار گيرد. 

 پناه( بام از سطح معار. )اان بلندترين نقطه دست اندازارتفاع ساختمان:  (28

 عاارت است از نماهايي که مشرف به خيابان و يا حياط اصلي باشند.نمای اصلی:   (29

حياط اصلي و يها   ،ازعاارت است از کليه سطوح خاراي ساختمان که مشرف به فضاي بنمای ساختمان:   (31

 فرعي يا حياط خلوت همان ساختمان يا مشرف به فضاهاي باز مربوط به گذرهاي عمومي شهر باشد. 

منظور زمينهايي است که سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حامت موات برگشته است. : زمین خالی (31

 محصور مي باشند. به شکا محصور و غير خامي زمينهاي اعم از اينکه مساحت مشخصي داشته و يا نداشته باشد.
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منظور ايجاد امکان بهره برداري از ه هاي هماهنگ و ضروري بمجموعه اي از فعاميتآماده سازی زمین:  (32

 ،اراضي اهت احداث ساختمانهاي مسکوني و غيره... همراه با تأسيسات وابسته به آن را گويند و شهاما تسهطيح زمهين   

 گاز و غيره مي باشد.  ،برق ،شاکه آبرساني و فاضالب ،مرور ايجاد شاکه هاي عاور و

  قطعه زميني که داراي حدود مشخص و سند مامکيت رسمي است.قطعه تفکیکی:  (33

 تقسيم يک قطعه داراي سند مامکيت به چند قطعه اهت استفاده واحد يا مختلط.  تفکیک: (34

  يت به مترمربع.مساحت محاساه شده از ابعاد مندرج در سند مامک مساحت زمین: (35

و ههر گونهه تغييهر کهاربري و تاهديا آن بهر طاهق         هقطعه زميني که کاربري وضع مواود آن باغ بود باغ:  (36

قانون زمين شهري خواهد بود. باغ و زمين زراعتي به زمينههائي گفتهه مهي شهود کهه طاهق نظهر         14دستورامعما ماده 

حسوب و باغ يا زمين کشاورزي اعهالم گهردد. در ايهن    قانون اراضي شهري داير م 12کميسيون تشخيص موضوع ماده 

 قانون زمين شهري خواهد بود.  14اراضي هر گونه تغيير و تاديا کاربري طاق دستورامعما ماده 

 استفاده امعي از چند قطعه تفکيکي داراي سند مامکيت مجزا اهت نوع کاربري. تجمیع: (37

 قطعه تفکيکي.محوري است به موازات طول محور اصلی قطعه تفکیکی:  (38

هرگونه تغيير در داخا و يا خارج بنا که از محاظ تأمين ايمني ضهروري ناهوده و صهرفار بهه     تغییر اساسی:  (39

 منظور ايجاد فضاي اديد يا گسترش فضاهاي مواود در ساختمان باشد.

تغييهرات   درها و... که شهاما  ،پنجره ها ،بجا کردن ديوارهاي غيرباربرتغييراتي مانند ااتغییر غیراساسی:  (41

 اساسي نگردد.

سهقف کهه از محهاظ ايمنهي سهاختمان و       ،ديهوار  ،گونه تعمير در سازه بنا شاما سهتون  هرتعمیر اساسی:  (41

 استحکام آن الزم و ضروري باشد. 

رنهگ   ،سيم کشي ،اقدامات و تعميراتي که شاما تعمير اساسي نگردد مانند مومه کشيتعمیر غیراساسی:  (42

 آميزي و.... 

مجموعه واحدهاي تجاري يا تعدادي واحد تجاري در يک قطعه تفکيکي که داراي ورودي  مجتمع تجاری: (43

 يا وروديها و فضاهاي عمومي مشترک باشند. 

يک پالک به خيابان مشرف باشد يک  حد زمين به يک يا چندگذر را بَر يا بَرهاي زمين گويند. اگربَر زمین:  (44

اگر به سه خيابان مشرف باشد سه بَر و اگر به چهار خيابان مشرف باشد چهار بَر و اگر به دو خيابان مشرف باشد دو بَر و 

بَر گويند. توضيح فوق براي قطعات منظم چهارگوش است. در مورد قطعات بيش از چهار واهي يا کمتر تعداد بَرها مهي  

 توانند تغيير کنند. 

صالحي بهوده و ملهزم بهه عقهب     آن حدي از يک قطعه زمين که مشرف به گذر و داراي حد ابَر اصالحی:  (45

 نشيني باشد. بَر اصالحي ناميده مي شود.

 طاق خط طرح از خط اصالحي گويند.  ،بَر هر پالک پس از عقب نشينيخط اصالحی:   (46
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 ،تجهاري  ،شهرداريها با تواه به دسهتورامعملهاي وزارت کشهور از کاربريههاي انتفهاعي تر)مسهکوني     پذیره:  (47

ساختماني عوارضي به نام پذيره دريافت مي نمايند. ميزان عوارض طاق ادول ابالغ شده صنعتي( به هنگام صدور پروانه 

 به شهرداريها مي باشد. 

مخهابرات و   ،شاکه فاضهالب  ،گاز ،برق ،عاارت است از مجموعه امکاناتي از قايا آبتأسیسات شهری:  (48

نها نيز بسته به مورد و تأثير خهود بعنهوان   از زندگي شهري فعلي مي باشد و محدوديت آ الينفکغيره که واود آنها ازء 

 موقع توسعه شهري محسوب مي گردد. 

شکا اديد تري از بازارهاي تجاري و فروش است که معموالر در چند طاقه در باال و زيرزمين احداث پاساژ:  (49

 مي شود و معموالر سقف آن بسته مي باشد. 

هاي ارکنان آن محدود و نوع فعاميت آن در فضامنظور کارگاه هايي است که تعداد ککارگاه های کوچک:  (51

 گونه مشکالت زيست محيطي براي محيط اطراف ايجاد نمي کند. محدود قابا انجام بوده و هيچ

منظور کارگاههايي است که با وسايا و روشهاي معمول امکان کنترل آمهودگي  کارگاههای نیمه مزاحم:  (51

زيادي ممکن است. اين کارگاه ها با تواه به نوع فعاميتشان ضهرورت   صوتي و ساير مزاحمت هاي ناشي از آنها تا حدود

 نزديکي با شهر را خواهند داشت. 

 آمهودگي ناشهي از   ،منظور آندسته از کارگاه هايي است که بدميا وسعت يا نوع فعاميتکارگاههای مزاحم:  (52

وم فاصهله را از محهدوده ههاي شههري نيهاز      آنها با روشهاي معمول و ساده غيرقابا کنترل و داراي هزينه باال بوده و مز

 داشته باشند. 

منظور خطي است که وضعيت و حدود امالک و ساختمانها پس از ااراي طرح نسات به گذرهاي خط طرح:  (53

 عمومي و حد فاصا کاربريها را مشخص مي کند. 

شههر   سطح ناخامص شهر شاما مساحت محدوده شهر است که در بردارنده سطوح خامصسطح ناخالص:  (54

 باغات و... است.  ،اراضي کشاورزي ،بعالوه سطوح اراضي ناخامص مانند حرايم

شاما وسعتي از شهر است که در بردارنده تمامي منطقهه ههاي مختلهف کاربريههاي     سطح خالص شهر:  (55

  سطح کاربريهاي مسکوني و کاربريهاي خدماتي را سطح خامص شهر مي نامند. ،مورد نياز شهر باشد. بعاارت بهتر

 سطح خامص مسکوني شاما مساحت کليه اراضي داراي کاربري مسکوني است.سطح خالص مسکونی:  (56

 تراکم:   (57

 امف ه تراکم امعيتي ناخامص: ميانگين پراکندگي امعيت در شهر درکا اراضي شهري داخا محدوده مي باشد.

 (نفر در هکتار)تراکم ناخامص =

 

 ي امعيت در شهر دراراضي مختص کاربري مسکوني.ب ه تراکم خامص امعيتي: ميانگين پراکندگ

 راکم خامص نفر در هکتارت =

 امعيت شهر )نفر(

 مساحت شهر )هکتار(

 جمعیت شهر )نفر(

مساحت اراضی مسکونی شهر )هکتار(
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نسات مساحت زيربنا )بدون احتساب زيرزمين و پارکينگ( بهه مسهاحت کها زمهين تهراکم       پ ه تراکم ساختماني: 

 تراکم ساختماني =         ساختماني است.

ضيان احداث سهاختمان درسهطح محهدوده    دفترچه ايست که از سوي شهرداري به متقاپروانه ساختمانی:  (58

شود و به مواب آن مامک مجاز خواهد بود در پالک تعيين شده با رعايت ابعاد مندرج در برگهه و براسهاس   شهر داده مي

نقشه مصوب از سوي شهرداري که پيوست پروانه است و طاق سطوح تعيين شده در مدت تعيين شهده و سهاير ضهوابط    

 نمايند. اقدام به احداث بنا ،فني

قسمتي از واحد شهرسازي شهرداريست که ميزان اصالحي و بَر ملک و در صهورت واهود   دایره بَر و کف:  (59

 کند تا طرح احداث بنا با تواه به آن تهيه شود رقوم آن را اعالم مي ،طرح کف

تها  عاارت است از مجموعه اي از اطالعات که به متقاضي پروانه سهاختمان داده مهي شهود    دستور نقشه:  (61

طراحي را انجام دهد تا براساس آن نقشه ها تهيه شود. در دستور نقشه معموالر با تواه  ،مهندس مورد نظر نسات به مورد

 ،نهوع کهاربري   ،ميزان اصالحي و ابعاد باقي مانده ملک پس از رعايت اصهالح پيشهنهادي   ،واحد بر و کف ،به اظهار نظر

 محا استقرار بنا و ساير موارد اعالم مي شود. ،پارکينگ ضوابط ،تعداد طاقات ،ميزان تراکم ساختماني

گواهينامه ايست که از سوي شهرداري به مامهک پهالک ثاتهي مشهخص براسهاس      پایان کار ساختمان:   (61

  پروانه ساختمان و رعايت ضوابط و زير نظرمهندس ناظر احداث شده باشد داده مي شود.

نظر استفاده و عملکردهاي اصلي شههر ماننهد منطقهه     تقسيم شهري به بخشهاي مختلف ازمنطقه بندی:   (62

 مسکوني و... که شاما کليه اراضي اختصاص يافته به کاربري مورد نظر است.-مسکوني منطقه مختلط خدماتي

در  تفصهيلي  – شهرداري يا دستگاهي که طاق قانون مسئول ااراي طهرح اهامع  سازمان مجری طرح:   (63

 مي باشد.  شهر

با تواه به محدوده شههر و نيهز بها در نظهر گهرفتن امگهوي رفتهاري متعهارف         : هرپهنه بندی تراکمی ش (64

ارتماني موضوعيت چنداني پبيني افزايش تراکم ساختماني و تقويت امگوي سکونت چندخانواري و آ يشپاساسار  ،شهروندان

متقاضي افزايش شهدت اسهتفاده از    عمدتار ،هاي توميد اناوه مسکن ندارد. با اين همه از آنجا که اقتصاد زمين و نيز برنامه

در مهواردي کهه تقاضهاي افهزايش      هنه عمومي تراکمي تعيين گرديده است. بنابراينپ دودر سطح شهر  ،باشند زمين مي

هاي مشخص شده تقاضاي افزايش تهراکم واهود    هنهپتراکم بيش از موارد اعالم شده واود داشته باشد و يا در خارج از 

ارااع استان  1موضوع به کميسيون ماده  ،اود شرايطي که در کاربري مسکوني ذکر شده استدر صورت و ،داشته باشد

 ذيرد. پ گيري صورت مي و در اين خصوص تصميم

ها مشخص گرديده است. ضمنار ذکهر   هنهپهر يک از اين  ضوابط استقرار بنا در ،در بخش ضوابط کاربري مسکوني

هاي مربوطه در ارتااط بها   رعايت ضوابط ارتفاعي مصوب دستگاه ،هاي شهر هنهپاين نکته نيز ضروري است که در کليه 

 تاسيسات برق و مخابرات و... ضروري است. ،مراکز نظامي و امنيتي ،بناهاي تاريخي

 مساحت کل زیربنا )مترمربع(
(مساحت کل زمین )مترمربع
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اين شهر شهاکه هها    پياده و مختلط. در ،دسترسيها به سه دسته قابا تقسيم است: سوارهنوع دسترسیها:   (65

دو  اره و پياده( است که قسمت مرکزي شاکه مربوط به سواره و حاشيه ها در يک طرف يا ههر عمدتار از نوع مختلط )سو

 طرف بسته به مورد ويژه عابر پياده است. 

 .مختلف انجام مي شود ه انحاءتعريض ب ،مربوط به افزايش عرض گذر مواود مي باشد. در عماتعریض:   (66

ده بطور مساوي نسات به محور و آکس محور مواود. تعريض از افزايش عرض گذر تا ميزان تعيين ش ،تعريض از محور

 يک طرف و تعريض طاق خط طرح و غيره. 

خيابان يا ميادين است که معموالر بصورت براسته با اختالف سطح از کهف   ،بخشي از سطوح تقاطعرفیوژ:   (67

حرکهت وسهايا نقليهه در طراحهي     کاري و گلکاري تزيين مي شود و بيشتر بمنظور تفکيک مسهير  خيابان اارا و با چمن

 از آن استفاده مي شود. ،هندسي تقاطع ها

طاهق   ي شهاکه معهابر  نقليه و عابرين در ناش تقاطع ها اد ديد مناسب براي رانندگان وسائطاهت ايجپخ:   (68

 ضوابط ااراء مي شود. اندازه پخ بستگي به عرض معار و زاويه آن دارد. 

ن بست )از اهت دسترسي سواره( قرار ي گردد که در انتهاي معابر بُبه فضاي بازي اطالق مدور برگردان:    (69

شود که به اشکال مختلف قابا اارا است و ابعاد آن ناايد کمتر از يک داشته و اهت دورزدن وسائط نقليه پيش بيني مي

 حداقا باشد. 

تلف پايانه )ترمينال بار و در اين شهر براي وسائا حما بار و کاال و نيز مسافرين در مقياس هاي مخپایانه:    (71

 مسافر( پيشنهاد شده است. 

مربهوط بهه شههر    و مقهررات  در ادامه بهه ضهوابط   تفصيلي  –حال با تواه به تعاريف بکار برده شده در طرح اامع 

 پرداخته مي شود.
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 نودانتفصیلی شهر  –معرفی اساس طرح جامع  -1-4

بعنوان مغهايرت بها اسهاس طهرح اهامع       ،رت با موارد ذياهر گونه مغاي نودانتفصيلي شهر  -اساس طرح اامعدر 

محسوب شده و نيازمند طي مراحا تصويب در شوراي برنامه ريزي اسهتان و در صهورت نيهاز شهورايعامي شهرسهازي و      

 مي باشد.کشور معماري 

 نودانساخت شهر  -1-4-1

 مشخصات ساختی و کالبدی -1-4-1-1

در ارتاهاط اسهت کهه     ( با شاکه ااده اي کشوراهواز –شيراز)ااده  شهر ور اصلي متقاطع باطريق مح شهر نودان از

متشکا از يک محور بين شهري است که ارتااط  نوداناستخواناندي شهر مهمترين ورودي به شهر، محسوب مي شود. 

و راحمهد  کهگيلويهه و بوي  ،خوزسهتان اسهتان  شههرهاي  همچنين و  ...و شيراز، کازرون، قائميه ايهرا با شهر نودانشهر 

 برقرار مي سازد. بوشهر 

با محوريت خيابانهاي امهام خمينهي و رينهگ    و خطي  شطرنجيشاکه  ،نودانامگوي پيشنهادي شاکه ارتااطي شهر 

 مي باشد. اصلي و امع و پخش کننده  2دور شهري با نقش عملکردي شرياني دراه 

 ،اداريآموزشهي،   ،تجهاري  ،ههاي مسهکوني  عمده ترين کاربريهاي تشکيا دهنده سيستم فضايي شهر شاما کاربري

 مي باشد. در مقياس محلي، ناحيه اي، شهري و فراشهري و فضاي ساز شهري  تاسيسات و تجهيزاتخدماتي، 

 های عملکردهای اصلی شهرتعیین منطقه -1-4-1-2

منطقهه  ناحيه اي و محله اي مي باشهد.   ،منطقه هاي عملکردي اصلي شهر متشکا از منطقه هاي خدمات شهري

و چند ، حوامي دانشگاه پيام نور شهر )خيابان امام خميني )ره((خدمات شهري پيشنهادي در حاشيه محور وروديهاي شهر 

ناحيه اي و محلهه اي در داخها نهواحي و    عملکردي مقياس  ي بانقطه از قسمت هاي داخلي شهر و منطقه هاي خدمات

 قابليت به خدمات پيشنهادي اختصاص داده شده اند. و داراي  هاي خاميزمينمحالت و بعضار با تواه به 
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 نودانسازمان فضایی پیشنهادی شهر الگوی ساختار و  :1 شماره نقشه
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 خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی -1-4-1-3

با تقاطع غيرهمسطح،  کازرون(-عاوري )محور شيرازدراه يک بر شرياني اشاما مع نوداننظام شاکه ارتااطي شهر 

يا معابر امع  فرعي 2 شرياني دراه و( و خيابان شهيد حاج علي مرادتندر خميني امام بلوار)اصلي  2 دراهمعابر شرياني 

مي باشد.  (شهيد نصرا... افراسيابي، صاحب امزمان، شهيد زارعي و معابر پيشنهادي دور شهري)خيابانهاي و پخش کننده 

بوده و اريان آمد و  محلي اصليهمگي داراي عملکرد  ...وشهيد ميرزايي ، هيد حسين افراسيابيششهرداري، خيابانهاي 

ه به ايهن معهابر    برقرار مي سازند. امع و پخش کنندههاي و خياباناصلي  2شرياني دراه )ترافيک( را بين خيابانهاي  شد

 عنوان اساس طرح اامع شهر محسوب مي گردند.

 دهای شهرینظام تقسیمات واح -1-4-1-4

بصورت يک پهاره متصها و    با تواه به امعيت و وسعت کم نودان محدوده شهر ،مطابق با ادول ذيا به محاظ کامادي

تقسيم مي گردد که بوسيله شاکه واحد همسايگي  سهو محله )پهنه برنامه ريزي(  يکناحيه در قامب  يک بهبهم پيوسته 

 انفصال يافته اند. ديگراز يک و مسيلهاي مواود در شهر معابر شهر

 نودان: نظام تقسیات کالبدی پیشنهادی شهر 1جدول شماره 

 واحدهای همسایگی محالت برنامه ریزی ناحیه ویژگی

 کل شهر کل شهر شهر

 ()انوب محور امام 1واحد همسايگي

 ()شمال مسيا شهر 2واحد همسايگي 

 (محور امام)شمال  3واحد همسايگي 

 ماخذ: مطامعات مشاور

 جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر -1-4-2 

 جهات و حدود کلی توسعه شهر -1-4-2-1

بوشهر، منشا شهکا گيهري و نحهوه    -خوزستان –نسات به محور ارتااطي فارس  موقعيت خاص استقرار شهر نودان

ي به ترتيب زير اهت ترسيم چشم انداز توسعه کامادي نودان در دهه هاي گذشته امکانات و محدوديت هاي توسعه شهر

 شهر شکا داده است.

شهر نودان به همراه روستاهاي حوزه نفوذ در درة کوچک و نساتار حاصلخيزي اسهتقرار يافتهه اسهت کهه توسهط       -

اراضي اين مال و انوب محصور شده است. اين دره رودخانه شاپور را در بر گرفته که خود مواب مرغوبيت شارتفاعات از 

 منطقه گرديده است. 

درصد( همراه با دره هاي نساتار  11ارتفاعات سلسله ااال زاگرس در شمال شهر، داراي شيب بسيار تند )بيش از  -

 عميق که محا عاور سيالبها مي باشد، مهمترين مانع طايعي توسعه فيزيکي بلندمدت شهر محسوب مي شوند. 

که مواب باال رفتن هزينه ساخت و ساز عمراني شده و دوم اينکهه مهانع از   درصد( اول اين 12شيب زياد )بيش از  -
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 توسعه منظم شهر گرديده است.

واهود مسهيلها در داخها محهدوده      يکي ديگر از مهمترين محدوديت ها و موانع توسعه متصا و پيوسهته شههر،   -

 شهرمي باشد که باعث انفکاک فضايي شهر شده است.

ار دامنه هاي کم ارتفاع و مسطح است که پوشيده از انگا و مرتع مهي باشهد،   در قسمت شرق شهر نودان، عمدت -

 همچنين قسمت شمال غرب اين شهر توسط پوشش انگلي محصورشده است.

استعدادهايي است که مي توان بهر   خوزستان از مهمترين پتانسيلها و–مجاورت اين شهر با محور ارتااطي فارس  -

 سعه شهر را شکا دهي نمود. حدود منطقي تو ماناي آنها اهات و

سهاخت  فرسوده بودن ابنيه و بافت کامادي شهر بدميا داشتن بافت روستايي و گهرايش سهاکنين بهه بازسهازي و      -

 )توسعه از درون( شهر محسوب مي شود. هاي توسعه درون زامجدد بعنوان يکي از پتانسيل

تنها گزينه توسهعه افقهي    ب غرب شهر نودانو سنگالخي انوب و انو (اراضي خامي و فاقد کاربريباير )اراضي  -

بديهي است که با تواه به مطامعات صورت گرفته توسعه افقهي شههر و خهارج از محهدوده      .شهر در بلندمدت خواهد بود

 قانوني به هيچ واه از توايه الزم برخوردار نمي باشد.

)توسهعه از درون( شههر    عه درونهزا مواود در بافت يکي ديگر از پتانسيا ههاي توسه   خامي و فاقد کاربرياراضي  -

 محسوب مي شود.

حال با تواه به محدوديت ها و امکانات فوق امذکر و همچنين بررسي روند گهرايش بهه سهاخت و سهازهاي اديهد      

صورت گرفته شده توسط مردم مي توان گفت ابتدا توسعه در درون بافت )توسعه از درون(، و سپس اهت انهوب شههر   

قائميه و همچنين ساخت و ساز در ارتفاع )دو طاقه( بهترين گزينهه اههت توسهعه و رشهد     -يرازش حاشيه محور ارتااطي

 کامادي شهر به حساب مي آيند.

لذا برنامه ریزی کالبدی در جهت رفع  ،به جمعیت شهر اضافه خواهند شد نفر 444تعداد  (1441) در افق طرح
 به هکتار 44 فضاهای خالص شهری ازره سطوح دوکمبودهای موجود در افق طرح صورت گرفته است. طی این 

 در نظر گرفته شده است.هکتار 141 افزایش می یابد. طی این دوره محدوده طرح پیشنهادیهکتار 28
 

 احتماالت جمعیتی -1-4-2-2 

نفر تعيهين گرديهده    3219درصد، برابر  1.3شمسي( با نرخ رشد  1417ميزان امعيت شهر نودان درافق طرح )سال 

  است.
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 نودانتقسیمات کالبدی پیشنهادی شهر الگوی نظام  :2 شماره نقشه
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 نودانشهر در ها و امکانات توسعه  محدودیت :3 شماره نقشه
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 نوداناساس طرح جامع شهر : 4 شماره نقشه
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 ا و ضوابط و مقرراتمعیاره -1-4-3

 سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین -1-4-3-1

 دسته کاربري خواهد بود. 4متشکا از  ،تفصيلي در افق طرح -کاربري اراضي طرح اامع

 کاربريهاي با فعاميت مسکوني.  -

 کاربريهاي با فعاميت خدمات رفاه عمومي.   -

 کاربريهاي خدماتي.   -

 شاکه معابر و... (. ،اتباغ ،راضي زراعيا ،ساير کاربريها ) اعم از حرايم -

 ساه گرديده است. نفر محا 3219ميزان سرانه و مساحت اين کاربريها در طرح اامع با امعيت  -

نحوه تفکيک زمين و مقررات احداث بنا در  ،ضوابط و مقررات هر يک از اين کاربريها اعم از نحوه استفاده از اراضي

 ارائه گرديده است. هر يک از اين کاربريها در ادامه
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 نودانکاربری اراضی پیشنهادی شهر نظام  :5 شماره نقشه
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 استقرار عملکردهای مختلف در داخل واحدهای تقسیمات شهری -1-4-3-2

و مسهيلهاي  ارتاهاطي  محله تقسيم مي گردد که بوسيله شاکه  يکناحيه در قامب  يکدر طرح اامع به  نودانشهر 

بهر   در داخها محهالت بنها    ،نياز امعيت محالت در افق طرح شهر از يکديگر انفصال يافته اند. خدمات موردمواود در 

نيز در وروديهاي شهر و  مواود پخشايش يافته اند. کاربريهاي خدماتي مقياس شهر خامي )فاقد کاربري(پتانسيا اراضي 

 رار مي يابند. هاي داخلي شهر استقبعضار در بخش

 چگونگی توزیع تراکم -1-4-3-3

 چگونگي توزيع تراکم امعيتي 

 . باشدمينفر در هکتار  17.9 شهر تفصيلي-براساس طرح اامع شهرمتوسط تراکم ناخامص امعيتي در سطح 

 در افق طرح نودانناخالص جمعیتی در شهر  خالص و تراکم: 2 شماره جدول

 راکم خالصت
 تراکم ناخالص جمعیتی

 ) نفر در هکتار (
 ریزی(محله )پهنه برنامه

 کل شهر 1718 2911

 ماخذ: محاساات مهندسين مشاور

نفهر در هکتهار    28.1داراي تراکم خامص  شهر ،بر اساس طرح اامع شهر ،به محاظ تراکم خامص امعيتيهمچنين 

 خواهند بود. 
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 زون بندی( ) منطقه بندی -2

 منطقه بندی اراضی محدوده شهر -2-1

شرح زير شکا گرفتهه انهد. منهاطق    ه مناطق کالن ب ،بر اساس نوع عملکرد غامب برخي از کاربريها نوداندر شهر 

 طق اازا و عناصر هرابراي بررسي دقيقتر محدوده هرکدام از من وهاي نساتار وسيع مطرح گرديده زير فقط در مورد پهنه

 زير طاقه بندي مي شوند.يک از آنها به شرح 

 مسکونی: منطقه -الف

 هاي چند خانواري و آپارتمانهاي چند واحديسکونتگاههاي تک واحدي و مجتمع -

 هاي دانشجويي خارج از محوطه دانشگاهخوابگاه -

 تجاری: منطقه -ب

 فعاميتهاي تجاري در مقياس محله  -

  شهرفعاميتهاي تجاري در مقياس ناحيه و   -

 کارگاهی: صنعتی و منطقه -پ

 که معموالر در خارج از محدوده شهر استقرار مي يابند.و منطقه کارگاهي و صنايع غيرمزاحم منطقه صنعتي  -

با  سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارند و گروه امفعموالر در دسته بندي و صنايع غيرمزاحم که م هايکارگاه -

 ستقرار يابد.محدوده شهر ا وندرمي توانند رعايت ضوابط زيست محيطي 

 حمل و نقل و انبارداری:منطقه  -ت

 و تأسيسات حما و نقاهاي مسافربري درون و برون شهري منطقه ترمينال -

 هاي عمومي و طاقاتيپارکينگ -

 اناارها  -

 مذهبی و بناهای تاریخی: ،فرهنگیمنطقه  -ث

 سااد و ابنيه مذهاي م ،موزه ،نمايشگاه ،سامنهاي نمايش ،مراکز فرهنگي و مذهاي از قايا کتابخانه -

 بناهاي ثات شده تاريخي -

 انتظامی: –اداری منطقه -ج

 مکانهايي که در آنها کاربريهاي اداري در سطوح مختلف اانمايي شده اند.  -

 بسيج مستقر شده اند. هاي پايگاهو ، پاسگاههاي نيروي انتظامي مجتمع هاي قضايي، مکانهايي که در آنها -

 آموزشی: منطقه  -چ

 راهنماييو ابتدايي  پيش دبستاني،استقرار مقاطع آموزشي  مکانهاي -

 مراکز پيش دانشگاهي و فني حرفه اي  ،هنرستان ،مکانهاس استقرار مقاطع آموزشي دبيرستان -

 مکانهاي استقرار سطوح آموزشي عامي و مراکز دانشگاهي  -
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 درمانی و بهداشتی: منطقه -ح

 درماني  –مکان استقرار بيمارستانها و مراکز آموزشي همچنين  رار مراکز بهداشتي و درمانگاه ها ومکان استق -

 عموميهاي مکان استقرار مراکز بهداشتي مانند آبريزگاه ها و حمام  -

 منطقه کاربریهای ورزشی -خ

 تأسیسات و تجهیزات شهری: منطقه -د

 مکان استقرار ايستگاههاي آتش نشاني -

 مخابرات و... ،هاي برقکن استقرار پستاما -

 تأسيسات فاضالب و ايستگاههاي تنظيم فشارگاز و... ،استقرار تأسيسات آب و تصفيه خانه آن مکان -

 باغداری و زراعیمنطقه  -ذ

 پارک و فضای سبز:  منطقه -ر

 ناحيه اي و شهري  ،پارکهاي تجهيز شده محلي -

 پارکهاي انگلي که با درختکاري بمنظور استفاده عمومي احداث گرديده اند.  -

 لوله های انتقال انرژی )گاز و...(: ،های فشار قویدکل ،سیلهاحرایم م -ز

منظور حفظ ايمني شهروندان از خطر احتمامي براي برخي خطوط انتقال انرژي و مسيا ها حريم هاي خطهر در  ه ب

نظر گرفته مي شوند که هرگونه احداث بنا در حرايم مشخص شده يا ممنوع بوده و يا تحت شرايط خاص و بها رعايهت   

منظور الوگيري از صدمه خوردن يک بنها و  ه ضوابط اداره مربوطه انجام مي پذيرد. در برخي موارد نيز حرايم ياد شده ب

 ..يا اثر تعيين مي گردند مانند حرايم آثار تاريخي و.

مشهخص مهي شهود و     تفصهيلي  - اراضي بالفصا محدوده شهر که در زمان تهيه طرح اامع حریم شهر: -ژ

 ر است:شاما اراضي زي

 منطقه اراضي کشاورزي و باغات  -

 منطقه کاربريهاي ويژه شهري -

 منطقه حرائم ممنوع -

ح زير در ادامه ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضي مناطق مذکور در قامب هر يک از کاربريها به شر

 مورد بررسي قرار مي گيرد:
 منطقه مسکونی -2-1-1

 مینموارد استفاده از ز -2-1-1-1

عملکرد و استفاده اصلي اين اراضي مسکوني است و از آنجا که عملکرد مسکوني در مجاورت خهود بهه فضهاهاي    

عملکردهاي ديگري نيز در اين منطقه مي توانند ايجاد شوند که تحت عنوان استفاده ههاي مجهاز از    ،خدماتي نياز دارد

 آنها نام برده مي شود.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 فصل دوم منطقه بندی
 

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

29 

 مسکونی هاستفاده های مجاز کاربری در منطق 

 عاارتنداز:  ،استفاده هاي مجاز از اراضي منطقه مسکوني با رعايت ضوابط و مقررات عملکردي

 احداث ساختمانهاي مسکوني براساس تراکم هاي پيشنهادي طرح  -

 راهنمايي و دبيرستان ،دبستان ،احداث مهد کودک و کودکستان -

 احداث باشگاه و زمين هاي ورزشي در مقياس محله  -

 تزريقات و مطب پزشکان  ،درماني در حد آزمايشگاه -احداث واحدهاي بهداشتي -

 مسااد و تکايا ،احداث مراکز مذهاي و فرهنگي در مقياس محله مانند کتابخانه هاي محله اي -

 تدريس خصوصي و مطب  ،دوزندگي ،کردن مشاغلي مانند آرايشگاه استفاده از منازل مسکوني براي داير -

 و خدمات مشابه گذرهاي ساز عمومي و زمين بازي کودک ،ه ايپارکهاي محل ،اي ساز تجهيز شدهايجاد فض -

 مسافرخانه و فضاهاي مسکوني موقت  ،احداث هتا -

 احداث تأسيسات و تجهيزات شهري مانند پست ترانسفورماتور و مناع آب  وهاي عمومي احداث پارکينگ -

بر در مسکوني )در قسمت اعياني ساختمانها(  سطح اشغال مجازرصد از د 11احداث واحدهاي تجاري در حداکیر  -

 .تعيين شده اند کاربريهاي مختلطمحورهايي که بعنوان 

: پرداخت عوارض پذيره به شهرداري براي تاديا اين دسته از کاربريها به کاربريههاي تجهاري شههري و    1تاصره 

 ح تهيه و تصويب مي شود. ناحيه اي ضروري است. تعرفه الزم توسط مرااع ذيصال

 های مشروطموارد استفاده 

در صورتيکه کاربري مورد تقاضا با کاربري طرح اامع مغايرت داشهته باشهد و اهز اسهتفاده ههاي ممنهوع نااشهد        

قانون تأسيس شورايعامي شهرسازي و معماري ايران و کميسيون مربهوط   –مفاد ماده يک »تواند با تواه شهرداري مي

و درصورتيکه در اساس طرح اهامع شههر   « طرحهاي اامع و تفصيلي شهر و نحوه بررسي و تأييد يا رد آنهابه تغييرات 

مراه مدارک کافي و داليا منطقي به کميسيون ماده پنج اهت بررسي و ه خللي وارد نکند پيشنهاد تغيير کاربري را به

 تصميم گيري ارائه نماييد.

بايد بطور اداگانه و در هماهنگي  ،ه هاي مسکوني در نظرگرفته مي شودبراي قطعاتي که به منظور احداث مجموع

 طرح تهيه و به تصويب مرااع ذيربط رسانده شود. ،با ضوابط و مقررات اعالم شده

 های ممنوعاستفاده 

منطقه مسکوني احهداث کاربريههاي    درهر نوع استفاده ديگر غير از استفاده هاي مجاز از اين اراضي ممنوع است. 

 حما و نقا و اناار و تجاري مقياس کالن ممنوع مي باشد. ،نعتيص

يادآوري مي شود عليرغم مجاز بودن برخي از فعاميتها در منطقه اراضي مسکوني از سوي قانون بايد به اين مهوارد  

به معني  هاي مجاز اعالم شده تواه داشت. براي میال مجاز بودن مطب پزشکتواه داشت: اوالر بايد به مقياس فعاميت

راه اندازي مجتمع پزشکان نمي باشد و يا مجاز بودن دفتر مهندسي به معني مجاز بودن دائر کردن شهرکت مهندسهي   

 وسيع نمي باشد. 
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ثانيار مجاز بودن برخي فعاميتها به معني مجاز بودن آن فعاميت در تمام پالک ها نمي باشد. ثامیار مجاز بودن برخهي  

هاي بلکه استفاده از واحهد  ،گ به معني احداث ساختمان اديد براي اينگونه فعاميتها نيستفعاميتهاي متجانس و هماهن

 حداکیر با تغييرات غيراساسي الزم مورد نظر است. ،مواود مسکوني براي اين فعاميت

با تواه به توضيحات فوق بايد تواه داشت: احداث بنا براي فعاميت غيرمسکوني در منطقه مسکوني ممنوع اسهت.  

 غيرمسکوني در داخا منطقه مسکوني مجاز نمي باشد. کاربرينابراين صدور پروانه ساختمان با ب

 ،مجاز اعالم شدن استفاده و بهره برداري از ساختمانهاي مسکوني واقع در منطقه مسهکوني بهراي سهاير مشهاغا    

عاهور و مهرور ايهن شههر      مسائا ترافيک و دسترسهي و  بدمياشاما کليه واحدهاي مسکوني نمي گردد. توضيح اينکه 

اسهت مجهاز    متر و بيشتر12که عرض آنها هايي احدهاي مسکوني واقع در بر خياباناستفاده مذکور تنها براي برخي از و

است. بعاارت ديگر استفاده غيرمسکوني از ساختمانهاي با کاربري مسکوني واقع در مجاورت گذرهاي با عرض کمتر از 

فعاميت درحدي است کهه هيچگونهه ترافيکهي ايجهاد نخواههد کهرد کهه         ،ه معلوم شودمتر مجاز نمي باشد مگر آنک 12

 تشخيص اين مسأمه با شهرداري است. در اينصورت رضايت حداکیر همسايه هاي مجاور الزم است.

متر اهت کسب امتياز فعاميتهاي مجاز 12متر تا مرز  12عقب نشيني اضافه داوطلاانه مامکين واقع در گذرهاي زير 

متر است کافي نمي باشد. بعاارت ديگر منظور  12 منطقه کاربريهاي مسکوني تا زمانيکه عرض مصوب گذر کمتر از در

 عرض تعيين شده و مصوب گذر در طرح مي باشد. ،متر 12از 

عرض گذر در وضع مواود نيست بلکه عرض آتي  ،متر 12 با تواه به بند فوق بايد تواه نمود که منظور از عرض

 تفصيلي مورد نظر است.  -اامع  روي نقشه هاي طرح گذر مشخص شده برو مصوب 

ها به معني تغيير کاربري تلقي نمي شود. تنها مجوز استفاده هاي غيرمسکوني براي پاره اي از فعاميتااازه استفاده

 غير از کاربري تعيين شده براي يک دوره معين مورد نظر مي باشد.

اخا محدوده اراضي و بناها با کاربري مسکوني استيجاري تا زمانيکهه دسهتگاه بههره    فعاميتهاي خدماتي واقع در د 

بردار يا ساير دستگاههاي خدمات عمومي نيازمند آن هستند کاربري خدماتي مي باشد. با رفع نياز و تخليه آن کهاربري  

 ود.اينگونه فضاها بطور طايعي به مسکوني بر مي گردد و تابع ضوابط اين منطقه خواهد ب

موافقت شهرداري با فعاميت غيرمسکوني مجاز در روي اراضي با کاربري مسکوني براي مدت معين و مشهخص و  

سال تعين شود. تمديد  1محدود مي باشد و در پايان هر دوره الزم است تمديد شود. مدت مجوز هر دوره ناايد بيش از 

 تعطيا اين فعاميتها در منطقه مسکوني بالمانع است. مدتها براي دوره هاي بعد در صورت واود مشکالت اابجايي يا

تقاضاي استفاده غيرمسکوني مجاز از اراضي با کاربري مسکوني براي آندسته از فعاميتهايي که از گذشته شروع به 

 نسات به تقاضاهاي اديد از اومويت بيشتري برخوردارند. ،فعاميت کرده اند

ونه فعاميت ها در داخا منطقه اراضي مسکوني بهه معنهي نفهي حقهوق     موافقت شهرداري با دادن مجوز براي اينگ

 شهرداري دراخذ و دريافت پذيره يا عوارض ويژه استفاده انتفاعي غيرمسکوني از کاربريهاي مسکوني نمي باشد.
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 مسکونی منطقه در ساختمان احداث و کیتفکضوابط مربوط به  -2-1-1-2

پيشنهاد شده است کهه ضهوابط ههر يهک از     و متوسط امگوي تراکمي کم در قامب  نودانپهنه هاي مسکوني شهر 

 مناطق به تفصيا ارائه مي گردد:

  نیزم کیتفک به مربوط ضوابط (1

 باشد. مي مترمربع 211هنه تراکم کم و متوسط برابر پحداقا تفکيک زمين در سطح کاربري مسکوني در سطح  -

 . باشد 2به  1و حداقا  3به  1، يا بعاارتي حداکیر يشتر باشدحداکیر طول قطعات ناايد از سه برابر عرض آن ب -

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

 حد نصاب تفکيک قطعات پس از رعايت برهاي اصالحي محاساه گردد.  -

دور برگردانهها و   ،ين عرض مناسهب گهذرها  تفکيک اراضي بايستي با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و تأم -

 تخصيص نيازهاي اعالم شده شهري انجام پذيرد. 

 .نشود متر 71 از کمتر يمسکون يواحدها از کي چيه ديمف مساحت -

ناايد مواب از بين رفتن درختان گردد. در صورت قطع درختي بايد براساس قوانين به هيچ واه تفکيک اراضي  -

 ري ماني بر حفظ و گسترش فضاي ساز شهري اقدام شود. مربوطه و ضوابط شهردا

مامک موظف است به هنگام احداث تأسيسات عام اممنفعه کليه ضوابط و مقررات مربوط بهه خطهوط ارتاهاطي و     -

تأسيسات و تجهيزات شهري را در رابطه با طرحهاي مجاور رعايت نمايد و روشي اتخاذ کند که بين طرحها همهاهنگي  

 شود. کاما برقرار

 ،شهود  هاي شهري ميبمنظور ايجاد قطعات بزرگ و احداث مجموعه مسکوني که باعث صرفه اويي در هزينه -

 تجميع قطعات زمين بالمانع است. 

شاما وسعتي است که در اسناد رسمي مامکيت قيد مهي شهود و ضهوابط نوسهازي و      ،مساحت قطعات مسکوني -

 اي طاقات نخواهد بود. مالک تراکم ساختماني و زيربن ،تعريض گذر

تاصره: در صورت اختالف در مساحت واحدهاي همجوار و استفاده آنها از ضابطه هاي مختلف الزم است موضهوع  

اختالف ارتفاع در حجم ساختمان و خط آسمان و پيشروي در سمت حياط با نظارت کارشناسان  ،سايه اندازي ،مشرفيت

 دد.شهرداري حا شده و رضايت همسايگان کسب گر

مترمربع بر اساس قانون زمين شهري و ساير قوانين و ضوابط مربوطه  111تامين سهم خدمات اراضي بيش از  -

 امزامي است.قانون شهرداريها و ....  111از امله ماده 

تاصره: در قطعات کوچک که اراضي خدماتي بر اساس سرانه هاي طرح اامع کمتر از حدنصاب مهورد نيهاز بهراي    

اههت تهأمين عهوض ههاي      اراضي خدماتي بدست آمده بصورت پالک صهرفار  ،ي مختلف خدماتي استاحداث واحدها

 اع ذيصالح ديگر قرار خواهد گرفت.او شهرسازي در اختيار شهرداري يا مر راهخدماتي با نظر اداره کا 
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دسهي  هاي تفکيکي بايد توسط مهندسين شهرساز تاييد صالحيت شده از سوي سهازمان نظهام مهن  کليه نقشه -

 3111و بهراي مسهاحتهاي بهاالي     (مترمربع 3111کمتر از )به تاييد شهرداريبسته به مساحت مي بايست تهيه شده و 

 برسد. و نظام مهندسي استان و شهرسازي  راه اداره کا مترمربع مي بايست به تاييد

اسهت. و طهول   ضهروري   نهودان گيري متناسب با شرايط اقليمهي شههر   در تهيه نقشه تفکيکي تواه به اهت -

 انوب( باشد. -نسات به محور شمالدراه انوب شرقي ) 31تا غربي  دراه انوب 11قطعات مامکيت داراي اهت 

درجه به  11درجه به سمت شرق تا  35رو به جنوب با انحراف  جهت بهینه استقرار بنا -

 سمت غرب

امکان تأمين حداقا تفکيک در کليه  ،در صورتيکه بدميا شکا زمين و يا وضعيت دسترسي ،در تفکيک اراضي -

 مساحت کمتر از حداقا تفکيک با رعايت موارد زير مجاز است:  تفکيک برخي از قطعات با ،ها واود نداشته باشدپالک

 درصد کمتر از حداقا تفکيک( 11) مترمربع کمتر نااشد. 191اوالر مساحت قطعات در هيچ حامتي از 

 درصد تعداد قطعات زمين مورد تفکيک بيشتر نااشد. 21ثانيار تعداد قطعات با مساحت کمتر از حداقا تفکيک از 

يک از  پذير است که مساحت هيچ مترمربع، تفکيک پالک صرفار در صورتي امکان 411طعات کمتر از در ق تاصره:

 مترمربع نااشد. 191قطعات کمتر از 

و مساحت آنها بر ماناي سند  قاا از تصويب طرح اامع تفکيک شده و داراي سند رسمي باشنددر قطعاتي که  -

 مترمربع باشد به شرح زير اقدام خواهد شد: 211کمتر از  ،معابر رسمي و يا مساحت باقيمانده پس از اعمال تعريض

 درصد سطح اشغال و 61در حداکیر مترمربع باشد احداث بنا  111تا  121مانده بين يدر صورتيکه مساحت زمين باق

 باشد.متر مجاز است. در اين بناها احداث پيلوت مجاز نمي 1طاقه و با ارتفاع حداکیر  يک

 درصد سطح اشغال و 61در حداکیر مترمربع باشد احداث بنا  211تا  111مانده بين ياحت زمين باقدر صورتيکه مس

 متر مجاز است. 9طاقه و با ارتفاع حداکیر  دو

و الزم است کهه بها کاربريههاي    باشد متر مجاز نمي 121ساخت و ساز و تجديد بنا در زمينهاي با مساحت کمتر از 

فضاي ساز مورد استفاده قرار گيرد. ضمنار در صورت استقرار اين اراضهي در مجهاورت    تبصورمجاور تجميع گردد و يا 

استفاده از اين اراضي بعنوان واحدهاي  ،متر و بيشتر 16با عرض  (کنندهامع و پخش)فرعي  2دراه  يمحورهاي شريان

 اقه مجاز است.تجاري با رعايت ضوابط واحدهاي تجاري )که در بخش مربوطه ارائه شده است( در يک ط

 ،افزار و تقسيم و تفکيک باغات و اراضي کشاورزي يا آيهش  ،ضوابط و مقررات مربوط به تاديا و تغيير کاربري -

 1قانون زمين شهري عما شود. 14مطابق دستورامعما ماده  ،که داخا محدوده قرار داشته باشنددر صورتي

 کم و سطح اشغال(ترا ،)ارتفاع ساختمان احداث به مربوط ضوابط -2-1-1-3

                                                           
ایان ااانون باا رعایات ضاوابق و مقاررات وزارت مساکن و         8افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش )اراضی موضوع مااده  ، اربریتبدیل و تغییر ک-14ماده -*

 شهرسازی و مواد این اانون بال اشکال است.
 ع است.تبصره: نقل و انتقاالت اینگونه اراضی برای کشاورزی با اید مفاد موضوع این ماده در سند بالمان
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توسهعه و   ،تعميهرات  ،اسهتخوابندي تغييرات  ،تغييرات ساختمان ،ساختمان فرعي ،براي احداث هر گونه ساختمان -

 بازسازي ساختمان مي بايست از شهرداري مجوز کسب دريافت گردد.

صادر خواهد شد که اواز پايان کار ساختمان و مجوز استفاده از ساختمان فقط در صورتي بوسيله مقامات مسئول  -

 رفع گرديده و منظم به گزارش مهندس ناظر برسد. ،کليه خالفهاي ساختماني قاا از صدور پروانه پايان کار ساختمان

باشد. به ايهن ترتيهب در کليهه     درصد مي 61درصد و سطح اشغال عمومي برابر  121تراکم عمومي و پايه شهر  -

گرفتهه   حداقا تفکيک تعيين شده بوده و در پهنهه کهاربري مسهکوني قهرار    قطعاتي که داراي مساحتي برابر يا بيش از 

 درصد سطح اشغال زمين و در دو طاقه مجاز خواهد بود. 61باشند، احداث بنا حداکیر در 

 تراکم ساختماني محسوب نمي شود.  ءمتر از 7نورگيريهاي بيش از  ،تاصره: در حوزه تراکمي ياد شده 

 اختمان رعايت نکات زير امزامي است: در تعيين حداکیر ارتفاع س

متهر در   9.1متهر در بناههاي داراي پيلهوت و     11.1حداکیر ارتفاع عمومي بناهاي مسکوني در سطح شهر برابهر   -

 گردد.متر تعيين مي 3.31باشد. حداکیر ارتفاع کف تا کف هر طاقه مسکوني نيز بناهاي داراي زيرزمين مي

 سانتيمتر مجاز است.  81متر با نورگير  2.41 ارتفاع مفيد زيرزمين حداکیر -

 تراکم منظور نمي شود. ءو سطح زيرزمين از % 11سطح اشغال زيرزمين مطابق سطح اشغال همکف بعالوه  -

 تراکم محاساه نمي شود. زيربنا وءمجاز است که از متر 2.31ارتفاع مفيد پيلوت در طاقه همکف حداکیر  -

 شود. متر ازء زيربنا محاساه نمي 2.11 پارکينگ با ارتفاع حداکیر -

 احداث پيلوت بدميا اوابگو بودن عرصه اهت تامين پارکينگ در حوزه تراکمي کم مجاز نمي باشد. -

  اشراف و نیزم در ساختمان استقرار نحوه -2-1-1-4

 استقرار ساختمان در نقطه با بررسي عواما زير تعيين مي گردد: 

سهازهاي مجهاور محها اسهتقرار      من بررسي شرايط محلهي و وضهعيت سهاخت و   شرايط محلي: الزم است ض -1

 ساختمان در قطعه تعيين گردد. 

معموالر با بررسي نحوه استقرار پالک هاي همسايه و طرح تفکيکي مشخص مي گردد که ساختمان مي بايست در 

 د. از حياط( احداث گرد باز ساختمان( و يا در انتهاي آن )در ببر الويي زمين )در

چنانچه شرايط محلي قادر به تعيين محا قرارگيري ساختمان نااشد اهت استقرار بنا طاق کروکي ههاي زيهر    -2

  مشخص مي گردد.
 ساختمان در زمیننحوه استقرار : 1 شماره ریتصو
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 طعه مشخص مي گردد.درصد طول ق 61 ،طول پيشروي ساختمان متناسب با شرايط تراکم کم -

غربهي در   -انوبي در بخهش شهمامي و در قطعهات شهرقي     -موقعيت استقرار توده ساختماني در قطعات شمامي -

 غربي مشخص شده است. -انوبي و شرقي -باشد. در شکا زير نحوه استقرار در قطعات شماميبخش غربي مي

 

 غربی -قطعات شرقیو  جنوبی -در قطعات شمالیساختمان ار نحوه استقر: 2 شماره ریتصو

  

 

 

 

 

 

انهدازي بهر پالکههاي    در صورتيکه استقرار بنا مواب سايه( با نقش غامب خدماتي) هاي دراه دو در امتداد شرياني

 گيرد.توده ساختماني به سمت خيابان و فضاي باز در پشت بنا قرار  ،شودمجاور نشود توصيه مي

 بنا با رعایت سایه اندازی استقرارنحوه : 3 مارهش ریتصو

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالکن استقرار نحوه -2-1-1-5

بامکن داشته باشد که در سمت حيهاط يها سهمت    فضاي  زير هر واحد مسکوني مي بايست حداقا طاق ادول -

 خيابان استقرار يابد. 

 بنا متراژ اساس بر بالکن ابعاد حداقل: 3جدول شماره 

 حداقل ابعاد بالکن متراژ بنا

 مترمربع 4 متر و کمتر 71

 مترمربع 6 متر 111تا  76

 مترمربع 6مترمربع زيربنا  111هر  به ازاء به باال 111

حداث فضاهاي نيمه باز با تراس و...( در فضاهاي شهري ممنوع بوده و ا ،مدگي بدنه ساختمانها )نظير بامکناپيش -

تأمين خواههد شهد. ايهن     -درون محدوده مامکيت  متر يکبا حداقا عمق  -اي از حد زمينرعقب نشني ديوارهاي خا
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نگهداري گا و گيهاه و   ،کاهش اثر تابش شديد خورشيد ،فضاهاي نيمه باز اهت تقويت چشم اندازهاي مناسب شهري

خشک نمهودن  و سوخت و...(  ،فضاها بعنوان انااري )محا نگهداري مواد غذايي موارد مشابه بوده و بهره برداري از اين

 اماسه ممنوع است. 

فضاي مورد نياز اهت انااري و محا خشک نمهودن اماسهه را در درون ابنيهه     ،طراحان موظفند در طراحي ابنيه -

 ت مفيد محاساه نميشود. ده درصد کا مساحت زيربنا ازء مساحمايند. مساحت اين فضاها تا سقف پيش بيني ن

مدگيهاي مواود بدنه ساختمانها از حد زمين در هنگهام تخريهب و نوسهازي ابنيهه از نمها يها اهداره        اتمامي پيش -

 ساختمان حذف مي شوند. 

 % مساحت زيربناي هر يک از واحدهاي مسکوني به فضاهاي نيمهه بهاز و  11از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف  -

ختصاص خواهد داشت اين بخش ازء زيربنا محسوب نمي شود و مسدود نمودن و امحاق نمهودن  پيش فضاي ورودي ا

 آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع مي باشد. 

سانتيمتر مشروط به رعايت مسهائا سهازه اي   1.2در سمت حياط مي تواند بامکن روباز و با حداکیر بيرون زدگي  -

 قرارگيرد.

 يکپارچه اارا شود تقسيم آن را به چند بامکن ممنوع است. بصورتد بامکن بايست حداقا ابعا -

  فضاها ریسا ضوابط -2-1-1-6

 در مورد ساير فضاهاي باز ساختمانهاي مسکوني رعايت نکات زير امزامي است: 

 ،در صورتيکه از يک طرف بسته باشد ،سطوح ايوان و بامکن در محاساه سطح مجاز ساختماني -
2

مساحت آن  1

 ،و چنانچه طرفين آن بسته باشد
3

 شود.مساحت آن ازء سطح زيربنا محسوب مي 2

که ايهن   سانتيمتر است. 91حداقا ارتفاع دست انداز ماه بامکن ها و بازشوها براي تأمين اان پناه از کف بامکن  -

 مي باشد. متر 1 داقاهاي سمت خيابان حارتفاع براي بامکن

حد باال و پائين پنجره ،به ترتيب اومويت خط محور ،شهر گذرهاي اصلي بمنظور کمک به مطلوبيت سيماي بدنه -

هاي مشرف به ميادين و گذرها بايستي همتراز حد باالي درهاي ورودي و حد باالي ديوار حياط ،هاي هر يک از طاقات

 شهرداري و در زمان تهيه طرحهاي معماري موردنظر اتخاذ گردد.بايست توسط باشد. تدابير الزم مي

 سوزي امزامي است.رعايت ضوابط و مقررات ايمني در برابر آتش طاقه 3هاي مسکوني داراي در بنا -

تأمين  ،در صورت تاييد شهرداري ،در صورتيکه در هر طاقه صرفار يک واحد قرار داشته باشد ،در بناهاي سه طاقه -

 امزامي نيست. آسانسور

متهر بهر ميهزان مجهاز      1مدگي بناها در طاقات فوقاني در سمت فضاي آزاد قطعه مامکيت حداکیر به ميزان اپيش -

 گير بالمانع است.ساخت مشروط به استفاده از آنها به عنوان تراس يا آفتاب

وابط و مقررات ارتقاء کيفهي  شورايعامي شهرسازي و معماري ايران با عنوان ض 21/8/97کليه مفاد مصوبه مورخ  -

 ارائه شده است. پيوستاالاراست. متن کاما اين مصوبه در بخش سيما و منظر شهري الزم
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مدگي در خارج از محدوده مامکيت ممنوع است. بهديهي اسهت در صهورت    ابر ماناي مصوبه مذکور هرگونه پيش -

 است اين فضا در درون محدوده مامکيت تأمين گردد. اندازي و... الزمتمايا به ايجاد تراس در سمت معار براي سايه

نماسازي سطوح مشرف به فضاهاي آزاد قطعات مامکيت مجاور امزامي است و انجام آن بر عههده مامهک بنهاي     -

 دار است.اشراف

 انس سطوح مشرف به گذرهاي عمومي قطعه بايد از انس مصامح متعارف نماسازي در شهر باشد. -

ههاي  هها اسهتفاده از مصهامح و روش   فضاهاي آزاد قطعات مامکيت و همچنين سهقف ورودي اهت ايجاد حصار  -

اممقدور از نهوع  ساختماني نامطلوب به تشخيص شهرداري مجاز نيست و مصامح مورد استفاده براي موارد فوق بايد حتي

 مصامح بکار رفته در نماي بنا باشد.

ههاي قابها رتيهت از گهذرهاي     نماکاري بنا در کليه قسهمت  صدور پايان ساخت توسط شهرداري منوط به اتمام -

 هاي همجوار است.هاي قابا رتيت از فضاي آزاد مامکيتعمومي و قسمت

 9/3/69مصهوب مهورخ   « حرکتهي  -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي معلومين اسمي»رعايت مفاد  -

 و تجاري امزامي است.هاي مسکوني در مجتمع ،شورايعامي شهرسازي و معماري ايران

 رعايت کليه مفاد مقرات ملي ساختمان ايران امزامي است. -

دو معار عمومي مختلف را به هم متصا نموده و توسط مامک براي  ،اي که در طاقه همکففضاهاي سرپوشيده -

 شود.اند ازء زيربنا محسوب نميعاور و مرور عموم به شهرداري واگذار شده

مجاز ميزير ادول شماره بشرح مندرج در و متوسط کم تمانهاي مسکوني در محدوده تراکم افزايش تراکم ساخ -

 .باشد

 مختلف هایپهنه در آن شرایط و تراکم وضعیت: 4جدول شماره 

پهنه 

 تراکمی

 حداقل

 تفکیک
 مساحت زمین

 حداقل

 عرض گذر

حداقل 

 بر قطعه

حداکثر سطح 

 اشغال

تعداد 

 بقاتط
 تراکم

 211 تراکم کم
 121 2 61 - - مترمربع 411کمتر از 

 111 3 11 13 11 مترمربع و بيشتر 411

تراکم 

 متوسط
211 

 121 2 61 - - مترمربع 211کمتر از 

 111 3 11 13 11 مترمربع 411تا  211

 191 4 41 11 12 متر 411بيشتر از 

 ماخذ: مهندسين مشاور

هاي ااري خواهد منوط به پرداخت عوارض متعلقه بر ماناي قوانين و بخشنامه ،راکم ساختمانيهرگونه افزايش ت -

 بود.

درصهد قابها کهاهش     1در صورت تاييد شهرداري تا حد  ،حداقا مساحت زمين اعالم شده اهت افزايش تراکم -

 نخواهد نمود.اين تاصره حقي را براي مامک ايجاد  ،است. بديهي است در صورت عدم تاييد شهرداري

 بنا به تشخيص شهرداري رفع مشرفيت امزامي است. ،در صورت واود اشراف -
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تشخيص امکان يا عدم امکان استفاده از پيلوت )بعنوان اناار و پارکينگ( با تواهه بهه    ،در صورت افزايش تراکم -

بينهي  تشهخيص شههرداري پهيش   اندازي بر عهده شهرداري است. بعاارت ديگر در صورتيکه به شرايط مجاورين و سايه

صورت پارکينگ بايد در گرفتن آن مجاز است و در غير اين نظر در ،اندازي و يا اشراف نگرددپيلوت مواب افزايش سايه

 بيني شود.زيرزمين پيش

 خدماتي از فضاي پيلوت ممنوع است. -در پهنه تراکم کم استفاده هاي تجاري -

و رفع سايه اندازي )نسات به ساير پالکها و نيز نسات به ساير بلوکهاي  رفع مشرفيت ،در صورت افزايش تراکم -

اداره درون پالک( با نسات ارتفاعي يک به يک ضروري است. ضمنار در اين شرايط کليات طرح معماري بايد بهه تاييهد   

 و شهرسازي استان برسد.  راه کا

 زامي است.رعايت حداقا فضاي باز به ازاي هر واحد ام ،در کليه موارد -

تأسيسهات   باشد و محا کليهه و ايجاد هرگونه امحاقات کومر در نماي شهري مجاز نمي ،کشي روکار نصبکانال -

هاي مجهاور محفهوظ باشهند. در سهطوح قابها رتيهت       کننده و غيره بايد از ديد عموم و مامکيتمانند کومر و برج خنک

 کشي بايد با نماسازي توأم باشد.ساختمان کانال

بايستي از طريق شهاکه فاضهالب شههر و يها از     دايت هر نوع فاضالب به گذرهاي عمومي ممنوع است و ميه -

ها و آبهاي سطحي و دفع آن به اويهها و کانيوههاي شههري    هاي اذبي دفع گردد. ميکن هدايت آب ناودانطريق چاه

هاي اذبي دفع و تخليه گردد. به هر حال بايستي در چاهمي ،مواود بالمانع است. در صورت مواود ناودن اوي و کانيو

 رو و سطح معابر ممنوع است.هدايت آب ناودان و آبهاي سطحي در پياده

متر از سطح پيهاده رو مجهاور    2.1حداکیر ارتفاع ديوار محوطه قطعات از سمت گذر و از سمت پالکهاي مجاور  -

 است.

 باز فضای تأمین ضوابط -2-1-1-2

 :امزامي است ادول ذيا براساسزاي هر واحد تأمين فضاي باز به ا -

 : فضای باز مورد نیاز به ازای هر واحد5جدول شماره 

 فضای باز به ازای هر واحد )مترمربع( تعداد واحد در بنا )واحد( الگوی سکونت ردیف

 11 1 تک خانواري 1

 41 واحد 2 دو خانواري 2

 31 واحد 9ا ت 3 چند خانواري 3

 31 واحد 21تا  8 مجتمع مسکوني 4

 21 واحد 21بيش از  هاي مسکوني بزرگ مجتمع 1

ههاي مسهکوني، بعنهوان    بيني شده بعنوان پارکينگ روباز و راههاي سواره درون بناهها و مجتمهع  فضاهاي پيش -

متهر فضهاي بهاز     1کمتهر از   هاي مسکوني فضاهاي بها عهرض  شوند. همچنين در مجتمعفضاي باز در نظر گرفته نمي

 شود. محسوب نمي
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در صورتيکه ميزان فضاي باز مورد نياز با حداکیر سطح اشغال تعيين شده در امگوي تراکمي منافات داشته باشد،  -

سطح اشغال، حداقا فضاي باز مورد نياز خواهد بود. بعاارت ديگر در صورتيکه با در نظر گهرفتن سهطح    ماناي محاساه

ين شده، امکان تأمين فضاي باز واود نداشته باشد الزم است که از طريق کاهش تعداد واحدها و يها کهاهش   اشغال تعي

 سطح اشغال، فضاي باز تأمين گردد.

موقعيت حياط در انوب و يا انوب شرقي قطعات مسکوني است و در تعيين حداقا ابعاد آن، نکات زير بايد مهورد  

 تواه قرار گيرد: 

 درصد مساحت زمين است.  41ياط در قطعات مسکوني واقع در حوزه تراکم کم حداقا مساحت ح -

درصهد از مسهاحت   11: به منظور افزايش کميت و کيفيت فضاهاي ساز خصوصي، الزم است که حهداقا  1تاصره 

 قطعات به فضاي ساز و مشجر اختصاص داده شود. 

 عات با رعايت ضوابط طرح اامع مجاز است.: پيش بيني فضايي بعنوان حياط خلوت در ضلع شمامي قط2تاصره 

 پارکینگ و دسترسی ضوابط -2-1-1-3

 کليه قطعات مسکوني مواود بايد داراي دسترسي سواره باشند. -

 باشد.متر مي 6حداقا عرض مسير دسترسي به قطعات مسکوني مواود برابر  -

 متر مي باشد. 9د برابر هاي اديحداقا عرض مسير دسترسي در قطعات مسکوني واقع در تفکيکي -

عرض دسترسيها و گذرها در سطح شهر براساس طول گذر در بخش ضوابط گذربندي گزارش حاضر تعيين شده  -

 است.

 واحد پارکينگ براي هر واحد مسکوني امزامي است. ضوابط تأمين پارکينگ به شرح زير است: يکتأمين حداقا  -

 مترمربع يک واحد پارکينگ  211ز زيربناي کمتر ابراي هر واحد مسکوني با  -

 واحد پارکينگ 2و بيش از آن  مترمربع 211براي هر واحد مسکوني با زيربناي  -

بيني شود. در صورت استفاده از زيرزمين يا در مازاد فضاي باز ساختمان پيش ،تواند در پيلوتمحا پارکينگ مي -

سطح پارکينگ و مسير دسترسي به  ،ي باز به ازاي هر واحدالزم است در بررسي وضعيت فضا ،فضاي باز براي پارکينگ

 آن کسر شود.

واحد باشد و بداليا مختلف تأمين فضاي الزم پارکينهگ   3هايي که نياز پارکينگ آنها کمتر از در ارتااط با فعاميت

م و بهه مصهرف تهأمين    تواند نسات به اخذ هزينه معادل مربوطه اقداشهرداري مي ،پذير نااشدويژه آنها در محا امکان

متر از پالک مورد نظر برساند. بديهي است در ساير موارد تأمين پارکينهگ در   211پارکينگ عمومي در فاصله کمتر از 

 محا امزامي است.

 ،الزم اسهت در صهورت امکهان    ،ههاي مختلهف  ريزي تأمين پارکينگ مهورد نيهاز در بخهش   منظور امکان برنامهه ب

اي توسط شهرداري توسط خود متقاضيان تأمين گردد و در غير اينصورت حساب بانکي ويژهپارکينگ گروهي مورد نياز 

ايجاد و عوايد حاصا از عوارض پارکينگ گروهي در حساب مذکور ذخيره و اهت تأمين پارکينگ در محالت مختلهف  

 شهر مورد استفاده قرار گيرد.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 فصل دوم منطقه بندی
 

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

39 

متر و در بناهاي مسکوني با  3واحد مسکوني برابر  2يا  1حداقا عرض ورودي پارکينگ در بناهاي مسکوني با  -

متر است. حداکیر عهرض ورودي پارکينهگ در کليهه     1متر و در ساير بناهاي مسکوني برابر  3.1واحد مسکوني  6تا  3

 متر است. 1موارد برابر 

کهه   ،متر باشد 21رو مجاز است. مگر آنکه بر قطعه بيش از بيني يک درب سوارهدر هر قطعه مسکوني تنها پيش -

 بيني نمود. ب سواره رو براي آن پيشرتوان دو د در اين صورت مي

% 11متر است و شيب آن ناايسهتي از   1.91حداقا ارتفاع مفيد آن از زير ساختمان  ،در صورت استفاده از رامپ -

 بيشتر باشد.

يين مي شود که در اين صورت ازء متر تع 1.9 متر و حداقا ارتفاع ورودي پارکينگ 2.31 حداقا ارتفاع پارکينگ -

  زيربنا محاساه نمي شود.

 باشد. متر مي 4دراه تغيير مسير( برابر  61حداقا عرض رامپ در محا چرخش )بيش از  -

 شروع شيب رامپ ناايد در خارج از محدوده مامکيت باشد.  -

 متر است.  1حداقا طول محا پارک هر اتومايا برابر  -

متر  1مربعي به ابعاد  ،دراه 81اتومايا اهت ورود و خروج به محا پارک با چرخش  حداقا فضاي گردش هر -

 باشد.متر مي 1در 

ههاي مختلهف بهه    حداقا عرض پارکينگ )فاصله محور تا محور ستون و يا محور تا محور ديوار باربر( در حامت -

اي باشد کهه عهرض   کاري( بگونهد و نازکشرح زير است. ضمنار درصورتي که عرض ديوار و يا ستون بتني )پس از اندو

الزم اسهت   ،سهانتيمتر اخهتالف داشهته باشهد     31هاي نوشته شده در زير بيش از فضاي مفيد پارکينگ نسات به عرض

 حداقا فضاي مفيد تأمين گردد.

 متر 3براي يک اتومايا برابر -

 متر  1 براي دو اتومايا برابر -

 شود.متر افزوده مي 2.1يش از سه اتومايا به ازاي هر اتومايا متر و ب 7.1سه اتومايا برابر ايبر -

 حداقل عرض پارکینگ در حاالت مختلف: 4شماره  ریتصو
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فضاهاي تاسيساتي واحدهاي مسکوني )مانند  ،انااري ،هاهاي مجاز زيرزمين عاارتند از پارکينگ اتومايااستفاده -

سهامن   ،اسهتخر  ،فضاهاي خدماتي مربوط به واحدهاي مسکوني )همچهون سهامن ااتماعهات    ،پمپ آب و...( ،موتورخانه

ورزش و...(. بديهي است در صورت استفاده از زيرزمين بعنوان فضاهاي تاسيساتي و يا خدماتي الزم است تمهيدات ويژه 

بيني شود. اسهتفاده از زيهرزمين بعنهوان    و... پيشنشاني تمهيدات ايمني و آتش ،تمهيدات فني ،مربوطه از نظر تاسيسات

 واحد مسکوني )بصورت مستقا و يا سرايداري( و يا تجاري ممنوع است.

هاي مجاز از فضاي پيلوت عالوه بر موارد استفاده مجاز از زيرزمين عاارت اسهت از اسهتفاده بهه عنهوان     استفاده -

و دسترسيً اسهتفاده بعنهوان واحهد     نورگيريمسکوني از نظر  فضاي سرايداري مشروط به تأمين کليه ضوابط واحدهاي

مسکوني مستقا مشروط به رعايت ضوابط واحدهاي مسکوني و تأمين پارکينگ و فضهاي بهازً اسهتفاده بعنهوان واحهد      

تجاري مشروط به برخورداري از ضوابط استقرار واحدهاي تجاري در بناهاي مسهکوني )وضهعيت دسترسهي( و رعايهت     

 ط به احداث واحدهاي تجاري.ضوابط مربو

باشند. افراز و قابا افراز نمي شدهزمين و پيلوت ازء مشاعات محسوب فضاهاي خدماتي و تاسيساتي مستقر در زير

و در غيهر   ز و پارکينگ مستقا باشد مجاز اسهت بيني شده در پيلوت در صورتي که داراي فضاي باواحد مسکوني پيش

بيني شده در پيلوت مجهاز  باشد. افراز واحدهاي تجاري پيششده و قابا افراز نمي اينصورت بعنوان سرايداري محسوب

 شود.است. بديهي است در کليه موارد فوق افراز صرفار در مورد اعياني است و مربوط به زمين نمي

 نورگیری ضوابط -2-1-1-8

حيهاط  ،معاهر  ،طايعي )از فضاي باز قطعهپذيرايي( بايد داراي نور و تهويه  ،نشيمن ،هافضاهاي اصلي )اتاق کليه -

 خلوت و يا پاسيو( باشند.

آشپزخانه بصورت غيرمستقيم و از طريق نشيمن در صورت رعايت شرايط زير مجاز است. در غير ايهن  نورگيري -

 صورت تأمين نور مستقيم براي آشپزخانه نيز امزامي است.

 متر بيشتر نااشد. 11ترين پنجره از ديکحداکیر فاصله دورترين نقطه آشپزخانه تا نزاوالر  -

اسهتفاده از  ، شود مستقيمار به فضاي باز قطعه و يا معار بهاز شهود  اي که نور آشپزخانه از آن تأمين ميثامیار پنجره -

 .باشدنمايند براي تأمين نور غيرمستقيم آشپزخانه مجاز نميهايي که از پاسيو و يا حياط خلوت تأمين نور ميپنجره

 باشد.اي )اعم از بازشو و غيربازشو( به سمت قطعه مامکيت مجاور مجاز نميباز نمودن هيچ پنجره -

تأمين نور فضاهاي اصلي از نورگيرها )پاسيو و حياط خلوت( به شرطي مجاز است که اوالر مساحت فضاي نورگير  -

ر نااشد. براي زمينهاي بها مسهاحت کمتهر از    متر کمت 3ثانيار حداقا عرض فضاي نورگير از  ،مترمربع کمتر نااشد 12از 

 درصد مساحت زمين بعنوان مساحت نورگير مجاور فضاي اصلي کافي است. 6 ،مترمربع 211

 ،مترمربع کمتهر نااشهد   6تأمين نور آشپزخانه از نورگيرها به شرطي مجاز است که اوالر مساحت فضاي نورگير از  -

درصهد   3 ،مترمربهع  211ههاي بها مسهاحت کمتهر از     کمتر نااشد. براي زمينمتر  2ثانيار حداقا عرض فضاي نورگير از 

 مساحت زمين بعنوان مساحت نورگير آشپزخانه کافي است.
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 نهورگير حداکیر ارتفاع براي بزرگترين  دارهاي شيبسانتيمتر است. در زمين 81زيرزمين  نورگيريحداکیر ارتفاع  -

 شود.در نظر گرفته مي

گيرنهد فاصهله   هاي اصلي از دو واحد مسکوني مستقا از يک حياط خلوت يا پاسيو نهور مهي  در مواردي که فضا -

 متر باشد. 6پنجره آنها از هم ناايد کمتر از 

رمربع است که ( يک مت... دستشويي و ،اشتي)حمامهاي بهدحداقا سطح نورگير براي تهويه و نورگيري سرويس -

 ازء زيربنا محسوب نمي شود.

ه آشپزخانه و فضاهاي اصلي از دو واحد مسکوني مستقا و يا آشپزخانه آنها از يک حياط خلوت يها  در مواردي ک -

 متر باشد. 4هاي مقابا آنها ناايستي کمتر از گيرند فاصله پنجرهپاسيو نور مي

 رعايت ضوابط زير امزامي است: ،شودهاي آنها به شارع عام باز ميدر بناهايي که پنجره -

اي باشد که ارتفاع کف پنجره از عام در واحدهاي واقع در طاقه همکف بايد بگونههاي مجاور شارعرهارتفاع پنج -

ارتفهاع   ،متر باشد. بديهي است در صورتي که ارتفاع کف طاقه همکف از سطح معار باالتر باشد 1.71کف معار حداقا 

 باشد. 1.71تواند کمتر از پنجره از داخا فضا ميکف

متر بايد بگونهه  21ره مجاور شارع عام در واحدهاي طاقات باالتر در مجاورت معابر با عرض کمتر از ارتفاع پنج -

کهه در   در صهورتي  متر باشد. در اين مهوارد  1.11اي باشد که ارتفاع کف پنجره از کف تمام شده فضاي داخلي حداقا 

مشهرفيت واهود نداشهته     نودان تاييد شهرداريضلع مقابا گذر بناي مسکوني مواود نااشد و يا به هر دميا ديگري با 

هاي مات استفاده از شيشه نودانتقليا ارتفاع بر ماناي نظر شهرداري مجاز است. ضمنار در صورت تاييد شهرداري  ،باشد

 و بدون بازشو نيز براي رفع مشرفيت مجاز است.

متر و بيشتر در صهورت   21ابر با عرض ارتفاع پنجره مجاور شارع عام در واحدهاي طاقات باالتر در مجاورت مع -

 محدوديتي نخواهد داشت. ،پناه ايمنتأمين اان

 مجاز است. دراه رو به ملک مجاور 41در پخ  ءازايجاد پنجره به سمت فضاي باز قطعه مامکيت  -

کيت خود باز هايي را رو به بخشي از فضاي باز مامدر بناهايي که به هر دميا اعم از شکا خاص قطعه و... پنجره -

متر داشته باشد و پس از آن مامکيت ديگري واود داشته باشد )براي نمونه مطابق شکا  1نمايند که عرضي کمتر از مي

هاي مات و بدون بازشو تا اين ارتفاع رفع متر و يا استفاده از شيشه 1.7( بايد از طريق افزايش ارتفاع کف پنجره تا روبرو

 ايجاد تراس در اين بدنه اساسار مجاز نمي باشد. مشرفيت نمايند. بديهي است 

نهور   ،متر باشهد  3در چنين مواردي در صورتيکه فاصله مورد نظر کمتر از 

بعنوان نور فضاي اصهلي قابها قاهول ناهوده و الزم اسهت از       ،تأمين شده

نورگير و يا محا ديگري نور اين فضاها تأمين گهردد. بعاهارت ديگهر در    

ايجاد پنجره با رعايت شرايط فهوق   ،متر باشد 3ز صورتيکه فاصله کمتر ا

اما حتمار بايد نور از محا ديگري نيز تأمين گردد و يا ميهزان   ،مجاز است

 متر افزايش يابد. 3فاصله پنجره از ديوار پالک مجاور به حداقا 
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باشد ازء زيربنها محسهوب   متر  2مترمربع و ابعاد آنها حداقا  11ها و پاسيوهايي که مساحت آنها حداقا حياط خلوت -

 شوند. نمي

  بام به مربوط مقررات -2-1-1-11

 در مورد فضاها و تأسيسات قابا استقرار در روي بام ساختمانهاي مسکوني رعايت نکات زير ضروري است: 

 متر از ماه بام انجام پذيرد.  2نصب تأسيسات روي بام هاي همسطح بايد حداقا به فاصله  -

 عيين شود. سانتيمتر ت 81و حداکیر ارتفاع اان پناه  متر 2.41خرپشته حداکیر ارتفاع  -

 احداث اناار موقت و دائم روي بام مجاز نيست.  -

 نودان شهر یمیاقل ضوابط -2-1-1-11

صورت گرفته به تنظيم ضوابط و مقررات با تواه به شرايط اقليمي شههر  اغرافيايي  – با تواه به مطامعات اقليمي

ته مي شود که الزم است اقدامات شهرسازي که در محدوده مصوب اراضي توسعه شهر اعم از تعيين نحوه پرداخ نودان

مکان گزيني  ،ايجاد فضاي ساز عمومي ،احداث معار و شاکه هاي اصلي و فرعي ،تفکيک ،استفاده از زمين يا ساختمان

ت پذيرد و در زمان صدور پروانه سهاختماني  صنايع و... مي بايست با رعايت ضوابط و مقررات تحت نظر شهرداري صور

 رعايت تيپوموژي مسکن در رابطه با اقليم بايستي مدنظر قرار گيرد. 

  بنا استقرار هیزاوویژگی  -2-1-1-12

اههت اصهلي سهاختمان در     ،شرقيدراه انوب 31 دراه انوب غربي تا 11در صورت استقرار اهت ساختمان به 

 ،ي را دريافت خواهد کرد و در فصا زمستان با تواه به تغيير زاويهه تهابش خورشهيد   فصا تابستان کمترين انرژي تابش

 تواند از آفتاب بهره مند شود.  ساختمان مي

  سـاختمـان یـریقـرارگ شکـل -2-1-1-13

 ()طول بنا در امتداد شرقي و غربي و در امتداد شمامي و انوبيانوب شرقيرو به  -رو به انوب

 (یگـذار فـاصـله) ییافضـ میتنظ -2-1-1-14

 طرح فضايي گسترده براي استفاده از اريان هوا اما محدود از بادهاي سرد و گرم

 بانیسا عمقو  بـازشـوهـا -2-1-1-15

 %41 – 21بازشوهاي متوسط 

 گردد.  استفاده از پنجره هاي دواداره توصيه مي

گرفته است و تواه به مقدار انرژي تابيده شده  در آن قرار نودانعمق ساياان با تواه به عرض اغرافيايي که شهر 

که بيشترين مقدار تابش را داريم نمودار انرژي تابيهده بهر    اردياهشت ماه تا اواخر تيرماها ايبه ديوارهاي ساختمان در او

 شمامي و انوبي در ساعات مختلف روز و اهت استقرار مناسب ساختمان براي اين، غربي، هر يک از ديوار هاي شرقي

 مي باشد و زاويه تابش و اهت تابش خورشيد در ساعات روز محاساه گرديد. شرقيدراه انوب  31و  21شهر که 
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 ساختمان یاصل جهات یبرا بانیسا عمق :6جدول شماره 

 

ارتفاع پنجره در اهت انوب به راحتي مي توان از متر  1سانتيمتر به ازاء هر  22در نتيجه با ايجاد سايه باني به عرض 

ان تابش مستقيم آفتاب به داخا ساختمان در تابستان الوگيري نمود و با تواه به تغيير زاويه تابش خورشهيد در زمسهت  

 ساياان مانع نفوذ آفتاب به داخا ساختمان نمي گردد.

  ـوارهـاید -2-1-1-16

 ديوارهاي خاراي و داخلي سنگين  -

 توصيه ميگردد از عايق حرارتي ومصامح با ضريب انتقال حرارت پايين در مصامح ديوار استفاده شود.

   بـامهـا -2-1-1-12

 ساعت  9با زمان تأخير بيش از  ،بامهاي سنگين  -

 توصيه ميگردد از عايق حرارتي و مصامح با ضريب انتقال حرارت پايين در مصامح بام استفاده شود.

   ساختمان یمل مقررات 18 مبحث مقررات و ضوابط تیرعا -2-1-1-13

مقررات ملي ساختمان ايران مربوط به استفاده بهينه و صرفه اويي  18بکارگيري و رعايت ضوابط و مقررات ماحث 

مترمربع و ساير کاربريهاي عمومي و خدماتي  911انرژي در تمامي ساختمانهاي مسکوني با زيربناي بيش از در مصرف 

 با هر ميزان زيربنا امزامي مي باشد.

 

 مسکونی( –خدماتی  –)تجاری  مختلط یکاربر -2-1-2

امام خميني و ي )خيابانها مقياس شهري و ناحيه اي مشخص گرديده است ،طرح محورهاي خدمات مختلطاين در 

پيشهنهادي بيهانگر محهدوده اسهتقرار     اراضهي  هاي مشخص شده در نقشه کهاربري  . محدوده(شهيد حاج علي مراد تندر

مسهکوني   -خهدماتي  -خدمات عمومي و يا مختلط تجاري -مسکوني و يا مختلط مسکوني -مختلط تجاري يفعاميتها

 مي باشند. 

 

 عمق سایبان )متر( ارتفاع پنجره )متر( جهت دیوار

 1.73 1 دیوار شرقی

 1.22 1 دیوار جنوبی

 1.23 1 دیوار غربی

 1.17 1 دیوار شمالی
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 مقیاس شهری خدماتی-تجاری-مختلط مسکونی محورهای  :6نقشه شماره 
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 یشهر اسیمق ،مختلط یکاربر -2-1-2-1

 زمین از استفاده موارد 

 هاي زير مجاز است:منظور ايجاد فعاميته استفاده از اين اراضي ب

 مسکوني  -خدماتي ،مسکوني -مختلط تجاري -

 ،اهواهر  ،عينک ،پارچه ،هاي مااسفروشگاهنظير وش مانند واحدهاي فر ،واحدهاي فروش کاال در مقياس شهر -

 .موازم ساختماني ،پرده و موکت ،کسو موي چين ،فرش ،آالت موسيقي ،موازم ورزشي ،ساعت

اي دارد مانند: اي و ناحيههاي مجاز تجاري در مقياس شهري که حوزه عملکرد وسيع و فرا منطقهکليه استفاده -

 .پزشکي و دندانپزشکي ،موازم بيمارستاني ،دستيهاي عتيقه فروش و صنايع فروشگاه

دفهاتر آژانهس    ،دفاتر ازدواج و اسهناد  ،دفاتر تکیير ،هاي پزشکي و حرف وابستهواحدهاي خدماتي مانند: مجتمع -

 خدمات دفتري. ،هاي خصوصي و دومتيدفاتر شرکت ،مسافرتي

 ،هاي چهاپ دستگاه ،موازم بيمارستاني ،بينهاي تخصصي ماشين آالت )غير از وسائا نقليه( مانند: دورتعميرگاه -

 هاي تايپ.ماشين

اي دارد مانند مطب اي و ناحيههاي خدماتي در مقياس شهري که حوزه عملکرد وسيع و فرامنطقهکليه استفاده -

 بنگاه معامالتي امالک و... ،مهندسي و شعب بانکدفاتر  ،دفتر وکالي دادگستري ،پزشک و دندانپزشک

 اغذيه فروشي و... ،سامن غذاخوري ،مسافرخانه ،پذيرايي و اقامت موقت شاما هتا ،ريواحدهاي گردشگ -

 منظور الوگيري از تخريب سيماي شهري(ه سازي بهاي عمومي )مشروط به تهيه طرح ادارهپارکينگ -

ع بافندگي صناي ،تعمير کفش ،تعمير دوچرخه ،شيريني پزي ،واحدهاي کارگاهي کوچک غيرمزاحم مانند: قنادي -

 قفا و کليدسازي ،دستي

 زمین تفکیک به مربوط ضوابط -2-1-2-1-1

 باشد.کليه ضوابط و مقررات کاربري مسکوني در تفکيک اراضي مختلط مقياس شهري ااري مي -

متر از بر معار مشمول ضوابط اين کاربري خواهند بود. مشروط بهه   21هاي واقع در اين کاربري تا عمق  پالک -

 گردد.   تأمين (و امع و پخش کننده 1 دراهي )شريانمتر عرض  24باالي ز طريق معار اصلي اينکه دسترسي آنها ا

متر بيشتر باشد مي تواند با پرداخت عوارض مربوط از ضابطه فهوق   16تاصره: در صورتيکه عمق قطعه بر محور از 

الک ههاي همجهوار از ايهن ضهابطه     استفاده نمايد اما در صورتي که کمتر از عمق ذکر شده باشد مي تواند با تجميع په 

 استفاده نمايد. 

 ،حداقا تفکيک واحدهاي خدماتي در پهنه مختلط مقياس شهري با تواه به فعاميت خدماتي در نظر گرفته شده -

 شود. براساس حداقا تفکيک و مساحت مطلوب ارائه شده در ضوابط کاربري مربوطه تعيين مي

متهر   6مترمربع و حداقا عرض تفکيک تجهاري   31مقياس شهر  حداقا تفکيک اعياني واحدهاي تجاري در  -

 گردد. تعيين مي
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 تفصهيلي -در قطعاتي که در محدوده کاربري مختلط مقياس شهر قرارداشهته و قاها از تصهويب طهرح اهامع       -

تفکيک شده و داراي سند رسمي باشند و مساحت آنها بر ماناي سند رسهمي و يها مسهاحت باقيمانهده پهس از اعمهال       

 مترمربع باشد به شرح زير اقدام خواهد شد: 191کمتر از  ،يض معابرتعر

مطابق کاربري مسهکوني عمها خواههد     ،درصورتيکه مورد استفاده از ملک مورد نظر از گذشته مسکوني باشد  -

باشهد  شد. بديهي است در اين صورت تفکيک عرصه واحدهاي تجاري احتمامي به کمتر از حداقا تعيين شده مجاز نمي

 صرفار اعياني واحدهاي تجاري مجاز خواهد بود.و 

تجديد  ،گرفته استمسکوني قرار مي -که ملک مورد نظر از گذشته مورد استفاده تجاري و يا تجاريدر صورتي  -

 بنا به شرح زير مجاز است:

ني و تجديد بنا بصورت دو طاقه مختلط مسکو ،مترمربع باشد 121درصورتيکه مساحت زمين باقيمانده بيش از   -

 متر بر ماناي ضوابط مربوطه بالمانع است. 9تجاري با ارتفاع حداکیر 

تجديد بنا بصورت يک يا چند واحد تجهاري   ،مترمربع باشد 121تا  91درصورتيکه مساحت زمين باقيمانده بين  -

ت براي سايرين اندازي و مزاحممتر در صورتي که مواب سايه 9طاقه با ارتفاع حداکیر  2درصد در  111با سطح اشغال 

الزم است با کاهش ارتفاع و يا سطح اشغال مزاحمت رفع  ،اندازينگردد بالمانع است. در صورت ايجاد مزاحمت و سايه

گشايش فضهايي بهه   گردد. در اين حامت استقرار واحدهاي مسکوني در بنا ممنوع است. ضمنار در اين شرايط الزم است 

درصد پهس از کسهر ايهن ميهزان      111. بديهي است تراکم طاقات ايجاد شود متر از سمت معار در کا 3ميزان حداقا 

 گردد.محاساه مي

تجديد بنا بصورت يک يا چند واحد تجاري در  ،مترمربع باشد 91در صورتيکه مساحت زمين باقيمانده کمتر از   -

 درصد مجاز است. 111متر و سطح اشغال  1حد يک طاقه با ارتفاع حداکیر 

سهاخت بنها    ،متر کمتر نااشهد  1مترمربع بوده و عرض پالک از  91تا  31يکه مساحت پالک بين تاصره: در صورت

 ،طاقه مشروط به آنکه واحد تجاري مستقلي شکا نگيرد و بعنوان بخشي از واحد طاقه همکف عمها نمايهد   2بصورت 

د از درون واحد طاقه همکف تأمين پس از تاييد شهرداري بالمانع است. طايعتار در اين شرايط دسترسي به طاقه اول باي

 شود.

 (اشغال سطح و تراکم ،ارتفاع) بنا احداث به مربوط ضوابط -2-1-2-1-2

( و امع و پخش کننده 1 دراهي استقرار بنا در پهنه کاربري مختلط مقياس شهر در حاشيه معابر اصلي )شريان  -

 شهري طراحي شده و در اختيار عموم قرار گيرد.باشد مگر آنکه فضاي باز قطعه بصورت فضاي باز در سمت معار مي

مختلط مقياس شهري از ضوابط کاربري مسهکوني تاعيهت    هايسطح اشغال و ارتفاع در کاربري ،ضوابط تراکم  -

 نمايد.مي

 1.1حداکیر ارتفاع تا  ،تاصره: در مواردي که کا طاقه همکف بعنوان فضاي تجاري و خدماتي در نظر گرفته شود

 باشد.ضوابط کاربري مسکوني قابا افزايش ميمتر نسات به 
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احهداث بنها از ضهوابط کهاربري      ،هاي خدماتي در پهنه کاربري مختلط مقياس شههر در بناهاي شاما فعاميت  -

 نمايد.مربوطه تاعيت مي

در صورتيکه يک محدوده مامکيت در کاربري مختلط مقياس شهر قرارداشته باشد و با پالک ديگهري کهه در     -

 يابد.کاربري مختلط به کاربري نخست نيز سرايت مي ،سکوني قرارداشته باشد تجميع گرددکاربري م

کهاربري   ،در صورتيکه يک محدوده مامکيت در کاربري مختلط مقياس شهر قرارداشته باشد و تفکيهک گهردد    -

 بصهورت گذر اصهلي  مختلط مقياس شهر صرفار به پالک مجاور با گذر اصلي سرايت دارد و کاربري پالک غيرمجاور با 

 مسکوني در خواهد آمد.

در صورتيکه يک محدوده مامکيت در کاربري مختلط مقياس شهر قرارداشته باشهد و از معاهري غيهر از معاهر       -

استقرار واحدهاي تجاري و خدماتي بصورت مجزا در مجاورت گذر فرعهي مجهاز نمهي    ،اصلي نيز دسترسي داشته باشد

ع تجاري مورد استفاده قرار گيرد. بعاارت ديگر استقرار واحهدهاي تجهاري مجهزا و    مگر آنکه ملک بصورت مجتم ،باشد

 منفرد در کاربري مختلط مقياس شهر در معابر فرعي ممنوع است.

 باز فضای تأمین ضوابط -2-1-2-1-3

ي در بناهاي مختلطي که داراي واحدهاي مسکوني نيز باشند تأمين فضاي باز بر ماناي ضوابط کاربري مسهکون   -

 باشد.مي

تهأمين فضهاي بهاز از ضهابطه      ،هاي خدماتي در پهنه کاربري مختلط مقياس شهردر بناهاي مشتما بر فعاميت  -

 نمايد.کاربري مربوطه تاعيت مي

 در بناهاي صرفار تجاري رعايت فضاي باز تنها در حد سطح اشغال مجاز تعيين شده کافي است.  -

اندازي که مواب سايهدرصورتي ،از سطح اشغال بيش از سطح اشغال مجاز استفاده ،تاصره: در بناهاي صرفار تجاري

متر گشايش فضايي از سمت معار اصلي )در  3در صورت تأمين حداقا ،و يا ايجاد مزاحمت براي پالکهاي مجاور نگردد

 31بهر  کا طاقات( و پس از پرداخت عوارض متعلقه مجاز است. در اين مهوارد حهداقا تفکيهک واحهدهاي تجهاري برا     

 گردد.مترمربع تعيين مي

 پارکینگ و دسترسی ضوابط -2-1-2-1-4

گردد. بهديهي اسهت در   اساس ضوابط ويژه هر کاربري تعيين مي پارکينگ فعاميتهاي واقع در کاربري مختلط بر  -

 .مجزا تأمين گردد بصورتالزم است پارکينگ مورد نياز هر فعاميت  ،صورت واود فعاميتهاي مختلف در يک پالک

االمکهان بايهد از گهذرهاي مجهاور     حتي ،دسترسي سواره واحدهاي مواود در پهنه کاربري مختلط مقياس شهر  -

تأمين دسترسي به پارکينگ ايهن واحهدها از خيابهان     ،شدن اريان حرکت پيادهتأمين شود و بمنظور الوگيري از بريده

 اصلي ممنوع است.

 شود.  گ در نظر گرفته به ازاء هر واحد تجاري منفرد يک واحد پارکين -

 31واحد پارکينگ از  1هاي تجاري شهري، پاساژها و...  مترمربع زيربناي خامص تجاري در مجتمع 31به ازاء هر  -

 مترمربع سه واحد پارکينگ در نظر گرفته شود. 61واحد پارکينگ و بيش از  2مترمربع  61تا 
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رزمين در چند طاقه بهراي مصهارف پارکينهگ و اناهار     تواند داراي زي خدماتي مي -بناي تجاري در بافت تجاري  -

 باشد، مشروط بر آنکه کليه ضوابط فني ساختمان رعايت گردد. 

 کاربری مختلط مقیاس ناحیه -2-1-2-2

 موارد استفاده از زمین -2-1-2-2-1

 هاي زير مجاز است: استفاده از اين اراضي به منظور ايجاد فعاميت

 سکونت -

بازي فروشي، فروشگاه موازم امکتريکي، پارچهه   گا فروشي، اسااب  موازم امتحرير فروشي،هاي فروش مانند:  واحد -

 فروشي، مااس فروشي، فروشگاه موازم بهداشتي و آرايشي

فروشگاه موازم بهداشتي و آرايشي، فروشگاه موازم پالستيکي، فروشگاه مهوازم يهدکي دوچرخهه و موتورسهيکلت،      -

فروشي، فروشگاه  فروشي، رستوران، چايخانه، موکت و پرده فروشگاه نفت، خرازي، رنگ داروخانه، فروشگاه موازم خانگي،

 صنايع دستي

واحدهاي خدماتي مانند: تزريقات و پانسمان، عکاسي، مطب پزشکان و دندانپزشک، بنگاه معامالت ملکي، شعب  -

 شويي بانک، خشک

تعمير دوچرخه، تعميرکفش، بافنهدگي صهنايع   پزي،  واحدهاي کارگاهي کوچک غير مزاحم مانند: قنادي، شيريني -

 دستي، قفا و کليدسازي 

 تفريحي در مقياس ناحيه و محله -واحدهاي ورزشي -

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین -2-1-2-2-2

 باشد. کليه ضوابط و مقررات کاربري مسکوني در تفکيک اراضي مختلط مقياس ناحيه ااري مي -

 ،مختلط مقياس ناحيه با تواه به فعاميت خدماتي در نظر گرفتهه شهده   حداقا تفکيک واحدهاي خدماتي در پهنه -

 شود. براساس حداقا تفکيک و مساحت مطلوب ارائه شده در ضوابط کاربري مربوطه تعيين مي

مشمول ضوابط اين کهاربري خواهنهد بهود. مشهروط بهر اينکهه        متر 12عمق  هاي واقع در اين کاربري تا پالک -

 تأمين گردد.عرض متر  16لي و باالي دسترسي آنها از معار اص

 متر است. 4مترمربع و حداقا عرض آنها  21حداقا تفکيک اعياني واحدهاي تجاري در مقياس ناحيه  -

تفصيلي تفکيک  -اامع قاا از تصويب طرحدر قطعاتي که در محدوده کاربري مختلط مقياس ناحيه قرارداشته و  -

مانده پس از اعمال تعريض معابر.  بر ماناي سند رسمي و يا مساحت باقي و مساحت آنها شده و داراي سند رسمي باشند

 مترمربع باشد مطابق کاربري مختلط مقياس شهر اقدام خواهد شد. 191کمتر از 

مشروط بهر اينکهه   است. متر  3و حداقا عرض آنها مترمربع  12حداقا مساحت واحدهاي تجاري مقياس محله  -

 تأمين گردد.عرض متر  11دسترسي آنها از معار باالي 

 : بطورکلي احداث واحدهاي تجاري بصورت باريک سازي در پالکهاي درب از حياط ممنوع مي باشد.1تاصره  -

 .: احداث واحدهاي تجاري در مجاورت بزرگراها و کنارگذرها ممنوع است2تاصره  -
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رداري و طاق ضوابط مي باشهد،  : بررسي، تاييد و صدور پروانه واحدهاي تجاري خُرد و منفرد به عهده شه3تاصره 

در مورد واحدهاي تجاري بزرگ مانند پاساژها، مجتمع هاي تجاري و راسته بازارها بشرط تأمين پارکينهگ مهورد نيهاز،    

 امزامي است. 1کسب موافقت شهرداري و تصويب کمسيون ماده 

 تراکم و سطح اشغال( ،ضوابط مربوط به احداث بنا )ارتفاع -2-1-2-2-3

 باشد. کننده(در سمت معار مي در حاشيه معابر اصلي )امع وپخش ايبنا در پهنه کاربري مختلط ناحيه استقرار  -

 نمايد. از ضوابط کاربري مسکوني تاعيت مي ايسطح اشغال و ارتفاع در کاربري مختلط ناحيه ،ضوابط تراکم -

حهداث بنها از ضهوابط کهاربري     ا ،هاي خدماتي در پهنه کاربري مختلط مقياس ناحيهه  در بناهاي شاما فعاميت -

 نمايد. مربوطه تاعيت مي

اي بصورت مغازه حاشيه خيابانها عمومار در بافتهاي مواود شهر هسهتند. مهذا در نقشهه     واحدهاي تجاري محله -

مترمربع در محالت مختلف محدوده نسات به تعيين  1/1پيشنهادي مشخص نشده اند. شهرداري مي تواند تا حد سرانه 

 جاري محله اي با اخذ حق و حقوق شهرداري اقدام نمايد. در اين صورت رعايت موارد زير امزامي است:کاربريهاي ت

 متر امکان پذير است. 11اي در خيابانهاي به عرض حداقا  احداث واحدهاي تجاري محله -

 حتي االمکان مغازه ها در واحدهاي انوبي احداث شوند. -

نب فضاي ساز کوچک داخا محالت و در معهابر دراهه يهک    اي در قطعات ا احداث واحدهاي تجاري محله -

 )مرکز محله( داراي اومويت است. محلي

 ضوابط تامین فضای باز -2-1-2-2-4

 باشد. مسکوني نيز باشند تامين فضاي باز بر ماناي ضوابط مسکوني مي هاي مختلطي که داراي واحددر بنا -

تامين فضاي بهاز از ضهابطه    ،بري مختلط مقياس ناحيههاي خدماتي در پهنه کار در بناهاي مشتما بر فعاميت -

 نمايد. کاربري مربوطه تاعيت مي

 در بناهاي صرفار تجاري رعايت فضاي باز تنها در حد سطح اشغال مجاز تعيين شده کافي است. -

ا اندازي و ي که مواب سايهل بيش از سطح اشغال مجاز درصورتياستفاده از سطح اشغا ،در بناهاي صرفار تجاري -

متر گشايش از سهمت معاهر اصهلي و پهس از      3در صورت تامين حداقا  ،هاي مجاور نگردد ايجاد مزاحمت براي پالک

 پرداخت عوارض متعلقه مجاز است. 

 ضوابط دسترسی و پارکینگ -2-1-2-2-5

در  گهردد. بهديهي اسهت    اساس ضوابط ويژه هر کاربري تعيين مهي  پارکينگ فعاميتهاي واقع در کاربري مختلط بر -

 الزم است پارکينگ موردنياز هر فعاميت بصورت مجزا محاساه و تامين گردد. ،صورت واود فعاميتهاي مختلف در يک پالک

 در نظر گرفته شود.واحد پارکينگ  1مترمربع تجاري  21به ازاء هر و به ازاء هر واحد تجاري منفرد يک واحد  -

مقياس محله مطابق کاربري مسکوني مي باشهد و کاربريههاي    تاصره: ضوابط احداث پارکينگ براي کاربريهاي تجاري

 تجاري در اين مقياس نيازي به پارکينگ ندارند.
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 ومی )ابتدایی(کاربری آموزش عم -2-1-3

 موارد استفاده از زمین -2-1-3-1

 ،بسهتان د ،مهد کودک ،هاي آموزشي مقياس محله مانند کودکستان استفاده از اين اراضي به منظور ايجاد فعاميت -

 خانه مشق و ساير فضاهاي خدماتي وابسته به آنها بصورت دومتي و خصوصي )غير انتفاعي( مجاز است.

 رعايت کليه ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش امزامي است.  -

 حداقل تفکیک و مساحت مطلوب زمین-2-1-3-2

بهراي   مترمربهع و  111هدکودک برابهر  حداقا تفکيک اراضي با کاربري آموزش عمومي )ابتدايي( براي احداث م -

 باشد. مترمربع مي 1111احداث دبستان برابر 

 باشد. مترمربع مي 111کودک و کودکستان کرد مهدمساحت مطلوب براي عمل -

 باشد. مترمربع مي 2111مساحت مطلوب براي عملکرد دبستان  -

 ضوابط مربوط به احداث بنا )ارتفاع، تراکم و سطح اشغال( -2-1-3-3

 باشد. درصد مي 11با تراکم  ،درصد در يک طاقه 11کودک و کودکستان برابر یر سطح اشغال مهدحداک -

 باشد. درصد مي 111با تراکم  ،درصد در دو طاقه 11حداکیر سطح اشغال دبستان برابر  -

 شود. مترمربع باشد در زيربنا محاساه نمي 91مساحت واحد سرايداري در صورتي که کمتر از  -

کتابخانه و ساير فضاهاي مشابه مورد استفاده  ،سامن امتحانات ،در صورتيکه براي فضاي آموزشي احداث زيرزمين -

 قرارنگيرد مجاز است.

 شود. مساحت زيرزمين در زيربنا محاساه نمي -

 ضوابط دسترسی -2-1-3-4

متر و  14ر حداقا عرض دسترسي سواره به کاربري آموزش عمومي )ابتدايي( براي استفاده در مقطع دبستان براب -

 باشد. مترمربع مي 24حداکیر عرض دسترسي سواره به اين کاربري برابر 

  باشد. متر مي 19و حداکیر آن  11حداقا عرض دسترسي سواره به واحدهاي مهدکودک و کودکستان  -

تامين حداقا يک واحد پارکينگ امزامي است که الزم اسهت در   ،کودک به ازاي هر سه کالسدر واحدهاي مهد -

 اي که استفاده از آن براي عموم آزاد باشد. بگونه ،ورت معار اصلي قرار گيردمجا

در واحدهاي دبستان به ازاي هر دو کالس تامين حداقا يک واحد پارکينهگ امزامهي اسهت کهه الزم اسهت در       -

 اي که استفاده از آن براي عموم آزاد باشد. گونهب ،مجاورت معار اصلي قرار گيرد
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 راهنمایی(مقطع زش عمومی )کاربری آمو -2-1-4

 موارد استفاده از زمین -2-1-4-1

هاي آموزشهي مقيهاس ناحيهه شهاما مهدارس راهنمهايي دومتهي و         استفاده از اين اراضي به منظور ايجاد فعاميت -

 ي مرتاط با آنها مجاز است.اه خصوصي )غيرانتفاعي( و مدارس استینايي و فعاميت

 ب زمینحداقل تفکیک و مساحت مطلو -2-1-4-2

 باشد. مترمربع مي 2111حداقا تفکيک زمين با کاربري آموزش عمومي )راهنمايي(  -

 باشد. مترمربع مي 3111مساحت مطلوب براي عملکرد مدرسه راهنمايي  -

 تراکم و سطح اشغال( ،ضوابط مربوط به احداث بنا )ارتفاع -2-1-4-3

 باشد. درصد مي 111با تراکم  ،قهدرصد در دو طا 11حداکیر سطح اشغال مدرسه راهنمايي برابر  -

 شود. مترمربع باشد در زيربنا محاساه نمي 91مساحت واحد سرايداري در صورتيکه کمتر از  -

کتابخانه و ساير فضاهاي مشابه مورد استفاده  ،سامن امتحانات ،احداث زيرزمين در صورتيکه براي فضاي آموزشي -

 قرارنگيرد مجاز است.

 ضوابط دسترسی -2-1-4-4

متر و حداکیر عرض دسترسي سواره به  14اقا عرض دسترسي سواره به کاربري آموزش عمومي )راهنمايي( حد -

 باشد. مترمربع مي 31اين کاربري برابر 

الزم اسهت   ،متر تامين گردد 24در صورتيکه دسترسي به فضاي آموزشي راهنمايي از گذر داراي عرض بيش از  -

 بيني گردد. نظر پيشيري از اختالل ترافيکي محور موردآموزان و همچنين الوگ تمهيدات ويژه براي تامين امنيت دانش

به ازاي هر دو کالس تامين حداقا يک واحد پارکينگ امزامهي اسهت کهه الزم     ،در واحدهاي آموزشي راهنمايي -

 اي که استفاده از آن براي عموم آزاد باشد. گونهب ،است در مجاورت معار اصلي قرار گيرد

 
 متوسطه(مقطع ربری آموزش عمومی )کا -2-1-5

 موارد استفاده از زمین -2-1-5-1

هاي آموزش عمومي در مقياس شهر و فراشهر شاما مرکز آموزشي  استفاده از اين اراضي به منظور ايجاد فعاميت -

 دبيرستان و هنرستان و مراکز آموزش استینايي باالتر از ابتدايي مجاز است.

 حت مطلوب زمینحداقل تفکیک و مسا -2-1-5-2

 باشد. مترمربع مي 3111حداقا تفکيک اراضي با کاربري آموزش عمومي )متوسطه( برابر  -

 باشد. مترمربع مي 3111مساحت مطلوب براي عملکرد دبيرستان  -

 باشد. مترمربع مي 4111مساحت مطلوب براي عملکرد هنرستان  -
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 شغال(تراکم و سطح ا ،ضوابط مربوط به احداث بنا )ارتفاع -2-1-5-3

 باشد. درصد مي 121طاقه با تراکم  3درصد در  41حداکیر سطح اشغال دبيرستان برابر  -

 باشد. درصد مي 121درصد در سه طاقه با تراکم  11حداکیر سطح اشغال هنرستان برابر  -

درصهد   121به شهرطي کهه تهراکم نههايي از      ،باشد ها مي بيني شده اهت ايجاد کارگاه اضافه سطح اشغال پيش  -

 شتر نااشد.بي

 شود. مترمربع باشد در زيربنا محاساه نمي 91مساحت واحد سرايداري در صورتي که کمتر از  -

کتابخانه و ساير فضاهاي مشابه مورد استفاده  ،سامن امتحانات ،احداث زيرزمين در صورتيکه براي فضاي آموزشي -

 قرارنگيرد مجاز است.

 ضوابط دسترسی -2-1-5-4

متر و حداکیر عرض دسترسي سواره به  19ه به کاربري آموزش عمومي )متوسطه ( حداقا عرض دسترسي سوار -

 باشد. مترمربع مي 31اين کاربري برابر 

الزم اسهت   ،متر تامين گهردد  24در صورتيکه دسترسي به فضاي آموزشي متوسطه از گذر داراي عرض بيش از  -

 بيني گردد. نظر پيشي از اختالل ترافيکي محور مورديرآموزان و همچنين الوگ تمهيدات ويژه براي تامين امنيت دانش

کالس تامين حداقا يک واحد پارکينگ امزامي اسهت   1به ازاي هر  ،در واحدهاي آموزشي هنرستان و دبيرستان -

 اي که استفاده از آن براي عموم آزاد باشد. بگونه ،که الزم است در مجاورت معار اصلي قرار گيرد

 ها و يا اناارها امزامي است.  بيني بارانداز مواد اوميه در مجاورت کارگاه ان پيشدر واحدهاي آموزشي هنرست -

 

 کاربری مذهبی -2-1-6

 های مجاز استفاده 

بقهاء   ،امامزاده ،مهديه ها ،هافاطميه ،مصلي ،حسينيه ها ،ري شاما مساادانواع فعاميتهاي مربوط به اين نوع کارب-

 مذهاي و معابر و فضاهاي وابسته و اناي آن را شاما مي شود.متارکه و فضاهاي مربوط به اقليتهاي 

مواود رعايت امگوهاي معماري اسالمي ايراني ضروري است. توصيه  ابنيهدر طراحي ساختمانهاي اديد و مرمت -

 مي شود سامن عمومي اين بناها بصورت چندمنظوره اهت بهره برداري در برنامه هاي فرهنگي طراحي شود. 

و يا در مجاورت آن با رعايت ضوابط و مقررات سهاختماني بالمهانع    کاربري مذهايه علميه در داخا احداث حوز-

 است. 

 خود ديمف اشغال سطح از % 11 تواننديم ،باشد مترمربع 111 از شيب آنها مساحت چنانچه يمذها يواحدها هيکل-

 .نشود مترمربع21 از کمتر يتجار ياحدهاو از کيچيه مساحت نکهيا به مشروط. دهند اختصاص يتجار يفضا به را

 های ممنوع استفاده 

 باشد.  از موارد مذکور ممنوع ميه هر گونه استفاده ديگر از کاربري مذهاي ب -
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 ضوابط تفکیک احداث بنا -2-1-6-1 

 باشد. مترمربع مي 211حداقا تفکيک کاربريهاي مذهاي  -

 درصد مساحت زمين است.  121راکم ساختماني حداکیر تو  درصد 61حداکیر سطح اشغال مجاز ساختماني  -

 طاقه است.  2حداکیر تعداد طاقات در کاربري مذهاي برابر  -

 درصد مساحت زمين کمتر باشد.  31وسعت حياط و فضاي باز يکپارچه کاربري مذهاي ناايد از  -

 مانع است. % مساحت زمين بال11بهداشتي بصورت زيرزميني و نيم طاقه به مساحت حداکیر  ايجاد سرويس -

 رعايت ضوابط و مقررات سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان امور مسااد امزامي است.  -

 ،رعايت ضوابط و مقررات ويژه معلومين و همچنين احداث و تعايه تاسيسهات ايمنهي از قايها خهروج اضهطراري      -

 تاسيسات اطفاء حريق و... امزامي است.

اممقهدور در کنهار    و اامع در نظر گرفته شده و حتي ناحيهو محله و  واحدهمسايگيبايست در مقياس  مسااد مي -

 هاي فرهنگي مکانيابي شوند.  پارکها و مجموعه ،مدارس

 گيري شود.  نشانه شهري بهره بعنواناصا استحکام و عظمت مسجد رعايت گردد و از گناد و گلدسته  -

 ،ندمنظوره که استفاده نمازخانه نيهز دارد هاي تجاري بصورت فضاهاي چ هاي زيستي و مجتمع مسااد در مجتمع -

 بيني گردد.   پيش 

 ،فعاميتهاي هنري ،هاي ساک اهت استفاده براي ورزش ،گردد هاي چندمنظوره در مسجد توصيه مي احداث سامن -

 سمعي و بصري با تواه به حفظ قداست مسجد.  ،آموزشي

 توميد مزاحمت براي ديگران نکند.  تا ازدحام امعيت در مقابا ورودي مسجد فضاي تجمع واود داشته -

اممقدور در کنار  حتي ،بيني شود که عالوه بر ميدان ديد وسيع پيش بنحويمکانيابي مسااد در محورهاي عاوري  -

 گيري از پارکينگ خودرو برخوردار باشد.  و امکان بهره از شهري و پارکهافضاهاي باز و س

 و متناسب با شرايط و نيازهاي محلي از اومويت برخوردار است.خانه و امکانات الزم  قرائت، داشتن کتابخانه -

 ،اتهاق السهات و مسهئومين آموزشهي     ،هيئت امناي مسجد ،واحدهاي مديريت و اداري شاما اتاق امام اماعت -

 متناسب با نيازهاي مديريتي واحدهاي مربوطه احداث گردد. ،بسيج برادران و خواهران ،تاليغاتي

 پارکینگ -2-1-6-2

  مترمربع کاربري مذهاي يک واحد پارکينگ امزامي است. 31زاء هر به ا -
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 و هنری کاربری فرهنگی -2-1-2

 های مجاز استفاده 

مراکهز پهرورش فکهري     ،هاي فرهنگهي  انجمن ،هاي نمايش و سخنرانيسامن ،تئاتر ،سينما ،موزه ،احداث کتابخانه

اي آموزش هنري در اراضي با کاربري فرهنگي با رعايهت  ه کالس ،فرهنگسرا ،کانونهاي فرهنگي ،کودکان و نواوانان

 باشد. ضوابط ساختماني مجاز مي

قسمتهاي اداري با رعايهت   ،نمايشگاه ،تاسيسات ااناي مراکز فرهنگي مانند رستوران ،پارکينگ ،ايجاد فضاي ساز

 ضوابط و مقررات ساختماني مجاز است. 

 ،بدون صدور مجوز تجاري ،در رابطه با کاربريهاي فرهنگي باشدنمايشگاه کاال و محصوالتي که  ،احداث فروشگاه

 بالمانع است. ،از داخا مجموعه باشد و با برچيده شدن کاربري اين واحدها برچيده شود آنمشروط به اينکه درب 

 واحهدهاي  ،مراکز آموزشهي  ،استقرار کاربريهاي زير اراعيت دارد: فضاهاي ساز ،در همجواري کاربريهاي ياد شده

 ورزشي و اهانگردي و پذيرايي

 های ممنوع  استفاده 

 باشد.  بوده و هر نوع استفاده ديگر از آن مجاز نمي امذکرفوقهاي مجاز  اين کاربري صرفار در اهت استفاده

 ضوابط و مقررات تفکیک اراضی و احداث بنا -2-1-2-1

 باشد.  مترمربع مي 111و محله  متر مربع 1211حداقا تفکيک کاربري فرهنگي مقياس شهري  -

 تها  12 محلهه  و هيناح اسيمق در و متر 24تا  16 يشهر اسيمق در بناها نيا يدسترس يبرا معار عرض حداقا -

 .باشد يم متر 16

 باشد. درصد مي 41براي احداث واحدهاي فرهنگي به استیناي سينما و تئاتر  حداکیر سطح اشغال مجاز -

 باشد.  درصد مي 91ي براي احداث سينما و تئاترحداکیر سطح اشغال مجاز ساختمان -

حداکیر تراکم ساختماني براي احهداث واحهدهاي    و طاقه 2حداکیر تعداد طاقات ساختماني در کاربري فرهنگي  -

 باشد. درصد مي 161درصد و براي سينما و تئاتر  91فرهنگي به استیناي سينما و تئاتر 

ر و تهويه مستقيم براي فضاهاي اصلي )غير از سامن نمايش و سامن سينما تأمين نو ،در استقرار بناهاي فرهنگي -

 و...( بايد رعايت شود. 

رعايت کليه ضوابط کاربريهاي فرهنگي که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در مورد کاربريهاي فرهنگهي   -

 امزامي است.  ،تدوين گرديده

 پارکینگ -2-1-2-2

 نماها و سامنهاي نمايش يک واحد پارکينگ امزامي است.صندمي در سي 11به ازاء هر  -

 و... يک واحد پارکينگ امزامي است.  تاالرهاي پذيرايي ،هاي ااتماعاتسامن ،مترمربع کتابخانه 31به ازاء هر  -

 احهداث  بهه  مربهوط  مقهررات  و ضهوابط  تيه رعا يفرهنگه  منطقه به مربوط يادار يفضاها در نگيپارک احداث -

 .است يامزام يادار يضاهاف در نگيپارک
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 اداری و انتظامی کاربری -2-1-3

 های مجاز استفاده 

سهازمانها و نهادههاي انقالبهي و     ،احداث کليه تاسيسات اداري دومتي و بخش ستادي نيروي نظامي و انتظهامي  -

 بنيادها و... در اين کاربري مجاز است.  ،اممنفعه عمومي مراکز وابسته به سازمانهاي عام

انجمنها و نهادهاي خيريه و ساير تاسيسات ااتماعي و سياسي مجاز  ،کانونها ،ها يسات اداري از قايا اتحاديهتاس -

 است. 

 احداث واحدهاي مسکوني با تراکم متوسط طاق مقررات ساختماني بمنظور سکونت کارکنان مجاز است.  -

 درصد سطح پالک 11 ايجاد مراکز مذهاي فرهنگي از قايا کتابخانه و مسجد حداکیر تا -

 های ممنوع استفاده 

 هاي نظامي و مراکز آموزش نظامي و انتظامي احداث پادگان -

 بانکها و خدمات مشابه  ،کارگاهها و نمايشگاه کاال ،فروشي احداث هر گونه تاسيسات تجاري اعم از خرده -

 ضوابط تفکیک زمین و احداث بنا -2-1-3-1

 باشد.  متر مي 111اداري و انتظامي حداقا تفکيک براي ساختمانهاي  -

 درصد سطح کا زمين است.  61حداکیر سطح زيربناي کاربري اداري و انتظامي در طاقه همکف  -

 درصد سطح کا زمين است.  191حداکیر تراکم ساختماني در کاربري اداري و انتظامي  -

 حداکیر تعداد طاقات کاربري اداري و انتظامي سه طاقه است.  -

متر از بر ااناي خيابان يا گذرگاه اصلي بعنوان محا 1نشيني و آزادسازي  عقب ،ليه ساختمانهاي اداري دومتيدر ک -

 توقف اتومايلها و توقف وسايط نقليه متقاضيان آن اداره امزامي است. 

 متر امزامي است.  1.7هاي مشرف به واحد مسکوني به ارتفاع  رعايت ارتفاع کف پنجره -

 باشد.  متر مي 12دسترسي به مراکز اداري حداقا عرض معار  -

 درصد فضاي باز را بايد به فضاي ساز و درختکاري اختصاص داد.  11در ساختمانهاي اداري حداقا  -

 مترمربع بايد حداقا يک زوج سرويس بهداشتي )زنانه و مردانه( با تهويه مناسب تأمين شود. 211به ازاي هر  -

 متر حريم از بر گذرهاي دسترسي ملک مجاز است. 3با رعايت حداقا  احداث بنا در قطعه زمين اداري -

 پارکینگ -2-1-3-2

 بايستي يک واحد پارکينگ درنظرگرفته شود. ،مترمربع زيربناي کا 11در ساختمانهاي اداري و نهادها به ازاء هر -

 يربط امزامي است.رعايت ضوابط و مقررات کليه دستگاههاي ذ ،هرگونه احداث بنا در اين کاربري اهت -
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 پذیرایی و جهانگردی کاربری -2-1-8

 های مجاز استفاده 

 زائرسرا و ساير خدمات پذيرايي و اهانگردي مجاز است.  ،خانه قهوه ،مسافرخانه ،رستوران ،احداث هتا -

 باشد.  ورزشي در همجواري اين اراضي بالمانع مي ،تجاري ،مراکز فرهنگي ،احداث فضاهاي ساز -

درصهد کها زيربنها بهدون راه ورودي مجهزا از بيهرون        11واحدهاي تجاري و خدماتي به ميزان حهداکیر  احداث -

 هاي اهانگردي و پذيرايي بالمانع است. ساختمان در مجموعه

صنايع دستي و صنايع بومي با رعايت ضوابط ساختماني مربوطهه   ،تاريخي ،احداث موزه و يا نمايشگاه آثار هنري-

 مجاز است. 

 ده مشروطاستفا 

 ايجاد فروشگاه با يک مجتمع کوچک تجاري با تواه به نياز و تراکم واحد احداثي. -

 استفاده های ممنوع 

 احداث انواع تاسيسات و تعميرات اتومايا در اين منطقه ممنوع است. -

ريهاي صهنعتي  مراکز بزرگ پزشکي و کارب ،بيمارستانها ،ايجاد فضاهاي پذيرايي در اوار اماکن نظامي و انتظامي-

 باشد.  مجاز نمي

هاي مجاز و مشروط ياد شده در نظر گرفته شده  اين اراضي صرفار براي کاربري گردشگري و پذيرايي و استفاده -

 است و هر نوع استفاده ديگر از اين اراضي غيرمجاز است. 

 ضوابط تفکیک زمین و احداث بنا -2-1-8-1

 درصد مساحت قطعه زمين است.61اين کاربري حداکیر سطح اشغال در اراضي مربوط به  -

 درصد است. 191تراکم ساختماني در اين اراضي حداکیر  -

 111و رستوران و باشهگاه   مترمربع711مسافرخانه و هتا آپارتمان  ،1111حد نصاب تفکيک براي احداث هتا  -

 است.  متر مربع

و اداره بهداشت  مان ميراث فرهنگي و گردشگريرعايت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و ساز -

 در احداث تمامي ساختمانهاي با کاربري گردشگري و پذيرايي امزامي است.  شهرستان

ايجاد واحدهاي تجاري در طاقه همکف با پرداخت عوارض تجاري به شهرداري بالمانع است. در صورتيکه اين  -

 باشند.  مشمول عوارض پروانه تجاري نمي ،دواحدها در داخا مجموعه هتا يا مهمانپذير باشن

 پارکینگ -2-1-8-2

 مترمربع زيربناي کا. 31براي هر پارکينگ رستورانها يک واحد -

يک واحد پارکنيگ امزامهي   ،و مسافرخانه 3تخت دراه  6 ،تخت دراه دو 4 ،تخت هتا دراه يک 2به ازاء هر  -

 است.
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يک واحهد پارکينهگ    2نفري در رستورانهاي دراه  4اه يک و دو ميز نفري در رستورانهاي در 4به ازاء هر ميز  -

 امزامي است. 

 مترمربع زيربناي تاسيسات اهانگردي يک واحد پارکينگ امزامي است.  11بطورکلي براي هر  -

 هرگونه احداث بنا در اين کاربري رعايت ضوابط و مقررات کليه دستگاههاي ذيربط امزامي است. -

 
 درمانی -بهداشتی یکاربر -2-1-11

 های مجاز استفاده 

 ،مجتمهع پزشهکان   ،راديومهوژي  ،آزمايشهگاه  ،درمانگهاه  ،بيمارستان ،کاربري درماني به احداث مراکز درماني از امله

مطب و... اختصاص دارد و کهاربري بهداشهتي نيهز بهه احهداث مراکهز بهداشهتي از املهه          ،تزريقات ،داروخانه ،کلينيک

رختشويخانه و... اختصاص دارد. کهاربري بهزيسهتي نيهز بهه کانونههاي پهرورش و        ،زگاه عموميآبري ،حمامهاي عمومي

 آسايشگاه ساممندان و معلومين و مراکز مشابه اختصاص دارد.  ،نگهداري

 هاي پزشکان بصورت ثابت در طرح مشخص شده است.مکانيابي تمام فضاهاي درماني به استیناء کلينيک -

مراکهز   ،کلينيهک دامپزشهکي   ،آزمايشهگاه  ،مراکهز تحقيقهاتي   ،هاي تخصصهي  کلينيک ،ايشگاهز ،احداث بيمارستان -

مراکز بهداشهت و... بهراي بخهش دومتهي و      ،محيطي مراکز ماارزه با آمودگيهاي زيست ،شيرخوارگاه ،تواناخشي ،حمايتي

 خصوصي مجاز است. 

 و... براي بخش دومتي و خصوصي  خانه ساممندان ،آسايشگاه معلومين ،احداث مراکز تنظيم خانواده -

 آبريزگاه عمومي و... براي بخش دومتي و خصوصي مجاز است. ،حمام ،از قايا ،احداث مراکز بهداشتي -

 باشد. مراکز بالمانع مي ارد مشابه در داخامراکز فروش موازم طاي و ساير مو ،احداث داروخانه -

تجهاري   -تزريقات و داروخانهه در اراضهي مسهکوني     ،شکياستقرار برخي عملکردهاي درماني از قايا مطب پز -

 مجاز است.

هاي محله و ناحيه در صورت اخذ مجوز از سازمان بهداشت و درمان و  تغيير کاربري مسکوني به درماني در رده -

 آموزش پزشکي و شهرداري بالمانع است. 

توانند محا مناسب براي استقرار حمام و  ترمينامهاي مسافربري شهري و روستايي با تواه به ويژگيهاي آن مي -

 سرويس بهداشتي باشند. 

 درخصوص مجوزاحداث فضاهاي بهداشتي رعايت ضوابط سازمان محيط زيست واستعالم ازآن امزامي است. -

 های ممنوع استفاده 

ني شههر ممنهوع   درما -ضي بهداشتي آبله و... در ارا ،احداث مراکز درماني بيماريهاي واگير و مسري مانند اذام -

 است. 

فوق است و هر نوع اسهتفاده ديگهر از ايهن     هاي مجاز ر مختص استفاده استفاده از اراضي بهداشتي و درماني صرفا-

 اراضي ممنوع است. 
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 مقررات تفکیک و احداث بنا -2-1-11-1

مان و آموزش پزشکي اراضي درماني واقع در مراکز محله و شهر با تواه به ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و در -

 و ساير سازمانهاي ذيربط در تعيين حداقا تفکيک مالک عما قرار مي گيرد.

هاي معماري و تاسيسات مراکهز   درمان و آموزش پزشکي در تهيه نقشه ،رعايت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت -

 درماني امزامي است.

 باشد.  ربع ميمترم 711حداقا مساحت قطعه تفکيکي اهت احداث حمام عمومي  -

 باشد( مترمربع مي 111حد نصاب تفکيک مراکز درماني )خانه بهداشت در مقياس محله  -

 مترمربع است. 1111حداقا تفکيک زمين براي کاربري درماني با عملکرد درمانگاه  -

 مترمربع است. 11111حداقا تفکيک زمين براي کاربري درماني با عملکرد مرکز بهداشت  -

 مترمربع است. 21111يک زمين براي کاربري درماني با عملکرد بيمارستان حداقا تفک -

 مترمربع است. 211هر تخت  به ازاءتاصره: در مورد فوق مساحت قطعه 

طاقهه   سهه درصد در  121درصد همکف و حداکیر زيربنا  41 شهرحداکیر سطح اشغال کاربري درماني در مقياس  -

متر است. حداکیر فاصله تا محالت مسکوني و حداقا فاصله بها کارگاهههاي    7تفاع )به استنیناي زيرزمين( و حداکیر ار

 مزاحم يک کيلومتر مي باشد. 

-متر فضاهايي اههت توقهف   1در بَرگذر اصلي زمينهاي منطقه درماني بايد به طول بَر زمين و با عرض حداقا  -

 هاي کوتاه مدت در نظر گرفته شود. 

 باشد.  درصد مساحت زمين و در يک طاقه مي 111اي بهداشتي حداکیر سطح اشغال ساختمانه -

 امزامي است.  بيش از دو طاقه ار در بيمارستانها و درمانگاههاينصب آسانسور و پله فر -

 پارکینگ -2-1-11-2

 کارمند و يک پزشک يک واحد پارکينگ امزامي است.  1در درمانگاهها و مراکز بهداشتي به ازاء هر  -

 مترمربع زيربناي کا. 41يک واحد پارکينگ به ازاء هر ،ها کلينيک -

 حداقا دو واحد پارکينگ به ازاء هر واحد مطب. ،مطب اطااء -

 مترمربع زيربناي گرمابه عمومي. 111هر   به ازاءيک واحد پارکينگ  ،گرمابه -

به واحد  1.1اطاق دو تختي و  هر  به ازاءواحد  1.1يک واحد پارکينگ به ازاء هر اطاق يک تختي و  ،بيمارستانها -

 تخت اطاق عمومي. هر  ازاء

 گونه بنا در اين کاربري رعايت ضوابط و مقررات کليه دستگاههاي ذيربط امزامي است. هراحداث  -

 خواه يک واحد پارکينگ امزامي است.  کارمند و فرد توان 1در موسسات بهزيستي به ازاء هر  -

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و سهاير سهازمانهاي ذيهربط بايهد      در کليه موارد فوق ضوابط و مقررات

 عما قرار گيرد.  دمور
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 ورزشیکاربری  -2-1-11

 های مجاز استفاده 

( مجهاز اسهت. ايهن تاسيسهات شهاما      شههر  ،محله) ،ايجاد مکانهاي ورزشي بر حسب تقسيمات مختلف شهري -

 ،باشهگاههاي مختلهف   ،کلهوپ ورزشهي   ،مينههاي بهزرگ ورزشهي   ز ،ورزشههاي سهاک   ،زمينهاي تفريح و بازي کودکان

 هاي ورزشي است.  استخرهاي شنا و مجتمع ،ها استاديوم

 مجاز است.  هاي اوميه ي و مراکز کمکمربوط به تاسيسات ورزش ،خدماتي ،اختمانهاي ادارياحداث س -

در حد محله و نهواحي برابهر ضهابطه     و سامن شطرنج در اين کاربري  داروخانه ،سامن ورزشهاي آبي ،احداث سونا -

 ساختماني مجاز است. 

دهي به فضاهاي ورزشي  احداث واحدهاي تجاري و خدماتي مشروط به عدم صدور مجوز تجاري براي سرويس -

 با رعايت ضابطه ساختماني مجاز است. 

فاده کننهدگان بصهورت   بهراي اسهت   اغذيه فروشي و سهاير  ،رستوران ،اقامتگاه و فضاهاي ااناي ،احداث خوابگاه -

 محدود با رعايت ضابطه ساختماني مجاز است. 

 های ممنوع استفاده 

هاي مجاز ذکر شده در کاربري ورزشي است و هر نهوع کهاربري ديگهري در ايهن      اين اراضي مختص استفاده -

 ممنوع است.  ،هاي مجاز باشد اراضي که خارج از استفاده

 ضوابط تفکیک و احداث بنا -2-1-11-1

 مترمربع است. 11111در مقياس شهر  ،1111داقا تفکيک زمين در مقياس محله ح -

مترمربهع   3111 ،سهامن تنهيس   ،سونا ،حداقا تفکيک کاربري ورزشي بصورت سامنهاي سرپوشيده شاما استخر -

 مجاز است. 

درصهد   11سرپوشهيده   اماکندرصد و براي  21حداکیر سطح اشغال براي اماکن ورزشي روباز )زمينهاي ورزشي(  -

 سطح قطعه زمين است. 

 مجاز مي باشد.طاقه  2ورزشي معموالر يک طاقه بوده مگر فضاهاي اناي و اداري که  اماکنتعداد طاقات  -

نحوه استقرار ساختمان سرپوشيده و سامن ورزشي در قطعه زمين آزاد بوده و بايد با هماهنگي با احجهام بيرونهي    -

 صورت گيرد. 

 و دسترسي مستقيم آنها به معار اصلي ضروري است. با فاصله نساي از معار ساخته شدهتوصيه مي شود بناها  - 

 .باشد يم متر16 برابر شهر اسيمق درو  متر 12 برابر ايهمحل يورزش يفضاها به يدسترس عرض حداقا -

 ورزشي امزامي است.  يرعايت ضوابط و مقررات سازمان تربيت بدني براي احداث فضاها -

 نشاني براي احداث بنا امزامي است.  يمني و اخذ تاييديه سازمان آتشرعايت موارد ا -
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 پارکینگ -2-1-11-2

 ي کا.زيربنامترمربع  11يک واحد پارکينگ براي هر  باشگاه:  -

 مترمربع سطح سامن. 91يک واحد براي هربدون تماشاچي:  سامن ورزشي -

صهندمي   11من و يهک واحهد بهراي ههر     مترمربع سهطح سها   91يک واحد براي هر سامن ورزشي با تماشاچي:  -

 تماشاچي.

 رختکن. 4يک واحد براي هر  استخر:  -

 تماشاچي. 31مترمربع سطح ورزشگاه و يک واحد براي هر 211يک واحد براي هر :ورزشي  هاياستاديوم  -

 احهداث  بهه  مربهوط  مقهررات  و ضوابط تيرعا يورزش منطقه به مربوط يادار يفضاها در نگيپارک احداث در -

 .است يامزام يادار يفضاها در نگيپارک

 متر براي پارکينگ مرااعين امزامي است. 6تر به ميزان  نشيني ااناي در بر خيابان اصلي عقب -

 
 عمومیفضای سبز پارک و  کاربری -2-1-12

شهري را مي توان به دو گروه عمومي و غيرعمومي تقسهيم نمهود. فضهاهاي سهاز عمهومي تحهت        فضاهاي ساز

مومي هستند و کليه شهروندان امکان استفاده از آن را دارند و فضاهاي ساز غيرعمومي شاما باغها سرپرستي بخش ع

 و فضاهاي ساز خصوصي مي گردد.

 استفاده های مجاز 

 مجاز است: هت اين منطقه احداث کاربريهاي زيردر اراضي مشخص شده ا

اي و شههري مجهاز    محلهه  ي همسايگيواحدها هاي احداث پارک و فضاي ساز عمومي و خدمات وابسته در رده -

انگلهاي مصنوعي داخا محدوده و حواشي ساز شاکه هاي ارتااطي نيز در زمره اراضي فضهاي سهاز محسهوب    است. 

 اند.شده

درياچهه و   ،زمينهاي بازي کودکان و زمينهاي ورزشي ساک ،پارک شهر ،استفاده از فضاي ساز بصورت باغ ملي -

 هاي کوچک مجاز است. هاي نگهداري حيوانات و پرنده رفهاستخر قايقراني و شهربازي و غ

 توميد و تکیير گا و گياه و گلخانه مجاز است.  ،ميدان اسکيت ،سواري احداث مسيرهاي ويژه دوچرخه -

 ،کهانون پهرورش فکهري کودکهان و نواوانهان      ،احداث تاسيسات ااناي مورد نياز فضاي ساز از قايها کتابخانهه   -

 ،واحهدهاي پهذيرايي   ،ههاي تجهاري   غرفهه  ،رسهاني  برق ،تاسيسات آبرساني ،توامت عمومي ،يسرايدار ،مسجد ،رستوران

 درصد از زمين فضاي ساز را اشغال نکند مجاز است.  1مشروط به اينکه بيش از 

فضاهاي ساز خصوصي تا زمانيکه شهرداري يا ديگر سازمانهاي مسئول نتوانند اقدام به تملک آنها اهت فضاي   -

 کاهش اشجار و فضاهاي ساز در آنها(. دون امکان هرگونه ساخت و ساز و يامايند )بساز عمومي ن

 درصد سطح کا فضاي ساز. 1کاربريهاي ورزشي حداکیر تا  -
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 درصد سطح بدون اداسازي فضاي باز آنها از فضاي ساز. 1کاربريهاي عمومي غيرانتفاعي حداکیر تا  -

 درصد سطح 1باشد تا  هايي که در اطراف آنها درختکاري شدهپارکينگ  -

منظور الوگيري از کاهش اشجار و فضاي ساز( در هنگام ه فضاهاي ساز خصوصي تحت نظارت شهرداري )ب  -

کوتاه و مشاک و يا بصهورت نهرده اي باشهد.     ،الزم است ديوارها ،تجديد ديوارکشي يا احداث ديوار براي فضاهاي فوق

 و پر را به اشکال ياد شده تجديد ساخت نمايد. شهرداري مجاز است با هزينه خود ديوارهاي قديمي

عملکردهاي غيرانتفاعي عمومي در شرايطي که تأمين آنهها در ديگهر اراضهي ممکهن نااشهد )بهه تشهخيص         -

 % سطح فضاي ساز91( به شرط حفظ حداقا 1کميسيون ماده 

ه بهر مهوارد منهدرج در    مامکين باغهايي که کاربري زمين آنها فضاي ساز تعيين شده در صورت حفظ باغ عهالو  -

تاالر پذيرايي و... که مورد موافقت شهرداري است  ،هتا ،درصد از سطح باغ را به رستوران 1توانند  هاي مجاز مي استفاده

گزيني و اانمايي قسمت ساختماني  مشروط بر اينکه باغ بصورت عمومي مورد استفاده قرار گيرد و مکان ،تخصيص دهند

 رداري برسد. مجموعه نيز به تاييد شه

چنانچه کاربري پارک و فضاي ساز به باغات و اراضي کشاورزي داده شده باشد و مهامکين تمايها بهه حفهظ و      -

نسات به محصور نمودن زمين با ديوار مشاک آاري يا نرده اقهدام و   ،توانند مي ،استفاده از محصول آنها را داشته باشند

رداري مي تواند باغات و فضاهاي ساز مزبور را که مامکين آنها مايا به حفظ شهاين اراضي را در تملک خود نگاه دارند. 

 آنها نااشند از طريق زمين معوض يا طرق ديگر تملک نمايد.

 های ممنوع استفاده 

امذکر در نظر گرفته شده و هر نهوع   هاي مجاز فوق ه اين اراضي صرفار براي کاربري فضاي ساز عمومي و استفاد -

 از اين اراضي غيرمجاز است. استفاده ديگر 

 احداث واحد مسکوني در اين اراضي غيرمجاز است.  -

شهرداري بايد نسات به تملک و تاديا آنها بهه فضهاي سهاز     ،در صورت انجام هرگونه تغيير کاربري اين اراضي -

 عمومي اقدام نمايد. 

 ضوابط تفکیک زمین و احداث بنا -2-1-12-1

ههاي آپارتمهاني   يا مجتمع واحد همسايگيکه بايد در مرکز  مربعمتر 211ازي در مقياس زمين ب حداقا تفکيک -

 استقرار يابد.

که در نزديکي مدارس ابتدايي و راهنمايي محهالت   ،مترمربع 711حداقا تفکيک زمين در مقياس پارک محله  -

 بوده و بايد از خيابانهاي اصلي دور باشد.

 مترمربع 11111( شهر پارک) شهر اسيمق در و مترمربع 1111 (هيناح پارک) هيناح اسيمق در کيتفک حداقا -

 . است

  متر 21 حداکیر و متر 12 محله اسيمق در يدسترس عرض حداقا -

  متر 31 حداکیر و متر 14 هيناح اسيمق در يدسترس عرض حداقا -
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 متر 31 حداکیر و متر 21 شهر اسيمق در يدسترس عرض حداقا -

 و زيرزمين مجاز است. طاقه 1 در و %11 ناحيه مقياس در ،درصد 11 محله مقياس در پارکها اشغال سطح حداکیر -

 و زيرزمين مجاز است. طاقه 2 در درصد 1 شهر مقياس در پارکها اشغال سطح حداکیر -

مسهجد و سهاختمانهاي    ،تاالرهاي نمهايش  ،نمايشگاه ،موزه ،: احداث واحدهاي فرهنگي از قايا کتابخانه1تاصره 

 ،ک و آبريزگاه ها در داخا تمامي پارک ها مجاز است. مشروط بر اينکه سطوح اختصاص داده شدهاداري و خدماتي پار

بديهي است تأمين پارکينگ اضافي با تواه به کهاربري   ،احداث بنا در پارکها باشد مجاز اشغال سطح حداکیرهمان  ءاز

 احداث شده امزامي خواهد بود. 

تامين پارکينگ براسهاس ضهوابط    ،هنگي و خدماتي در محدوده پارکفر ،: در صورت واود مراکز تجاري2تاصره 

عالوه بهر پارکينهگ مهورد نيهاز پهارک       ،هاهاي مورد نياز اين فعاميتکاربري مربوطه امزامي است. بديهي است پارکينگ

 تامين خواهد شد.

 . باشد کمتر قطعه مساحت درصد 61 از ديناا پارکها ساز يفضا حداقا -

 ار به دور پارکها و فضاهاي ساز عمومي غيرمجاز است. احداث ديوار و حص -

 اضوابط استقرار فضای تجاری در پارکه -2-1-12-2

 11 حداقا مساحت با يتجار واحد 3 پارک يفضا از مترمربع 1111 هر به ازاء توانند يم يا محله يها پارک -

 .دهند اختصاص خود به را مترمربع 31 حداکیر و مترمربع

 حهداقا  مسهاحت  با يتجار واحد1 پارک يفضا از مترمربع 11111 هر به ازاء توانند يم يا هيناح يها پارک -

 .دهند اختصاص خود به را مترمربع 11 حداکیر و مترمربع21

 حهداقا  مسهاحت  بها  يتجار واحد11 پارک يفضا از مترمربع 21111 هر به ازاء توانند يم يشهر يها پارک -

 .دهند اختصاص خود هب را مترمربع 111 حداکیر و مترمربع41

 يهها يباز ،هها  يفروشه  هيه اغذ ،يدست عيصنا ،کتاب فروش رينظ ييهاتيفعام توانند يم يتجار يواحدها نيا -

 .شوند شاما را مشابه يتهايفعام ريسا و يوتريکامپ

 .باشد يامجموعه درون بصورت صرفار ستيبايم يتجار يواحدها نيا يدسترس -

 پارکهها  در بنها  احهداث  مجهاز  اشهغال  سطح حداکیر همان ءاز ،يتجار يکاربر به شده داده اختصاص سطوح -

 .شود يم محاساه

فضاي ساز و پارکها رعايت کليه ضوابط و مقررات تمام دستگاه هاي متومي از امله سهازمان   در احداث کاربري -

 .و مي بايست قاا از شروع کار مجوزهاي الزم را کسب نمايند .. امزاميپارک ها و فضاي ساز و.

 درصد سطح کا زمين ممنوع است. 1احداث هر نوع ساختمان در فضاي باز و ساز عمومي با مجموع بيش از  -

در  که توامت و تأسيسات مشابه به شرطي ،گلخانه ،اناار ،پست برق ،احداث ساختمانهاي مربوط به پست نگهااني -

 مجاز است. ،% زمين تجاوز ننمايد1مجموع از حداکیر 
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پارکينهگ بها محوطهه     ،آبنمها  ،زمينهاي ورزشي روباز ،استخر شنا ،ابه تفريحي در فضاي باز و سازتأسيسات مش -

 اداگانه در محا پارکها بالمانع است.

احداث ساختمان و تأسيسات مورد نياز بايد بگونه اي انجام گيرد که بر اساس طرح مصهوب تکميلهي بهوده بهه      -

 نزند.زياايي و عملکرد اصلي فضاهاي عمومي مطمه 

احداث تأسيسات بهداشتي بايد با رعايت مقررات بهداشتي انجام گيرد. در انتخاب مکان بايد بهه ترتياهي عمها     -

 شود که در چشم انداز عمومي قرار نگيرد.

 پارکینگ -2-1-12-3

 باشد.  مترمربع فضاي ساز يک واحد پارکينگ مورد نياز مي 311به ازا هر 

 تر براي پارکينگ عمومي امزامي است.  متر از خيابان اصلي 6اي به ميزان  هنشيني ااناي فضاي ساز محل عقب

 ضوابط مربوط به سازه های موقت -2-1-12-4

ورزشي و تجاري که  ،تفريحي ،احداث سازه هاي موقت در فضاهاي باز همگاني بمنظور ااراي برنامه هاي هفتگي

 ست:اناه عام اممنفعه دارد با رعايت ضوابط زير بالمانع ا

انتخاب محا بايد با تواه به حفظ عملکرد اصلي فضاي باز همگاني و به ترتياي انجام گيرد کهه بهراي اسهتفاده    -

 کنندگان و عملکردهاي مجاور مزاحمت ايجاد ننمايد.

 اصول ايمني در احداث سازه هاي موقت رعايت گردد. -

 زمقررات مربوط به ساختمانهای مجاور نسبت به فضای سب -2-1-12-5

 ،فضاي باز همگاني بايد به ازاء هر يک طاقه ارتفاع حداقا يک متر از بر فضاي ساز 2کليه ساختمانهاي مجاور -

 فاصله داشته باشند.

 مي بايست داراي نما باشد و نماي آن کامالر اارا شود. ،سطوح ساختمانهاي مجاور فضاي باز همگاني مشرف -

ضاهاي ساز با تأييد کميسيون مهاده پهنج بالمهانع اسهت و در     دسترسي پياده ساختمانهاي عمومي مجاور از ف  -

 دسترسي مجاز نمي باشد. ،مورد ساير ساختمانهاي مجاور

 ع مجاور بايد به سمت داخا بنا باشد و حفاظ مناسب داشته باشد.بازشوي ساختمانها در اضال -

شوند که در ازاي هر طاقه حداقا يک بازشوهايي مي توانند به سمت بيرون )رو به فضاي باز و ساز عمومي( باز  -

 متر از بر قطعه فاصله داشته و يا داراي بامکن باشند.

 
 

                                                           
 بنایی است که یک ضلع آن بر یکی از اضالع پارک منطبق باشد.، ساختمان مجاور 8
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 ضوابط و مقررات کاربری تاریخی -2-1-13

اين کاربري مختص مناطق و بناهايي است که از طرف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بعنوان بناها و يا  -

 اند.  مناطق وااد ارزش تاريخي مشخص شده

 های مجاز استفاده 

و همچنين بافتهاي کهن تاريخي و قابها   ،اماکن تاريخي و ارزشهاي فرهنگي ،حفظ و نگهداري و ساماندهي -

گيرد. که هر گونه عمليات عمراني بر روي اين اراضي تنها با  هاي حفاظت شده و... در اين کاربري قرار مي تپه ،نگهداري

 ث فرهنگي و گردشگري بايد انجام گيرد. هماهنگي و موافقت سازمان ميرا ،استعالم

احداث ساختمان و يا فضاي متناسب با اماکن تاريخي پس از موافقت با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  -

 بالمانع است. 

سهفره خانهه    ،و اماکني نظير قهوه خانه سنتي نظير موزه و نمايشگاه ،تاديا اراضي تاريخي به اماکن فرهنگي -

 با موافقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بالمانع است.  سنتي و مهمانسرا

 های ممنوع استفاده 

هرگونه استفاده غير از موارد فوق و بدون موافقهت و همهاهنگي سهازمان ميهراث فرهنگهي و گردشهگري در        -

 کاربريهاي تاريخي ممنوع است. 

 
 کارگاهی و صنعتی غیرمزاحم کاربری -2-1-14

ه فعاميتهاي کارگاهي ه صنعتي دارد. اين نوع فعاميتها بايهد از نظهر زيسهت محيطهي      اراضي اين منطقه اختصاص ب

ههاي قابها احهداث در    اثرات زياناار نداشته باشند و اخذ مجوز از سازمان محيط زيست امزامي است. در مورد نوع کارگاه

در زمينه کارگاههاي قابا  شوراي صنايع کوچک ايران 2/11/19اين منطقه ضروري است تا مفاد مصوبات السه مورخ 

احداث و ايجاد در محدوده شهرها رعايت گردد. بديهي است در کليه موارد رعايهت ضهوابط سهازمان محهيط زيسهت و      

بهداشت محيط در مورد تشخيص نوع کارگاه از نظر مزاحم و غيرمزاحم بودن و تمهيدات زيسهت محيطهي ضهروري و    

 امزامي است.

 استفاده های مجاز 

 ملکردهاي فوق کاربريهاي زير مي توانند در اين منطقه احداث يا مستقر گردند:عالوه بر ع

اناهار مهواد    ،کاربريهاي مجاز در اين منطقه شهاما کارگهاه ههاي کوچهک و غيرمهزاحم توميهدي و تعميراتهي        -

  .سردخانه ها و ساير موارد مشابه مي شود ،غيرخطرناک

تعميرگاههاي خدمات فني و سرويس دههي   ،منات کاري ،کاربري صنعتي ه کارگاهي غيرمزاحم مانند نجاري  -

 سرويس اتومايا و...( ،به وسايا نقليه )تعويض روغن

 بانک و...( ،رستوران ،احداث واحدهاي خدماتي و رفاهي مورد نياز واحدهاي فوق )حمام -
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تقليها  ايسهتگاههاي   ،هاي عمومي و تأسيسات و تجهيزات شهري )منهابع آب پارکينگ و احداث پمپ بنزين  -

 فشار گاز...( 

 ترمينامهاي باربري -

در طرح حاضر در داخا محدوده شهر کاربري کارگاهي و صنعتي پيشنهاد داده نشده اسهت و براسهاس ضهوابط     -

هاي پراکنده و مزاحم مواود در سطح شهر الزم است طاق اين برنامه زمان بندي شده به سازمان محيط زيست کارگاه

 محدوده تعيين شده واقع در حريم شهر انتقال يابند. خارج از محدوده شهر و به

 های ممنوع استفاده 

 درماني و ساير کاربريهايي که سنخيتي با کاربري صنايع کارگاهي ندارند.  ،آموزشي ،مسکوني کاربريهاي -

 زيست بايد به نقاطي که بنا بر ضوابط و صنايع غيرمجاز مستقر در شهر بر اساس اعالم سازمان حفاظت محيط -

 مقررات عمومي آن سازمان مشخص شده است انتقال يابد. 

متوسط و کوچک مزاحم تنها با در نظر گرفتن کليه ضوابط سهازمان حفاظهت    ،ها و کارگاههاي بزرگ کارخانه -

 توانند احداث گردند.  محيط زيست و فقط در شهرک صنعتي مي

 ضوابط مربوط به تفکیک زمین و احداث بنا -2-1-14-1

 مترمربع خواهد بود. 111کيک در منطقه کارگاهي ه صنعتي حداقا تف -

اندازه قطعات تفکيکي براي انواع کاربريهاي مجاز در اين منطقه متناسب با طرحهاي مصوب از سوي سهازمانهاي   -

 ذيصالح تعيين مي گردد.

 تجاوز کند.نسات طول قطعات به عرض آن در اين منطقه ناايد از دو برابر  -

 باشد. درصد سطح زمين مي 61وحداکیر تراکم ساختماني درصد  41غال مجاز ساختماني حداکیر سطح اش -

گردد محا استقرار ساختمان در  مترمربع که بصورت مجموعه کارگاهي احداث مي 1211اراضي با وسعت بيش از  -

ر مرکز مجموعه مجاز فضاي باز عمومي د% 61متر و  1داکیر ارتفاع ساختمان اميه ديوارهاي ااناي مجموعه با ح منتهي

 است. 

باشد. که طاقه همکف بعنوان کارگاه يا اناار و طاقه اول يا نيم طاقه داخا  حداکیر تعداد طاقات دو طاقه مي -

 کارگاه اهت قسمت اداري و دفتري استفاده خواهد شد. 

کز يا يکي از درصد از فضاي باز به درختکاري و گلکاري و آبنما و محا نشستن متقاضيان در مر 21اختصاص  -

 سانتيمتر بلندتر از کف فضاي باز مجموعه امزامي است.  31اضالع زمين با اختالف سطح حداقا 

 متر کمتر باشد.  3.9حداقا ارتفاع مفيد در کليه طاقات ناايد از  -

 متر کمتر باشد.  4.9حداقا ارتفاع مفيد در طاقه همکف تعميرگاههاي خودرو ناايد از  -

 مترتا زيرسقف شيادار است. 6دست انداز سقف صاف يامتراز کف تا باالي  7راين منطقه حداکیر ارتفاع بنا د -

متر است بر قطعه و قطعات مجاور  1کليه واحدهاي ساختماني در منطقه کارگاهي با رعايت حريمي حداقا برابر  -

 و محدوده زمين )براي عاور وسائط نقليه آتش نشاني( صورت گيرد.
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 محا مناسب براي باراندازي و بارگيري کاميون امزامي است.پيش بيني فضاي الزم و  -

 پارکینگ -2-1-14-2

 مترمربع زيربناي کا. 111يک واحد براي هرکارگاهها و کارخانجات:  -

 مترمربع زيربناي کا. 111يک واحد براي هر :نمايشگاهها ،اناارها -

 دستگاههاي ذيربط امزامي است.هرگونه احداث بنا در اين کاربري رعايت ضوابط و مقررات کليه  -

 

 

 حمل و نقل و انبارداری کاربری -2-1-15

 استفاده های مجاز 

 ،استفاده از اراضي فوق به منظور احداث تاسيسات و بناهاي مورد نياز کاربري حما و نقا و اناارداري مانند گاراژ -

ترمينامهاي مواد بهي خطهر و مراکهز پارکينهگ      ،راه آهن ،ايستگاههاي اتوبوسراني شهر ،پايانه هاي باربري و مسافربري

 عمومي شهر مي باشد.

 ايجاد بازار مصامح ساختماني و اناار مصامح ساختماني مجاز است.  -

 اناار مواد خطرناک مانند مواد اشتعامزا و... در داخا محدوده قانوني شهر مجاز نمي باشد.  -

حدوده طرح اامع مجاز نمي باشد. و در صورت ضرورت اناار در داخا ماحداث مراکز حما و نقا برون شهري و  -

 اخذ مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست و ساير سازمانها و نهادهاي مربوطه ضروري است. 

مراکهز ورزشهي و سهامنهاي     ،اي و صنعتي مراکز آموزشي و حرفه ،درمانگاه ،مهمانسرا ،خوابگاه ،احداث آسايشگاه -

 درصد سطح پالک را اشغال نکند.  11مجموع کاربريها بيشتر از ااتماعات و مسجد مشروط بر اينکه 

درصد کا زيربنا بدون راه ورودي مجزا از بيهرون محوطهه    1احداث واحدهاي تجاري و خدماتي به ميزان حداکیر  -

 هاي باري و مسافري بالمانع است.  در مجموعه پايانه

 های ممنوع استفاده 

هاي مجاز و مشروط ياد شده در نظر گرفتهه شهده    نقا و اناارها و استفاده اين اراضي صرفار براي کاربري حما و -

 است و هر نوع استفاده ديگر از اين اراضي غيرمجاز است. 

 ضوابط تفکیک زمین و احداث بنا -2-1-15-1

 گردد.مترمربع تعيين مي  1111حداقا تفکيک زمين اهت احداث اناار برابر  -

 باشد.  مترمربع مي 311ينگ حداقا مساحت الزم براي پارک -

 باشد. مترمربع مي 2111حداقا مساحت الزم براي اناارهاي عمومي مقياس شهر  -

 باشد.  درصد مساحت زمين مي 1حداکیر سطح اشغال ساختماني پارکينگ عمومي  -

 باشد.  حداکیر تعداد طاقات ساختماني پارکينگ )اتاق نگهااني و...( يک طاقه مي -
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 باشد. ميدر دو طاقه درصد  11مجاز ساختماني در اناارها حداکیر سطح اشغال  -

 دسترسي مستقيم موسسات حما و نقا به ااده هاي اصلي و عاوري ممنوع است. -

هاي فني داندازه بَر و عمق قطعات متناسب با عملکرد باربري و نحوه دسترسي به ااده بايستي مطابق با استاندار - 

 باشد. 

متر از حد گذر دسترسهي ملهک از قطعهات مجهاور      11يکي بايد با رعايت حريمي برابراحداث بنا در قطعات تفک -

 )براي عاور وسائط نقليه آتش نشاني( باشد.

 نشاني امزامي است.  رعايت موارد ايمني و اخذ تاييد سازمان آتش -

 پایانه مسافربری درون شهری: 

 مترمربع است. 1111حداقا تفکيک زمين  -

 طاقه  2درصد در  11حداکیرسطح اشغال  -

 متر است. 21حداقا عرض دسترسي سواره  -

 :پایانه مسافربری برون شهری 

 مترمربع است. 1،111حداقا تفکيک زمين  -

 طاقه 2درصد کا زمين در  21حداکیرسطح اشغال  -

 متر است. 24حداقا عرض دسترسي سواره  -

 پایانه باربری: 

 مترمربع است. 11،111حداقا تفکيک زمين  -

 طاقه 2درصد کا زمين در  21حداکیرسطح اشغال  -

 متر است. 31حداقا عرض دسترسي سواره  -

 پارکینگ -2-1-15-2

 يک واحد پارکينگ امزامي است. ،مترمربع فضاي حما و نقا و اناار 111به ازاء هر  -

 

 

 تاسیسات و تجهیزات شهری کاربری-2-1-16

فاضالب و تلفن خواههد بهود. تجهيهزات     ،گاز ،برق ،قايا آبتاسيسات شهري شاما کليه تاسيسات زيربنايي از  -

 ،ميهادين ميهوه و تهره بهار     ،نشهاني آتهش  ،آوري و دفع زبامهه مراکز امع ،کشتارگاه ،شهري شاما گورستان و غسامخانه

 بازارهاي روز عرضه ميوه و تره بار و مراکز توزيع سوخت است.
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محها دفهع    ،کشهتارگاه  ،هر مستقر مي شوند مانند گورسهتان برخي از کاربريهاي تجهيزات شهري در خارج از ش -

تصفيه خانه هاي فاضالب و تصفيه خانه آب شرب و موارد مشابه که در انتخاب محا و احداث آنها هماهنگي بها   ،زبامه

 سازمان محيط زيست ضروري است.

 احداث بناضوابط تفکیک اراضی و  -2-1-16-1

 د.باش مترمربع مي 111اي  يزات شهري مقياس محلهحد نصاب تفکيک کاربري تاسيسات و تجه -

 شود.  در مقياس شهر حد نصاب تفکيک تاسيسات و تجهيزات شهري توسط سازمان متومي تعيين مي -

مربوط به تاسيسات و تجهيزات شهري فاقد محدوديت بوده و از ضهوابط و دسهتورامعملهاي فنهي     ابنيهاحداث  -

 ري و هماهنگي با بافت بايد به تاييد شهرداري برسد. اما از اناه منظر شه ،نمايد تاعيت مي

 ابعاد سطح اشغال و تراکم اين ساختمانها تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است.  -

ساختمانهاي اداري و دفاتر تاسيسات شهري ترايحار در يک طاقه بوده و رعايت ضوابط بهداشهتي و ايمنهي در    -

 آنها امزامي است. 

مواد سوختي براساس ضوابط وزارت نفهت و سهاير نهادههاي     تقرار و نحوه احداث اايگاه بنزين وتعين محا اس -

 مربوطه مي باشد.

 دسترسي مستقيم مستحدثات اين نوع کاربريها به معابر اصلي ضروري است. -

 :میدانچه های میوه و تره بار 

 مي باشد.مين درصد کا ز 21حداکیرسطح اشغال و مترمربع  2111حداقا تفکيک زمين  -

 متر است. 21حداقا عرض دسترسي سواره  -

  پمپ بنزین و پمپ گاز: 

 درصد است. 11حداکیر سطح اشغال  ومترمربع  1111حداقا تفکيک زمين  -

 متر است  21حداقا عرض دسترسي سواره  -

 متر است. 111حداقا فاصله پمپ بنزين ها از تقاطع هاي اصلي  -

 دفاتر پست و مخابرات: 

 .درصد کا زمين است 11حداکیرسطح اشغال  و مترمربع 111اقا تفکيک زمين حد -

 واحد پارکينگ امزامي است. 3مترمربع احداث  111هر  به ازاء -

 :ایستگاه آتش نشانی 

 مي باشد.طاقه  2درصد کا مساحت در  21حداکیرسطح اشغال . و مترمربع است 1111حداقا تفکيک زمين  -

 متر است. 21ره حداقا عرض دسترسي سوا -

 در هرگونه احداث بنا در اين کاربري رعايت ضوابط و مقررات کليه دستگاههاي ذيربط امزامي است.

 پارکنیگ -2-1-16-2

 باشد.  تاسيسات و تجهيزات شهري يک واحد پارکينگ مورد نياز مي ،مترمربع زمين 111به ازاي هر  -
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 باغات و اراضی زراعی کاربری -2-1-12

 مجازهای  استفاده 

 نهامستان و محوطه پرورش گا ،احداث فضاهاي درختکاري شده و باغات ميوه -

 کشاورزي ديم و آبي  ،ااميز ،کاري سازي ،کاري استفاده مزروعي اعم از صيفي -

تواند عالوه بر فضاهاي ساز عمومي طراحي شده در طرح نسات به تملک باغات محهدوده شههر    شهرداري مي -

بصورت فضاي ساز عمومي نگهداري کند. اين تغيير کاربري طاق نظر کميسيون مهاده پهنج تنهها     اقدام نموده و آنها را

 پذير است و هر گونه تغيير کاربري ديگر براي باغات غيرمجاز است.  براي فضاي ساز امکان

ياز ملک سردخانه در حد ن ،برداري از زمين يا باغ مانند موتورخانه احداث تاسيسات و تجهيزات الزم اهت بهره -

 درصد کا ملک. 1و حداکیر 

 احداث يک واحد مسکوني اهت نگهداري و احياء باغ و اراضي کشاورزي به منظور سکونت مامک يا باغاان. -

 های ممنوع استفاده 

 هر گونه کاربري به غير از موارد فوق در اراضي با کاربري باغات و کشاورزي ممنوع است.  -

 کوني و ديگر عملکردهاي غيرعمومي غيرمجاز است. تاديا باغات و مزارع به کاربري مس -

 ضوابط و مقررات تفکیک اراضی و احداث بنا -2-1-12-1

بر اين اسهاس:   ،اين کاربريها در داخا محدوده شهري نيز حفظ شده اند ،با تواه به اهميت اراضي زارعي و باغات

شهورايعامي شهرسهازي و معمهاري ايهران      حد نصاب تفکيک اين کاربري در داخا محدوده بر ماناي آخهرين مصهوبات  

 باشد. مي

باغاتي که فاقد کهاربري   ،1/8/1374قانون زمين شهري مصوب  14قسمت امف دستورامعما ماده  2به استناد بند 

سهازي   مسکوني با ضوابط تفکيک و ساختمان -قابا تاديا به منطقه باغ  ،مصوب خدمات و فضاي ساز عمومي باشند

 تند:ويژه به شرح زير هس

 درصد  11درصد و حداکیر سطح اشغال  21مترمربع با تراکم ساختماني  2111افراز و تقسيم  ،حداقا تفکيک -1

در صورتيکه مامک مايا به استفاده از تراکم بيشتر باشد در مقابا افزايش قطعات تفکيکي ااازه احداث ساختمان با 

 شود.  تراکم و طاقات بيشتر به شرح زير داده مي

 11درصد با حهداکیر سهطح اشهغال     31مترمربع ااازه استفاده از تراکم ساختماني  1111تا  3111ت در قطعا  -2

 درصد سطح زمين 

هسهتند. در   1مترمربع مساحت داشته باشند نيز مشهمول بنهد    2111باغات تفکيک شده قالي که کمتر از  تاصره:

مترمربع سطح اشغال در دو طاقهه و يهک    111تا  مترمربع باشد حداکیر 111قطعاتي که سطح اشغال ساختمان کمتر از 

 طاقه زيرزمين مجاز است.

دسهتورامعما  « ب»رعايت بنهد   ،در تاديا اراضي کشاورزي يا آيش داخا محدوده شهر به ساير کاربريهاي مجاز-

 وزارت مسکن و شهرسازي امزامي است. 1/8/1374قانون زمين شهري مصوب  14ماده 
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بايد در مکاني اقدام به سهاخت گهردد کهه     ،اقدام به احداث واحد مسکوني گردد چنانچه در باغي طاق ضوابط -

 مواب حداقا قطع درخت گردد. 

و شهرسازي و تشخيص اين موضوع  اداره کا راهدر داخا محدوده شهر  ،مراع تشخيص اراضي زراعي و باغها -

 در خارج از محدوده شهر بر عهده سازمان اهاد کشاورزي است. 

غي در اثر عدم تواه و رسيدگي خشک گرديده و از ويژگيهاي يک باغ خارج گردد شهرداري با رعايت چنانچه با -

باشد و تنها استفاده مجاز از  باشد. تشخيص اين امر بر عهده کميسيون ماده پنج مي مقررات مجاز به تملک آن زمين مي

 اين اراضي فضاي ساز عمومي است. 

مترمربع مجاز است بقيه سطح آن بايستي به اراضي  211ساختماني با حداکیردر اراضي زراعي احداث يک واحد  -

 زراعي اختصاص يابد. 

مترمربع عالوه بر بناي اصلي در باغات و اراضي زراعهي   11وارد مشابه با سطح حداکیراحداث بنا اهت اناار و م -

 مجاز است. 

 تاديا باغ به اراضي زراعي ممنوع است. -

اراضي زراعي را که مامکين آنها مايها بهه حفهظ آنهها نااشهند از       فرصت الزم است باغات و شهرداري در اومين -

 طريق زمين معوض يا طريق ديگر تملک نمايد.

شهرداري موظف است تعداد درختان تمام باغهات و فضهاهاي    ،منظور حفاظت از باغات مواود در داخا شهره ب -

 ه حفظ اين تعداد درخت نمايد.ساز خصوصي را شمارش نموده و مامک را ملزم ب

قانون زمين شههري   14بطورکلي در زمينه باغات و اراضي زراعي ضوابط و مقررات مربوط به دستورامعما ماده  -

دستورامعما اديد اايگزين موارد اعالم  ،بايستي اعمال شود بدهي است در صورت هر گونه تغيير در مفاد قانون مذکور

 شده خواهد گرديد.

ات و اراضي زراعي مزروعي که سطح اشغال ساختمان مواود بيشتر از مساحتهاي پيش بيني شده در اين در باغ -

 تجديد بنا تا حد وضع مواود از محاظ سطح اشغال و تراکم بالمانع است. ،ضوابط باشد
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 ضوابط و مقررات مرتبط با شبکه معابر -2-1-13

 معابر شبکه الف( درجه بندی

مي بايست بصورت نظام سلسله مراتاي و منطاق با بار ترافيهک و عملکهرد    ث شاکه معابربطورکلي طراحي و احدا

 آن انجام گيرد. براساس عملکرد شاکه ارتااطي گذرگاهها را مي توان به شرح زير طاقه بندي نمود.

 شرياني دراه يک معابر -1

 شرياني دراه دو اصلي معابر -2

 شرياني دراه دو فرعي  معابر -3

 محلي اصلي )امع و پخش کننده اصلي( معابر-4

 )امع و پخش کننده فرعي(محلي فرعي معابر-1

 راههای شریانی درجه یک: -1

راهي است که در طراحي و بهره برداري از آن به اابجايي وسايا نقليه موتهوري برتهري داده مهي شهود. کنتهرل      

نقش ااتماعي راههاي شرياني دراه يهک   دسترسيها اساسي ترين مشخصه هندسي اين راههاست. براي کنترل کردن

پياده ها و دوچرخه سواران ناايد ازء بصورت غيرهمسطح از عرض راه بگذرند. راههاي شرياني دراهه يهک ارتاهاط بها     

راههاي برون شهري را تأمين مي کنند و به دو گروه آزاد راه و بزرگراه که داراي ويژگيهايي مطابق ادول پيوست مهي  

 ،ورود و خهروج کنتهرل شهده    ،هها غيرهمسهطح  تقهاطع  ،شوند. در آزاد راهها ترافيک متقابا ادا شده تقسيم مي ،باشند

محدوديت حداقا و حداکیر سرعت و محدوديت انتخاب باند واود دارد. حداقا داراي دو خط عاهوري در ههر طهرف و    

 متر است. 76عرض پوسته  و کيلومتر 2فاصله تقاطع ها حداقا 

ه حداقا داراي دو خط عاوري در هر طرف بوده و ترافيک دو طرف آن بوسيله موانع فيزيکي بزرگراه راهي است ک

ومي مي تواند معدودي تقاطع همسطح و کنترل شده  ،عمومار داراي تقاطع هاي غيرهمسطح است. از هم ادا شده باشد

ر مي باشهد. امکهان دسترسهي    مت 1111و حداقا فاصله تقاطع ها از يکديگر متر 41داشته باشد و حداقا عرض پوسته 

 متر است. 3مستقيم به کاربريهاي اطراف واود ندارد و حداقا عرض ازيره مياني 

راه عاوري ادامه راههاي بهرون شههري دو خطهه دو طرفهه در داخها شههرهاي معمهوالر کوچهک و متوسهط يها           

اين نوع معابر معمهوالر   هايقاطعروستاهاست به شرطي که عملکرد عاوري آنها در داخا شهر و روستا نيز حفظ شود. ت

 کيلومتر و ورود و خروج به اين راهها نيز تنظيم شده مي باشد. 2.1و فاصله بين آنها در حدود  همسطح
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 راههای شریانی درجه دو اصلی و فرعی: – 2

ي وسايا معابر شرياني دراه دو به معابري گفته مي شود که در طراحي و بهره برداري از آن به اابجايي و دسترس

نقليه موتوري برتري داده مي شود. براي رعايت اين برتري حرکت پياده ها در عرض خيابان کنترل مي شهود راهههاي   

 شرياني دراه دو شاکه اصلي راههاي درون شهري را تشکيا مي دهند.

اني اصلي و براساس آيين نامه طراحي راههاي درون شهري راههاي شرياني دراه دو خود به دو دسته خيابان شري

خيابانهاي شرياني فرعي )امع و پخش کننده اصلي( تقسيم مي شود. در صورتيکه نقش ااتماعي و دسترسي خيابانهاي 

شرياني دراه دو تنظيم و کنترل شود. بصورت خيابان شرياني اصلي و در غير اينصورت خيابهان ههاي امهع و پخهش     

راهي است که ارتااط بين خيابانهاي امع و پخش کننهده و   کننده اصلي محسوب مي شوند. شريانهاي دراه دو اصلي

نشان داده شده است. در اين خيابانها حداقا تعداد  يژگيهاي اين معابر در ادول پيوستبزرگراهها را بر قرار مي کنند. و

وع معهابر  متر ميااشد در اين نه  111ها ها معموالر همسطح و حداقا فاصله تقاطعتقاطع ،2خط خطوط عاور در هر طرف

 متر مي باشد. 1.9امکان دسترسي مستقيم به کاربريهاي اطراف واود دارد و حداقا عرض ازيره مياني 

اصلي را برقرار  2فرعي راهي است که ارتااط ميان خيابانهاي محلي و خيابانهاي شرياني دراه  2شريانهاي دراه  

اده از عرض خيابان بايد مشخص باشد. در ايهن معهابر   مي کند. در خيابانهاي امع و پخش کننده محا عاور عابران پي

متر و نيازي  16متر مي باشند.حداقا عرض پوسته  311حداقا فاصله تقاطع ها  ،خط 2تعداد خطوط عاور در هر طرف 

 به ازيره مياني نيست. ادول زير ضوابط فني معابر شهري را نشان مي دهد.
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 یمعابر شهرشبکه ضوابط فنی : 7 شماره جدول

 مالحظات
 نوع راه شریانی درجه یک 8شریانی درجه  محلی

دیف مشخصات فنی
ر

آزاد راه  بزرگراه اصلی فرعی اصلی فرعی 

 144تا  24 14 14 44 44 طرح  سرعت 134تا144 1 
 مجاز  سرعت 114تا14 04تا  14 11 44 34 34 8 
  3 تعدادخق عبور 4تا  8 4تا  8 3تا  8 8 8تا  1 8تا  1
 3تا 11/8 11/8 عرض خق عبور) متر( 3641 14/3تا 81/3 81/3تا 3 3 4
 1 عرض پوستهحداال 14 41 84 14 18 4 

شیب در معابر محلی فرعی با توجاه باه محادودیت و شایب     
طبیعی زمین و وضعیت جغرافیایی می توانند متغییر باشد

 4 )درصد(حداکثر شیب طولی 4 1 4 4 1 1

بزرگراههااا ماای تواننااد دارای تقاااطع غیرهمسااط   
1 انواع تقاطعها غیر همسط  غیرهمسط  اًعمدت همسط  همسط  همسط  همسط  کنترل شده با چراغ راهنمایی باشند

  2 حداال فاصله تقاطعهااز یکدیگر متر8444 متر 1144 متر 144 متر 344 متر 144 متر 14
ممکان خااارز از   ایجا در شاریانی درجاه دو تااا   

 سواره رو
وجود 
 ندارد

 وجود دارد
وجود 
 دارد

 0 امکان ایجاد ایستگاه اتوبوس وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد

 در شریانی درجه دو بطور نظارت شده می باشد
توصیه 
 نمی شود

 مجاز
وجود 
 دارد

 14 پارکینگ حاشیه ای و تواف مطلقاً ممنوع ممنوع وجود دارد

    11 کنترل با چراغ راهنمایی ندارد دارد ددار دارد

 همسط  همسط   همسط 
همسط  و 
 غیرهمسط 

غیرهمسط  با 
 چراغ

 18 حرکت عابرپیاده ازعرض معبر غیر همسط 

مجاز مجاز  مجاز مجاز  13 عبور موتورسیکلت مطلقاً ممنوع نظارت شده
در بزرگراه عبور دوچرخه بصورت مجزا و تفکیک 

مجاز واره رو مجاز استشده خارز از سط  س مجاز مجاز مجاز مطلقاً ممنوع مطلقاً ممنوع  14 عبور دوچرخه

      11 تواف اضطراری در شانه راه در شانه راه

  وجود دارد
 وجود
دارد

 وجود ندارد وجود ندارد وجود دارد
امکان دسترسی به کاربریهای 

 اطراف
14 

    رمت4444 متر 8144 متر 244 متر 144
حداال فاصله معابر موازی هم 

 رده
11 

    2/1 3 8 
حداال عرض جزیره میانی 

 معابر
12 

 ماخذ: آیین نامه طراحی راه های شهری
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  شبکه معابرمقررات 

مشخص نگرديده است ضهوابط   تفصيلي - هاي طرح اامع شهري که مشخصات فني آنها در نقشه در مورد معابر

 د:باش ذيا االارا مي

مشخص نشده و يا بعدار بدميا تفکيک يا تصويب مرااع  تفصيلي - هاي طرح اامع که در نقشهي ه عرض معابر 1

 گردد: محاساه مي باز از ادول زير  متر بن بست يا بن 12گردند تا عرض  مسئول احداث مي

 : حداقل عرض بر اساس طول دسترسی8 شماره جدول

 حداقل عرض )متر( طول )متر( فردی 

ت
س

ن ب
ب

 

 6 51تا  1

 8 111تا  2

 باشد. مجاز نمی 111بیش از  3

 متر در نظر گرفته شود. 12*12متر باید دوربرگردان با ابعاد  51در گذرهای بن بست بیش از 

از
ن ب

ب
 

 8 111تا  1

 11 211تا  2

 16-12 251تا  3

 21-12 611تا  4

 مه طراحي راه هاي شهريماخذ: آيين نا

متر باشد نقشه تفکيکي با پالن مسير بايد به تأييهد   12: مطابق ادول فوق اگر عرض مورد نياز بيش از 1تاصره  

 کميته فني کميسيون ماده پنج برسد.

( شکا گرفته و در طرفين آن احهداث بنها )بها پروانهه    اي که قاالر  : منظور از بافت ساخته شده يعني کوچه2تاصره 

هاي اديد االحداث که براي اومين بار در آنهها   هاي اديد و يا کوچه صورت گرفته باشد و منظور از بافت خامي تفکيکي

 گردد. پروانه صادر مي

عهرض آنهها مشهخص نشهده      ،: معابري که در مناطق ساخته شده قرار دارند و در شاکه پيشنهادي طهرح 3تاصره 

ط قالي عرض اعالم شده در پروانه صادره مالک عما خواهد بود در غير اين است. در صورت صدور پروانه مطابق ضواب

 گردد. صورت عرض گذر بر اساس طول کوچه از ادول فوق تعيين مي

 باشد. بيشتر مي معار تهاي کوچه تا يک تقاطع با عرضبراي محاساه عرض برابر فاصله حداقا بين ان ه طول معار1

تفصهيلي باشهد    -بيني شده در طرح اهامع   از خيابان بيش از عرض پيش ه در صورتيکه عرض مواود در بخشي2

 عرض مواود مالک عما خواهد بود.

برگردان  متر ااراي دور 11بست با طول بيشتر از  هاي بن هاي اديد تفکيکي براي کوچه ه در بافت خامي و نقشه4

 ضروري است.

شاکه ارتااطي طرح تفصيلي ناوده ومي در امتداد معار  معار يا معابري طراحي گردد که در ،ه اگر در تفکيک پالک1

گردد. در صورتيکه  اهش محاساه ميمواود قرار گيرد. عرض گذر براساس طول کا مطابق ادول فوق با يک دراه ک
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عرض محاسااتي نيز با طول اديد بيش از عرض مواود باشد پالکهاي با عرض کمتر از عرض محاسااتي نيز ملزم به 

 باشند.  رعايت بر اصالحي مي

تاصره: در صورت تعريض وضع مواود مطابق بند فوق مامک پالک تفکيکي اديد مکلف به پرداخت خسارت به 

به شهرداري و شهرداري موظف به پرداخت خسارت به نرخ روز به مامکين پالکهاي تعريضي به هنگام تعريض نرخ روز 

 خواهند بود.

هاي پيشنهادي و در سهاير مهوارد    روها بهتر است بر طاق ضوابط پيشنهادي بر اساس مقاطع خيابان پهناي پياده  -

سهاختمانهاي عمهومي و مخهتلط تجهاري و      ،نهاطق اداري مناطق تجاري و م ،متر 3امي  1.1براي مناطق مسکوني بين 

 متر رعايت گردد. 1امي  2.1مسکوني 

عرض مشخص شده از طرف شهرداري با  ،بيني نشده باشد چنانچه در امتداد نهر يا مسيلي در طرح معاري پيش -

مالک عمها بهوده و بعنهوان     ،اي که مطمئنار منطاق بر حريم قانوني با تواه به دبي آن خواهد بود استعالم از آب منطقه

 گردد. محا عاور آب و مسير پياده محسوب مي

عهرض معاهر بهه دو صهورت تعيهين       ،باشهند  رو نمي اند و سواره معابري با شيب زياد که بصورت پلکاني اارا شده -

 گردد. مي

 متر حداقا عرض دو متر. 11هاي با طول کمتر از  براي کوچه -

 متر حداقا عرض سه متر. 11براي کوچه هاي با طول بيش از  -

هايي که از اينگونه معابر دسترسي دارند نياز به پارکينگ نداشته و در زمهان صهدور پروانهه مشهمول      تاصره: پالک

 ضوابط تأمين پارکينگ نخواهند بود.

 گردد.درصد تعيين مي 7 تاهاي سريع  و ااده 9خيابانهاي اصلي  ،درصد12شيب خيابانهاي فرعي تا  -

پيشنهادي طرح از نظر مسير و حداقا عرض گذرهاي اصلي قابا اسهتفاده بهوده مهيکن بهراي      عابرمنقشه شاکه  -

 برسد. 1باشد و در صورت مغايرت با طرح بايد به تأييد کمسيون ماده  مي 1:111ااراء نياز به تهيه خط پروژه به مقياس 

مسيرهاي مصهوب قالهي مغهاير باشهد      پيشنهادي طرح با  معابرکه مسير ترسيم شده در نقشه شاکه   در مواردي  -

 اساس آن بايستي خط پروژه اصالحي تهيه گردد. مسير مشخص شده در شاکه اديد مالک عما بوده و بر

 باشد مگر آنهايي که در طرح مشخص شده باشد. محور ميآکس از   تعريض اکیر معابر  -

باشد سهطح اشهغال مطهابق مسهاحت      يبراي پالکهايي که تعريض آنها مطابق طرح بيشتر از تعريض از محور م  -

 درصد بيشتر از حد تعيين شده محاساه گردد. 1تعريض از محور تا سقف حداکیر 

 همسطح اترد نیاز در تقاطعپخ و پوسته مو 

بستگي به فاصله ديد  ،هاي همسطح است. ميزان پخ هاي تقاطع ها ميزان بريدگي گوشهمنظور از پخ در تقاطع -

 قاطع دارد.و بدناال آن نوع کنترل ت

خواهند از مسير فرعي به خيابهان اصهلي وارد شهوند يها از عهرض آن       اي که مي ها رانندگان وسايا نقليه در تقاطع

بگذرند بايد بتوانند از فاصله مناسب وسايا نقليه اي را که در خيابان اصلي در حال حرکت هستند بايننهد و بها ارزيهابي    
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ص داده و از بروز تصادف در تقاطع الوگيري نمايند. تأمين ميدان ديهد در  موقعيت اين وسايا فرصت عاور ايمن تشخي

اي از تقاطع که بايد عهاري از موانهع ديهد     شود. به محدوده تقاطع با دور کردن يا از بين بردن موانع ديد راننده انجام مي

 شود. باشد میلث ديد گفته مي

اي کهه احتمهال    لع آن چشم راننده را به وسيله نقليهه بدين ترتيب از نظر هندسي میلث ديد میلیي است که يک ض

 هاي اصلي و فرعي تقاطع قرار دارند. کند و دو ضلع ديگر آن در امتداد ورودي برخورد با آن را دارد وصا مي

باشد که معموالر به دسته هاي زير تقسيم  نوع کنترل تقاطع مي ،هاي مهم ديگر در تأمين ميدان ديد يکي از فاکتور

 ند:شو مي

 شوند. هايي که با هيچ يک از عالئم راهنمايي و رانندگي کنترل نمي امف: تقاطع

 شوند. هايي که با تابلوي رعايت حق تقدم کنترل مي ب: تقاطع

 شوند. هايي که با چراغ راهنمايي کنترل مي ج: تقاطع

بهه    اي شاکه طرح تفصيليه هاي درون شهري تقاطع با در نظر گرفتن مطامب فوق براي تعيين طول پخ در تقاطع

 هاي معمومي( تقسيم و چگونگي نحوه ااراي پخ به شرح ذيا است: هاي ويژه و تقاطع دو دسته )تقاطع

 های ویژه تقاطع 

مهذا مقهادير    هايي هستند که حداقا طول پخي در آنها در نقشه شاکه معابر پيشنهادي مشخص شده اسهت.  تقاطع

 باشد. رتاط نميها م پيشنهادي در ادول بر اين تقاطع

 های معمولی تقاطع 

 گردد: هايي هستند که حداقا طول پخي در آنها با استفاده از اداول پيشنهادي و ضوابط زير تعيين مي تقاطع

 بر اساس عرض معابر در اداول زير 111و بيش از  111تا  71و  71تا  11ها با زواياي  ميزان پخي براي تقاطع  -

 متقاطع نشان داده شده است.

شوند طول پخي از ادول فوق مستیني و بر اساس ظرفيت حجهم   هايي که بصورت ميدان طراحي مي در تقاطع  -

 مورد عما قرار خواهند گرفت.  گردش و طرح اارايي ميادين

اي مشکلي براي تأمين طول پخي با ضوابط اديد واود نداشته باشد.  در اضافه اشکوب در صورتيکه از نظر سازه -

شوراي شهر و مسکن  ني مرکب از شهرداري،اي به عهده کميته ف امزامي است. تشخيص مشکا سازه رعايت پخي اديد

 باشد. و شهرسازي مي

متهر تعيهين    1.1پخ دو کوچه که هيچ يک از آنها طاق ضوابط شهرسازي ماشهين رو نيسهتند بهه طهول ثابهت        -

 گردد. مي

 شود. متر تعيين مي 1.1هاي بن بست به طول  پخ دوربرگردانها در انتهاي کوچه  -

که داراي طرح اارايي بوده و طهرح مهذکور در مراهع مربهوط بهه رسهيدگي        معابرهاي واقع در محا تقاطع  پخ  -

 ها مورد تأييد قرار گرفته است مالک عما خواهد بود. طرح
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معابري که بن بست ترافيکي شده و دسترسي سواره به خيابان اصلي براي حفهظ سلسهله مراتهب شهاکه حهذف       -

 شود. متر در نظر گرفته مي 3يدند طول پخي برابر گرد

يا دميا منطقي ديگر مقدور نااشد موضهوع بها    ها و يا اختالف ارتفاع دو معار پخ چنانچه تعيين پخ بدميا تداخا  -

 اهت اتخاذ تصميم ارسال گردد. 1گزارش دقيق و کروکي از وضعيت مواود تعيين پخ به کميته فني کميسيون ماده 

 های پر و خالی درجه در بافت 57-77: میزان حداقل پخ و شعاع گردش زوایای تقاطع 9 هشمار جدول

 44-41 31-3060 34-3460 81-8060 12-8460 18-1160 1-1160 عرض گذر
1160-1 4 461 161 161 161 161 161 
1160-18 461 4 2 261 0 14 14 
8460-12 161 2 11 18 14 14 11 
8060-81 161 261 18 13 11 10 81 
3460-34 161 0 14 11 10 88 81 
3060-31 161 14 14 10 88 81 80 
41-44 161 14 11 81 81 80 38 

 ماخذ: آیین نامه طراحی راه های شهری
 درجه 117تا  77قاطع بین تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید )پخ( برای زوایای ت :17 شماره جدول

 44-41 31-3060 34-3460 81-8060 12-8460 18-1160 1-1160 عرض گذر
1160-1 361 4 1 1 1 1 1 
1160-18 4 1 1 161 2 0 0 
8460-12 1 1 0 14 18 14 14 
8060-81 1 161 14 18 14 11 84 
3460-34 1 2 18 14 11 84 84 
3060-31 1 2 14 11 84 84 81 
41-44 1 0 14 84 84 81 34 

 ماخذ: آیین نامه طراحی راه های شهری
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 درجه 117: تعیین میزان حداقل وتر مثلث دید )پخ( برای زوایای تقاطع با زوایای بیش از 11 شماره جدول

 44-41 31-3060 34-3460 81-8060 12-8460 18-1160 1-1160 عرض گذر
1160-1 3 361 461 461 461 461 461 
1160-18 361 4 161 4 1 2 2 
8460-12 461 161 1 261 14 18 14 
8060-81 461 4 261 14 18 14 14 
3460-34 461 1 14 18 14 14 11 
3060-31 461 2 18 14 14 10 88 
41-44 461 2 14 14 12 88 81 

 ماخذ: آیین نامه طراحی راه های شهری
 باشد.مينقشه ذيا بر اساس عرض و نقش به شرح ارائه شده در مقطع عرضي نمونه معابر  -

شهرايط خهاص و نيازههاي     اساس باشد و طراحي مقطع عرضي معابر برمقاطع ارائه شده بعنوان مقاطع نمونه مي -

 متفاوت با مقاطع نمونه بالمانع است. ،ويژه معابر
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 شهر نودان شبکه معابر پیشنهادی: مقاطع عرضی 7 شماره نقشه
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 های خصوصی و جمعی و مقررات شهرسازی ایجاد پارکینگ ضوابط -2-1-18

يها   هاي خصوصي و امعي معموالر توسط اشخاص ساخته شده است و براي استفاده سهاکنين در آن واحهد   پارکينگ

مهامکين صهورت گرفتهه و عمهوم حهق       باشند و کنترل آن توسط خود مامک يا مجتمع يا براي مرااعين و ميهمانان مي

 استفاده از آن را ندارند.

 باشند. مي ز اين نوعها و... ا ادارات و حتي فروشگاهها و بانک ،پارکينگ پاساژها

 ضوابط و مقررات پارکینگ خصوصی و جمعی -2-1-18-1

واحهد يها زيربنهاي    تفصيلي صدور پروانه اهت احداث ساختمان اديد و يا افهزايش   -از تاريخ تصويب طرح اامع 

 اساس ضوابط طرح خواهد بود. هاي الزم پارکينگ بر بيني حداقا تعداد محا ساختمانهاي مواود موکول به پيش

  :هاي زير مي تواند تأمين شود. محا پارکينگ مورد نياز به يکي از حامتمحل پارکینگ 

( %111يها زيهرزمين در کها عرصهه)    يا طاقهات( و    محدوده سطح اشغال)همکف فضاي پيلوت در استفاده از -امف

 بصورت پارکينگ مسقف.

امتفاوت سطح اشغال تا حهد مجهاز    استفاده از مابه ،در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر ازحد مجاز -ب

 تواند مورد استفاده قرار گيرد. آن بصورت پارکينگ رو باز مي

تجهاري ه اداري    ،مختلط تجاري ه مسکوني   کاربريهايو   هاي آپارتماني هاي الزم پارکينگ براي مجتمع محا -ج

 بيني گردد)با تائيد کميته فني کميسيون ماده پنج(. تواند در زمين ديگري پيش و کاربريهاي عمومي مي

مخهتلط   ،اي و نهواري  کاربريهاي تجاري محله ،متر 71هاي آپارتماني  حداکیر فاصله پارکينگ تا مجتمع -1تاصره 

 باشد. متر مي 211عمومي   متر و کاربريهاي 111تجاري شهري )پاساژها( و اداري  ،متر 111تجاري ه مسکوني 

ه در صورتيکه پارکينگ در زمين ديگري پيش بيني گردد اين زمين قابا خريد و فروش نخواهد بود مگر 2تاصره 

 د استفاده پارکينگ درج شود.بايست در سند مامکيت زمين مور همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين مطلب مي

آيد مانند ساختمانهايي که طاقات باالي آنها مسکوني  که بيش از يک نوع استفاده به عما مي  در ساختمانهاييد( 

هاي پارکينگ الزم بر اساس ضوابط مربوط به هر کاربري محاسهاه   بايست تعداد محا مي ،تجاري است  و طاقه همکف

 مجموعه احداث شود.  و بصورت

توانند احتيااات پارکينگ خود را از طريهق احهداث يهک     هاي مسکوني يا تجاري و يا مؤسسات مختلف مي مجتمع

 ،پارکينگ دسته امعي توسط متقاضي برطرف نمايند. در صورتيکه پس از محاساه پارکينگ عدد اعشاري بدسهت آمهد  

سهازمان مجهري    ،يزان پارکينگ آن ذکر نشدههايي که م گيرد. در مورد فعاميت عدد صحيح بزرگتر مالک عما قرار مي

 گيري به کميسيون ماده پنج اعالم نمايد.  بايست براساس احتيااات تعداد پارکينگ مورد مزوم را اهت تصميم طرح مي

 هاي مورد نياز براي کاربريهاي مختلف در ادول زير نشان داده شده است. تعداد پارکينگ 
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 پارکینگهای مورد نیاز برای کاربریهای مختلف حداقل: 12 شماره جدول

 پارکینگ مورد نیاز)واحد( توضیح کاربری

 

 مسکونی

 

 یک مترمربع زیربنا 151کمتر یا مساوی 

 دو مترمربع زیربنا 151بیش از 

 75/1 ثیهر واحد مسکونی احدا به ازاءمترمربع یا کمتر  61های آپارتمانی با زیربنای  مجتمع

 تجاری

 یک مترمربع زیربنای تجاری بدون احتساب نیم طبقه 24تا 

 یک مترمربع بنای مازاد 24هر یک تا  به ازاءمترمربع زیربنا  24بیش از 

 دو مترمربع زیربنا 51هر واحد تا  به ازاءتجاری   واحدهای آپارتمانی

 یک مترمربع مازاد 41برای هر یک تا  مترمربع زیربنا 51واحدهای آپارتمانی تجاری با بیش از 

 یک مترمربع زیربنای کل 51هر  به ازاء اداری

 بهداشتی درمانی

 یک مترمربع زیربنای کل 71هر  به ازاءمراکز بهداشت 

 یک مترمربع زیربنای کل 41هر  به ازاءها  کلینیک

 دو هر مطب به ازاءمطب اطباء 

 گرمابه

 

 کی نمره خصوصی 4هر  به ازاء

 یک مترمربع زیربنای گرمابه عمومی 111هر  به ازاء

 بیمارستانها

 

 

 یک هر اطاق یک تختی به ازاء

 ونیم یک به ازاء هر اطاق دو تختی

 نیم اطاق عمومی

 آموزشی

 یک کودک 11مهد کودک و کودکستانها برای هر 

 یک و نیم هر کالس به ازاءدبستان و راهنمایی 

 دو هر کالس به ازاءمراکز پیش دانشگاهی هنرستانها و 

 یک ی کلزیربنامترمربع  51هر به ازاءها  انستیتوها و دانشکده ،مراکز آموزش عالی

 ورزشی

 یک ی کلزیربنامترمربع  51باشگاه برای هر 

 یک مترمربع سطح سالن 81سالن ورزشی بدون تماشاچی برای هر

 یک صندلی تماشاچی 15قبلی برای هر سالن ورزشی با تماشاچی عالوه بر سطر 

 یک رختکن 3برای هر  ،استخر

 یک مترمربع سطح ورزشگاه 251استادیوم ورزشی با تماشاچی برای هر 

پذیرایی و 

 جهانگردی

 یک مترمربع زیربنای کل 31رستوران برای هر 

 یک هتل دو و سه ستاره برای هر سه تخت

 یک تخت هتل چهار و پنج ستاره برای هر دو

 پارک تجهیز شده

 یک مترمربع زمین 611ای برای هر  پارک محله

 یک مترمربع زمین 311ای برای هر  پارک ناحیه

 یک مترمربع زمین 251پارک شهری برای هر 

 یک مترمربع زمین 151ی برای هر  شهرباز

 فرهنگی

 یک مترمربع زیربنای کل 71برای هر  ،موزه ،کتابخانه

 یک صندلی 8ی هر سینما برا

 یک مترمربع کل زیربنای کل 81تاالر اجتماعات برای هر 

 تأسیسات مذهبی
 یک ی کلزیربنامترمربع  151برای هر  ،امامزاده، حسینیه ،مسجد

 یک مترمربع زیربنای کل 311مصلی برای هر 

 تأسیسات صنعتی
 یک مترمربع زیربنای کل 111کارگاهها و کارخانجات برای هر 

 یک مترمربع زیربنای کل 151نمایشگاهها برای هر  ،نبارهاا

 ماخذ: آيين نامه طراحي راه هاي شهري
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 عمومی های ضوابط و مقررات پارکینگ -2-1-18-2

شود که توسط شهرداري و يا توسط اشخاص حقيقهي و حقهوقي    به پارکينگهايي اطالق مي پارکينگهاي عمومي -

 هاي مرکزي شهر بيشتر مورد نياز است. موالر اين نوع پارکينگها در قسمتبراي استفاده عموم ساخته شده که مع

هاي اديد شهري و بازسهازي بافتههاي قهديمي پارکينهگ عمهومي بعنهوان يکهي از عناصهر اصهلي           در توسعه -

 پردازيم. ريزي شهري بايد در نظر گرفته شود. مذا در اين قسمت به شرايط و ضوابط پارکينگ عمومي مي طرح

  های عمومی حل مناسب برای پارکینگمانتخاب 

که مرااعين آنها توقف کوتاهتري دارند )نظير بانک   تواه شود که محا احداث پارکينگهاي عمومي به کاربريهايي

 ، هاي متوسط و بلنهد مهدت بها تواهه بهه نهوع کاربريهها نظيهر ورزشهگاهها          و داروخانه و...( نزديکتر باشد و براي توقف

 روي بيشتري را در نظر گرفت. توان مسير پياده يبيمارستانها و... م

 تواه به عواما زير ضروري است:  ي اتصال پارکينگ به شاکه معابربرا

 هم اهت با گردش ترافيک در خيابانهاي اطراف باشد. ،گردش ترافيک در داخا پارکينگ -1

 ها در زمان چراغ قرمز. عدم تداخا با ترافيک متوقف در تقاطع -2

 ها. نوعيت گردشعدم تداخا با مم -3

 هاي اطراف. بررسي اثرات ترافيک شاکه مخصوصار تقاطع -4

 راه ورودی و خروجی پارکینگ 

که مسير پيهاده را    عرض راه ورودي پارکينگ همراه با نصب عالئم هشدار دهنده به عابرين پياده در مواردي -امف

 متر تجاوز نمايد. 8ناايد از  ،نمايد قطع مي

بايست  راههاي ورودي و خرواي مي ،باشد گ داراي ورودي و خرواي مجاور يکديگر ميدر مواقعي که پارکين -ب

 متر از يکديگر ادا شوند. 3حداقا با عرض ، بوسيله يک ادول اداکننده

 متر خواهد بود. 11هاي سواره رو با عملکرد غيرمحلي حداقا هاي ورودي و خرواي از تقاطع فاصله محا -ج 

 های عمومیها در پارکینگنحوه قرار دادن محل پارک 

 در انتخاب محا و نوع ااي پارک تواه به اصول زير ضروري است:

 ه راهروهاي اصلي در امتداد طول پارکينگ قرار گيرند.1

 ه نقاط تقاطع راهرو با يکديگر حداقا باشد.2

 متر باشد. 31از ها کمتر فاصله گرده ماهيمتر و71طول مستقيم کمتراز ،ها اقت اتوماياسه براي الوگيري از3

 مشخص گردد )الوگيري از پارک غيرمجاز(.  ه سطوحي که براي پارکينگ ناايد مورد استفاده قرار گيرد با خط کش و سکو4

راننهدگان ديهد   ، هاي ساعت باشهد  ه در راهروي يک طرفه اگر اهت گردش داخلي برخالف اهت حرکت عقربه1

 بهتري دارند.

 پارکهاي مايا يکطرفه باشد.ه اريان ترافيک در راهرو و اا 6

 سطح پارکينگ شياي معادل يک يا دو درصد داشته باشد. ،ه از نظر تخليه آبهاي سطحي9
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 ضوابط و مقررات مربوط به حریم شهر -3

 محدوده حریم شهر و نقاط تعریف کننده -3-1

 ،14/11/1394مصهوب   روستا و شهرک ،قانون تعاريف محدوده و حريم شهر 2اساس تعريف ذکر شده در ماده  بر

محدوده حريم شهر عاارت از محدوده اي از اراضي پيراموني و بالفصا محدوده خدماتي شهر است که در آن شهرداري 

شهر توان کنترل و نظارت را داشته و از نقطه نظر قانوني محدوده آن ناايد بيشتر از پنج برابر محهدوده خهدماتي شههر    

 .اسي شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايدباشد و در ضمن از مرز تقسيمات سي

تقرياهار  پيشنهادي شهر( دارد کهه   هکتار 161 احتساب محدوده با) هکتار 711مساحتي بامغ بر  نودانحريم شهر 

برابر محدوده پيشنهادي شهر است اين حريم به شکا يک چند ضلعي نامنتظم مي باشد که رئوس و اضالع آن تا  3.3

عوارض طايعي و مصنوع تعيين گرديده است. مختصات ههر يهک از نقهاط حهريم در نقشهه زيهر       حد ممکن منطاق بر 

 مشخص مي باشد. 

 

 شهر حریم : جدول مختصات و مشخصات نقاط مکانیابی13 شماره جدول

 ماخذ: مطالعات مشاور
 

Y X NO Y X NO 

380314164 14101861 1 3801134 14444360 1 
380321363 14114161 2 380112864 14412064 8 
380342363 14182061 0 380424863 141304 3 
380321264 14140261 14 3802380 14110464 4 
380403264 14311264 11 380143161 14244162 1 

   380141063 14411861 4 
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 نودانر پیشنهادی شه حریم :8 شماره نقشه
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 ضوابط و مقررات عام -3-2

قهانون تعهاريف محهدوده و     2منطاق با ساختار و پيشنهادات ماده  ،نودان بطور کاما ضوابط و مقررات حريم شهر

به سه دسته فعاميهت  ، 14/11/94و تعيين ساختار سازه ها مصوب  ،روستا و شهرک و نحوه استقرار کاربريها، حريم شهر

 ابا دسته بندي است: ق مشروط و ممنوعمجاز، 

چنهين  که در اين رابطه ضوابط و مقررات عهام و فراگيهر آنهها و هم   شودپيشنهاد مي  نودانشهر  حريم در محدوده

 گردند: شرح زير ارائه  به از اين دسته ها ضوابط و مقررات خاص هر يک

 مجاز یها تیفعال -3-2-1

 عاارتنداز: ، نودانفعاميت هاي مجاز در حريم شهر 

 بصورت مکانيزه و سنتي  باغداري و اورزيکش -

 % 11کشت ديم در اراضي با شيب کمتر از -

 مترمربع 1111احداث واحدهاي مکانيزه و يا سنتي دامداري با حداکیر مساحت  -

مترمربع مشروط بهه اخهذ مجهوز از سهازمان محهيط       1111تاصره: ايجاد واحدهاي دامداري با مساحت بيش از  -

 ذيربط.  يانهاو ساير ارگ ،زيست

ايها راه  ، کمربنهدي  ،بهين شههري  ، ايجاد و احداث راهها و شاکه هاي ارتااطي اعم از برون شهري و روسهتايي  -

 .بط حفظ حريم و اراضي مجاور راههابا رعايت ضوابط و مقررات و آيين نامه ضوا، عشايري و...

سهيا  ، تأسيسات مهار سهيالب ، صنوعياستخرهاي تغذيه م، ايجاد تأسيسات آبي نظير استخرهاي آب کشاورزي-

 بندهاي انحرافي و...، بند

 تلفن و... ، آب، گاز، احداث و ايجاد خطوط انتقال نيرو و زيرساختها اعم از برق -

 1111پرورش شترمرغ و... با مسهاحت حهداکیر    ،زناورداري ،مرغداري، رهاي پرورش طيوايجاد و احداث مجتمع -

 مکانيزه مترمربع به شيوه سنتي و يا 

مترمربع مشروط بهه   1111پرورش شترمرغ و... با مساحت بيشتر از  ،مرغداري ،: ايجاد مراکز پرورش طيورتبصره

 اخذ مجوزهاي الزم از ادارات محيط زيست و ساير ارگانهاي ذيربط مي باشد. 

زمانهاي مهرتاط  ايجاد تجيهزات و تأسيسات عمومي و دومتي اهت تهأمين نيازمنهديهاي خهدماتي بها تاييهد سها       -

 اينکه تأسيسات مذکور فاقد واحدهاي مسکوني باشد.  مشروط بر

 پارکهاي طايعي -

 گلخانه و اناارهاي مربوط به تأسيسات مجاز براي اين منطقه -

تجارتي و کارگاههاي حرفه اي فقط در محدوده روستاها و متناسب بها احتيااهات   ، بهداشتي، تأسيسات آموزشي -

 منطقه حريمساکنين روستاهاي 

مرغداري و اناار و تأسيسات مربوط بهه بسهته بنهدي توميهدات     ، دامداري، تأسيسات صنعتي وابسته به کشاورزي -

 توميد و پاستوريزه کردن مواد ماني و...، کشاورزي و باغداري
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 حريم هاي طايعي و مصنوعي -

 اراضي حفاظت شده -

 و نيمه صنعتي کشتارگاههاي صنعتي -

  شهر میحر در نیزم کیتفک به ربوطم ضوابط -3-2-2

 تفکيک زمين در حريم در چهارچوب ضوابط زير امکان پذير است:

رعايت حداقا تفکيک در داخا محدوده روستاهاي داراي طرح هادي يا بهسازي طاق طرحهاي مصوب مربوطه  -

 ضروري است. 

محدوده بهر اسهاس عهرف روسهتاها و     تفکيک اراضي مسکوني واقع در محدوده کامادي روستاهاي واقع در اين  -

 ضوابط سازمانها و ارگانهاي ذيربط مجاز است.

تفکيک اراضي اهت ساير استفاده ها بايد با رعايت قوانين و ضوابط و مقررات بخش هاي ذيهربط و رعايهت اسهاس     -

 انجام گيرد.  تفصيلي - طرح اامع

هاي عملکردي مجاز در حريم شهر با رعايت  تفکيک اراضي زراعي و باغات اهت احداث ساير تأسيسات حوزه -

 مفاد قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات امکان پذير خواهد بود. 

تفکيک اراضي براي کاربريهاي مجاز وابسهته بهه ارگانههاي مختلهف )کشهاورزي ه صهنايع و...( طاهق ضهوابط           -

 ارگانهاي مربوطه صورت گيرد.

 2111صنايع وابسته به کشاورزي مانند دامپهروري و مرغهداري حهداقا     حداقا تفکيک اراضي اهت فعاميتهاي -

که بها ااهازه اداره مربوطهه و     ،هکتار مي باشد 21اراضي ديم حداقا ، هکتار 11کشاورزي ، هکتار 2باغداري  ،مترمربع

 طاق ضوابط آنها مجاز مي باشد.

متهر   9ارگهذر عهام بها عهرض حهداقا      در تفکيک اراضي هر يک از قطعات تفکيک شده بايد حداقا به يک کن -

 دسترسي داشته باشد.

عرض گذرگاهها يا اراضي با محدوديت بالعوض  ،عالوه بر رعايت دسترسي هکتار 1.1مامکين اراضي بزرگتر از  -

درصد سطح کا زمين )به از گذرگاه يا اراضي با محدوديت استفاده( يا قيمت معادل آن اهت تأمين زمهين   12حداقا 

 طاق طرح اامع خواهد بود.، فضاي ساز و باز و غيره، بهداشتي، زشيخدمات آمو

سرمايه گذاري براي تأسيسات عام اممنفعه ، مامک موظف است پيش از تفکيک قطعات پيش بيني شده در طرح -

پارکهاي محلهي و مراکهز تجهاري و... را     ،بهداشتي ،تأسيسات آموزشي، شهري از قايا احداث شاکه هاي عاور و مرور

 طاق طرح به پايان برساند.

ه سرمايه گذاري در امر تأسيسات در صورتي که از اانب مامک صورت نگيرد بايد توسط شرکتي باشد که 1تاصره 

 ضمانت ااراي تأسيسات را به وسيله شرکت مزبور تعهد کند. ،مامک

هرداري را در مهورد  بهرق و... و شه  ، موافقت مسئول تأمين آب، مامک ملک موظف است پيش از تفکيک اراضي -

 تأمين کليه تجهيزات شهري واقع در ملک مورد نظر تأمين نمايد.
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مامک موظف است به هنگام احداث تأسيسات عام اممنفعه کليه خطوط اصلي ارتااطي و تأسيسهات و تجهيهزات    -

 شهري را در رابطه با طرحهاي مجاور رعايت نمايد.

درصد سطح کا زمهين )بهدون    6هنگام تفکيک موظف است حداقا مامک به ، هکتار 1.1در اراضي کوچکتر از  -

بهداشتي و... طاق طرحهاي ، گذرگاه يا اراضي با محدوديت استفاده( يا قيمت معادل آن را اهت تأمين خدمات آموزشي

 بالعوض واگذار نمايد. بصورتتفصيلي  -اامع 

منوط به رعايت ضوابط مربوط به دستورامعما هرگونه تفکيک اراضي کشاورزي و باغات واقع در محدوده قانوني  -

 3قانون زمين شهري مي باشد. 63و  14حفظ باغات و اراضي کشاورزي موضوع مواد 

                                                           
 اانون زمین شهری 14دستورالعمل ماده  3

داخال محادوده   ااانون زماین شاهری برحساب اینکاه       14تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده  افزار و تقسیم و، ضوابق و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری
ییر یاا تعیاین کااربری موضاوع     غدرصورت نیاز به ت، ارار داشته باشند به شرح زیر تعیین و جایگزین ضوابق و مقررات ابلی می گردد. در اجرای این دستورالعمل حریماانونی یا 

 تصمیم گیری ارار خواهد گرفت.یا مرجع تصویب طرح هادی و همراه با نحوه تأمین خدمات الزم مورد  1حسب مورد در کمیسیون ماده 
 رعایت گردد. 1310در اجرای این ضوابق الزم است اانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

 :الف ا باغات داخل محدوده اانونی
 ا فضای سبز عمومی 1

اری بصورت فضای سبز عماومی نگهاداری کناد )اعام از اینکاه در طارح       باغاتی که شهرداری عالوه بر مصوبات طرحها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت درخت و سیستم آبی
 مصوب دارای کاربری باشند یا نباشند( با تصویب مراجع مربوطه به فضای سبز عمومی تبدیل شود. 

 ا باغ مسکونی8
 تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح زیر هستند. باغاتی که فااد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند اابل تبدیل به منطقه باغ ا مسکونی با ضوابق

% در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افازایش  14درصد و حداکثر سط  اشغال  84مترمربع با تراکم ساختمانی  8444افراز و تقسیم ، ا حداال تفیکیک1ا8
 :شود و طبقات بیشتر بشرح زیر داده میمساحت اطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم 

 % سط  زمین.11% با حداکثر سط  اشغال 34مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  1444تا  3444ا در اطعات 8ا8
 % سط  زمین.11% حداکثر سط  اشغال 41مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  1444ا در اطعات تفکیکی 3ا8

مترمرباع باشاد    114هستند در اطعاتی کاه ساط  اشاغال سااختمان کمتار از       1ا8مترمربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضابطه  8444باغات تفکیک شده ابلی که کمتر از  :ا1تبصره 
 مترمربع سط  اشغال در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز است. 114حداکثر تا 
 3، متر 2طبقه  8متر فاصله داشته باشد این فاصله در مورد ساختمانهای  4محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداال ، در یک طبقه : درصورت احداث ساختمان مسکونی8تبصره 
درخات   عایت کمتارین میازان اطاع   طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید با ر 4متر می باشد. احداث ساختمان با بیش از  14طبقه  4متر و  18طبقه 
 باشد.
لایکن در کاربریهاای   ، رعایت کلیاه ضاوابق ایان بناد الزامای اسات      ، واحدهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی که انتفاعی باشند، : در آن دسته از کاربریهای خدماتی مانند هتل3تبصره 

 درصد تراکم در تمام حالت بالمانع است. 41درصد سط  اشغال و  11استفاده از حداکثر ، شود خدمات عمومی که با اعتبارات دولت احداث می
هرگونه تفکیک بعادی ممناوع اسات و مراتاب بایساتی در ساند مالکیات و صاورت مجلا            3ا8و  8ا8: با استفاده از مزایای تفکیک مربوط به اطعات بزرگتر موضوع بندهای 4تبصره 

 تفکیکی اید شود.
 ا مسکونی3
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درصد از سط  باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری بصورت رایگان به شاهرداری باشاند مای توانناد باا       14که داوطلبانه مایل به واگذاری  مالکین منطقه باغ مسکونی

 :مشروط به اینکه، تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ ا مسکونی از انواع منطقه بندیهای مسکونی استفاده کنند
 هزار مترمربع کمتر نباشد. 84تی که مشترکاً بصورت یکپارچه از این ضوابق استفاده می کنند از ا سط  مجموعه باغا

 ا سهم خدمات و فضای سبز عمومی حتی االمکان بصورت یکپارچه باشد.
 :را رعایت نمایندشورایعالی شهرسازی و معماری تحت عنوان منطقه بندی مسکونی شهرها ضوابق زیر  14/8/11 ا ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه

 ا منطقه تک خانواری ا با رعایت ضوابق.1ا4
 %.144مترمربع حداکثر  1444% و با افزایش سط  اطعات به بیش از 24مترمربع و حداکثر تراکم  144افراز و تقسیم ، ا منطقه چند خانواری حداال تفکیک8ا4
 %.184مترمربع حداکثر  8444% و یا افزایش سط  اطعات به بیش از 144با تراکم مترمربع  144افراز و تقسیم ، ا منطقه آپارتمانی حداال تفکیک3ا4

هزار مترمربع باشد استفاده از ضوابق این بند فقق در صورت رعایت ضوابق منطقاه بنادی مساکونی     84: در حالتی که سط  باغات به هم پیوسته در یک نقطه شهر کمتر از 1تبصره 
 همجوار مجاز است.

ماه آنها را برای استفاده عمومی تبدیل باه   11ضی واگذار شده بر اساس این بند غیر اابل تبدیل به کاربریهای مسکونی و انتفاعی بوده و شهرداری موظف است ظرف مدت : ارا8تبصره 
بالفاصاله باا تصاویب مراجاع مربوطاه باه ساایر خادمات          پارک نموده و چگونگی را به سازمان مسکن و شهرسازی استان اطالع دهد. در صورت عدم تبدیل آنها به پارک در این مدت

 عمومی مورد نیاز شهر اختصاص خواهد یافت.
 :ب ا باغات داخل حریم استحفاظی

 هکتار 8ا حداال تفکیک 
 طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز می باشد. 8مترمربع در  114ا در هر اطعه باغ احداث یک واحد مسکونی با حداکثر سط  اشغال 

 :در باغات موجود کوچکتر از حد نصاب فوق احداث ساختمان به شرح زیر مجاز می باشد :تبصره
 مترمربع 14مترمربع حداکثر  8444ا کمتر از 

 مترمربع در دو طبقه و یک طبقه زیرزمین. 144مترمربع حداکثر سط  اشغال  1444تا  8444ا 
 و طبقه و یک طبقه زیرزمین.مترمربع در د 114مترمربع حداکثر سط  اشغال  144ا بزرگتر از 

 ز ا اراضی کشاورزی یا آیش محدوده اانونی
اسامت الاف ایان دساتورالعمل      8ناد  ا تبدیل اراضی کشاورزی که فااد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز عمومی باشند به باغ با استفاده از مقررات منطقه باغ ا مساکونی موضاوع ب   1

 نقشه درختکاری باغ نیز همراه با نقشه های تفکیکی وساختمانی به تصویب شهرداری مربوطه برسد. بالمانع است. در این صورت الزم است که
ت مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد ا تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده اانونی به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی یا هادی آنها با پیش بینی خدما8

رها موضاوع ماور    د است. کسب اجازه اطعه بندی و تفیکیک و ساختمان سازی اینگونه اراضی مشمول ضوابق و مقررات مربوط به تاأمین فضااهای عماومی و خادماتی شاه     مورد تأیی
 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود. 83/14/40
 د از ضوابق مشابه اراضی کشاورزی داخل محدوده استحفاظی استفاده نمایند.ا تاز مانی که مالکین اصد تفکیک و ساختمان سازی ندارند می توانن3

 د ا اراضی کشاورزی یا آیش داخل حریم استحفاظی
 هکتار 1ا حداال تفیکیک اراضی شالیزار 

 هکتار 14ا حداال اراضی زراعتی غیر شالیزار 
 هکتار 84ا حداال اراضی زراعتی دیم 
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مطهابق مصهوبه   ، چنانچه تغيير کاربري باغات و اراضي کشاورزي در خارج از محدوده قانوني شهرها ضروري باشد

 4امکان پذير خواهد بود. 1374/ خرداد /  31

هها اهز در    تغيير کاربري در خارج از محدوده شهرها و شهرک، منظور حفظ کاربري اراضي زراعي و باغهاه ه ب1»

 موارد ضروري ممنوع مي باشد.

در موارد ضروري تغيير کاربري اراضي و باغها به عهده کميسيوني مرکب از نمايندگان وزارتخانه ههاي   -1تاصره 

اظت محيط زيست و استانداري که در هر اسهتان زيهر نظهر وزارت اههاد     سازمان حف، و شهرسازي راه، اهاد کشاورزي

محول مي گردد و تصميمات کميسيون مزبور که وااهد آراي اکیريهت اعضها باشهد معتاهر      ، کشاورزي تشکيا مي شود

خواهد بود. و اين کميسيون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعالم نسات بهه صهدور پاسهخ    

 قدام نمايد.ا

وزارت اهاد کشاورزي است و ، مراع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها -2تاصره 

 مجاز ميااشد. ،تغيير کاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طاق ضوابطي که وازرت کشاورزي تعيين خواهد کرد

باغها و تغيير کهاربري   -مي مکلفند در موارد تفکيک اراضي زراعياداره ثات اسناد و امالک و دفاتر رس -3تاصره 

 آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها از وزارت اهاد کشاورزي استعالم و نظر وزارت مذکور را اعمال نمايند.

شتاد در مواردي که به اراضي زراعي و باغها طاق مقررات اين قانون مجوز تغيير کاربري داده مي شود ه -2ماده 

%( قيمت روز اراضي و باغهاي مذکور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير کاربري بابت عهوارض از مهامکين   91درصد )

وصول و به خزانه داري کا کشور واريز مي گردد. نحوه تقسيم ارزش اراضي موضوع ايهن قهانون توسهط وزارت امهور     

 رسيد.اقتصادي و دارايي تعيين و به تصويب هيئت وزيران خواهد 

تغيير کاربري زمين زراعي و باغ براي سکونت مامکين کم بضاعت در مساحت کوچک طاهق ضهوابط و    -1تاصره 

تعاريفي که وزارت اهاد کشاورزي مشخص مي نمايد و همچنين سهاير نيازههاي بخهش کشهاورزي و دامهي مشهمول       

 پرداخت عوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

زي مکلف است اهات توسعه شهر را حتي اممقدور در خارج از اراضي زراعهي و  وزارت مسکن و شهرسا -2تاصره 

باغها طراحي و از اراضي غيرزراعي و غيرقابا کشاورزي استفاده نمايد. تغيير کاربري اراضي و باغهاي مواود در داخها  

 1محدوده قانوني شهرها را به حداقا برساند.

اغهاي موضوع اين قانون که غيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير مامکين يا متصرفين اراضي زراعي و ب -3ماده 

به پرداخت ارايد نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها  2عالوه برامزام به پرداخت عوارض موضوع ماده  ،کاربري دهند

ور به حاس از يک به قيمت روز زمين با کاربري اديد محکوم خواهند شد. در صورت تکرار ارم عالوه بر مجازات مذک

ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. وزارت اهاد کشاورزي موظف است پرونده هاي متخلفين از اين قانون را به مرااع 

                                                           
 1134ص ، 14خرداد  31اانون حفظ کاربری زراعی و باغهای مصوب  1314، شورای اسالمی ومجموعه کامل اوانین شهرداری  -4

 تبصره می باشد که در اینجا فقق دو ماه و تبصره های مربوط به آن ذکر شده است. 1ماده و  4اانون حفظ کاربری اراضی و باغها شامل  1
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قضايي ارسال تا مرااع مذکور دستور توقيف عمليات مربوط به موارد مذکور در اين قانون را صادر و در خهارج از نوبهت   

 کم قطعي صادر نمايد.رسيدگي و بر اساس ضوابط مربوطه ح

سازمانها و موسسات و شرکتهاي دومتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شرکتها و موسسهات دومتهي    -1تاصره 

 نيز مشمول مقررات اين قانون مي باشد.، که شمول قانون نسات به آنها مستلزم ذکر نام است

ااراي اين قانون بهه تشهخيص دادگهاه صهامحه     هر يک از کارکنان دومت و شهرداريها و نهادها که در  -2تاصره 

تخطي نموده باشند به ازاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روز زمين با کهاربري اديهد و در صهورت    

سر دفتران متخلف نيز تي و شهرداريها محکوم خواهند شد. تکرار عالوه بر اريمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دوم

 تا دو سال تعليق از خدمت محکوم خواهند شد. به شش ماه

 ساخت و ساز در اراضی حریم )حریم شهر( به مربوط ضوابط -3-2-3

 گونه تأسيسات در حريم شهر فقط در صورت رعايت نکات زير مجاز است: ايجاد هر

 رعايت کليه قوانين و آيين نامه هاي مربوط به محيط زيست -

 ي ساز و الوگيري از قطع بي رويه درختان رعايت بهداشت عمومي و حفظ فضا -

قنوات و چاه هاي عميق و نيمه ، نهرهاي عمومي، تاالبها، انگا ها، رودخانه ها، رعايت حريم نسات به ااده ها -

مومه هاي  ،خطوط و شاکه ها و تأسيسات مخابراتي، خطوط و پايه هاي انتقال نيروي برق، چشمه ها و مسيا ها، عميق

ا تأسيسات عمرانهي مومهه هها و کانامههاي مجموعهه شهاکه       ينفت و پلها و تونلهاي واقع در مسير ااده ها  انتقال گاز و

 و آثار تاريخي و هابني، تأسيسات نظامي و انتظامي، سيا بند و سيا گير، تأسيسات تصفيه خانه آب و فاضالب، آبرساني

 ع ذيربطساير تأسيسات عمومي و غيره براساس ضوابط و مقررات مصوب مراا

 حفظ اراضي کشاورزي و الوگيري از واگذاري اراضي کشاورزي براي مصارف ديگر  -

رعايت ضوابط ايمني مربوط به الوگيري از خطهرات ناشهي از سهيا و طغيهان رودخانهه هها و آتهش سهوزي و          -

 م بناها ااستحک

منطقه اي استان و سهاير مرااهع    سازمان آب، برق و...( بنا بر گواهي وزارت نيرو ،تأمين تأسيسات ضروري )آب -

 ذيصالح.

 تأمين دسترسيهاي الزم متناسب با موقعيت محا و بر طاق ضوابط و مقررات طرح اامع. -

 احراز مامکيت يا ارائه سند واگذاري از اانب سازمان ذيصالح مربوطه امزامي است.  -

 وزرات راه و ترابري  منظور داشتن گذرگاه متناسب با موقعيت محا بر طاق ضوابط و مقررات -

اهت ايجاد و احداث واحدهاي صنعتي که مجوز الزم را از مرااع مربوطه گرفته اند اخذ پروانه ساخت و سهاز از   -

 طرف شهرداري نيز امزامي است.

مهي   احتساب پيلوت و زيرزمين( بالمهانع در محدوده هاي صنعتي احداث ساختمان اداري تا حد دو طاقه )بدون  -

ههاي  طاقه با پرداخت عوارض توسعه و اخهذ مجوز  4امکان افزايش طاقات تا ، صورت نياز بيش از مقدار فوقباشد. در 

 قانوني مجاز خواهد بود.
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  میحر در یاراض یکاربر یبند پهنه به مربوط مقررات و ضوابط -3-2-4

محدوده پيشهنهادي   رابرب 4( دارد که هکتار 161 پيشنهادي شهر هکتار )محدوده 969 مساحتي بامغ بر حريم شهر

اين حريم به شکا يک چند ضلعي نامنتظم مي باشد که رئوس و اضالع آن تا حد ممکن منطاق بر عوارض  .شهر است

محاظ فراوانهي شهاما اراضهي    به ، طايعي و مصنوع تعيين گرديده است. مهمترين کاربريهاي تشکيا دهنده حريم شهر

 مي باشد.  مراتعو زراعي 

ضي حريم شهر و ضوابط استقرار کاربري در مناطق مختلف آن مطابق منطقه بندي و ضوابط ارائه منطقه بندي ارا

روستا و شهرک و ، قانون تعاريف محدوده ها و حريم شهر 2حريم شهر طاق مادهاست.  شمال شده در طرح اامع ناحيه

حداث هرگونه ساختمان و تاسيسات کهه  قرار مي گيرد. نظارت بر ا نوداننحوه تعيين آنها تحت نظارت دقيق شهرداري 

به مواب طرحها و ضوابط مصوب در داخا حريم شهرها مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استیناي شههرکهاي  

صنعتي که در هرحال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستیني مي باشند به عهده شههرداري مهي   

و ادول نحوه استفاده از اراضي دراين مناطق به همراه توضهيحات مربوطهه بهه تفکيهک      باشد. نقشه اين منطقه بندي

استفاده هاي مشروط و استفاده هاي ممنوع )ناسازگار( در ادامه گزارش ارائه گرديده است. ، استفاده هاي مجاز )سازگار(

گاهي به شرح زير تقسيم بندي گرديده منطقه بعالوه نقاط سکونت 6اي گستره ناحيه به الزم به ذکر است در طرح ناحيه

 که محدوده حريم شهر بخشي از اين مناطق را شاما مي گردد:

 و باغات. کشاورزيمنطقه مناسب  –امف 

 منطقه مناسب مرتعداري. –ب 

 منطقه توريسم و گردشگري و مجوزهاي استقرار تاسيسات وابسته به توريسم. –پ 

 ايع کارخانه اي.منطقه صنعتي و محورهاي استقرار صن – ت

 نحوه استفاده از اراضي در هريک از مناطق فوق امذکر به شرح ادامه گزارش مي باشد. 

 و باغات کشاورزینحوه استفاده از اراضی در منطقه مناسب  -الف

 )استفاده های مجاز )سازگار 

 کشاورزي و شکار. -

 کاري و باغااني.کاشت محصوالت ساالنه و دائمي و سازي-

 محصوالت توام با دامداري در بهره برداري خانوار.کاشت  - 

 های مشروطاستفاده 

زناورعسا و...( در صورت عدم استقرار در منطقهه عملکهردي   ، کرم ابريشم، شترمرغ ،پرورش حيوانات نظير)گاو -

 مراتع مجاز است.

غيهر ايهن صهورت    خدمات کشاورزي و دامپروري در صورتيکه درسطوح کوچک صورت گيرد بالمانع مي باشد در-

 بايد زير نظر سازمان ذيربط و به تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استان برسد. 

 انگلداري و مرتعداري در صورت عدم امکان در منطقه عملکردي مراتع و انگلداري مجاز است.-
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رزي در امگهوي  صيد و پرورش و تکیير حيوانات آبزي در اراضي کنار رودخانه ها و عدم استفاده از حقابهه کشهاو   -

 کشت با نظر امور آب استان بالمانع است.

استخراج سنگهاي فلزي مشروط به داشتن توايه اقتصادي و زيست محيطي کهه بهه تاييهد کهارگروه مسهکن و      -

 شهرسازي استان برسد بالمانع است.

محيط زيست نمک و...( مشروط به راي حفاظت  ،خاک رسي ،استخراج ساير سنگهاي معدني نظير )شن و ماسه -

 و تاييد سازمانهاي ذيربط و حفظ حريم بالمانع است.

آب  ،کنسهانتره ، غالت و بسته بندي مواد غهذايي ، توميد مانيات ،صنايع موادغذايي وآشاميدني )کشتار دام و طيور -

 ميوه و...( در صورت عدم استقرار در منطقه صنايع و تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استان بالمانع است.

منوط به تاييد سازمان حفاظت محهيط زيسهت    23/2/71مورخه  3-173کشت و صنعت براساس مصوبه شماره  -

 بالمانع است.

انتقال و توزيع برق و گاز( در ابعاد کوچک بالمهانع اسهت در غيهر ايهن      ،تأمين برق و گاز و بخار آب گرم )توميد -

 صورت ضرورت دارد در محدوده ساير اراضي احداث شود.

 امع آوري و تصفيه و توزيع آب در صورت نياز به سطوح کوچک و تاييد سازمانهاي مربوطه.  -

 بالمانع است.، ساخت و ساز در سطوح کوچک که در ارتااط با کشتهاي منطقه باشد -

احداث ساختمان و يا قسمتهايي از آن شاما تغييرات و اضافات و تعميرات مشروط به اينکه در سطوح کوچهک   -

 بالمانع است.، هاي منطقه باشدگيرد و در ارتااط با کشتصورت 

گاز و...( در ابعاد کوچک در صورت اخذ تاييديه از سهازمانهاي ذيهربط    ،آب ،برق ،تاسيسات ساختمان )مومه کشي -

 بالمانع است.

ک احداث هتا و رستوران )اردوگاهها و محلهاي صرف غذا و...( با حفظ حريم ااده در صورتيکه در سطوح کوچ -

 شود و با اخذ تاييديه از سازمانهاي ذيربط باشد بالمانع است.

در زمينه حما و نقا و اناارداري و ارتااطات شاما حما و نقا زميني و يها از طريهق مومهه همچنهين بصهورت       -

 بزرگراه ودرمحدوده دشت نياز به توايه اقتصادي و زيست محيطي دارد.

 )استفاده های ممنوع )ناسازگار 

  استخراج نفت خام و گاز طايعي و فعاميتهاي خدمات اناي استخرااي نفت و گاز به استیناي بررسيهاي اکتشافي

 در صورت عدم امکان دسترسي از اراضي ديگر به معدن که بايد به تصويب کارگروه مسکن و شهرسازي استان برسد.

 کشهاورزي و بها تاييهد     3به استیناي اراضي دراه قاميچه و پوشاک و...(  ،توميد قامي ،توميد منسواات )ريسندگي

 ممنوع است. ،کارگروه مسکن و شهرسازي استان

    کشهاورزي کهه بهه تاييهد      3توميد پوشاک و عما آوردن و رنگ کردن پوست خزدار به استیناي اراضهي دراهه

 ممنوع است.، کارگروه مسکن و شهرسازي استان رسيده باشد

 3زين و يهراق و توميهد کفهش بهه اسهتیناي اراضهي دراهه        ، چمدان ،خت کيفدباغي و عما آوردن چرم و سا 

 ممنوع است.، کشاورزي و با تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استان
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   توميد کاغهذ و  ، توميد چوب و محصوالت چوبي و چوب پناه ه غير از مالمان ه ساخت کاال از ني و مواد حصيري

کشهاورزي و بها    3و تکیير رسانه هاي ضاط شده با استیناي اراضي دراه  محصوالت کاغذي و همچنين انتشار و چاپ

 ممنوع است.، تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استان

 رنهگ و روغهن( بهه اسهتیناي اراضهي      ، دارويي، پاک کننده ها، صنايع توميد مواد و محصوالت شيميايي )سموم

 ممنوع است.، تانکشاورزي و با تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي اس 3دراه

آارپهزي توميهد   ، سهنگ بهري  ، سيمان، سراميکي، توميد ساير محصوالت کاني غيرفلزي و محصوالت شيشه اي

آمومينيوم و ريخته گري فلزات( محصوالت فلزي فابريکي بجز ماشين آالت و ، فلزات گراناها، فوالد ،فلزات اساسي)آهن

ي نشهده و توميهد ماشهين آالت اداري و حسهابگر و محاسهااتي بهه       توميد ماشين آالت و تجهيزات طاقه بند ،تجهيزات

 ممنوع است.، کشاورزي که به تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استان رسيده باشد 3استیناي اراضي دراه 

 کشاورزي صهورت گرفتهه و بهه تاييهد      3همچنين توميد محصوالت زير به استیناي آن دسته که در اراضي دراه

 ممنوع است.، شهرسازي استان رسيده کارگروه مسکن و

 .توميد راديو و تلويزيون و دستگاههاي وسايا ارتااطي 

 ابزار دقيق و ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت. ،توميد ابزار پزشکي و اپتيکي 

 .توميد مالمان مصنوعات طاقه بندي نشده در اايي ديگر 

  مگر درسطوح کوچک و براي ايجاد اشتغال محلي که به تاييهد  بازيافت )ضايعات فلزي و غيرفلزي( ممنوع بوده

 کارگروه مسکن و شهرسازي استان رسيده باشد.

 .آماده سازي زمين به استیناي کشت و صنعتها به شکا متراکم ممنوع است 

بهراي آن شههر همخهواني    ، * موارد ممنوعه زير در محدوده شهري چنانچه با ضوابط و مقررات طرح تهيهه شهده  

 بالمانع مي باشد:، شته باشددا

 فروش و نگهداري و تعمير وسايا نقليه و موتورسيکلت و خرده فروشي سوخت. -1

 عمده فروشي و حق امعما کاري به از در مورد وسايا نقليه موتوري و موتور. -2

 گي.خرده فروشي بجز خرده فروشي وسايا نقليه موتوري و موتورسيکلت و تعمير کاالهاي شخصي و خان -3

 کرايه دادن ماشين آالت و تجهيزات بدون اپراتور و کرايه دادن کاالهاي شخصي و خانگي. -4

 3نمايشهگاهها )باسهتیناي اراضهي دراهه     ، ساير فعاميتهاي کار و کسب مانند ميادين فهروش ميهوه و تهره بهار     -1

 کشاورزي و تاييد کار گروه مسکن و شهرسازي استان(.

در غيهر آن بها نظهر سهازمان ذيهربط و تاييهد کهارگروه مسهکن و          ،ح کوچک بالمانع* موارد ممنوعه زير در سطو

 شهرسازي استان:

 فعاميت سازمانهاي داراي عضو طاقه بندي نشده در اايي ديگر. -1

 فعاميتهاي تفريحي و فرهنگي و ورزشي و توريستي. -2

 ساير فعاميتهاي خدماتي. -3

 خانوارهاي معمومي داراي مستخدم. -4
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 شرکتها و کارخانه ها. ،اتر مرکزيدف -1

 ادارات مرکزي بنيادها. -6

 هاي برون مرزي.سازمانها و هيئت -7

 نحوه استفاده از اراضی در منطقه مناسب مرتعداری: – ب

 های مجاز )سازگار(استفاده 

 زناور عسا و...(.، کرم ابريشم، شتر مرغ، پرورش حيوانات )گاو 

 ري در بهره برداري هاي خانوار.کاشت محصوالت توام با دامدا 

 .خدمات کشاورزي و دامپروري 

 .انگلداري و مرتعداري 

 .صيد پرورش و تکیير حيوانات آبزي 

 نمک و...(. ،خاک رسي ،استخراج ساير سنگهاي معدني )شن و ماسه 

 کنسهانتره ، اد غهذايي بسهته بنهدي مهو   ، غالت، توميد مانيات ،صنايع مواد غذايي و آشاميدني )کشتار دام و طيور، 

 آبميوه و نوشابه و...(.

 خاک رسي و نمک و...(.، استخراج ساير سنگهاي معدني )شن و ماسه 

 .توميد محصوالت از توتون و تنااکو ه سيگار 

 .توميد کاغذ و محصوالت کاغذي 

 توميد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسااتي در صورت نياز به سطوح کوچک مجاز است. 

 .توميد راديو وتلويزيون و دستگاهها و وسايا ارتااطي در صورت نياز به سطوح کوچک مجاز است 

 ابزار دقيق و ساعتهاي مچي و انواع ديگر ساعت.، توميد ابزار پزشکي و اپتيکي 

 .توميد مالمان و مصنوعات طاقه بندي نشده در ااي ديگر 

يست.کشت و صنعت با تاييد سازمان حفاظت محيط ز 

 انتقال و توزيع برق و گاز ( در مسير آبراهه و محدوده هاي پر باد و دره ،آب گرم )توميد تأمين برق و گاز و بخار-

 هاي باريک استقرار توربين بادي و آبي پيشنهادمي شود.

 آب و گاز و...(.، برق، تاسيسات ساختمان )مومه کشي 

 ي صهرف غهذا و...( بها در نظهر داشهتن حفهظ حهريم و دوري از        ها ها و محا احداث هتا و رستوران )اردوگاه

 هاي خطر.محدوده

 صورت احداث بزرگراه نياز به مطامعات ارزيابي دارد. نقا زميني که در نقا ازطريق مومه و حما و حما و 

 .فعاميتهاي تفريحي و فرهنگي و ورزشي و توريستي 

 های مشروطاستفاده 

اي خاک فرسايش پذير و شياهاي تند )باستیناء درختکاري( مجاز نيست. کشاورزي و شکار در محدوده ه 
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 و  ي که در مساحتهاي کوچهک انجهام گيهرد   کاشت محصوالت ساالنه و دائمي و سازيکاري و باغااني در صورت

 مجاز است. ، درحد رفع نيازهاي چند خانوار باشد

 يست محيطي )تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استخراج سنگهاي فلزي مشروط به داشتن توايه اقتصادي و ز

 استان( مجاز است.

    فعاميتهاي صورت گرفته به شرح زير در منطقه مناسب مرتعداري در صورتي که در محدوده شهر انجهام پهذيرد

 در غير اين صورت نياز به تاييد سازمانهاي ذيربط دارد.، مجاز بوده

 پوشاک و...(. ،اميچهتوميد قامي و ق ،توميد منسواات )ريسندگي -

 عما آوردن و رنگ کردن پوست خزدار. ،توميد پوشاک -

 دباغي و عما آوردن چرم و ساخت کيف و چمدان و زين و يراق و توميد کفش. -

 ساخت کاال ازني و مواد حصيري. ،توميد چوب و محصوالت چوبي و چوب پناه ه غير از مالمان -

 ط شده مشروط به اخذ تاييديه سازمانهاي مربوطه.انتشار و چاپ و تکیير رسانه هاي ضا 

 :توميد محصوالت ذکر شده زير با تواه به وضعيت اغرافيايي ناحيه نياز با ارزيابي دقيق دارد 

 رنگ و روغن و...(. ،دارويي ،پاک کننده ها ،صنايع توميد مواد و محصوالت شيميايي )سموم -

 توميد محصوالت الستيکي و پالستيکي. -

 آارپزي و...(. ،سنگاري ،سيمان ،سراميکي ،وميد ساير محصوالت کاني غيرفلزي )محصوالت شيشه ايت -

گري فلزات(.ريخته، آمومينيوم، فلزات گراناها، فوالد، توميد فلزات اساسي )آهن -

، برندهآالت ، اناارها، توميد محصوالت فلزي فابريکي بجز ماشين آالت و تجهيزات )محصوالت فلزي ساختماني -

 مومدهاي بخار...(.

 توميد ماشين آالت و تجهيزات طاقه بندي نشده در اايي ديگر. -

 توميد وسايا نقليه موتوري و تريلر و نيمه تريلر در صورت نياز به سطوح کوچک و تاييديه سازمانها. -

  زيست محيطي.بازيافت )ضايعات فلزي و غيرفلزي( مشروط به حفظ حريم شهر و فعاميت و رعايت ضوابط 

   آماده سازي زمين و احداث ساختمان و يا قسمتهايي ازآن شاما تغييرات و اضافات و تعميرات درصورت توايهه

 کافي و عدم امکان در منطقه نساتار مناسب مرتعداري.

 :فعاميتهاي زير با حفظ حريم کانونهاي امعيتي و رعايت ضوابط محيط زيست مجاز است 

 تحقيق و توسعه. -

 دفاعي و انتظامي(. ،اداره امور عمومي و دفاع و تأمين ااتماعي ااااري)خدمات مهندسي -

 آموزش و خدمات مرتاط با آن. -

 بهداشت و مددکاري ااتماعي )خدمات بهداشت و درمان و دامپزشکي(. -

ضهوابط و   رعايهت دقيهق  امع آوري فاضالب و دفع زبامه و بهداشت محيط و ساير فعاميتهاي مشابه مشروط بهه  -

 انجام ارزيابي اثرات.

 .فعاميتهاي تفريحي و فرهنگي و ورزشي و توريستي در صورت عدم استقرار در محدوده پرخطر 
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 )استفاده ممنوع )ناسازگار 

.استخراج نفت خام و گاز طايعي و فعاميتهاي خدماتي اناي استخرااي نفت و گاز باستیناي بررسيهاي اکتشافي

صنايع پتروشيمي و سوخت هاي هسته اي با رعايت دقيق ضوابط و انجهام ارزيهابي    ،نفت احداث پااليشگاههاي

اثرات ممنوع است.

 توميد ماشين آالت مومد و انتقال برق و دستگاههاي برقي طاقه بندي نشده در اايي ديگر با رعايت دقيق ضوابط

و انجام ارزيابي اثرات ممنوع است.

  تقال برق و دستگاههاي برق طاقه بندي نشده در اهايي ديگهر بها رعايهت دقيهق      توميد ماشين آالت مومد و ان

ضوابط و انجام ارزيابي اثرات ممنوع است.

    عمده فروشي و خرده فروشي و تعمير وسايا نقليه موتوري به شرح زير ممنوع بوده مگر در محهدوده شههري و

ن شهر همخواني داشته باشد و در حريم و خارج از حريم با براي آ ،چنانچه با ضوابط و مقررات طرح تهيه شده ،روستايي

بالمانع است.، تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استان

 فروش و نگهداري و تعمير وسايا نقليه موتورسيکلت و خرده فروشي سوخت خودرو. -

 عمده فروشي و حق امعما کاري بجز در مورد وسايا نقليه موتوري و موتورسيکلت. -

 روشي وسايا نقليه موتوري و موتورسيکلت و تعمير کاالهاي شخصي و خانگي.خرده ف-

محورهگای استقرارتأسیسگات    گردشگگری و  نحوه استفاده از اراضی در مناطق توریسم و-پ

 وابسته به توریسم:

 )استفاده های مجاز)سازگار 

مرتعداري.، انگلداري 

.صيد و پرورش و تکیير حيوانات آبزي 

 اردوگاهها و محلهاي صرف غذا( با در نظر گرفتن حرايم و دوري از محدوده هاي خطرهتا و رستوران( 

 .حما و نقا از طريق مومه و حما و نقا زميني در صورت احداث بزرگراه نياز به مطامعات ارزيابي دارد 

 نمايشگاهها و بازارچه ها.، هاي کار و کسب مانند ميادين فروش ميوه وتره بارفعاميت -

 وزش و خدمات مرتاط با آن.آم 

 .فعاميتهاي تفريحي وفرهنگي و ورزشي و توريستي 

 های مشروط:استفاده 

شکار و انگلداري خدمات زير مشهروط بهه آنکهه در سهطح کوچهک و      ، در زمينه فعاميتهاي مربوط به کشاورزي

 مجاز مي باشد: ،محدود با رعايت ضوابط دستگاههاي ذيربط باشد

 کشاورزي و شکار. -

 کاشت محصوالت ساالنه و دائمي و سازيکاري و باغااني. -

 زناورعسا و...(.، کرم ابريشم، شترمرغ، پرورش حيوانات )گاو -
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 خدمات کشاورزي و دامپروري. -

           استخراج سنگهاي فلزي مشروط بهه داشهتن توايهه اقتصهادي و زيسهت محيطهي )تأييهد کهارگروه مسهکن و

 شهرسازي استان( مجاز مي باشد.

 نمک و...(مشروط بهه رأي حفاظهت محهيط زيسهت و     ، خاک رسي، استخراج ساير سنگهاي معدني )شن و ماسه

 تأييد سازمانهاي ذيربط و حفظ حريم بالمانع است.

 فعاميتهاي مربوط به ساختمان به شرح زير مشروط به ارتااط با صنعت گردشگري مجاز مي باشد:-

 ساختمان. -

 آماده سازي زمين. -

 ساختمان و يا قسمتهايي از آن شاما تغييرات و اضافات و تعميرات.احداث  -

 گاز و...(.، آب، تاسيسات ساختمان )مومه کشي برق -

فعاميتهاي پشتيااني و کمکي حما و نقا و فعاميتهاي آژانسهاي مسافرتي و اناارداري مشروط بهه اخهذ مجهوز از    -

 ارگانهاي ذيربط مجاز مي باشد.

خذ مجوز از ارگانهاي ذيربط مجاز مي باشد:خدمات زير به شرط ا 

 کرايه دادن ماشين آالت و تجهيزات بدون اپراتور و کرايه دادن کاالهاي شخصي و خانگي. -

 بهداشت و مددکاري ااتماعي )خدمات بهداشت و درمان و دامپزشکي(.-

 تحقيق و توسعه مشروط به اخذ مجوز از سازمان مسکن و شهرسازي بالمانع است. -

 بهداشت و مددکاري ااتماعي. -

 ساير فعاميتهاي خدماتي. -

 ناسازگار(های ممنوع استفاده( 

هاي اکتشافي.تخرااي نفت و گاز باستیناي بررسيطايعي وفعاميتهاي خدماتي اناي اساستخراج نفت خام وگاز 

 ت طهرح تهيهه شهده   چنانچه با ضوابط و مقهررا ، فعاميتهاي زير ممنوع است مگر در محدوده شهري و روستايي، 

 ،براي آن شهر يا آن روستا همخواني داشته باشد و در حريم و خارج از حريم با تاييد کارگروه مسکن و شهرسازي استان

 بالمانع مي باشد. 

فروش و نگهداري و تعمير وسايا نقليه و موتورسيکلت و خرده فروشي سوخت خودرو. -

 وسايا نقليه موتوري و موتورسيکلت. عمده فروشي و حق امعما کاري بجز در مورد -

 خرده فروشي بجز خرده فروشي وسايا نقليه موتوري و موتورسيکلت وتعمير کاالهاي شخصي وخانگي. -

.فاضالب و دفع زبامه و بهداشت محيط و ساير فعاميتهاي مشابه 

 .ادارات مرکز بنيادها 
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 )مورد عمل در تمام یا بعضی از مناطق( مقررات مشترک -4

 مغایرتهای اساسی -4-1

مغايرت اساسي عاارت است از هر گونه انحراف و تغيير ماهوي از اساس طهرح اهامع، بهه بيهان ديگهر مجموعهه       

 گردد.  تغييرات بنيادين که در راستاي دستيابي به اهداف طرح اامع نااشد، بعنوان مغايرت اساسي محسوب مي

 :اساس طرح جامع 

شورايعامي شهرسازي و معماري  23/12/63عما تشخيص اساس طرح اامع مصوبه دستورام« ب»با استناد به بند 

 اساس طرح اامع در برگيرنده عناصر ذيا است. 

 ساخت شهر -1

بيني شده در طرح اامع باشهد و هرگونهه    تغيير در شکا و ساخت شهر بايد متناسب با اهات و شکا توسعه پيش

 گردد.  ه و خودبخودي يا ناپيوسته مغايرت اساسي تلقي ميبرنام هاي بي تغيير ساخت شهر ناشي از توسعه

 کاربریهای اصلی -2

تغيير در عناصر اصلي کاربري شاما کاربريهاي عمده و موثر در ساخت شهر میا مسکوني، تجاري، فضاي ساز و 

 شاکه معابر مغايرت اساسي محسوب شده و نياز به تصويب شورايعامي شهرسازي و معماري خواهد داشت. 

 شبکه ارتباطی -3

حذف يا اضافه نمودن شاکه ارتااطي و تغيير سلسله مراتب شاکه شاما شرياني دراه يک و دو )اصلي و فرعهي(  

 شود.  بايد متناسب با طرح اامع بوده و تغيير نقش و اابجايي آنها بعنوان مغايرت اساسي محسوب مي

 حدود کلی تراکم و جمعیت شهر -4

بيني انجام شده در افق طرح قابا تحقق خواههد بهود و افهزايش تهراکم امعيتهي و       شامعيت شهر متناسب با پي

شود، بعنوان  بيني طرح اامع مغاير با اساس طرح اامع شناخته مي ساختماني در محدوده محالت و نواحي، فراتر از پيش

ها را بدناال خواهد داشت،  هدرصد که افزايش تراکم امعيتي در اين محدود 191میال افزايش تراکم ساختماني بيش از 

 گردد.  تا افق طرح اامع ممنوع بوده و در صورت وقوع مغايرت اساسي تلقي مي نوداندر شهر 

 محدوده و حریم شهر -5

افزايش و کاهش سطوح محدوده و حريم شهر، پس از تصويب شورايعامي شهرسازي و ابالغ آن بعنهوان مغهايرت   

 گردد. اساسي تلقي مي

 های کاربریهای اصلی انهسطوح و سر -6

و محالت مختلف شهر محاساه گرديده شهر بيني شده در طرح اامع متناسب با امعيت  هاي پيش سطوح و سرانه

و ايجاد تغييرات اساسي از امله کاهش يا افزايش يک کاربري اصلي که منتج بهه کهاهش سههم کهاربري ديگهري در      

 گردد.  لقي ميمحدوده شهري گردد، مغايرت با اساس طرح اامع ت
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 سازی با طرحهای جامع آماده مطابقت کلیه طرحهای تفصیلی و -7

سازي زمين صرفار  برابر مصوبات شورايعامي شهرسازي و معماري تهيه و تصويب هر گونه طرحهاي تفصيلي و آماده

سهعه مغهايرت   ههاي مصهوب تو   در قامب طرحهاي اامع عملي بوده و هرگونه مغايرت نسات به کاربريها و يها محهدوده  

 اساسي محسوب شده و تصويب آن در اختيار شورايعامي شهرسازي و معماري خواهد بود. 

 

 تفسیر مرزهای تقسیمات شهری  -4-1-1

در تعيين مرز تقسيمات شهري کوشش شده است از عوارض و عناصهر تشهخيص ماننهد معهابر، حهدود مامکيتهها،       

انچه ابهامي در تشخيص مرز تقسيمات شهري واود داشته باشد سازمان رودخانه، نهر و.... استفاده شود. در هر حال چن

 1مجري طرح مرز قابا تشخيص را منطاق با حدود پيشنهادي نواحي و محالت تهيه و پس از تصويب کميسيون ماده 

 مورد استفاده قرار خواهد داد. اين اقدام، مشابه تعيين خط پروژه معابر مي باشد.

 به کسب مجوز )پروانه ساختمانی( از شهرداری ندارند مواردی که نیاز -4-1-2

تعميرات غيراساسي در ساختمان که طاق تعاريف باعث افزايش سطح زيربنا و تعيين نوع استفاده سهاختمان يها    -

 تغيير تعداد واحدهاي مسکوني يا غيرمسکوني نگردد.

 قطعات و کاربریهای ناهماهنگ -4-1-3

به دو گروه تقسيم مي گردند: گروه اول قطعات و کاربريهايي کهه حضورشهان در    اين قطعات و کاربريها بطورکلي

شهر باعث مزاحمت کاربريهاي همجوار است، و به اين علت انتقامشان به مکانهاي پيش بيني شده ضروري است. گروه 

نهها تغييراتهي را اههت    دوم قطعات و کاربريهايي است که باقي خواهند ماند و به مرور شرايط ناشي از ااراي طرح در آ

 انطااق با وضعيت اديد فراهم خواهد کرد.

 قطعات تفکیک شده و به ثبت رسیده قبلی و نحوه ساختمان در آنها 

چنانچه مساحت اين قطعات از حداقا مساحت تفکيکي اعالم شده در اين مجموعه کمتر باشد و امکان تجميهع   -

داشته باشد مي توانند با رعايت ضوابط ساخت، اقهدام بهه سهاختمان    هاي مجاور و افزايش مساحت آنها واود ن با پالک

 نمايند.

 ساختمانهایی که از قبل آغاز شده اند 

اين نوع ساختمانها چنانچه از حد مجاز تراکم سهاختماني کمتهر باشهند و مسهائا فنهي سهاختمان ااهازه دههد،          -

 درخواست افزايش بنا تا حد مجاز را بنمايند.

 اربریهایی ناهماهنگ و محدودیتهای مربوط به آنشرایط ادامه کار ک 

 ادامه کار چنين کاربريهايي در صورت دادن تعهد ماني بر تغييرات الزم يا اا بجايي بالمانع خواهد بود. -
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 ایط ساختمان در تقاطع شبکه های ارتباطیشر -4-1-4

هاي واقع در تقاطع شاکه هاي ارتااطي در طراحي ساختمانهاي مشرف بهه تقهاطع مهي    شرايط ساختمان در زمين

 بايست رعايت معماري ساختمانهاي ناش شده باشد و از هماهنگي کافي با يکديگر برخوردار باشند.
 ... یوارها ود، مقررات مربوط به ارتفاع حصارها -4-2

متهر بايهد بصهورت     1.1متر مي باشد و باقيمانده ارتفاع تا حداکیر  1.1(ديوار فضاهاي باز و ساز عمومي حداکیر 1

 مشاک يا نرده فلزي يا چوبي باشد.

 ( محوطه هاي تاريخي بايد به وسيله نرده کوتاه )حداکیر يک متر( ديوارکشي شوند. 2

 يا مشاک در موارد فوق با استفاده از گياهان مجاز خواهد بود. ( پوشاندن قسمتهاي نرده کشي نشده3

متر تعيهين   1.9( حداکیر ارتفاع ديوارهاي ااناي با ساخت وساز در محوطه هاي باز ساختمان از کف معار مجاور 4

 مي گردند.

کلي پيشنهاد مي ( در موارد استینايي در مورد محدوديتهاي حياط، ميزان عقب نشيني و محدوديتهاي ارتفاع بطور1

 گردد که ساختمانها متناسب با ارتفاعشان از بَر قطعات عقب نشيني داشته باشند.

 ضوابط مربوط به احداث پارکینگ های مشترک و عمومی -4-3

 در کاربريهاي مختلط، در هر بخشي ضابطه پارکينگ مربوط به همان بخش )منطقه( بايد رعايت گردد. -

تمانهاي مسکوني بيش از دو واحد، ميزان پارکينگ موردنياز براي هر واحد مسکوني در منطقه مسکوني براي ساخ-

 برابر با يک درصد سطح زيربناي همان واحد مسکوني است.

 منازل مسکوني وياليي تک واحدي يا دو واحدي تا دو طاقه، نياز به احداث پارکينگ ندارند.-

 از است.پيش بيني ورودي پارکينگ از فضاي باز ساختمان مج -

 در صورتيکه پارکينگ در ساختمان پيش بيني شود، سطح اين قسمت ازء تراکم محاساه نخواهد شد. -

متر باشد )که  31از هر خيابان فقط يک راه ورودي پارکينگ مجاز است مگر در صورتي که طول زمين بيش از  -

 در اين صورت مي تواند از دو ورودي پارکينگ استفاده نمايد.(

 متر کمتر باشد. 111ورودي و خرواي پارکينگهاي عمومي از تقاطع خيابانها ناايد از  حداقا -

با تواه به نحوه استقرار اتومايا و زاويه آن ابعاد و اندازه هر يک از محلهاي پارک اتومايها و عهرض راه عاهور    -

 مطابق با استانداردهاي طراحي پارکينگ بايد در نظر گرفته شود.

 اراي دسترسي مستقيم به طاقات باشد )پله و آسانسور(پارکينگ بايد د -

 مترمربع است. 21حداقا فضاي پيش بيني شده اهت پارکينگ با در نظر گرفتن مسيرهاي تردد و مانور  -

در صورتيکه ساختماني بداليا فني قادر به تأمين فضاي الزم براي پارکينگ نااشد براي آن تعداد از واحدها که -

 کينگ تأمين نشده، عوارض حذف پارکينگ محاساه خواهد شد.در ساختمان پار
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 تعرفه عوارض حذف پارکینگ -4-3-1

اين عوارض هنگام صدور پروانه احداث ساختمان در موارديکه امکان تأمين پارکينگ براي ساختمانها واود نداشته 

 64عامالتي ساختمان موضوع ماده برابر ارزش م 3باشد به ازاء هر مترمربع فضاي حذف شده پارکينگ عوارضي معادل 

 ارزش روز ساختمان تجاوز نکند، تعلق خواهد گرفت. 1.3قانون مامياتهاي مستقيم، مشروط بر آنکه از 

 اين موارد عاارتند از:

متر و بيشتر قرار داشته و دسترسهي بهه محها اتومايها رو      41ساختمان در بر خيابانهاي سريع امسير به عرض  -

 نداشته باشد.

متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محها اتومايها رو    21متري خيابانهاي به عرض  111اختمان در فاصله س -

 نداشته باشد.

 ساختمان در محلي باشد که ورود اتومايا مستلزم قطع درختان کهن باشد. -

 د.ساختمان در بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم، امکان عاور اتومايا نااش -

 6ساختمان در معابري واقع شده باشد که شيب آن از نظر فني براي احداث پارکينگ مناسب نااشد. -

شهرداري موظف است کليه واوه دريافتي بابت عوارض حذف پارکينگ را منحصرار اهت پارکينگهاي عمهومي   -

 در قامب بوداه مصوب، ساميانه به مصرف برساند.

از تصويب طرح اامع ساخته شده و محا پارکينگ به استفاده هاي ديگر تاديا ساختمانهاي تجاري که از قاا  -

شده است، الزم است بهاي پارکينگ به شهرداري پرداخت گردد و در مقابا، شهرداري موظف است در همهان منطقهه   

 پارکينگ مورد نياز اين ساختمانها را تأمين نمايد.

 مقررات تخریب -4-4

تفصيلي مورد حفاظت قرار دارند، مجاز به تخريب نيستند، مگر آنکه بعلت  -طرح اامع کليه ساختمانهايي که در  -

فرسودگي زياد نگهداري آنها از نظر ايمني مجاز نااشد که در اين صورت با کسب مجوز از طرف مرااع مربوطه تخريب 

 آنها مجاز مي باشد.

خيابانها و درختان و اثاثي که اناهه مامکيهت   هرگونه صدمه به تأسيسات شهري، آسفامت، ادول بندي اويها و  -

 عمومي دارد، طاق مقررات شهرداري مشمول اريمه خواهد شد.

نظارت بر کليه عمليات تخريب به عهده شهرداري و با نظارت مأمور مربوطه خواهد بود. ضروري است که اواز  -

 تخريب به وسيله مامک اخذ گرديده باشد.

حدوده حفاظت شده نيستند و قابا استفاده نمي باشند با کسب مجهوز شههرداري   تخريب ساختمانهايي که در م -

 بالمانع است.

مامکيني که اقدام به تخريب مي کنند بايد کليه مسائا ايمني را رعايت نموده و قاا از تخريهب دور سهاختمان،    -

 حريم ايجاد نمايند.
                                                           

 ت شورای شهرسازی استان می باشد.* تعیین ضوابق شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صالحی 4
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ملک و صدمه زدن به تأسيسات شههري الهوگيري   در هنگام تخريب بايد از قطع درختان چه در داخا يا خارج  -

 شود.

 محا تخريب شده بايد طي مدت مقرر از طرف شهرداري پاکسازي گردد. -

 مقررات کلی -4-5

 مقررات مربوط به نماسازی ساختمانها -4-5-1

کليه سطوح خاراي ساختمانها که مشرف به فضاي باز )حياط هاي اصهلي، فرعهي( يها بهه گهذرگاهها و معهابر        -

عمومي است، نماي شهري محسوب شده و الزم است به مصامح مرغوب که با شرايط قديمي و خصوصهيات فرهنگهي   

 محيط هماهنگي داشته باشد، به طرز مناسب و زياا نماسازي شود.

تاصره: اين مقررات به منظور بهاود بخشيدن به سيماي کلي شهر از طريق رعايت نماسازي کليه ساخت و سهازها  

شهر تدوين گرديده، و بديهي است که شهرداري تا قاها از پايهان نماسهازي و تأييهد آن از طهرف نهاظر و        در محدوده

 کارشناسان شهرداري از صدور پايان کار خودداري خواهد نمود.

 مقررات مربوط به ایستایی و مقاومت ساختمان -4-5-2

روانه سهاختماني يها نوسهازي مهي نماينهد      رعايت ضوابط و مقررات زير براي کليه ساختمانهاي شهر که تقاضاي پ

ضروري است. اين ضوابط و مقررات بر اساس آيين نامه هاي مواود و ضوابط تعيين نيروهاي حاصا از زمزمه پيشهنهاد  

شده و شهرداري مکلف است بر اين مانا کليه ضوابط الزم را براي انواع ساختمانها و در پهنه هاي مختلهف تهيهه و در   

 ن احداث قرار دهد.اختيار متقاضيا

رعايت اصول استحکام بنا در هر ساختمان امزامي است. تأمين ايمني ساختمانها در مقابا زمزمه بر اساس آخرين  -

مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن وزارت مسهکن و   92نشريه شماره  2911استاندارد آيين نامه »استانداردهاي مواود 

 ، خواهد بود.«شهرسازي

 اري و سازه کليه ساختمانها بايد به تصويب شهرداري برسد.نقشه هاي معم -

 رعايت ضوابط زير براي احداث ساختمان ضروري است. -

با تواه به اين امر که نيروها يا ارتعاشات ناشي از زمزمه از طريق خاک زير ساختمان به زمين منتقا مي گهردد،   -

را داشته باشد، مذا ضروري است در محاساات مربوط بهه سهازه    خاک زير ساختمان بايد قابليت مقاومت در مقابا نيروها

ساختمانها مقاومت خاک و تحما زمين و امور فني و اارايي پي سازي و کُرسي چيني و چگونگي اتصال صحيح پي ها 

 به ديوارها و پوششها رعايت گردد.

ان برنامه و بوداه و يا موسسهه  ااراي ساختمانها بايد منطاق بر مشخصات عمومي فني ارائه شده از سوي سازم-

 تحقيقات و استاندارد و آيين نامه هاي ايستايي و محاساات فني صورت پذيرد.

اضافه نمودن يک يا چند طاقه اضافه اشکوب در صورتي مجاز است که ابعاد ستونها و ديوارها و مقاومت پي ها  -

ه باشد در غير اينصورت ضمن تقويت کاما به نحوي که در طاقات پايين کافي بوده و در مقابا زمزمه ايمني کافي داشت

 اوابگوي مسائا فني باشد افزودن اشکوب مجاز خواهد بود.
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اصوالر از همجواري ساختمانهاي با ارتفاع متفاوت و چسايده به هم بايد پرهيز شود، زيرا ساختمانهاي بها ارتفهاع    -

هم ارتعاش نداشته و مواب ضربه زدن به يکديگر مي شوند. مختلف در زمان وقوع زمزمه با واکنشهاي مشابه نسات به 

 مذا اين حامت در صورتي مجاز است که مسائا فني به نحو مقتضي حا و فصا گرديده است.

در ساختمانهاي بلند ستونهاي ااناي بايد بگونه اي انتخاب شوند که در اثر ايجاد نيروهاي محوري زياد در آنها و -

 در ساختمانها کمانه نکرده و نشکنند.بروز منگرهاي واژگوني 

خاک زير ساختمان بايد بصورت يکنواخت و با مقاومت يکسان در آيد، زيرا در صورتيکه قسمتي از آن بهر روي   -

خاک سخت و مقاوم و بخش ديگري بر روي خاک نرم يا دستي قرار گيرد، ساختمان در اثر ارتعاشهات ناشهي از زمزمهه    

 کرده و تنشهاي اضافي مواب فروريزي ساختمان مي گردد.بصورت غير يکنواخت نشست 

از قرار دادن ناوداني چدني، يا مومه هاي هواکش و دودکش ها و امیال آنها در داخا تيرها، ستونها يا قسهمتهاي   -

 حمال ديوارها بنحويکه مواب کاهش مقاومت ساختمان گرددد، بايد خودداري گردد.

هرداري بايد همراه با نقشه هاي سازه بهوده و بهه تصهويب شههرداري برسهد.      طرحهاي معماري ارائه شده به ش -

احداث ساختمان بايد تحت نظارت مهندسين ناظر معمار يا سازه که نظهارت مسهتمر بهر حُسهن ااهراي کليهه عمليهات        

، تها ضهريب   مربوطه، بويژه در امر استفاده از مصامح و رعايت مرغوبيت مصامح و ااراي فني داشته باشند صورت پهذيرد 

 ايمني ساختمان را در مقابا زمزمه باال بارد.

شهرداري بايد با تواه به سيستم کنترل پروژه ها از نظر ايمني در مقابا زمزمه، امکانات و ارتااطات کافي بهراي   -

تجارب  اطالع رساني در اين خصوص براي عموم فراهم نمايد. در اين زمينه برگزاري سمينارهاي آموزشي با استفاده از

 آوردها را در اختيار عموم قرار دهد.دست اندرکاران از طريق وسايا ارتااط امعي ضروري است تا آخرين دست

* تاصره: مهندسين ناظر که ساختمانهاي مسکوني را نظارت مي نمايند بايسهتي پهس از پايهان عمليهات اارايهي      

اري ارائه نمايند. بديهي است شهرداري، قاا از دريافت تأييديه کتاي خود را دال بر حسن ااراي کليه عمليات به شهرد

 تأييديه کتاي مهندسين ناظر )داراي پروانه اشتغال رسمي( از صدور پايان کار خودداري خواهد نمود.

 مدارک مورد نیاز جهت تفکیک اراضی 

شههرداري   مدارک مورد نياز اهت درخواست تفکيک اراضي که در موقع درخواست بايستي توسط متقاضهي بهه   -

 ارائه گردد به شرح ذيا پيشنهاد مي گردد:

 شهر که موقعيت دقيق زمين مورد تفکيک از طرف متقاضي بر روي آن مشخص شده باشد. 1.2111نقشه  -

)در مورد زمينهاي برابر يک هکتار و بيشتر( که  1.1111)در مورد زمينهاي کمتر از يک هکتار( يا  1.111نقشه  -

ت مربوط به تفکيک اراضي در آن رعايت شده و ابعاد زمين، مساحت کا زمين و قطعات تفکيکي، کليه ضوابط و مقررا

عرض معار همجوار آنها، و اسامي آنها، عرصه و اعيان مواود زمين با ذکر عملکرد تک تک ساختمانها و همچنين تعداد 

امضاء مهندس داراي پروانهه اشهتغال    طاقات ساختمان )در صورت واود( بر روي آن دقيقار مشخص گرديده باشد.که به

 (.شهرسازمعتار در اين زمينه رسيده باشد )مهندس طراح شهر يا 

 چنانچه زمين مورد تفکيک داراي شيب باشد. شيب و نقاط ارتفاعي زمين نيز بايد روي نقشه مشخص گردد. -
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ديگر و همچنين اصها اسهناد    فتوکپي از کليه صفحات سند مامکيت رسمي زمين و يا مدارک قانوني قابا قاول -

 مذکور اهت مقايسه و کنترل آنها.

درخواست کتاي متقاضي اهت تفکيکي اراضي مورد نظر )نمونه آن مي توانند توسط شهرداري تنظيم و تکیيهر   -

 گرديده و در اختيار متقاضيان قرار گيرد.(

ن بايستي کليهه عهوارض و پرداختههاي    متقاضي يا مامکين يا وکالي قانوني آنها، در موقع تقاضاي تفکيک زمي -

را ضهميمه مهدارک و فهرم     برگهاي مفاصا حساب مربوطهه معوقه و ااري معمول و مصوب را در مورد زمين بپردازند و 

 درخواست ارائه دهند.

 مدارک موردنیاز جهت صدور پروانه ساختمانی 

 زير مي باشد: مدارک مورد نياز براي تشکيا پرونده و صدور پروانه ساختماني به شرح -

 شهر مشخص شده باشد. 1.2111موقعيت دقيق ملک که بر روي نقشه به مقياس  -

 از موقعيت ملک و زمين نسات به معابر دسترسي و قطعات مجاور. 1.111کروکي به مقياس  -

ه و فتوکپي کليه صفحات سند مامکيت رسمي و يا مدارک قانوني ديگر همراه با اصا سند مذکور بمنظور مقايس -

 کنترل آنها.

 فتوکپي برگهاي مفاصاحساب عوارض و مامياتها و ساير مدارک الزم طاق قوانين و مقررات شهرداري. -

هاي کليه طاقات، مقاطع ساختمان حداقا در دو برش )يکي از شاما: نقشه 1.111هاي معماري به مقياس نقشه -

 مود بر هم آن را نمايش مي دهد )از هر کدام سه نسخه(.ها(، کليه نماهاي مشرف به معار که حداقا دو نماي عپله

گذاري، قيرريزي طاقات، نمايش باد بندها به مقياس حاشهيه و ازئيهات   نقشه هاي سازه شاما پالن پي، ستون -

 از هر کدام يک نسخه(. 1.21و  1.11ااراي اسکلت ساختمان به مقياس )

 کپي پروانه اشتغال به کار مهندسين سازه.اظر و در صورت نياز ن مشاور يا نکپي پروانه اشتغال به کار مهندسي -

 نسخه تهيه گردد و به شهرداري ارائه شود. 3: کليه مدارک فوق امذکر مي بايد در 1* تاصره 

 : کليه نقشه ها و اوراق پرونده مي بايد به امضاء مسئول صدور پروانه برسد.2* تاصره 

ين در رشته هاي مهندسي در شههر در دسهترس نااشهند يها حجهم کهار       : شهرداري در صورتيکه شاغل3* تاصره 

ارااعي به مهندسين با تعداد ايشان تناسب نداشته باشد مجاز است نقشه هاي تيپ از ساختمانهاي مسکوني تهيهه و در  

 ه باشد.اختيار متقاضيان پروانه ساختمان قرار دهد، به شرطي که ناظر بر ااراي ساختمان نيز طاق ضوابط تدوين شد
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 پیوست ها -4-6

و مقررات شهرسـازی و معمـاری بـرای معلـوالن جسـمی و      ضوابط  (1پیوست  -4-6-1

جزئیات اجرایی مناسب سازی فضاهای شهری جهت سهولت عبور و مرور نابینایان و -حرکتی

 معلولین

 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان -1
 ددر طراحي و ااراي کليه پياده روهاي اديداالحداث پيش بيني مسير ويژه نابينايان امزامي مي باش -1-1

 سانتيمتر مي باشد 11تا  31عرض مسير ويژه نابينايان بين  -1-2

 محا قرار گيري مسير ويژه نابينايان در وسط پياده رو مي باشد. -1-3

سهانتيمتر و عهرض    2کفپوش هاي مسير ويژه نابينايان شياري، به رنگ زرد بوده و فواصا شهيارها ناايهد از    -1-4

 .سانتيمتر بيشتر باشد 1.1ز ها اسانتيمتر و ارتفاع براستگي 3ها از براستگي
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 شیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان در تقاطع -2

 .اي( استفاده شوددر محا تقاطع از کفپوش هاي پومکي) سکه -8-1

 .نحوه استفاده از کفپوش پومکي در تقاطعات مطابق شکا زير مي باشد -8-8

ها کم ياد و ارتفاع اين براستگيهاي آن زاي رايج که قطر براستگي پومکهاي سکهاستفاده از موزائيک -2-3

 مي باشد و بصورت وياره تهيه مي گردند، مجاز نمي باشد.
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 شیوه اجرای مسیر ویژه نابینایان در برخورد با موانع -3

هاي مسطح و يا موانع احتمامي نظير ايستگاههاي اتوبوس مطابق شهکا  مسير ويژه نابينايان در برخورد با دريچه -

 .زير تغيير اهت مي دهد
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 های کونیک دارشیوه نامه اجرایی مسیر ویژه نابینایان در تقاطع -4
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 های ارتباطی بین پیاده رو و سواره روشیوه نامه اجرایی پل -5

رو، همسطح سازي بوسيله کوتاه کردن اداول نهر قاها  در صورت واود اختالف سطح بين پياده رو و سواره -1-1

 مي مي باشد.از نصب پا و با استفاده از رامپ ادول امزا

ها، مناسب سازي تقاطع را با مشکالت فراواني موااه مي با عنايت به اينکه واود انهار رو باز در اغلب تقاطع -1-2

 نمايد، توصيه مي گردد آن قسمت از نهر که در حريم تقاطع قرار دارد قاا از عمليات مناسب سازي سرپوشيده گردد.

د، اهت الو گيري از تاعات ناشي از کم نمودن ارتفاع نهر در چنانچه سر پوشيده کردن نهر امکانپذير نااش -1-3

 اند، توصيه مي گردد.هاي فلزي که از سازه ناوداني و پوشش ورق آهني موادار ساخته شدهمحا نصب پا، پا

چنانچه همسطح سازي و نصب پا پياده منجر به تفکيک دو قسمت از فضاي ساز حاشيه خيابان گرديهده و   -1-4

 فضاي ساز مختا گردد.و مي توان با مومه گذاري در زير پا پياده از قطع اريان آب الوگيري نمود.عمليات آبياري 
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 شیوه نامه اجرایی توقفگاه افراد دارای معلولیت -6

 متر بال مانع مي باشد. 6*1/3حداقا ابعاد پارکينگ معلومين  -6-1

رو)ايجهاد رمهپ(   معلوميت به پيهاده  در محا ايجاد پارکينگ معلومين تمهيدات الزم اهت انتقال افراد داراي -6-2

 انجام گردد.

توصيه مي گردد محا پارکينگ ويژه معلومين در همان پيشهرفتگي سهواره رو در پيهاده رو)خلهيج(در ابعهاد       -6-3

 متر تعايه گردد. 12*1/3

 چنانچه عرض پياده رو امکان احداث رمپ را ندهد مي توان رمپ را در، راستاي طومي پياده احداث نمود. -6-4

 سانتيمتر باشد. 81مپ احداثي حداقا عرض ر -6-1
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 طراحی فضاها و مبلمان شهری)تابلوها( -4-6-2

نظور شناخت و درک دقيق مسأمه تابلو، از يکسو بايد به ازئيات تابلو میا ابعاد، موضهوع، رنهگ، نهورپردازي،    مه ب

حروف، اشکال و نوع ساخت پرداخت و از سوي ديگر ارتااط تابلو و ساختمان، ترکيب مجموعه تابلوها بها ههم و نقهش    

 تابلو در سيماي شهر را بررسي کرد.

ههاي آن بهه   حها پيش از آنکه يک مسأمه فني باشد، يک مسأمه فرهنگي اسهت و راه  هاي مواود در تابلوهاشکا

 آموزش عمومي نياز دارد.

شود. ااهزاي ايهن شهاکه    رساني شهري به صورت يک شاکه پيوسته تعريف و طراحي ميبطورکلي، امروزه اطالع

 عاارتند از:

 تابلوهاي راهنماي شهريً -1

 تابلوهاي عاليم راهنمايي و رانندگيً -2

 تابلوهاي تاليغاتيً -3

 خدماتي. -ها)عملکردها( ي تجاريتابلوهاي معروف فعاميت -4

رساني در مرحله اول، تفکيهک عملکهردي آنهها از يکهديگر و مشهخص      هاي اطالعشرط کارآيي کاما اين شاکه

بايهد   هاي گوناگون است. بدين ترتيب که شاکه کنترل و ايمنهي عاهور و مهرور   ساختن نحوه کارکرد سيستم در عرصه

کامالر از شاکه معرفي عملکردها و شاکه تاليغات مجزا گرددً بنابراين همواره در طراحي، سعي بر تمايز و تفکيک حيطه 

رساني)تابلو( و فعاميت آنها خواهد بود. اماتهه بايهد اذعهان کهرد کهه تفکيهک ايهن        هاي مختلف اطالععملکردي سيستم

و شايد الزم هم نااشد. بايد گفت افزايش امعيت شهرها، باعث فراوانهي  ها از يکديگر بطور کاما مقدور نيست سيستم

هاي خدماتي و تجاري در شهرها گرديده است. اين گسترش سريع در شرايط فقدان مقرات و ضهوابط کهافي و   کاربري

هرها از هاي نادرست، ساب آکندگي چهره شناآشنايي با فرهنگ شهرنشيني، فقدان هنر طراحي در عرصه و امگوبرداري

 دروازه ورودي تا قلب شهر از تابلوها و عاليم نااور، ضعيف و ناهماهنگ شده است.

ههايي  رساني نيز نابسامانيها و آشفتگي در عرضه کاال و خدمات، در نحوه اطالعها در کنار خيابانبا استقرار مغازه

نظمي در اغلب نماها ز عواما مهم اغتشاش و بيبواود آمده است. امروزه تعداد تابلوها و نصب ساقت اويانه آنها يکي ا

-رسهاني آن مهي  نظمي و نابساماني از کارآيي مفيد تابلو و قدرت پيهام وفضاهاي شهري است و طايعي است که اين بي

 کاهد.

حا مسائا و مشکالت تابلوها، اصا، تدوين مقررات و ضوابطي است که عالوه بر کنترل نظم و انضهااط در  در راه

 7لوها، امکان نوآوري و ابتکار طراحان تابلوها را نيز فراهم آورد.نصب تاب

دهد که قوانين اندکي درباره اين موضوع واود دارد که عمدتار بر (، نشان مي1مقررات مواود کشور)پيوست شماره 

اسهتً بنهابراين    رسهاني تواهه نشهده   رفع سد معار و مزاحمتهاي تابلو تکيه شده و هرگز به تابلو بعنوان يک وسيله پيام

 توانند به استناد اين قوانين، وظيفه کنترل تابلوهاي کساه و عملکردها را سامان دهند.مسؤوالن ذيربط نمي

                                                           
7
 .1311، شهرداری تهران، سازمان زیباسازی، «هاگزارش توجیهی مقررات تابلوهای کسبه و معرفی کاربری»مهندسان مشاور نقش،  - 
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 حریم ضوابط نصب انواع تابلو

 نخستين گام براي ساماندهي تابلوها و الوگيري از اغتشاش فضاهاي شهري، تعريف دقيق هر دسته از تابلوها و 

هاي زير براي نصب انواع تهابلو  ين آنها و محدوده نصب هر يک در فضاهاي شهري است. حريمتعيين حد و مرز ب

 تعيين گرديده است:

رو به متر از ماه سوارهسانتي 81ها، تا عمق حريم تابلوهاي عاور سواره و راهنمايي و رانندگي شهري در خيابان -1

ها در اين حريم ضروري است و باعث افزايش ايمنهي عاهور و   باشد. عدم تداخا انواع ديگر تابلورو مجاز ميطرف پياده

 گردد.تمرکز حواس رانندگان و عابران مي مرور و

متر  1.1روها از حد امالک مجاور خيابان به اندازه حداکیر عرض پياده ها)عملکردها(، حريم تابلوهاي فعاميت -2

 رو بطوري که از حريم تابلوهاي راهنمايي و رانندگي مجزا باشند.ارهمتر تا ماه سوسانتي 81ماندن عرض، به شرط باقي

شوند، ااازه شناخته مي« کانال تليغاتي»ها و فضاهاي که به عنوان ها، ميدانحريم تابلوهاي تاليغاتي: در برخي خيابان

شود.داده مي -اداي از تابلوي معروف عملکرد -نصب تابلوي تاليغاتي  

 ابلوهامحدوده نصب انواع ت

ها، اوضاع نامطلوبي در سيماي شهرها به واهود آورده  تناسب تابلوها روي نماي ساختمانقاعده و بيپراکندگي بي

 است.

 دهد که:هاي ميداني در مراحا مختلف مطامعه نشان ميبررسي -الف

ترکيب ناهمگوني صورت پراکنده تابلوهاي کاربري واقع در طاقات باالتر از همکف، روي نماي اصلي ساختمان   -

 آورند.را به واود مي

افزايد و معماري سهاختمان را تحهت   عدم رعايت خطوط و تقسيمات اصلي ساختمان، بر ناهماهنگي تابلوها مي  -

دهد. حذف برخي تابلوها از روي نماي ساختمان در بسياري موارد باعث متانت و آرامش معماري ساختمان تأثير قرار مي

 شود.مي

 روي واوه ااناي)غير از نماي اصلي( ساختمان، در مواردي عاما ناهماهنگي است. نصب تابلوها -

ها، مجموعه آشهفتگي را تشهکيا   ها و کتياه مغازهآمدگي تابلوها بطور نامنظم و متفاوت در باالي ويترينپيش -

 کند.نظمي را تشديد ميدهد. اتصال پهلو به پهلوي اين گونه تابلوها، بيمي

شود و خطوط باال و پهايين  ها ميهاي نورگير فوقاني مغازهحد تابلوها باعث پوشيده شدن پنجره ارتفاع بيش از -

 کند.مجموعه تابلوها را نامنظم مي

 گردد.عدم رعايت حداقا ارتفاع تابلوها، بويژه تابلوي طره، باعث تصادم با عابران و خطرهاي ديگر مي  -

 ا کارکرد آنها با تابلوها و چراغهاي راهنمايي و رانندگي تواه کرد.در استقرار تابلوها بايد به مزاحمت و تداخ -

محا نصب تابلو بر ساختمان بايد بصورتي انتخاب شود که هماهنگ با خطوط و سطوح اصلي معماري و نماي  -

ي براي اي وارد نياورد. تابلوها ناايد نماي دومساختمان باشد و به تشخيص مسؤالن، بر معماري و نماي ساختمان مطمه

 اي طراحي و نصب شوند که ازئي از نماي ساختمان به چشم آيند. ساختمان پديد آورند بلکه بايد بگونه
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اي قرار گيرند که در ديد عمود بر نماي ساختمان، هيچ بخشي تابلوهاي مجاز روي نماي ساختمان بايد بگونه -

هاي عمودي نما، نسات به تابلوها بايد همواره از ماههاي محيطي نماي ساختمان خارج نگردد. محا نصب از تابلو از ماه

 متر فاصله داشته باشد.سانتي 61رو حداقا متر و از کف پيادهسانتي 11ديوار همسايه حداقا 

 ارتفاع مجاز حد زیرین تابلوها

دار، حجهم گيرد)تابلوههاي طهره،   بمنظور الوگيري از سرگير شدن تابلوهايي که از زير آنها عاور افراد صهورت مهي  

تابلوي ديواريو غيره( و همترازي مابين تابلوهاي همجوار، حداقا ارتفاع حد زيرين تابلو از متوسط تراز کف و معار بايهد  

 اي باشد که مشکلي براي عاور و مرور ايجاد نکند.بگونه

ر باشد و يا سازه و اازاي آن تمتر پايينسانتي 211شود، ناايد از حد زيرين ارتفاع تابلوهايي که از زير آنها عاور مي

 در کمتر از اين ارتفاع نسات به متوسط تراز کف و زمين معار قرار گيرند.

 پیشروی مجاز تابلوها در حریم معابر عمومی

 پيشروي تابلوها در حريم معابر عمومي بمنظور حفظ ايمني عاور و مرور و سالمت عابران بايد تحت کنترل قرار گيرد.

متر نسات بهه زمهين و کهف     2.11ورتي روي نماي ساختمان نصب شوند که اگر در ارتفاع کمتر از تابلوها بايد بص

متهر قهرار گيرنهد،     2.1متر و اگر در ارتفاع باالتر از سانتي 11آمدگي آنها در حريم معار عمومي قرار گيرند، حداکیر پيش

 متر باشد.سانتي 21آمدگي آنها حداکیر پيش

اي از آنها از حد ملک خارج ايه نگهدارنده آنها بايد در ملک وقوع کاربري قرار گيرد و هيچ ماهتابلوهاي ايستاده و پ

 نگردد.

شرطي که پيشروي آنها در معار عمومي، حداکیر گردند، بهتابلوهاي طره، عمود بر نماي اصلي ساختمان نصب مي

 رو فاصله داشته باشد.متر تا ماه سوارهسانتي 81رو باشد و حداقا تا يک سوم عرض پياده

دهد که در زمينه رنگ و نهورپردازي تابلوهها اغلهب ضهوابط مشهخص      بررسي ضوابط در ساير کشورها نشان مي 

 ومدوني واود دارد.

يکي از مهمترين مااحث تأکيد بر کنترل نورپردازي تابلوها، اهت الوگيري از مخدوش شهدن کهارکرد تابلوهها و    

است. الوگيري از انعکاس نور بر اي ساختمان مجاور و ايجاد مزاحمت براي ديگهران از   هاي راهنمايي و رانندگيچراغ

 موارد مهم اين ضوابط است.

رساني تهابلو  تعيين ميزان روشنايي تابلوها اهت الوگيري از آزار و خيرگي بيندگان و بمنظور کاربرد صحيح اطالع

 از موارد قابا ذکر ديگر در اين ضوابط است.

 در تابلوها نورپردازی

هاي هاي رنگي و پالستيکنورپردازي نامناسب تابلوها ممکن است از روحيه ادي کاربري بکاهد. استفاده از چراغ

هاي فاقد روحيه تجاري باره نورپردازي تابلوهاي کاربريشفاف با نورپردازي داخلي اين تأثير را در نماد تابلو دارد. در اين

هاي فاقد روحيه تجاري بصورت نورپردازي خاراي و با نور سفيد رنگ تعيين شهده  ربريبصورت نورپردازي تابلوهاي کا

 است.
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کنترل شدت نور ساطع از تابلو، بويژه اهت الهوگيري از ايجهاد مزاحمهت بهراي همسهايگان و احتمهال خيرگهي        

تهابلو و چهه در خهارج از     رانندگان وسايط نقليه و يا الب بيش از حد براي عابران، ضروري است. مناع نور چه در داخا

آن، ناايد بطور مستقيم به چشم بيننده بتابد. نوع پوشش تابلو در تابلوهاي با نورپردازي داخلي و اهت قرارگيري مناهع  

 نور خاراي، بايد طوري باشد که از بروز اين پديده الوگيري کند.

شود و از بيرون بر سطح تابلو بتابد و يها در  نورپردازي تابلوهاي معرف کاربري، بايد توسط منابع نوري ثابت تأمين 

داخا تابلو کار گذاشته شود و نور غير مستقيم داشته باشد. اين نور ناايد مزاحمتي براي رانندگان و عابران ايجاد کند. به 

 کندل شدت نور داشته باشند. -متري، بيش از يک فوتسانتي 121هر صورت تابلوهاي معرف کاربري ناايد در فاصله 

 ایستایی و سازه تابلوها

ساخت و نصب مستحکم تابلوها از مهمترين ضروريات در تأمين ايمني و تابلوها هستند. بررسي تابلوهاي معيهوب  

دهد که بخش زيادي از صدمات وارده به تابلوها در اثر عدم اتخاذ تهدابير درسهت، اههت سهاخت مسهتحکم      نشان مي

 تابلوهاست.

مرزه، رطوبت، حريق و غيره، نحوه ساخت و نصب تابلوها ي چون: بادهاي شديد، زمينبا تواه به بروز عواما مخرب

 بايد بصورت مستحکم و بادوام صورت گيرد.

وزن زياد تابلوهاي بزرگ و نيروي باد وارد بر آن، از عواملي است که بايد در طراحي و ساخت و نصهب تابلوههاي   

گونه تابلوها و عناصر ساختماني که نيروههاي وارده بهر آن تحمها    بزرگ و سنگين در نظر گرفته شود. محا نصب اين

 کنند، بايد توسط مهندس سازه بررسي و تأييد گردد.مي

مترمربع باشند، بايد به تأييد مهندس محاسب داراي پروانه  11طراحي کليه تابلوهايي که داراي سطحي بزرگتر از 

 انداز و قرنيز ساختمان متکي گردد.عناصر غيرمقاومي چون دست آنها ناايد بر اشتغال برسد. اين تابلوها و سازه

تواند همه تهدابير انديشهيده   نحوه نصب تابلوها بر بدنه ساختمان اهميت بسياري دارد. نصب نامناسب يک تابلو مي

ون بهر خطهر   اثر سازد. اتصال تابلوهاي سنگي بر عناصر غير مقاوم سهاختمان، افهز  شده براي استحام و دوام تابلو را بي

 سقوط تابلو، امکان مطمه زدن به ساختمان را نيز در بر دارد.

 نوع و مقاومت مصالح

مصامح تابلو بايد از انس مقاوم و فاسدنشدني باشد. اسهتفاده از چهوب سهاده و عمها نيامهده و نظهاير آن باعهث        

 شود. پوسيدگي و خرابي زودرس تابلوها مي

اما اوي و در محيط معابر عمومي شهر و بويژه بدميا همجواري با ادوات تابلوها به علت قرارگيري در معرض عو

 بيني شده است.هايي در استفاده از مصامح پيشامکتريکي، احتمال حريق دارند. بدين اهت ممنوعيت

 االمکان بايد از مصامح نشکن باشدً بدين اههت بايهد  با تواه به موارد زياد شکستگي تابلوها، مصامح تابلوها حتي

بيني شود. استفاده از سطوح شيشه در تابلو ممنوع اسهت  هاي عادي در تابلوها پيشهايي در استفاده از شيشهمحدوديت

ههاي تهابلو   هاي نشکن يا داراي شاکه محافظ داخلي استفاده شود. تماس بين خاک و پايهمگر در مواردي که از شيشه

اي بتنهي را اههت قطهع ايهن تمهاس،      ترل شودً بدين منظور شامودهبعلت واود رطوبت و مواد معدني تأثيرگذار بايد کن

 بيني کرد.افزون بر نقش ايستايي آن بايد پيش
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ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری)پاکسازی و بهسـازی نمـا و    -4-2

 جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده و پیاده روها، ساماندهی منظر شهری(

 کلیات  -4-2-1

، شوراي 29/9/1368قانون برنامه چهارم توسعه، تکميا مصوبه مورخ  31راستاي وظايف محومه براساس ماده  در 

عامي شهرسازي و معماري ايران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و به منظور ارتقاء کيفي بصري و ادراکهي  

ضهوابط و مقهررات ارتقهاء     21/8/1397ورخ سيما و منظر شهري، شوراي عامي شهرسازي و معماري ايران در السه مه 

 کيفي سيما و منظر شهري را به شرح زير تصويب نمود:

 دامنه کاربرد  

هاي تهيه و تصهويب و نظهارت بهر ااهراي      اين مصوبه از تاريخ ابالغ براي کليه معماران، طراحان شهري، دستگاه

هاي نظام مهندسهي و سهاير    ساختماني و سازمانها و ديگر مرااع صدور پايان کار  هاي توسعه شهري و شهرداري طرح

 االارا خواهدبود.  نهادهاي ذيربط الزم

  حوزه شمول 

هاي شهري آتي، شهرهاي اديد و شهرکهاي مسکوني اديداالحداث از زمان ابالغ، مشمهول اين مصهوبه  توسعه 

شهود. ايهن    ي منظر شهري تهيه مهي هاي موضعي سامانده هاي مواود نيز به ترتيب اومويت طرح خواهندبود. براي بافت

 سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه تهيه خواهندشد. 1طرحها مطابق برنامه تنظيمي و حداکیر ظرف مدت 

 هدف  

  هدف از ااراي اين مصوبه:

 تالش در اهت استفاده بهينه از منابع و تأمين سالمت و رفاه ساکنين.  امف(

هاي زيستي در کشور و تالش در اههت   ها، روستاها و ساير مجتمعساماندهي به سيما و منظر شهري در شهر ب(

 ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها، 

 احياي فرهنگ معماري و شهرسازي غني گذشته کشور،  ج(

 هاي شهري.  هاي بصري و کارکردي در فضاها و فعاميت الوگيري از بروز ناهماهنگي د(

 تنظيم اريان حيات مدني.  افزايش تعامالت ااتماعي و کوشش در اهت ه(

 تعاریف  -4-2-2 

: در اين مصوبه منظور از منظر شهري کليه عناصر طايعي و مصنوع )ساختمانها و امحاقات آنها، منظر شهری (1

هاي  ها و پهنه هاي عمومي شهر شاما خيابانها، ميادين، گره مالمان شهري، پوشش گياهي و....( قابا مشاهده از عرصه

 عمومي است.

 29/9/1368مصهوبه   1منظور از نما در اين مصوبه، نماي شهري و در انطااق با تعريف ارائه شده در بنهد   نما: (2

شوراي عامي شهرسازي و معماري ايران )کليه سطوح نمايان ساختمانهاي واقع در محدوده و حريم شههرها و شههرکها   
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 باشهههد.  اههههاي اهههاناي( مهههي کهههه از داخههها معهههابر قابههها مشهههاهده اسهههت اعهههم از نمهههاي اصهههلي يههها نم    

هايي است که هيچ ساختماني بصورت بالفصا به آن  : منظور از اداره، سطوح مربوط به ديوارهاي محوطهجداره (3 

 ملحق نيست نظير ديوار باغات و نظاير آن.

اده قهرار  ها و گذرهايي است که منحصرار براي عاهور پيهاده مهورد اسهتف     خيابانرو ها، منظور از پياده  :روپیاده  (4

 گيرد.  مي

اين کميته نهادي پيشنهادي است که بهه منظهور ايجهاد     های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری: کمیته (5

ها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقهاء کيفهي سهيما و منظهر، در      هماهنگي ميان کليه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکت

 شود.  ناميده مي« کميته»صوبه از اين پس به اختصار گردد. نهادهاي مذکور در اين م شهرها تشکيا مي

 ضوابط کلی  -4-2-3

 ضوابط مربوط به سیما و منظر  -4-2-3-1

شناسهي   بندي و ريخت طرح و ااراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده و دانه - 

ناهاي کهالن مقيهاس، تقسهيم بنها بهه احجهام متناسهب بها         مشابه بافت تاريخي شهر داشته باشد. در طراحي معماري ب

 بندي بخش تاريخي شهر امزامي است.  دانه

اي باشد که عالوه بر رعايت ضهوابط و مقهررات    در احداث ابنيه، انتخاب مصامح نماهاي ساختماني بايد به گونه - 

مواب آمودگي محيط زيست نشود  طرحهاي اامع و تفصيلي و ساير مصوبات شوراي عامي شهرسازي و معماري ايران،

سامه نسات به بهسازي مصهامح   1اي  شود تا طي برنامه ها امکان داده مي و قابا بازيافت و پاکسازي باشد. به شهرداري

 نماي ساختمانهاي مواود در شهرها اقدام نمايند. 

همخواني داشته و ترايحار هاي تاريخي شهر  در پاکسازي مصامح ساختماني، رنگ و بافت و مصامح نما در بخش -  

 از مصامح بوم آورد )محلي( انتخاب شوند. 

کليه تابلوهاي مربوط به فعاميتهاي شهري اعم از تجاري، درماني، خدماتي، اداري و.... در سطح شهرها بايهد در  - 

رم، طهرح و  صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهيه شود. ابعاد، فه  انطااق با ماحث بيستم مقررات ملي ساختمان، به

 باشهند.   بهرداران ملهزم بهه رعايهت ايهن مقهررات مهي        تعيين و مهامکين و بههره  « کميته»محا نصب تابلوها بايد توسط 

باشدً و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از يک تابلو در  تعدد تابلوهاي معرف کاربري در يک منظر شهري مجاز نمي - 

 مذکور در حاشيه آن قرار دارد، است.  نما يا اداره هر يک از معابر شهري که تصرف

هها اختيهار داده    به منظور ساماندهي و ايجاد هماهنگي ميان تابلوهاي تاليغاتي در مقياس شههري، بهه شههرداري    -

هها،   شود تا نسات به تهيه ضوابط و مقررات مربوط به محا و نحوه اسهتقرار تابلوههاي شههري )بيلاوردهها( نقاشهي      مي

از نمايشگرهاي بزرگ شهري، تابلوهاي تاليغاتي، تابلوهاي راهنماي شهري )نهام خيابانهها و ميهادين    ها، استفاده  اداره

در اين زمينهه بهراي دسهتگاهها، سهازمانها،     « کميته»برساند. رعايت تصميمات « کميته»و....( اقدام نمايد و به تصويب 

 نهادها و مؤسسات دومتي و عمومي در اومويت قرار دارد. 
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دگي بدنه ساختمانها )نظير بامکن، تراس و...( در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاهاي نيمه باز پيش آم - 

اندازهاي مناسب  با عقب نشيني ديوارهاي خاراي از حد زمين تأمين خواهدشد. اين فضاهاي نيمه باز اهت تقويت چشم

برداري از اين فضاها به عنهوان   شابه بوده و بهرهشهري، کاهش اثر تابش شديد خورشيد، نگهداري گا و گياه و موارد م

 انااري )محا نگهداري مواد غذايي، سوخت و...( و خشک نمودن اماسه ممنوع است. 

طراحان موظفند در طراحي ابنيه، فضاي مورد نياز اهت انااري و محا خشهک نمهودن اماسهه را در درون ابنيهه      - 

 شود.  % )ده درصد( کا مساحت زيربنا ازء مساحت مفيد محاساه نمي11 بيني نمايند. مساحت اين فضاها تا سقف پيش

از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه از نمها يها اهداره      ها هاي مواود بدنه ساختمان تمامي پيش آمدگي - 

 شوند.  ساختمان حذف مي

ي مسکوني به فضهاهاي نيمهه بهاز و    % مساحت زيربناي هر يک از واحدها11از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف  - 

شود و مسدود نمودن و امحهاق نمهودن    پيش فضاي ورودي اختصاص خواهدداشت اين بخش ازء زيربنا محسوب نمي

 باشد.  آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع مي

اي طراحي و اارا نمايند که بهه   طراحان و مجريهان موظفنهد معمهاري بناهاي واقهع در تقاطهع معهابر را به گونه - 

 ها منجر شود.  ارتقاء کيفيت بصري و فضايي تقاطع

ها، طرح و نماي سهاختمانهاي واقهع در ايهن نقهاط بايهد بهه تأييهد         با تواه به اهميت معماري ناش، کنج، دروازه- 

 برسد. « کميته»

هها، اهنس و حهدود     رنگ« کميته»باشد  در شهرهايي که پوشش نهايي غامب آنها از انواع پوششهاي شيادار مي - 

 نمايد که هماهنگي در سيما و منظر شهري فراهم آيد.  اي معين مي شيب مجاز آن را به گونه

 هاي شيادار، در شهرهايي که استفاده از آن در سنت معماري محا نااشد، ممنوع خواهدبود.  استفاده از پوشش- 

ها و...( در طراحي و احداث بناهها، بهه تشهخيص کميتهه ممنهوع       ميوه استفاده از فرمهاي نامتعارف )نظير کشتي، - 

 باشد رعايت اين مصوبه براي دستگاهها، نهادها و سازمانهاي دومتي در اومويت قرار دارد.  مي

هاي بيروني  اي و...( در اداره هاي ايوه اي، کامپوزيت، شيشه اي )نماهاي آمومينيمي، شيشه استفاده از نماهاي پرده -

هاي عمومي، ضمن رعايت ماحث چهارم مقررات ملي ساختمان، براي کليه بناههاي دومتهي و    قابا مشاهده از عرصه و

شود تا  عمومي ممنوع بوده و استفاده از اين مصامح صرفار درون بناها مجاز است. به مامکين ابنيه مواود فرصت داده مي

اصالح نماي اين ابنيه با مصامح اايگزيني که توسهط کميتهه   سال، با اومويت بناهاي دومتي و عمومي به  3ظرف مدت 

 شود، بازسازي نمايند.  تعيين مي

در طراحي و ااراي ابنيه احداث تاسيسات )نظير چيلر، کومر و...( بصورت نمايان در منظر شهري ممنهوع اسهت و    -

شهود تها    به مامکان فرصت داده ميتاسيسات بايد با تمهيدات مناسب از معرض ديد عمومي حذف شوند در ابنيه مواود 

 سال به اصالح نما اقدام نمايند.  3شود ظرف مدت  مشخص مي« کميته» اي که از سوي  مطابق برنامه

اي که به دميا ارتفاع زياد و يا درشت دانگي و... حقوق همسهايگان را در اسهتفاده از نهور،     از اين پس احداث ابنيه -

هاي مورد نياز در اين خصوص )نظير حداقا فواصا  سنجه« کميته»باشد.  ممنوع ميمناظر و مواهب طايعي سلب نمايد 

 و ارتفاع بناها در همسايگي واحدها تعيين خواهد نمود(. 
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 تصويب نمايد مجاز خواهدبود. « کميته»هايي که  استفاده از بامهاي ساز در محا -

 ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدی فضاهای شهری  -4-2-3-2 

سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه، کليه کانامهاي تاسيساتي نمايان در  1شود تا ظرف  ه مامکين ابنيه فرصت داده ميب-

ها( کانامهاي کومر، ناودانها، سيمها و کابلهاي برق و تلفن، دودکهش   هاي شهري شاما کومرها )اسپيلت نماها و در اداره

اي گاز شهري( و نظاير آن به تهدريج از نماههاي شههري حهذف و يها بهه       ه هاي تاسيساتي )به استیناء مومه بخاري، مومه

هاي گاز شهري نيز بايستي متناسب با رنگ  اي ساماندهي شوند که در نما يا اداره شهري قابا مشاهده نااشد. مومه گونه

 نماي ساختمانها رنگ آميزي شود. 

، مطابق ماحث بيستم مقررات ملهي سهاختمان   نصب تابلوهايي که در معابر مواب اختالل در حرکت عابرين شود-

 ممنوع است. 

آوري صهدقات   ها، کيوسکها در معابر پياده )اعم از تلفن عمومي، روزنامه فروشي، صندوقهاي امع مکانيابي کابين -

 اي انجام شود که مزاحم حرکت عابرين پياده نااشد.  و...( بايد بگونه

هها و اثاثهه    ها و کيوسهک  سامه نسات به ساماندهي کابين 3هاي  ابق برنامهشود تا مط داده مي به شهرداريها امکان -

 شهري مواود اقدام نمايند. 

ايجاد هرگونه اختالف سطح )ماه، پله، سکو و...( در مسير عاور در معابر پيهاده ممنهوع اسهت و تغييهرات سهطوح       - 

 بايستي بوسيله شيب راهه و رمپ انجام شود. 

اي انتخاب شود که امکان سُرخوردن عابرين به حداقا کاهش يافته، امکهان   بايستي به گونه کفسازي معابر پياده - 

 باشد.  آورد انتخاب شده پاکسازي داشته و از مصامح بوم

کفسازي معابر بايد با همکاري و مشارکت عمومي مامکين بناهاي حاشيه معار و شههرداري، نگههداري و مرمهت     - 

 شود. 

رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصامح بايستي مطابق با طرح اثاثه شهري و اثاثه شهري بکار  -  

 متناسب با بافت و احجام معماري اطراف اين فضاها طراحي و اارا شوند. 

ههاي   گونهه « کميته» هاي گياهي بومي صورت گيرد.  االمکان با گونه حفظ و توسعه فضاي ساز شهري بايد حتي- 

 نمايد.  مي را متناسب با ويژگيهاي طايعي، تاريخي و فرهنگي هر شهر مشخص نموده و اعالم ميگياهي بو

 ضوابط مربوط به ساماندهی زیرساختهای شهری -4-2-3-3 

 تعايه تاسيسات گرمايشي و سرمايشي و کانامهاي مورد نياز در فضاهاي داخلي ساختمان امزامي است. - 

راهها( بايد بوسيله کفسازي مشخص شود.  روها و پياده سيساتي مواود در معابر )پيادههاي تا کليه مسيرها و کانال - 

 اي احداث شوند که دسترسي به آنها براي تعمير به سهومت فراهم آيد.  ها بايد به گونه کانال

زارت گيري ايجاد کانال مشترک انرژي در معهابر را بها همکهاري شههرداري، و     کميته موظف است تا زمينه شکا - 

 کشور و سازمانها ودستگاههاي ذيربط پيگيري نمايد. 
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 ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردی فضاهای شهری -4-2-3-4 

شود تا با  ها اختيار داده مي بمنظهور استفهاده بهينهه از فضهاهاي شهري و ايجاد سرزنهدگي در آنها، به شهرداري - 

رو آنها بيش از سه متر باشد، در ايام  ، در معابري که عرض بخشي از پيادهها در شهرها و ساکنان مجاور هماهنگي کميته

ههاي سهرد و گهرم     کنندگان آبميوه و نوشهيدني  هائي چون اغذيه فروشي و عرضه تعطيا و ساعات شاانگاهي به کاربري

اث نرده و يا ايجهاد مهانع   ااازه دهند تا بخشي از معار را با مالمان مناسب تجهيز و از مرااعين پذيرايي نمايند مکن احد

 ثابت در مسير عابرين در آن ممنوع است. 

 ضوابط مربوط به نظارت بر اجرای مقررات  -4-2-3-5

تحويا نقشه حجمي ابنيه و راندوي مصامح بکار گرفته شده در طراحي ابنيه اديد و ابنيهه مجهاور )همسهايگي(     -

قشه و مرااع صدور پروانه ساختماني از سوي متقاضهيان امزامهي   براي اخذ پروانه ساختماني به مراکز بررسي و کنترل ن

بندي و ريخهت در واحهدهاي     ها ايجاد هماهنگي ميان احجام از نظر فرم، انس و رنگ مصامح، دانه است. در اين نقشه

 هدشد. همسايگي امزامي است. دستورامعملها و راهنماهاي مورد نياز در اين خصوص از سوي کميته تدوين و ابالغ خوا

هاي ارائهه شهده اههت اخهذ      صدور پايانکار و گواهي عدم خالف براي ابنيه اديداالحداث منوط به ااراي نقشه-

 هاي مصوب )بويژه نما و حجم( خواهندبود.  پروانه ساختماني است. مهندسين ناظر مسئول ااراي دقيق نقشه

 سازمان اجرای مقررات 

ههاي بهين    پذيري ايهن مصهوبه، کميتهه    فراهم نمودن شرايط تحقق به منظور تدوين ضوابط محلي و تکميلي و -

ظرف مدت سه ماه پس از ابهالغ ايهن مصهوبه در    « ميته ارتقاء کيفي سيما و منظر شهريک»بخشي تحت عنوان 

کليه شهرها به شرح زير تشکيا خواهدشد. دبيرخانه اين کميته در سهازمان مسهکن و شهرسهازي اسهتان مسهتقر      

 خواهدبود. 

 های ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری کمیته -4-2-4

نامهه نحهوه    آيين 3از ماده  3اين کميته نهادي تخصصي غيربخشي، غيرانتفاعي است )براساس مفاد تاصره بند  -

اي و ملي و مقررات شهرسازي و معمهاري کشهور    اي و منطقه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه

شود( که به منظور ايجاد هماهنگي ميان کليه سازمانها، نهادها،  ت محترم وزيران تشکيا ميهيأ 12/11/1379مصوب 

دستگاهها، شرکتها و مؤسسات ذيربط در امر ارتقاء کيفي سيما و منظهر شههري و بها عضهويت نماينهدگان شههرداري،       

گردشگري اسهتان، سهازمان   مهندسين مشاور تهيه کننده طرح توسعه شهري، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

ههاي معمهاري و    نظام مهندسي استان، اداره کا فرهنگ و ارشاد اسالمي استان، دو نفر از اعضاء هيئت علمي دانشکده

 گردد. و شهرسازي استان تشکيا مي راه اداره کاشهرسازي و 

ههاي تخصصهي    ميتهه در صورت تشکيا شوراي سيما و منظر شهري در استانها اين کميته به عنوان يکهي از ک - 

 شوراي مذکور خواهدبود. 

کميته حسب مورد از نمايندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهاي ذيربط اهت شرکت در السات مرتاط دعهوت بهه   -

 آورد.  عما مي
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 و شهرسازي استان دبير کميته خواهد بود.  اداره کا راهمدير )معاون( شهرسازي و معماري  - 

ترين مقام سازمان، نهاد يا دستگاه ذيربط در استان تعيين و احکهام آنهان توسهط رئهيس     اعضاء کميته توسط باال - 

 سازمان مسکن و شهرسازي استان صادر و ابالغ خواهدشد. 

 اعضاء کميته بايستي داراي تخصص معماري، طراحي شهري و يا طراحي منظر باشند.  - 

 امزامي نخواهد بود. هاي ذيربط ستگاهارتااط استخدامي نمايندگان با نهادها، سازمانها و د -

 خواهد رسيد.  1تصويب کميسيون ماده  تهيه و به« کميته»خصوص اين مصوبه توسط  ضوابط و مقررات تکميلي در -

 وظايف کميته عاارت است از:  - 

 اارايي و عمراني در سيما و منظر شهري.  ايجاد هماهنگي درخصوص مطامعات، اقدامات امف( 

 بندي شهرها اهت انجام اقدامات بهسازي و ارتقاء کيفي سيما و منظر شهري.  منطقه ب( 

 بررسي و تأييد طرحهاي موردي ساماندهي به سيما و منظر شهري.  پ( 

روهها   راهي و پياده هاي شهري، کفسازي بستر معابر پياده تعيين مصامح مناسب براي استفاده در نماها و اداره ت( 

ها و  يمي، فرهنگي و ساير ويژگيهاي تاريخي و بومي و ايجاد هماهنگي ميان مصامح نماها و ادارهبا عنايت به موارد اقل

 راهها با اومويت بکارگيري مصامح بومي.  راهي يا پياده کفسازي معابر پياده

 ها و بناهاي مههم برحسهب مهوکس( و نحهوه     تعيين ميزان نور مورد نياز فضاهاي شهري )معابر، ميادين، پهنه ث( 

اي که باعث افزايش زمان حضور شهروندان در فضاهاي شهري شده و در عين حال مهانع از   نورپردازي به آنها )به گونه

 مشاهده ستارگان نشود( 

 ها و فواصا ميان مالمان شهري. تدوين ضوابط و استانداردهاي بومي، اندازه ج(

 يط محلي. تدقيق ضوابط، مقررات و امزامات اين مصوبه متناسب با شرا چ( 

هها و   تدوين ضوابط و مقررات مناسب اهت نگهداري، بهسهازي، مرمهت، بازسهازي و نوسهازي نماهها، اهداره       ح(

 کفسازي معابر. 

 تدوين ضوابط و مقررات مربوط به اانمايي مالمان در فضاهاي شهري متناسب مقتضيات محلي و بومي.  خ( 

نياز درخصوص نحوه مکانيابي، نحوه استقرار، انس، رنگ، فرم تدوين ضوابط، مقررات و دستوارامعملهاي مورد  د( 

 تابلوهاي شهري و محلي. 

 اومويت بندي فضاهاي شهري اهت انجام مطامعه، طراحي و اقدامات بهسازي سيما و منظر شهري.  ذ( 

هري هرگاه براساس تصميمات و مصوبات اين کميته ضوابط و مقررات ساختماني منهدرج در طرحهاي توسعه ش -

 استان برسد.  1دچار تغييراتي شود اين تغييرات بايستي به تصويب کميسيون ماده

 ها انجام خواهدشد.  نامه داخلي کميته ها براساس آئين گيري نحوه مديريت و تشکيا السات و تصميم - 

 بازنگری در ضوابط  -4-2-5

تجديهدنظر، تکميها و اصهالح قهرار     سهال يکاهار مهورد     1در صورت تشخيص کميته و نياز به ايهن مصهوبه ههر     

 خواهدگرفت.
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 کاه گیر و سرعت ضوابط و مقررات مربوط به سرعت -4-3

 مقدمه

شمار مي آيد و نحوه اريان وسايط نقليه و بطهورکلي کيفيهت   ه شهري هميشه يک پارامتر مهم ب در طراحي معابر

قليه دربرخي مناطق خاص، میها منهاطقي کهه    کاربريهاي داخا حوزه نفوذ را تحت تأثير قرار مي دهد. سرعت وسايا ن

داراي کاربري مسکوني هستند، همواره موااات نگراني ساکنين را فراهم مي کند که بهدين ترتيهب کيفيهت زنهدگي و     

( بمنظهور افهزايش   Traffic Calmingايمني در اين خيابانها کاهش مي يابد. بدين منظور بحث آرام سازي ترافيهک) 

 ودگي )مخصوصار آمودگي صوتي( و در نتيجه باال بردن زندگي مطرح مي شود.ايمني ساکنين، کاهش آم

در راههاي شهري و بين شهري ايران از ديرباز نياز به آرام سازي احساس شده و اقدام به استفاده از سرعت شکن 

هها کهه   سهرعتکاه هاي گرده ماهي، مانع ساندويچي، سرعت گير و نظائر اينها معروف شده است.اين هايي شده که بنام

انداز براي آنها مناسب تر باشد به محاظ طراحي غيرصحيح و ااراي بد آنها، خود اکیرار استاندارد نيستند و شايد مفظ دست

اند و بعلت يک خطر ادي براي ايمني ترافيک هستند. باالترين خطر هنگامي روي مي دهد که اين وسائا نمايان نشده

 زي راه در تاريکي شب مطلقار از طرف رانندگان غيرمحلي قابا رتيت نمي باشند.همرنگ بودن آنها با سطح روسا

ابزارهاي عمودي کنترل سرعت، قسمت هاي براسته راه هستند که مواب پايين آوردن سرعت وسايا نقليهه در  

نوط به مطامعه منطقه مي نامند. استفاده از اين ادوات م "ناهموار ايمني"قسمت خاصي از مسير مي شوند و آنها را غاماار 

موردنظر و توايه نياز آنجا مي باشد. مورد استفاده آنها در خيابانهاي محلي و امع و پخش کننده بوده و استفاده از آنها 

، 11، گذرگاه هاي براسته عابرپيهاده 8(، سرعتکاه تخت9در ساير معابر ممنوع است. اين ابزارها شاما سرعتکاه)کوهان راه

 مي باشد. 12و روسازي هاي سنگفرش شده 11تقاطعهاي براسته

 انواع سرعتکاه ها -4-3-1

اصههطالح علمههي سههرعتکاه هههاي يههاد شههده، کوهههان راه يهها گههوژ راه نههام دارد و    ( تعریگگف سگگرعتکاه:1

چنانچه مطابق با اصول علمي، طراحي و ااهراء شهود مهي توانهد بعنهوان يهک روش فيزيکهي مهؤثر کهاهش سهرعت           

 گيرد. مورد تواه قرار

هاي ايمني مقاطع براسته کوهان شکا هستند که به منظور کاهش سرعت در عرض خيابانها بهه کهار   تکاهسرع 

مي روند. اين نوع از سرعتکاه ها معموالر از انس آسفامت يا پالستيک فشرده ساخته و اارا مي شود. الزم بهه توضهيح   

 ( يها سهرعت شهکن   Speed Bump) گيرمتهر ااهرا شهود، عنهوان سهرعت      1.9گاه سرعتکاه با عرض کمتر از  است هر

(Speed Breaker) .به آن تعلق مي گيرد 

                                                           
8

 - Speed Humps 
9

- Speed Table 
10

 - Raised Crosswalks 
11

 - Raised Intersections 
12

 -  Textured Pavements 
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سرعتکاه تخت در واقع يک طرح بهاود يافته اي از همان دست اندازهاي قديمي محسوب  سرعتکاه تخت: (2

ايهن   کند. مي گردد. با اين تفاوت که شيب طرفين آن، سطح نساتار همواري را براي عاور وسايط نقليه از آن فراهم مي

سرعتکاه داراي مقطع عرضي ذوزنقه اي مي باشد که از دو قسمت شيب دار در ابتدا و انتها و سهطح تخهت در قسهمت    

مياني تشکيا شده است. ااراي قسمت تخت باعث مي شود که سرعت طرح باالتري نسات به سرعتکاه هاي معمومي 

 داشته باشد.

گذاري و خط بمنظور عاور عرضي عابرپياده، نشانه هرگاه سرعتکاه تخت ( گذرگاه برجسته عابر پیاده:3

 کشي شود، اين عنوان به آنها تعلق مي گيرد.

در اين حامت کا سطح تقاطع براسته مي شود. انس قسمت براسته ازآار يا تقاطع های برجسته:  (4

 پياده رو باال مي آيد.مصامح ويژه اي است. اين ابزارها سرعتکاه هاي تقاطعي ناميده مي شوند که معموالر تا سطح 

 خصوصیات فیزیکی سرعتکاه ها -4-3-2

متهر مهي باشهند.     4.21سانتيمتر و عرض  7.1اين سرعتکاه ها اغلب داراي ارتفاع  )کوهان راه(: سرعتکاه (1

 11سهانتيمتر مواهب کهاهش سهرعت کمتهر و       1سانتيمتر تغيير يابهد. ارتفهاع    11امي  1ها مي تواند از ارتفاع سرعتکاه

ها ممکن است کمتر يا بيشتر از طراحي مانا باشند ومهي  متر منجر به توقف وسايا نقليه مي شود. عرض سرعتکاهسانتي

متر کمتر باشند. هر چه عرض سرعتکاه کمتر شود به سرعتگير شايه تر شده و هماننهد دسهت انهداز اهاده      1.9ناايد از 

متهري کهاربرد دارنهد، زيهرا      3.61کاه هاي با عهرض  متري بيشتر از سرعت 4.2عما مي نمايد.سرعتکاه هاي با عرض 

هها اغلهب بهه شهکا     هاي اين سرعتکاهتري براي وسايا نقليه فراهم مي کند. رمپسرعت طرح باالتر و حرکت ماليم

 توابع سينوسي اارا مي شوند تا عاور ماليم تري براي وسايا نقليه و بويژه دوچرخه سواران فراهم آيد.

و نقا کانادا سهمي سرعتکاه ها به ااي نيمرخي شکا بايد بصورت سينوسهي طراحهي    طاق توصيه انجمن حما

شوند. در ادول زير رقوم ارتفاعي رمپ هاي سينوسي براساس فاصله از ابتدا و انتهاي رمپ ارائه شده اسهت. همچنهين   

. در شهکا زيهر ازييهات    هاي سرعتکاه ها در محا رسيدن به پياده روها با شيب ماليمي کاهش ارتفاع مي دهندکناره

 هندسي اين سرعتکاه مشخص شده است.

سانتيمتر ايجهاد نمهود.    121تا 81بمنظور عاور موتورسيکلت و دوچرخه سواران مي توان سطح همواري به عرض 

اين طرح معاياي دارد و آن تجاوز رانندگان وسايا نقليه به گذرگاه عاور دوچرخه سواران مي باشد. سرعتکاه هايي کهه  

 طراحي مي شوند. km/h31سانتيمتر ارتفاع داشته و براي سرعت طرح  11ايران اارا شده اند، معموالر در 

 : انواع رمپ های سرعتگاه5 شماره تصویر
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 ،CIRCULARدایره ای:  ، SINUSOIDALسینوسی: 

 FLAT- TOPPEDتخت:  ، PARABOLICسهمی گون: 

 

 رقوم ارتفاعی رمپ های سینوسی:14 رهشما جدول

4 4618 4684 463 (mفاصله)
1

 461 4641 461
4

 462
4

 4602 161 1683 163
1

 1641 164 161
3

 162
1

 1604 

4 461 463 4644 4610 162 8642 361 (cmارتفاع تمام شده)
2

 360
1

 461
2

 161 4611 4612 168
4

 164
1

 162
4

 160
4

 

 

 

 جزئیات هندسی سرعتکاه :6 شماره یرتصو
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 سرعتکاه تخت (8

قسمت تخت و شيادار تشکيا شده اسهت.   2متر دارند که از  6.6سانتيمتر و عرض  7.1سرعتکاه هاي تخت ارتفاع 

متر طول  2.4تخت ناايد از  است. عرض سطح 1.91متر و عرض دو قسمت شيب دار  3عرض سطح تخت معموالر 

متر نيز کارايي خود را از دست مي دهند. در مسيرهاي ترانزيتي و اضهطراري   11کمتر باشد و در عرضهاي بيشتراز 

متر توصيه مي شود، تا با قرارگيري همه چرخهاي وسايا نقليهه سهنگين روي آن،    6سطوح تخت با طول بيشتر از 

ند.رمپ ها )سطوح شيب دار( بايد به شکا نيمرخههاي سينوسهي ااهرا شهده و از     اين وسايا نقليه براحتي عاور نماي

 ارقام ارايه شده در ادول ارتفاعي نيمرخ هاي سينوسي پيروي نمايد.

در شکا زير ازييات هندسي سرعتگاه تخت به همراه مقهاطع عرضهي ايهن ابهزار مشهخص شهده اسهت. شهيب         

)افقهي: قهائم( طراحهي گهردد.     1:6اده شده اسهت، ناايهد بيشهتر از    شکا زير نشان د B-Bقسمتهاي کناره که در مقطع 

 گيرد.هاي تخت با قابليت عاور عابر پياده قرار ميهمچنين اين ازئيات، ماناي طراحي سرعتگاه
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متهر طهول در    3سهانتيمتر ارتفهاع،    11طراحي مي گهردد و داراي   km/h41 سرعتکاه تخت معموالر براي سرعت

 در هر کدام از رمپ ها مي باشد. طول افقي قسمت شيادارمتر  1.91قسمت تخت و 

 
 جزئیات هندسی سرعتکاه تخت :7 شماره تصویر
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 گذرگاه برجسته عابر پیاده (3

گذرگاه براسته يک سرعتکاه تخت است که براي عاور عرضي عابر پياده، خط کشي و عالمت گذاري مهي شهود   

ياده در گذر از سواره رو تأمين گردد. بدين ترتيب همه شرايط هندسي ذکهر شهده در مهورد سهرعتکاه     تا ايمني عابران پ

تخت در مورد گذرگاه عابر پياده براسته نيز صادق است. هر چند که مي توان ارتفاع قسمت تخت را براي تسههيا در  

 عاور ومرور عابران پياده، تا سطح پياده رو افزايش داد.

سانتيمتر اداول و سطح پياده رو باال آمده و از طريق رمپ به يکهديگر متصها    6.1پياده بايد تا  يک گذرگاه عابر

 شوند. با اين طرح يک گذرگاه عابر پياده از طريق رمپ ها تا سطح پياده رو گسترش مي يابد.

 

 

 : جزئیات هندسی گذرگاه عابر پیاده برجسته8 شماره تصویر
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 تقاطع های برجسته (4

يک تقاطع براسته، سرعتکاه تختي است که کا سطح تقاطع را پوشش مي دهد. همه شرايط هندسي مورد نياز 

سرعتکاه تخت، براي تقاطعات براسته نيز بکار مي رود. اين ابزار در محا تقاطع ها مانند گذرگاه براسته عابر پياده از 

 پ هايي به پياده رو اتصال پيدا مي کند.طريق رم

 

 : جزئیات هندسی تقاطع برجسته9 شماره تصویر
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مرور دوچرخه و موتورسیکلت ها در مواجهگه بگا ابزارهگای عمگودی      و تدابیری جهت عبور (1

 کنترل سرعت

ها بايد در عرض کاما معار شود. در مواقعي کهه نمهي   بمنظور مقابله با مانور بيش از حد رانندگان، اين سرعتکاه 

براي عاور دوچرخه سواران ايجاد  توان مسير ويژه اي اهت عاور دوچرخه و موتورسواران در نظر گرفت، بهترين راهکار

قسمتي از سرعتکاه ها با شيب ماليم تر در کناره هاي آن مهي باشهد. در مسهيرهايي کهه ترافيهک دوچرخهه و موتهور        

 )افقي:قائم( باشد. 1:6است، شيب کناره هاي سرعتکاه ها ناايد بيشتر از  چشمگير

 طراحی هندسی ابزارهای عمودی کنترل سرعت در زمین های شیب دار (4

%، واهوه  9% و يا کمتر به کار مي روند. در شيب ههاي بيشهتر از   9ابزارهاي عمودي کنترل معموالر در شيب هاي 

با اين طرح هندسهي   ه ترتيب داراي شيب تندتر و ماليمتر نسات به معمول هستند.سربااليي و سرپاييني سرعتکاه ها ب

وسايا نقليه هنگام عاور از واوه سربااليي با يک شيب مؤثر و از واوه سرپاييني با يک شيب بي اثر)هماهنگ با شيب 

 معار( موااه مي شوند. 
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 انتخاب طرح سرعت گیر (1

طرح آرامسازي، عناصر و گزينه هاي مختلف بايد چنان با هم ترکيب شوند که سرعت به حهد مهورد نظهر     در يک

به ايهن منظهور، طهراح     کاهش يابد. همچنين تأثيرات نامطلوب ترافيکي و زيست محيطي طرح در حد قابا قاول باشد.

 ا يکديگر بسنجد.آنها را با تواه به عواما زير ب بايد گزينه هاي مختلفي در نظر بگيرد و

 ميزان اثر بخشي )مقدار کاهش سرعت( -

:جزئیات هندسی ابزارهای عمودی کنترل سرعت در زمینهای شیب 17 شماره تصویر

 دار
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 ايمني ترافيک موتوري تأثير بر -

 تأثير بر ايمني پياده و دوچرخه-

 تأثير بر استهالک ااده و وسايا نقليه-

 تأثير برآمودگي صوتي وآمودگي هوا-

 تأثير بر زياايي بصري محيط راه-

 عکس امعما ساکنان محا-

 وسايا نقليه موتوريعکس امعما رانندگان -

 موقعیت (2

 موقعيت سرعتکاه را بايد از دو اناه سنجيد:

 آيا محا مورد نظر براي احداث سرعتکاه مناسب است؟-

 چه طرحي براي محا مورد نظر مناسب است؟-

صميم محا سرعتکاه ناايد به نظر رانندگان وسايا نقليه ناگهاني باشد. رانندگان بايد بتوانند از فاصله اي که براي ت

گيري و انجام عکس امعما کافي است، سرعتکاه را بايننهد. حهداقا فاصهله ديهد توقهف بهراي چنهين مهواردي کهافي          

نيست.بلکه، فاصله ديد ناايد از حداقلهايي که در ادول زير براي ديد انتخاب تعيين شده کمتهر باشد.دراسهتفاده ا زايهن    

و براي سرعت گيرهاي واقهع در ورودي شههرها و آباديهها     «ج»ادول براي سرعتکاه هاي واقع در داخا شهرها حامت

 را به کار باريد.« ب»حامت

بعالوه در سرعتکاه هاي دروازه اي، که وسايا نقليه از محيط غير مسکوني، وارد محيط مسکوني مي شوند، بايهد  

راي اين کار، مهي تهوان   قاا از رسيدن به محا سرعت گير، رانندگان وسايا نقليه موتوري متواه تغيير محيط شوند. ب

کنار راه درختکاري کردً با استفاده ازتابلوهاي پيش آگهي محيط مسکوني را اعالم نمودً و طرحهاي مخصوصي بهراي  

 سرعت گير در نظر گرفت.

 متربر حسب قل فاصله دید انتخاب حدا :15 شماره جدول

 184 114 144 04 24 14 44 14 44 )کیلومتر در ساعت( سرعت طرح
 404 414 301 314 344 811 841 144 111 )الف( فاصله دیدانتخاب در وضعیت
 441 324 341 311 824 844 844 144 111 )ب( فاصله دیدانتخاب در وضعیت
 414 481 304 311 311 344 841 841 114 )ز( فاصله دیدانتخاب در وضعیت

 های پیچیده )الف( تواف کردن در وضعیت وضعیت

 تغییر خق و با تغییر مسیر در اطراف شهرها، تغییر دادن سرعت )ب( وضعیت

 تغییر خق و یا مسیر در داخل شهرها، تغییر دادن سرعت )ز( وضعیت
 از نظر فيزيکي، در تعيين محا سرعت گير بايد به عواما زير و تأثيرات آنها بر طرح تواه شود:

 ارگيري و باراندازيهاي ب پارکينگ حاشيه اي و محا- 
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 راههاي اتصامي)راههاي ورودي و خرواي امالک کنار راه(-

 نحوه زهکشي-

 و از نظر ترافيکي تأثير عواما زير را درنظر بگيرند:

 طاقه بندي و نوع راه مورد نظر -

 حجم ترافيک سنگين، ساک، موتور، و دوچرخه -

 سرعت حرکت وسايا نقليه -

 وضعيت ايستگاههاي اتوبوس -

 وضعيت پارکينگ حاشيه اي، پياده رو و پياده گذر -

 سرعت مورد نظر پس از کاهش آن -

 هاي احتمامي ديد)میالر موانع ديد ااناي( محدوديت -

در انتخاب نوع تجهيزات آرامسازي بايد تأثيرات آن را بر سرو صداي ناشي از وسايا نقليه موتوري بسهنجد. از بهه   

که سر و صدا را افزايش مي دهد، درنزديکي بناهاي حساس نسهات بهه آمهودگي     کار گرفتن شيوه هاي کاهش سرعتي

 صوتي خودداري کنند.

بايد تواه کنند طرحي که در محلي مناسب و زياا است، گاهي در محلي ديگر، زشت و نابجا است.تأکيد مي شود، 

راف آن طراحي کننهد.میالر، در داخها   که از نظر زياايي بصري، سرعت گير را بايد با تواه به ساختار معماري محيط اط

بافتهاي تاريخي، تغيير دادن انس روسازي از آسفامت به سنگفرش با ساختار معماري محيط هماهنگي کاما دارد و اثر 

 بخشي آن در کاهش سرعت معموالر کافي است.

مسازي بها سهاک و   از نظر زياايي بصري، اگر چه مي توان گفت که بهتر است عناصر تشکيا دهنده تجهيزات آرا

مصامح و معماري محيط آن هماهنگ باشند، گاهي واود تضاد آشکار بين تجهيزات و محيط آن نيز اهذاب اسهت. امها    

طرح از اين نظر ناايد ماهم بماند. يعني، هماهنگي يا تضاد آن آشکار باشد، میالر اگر بهراي زياها سهازي از درختکهاري     

 دف از درختکاري ايجاد هماهنگي با محيطً يا برعکس، خلق تضاد اذاب است.استفاده مي کنند، بايد روشن کنند که ه

تأثير روشنايي را برزياايي بصري محيط بسنجد. اين تأثير را بايد با در نظر گرفتن يکپارچه مجموعه تجهيزات راه، 

 تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، درختکاريها و ساير اازاي آرامسازي ارزيابي کنند.

 اختننمایان س (0

کليه تجهيزات آرامسازي را بايد چنان طراحي کنند که کامالر از بقيه قسمتهاي راه متمايز باشند و الب تواه کنند. 

نمايان بودن تجهيزات در سرعت گيرهاي دوازه اي و ورودي اهميت بيشتري دارد. در واقع، مهمتهرين مشخصهه ايهن    

 سرعت گيرها نمايان بودن آنها است.

راي نمايان ساختن، استفاده از تجهيزاتي است که محيط متمايزي ايجاد مي کنند. به عالوه، با به مؤثرترين روش ب

 کارگيري شيوه هاي زير مي توان انواع سرعت گيرها را براي رانندگان وسايا نقليه مشخص کرد:

 تابلو -

 روشنايي -
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 تغيير رنگ -

 خط کشي -

 پايه هاي رنگ آميزي -

 درختکاري -

از عاليم راهنمايي و رانندگي، مخصوصار در داخا هسته هاي شهري، بايد دقت شود، زيرا عاليم متعدد در استفاده 

محيط را زشت مي کند. از اين مهمتر، عاليم بيجا و نابجا، حرمت همهه عاليهم را    ي و رانندگي را سر در گم، ويراهنما

 مي شکند.

 21بعد از کاهش( را، قاا از سهرعت گيهر و در فاصهله     در کليه اقدامات آرامسازي، بايد سرعت مورد نظر )سرعت

 متري آن، توسط تابلو اعالم کنند.

بايد محا اومين کاهش عرض، سرعتکاه و پيچانه را، با استفاده از حداقا يک تابلوي پهيش آگههي، بهه راننهدگان     

را از  Aي(نصب مي شود.فاصهله  متري آرامساز 21از تابلوي اعالم سرعت )واقع در  Aاطالع دهند. اين تابلو به فاصله 

 ادول زير به دست آوريد.

 (A)فاصله تابلوی پیش آگهی تا تابلوی اصلی  :16 شماره جدول

 144 04 24 14 44 14 44 %)کیلومتر در ساعت(21سرعت
A)814تا114 114تا144 144تا184 144تا144 144تا24 24تا44 44تا14 )متر 

 
شکا زير برا ي هشدار دادن واود سرعتکاه يا يک سري از سرعتکاه ها استفاده مي شود. اين تابلو بايهد بها   تابلو 

کيلومتر در سهاعت   31صفحه اي که نشان دهنده فاصله تابلو است همراه شود.)به از معابري که سرعت مجاز در آنها 

 است.(

 برای آگاهی راننده: تابلو 11 شماره تصویر
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 شکا زير نشان دهنده تابلوهايي است که ممکن است در يک منطقه داراي سرعتکاه واود داشته باشد.

 متر يا بيشتر باشد، براي هر سرعتکاه اداگانه تابلو نصب شود. 111اگر فاصله سرعتکاه ها از يکديگر 
 ابلو برای آگاهی رانندهت :12 شماره تصویر

 
 
 
 

هاي مناسب نمايان سازي سهعي کننهد کهه تجهيهزات آرامسهازي بهه       عالوه بر تابلوگذاري، بايد با استفاده از شيوه

سهازي تهأثير معکهوس نداشهته باشهد و اثربخشهي       ترين واه نمايان باشد. دقت شود که نمايهان ترين و اقتصاديعملي

 گر ماه راهي ادول ندارد، يا روسهازي آن خهوب نيسهت، بهترکهردن روسهازي و اهدول      سرعتگير را خنیي نکند. میالر، ا

گذاري، بجاي کاهش سرعت، ممکن است سرعت زيادتر را تشويق کند.همچنين، گاهي رنگ آميزي پايه هاي واقع در 

کنهد.  را تشهويق مهي  کنار راه، با مشخص کردن امتداد راه و دادن احساس ايمني به رانندگان وسايا نقليه، سرعت زياد 

 سازي سرعتگير دقت و احتياط الزم است، اين کار بايد توسط اشخاص خاره طراحي شود.بنابراين، در نمايان

 در ادامه چند نوع خط کشي و عالمت گذاري مشخص کننده محا آرامسازي بصورت شکا هاي زير آمده است:
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 گذاری آرامسازی ای از طرز عالمت : نمونه13 شماره تصویر
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 کشی روی سرعتکاه ای از طرز خط : نمونه14 شماره تصویر
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 : نمونه ای از طرز خط کشی روی سرعتکاه15 شماره تصویر
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 : نمونه ای از طرز خط کشی سرعتکاه16 شماره تصویر

متفاوتی پیش خواهد آمد و باید برای هر دو جهت ، هنگامی که برای هر دو جهت یک معبر نیاز به آرامسازی باشد
 تابلوگذاری کرد.
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 وابط و قوانین مکانیابی مساجدض -4-8

قانون برنامهه چههارم توسهعه اقتصهادي،      117تاي تحقق وظايف محومه بر اساس بند هاي امف و ب از ماده در راس

و شهرسهازي، شهورايعامي شهرسهازي و     راهااتماعي و فرهنگي و بنا به پيشنهاد معاونت شهرسهازي و معمهاري وزارت   

اي توسهعه شههري را بهه شهرح زيهر      ضوابط و مقررات مکانيابي مسااد در طرحهه  17/11/97معماري در السه مورخ 

 تصويب نمود.

 مکانیابی مساجد در بخش های توسعه شهری-1

با تواه به اينکه توسعه شهري داراي ساختار محله، کالن محله ) ناحيه شهري ( و منطقه شهري مي باشد، دستگاه 

د محله اي در کنار ساير تهيه کننده طرح هاي توسعه شهري مکلف است در ساختار هر يک از مراکز محالت يک مسج

کاربريها و خدمات محله اي پيش بيني شده، مکانيابي و منظور نماييد. بديهي است در چنهين سهاختاري مرکهز محلهه     

 ارتااط مستقيم با ساختار کالن محله )ناحيه شهري( خواهد داشت.

ده طهرح ههاي توسهعه شههري     براي مراکز کالن محله ها )ناحيه هاي شهري( و مراکز مناطق نيز دستگاه تهيه کنن

مکلف به پيش بيني مکان احداث مسااد کالن محله اي )ناحيه شهري(و منطقه اي متناسب با ساختار سلسهله مراتاهي   

 شهري خواهند بود.

: در شهرهايي که مساحت مسجد اامع شهر مواود پاسخگوي نياز نمهازگزاران امعهه، اعيهاد و مناسهاتها      1تاصره 

امع اديد )مصالي( شهر در ارتااط با ساختار شهري از تکاميف دستگاه تهيه کننهده در هنگهام   نيستند، احداث مسجد ا

 تهيه طرح هاي توسعه شهري مي باشد.

: اومويت در مکانيابي مسااد احداثي در اراضي داراي مامکيت دومت و يا موقوفات مردمي اههت احهداث    2تاصره 

متي يا موقوفات مردمي باشد در محا مورد نظر نااشهد، پهيش بينهي    مسجد است. در صورتيکه اراضي داراي مامکيت دو

محدوده اي از بافت توسعه شهري که در صورت تملک بخشي از اراضهي آن امکهان سهاخت مسهجد را داشهته باشهد،       

 ضروري خواهدبود.

د متر مربع و مساحت اراضي مسااد کهالن محلهه اي حهدو    11: مساحت اراضي مسااد محله اي حدود  3تاصره 

 متر مربع پيشنهاد مي گردد. 1111

: از اين پس پيش بيني و مکانيابي مسااد در طرح هاي توسعه شهري امزامار متمهايز از کهار بهري ههاي      4تاصره 

 فرهنگي خواهد بود.

 مکانیابی مساجد در شهرکهای مسکونی-2

ننده طرح مکلف است متناسب در تهيه طرح هاي مربوط به شهرکهاي مسکوني، نهاد، دستگاه و يا سازمان تهيه ک

با امعيت پذيري شهرک در سال افق طرح و مطابقت طرح با سطوح شهري )محله، ناحيه، کالن محله، شهرک( حداقا 

يک مسجد در مرکز شهرک و مرتاط با ساختار اصلي در مجاورت ساير خدمات عمومي پيش بيني نمايد. بهديهي اسهت   

له شهري باشد، نياز به پيش بيني يک مسجد براي کها شههرک و نيهز    چنانچه امعيت پذيري شهرک بيش از سه مح

 پيش بيني مسااد محله اي براي هر يک از محالت ازء تکليف طراحان و مجريان شهرک خواهد بود.
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 محوریت مسجد در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی-3

يه کننده مکلف است سهاختار  در بخش هاي مواود شهرها و به هنگام تهيه طرحهاي اامع و تفصيلي، دستگاه ته

فضايي شهر مورد نظر را بگونه اي تنظيم نمايند تا مسااد مواود و اديداالحداث با تواه بهه موقعيهت و ايفهاي نقهش     

شهري، مساحت و بعد مکان بعنوان مسااد محهالت، مسهااد کهالن محلهه )ناحيهه ههاي شههري( و شههري منظهور          

نشانگر کماود سطح سهرانه مسهااد در ههر يهک از تقسهيمات شههري       شوند.بديهي است در صورتي که مطامعات طرح 

)محله،کالن محله ناحيه(باشد، دستگاه تهيه کننده طرح اامع و تفصياي مکلف به مکانيابي مسااد در اراضي با مامکيت 

 دومتي و با موقوفات مسجد متناسب با نياز ساکنين و با اومويت توسعه فضاهاي مواود در آينده است.

: در تهيه طرحهاي اامع و تفصيلي و هادي تواه به محوريت مسااد از نظر کامادي و ساختاري ضروري  1 تاصره

 است 

: در مسااد اديداالحداث پيش فضا بعنوان تجمع افراد )ادا از مساحت مفيد مسجد( و توسعه آتي پيش  2تاصره 

 بيني شود.

کنند، توصيه مي شهود کهه مسهااد بصهورت ترکياهي از       : در مناطقي که از حسينيه ها زياد استفاده مي 3تاصره 

 مسجد و حسينيه پيش بيني شود.

 الزامات عمومی-4

به منظور حفظ، اشاعه و توسعه علوم و فنون مرتاط با معماري مسهااد نظيهر کاشهي کهاري، گهره چينهي،        -4-1

 مقرنس کاري و... استفاده از اين در مصامح در مسااد امزامي است.

سال نسات به تدوين استانداردهاي فضايي مسااد براي  4ه و شهرسازي موظف است ظرف مدت وزارت را -4-2

گانه ايران ) اقليم گرم و خشک، گرم و مرطوب، گرم و نيمه مرطوب، معتدل وسرد ( اقدام و مراتهب  1پهنه هاي اقليمي 

 را به تصويب شورايعامي شهرسازي و معماري ايران برساند.

 الزامات شهرسازی-5

 تقويت محورهاي ديد ) کريدورهاي بصري *(به مسااد در مکانيابي آنها مورد تواه قرار گيرد. -1-1

 ارتفاع ابنيه اطراف مسااد )حداقا تا سه پالک( بايستي کمتر يا هم ارتفاع مساادپيش بيني شده باشد  -1-2

با کار بري مسهااد )فرهنگهي،    کاربري اراضي اطراف مسااد حتي االمکان از ميان کاربريهاي هم خانواده -1-3

 آموزشي و...( انتخاب شود.

 الزامات معماری مساجد-6

 در مسااد اديداالحداث رعايت مقررات ملي ساختمان ايران امزامي است. -6-1

 در طراحي مسااد اديد استفاده از امگوهاي معماري تاريخي و فرهنگي کشور امزامي است. -6-2

 ز مصامح بومي احداث شوند.مسااد بايد با استفاده ا -6-3

نفر از گنجايش شاستان اصلي  1در احداث مسااد پيش بيني پارکينگ به ميزان يک پارکينگ به ازاي هر  -6-4

 امزامي است.
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چنانچه از برگزاري نماز و مراسم مذهاي از فضاي مسجد براي انجام فعاميتهاي ديگر اسهتفاده مهي شهود     -6-1

ا با نقش عاادي مسجد و انجام فرايض مذهاي ضروري بوده و پهيش بينهي فضهاهاي    رعايت عدم تداخا اين عملکرده

 مورد نياز اين کاربريها امزامي است.

احجام مربوط به بناي مسااد و نسات فضاي پر و خامي آنها بايستي متناسب با نمونه هاي مشهابه آنهها در    -6-6

 بافتهاي فرهنگي و تاريخي شهر باشد.

وژي( مسااد بايستي از ريخت مسااد مواود در بافتهاي تاريخي و فرهنگي شهر تاعيهت  ريخت کلي )مرفوم 6-7

 کند. 

  در صورت مزوم، اين مصوبه هر پنج سال يکاار قابا تجديد نظر، اصالح و تکميا خواهد بود.بازنگری: -7
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 ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی حرایم -5

 یم قانونیاحر -5-1

باشند که بدميا رعايت امنيت و يها   ساخت( مي هاي طايعي و مصنوع )انسان اي از حريم عههاي قانوني مجمو حريم

ههاي   حفظ و نگهداري آثار، رعايت فاصله مشخص از محا استقرار آنها امزامي است. احداث هرگونه ساختمان در حريم

آخهرين اطالعهات بدسهت     موضوع اين فصا غيرمجاز است. کليه حرايم مشخص شده در اين بخش از طريق اتکاء بهر 

باشد. در صورتيکه در آينده اين حرايم دچار افزايش يا کاهش موردي گردد، مالک  آمده از نهادها و ارگانهاي مرتاط مي

باشد. مهمترين اين حرائم، حريم شهر است که هر گونه ساخت و ساز و فعاميت در  عما آخرين تغييرات اعمال شده مي

  .اييد شورايعامي شهرسازي و معماري صورت پذيردمحدوده اين حريم بايد با ت

 یم امنیتیاحر -5-1-1

هاي رادار، مراکهز   رساني، گازرساني، تاسيسات تدافعي شهر، مراکز انتظامي و نظامي، سايت تاسيسات آبرساني، برق

ي ضوابط و مقررات موردي فني مخابرات، مراکز فني راديو و تلويزيون بايد داراي حرايم امنيتي باشند. اين حرايم بر مانا

 گردد.  هر ارگان و نهاد مشخص مي

 (1375حریم امنیتی اماکن نظامی و انتظامی )مصوب  -

باشد تها   مي  ايجاد يک حريم امنيتي با رعايت اصول حفاظتي استاندارد اهت اماکن نظامي در داخا شهرها امزامي

اني غيرنظامي در اين محدوده الوگيري و ممانعت نموده و ساختم  بتوان با اعمال آن از ايجاد تأسيسات و يا مستحدثات

 امکان نظامي را از هرگونه خطرات احتمامي مصون داشت.

باشهد و بهر    اي است بعد از حريم حفاظتي که ازء مامکيت سازمان/ نيهروي انتظهامي نمهي    منطقه حریم امنیتی:

 دومتي ماذول گردد. بايست با ارگانها و سازمانهاي اساس موارد زير هماهنگي الزم مي

متري در اطراف و محدوديت ارتفهاع   9حريم امنيتي اماکن و تأسيسات قابا حفاظت با ايجاد يک خيابان  -1ماده 

 اي که ساختمانهاي اطراف اشرافي بر امکنه مربوطه نداشته باشد. متر بگونه 21طاقه در عمق 2در احداث با حداکیر 

ر حريم اماکن نظامي بايستي قاا از کسب مجوز از شهرداريها، مجوز مانهي  بمنظور احداث هرگونه بنا د – 6ماده 

بر تاييد عدم اشغال حريم اماکن مربوطه از حفاظت اطالعات پادگان، پايگاه و ديگر امکنه نظامي ذيربط کسب و سپس 

 نسات به صدور مجوز از سوي شهرداريها اهت احداث بنا و تأسيسات اقدام گردد.

 ارحریم انه -5-1-2

 هاي تأمين آب شرب به شرح زير است: حريم انهار و شاکه آبياري و قنوات و چاه

 متر است.  11اي به شعاع  حرايم قنوات و چاههاي تأمين آب شرب دايره -امف

 پر کردن قنوات باير بدون دريافت مجوز از سازمان آب و فاضالب غيرمجاز است.  -ب

هيئهت دومهت بهه     6/1/1371مورخهه   183ت  47347بق مصوبه شماره حرايم انهار نسات به آبدهي آنها مطا -ج

 شرح ادول زير مي باشد.
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 حرایم مربوط به انهار و شبکه های آبیاری: 17 شماره جدول

 حریم در طرفین میزان آبدهی و شبکه آبیاری

 متر 11 – 12 مترمکعب در ثانيه 11بيش از 

 متر 12 – 9 مترمکعب در ثانيه 11تا  11مابين 

 متر 9 – 6 مترمکعب در ثانيه 11تا  1مابين 

 متر 6 – 4 مترمکعب در ثانيه 1تا  2ما بين 

 متر 3 – 3 مترمکعب در ثانيه 2تا  1مابين 

 متر 2 – 3 ميتر 1111تا  111مابين 

 متر 2 – 1 ميتر در ثانيه 111کمتر از 

 ماخذ: سازمان آب منطقه اي استان

هها   نهار طايعي و انهار احداثي واقع در داخا مزارع و باغاکانال انهار، شاکه هاي آبياري و زهکشي،  مومه آبرساني:

 هکتار که براي آبياري همان مزارع به کار مي روند، داراي حريم نيستند.  111تا مساحت 

 متر از هر طرف  3ر، ميليمت 111قطر مومه تا 

 متر از هر طرف  4 ر،ميليمت 911تا  111قطر مومه 

 متر از هر طرف  1 ميليمتر، 1211تا  911قطر مومه 

 طرف هر از متر 6باال،  به متريليم 1211 از مومه قطر

 

 های آبرسانی شهری حریم لوله -5-1-3

هيات وزيران به شرح زيهر تعيهين    6/1/1371مورخ  183/ت47347هاي آبرساني مطابق مصوبه شماره  حريم مومه

 شده است. 

 متر از هر طرف نسات به محور( 3متر ) 6ميليمتر در کا  111حريم مومه آبرساني با قطر  -امف

 متر از هر طرف نسات به محور( 4متر ) 9ميليمتر در کا  911تا  111حريم مومه آبرساني با قطر  -ب

 ت به محور(متر از هر طرف نسا 1متر ) 11ميليمتر در کا  1211تا  911حريم مومه آبرساني با قطر  -ج

 متر از هر طرف نسات به محور( 6متر ) 12ميليمتر به باال در کا  1211حريم مومه آبرساني با قطر  -د

هاي آبرساني به موازات و در حريم يکديگر نصب شوند، حد خاراي حريم به اعتاار قطهر   در صورتيکه مومه تاصره:

 شود.  آخرين مومه تعيين مي

 اديد از سوي ارگانهاي مربوطه نسات به ارقام فوق تقدم دارد.اعالم هر گونه حريم  تبصره:
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 حریم رودخانه -5-1-4

در اي فارس صورت گرفته شده اسهت کهه   اهت تعيين حريم تدقيقي رودخانه استعالم از شرکت سهامي آب منطقه

يم اعهالم شهده   بديهي است احداث هرگونه اعيان و غهرس درخهت در حهر   فاقد رودخانه مي باشد.  نودانشهر محدوده 

 ممنوع مي باشد.

ههاي نههادي تخصصهي     بديهي است نحوه مداخله در اين حرايم و نيز نوع استفاده از اراضي بر ماناي دستورامعما 

 مربوطه مشخص خواهد گرديد. 

ها تا زمان تهيه طرح اختصاصي و تصهويب آن در   احداث هر گونه ساختمان با هر نوع عملکردي در حرايم رودخانه

 ع ذيصالح غيرمجاز است. مراا

هاي خطي و گردشگاه عمومي و تفريحي به همهراه سهاخت و سهازهاي     استفاده از حرايم رودها اهت احداث پارک

هاي فصلي و حجم و  مناسب ذيربط، مشروط به تهيه طرح اختصاصي اهت رودها و با رعايت مسايا فني از نظر طغيان

 دبي سيالبها مجاز است.

 ا و تاالب هاحریم مسیله -5-1-5

احداث هرگونه ساختمان با هرنوع عملکردي در حرايم مسيا ها ممنوع است مگر مواردي که طاق طرح مصهوب  

 مربوط به مسيا يا تاالب با اهت بهره برداري آن طرح مصوب انجام شود. 

 تفاده های مجاز از حرایم مسیل هااس -

يحي به همراه سهاخت و سهازهاي مناسهب ذيهربط     اهت احداث پارکهاي خطي و گردشگاه هاي عمومي و تفر -

ههاي فصهلي و حجمهي و دبهي     مشروط به تهيه طرح اختصاصي اهت مسيا ها با رعايت مسايا فني از نظهر طغيهان  

 سيالبها و تصويب وزارت نيرو مجاز مي باشد. 

تفريحي و ديگر  احداث واحدهاي خدماتي عمومي مانند رستوران، چايخانه، هتا و مهمانسرا، عملکرد ورزشي و -

ها مشروط به رعايت نکات ايمني و فني از نظر طغيانهاي فصلي و حجم دبهي سهيالب هها    موارد مشابه در طرح مسيا

 ضمن در نظر گرفتن سازه مناسب و تاييد طرح از سوي وزارت نيرو مجاز خواهد بود. 

ه هاي آبي کوچک به همراه تاسيسات استفاده فني و تاسيساتي از اريانات آب مسيا ها از طريق احداث نيروگا -

 ساختماني و فني مربوطه مشروط به رعايت نکات ايمني و فني و تاييد وزارت نيرو مجاز مي باشد.

 حریم تاسیسات فاضالب -5-1-6

تاسيسات فاضالب شاما مومه هاي انتقال و تصفيه خانه ها مي باشد. با تواه به مزوم حفظ حريم تصفيه خانه هاي 

محاظ شکا، بو و ساير عواما زيست محيطي، اوالر در انتخاب موقعيت مکاني تصفيه خانه کليه مسائا فني  فاضالب به

کيلهومتري   6و زيست محيطي رعايت گردد. ثانيار کليه دستگاه هاي ذيربط موظفند از هرگونه ساخت و سهاز تها حهريم    

ه کمربند درختکاري در اطهراف تصهفيه خانهه هها     الزم است توسط مسئومين مربوط  تصفيه خانه الوگيري نمايند. ضمنار

 ايجاد شود. 

 مي باشد. فاحريم خطوط و تصفيه خانه فاضالب براي ميزان تعيين شده از سوي وزارت نيرو و سازمان آب -
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 قوی انتقال برق حریم خطوط فشار -5-1-2

ه و اراضهي مهذکور صهرفار    احداث هر نوع بنا و ساختمان در حرايم خطوط انتقال برق فشار قهوي غيرمجهاز بهود    -

 بيني محورهاي ارتااطي برسد.  توانند با کسب نظر از شرکت توزيع برق به مصارف فضاي ساز و در شرايطي پيش مي

در مسير حريم دراه يک خطوط فشار قوي، اقدام به هرگونه عمليات سهاختماني و ايجهاد تاسيسهات مسهکوني،      -

 هر ارتفاع غيرمجاز است. کاري و اناارداري تا  دامداري يا باغ، درخت

سازي و با رعايت اصول حفاظتي و در صورتيکه ساب ايجاد  زراعت فصلي، حفر چاه و قنوات، شاکه آبياري و راه -

 خسارت اختالل براي تاسيسات خطوط انتقال نگردد، بالمانع است. 

 انتقال برق مجاز نيست.هاي خطوط متر از پي دکا 3: ايجاد شاکه آبياري و قنوات به فاصله کمتر از تبصره
خطوط فشار قوي، فقط احداث ساختمان غيرمجاز است و ايجاد فضاي سهاز و بهاغ و اهاده     2در حريم دراه  -

  بالمانع مي باشد.

در حريم دراه دو خطوط فشار قوي، ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از واحدهاي مسکوني و صنعتي و مخازن  -

 سوخت تا هر ارتفاع غيرمجاز است. 

يم دراه يک، دو نوار است در طرفين مسير خط و متصا به آن که عرض هر يک از اين دو نوار در سطح حر -

 افقي تصوير هادي مشخص شده است. 

حريم دراه دو، دو نوار است در طرفين حريم خط و متصا به آن که حد خاراي حريم دراه دو از محور خط  -

 در دو طرف مشخص شده است. 

 باشد: برق با تواه به قانون برق ايران به شرح ادول زير ميحريم خطوط فشار قوي 

 طوط فشار قوی برقحریم خ:18جدول شماره 

 حریم درجه دو )متر( حریم درجه یک )متر( ولتاژ خط به کیلوولت

 متر از طرفين 1 متر از طرفين 3 21

 متر از طرفين 11 متر از طرفين 1 33

 متر از طرفين 21 متر از طرفين 13 63

 متر از طرفين 31 متر از طرفين 11 132

 متر از طرفين 41 متر از طرفين 17 231

 متر از طرفين 11 متر از طرفين 21 411

 متر از طرفين 11 متر از طرفين 21 751

 : اطالعات اخذ شده از شرکت برق منطقه اي فارسماخذ
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 حریم خطوط انتقال گاز -5-1-3

ر حريم خطوط انتقال گاز، احداث هرگونه بنا و ساختمان و تاسيسات به ازء آنچه که براي بهره برداري از خطوط د

 مومه گاز ضروري باشد ممنوع است.

پوند براي پخ مربع به داخا شهرها ممنوع است. امزامار محها احهداث    311ورود خطوط مومه گاز با فشار بيش از -

 يستي خارج محدوده شهر باشند.ايستگاههاي تقليا فشار با

 ها بشرح زير است:حداقا فاصله پايه هاي خطوط هوايي نيرو از اداره مومه هاي گاز در مسير هاي موازي و تقاطع

 : فاصله پایه های خطوط هوایی نیرو از جداره لوله گاز19 شماره جدول
 حداقل فاصله ولتاژ

 متر 1.1 ومت 391و  221

 متر 2 کيلوومت 21

 متر 7 کيلوومت 63

 متر 11 کيلو ومت 132

 متر 21 کيلو ومت 231

 حداقا فاصله اداره کابلهاي زيرزميني برق از اداره مومه هاي گاز در مسيرهاي موازي بشرح زير است:

 از جداره لوله گاز: فاصله جداره کابلهای زیرزمینی برق 27 شماره جدول

 حداقل فاصله ولتاژ

 متر 1 ومت 391و  221

 متر 2 کيلوومت 21

 متر 3 کيلوومت 63

 متر 11 کيلو ومت 132

 متر 21 کيلو ومت 231

حداقا حريم خطوط گاز در محا تقاطع با رودخانه ها در ارتااط با ممنوعيت برداشت مخلهوط ههاي رودخانهه اي    

 فين خطوط مومه تعيين شده است.متراز طر 211)شن و ماسه( 

احداث هرگونه بنا و ساختمان از قايا مدارس، مسااد، ميدان هاي ورزشي، سينماها، سهامن ههاي سهخنراني،     -

مجتمع هاي مسکوني، بيمارستان ها، ايستگاه هاي راه آهن، فرودگاه ها، گاراژهاي حما و نقا، سدها، اردوگاه نظهامي،  

متري هر طرف محور انتقال گاز ممنوع است. احداث بناها غيهر   211معدني در فاصله کارخانجات و تأسيسات صنعتي و 

 از اين اگر به تشخيص شرکت ملي گاز ايران متضمن ايجاد خطر نااشد، در فواصا زير مجاز است: 

 متر از هر طرف  21اينچ، خارج از فاصله  6قطر مومه کمتر از 

 متر از هر طرف  11 اينچ، خارج از فاصله 19تا  6قطر مومه از 

 متر از هر طرف  111اينچ، خارج از فاصله  19قطر مومه بيشتر از 
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 حریم خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهرها -5-1-8

هاي تراکم، حداقا حريم مومه انتقال گاز به ازاء فشهار و قطهر   در صورت تطايق ضوابط ساختماني خط مومه با رديف

 شود.  ميخاراي از اداول زير تعيين 

 حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازاء فشار و قطر خارجی )نوع ساختمانی الف(:21جدول شماره 

قطر خارجی لوله 

 )اینچ(

 برداری )پوند بر اینچ مربع( فشار بهره

 911باالتر از  911و کمتر از  611باالتر از  611و کمتر از  311باالتر از 

56-48 61 81 121 

46-41 11 71 81 

38-32 41 11 71 

31-24 31 41 11 

22-18 21 31 41 

16-12 11 21 31 

11-6 11 11 21 

 

 حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازای فشار و قطر خارجی )نوع ساختمانی ب(:22جدول شماره 

قطر خارجی لوله 

 )اینچ(

 برداری )پوند بر اینچ مربع( فشار بهره

 911باالتر از  911و کمتر از  611باالتر از  611و کمتر از  311باالتر از 

56-48 11 71 81 

46-41 41 11 71 

38-32 31 41 11 

31-24 21 31 41 

22-18 11 21 31 

16-12 11 21 21 

11-6 11 11 21 
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 حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازای فشار و قطر خارجی )نوع ساختمانی ج(:23جدول شماره 

قطر خارجی 

 لوله )اینچ(

 برداری )پوند بر اینچ مربع( فشار بهره

 911باالتر از  911و کمتر از  611باالتر از  611و کمتر از  311باالتر از 

56-48 31 41 11 

46-41 21 31 11 

38-32 21 31 41 

31-24 21 21 31 

22-18 11 21 21 

16-12 11 11 21 

11-6 11 11 11 

 

 :حداقل حریم خطوط لوله انتقال گاز به ازای فشار و قطر خارجی )نوع ساختمانی د(24جدول شماره 

قطر خارجی لوله 

 )اینچ(

 برداری )پوند بر اینچ مربع( فشار بهره

 911باالتر از  911و کمتر از  611باالتر از  611و کمتر از  311تر از باال

56-48 21 21 21 

46-41 21 21 21 

38-32 21 21 21 

31-24 21 21 21 

22-18 11 11 11 

16-12 11 11 11 

11-6 11 11 11 

مندرج در اهدول   اند در فواصا احداث هرگونه بنا در تاسيسات و ساختمان که در گروههاي زير مشخص شده -

 فوق در خارج از محدوده شهرها ممنوع است. 

ههاي   ساختمانها و تاسيساتي نظير مدارس، مسااد، ميدانهاي ورزشهي، سهينماها، سهامنهاي سهخنراني، مجتمهع      -

مسکوني، بيمارستانها، ايستگاههاي راه آهن، فرودگهاه، گاراژههاي حمها و نقها، سهاختمان سهدها، اردوگهاه نظهامي و         

 ي، تاسيسات شيالت، کارخانجات و تاسيسات صنعتي و معدني و مشابه آنها. پيشاهنگ

ساختمانها و تاسيساتي که ساب ايجاد خطرات احتمامي براي خطوط مومه گاز خواهد بود، نظيهر اناارههاي مهواد     -

 دن. سنگ و ساير معا هاي تهيه ذغال، تونلهاي معادن ذغال االشتعال، کوره منفجره، اناارهاي مواد سريع
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 احداث ابنیه محل تجمع و یا خطرناك در مجاورت خطوط انتقال گاز حریم منع :25جدول شماره 

قطر خارجی 

 لوله )اینچ(

 برداری )پوند بر اینچ مربع( فشار بهره

 نوع ساختمانی د نوع ساختمانی ج نوع ساختمانی الف و ب

56-48 211 121 21 

46-41 211 121 21 

31-24 211 111 21 

22-18 111 71 11 

16-12 111 11 11 

11-6 11 21 11 

 بيني شده در نظر گرفته خواهد شد.  برداري پيش در تعيين حريم حداکیر فشار بهره -

 بازديد مرتب از مسير خطوط انتقال گاز )حداقا هر ماه يکاار( امزامي است. -

يان خطوط انتقال و بازديد و سرويس آنها بايد بطور مرتب و بر اسهاس  آزمايش ادواري شيرهاي خودکار قطع ار -

 ريزيهاي مناطق انجام پذيرد. برنامه

در اطراف شهرها و تا شعاعي که تراکم امعيت در اطراف خطوط مومه واود دارد و همچنين در سهاير نقهاط پهر     -

 ول مسير صورت پذيرد. يابي در ط تراکم در مسير خطوط مومه حداقا هر سه ماه يکاار بايد نشت

کشت غالت و درختان و ساير عمليات زراعي فقط در عرض مسير تحصيا شده )حريم اختصاصي( خطوط مومهه   -

باشهد. عهرض حهريم     گاز ممنوع است. حفر چاههاي کشاورزي و احداث اتاقک پمپ آب نيهز مشهمول همهين بنهد مهي     

 گردد.  اختصاصي بشرح زير تعيين مي

 متر از طرف ديگر(  11متر از يک طرف و  4متر ) 14اينچ،  12متر از براي خطوط مومه ک -امف

 متر از طرف ديگر(. 11متر از يک طرف و  1متر ) 21اينچ،  24تا  12براي خطوط مومه بين  -ب

 متر از طرف ديگر( 19متر از يک طرف و  7متر ) 21، 42تا  24براي خطوط مومه بين  -ج

 متر از طرف ديگر(. 21متر از يک طرف و  9متر ) 29ينچ، ا 42براي خطوط مومه بيشتر از  -د

 1باشد. اين عرض بهه   متر مي 11اينچ فقط هنگام عاور از باغات  12-31عرض حريم اختصاصي مومه  -1تاصره 

 متر از طرف ديگر محور مومه تقسيم خواهد گرديد. 11متر از يک طرف و 

 11باشد. اين عرض بهه   متر مي 21در عاور از باغات متر فقط  31-16عرض حريم اختصاصي خطوط  -2تاصره 

 متر از طرف ديگر محور مومه تقسيم خواهد گرديد.  6متر از يک طرف و 

نفر پرسنا دارند در رديف محلهاي تجمهع محسهوب نشهده و     21مرغداريها و دامداريهايي که حداکیر  -3تاصره 

 شوند.  مشمول مقررات حريم مربوط به ابنيه عادي مي

الزم است مسئومين ذيربط در شرکت ملي گاز تعهد کتاي از صاحاان اماکن مذکور ماني بر عدم افزايش  -4صره تا

  نفر و تعداد نفرات شاغا در اماکن فوق را بصورت متناوب کنترل نمايند. 21آتي نفرات شاغا بيش از 
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 حریم آثار تاریخی -5-1-11

مهاي صورت گرفته از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شهر انجام شده و استعال بازديدهاي ميدانيبر اساس 

 باشد. فاقد اثر يا محدوده تاريخي مي نودان

هرگونه فعاميهت عمرانهي و سهاماندهي بمنظهور حفهظ و احيهاء ارزشههاي فرهنگهي و تهاريخي اعهم از مرمهت،            -

اث فرهنگهي و گردشهگري و تصهويب    سازي، توسعه، ايجاد فضاي ساز پس از تهيه و ارائه طرح به سازمان ميهر  باززنده

 پذير خواهد بود.  نهايي از سوي اين سازمان و اعمال نظارت سازمان مذکور امکان

تغيير نما و دخا و تصرف در کاماد بناهاي فوق ممنوع است. احداث هرگونه دسترسي يا خيابان اديد در محدوده -

 ممنوع است. عرصه يا بازگشايي امتداد خيابانهاي مواود در اطراف عرصه 

چيني و سقف شهيرواني حهداکیر    ارتفاع مجاز واحدهاي ساختماني در محدوده حريم دراه يک با احتساب کرسي-

 شود.  متر تعيين مي 4.1

 

 حریم راه -5-1-11

شده است  اخذاستان فارس  شهرسازي، استعالم از اداره کا راه و قائميه – شيرازاهت تعيين حريم قانوني محور 

)هفتهاد و شهش( متهر از     76)سي و هشت( متر از وسط راه به يکطرف و  39انوني محور ذکر شده به ميزان که حريم ق

)سهي( متهر پهس از حهريم      31طرفين اعالم گرديده است که حريم اعالم شده در حد مصوبه هيات وزيران مي باشد و 

ساز در آن بر اسهاس قهانون ايمنهي راههها      قانوني، نوار خدماتي و تاسيسات زيربنايي راه مي باشد که هرگونه ساخت و

 ممنوع مي باشد.

ه خيابان يا ااده تا فاصهله مشخصهي از آن   حريم ااده ها و راهها عاارتست از محدوده اي که از يک ماه يا کنار-

 تعيين مي گردد. ايجاد و احداث هر نوع ساختمان در اين محدوده تحت ضابطه ويژه اي خواهد بود.

ضوابط مربوط به حفظ حريم و اراضي مجاور راهها  1/3/69زي و معماري ايران در السه مورخ شورايعامي شهرسا-

 در حريم شهرها را به شرح زير تصويب نموده است.

متهر از حهريم    111اراضي واقع در حد فاصا ااده هاي کمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق  -

ذکور( چنانچه در خارج از محدوده طرحهاي مصوب اامع واقع شده اند به محدوده قانوني راه )در بر خاراي ااده هاي م

هاي مذکور اضافه مي گردند، مگر اينکه فاصله کمربندي از محدوده و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد که در طول 

 غيرممکن بسازد که عمر طرح تأثيري در ميزان و اهت گسترش شهر نداشته و ااراي مقررات نظارت بر حريم را عمالر

 شورايعامي شهرسازي و معماري ايران در شهرهاي داراي طرح اامع خواهد بود. 1تشخيص آن با کميسيون ماده 

(: احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين کليه راهههاي بهين شههري واقهع در     3/2/68)اصالحيه مورخ  -

ه و همچنين ايجاد راههاي دسترسي ههم سهطح بهه اهاده اصهلي      متر از بر حريم قانوني را 111حريم شهرها به عمق 

ممنوع است، مگر در مورد کاربريهاي خاص که محا کاربري و هم راههاي دسترسهي الزم عينهار در قامهب طرحههاي     

 مصوب اامع و تفصيلي ترسيم شده يا ضوابط مربوط به آنها تعيين شده باشد.

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 فصل پنجم ضوابق و مقررات حرایم
 

 

 مهندسین مشاور نگارستان ماهور نودانشهر تفصیلی  - طرح جامع مطالعات

151 

اشت، داشت و برداشت( از زمينهاي کشاورزي و باغات و همچنهين  : تأسيسات الزم براي بهره برداري )ک1تاصره 

خطوط پايه هاي انتقال نيروي برق و شاکه هاي مخابراتي، پلها و تونلهاي واقع در مسير راهها، مومه هاي انتقال نفهت  

فوق مشخص و  گيرها، از شمول بندهايبندها، سياوگاز، کانامها و شاکه هاي آبياري، خطوط و مومه هاي آبرساني سيا

 تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند.

کليه کارگاهها و واحدهاي صنعتي و تجاري و خدماتي و نظاير آن، مواود در دو طهرف راهههاي موضهوع ايهن      -

 مصوبه مي بايست به مجموعه هاي مترکز اديد منتقا شوند.

وانه و نظارت در حد فاصها حهريم شههر تها     و مرااع مسئول صدور پر 88شهرداري در مورد حريم موضوع ماده -

و  راهمحدوده نهايي طرحهاي اامع موظفند محلهاي مناسب براي انتقال اينگونه واحهدها را بها همکهاري ادارات کها     

وزارت شهرسازي استان بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري تعيين و تسهيالت الزم را براي انتقال فراهم نمايند و 

استفاده از امکانات سازمان زمين شهري و خصوصار با استفاده از اراضي دومتهي تحقهق امهر فهوق را     با شهرسازي راه و 

 تسهيا خواهد کرد.

محلهاي قالي بر اساس تصويب مرااع قانوني حسب مورد به فضاهاي ساز و يا ساير کاربريهاي عمومي تاديا و -

 اعمال هرگونه کاربري خصوصي مغاير با آن ممنوع است.

سمت از حريم راهها که در محدوده هاي قانوني و حريم شهرها واقع مي شوند و اضافه بر عرض سهواره و  آن ق -

پياده رو مي باشد، به منظور کمک به پاکيزگي و زياايي منظر ورودي شهرها و الوگيري از باز کردن راه دسترسي براي 

ت آنها و با همهاهنگي وزارت راه و ترابهري بهراي    ساخت و سازهاي بعد از حريم راه توسط شهرداري در محدوده امکانا

 درختکاري و ايجاد فضاي ساز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 هاهای مجاز در محدوده حریم جادهاستفاده 

 فضاي ساز عمومي -

 فضاي ساز خصوصي بدون امکان دسترسي مستقيم به ااده -

 ر باشد. بدون دسترسي مستقيم به اادهمت 1111عملکردهاي غيرانتفاعي که سطح آنها بيش از  -

 متري ااده 11اايگاه سوخت)بنزين و گاز( با شرايط خاص دسترسي و حفظ حريم ساز حداقا  -

 1( راههای شریانی درجه 1

 راه عبوری 

متهر   21باشهد )  متر مهي  21حريم تملک براي راههاي دو خطه در وضعيتي که محدوديت اا واود دارد برابر با  -

 باشد(. متر کناره در طرفين ااده مي 1متر عرض ااده و  11شاما  حريم تملک

متهر   41باشهد )  متر مي 41حريم تملک براي راههاي دو خطه در وضعيتي که محدوديت اا واود ندارد برابر با  -

 باشد(. متر کناره در طرفين ااده مي 16متر عرض ااده و  13حريم تملک شاما 
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 بزرگراه 

متر حريم تملک  76باشد ) متر مي 76گراه چهار خطه در حامت بدون محدوديت اا برابر با حريم تملک براي بزر -

 باشد(. متر کناره در طرفين ااده مي 16.1 متر عرض ااده و 43شاما 

متهر حهريم    29.71باشد ) متر مي 29.71 حريم تملک براي بزرگراه چهار خطه در حامت با محدوديت اا برابر با -

 باشد(. متر کناره در طرفين ااده مي 1متر عرض ااده و  19.71تملک شاما 

متر حهريم   36.21متر مي باشد ) 36.21حريم تملک براي بزرگراه شش خطه در حامت با محدوديت اا برابر با  -

 باشد(. متر کناره در طرفين ااده مي 1متر عرض ااده و  26.21تملک شاما 

 آزادراه 

متر عرض ااده و  11.1 متر حريم تملک شاما 76باشد ) متر مي 76برابر با  حريم تملک براي آزادراه چهار خطه-

 باشد(. متر کناره در طرفين ااده مي 12.21

 2( راههای شریانی درجه 2

 متر بيشتر نااشد. 41، از 2همواره بايد سعي شود که عرض حريم خيابانهاي شرياني دراه  -

 راههای دو خطه 

 باشد. متر از محور اصلي مي 19بدون خط پارکينگ( برابر با حريم راههاي دو خطه )با يا  -

 راههای چهار خطه 

 باشد. متر از محور اصلي مي 29حريم راههاي چهار خطه با خط پارکينگ و بدون حريم حفاظتي برابر با  -

 د. باش متر از محور اصلي مي 31حريم راههاي چهار خطه با ميانه و بدون پارکينگ حاشيه اي برابر با  -

 ( خیابانهای محلی اصلی3

 باشد.  متر، از محور اصلي متغير مي 21متر تا حداکیر  12حريم تملک خيابانهاي محلي اصلي، بين حداقا  -

ااراي حريم در کليه زمينها، باغها و مزارع مواود در اطراف ااده هاي سريع و کنارگذر به عمهق تعيهين شهده     -

اارايي در اراضي ساخته شده، ااراي حريم به هنگام تجديد بنا صورت مي گيهرد.   امزامي است. اما با تواه به مشکالت

 تا زمان تجديد بنا، مامک مجاز به تعمير، فروش، اااره يا رهن ملک نمي باشد.

 متر تعيين مي گردد. 111حريم کنارگذر به عمق -

 متر11حريم شرياني هاي دراه يک به عرض حداقا  -

 )خدماتي( فاقد حريم ساز است. 2 طرفين شرياني هاي دراه -
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