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 اساس طرح جامع شهر فریدونکنار
 و  )(کشاورزي، شيالت و بازرگاني اقتصادي هاي اصـليشـهر فريدونکنار بواسـطه نقش و جايگاه آتي كه به عنوان يكي از كانون

ــاني در حوزه خدمات ــرقيرس ــهر و فراتر از آن) با  ش ــتان مطرح خواهد بود، نيازمند مراكز مجهز خدماتي در مقياس كالن (ش اس

ساتي اداري و تأسي -گيري مناسب و بهينه از زون اصلي تجاريهاي مكمل و متنوع اسـت. اين نياز از طريق تجهيز و بهرهفعاليت

 است.  در شرق و جنوب شهرهاي مناسب از جمله ر مكانشهر و ايجاد مراكز خدماتي جديد دحاشيه محور اصلي موجود در 

  توسـعه و اسـتفاده بهينه از منابع آب و خاک و افزايش عملکرد محصـوالت کشـاورزي، دامي و شيالتي در راستاي برخورداري از

 اقتصاد چند ُبعدي پايدار، داراي سهم عمده در عرصه توليدات کشاورزي و شيالت. 

 شـهر فريدونکنار فرصتي مناسب جهت ارتقاي سطح مبادالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  چندمنظوره اندازي بندرتکميل و راه

 سازد. تلقي گشته و متعاقب آن افزايش وزن و ارتقاي موقعيت شهر فريدونکنار را فراهم مي

  تي، نيازمند هاي آدر سالآن  افزايش جمعيتارتقاء جايگاه سياسي و تبديل شدن به شهرستان و همچنين شهر فريدونکنار بواسطه

و تفريحي جديد و همچنين تجهيز و اســتفاده بهينه از  (اداري، درماني، آموزشــي، گردشــگري و ...) فضــاهاي مســكوني، خدماتي

فضاهاي موجود است. در راستاي رفع اين نياز، شهر در فرآيند توسعه آتي با دو عرصه اصلي يعني عرصه مسكوني و عرصه كار و 

 مواجه است. فعاليت 

 خواهد  پذيرگيري از اراضي مستعد و اعمال ضوابط تراكمي بهينه در سطح نواحي امكانتوسـعه در عرصه مسكوني از طريق بهره

 هاي اصلي عرصه مسكوني به شكل زير رقم خواهد خورد: بود. در طي فرآيند توسعه، مشخصه

  .برقراري انسجام و يكپارچگي بافت -

  .و پايداري فيزيكي ابنيهافزايش ميزان مقاومت  -

  .بهسازي و نوسازي بافت فرسوده -

 .افزايش ميزان نفوذپذيري بافت مسكوني -

  .هاي موجودرفع ناسازگاري -

  .تسهيل و تسريع دسترسي به مراكز و محورهاي خدماتي -

 سايت سازيو بهينه اداري شــهر -اصـلي تجاريمحور گيري مناسـب از توسـعه در عرصـه كار و فعاليت از طريق تجهيز و بهره 

پذير امكان و يا انتقال اين واحدها به خارج از شهر هاي ناسازگار با بافت مسكونيها و فعاليتشهر جهت استقرار كارگاه موجود در

 است. 

 هاي مختلفي برخوردار است. اين امكانات در قالب موارد زير قابل ارايه استبه لحاظ دروني، شهر از امكانات و پتانسيل : 

  .هاي مسكوني و فعاليتوجود اراضي مستعد (باير، خالي و ساير موارد) جهت توسعه پهنه -
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 .وجود پهنه مسكوني همراه با حيات اجتماعي در قالب محالت شهري -

  .كارگاهي در سطح شهر و ها و محورهاي خدماتيوجود پهنه -

  .وجود عوارض طبيعي به منظور تحقق و گسترش فضاهاي گردشگري -

هاي مسكوني و فعاليت و امكان تسهيل در ترافيك عبوري از محورهاي مواصـالتي جهت تسـهيل دسـترسـي به مراكز و پهنهوجود  -

 .كمربندي تکميل و تجهيزطريق 

 .رساني به نواحي مختلف شهرگيري مديريت شهري و گسترش خدماتشكل -

 نواحي و محالت تقسيم ،قسيمات كالبدي به مناطقمحدوده شـهر بواسـطه توزيع خدمات و تسريع در مديريت اجرايي در قالب ت 

اكنين را هاي ساي فراگير نيازمندياي) بگونهاي و محلهاي، ناحيهگردد. توزيع خدمات به شكل سلسله مراتبي (شهري، منطقهمي

 تأمين خواهد كرد. 

  ظر فضاهاي گردشگري و تفريحي مدن دهد. لذا توسعهبخشي از فعاليت ساكنين شهر را تشكيل ميو جذب توريسم اوقات فراغت

هاي موجود (به و حاشيه رودخانه اصلي گردشگري شهر پهنهدر قالب حاشيه درياي خزر اسـت. اين موضـوع از طريق ساماندهي 

و تجهيز فضـاهاي سـبز موجود از جمله پارك اصـلي شهر پذيرايي)  -عنوان عامل دوم مؤثر در توسـعه گردشـگري و جهانگردي

 اي خواهد بود. هاي جديد بخشي از عرصه شهر متوجه فضاهاي سبز به ويژه فضاي سبز محلهست. در توسعهپذير اامكان

 ها)، محورهاي شرياني عمده و محورهاي شرياني فرعي به شكلي فراگير و شبكه مواصالتي در قالب محورهاي عبوري (كمربندي

هاي عبوري) عالوه بر نقش جابجايي، وظيفه دسترسي به خدمات سلسله مراتبي قابل تبيين است. محورهاي ياد شده (بجز محور

 و تسهيل مراودات اقتصادي و اجتماعي را نيز متناسب با نقش و عملكرد به عهده خواهند داشت. 

  .حريم شـهر با تقويت بدنه كارشناسي و اجرايي مديريت شهري از نظارت و مديريت پيگير، مستمر و قوي برخوردار خواهد گشت

 هاي مســتقر در آن ســاماندهيوســيله اراضــي پيرامون جهت توســعه بعدي محدوده شــهر، به شــكلي فعال حفظ و فعاليتبدين 

 گردد.مي
 

 گردد: در قالب موارد زير ارائه ميجامع پيشنهادي ترين اهداف کالن طرح انداز عمدهبراساس اين چشم

  .تأمين سکونت پايدار در شهر 

  .برقراري کيفيت مطلوب بافت مسکوني 

  .تأمين نيازهاي خدماتي رفاهي شهر 

  .تأمين فضاهاي مناسب کار و فعاليت در شهر 

 پروري. گيري مناسب از اراضي مستعد و حاصلخيز، آب فراوان و توليد محصوالت کشاورزي، دام، طيور و آبزيبهره 
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  .تأمين پايداري محيط کالبدي شهر 

 سترسي بافت، امنيت حرکت، کارايي شبکه و تنوع در سيستم حمل و نقل. برقراري نظام د 

 محيطي. تأمين کيفيت مطلوب زيست 

  .برقراري بستر مناسب اقتصادي 

 .توسعه حيات اجتماعي ساکنين 

 اند: بيني گرديدهبرپايه اهداف فوق راهبردهاي زير جهت نيل به اين اهداف پيش

 گيري از اراضي باير و مستعد موجود. مت بهرههدايت ساخت و سازهاي مسکوني به س 

  .هدايت ساخت و سازهاي مسکوني به سمت افزايش در ميزان مساحت قطعات، تعداد طبقات و تراکم ساختماني 

  .جلوگيري از گسترش نامنسجم شهر به سمت اراضي پيرامون 

 اداري شهر.  -يتجار منطقهحفظ و تقويت  تسهيل دسترسي به مراکز و محورهاي خدماتي شهر و 

  .کاهش مصرف منابع از طريق بهبود سيستم حمل و نقل عمومي و اصالح شبکه ترافيک 

 اي و ارتقاي سطح مشارکت شهروندي. اي از طريق ساماندهي محورهاي خدماتي محلهپذيري اجتماعات محلهبهبود زيست 

 ري و تجهيز فضاهاي سبز موجود. هاي سبز، گردشگحفظ و احياي نظام طبيعي در شهر از طريق گسترش پهنه 

 .توسعه و استفاده بهينه از منابع آب و خاک و افزايش عملکرد محصوالت کشاورزي، دامي و شيالتي 

 
شهر فريدونکنار در قالب موارد زير قابل ارائه  جامع پيشنهادياساس طرح  ،انداز توسعه شهرهاي اصـلي چشمبا توجه به مؤلفه

 باشد: مي

  است. استوارمحله  چهاردهناحيه و  چهارنظام تقسيمات کالبدي شهر براساس 

  ايبا مراکز و محورهاي محلهاي هستهچند(ساخت  طرح جامع خدماتي براساس الگوي پيشنهادي هايپيشنهاد کاربرياستقرار و- 

ي گيرشهر و شکل ياداري در بافت مرکز -يتجار منطقه تقويت . بر اين اساساي خواهد بوداي) در مراکز و محورهاي ويژهناحيه

ها و پيشنهادات درنظر نامجو، شهدا و امام خميني و رودخانه اصلي شهر در طراحيخدماتي در امتداد محور  -جديد تجاري منطقه

  گرفته شده است.

 ين است اصلي قابل تبيهاي شبکه مواصالتي به شکل سلسله مراتبي در قالب محورهاي شرياني درجه دو اصلي و فرعي و محلي

  شود.که محورهاي شرياني درجه دو اصلي و شرياني جديداالحداث در جنوب شهر به عنوان اساس طرح پيشنهادي مطرح مي

  باشد.در محدوده مرکزي شهر و اطراف آن نيازمند توجه ويژه ميبافت تاريخي شهر فريدونکنار  
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 توسـعه آتي شـهر را تشکيل خواهد داد که محور اصلي آن حفظ، توسعه و هاي اصـلي حوزه کشـاورزي و شـيالت يکي از مؤلفه

 باشد. شهر مي ياستفاده بهينه از منابع آب و خاک واقع در بخش جنوب

  گري که محور اصلي گردشخواهد داد هاي اصلي توسعه آتي شهر را تشکيل از مؤلفهديگر حوزه فعاليت گردشگري و فراغت يکي

 است. ترين مراکز گردشگري و فراغت مورد توجه بوده به عنوان اصليرودخانه فريدونکنار ان و درياي مازندردر حاشيه 

 بینی گردیده است.پیش متوسط کم، متوسط زیاد و زیادهاي هاي ساختمانی پیشنهادي به صورت پهنهتراکم 

 شروط هاي مجاز، مبندي و فعاليتبندي پيشنهادي ساخت و ساز در شهر است. منطقهتحقق توسعه کالبدي مستلزم اجراي منطقه

 باشد. و غيرمجاز در آن از جمله موارد اساس طرح پيشنهادي مي

 بندي براساس موارد زير قابل تبيين است:اين منطقه 

  کم و متوسط زیاد متوسطهاي مسکونی تراکممنطقه مسکونی شامل  -

همراه با تراکم ساختماني بافت مركزي شهر  و خدماتي اداري ،اصلي تجاري منطقهخدماتي مركز شهر شامل  -تجاريمختلط منطقه  -

  زياد.

 گرديده است).اوليه شهر كه مرز آن توسط سازمان ميراث فرهنگي مشخص  شامل محدوده(بافت قديم شهر  -

  .شهري -ايبا مقياس عملکردي منطقهمختلط  هايها و گسترهمحور -

  اي.ناحيه -ايمحله با مقياس عملکردي مختلط هايمحور -

 منطقه خدماتي. -

 منطقه فضاهاي سبز و باز. -

  .منطقه تفريحي و گردشگري -

 ها.منطقه کارگاهي، تأسيساتي و پايانه -

  .حريم شهر -

 مالحظات اساسی 
  در چارچوب قوانین کلی و مصـوب مملکتی و شهرسازي و ساختمانی تدوین کلیه ضـوابط و مقررات طرح جامع شـهر فریدونکنار

 باشد. االجرا میگردیده و براي شهرداري شهر فریدونکنار الزم

 مصـوب طرح که در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي مشخص  حدود شـمول ضـوابط و مقررات طرح جامع فریدونکنار در محدوده

ها بر روي اراضی مذکور از قبیل هرگونه تفکیک و تجمیع، وابط دربرگیرنده اقدامات و فعالیتباشد. این ضگردیده و حریم آن، می

گردد و همچنین گودبرداري، تســطیح، ســاختمان و تأســیســاتی که در روي زمین یا زیر آن ســاخته و آنچه که در بنا نصــب می
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ــکل طبیعی زمینتراس ــاختمانو نحوه بهره دهدها را تغییر میبندي و یا هر نوع اقدامی که ش ــتفاده از انواع س  ها وبرداري و اس

 اراضی خواهد بود. 

 به اسـتثناء مواردي که به واسـطه تصمیمات مراجع ذیربط  هاي خدماتیکلیه مصـوبات کمیسـیون ماده پنج درخصـوص کاربري)

 باشند. الرعایه میهمچنان به قوت خود باقی هستند و الزم اند)ابطال گردیده و یا دچار تغییراتی شده

 گونه حقی در خصوص کاربري، طبقات، تراکم، باشد و هیچکلیه آراء کمیسـیون ماده صـد تنها جهت اسـتفاده در وضع موجود می

ست مطابق ضوابط و بایسـطح اشـغال و ... براي مالکین در سـاخت و سازهاي آتی ایجاد نخواهد کرد. ساخت و سازهاي آتی می

 مصوب صورت پذیرد. جامعمقررات و نقشه کاربري اراضی پیشنهادي طرح 

 باشد.ها اشاره نگردیده است، مطابق با ضوابط و مقررات در محدوده شهر میکلیه ضوابط و مقرراتی که در حریم شهر به آن 

 و سازهاي قانونی و داراي پروانه (کلی یا انفرادي) هاي پیشـنهادي واقع در حریم شـهر، جهت تجدید بنا در کلیه سـاخت در پهنه

 باشد.قبل از تصویب طرح جامع، ضوابط و مقررات مصوب پیشین مالك عمل می

 اند در صـورتیکه زمینی با مشـخصات آن کاربري به هاي خدماتی که در طرح پیشـنهادي تثبیت و مشـخص گردیدهکلیه کاربري

 تواند جایگزین کاربري ملک موردنظر گردد وو پراکنش فضایی تناسب داشته باشد، میلحاظ دسـترسـی، مساحت، ابعاد، نوع گذر 

بایست به کاربري آن زمین به مسـکونی و مختلط (برحسـب موقعیت اسـتقرار) تغییر یابد. شـایان ذکر است جابجایی کاربري می

 تصویب کمیسیون ماده پنج برسد و در نقشه طرح جامع اعمال گردد.

 بایسـت براساس رعایت رابطه متر می 16هاي تا عرض هاي موجود که در نقشـه طرح منعکس نشـده باشـد، گذرگاهکلیه گذرگاه

ن هاي ساختمانی تعییها) و رعایت حقوق مکتسبه قبلی ایجاد شده ناشی از صدور پروانهعرض به طول آن (در ضـوابط دسـترسی

برداري مسـیر از طریق اداره کل مسـکن و شــهرسازي جهت نقشـه متر همراه 16هاي با عرض بیش از تکلیف گردیده و گذرگاه

 تعیین تکلیف به مشاور ارسال گردد. 

  بایسـت با رعایت ضوابط و در متر حاصـل شـود، شـهرداري می 6در مواردي که براسـاس ضـوابط گذربندي عرض گذر کمتر از

متر صرفًا جهت  6تر تعیین نماید. معابر کمتر از م 6ها مالك نظر باشد حداقل عرض گذر را صـورتیکه دسـترسـی سـواره احداثی

 باشند.دسترسی پیاده می

 .چنانچه عرض گذرهاي مشخص شده در نقشه طرح کمتر از وضع موجود باشد، وضع موجود و عرض بیشتر مالك است 

 طرح عرض آنها مشخص و در  انداي شکل گرفتهاي و دندانهدرخصـوص معابر موجود در بافت ارگانیک که به صورت نامنظم، اره

ــکالت اجرایی و نیز رعایت حقوق مالکین نگردیده ــهرداري می ،جهت جلوگیري از مش ــت ش پس از تعیین عرض گذر طبق بایس

ــنامه گذر  500/1اقدام به تهیه طرح اجرایی در مقیاس فرمول گذربندي طرح،  ــناس و بالتبع تعیین خط پروژه نموده و به عنوان ش

  اده پنج ارجاع نماید.جهت تصویب به کمیسیون م
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 هاي خالی، جهت جلوگیري از ساخت و سازهاي پراکنده و بالتبع از بین شـهرداري قبل از صدور هرگونه پروانه ساختمانی در بافت

بایســت با همکاري سازمان ثبت هاي کلی شـهري و همچنین تأمین خدمات عمومی و زیربنایی در گام نخسـت میرفتن شـبکه

ین یا نماید. مالکهاي ثبتی اراضی خالی نموده و مالک یا مالکین این اراضی را شناسایی آوري نقشـهام به جمعاسـناد و امالك اقد

ــوص تهیه طرحاحدي از مالکین پالك ثبتی می ــت درخص ــهاي تفکیکی اقدام نمایند. طرحبایس ــده توس ط هاي تفکیکی تهیه ش

العموم رسـیده و سـپس سایر مراحل قانونی را طی نماید. عنوان مدعی بایسـت به تأیید سـایر مالکین یا شـهرداري بهمالکین می

بایست توسط مهندس شهرساز داراي پروانه اشتغال به کار تهیه و جهت هاي تفکیکی تهیه شده در هر مقیاس و مساحتی میطرح

 تصویب به کمیسیون ماده پنج استان ارسال گردد. 

  ،باشد:واگذاري سهم و سرانه خدمات و معابر به شهرداري به شرح زیر میدر کلیه قطعات با کاربري تجاري و مختلط 

درصد از آن  25درصد از مساحت قطعه جهت تأمین خدمات عمومی و  25مترمربع)،  10000هکتار ( 1در قطعات با مسـاحت بیش از  -

 جهت بازگشایی معابر طرح تفصیلی دریافت گردد.

 20درصد از مساحت قطعه جهت تأمین خدمات عمومی و  20مترمربع،  10000مساوي  و کمتر و 5000در قطعات با مساحت بیش از  -

 درصد از آن جهت بازگشایی معابر طرح تفصیلی دریافت گردد.

 15درصد از مساحت قطعه جهت تأمین خدمات عمومی و  15مترمربع ،  5000و کمتر و مساوي  2000در قطعات با مساحت بیش از  -

 ی معابر طرح تفصیلی دریافت گردد.درصد از آن جهت بازگشای

 درصد از مساحت قطعه جهت تأمین خدمات عمومی دریافت گردد. 20مترمربع،  2000در قطعات با مساحت کمتر از  -

 اساس  باشند، بر همینهاي ارگانیک میبا توجه به اینکه محدوده بافت تاریخی و قدیمی شـهر فریدونکنار واجد خصوصیات بافت

 ) براي آن طرح ویژه تهیه گردد.500/1برداري (مقیاس بایست پس از نقشهمحدوده مذکور می

  ي ، تهیه طرح یکپارچه ضرورتفریحی حاشیه دریاي مازندران و رودخانه اصلی شهر -پهنه گردشـگريبه منظور اسـتفاده بهینه از

 .است و هرگونه ساخت و ساز و ایجاد کاربري باید براساس طرح موردنظر صورت پذیرد

 هاي آنها در مناطق مسکونی در طرح پیشنهادي تثبیت گردیده است در صورت ابتیاع هاي صـنعتی موجود که کاربريه کارگاهکلی

تواند نسبت به درخواست کاربري مسکونی با تراکم مجاور ها و صـنایع سبک و درخواست انتقال میزمین در حوزه کاربري کارگاه

 اقدام نمایند. 

 هااحداث ساختمان ضوابط عمومی مربوط به
  اســـتفاده از مقررات عمومي ســـاختمان پس از رعايت مقررات ويژه وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت نيرو، وزارت آموزش و

هاي مشابه و رعايت حريم نسبت زيسـت، سازمان ميراث فرهنگي، وزارت کشاورزي، وزارت راه و سازمانپرورش، سـازمان محيط
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ها، ها، مســيلها، درياچه، نهرهاي آب کشــاورزي، قنوات، چاهها، رودخانه، جنگلموجود در منطقه، راههاي درجه يک و دو گســل

هاي خانههاي تأسيساتي مخابراتي، تأسيسات نظامي و انتظامي و امنيتي، تصفيههاي انتقال نيروي برق، خطوط و پايهخطوط و پايه

محيطي با رعايت ضــوابط مراجع ذيربط مجاز هاي زيسـتثار تاريخي و حريمگيرها و کتيبه و آبندها، سـيلآب و فاضـالب، سـيل

 باشد. مي

 هاي استفاده از زمين در اولويت قرار رعايت مقررات عمومي سـاختمان نيز نسـبت به مقررات سـاختمان مربوط به هريک از حوزه

دارد، بـه اين معني کـه هرگـاه بين اين دو مقررات مغايرتي حاصـــل گردد همواره مقررات عمومي ســـاختمان که جنبه محدود 

ــت رعايت گردد و در تري دارد ميکننده ــورتيکه بين دو يا چند مورد از مقررات نيز مغايرتي پيش آيد هر کدام که محدود بايس ص

 بايست مورد استفاده قرار گيرد. تر باشد ميکننده

 بايست از شهرداري مجوز کسب گردد. اي و بازسازي ساختمان ميبراي احداث هرگونه ساختمان، ساختمان فرعي، تغييرات سازه 

 ه استفاده از زمين صرفًا با رعايت مقررات ساختمان مربوط به آن حوزه و ديگر مقررات و مستثنيات و احداث سـاختمان در هر حوز

 باشد. پذير ميهاي مصوب طرح امکانملحقات مربوطه و رعايت حريم کاربري

 ند و زمين براساس سبايست نسبت به اخذ کف و بر از شهرداري اقدام و موقعيت قبل از آغاز احداث ساختمان مالک يا مالکين مي

 شماره پالک از طرف اداره ثبت اسناد مورد تأييد قرار گيرد. 

 هاي شـهر در حريم تعيين شـده توسط طرح جامع ممنوع و ها و مسـيلها، نهراحداث هرگونه مسـتحدثات در حريم دريا، رودخانه

 باشد. تثني ميها با اجازه سازمان مسئول از مورد فوق مساحداث فضاي سبز و گذرگاه در حريم

 گيرد محاسبه تراكم ساختماني براساس مساحت زمين قبل از اصالحي و يا مساحت قيد شده در سند هر كدام كمتر باشد انجام مي

صــورت مبناي  در غير اين .چگونه خســارتي بابت ميزان اصــالحي از شــهرداري درخواســت ننماينديمشــروط بر اينكه مالكين ه

 پس از اصالحي خواهد بود.  محاسبه تراكم، مساحت زمين
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 در منطقه مسکونیضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان  .1
 نحوه استفاده از زمین  .1-1

 هاي مجاز استفاده )الف
  .احداث يك يا چند واحد مسكوني با تراكم پايه بالمانع است 

  درصد است.  ١٠٠تراكم ساختماني پايه در اين منطقه معادل 

 
 هاي مشروط استفاده )ب
  برابر متر باشد  ٣متر و بيشتر از  ٦چنانچه ملكي در منطقه مسـكوني قرار داشـته كه بر اثر اصـالح مسـير عمق باقيمانده كمتر از

اي مثل خواربارفروشـــي، توافق با شــهرداري و مشــروط به دارا بودن ســـند ثبتي شــش دانگ، احداث واحدهاي تجاري محله

 در باقيمانده زمين بالمانع است.  ...فروشي، نانوايي و سبزي

 قرارداد و تخليه هاي دولتي قرار داشـته باشـد پس از فسخچنانچه ملكي در منطقه مسـكوني در اجاره يكي از ادارات يا سـازمان، 

 گردد. با تراكم همجوار آن مي يا مختلط (برحسب موقعيت استقرار) ملك مذكور داراي كاربري مسكوني

 اند نسبت به هايي كه از گذشته شروع شدهتقاضـاهاي استفاده غيرمسكوني از اراضي با كاربري مسكوني براي آن دسته از فعاليت

 تقاضاهاي جديد از اولويت بيشتري برخوردارند. 

 ه تا زماني كباشــند هاي خدماتي واقع در داخل محدوده اراضــي و بناها با كاربري مســكوني كه به صــورت اســتيجاري ميفعاليت

ري باشد. با رفع نياز و تخليه آن كاربهاي خدمات عمومي نيازمند آن هستند كاربري خدماتي ميبردار يا ساير دستگاهدستگاه بهره

 گردد و تابع ضوابط منطقه مسكوني خواهد بود. اينگونه فضاها بطور طبيعي به مسكوني برمي

 باشــد مشــروط بر آنكه هاي غيرمســكوني به هيچ صــورتي مجاز نميفعاليتمتر با كاربري مســكوني  ١٢عرض  در گذرهاي زير

هاي مجاور پالك تا شــعاع طول معبري كه كاربري در رضــايت همســايه ننمايد. کســبفعاليت درحدي باشــد كه ترافيكي ايجاد 

 باشد كه اين مورد به تشخيص شهرداري صورت خواهد گرفت. حاشيه آن قرار گرفته است الزامي مي

هاي طرح متر، عرض گذر در وضـع موجود نبوده و عرض آتي و مصـوب گذر مشخص شده بروي نقشه ١٢منظور از عرض  صـره.تب -

 تفصيلي مورد نظر است. 

  به  ترسيدسداراي ، بايستي گردندبه صورت مشترک با واحدهاي مسکوني احداث ميكليه مشاغلي كه در منطقه اراضي مسكوني

 . دهاي مسکوني باشندمجزا از واح معابر به صورت

 هاي مغاير ضـوابط اعالم شده فوق مجاز نبوده، مگر آنكه داراي طرح مصوب بوده و يا در در اراضـي توسـعه شـهر كليه اسـتفاده

 سيون ماده پنج به تصويب برسد. يكم
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 هاي ممنوع استفاده )ج
  .استقرار هرگونه كاربري در منطقه مسكوني بجز موارد قيد شده در فوق ممنوع است 

 اي ممنوع است. اي و ناحيهاحداث كليه واحدهاي سرويس جزئي اتومبيل در اراضي اين منطقه خارج از گاراژهاي محله 

  .احداث واحدهاي تعميرات اتومبيل در منطقه مسكوني ممنوع است 
 

 به تفکیک و تجمیع ضوابط مربوط  .2-1

 ضوابط مربوط به تفکیک  )الف
  مترمربع است.  ٢٠٠حداقل اندازه قطعه تفكيكي مسكوني 

  متر يا بيشتر دسترسي داشته باشد. ٦هريك از قطعات زمين تفكيك شده بايد حداقل به يك گذرگاه با عرض 

متر يا  ١٠بايســت حداقل به يک گذرگاه با عرض هاي تفکيکي جديد هريک از قطعات زمين تفکيک شــده ميدر کليه طرحتبصــره.  -

بيشتر دسترسي داشته باشند. اين امر درخصوص کليه معابر داخلي طرح تفکيکي الزامي بوده و معابر پيراموني خارج از موضوع ضابطه 

 است.

  برابر عرض آن بيشــتر باشــد. شايان ذکر است  ٣برابر عرض قطعه کمتر و حداکثر از  ٥/١طول هر قطعه تفکيکي نبايد از حداقل

 متر باشد.  ٨عرض متوسط به هر حال نبايستي كمتر از 

 خواهد بود.  متر ١٠×١٥مترمربع با ابعاد  ١٥٠اي ناحيه –اي اي در مراكز خدمات محلهحداقل تفكيك اراضي تجاري محله 

 ١٤هاي موجود از جمله دستورالعمل ماده ها و بخشنامهنامهتفکيک باغات و مزارع داخل محدوده شهر تابع قوانين و مقررات، آيين 

  قانون زمين شهري است.

 
 ضوابط مربوط به تجمیع  )ب
  به منظور كاهش ريزدانگي بافت مسـكوني و تشـويق شـهروندان به تجميع قطعات افزايش تراكم پايه قطعه حاصل از تجميع به

 باشد. شرح زير مي

 يابد. درصد افزايش مي ١١٠به عبارت ديگر تراكم پايه به  .گردددرصد به تراكم ساختماني پايه افزوده مي ١٠قطعه،  ٢به ازاي تجميع  -

 يابد. درصد افزايش مي ١٢٠به عبارت ديگر تراكم پايه به  .گردددرصد به تراكم ساختماني پايه افزوده مي ٢٠قطعه،  ٣تجميع به ازاي  -

 يابد. درصد افزايش مي ١٣٠به عبارتي ديگر تراكم پايه به  .گردددرصد به تراكم ساختماني پايه افزوده مي ٣٠قطعه،  ٤به ازاي تجميع  -

 يابد. درصد افزايش مي ١٤٠قطعه و بيشتر تراكم ساختماني پايه به  ٥به ازاي تجميع  -

 هاي دو سـمت معبر داشته باشند و در صورتي که واگذاري معبر به مالکين اختاللي در مواردي که مالکين تمايل به تجميع پالک

 گردد.ها ايجاد ننمايد، واگذاري رايگان اين معابر توصيه ميدر دسترسي ساير پالک
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 ضوابط مربوط به احداث ساختمان  .3-1

 تراکم ساختمانی  )الف

  باشد و احداث بنا بيش از تراكم پايه براساس مساحت قطعه و عرض گذر درصد مي ١٠٠تراكم ساختماني پايه در منطقه مسكوني

 همجوار قطعه است. 

 باشد. می 2 همطابق با جدول شمار کم متوسط ضوابط احداث بنا در پهنه مسکونی با تراکم ساختمانی 

  باشد. می 3 همطابق با جدول شمارزیاد  متوسطضوابط احداث بنا در پهنه مسکونی با تراکم ساختمانی 

  تعداد واحد مسکوني قابل احداث در هر پالک تابع رعايت حدنصاب حداقل مساحت واحدهاي مستقل ساختماني مندرج در جداول

 ١٥مترمربع مســاحت پالک،  ٤٠٠مترمربع) و فضــاي باز (به ازاء هر واحد تا  ٢٥د نياز (به ازاء هر واحد فوق و تأمين پارکينگ مور

 باشد.مترمربع فضاي باز) مي ٢٠مترمربع به باال  ٤٠٠مترمربع فضاي باز و از 

 ت پذير اسن امكاناز آ سواره هاي مسكوني با چند معبر، معبر داراي عرض بيشتر كه كسب دسترسيدر صـورت همجواري پالك

 باشد. مالك تعيين تراكم مي

  در مواردي که تراکم سـاختماني در دو طرف يک معبر متفاوت باشـد جهت يکسـان شدن ارتفاع ابنيه در دو طرف معبر، در ميان

 هاي تعيين شده تراکم بيشتر مالک عمل است.تراکم

 باشد. الزامي مي ٥از كميسيون ماده  زتراكم مجاز، اخذ مجو در موارد ويژه و درخواست تراكم ساختماني بيشتر، عالوه بر حد 

  ــتفاده گردد، جزء تراكم ــات و انباري از آن اس ــيس ــرفًا براي ورودي، پاركينگ، تأس ــروط بر آنكه ص ــطح پيلوت و زيرزمين مش س

 شود. ساختماني محسوب نمي

 سـطح بالكني كه طرفين آن بسته باشد و كل سطح بالكني كه توسط شيشه محصور شده  ٣/٢مسـاحت بالكن سـه طرف باز،  ٣/١

 گردد. جزء سطح زيربناي تراكمي محسوب مي است،

 گردد. ها در واحدهاي تجاري جزء سطح زيربنا محسوب ميسطح نيم طبقه 

 از است. برداري جهت منظورهاي غيرمسكوني فقط در طبقه همكف مجهاي مختلط بهرهدر كاربري 

 درصد است.  ١٤٠اي معادل حداكثر تراكم ساختماني در واحدهاي تجاري محله 

 باشد.هاي ساختماني ممنوع ميآمدگي در کليه تراکماحداث هرگونه پيش 

 .احداث بهارخواب در تراکم ساختماني مجاز پالک بالمانع است 
 

 سطح اشغال  )ب
  درصد سطح پالك  ٦٠زياد معادل متوسط و در تراكم ساختماني درصد  ٥٥ متوسط کمحداكثر سـطح اشـغال در تراكم ساختماني

 مسكوني است. 
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 درصد و تعداد طبقات مطابق ضوابط طرح. ٧٠مترمربع با سطح  اشغال  ١٠١-١٥٠قطعات با مساحت  -

 مسکوني).طبقه (احداث يک واحد  ٢و حداکثر تعداد طبقات  درصد ٨٠مترمربع با سطح اشغال  ٥٠-١٠٠قطعات با مساحت  -

خدماتي و تأســيســات شــهري و يا تجميع با  -مترمربع واگذاري به شــهرداري و يا تبديل به يک واحد تجاري ٥٠قطعات کمتر از  -

 هاي همجوار.پالک

 درصد بيشتر از سطح اشغال مجاز است.  ٥هايي كه در مجاورت بيش از يك گذر (دو يا سه بر) قرار دارند، سطح اشغال پالك 

 
 مسکونیارتفاع ساختمان در منطقه حداکثر  )ج
  طبقه به اضـافه پيلوت يا زيرزمين است. احداث ابنيه  ٣، متوسـط کمحداكثر ارتفاع ابنيه در منطقه مسـكوني با تراكم سـاختماني

طبقه  ٣يابي مناسب قطعه با ابنيه باالتر از طبقه مشـروط به بررسي دقيق تأثيرپذيري بافت همجوار و مكان ٣مسـكوني باالتر از 

 باشد.مي

   پیلوت یا زیرزمین است. احداث ابنیه  طبقه به اضافه 4، زیاد متوسـطحداکثر ارتفاع ابنیه در منطقه مسـکونی با تراکم سـاختمانی

طبقه  4یابی مناسب قطعه با ابنیه باالتر از طبقه مشـروط به بررسی دقیق تأثیرپذیري بافت همجوار و مکان 4مسـکونی باالتر از 

 باشد.می

 عبر بوده و نورگيري تراز کف م(در صورت طراحي پيلوت، کف پيلوت هم متر است ٤٠/٢ها از كف تا زير سقف حداكثر ارتفاع پيلوت

 گردد). زيرزمين در صورت وجود به صورت غيرمستقيم تأمين مي

 باشد. متر از كف معبر مي ٥٠/١چيني در صورتي كه زيرزمين احداث نشود، حداكثر ارتفاع كرسي 

 ح گذرگاه و دست انداز طبقه از سطح گذر (با احتساب ارتفاع سقف زيرزمين تا سط ٢هاي ها براي ساختمانحداكثر ارتفاع ساختمان

 متر است.  ١٦ طبقه ٤هاي تا متر و براي ساختمان ٩بام) 

 ٤هاي تا متر و براي ساختمان ٢٠/١٠طبقه از سطح گذر با درنظر گرفتن پيلوت  ٢هاي ها براي ساختمانحداكثر ارتفاع سـاختمان 

 انداز بام) است. متر (با احتساب دست ٣٠/١٧طبقه حداكثر 

 متر  ٨٠/١١و حداكثر  ٦٠/١٠طبقه كه در طبقه همكف خود كاربري غيرمســـكوني دارند حداقل  ٢هاي ع ســـاختمانحداكثر ارتفا

 گردد. متر تعيين مي ٥/٣است. در صورت وجود تعداد طبقات باالتر حداكثر ارتفاع براي هر طبقه 

 يني نشوده و احداث فضاهاي نيمه باز با عقبها (نظير بالکن، تراس و ...) در فضـاهاي شهري ممنوع بآمدگي بدنه سـاختمانپيش

اندازهاي مناسـب شهري، کاهش اثر ديوارهاي خارجي از حد زمين تأمين خواهد شـد. اين فضـاهاي نيمه باز جهت تقويت چشـم

واد ي مبرداري از اين فضاها به عنوان انباري (محل نگهدارتابش شـديد خورشيد، نگهداري گل و گياه و موارد مشابه بوده و بهره

 غذايي، سوخت و ...) و خشک نمودن البسه ممنوع است. 
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ها از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه از نما يا جداره ساختمان حذف هاي موجود بدنه ساختمانآمدگيتمامي پيش تبصـره. -

 شوند. مي

 گردد. كف براي محاسبه ارتفاع ساختمان توسط شهرداري و با توجه به طرح معابر تعيين مي 

  متر از كف معابر مجاور است.  ٢ارتفاع ديوارهاي خارجي حداكثر 

  ر متر و حداكثســانتي ٨٠ها حداقل ارتفاع زيرزمينباشــد. تا زير ســقف مي مجاور متر از کف معبر ٨٠/٢ارتفاع مجاز براي زيرزمين

 از كف معابر مجاور است. باالتر متر سانتي ١٢٠

 ــاختمان ــاختمان ١٢هاي بيش از در س ــله جانبي (درز انقطاع) از س ــيون رعايت فاص هاي همجوار برابر متر ارتفاع از روي فونداس

 باشد. نامه ملي ساختمان الزامي ميآيين

  .نصب آسانسور در بناهاي بيش از چهار طبقه الزامي است 

 هاي واقع در معابر با کدهاي ارتفاعي غيرهمسـطح، ميانگين ارتفاع دو کد معبر جهت محاسبه ارتفاع مجاز ساختمان ختماندر سـا

 گيرد.مورد محاسبه قرار مي

 
 ضوابط مربوط به احداث پارکینگ ) د
  مترمربع تأمين يک محل پارکينگ الزامي است. ٢٠٠به ازاي هر واحد مسکوني با مساحت کمتر از 

  محل پارکينگ الزامي است. ٥/١مترمربع) تأمين ٢٩٩مربع (تا حداکثر متر ٢٠٠ازاي هر واحد مسکوني با مساحت بيش ازبه 

 مترمربع افزايش مساحت، يک محل پارکينگ اضافه  ١٠٠مربع به ازاي هر متر ٣٠٠ به ازاي هر واحد مسکوني با مساحت بيش از

 بايست تأمين گردد.مي

هاي بيشتز (مساحت مذکور براي ساختمانباشد. مترمربع مي ٢٥معادل  (روباز و روبسته)ل مساحت واحد پاركينگ اندازه حداق .١ تبصره -

 نمايد.)مترمربع کفايت مي ١٥واحدي يا کمتر اين ميزان معادل  ٢هاي باشد و براي ساختمانمترمربع مي ٢٥واحد  ٢از 

 .ورودي پاركينگ مجاز استهر قطعه فقط يك ورودي نفر رو و يك بر در  .٢تبصره  -

 استقرار خودروها در پارکينگ مي بايست بنحوي صورت پذيرد که امکان مانور هر خودرو به صورت مستقل ميسر باشد. .٣تبصره  -

 سطحي  .بايد در سطوح پيلوت و يا زيرزمين انجام پذيردهاي مختلف از جمله مسـكوني ميتأمين پاركينگ مورد نياز براي كاربري

 گردد. شود جزء زيربناي مجاز مسكوني محسوب نميت و زيرزمين كه به عنوان پاركينگ استفاده مياز پيلو

 ه عنوان اند و از فضاي باز بپروانه دريافت و احداث بنا نموده تفصيلي قبليهايي كه قبًال برابر طرح در مورد آن دسـته از ساختمان

 باشند. كنند تا زمان تجديد بنا و ساختمان ملزم به ايجاد پاركينگ مسقف نميپاركينگ استفاده مي

 گ نشود. نگردد، مشروط بر آنكه در آن استفاده غيرپاركيهاي مسكوني ارتفاع پاركينگ حداكثر هم سطح پيلوت تعيين ميدر پالك 
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 ــاختمان ــكوني و تجاري كه در زمان طرح س ــيلي هاي مس ــهرداري مجوز اخذ نمودهتفص اند و محل تبديل به يا طرح جامع از ش

 گردد. ساختمان شده، تا زمان تجديد بناي ساختمان مجدد شامل كسري پاركينگ نمي

 ــهرداري مجوز اخذ و براي ــكوني كه قبًال از ش ــته از واحدهاي مس ــتفاده  براي آن دس ــري پاركينگ خود از محوطه روباز اس كس

درصد  ءاند در صـورتي كه قصـد احداث زيربنا داشته باشند به شرطي كه در فضاي باز مقدار فضاي پاركينگ حفظ شود (جزنموده

 شود. فضاي باز در نظر گرفته شده جهت احداث بنا) شامل كسري پاركينگ نمي

 گردد، تأمين انباري و موتورخانه در صورت تأمين فضاي مناسب براي پارکينگ احداث نميهايي که زيرزمين در آنها در سـاختمان

 باشد.مجاز مي
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  فریدونکنارشهر  متوسط کمضوابط احداث بنا در پهنه تراکم ساختمانی  .1 هجدول شمار

مساحت 
 قطعه

 عرض گذر
پذیري جمعیت

 قطعه

سرانه 
زیربناي 
 مسکونی

سرانه 
زمین 

 مسکونی

متوسط 
واحد 

 مسکونی

خانوارپذیري 
 قطعه

ظرفیت تعداد 
 واحد مسکونی

حداکثر تراکم 
ساختمانی 

 (درصد)

حداکثر سطح 
اشغال 
 (درصد)

حداکثر 
 طبقات

 مالحظات

 100کمتر از 
 مترمربع

***** 

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ عرض گذر ≥6
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ 6 >عرض گذر ≥8
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ 8 >عرض گذر ≥12

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ ****12 >عرض گذر ≥16
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ عرض گذر <16

149-100 
 مترمربع

***** 

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٢ ٢ ٦٠ ٥/١٢ ٥/١٢ ١٠ عرض گذر ≥6
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٢ ٢ ٦٠ ٥/١٢ ٥/١٢ ١٠ 6 >عرض گذر ≥8
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٢ ٢ ٦٠ ٥/١٢ ٥/١٢ ١٠ 8 >عرض گذر ≥12

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٢ ٢ ٦٠ ٥/١٢ ٥/١٢ ١٠ ****12 >عرض گذر ≥16
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٥٥ ١٤٠ ٢ ٢ ٦٠ ٩ ١٢ ١٤ عرض گذر <16

199-150 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٢ ٢ ٩٠ ٥/١٧ ٥/١٧ ١٠ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٥٥ ١٤٠ ٣ ٣ ٨٠ ٥/١٢ ١٦ ١٤ 6 >عرض گذر ≥8
 يا زيرزمين طبقه با پيلوت ٣ ٣ ٥٥ ١٤٠ ٣ ٣ ٨٠ ٥/١٢ ١٦ ١٤ 8 >عرض گذر ≥12
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٥٥ ١٦٥ ٣ ٣ ٩٠ ٥/١٢ ١٩ ١٤ 12 >عرض گذر ≥16

  طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٥٠ ١٨٠ ٤ ٤ ٧٠ ١٠ ١٦ ١٨ عرض گذر <16

249-200 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٢ ٢ ١١٠ ٥/٢٢ ٥/٢٢ ١٠ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٥٥ ١٤٠ ٣ ٣ ١٠٠ ١٦ ٢١ ١٤ 6 >عرض گذر ≥8
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٥٥ ١٦٥ ٣ ٣ ١١٠ ١٦ ٢٤ ١٤ 8 >عرض گذر ≥12
  طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٥٠ ١٨٠ ٤ ٤ ٩٠ ١٦ ٥/٢٥ ١٤ 12 >عرض گذر ≥16

  طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٥٠ ٢٠٠ ٤ ٤ ١٠٠ ٥/١٢ ٢٣ ١٨ عرض گذر <16

349-250 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٢ ٢ ١٥٠ ٣٠ ٣٠ ١٠ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٥٥ ١٥٠ ٤ ٤ ١٠٠ ١٧ ٢٣ ١٨ 6 >عرض گذر ≥8
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٥٥ ١٦٥ ٦ ٦ ٧٥ ٥/١١ ١٧ ٢٦ 8 >عرض گذر ≥12
  طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٥٠ ٢٠٠ ٦ ٦ ٩٠ ٥/١١ ٢٠ ٢٦ 12 >عرض گذر ≥16

  طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٥ ٥٠ ٢٢٠ ٨ ٨ ٨٥ ٨ ١٦ ٣٧ عرض گذر <16

499-350 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٤ ٤ ١٠٥ ٢١ ٢١ ٢٠ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٥٥ ١٤٠ ٦ ٦ ٩٥ ١٥ ٢٠ ٢٨ 6 >عرض گذر ≥8
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٤ ٤ ٥٠ ٢٠٠ ٨ ٨ ٩٥ ١٢ ٢١ ٣٧ 8 >رعرض گذ ≥12
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٥ ٥ ٥٠ ٢٢٠ ١٠ ١٠ ٨٥ ١٠ ٢٠ ٤٥ 12 >عرض گذر ≥16

  طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٥ ٥٠ ٢٤٠ ١٠ ١٠ ٩٥ ١٠ ٢٢ ٤٥ عرض گذر <16

500-999 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٥٥ ١١٠ ٨ ٨ ٩٥ ٥/٢١ ٥/٢١ ٣٥ عرض گذر ≥6
 *** طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٥٥ ١٤٠ ١٢ ١٢ ٨٥ ١٤ ١٨ ٥٤ 6 >عرض گذر ≥8
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٤ ٤ ٥٠ ٢٠٠ ١٦ ١٦ ٨٥ ١١ ١٩ ٧٠ 8 >عرض گذر ≥12
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٥ ٥ ٥٠ ٢٤٠ ٢٠ ٢٠ ٨٥ ٥/٨ ١٩ ٨٨ 12 >عرض گذر ≥16

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٥ ٥٠ ٢٥٠ ٢٤ ٢٤ ٨٠ ٧ ١٨ ١٠٥ عرض گذر <16

متر و  1000
 **باالتر 

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٥ ٥٠ ٢٥٠ ٢٨ ٢٨ ٨٠ ٨ ٥/١٨ ١٢٥ 12 >عرض گذر ≥16
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٦ ٤٥ ٢٧٠ ٣٤ ٣٤ ٨٠ ٧/٦ ١٨ ١٥٠ عرض گذر <16

 

 باشد. رصد ميد ١٠٠تراكم ساختماني پايه  *
نفر در  ١٥٠٠گردد و تعداد واحد مسكوني آن براساس تراكم خالص درصد افزوده مي ٤٥درصد با حداكثر سطح اشغال  ٣٠٠درصد به تراكم ساختماني تا سقف  ١٠مترمربع،  ١٠٠٠مترمربع به مساحت قطعات بيش از  ٥٠٠به ازاي افزايش هر  **

 ود.  شهكتار از طريق فرمول زير محاسبه مي
١٥ 

  مساحت قطعه× 
 = ظرفيت تعداد واحد مسكوني قطعه 

١٠٠ 
 )٤/٤بعد خانوار (

 

يابي مناسب ر و مكانطبقه مشروط به بررسي دقيق تأثيرپذيري بافت همجوا ٣طبقه است. احداث ساختمان مسكوني بيش از  ٣ کممتوسط هاي مسكوني با تراكم ساختماني الزم به توضيح است كه حداكثر ارتفاع ساختمان ***
 برسد. فريدونکنار شهر ٥ هون ماديسيد کميست به تأئيبايآن م يمعمار يهاطبقه و نقشه ٣ش از يب يهات ساختمانيموقعباشد. طبقه مي ٣قطعه با ابنيه بيش از 

 .باشديت تعداد واحدهاي مصوب طرح ميطبقه با رعا ٣متر و باالتر حداقل  ١٢يت مسائل کالبدي احداث ابنيه در بر معابر به لحاظ رعا ****
 مترمربع: ١٥٠سطح اشغال قطعات زير  *****
 درصد و تعداد طبقات مطابق ضوابط طرح. ٧٠مترمربع با سطح  اشغال  ١٠١-١٥٠قطعات با مساحت  •
 وني).طبقه (احداث يک واحد مسک ٢و حداکثر تعداد طبقات  درصد ٨٠متر مربع با سطح اشغال  ٥٠-١٠٠قطعات با مساحت  •
 هاي همجوار.خدماتي و تأسيسات شهری و يا تجميع با پالک -مترمربع واگذاري به شهرداري و يا تبديل به يک واحد تجاري ٥٠قطعات کمتر از  •
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  فریدونکنارشهر زیاد  متوسطضوابط احداث بنا در پهنه تراکم ساختمانی  .2ه  جدول شمار

مساحت 
 قطعه

 عرض گذر
پذیري جمعیت

 قطعه

سرانه 
زیربناي 
 مسکونی

سرانه زمین 
 مسکونی

متوسط 
واحد 

 مسکونی

خانوارپذیري 
 قطعه

ظرفیت تعداد 
 واحد مسکونی

حداکثر 
تراکم 

 ساختمانی

حداکثر 
 سطح اشغال

 (درصد)

حداکثر 
طبقات 
 (درصد)

 مالحظات

 100کمتر از 
 مترمربع

***** 

 زيرزمين طبقه با ٢ ٢ ٦٠ ٠٢١* واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ عرض گذر ≥6
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ 6 >عرض گذر ≥8
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ 8 >عرض گذر ≥12

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ ****12 >عرض گذر ≥16
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ واحد دوبلكس ١ ١ ٧٥ ١٥ ١٥ ٥ عرض گذر <16

149-100 
 مترمربع

***** 

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ ٢ ٢ ٦٠ ٥/١٢ ٥/١٢ ١٠ عرض گذر ≥6
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ ٢ ٢ ٦٠ ٥/١٢ ٥/١٢ ١٠ 6 >عرض گذر ≥8
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٦٠ ١٤٠ ٣ ٣ ٦٠ ٩ ١١ ١٤ 8 >عرض گذر ≥12
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٦٠ ١٦٠ ٣ ٣ ٦٠ ٩ ٥/١٢ ١٤ 12 >عرض گذر ≥16

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٦٠ ١٧٠ ٣ ٣ ٦٠ ٩ ٥/١٢ ١٤ عرض گذر <16

199-150 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ ٢ ٢ ٩٠ ٥/١٧ ٥/١٧ ١٠ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٦٠ ١٦٠ ٣ ٣ ٨٠ ٥/١٢ ١٧ ١٤ 6 >عرض گذر ≥8

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٦٠ ١٨٠ ٣ ٣ ٩٠ ٥/١٢ ١٩ ١٤ 8 >عرض گذر ≥12
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٦٠ ٢١٠ ٤ ٤ ٨٠ ٥/٩ ١٨ ١٨ 12 >عرض گذر ≥16

 قه با پيلوت يا زيرزمينطب ٤ ٤ ٦٠ ٢٢٠ ٤ ٤ ٨٠ ٥/٩ ١٨ ١٨ عرض گذر <16

249-200 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ ٢ ٢ ١١٠ ٥/٢٢ ٥/٢٢ ١٠ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٦٠ ١٥٠ ٣ ٣ ١٠٠ ١٦ ٢٢ ١٤ 6 >عرض گذر ≥8
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٣ ٣ ٦٠ ١٨٠ ٣ ٣ ١١٠ ١٦ ٢٤ ١٤ 8 >عرض گذر ≥12
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٦٠ ٢٢٠ ٤ ٤ ١٠٠ ٥/١٢ ٢٣ ١٨ 12 >عرض گذر ≥16

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٦٠ ٢٤٠ ٤ ٤ ١١٠ ٥/١٢ ٢٥ ١٨ عرض گذر <16

349-250 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ ٢ ٢ ١٥٠ ٣٠ ٣٠ ١٠ عرض گذر ≥6
 ***وت يا زيرزمين طبقه با پيل ٣ ٣ ٦٠ ١٥٠ ٥ ٥ ٨٠ ٥/١٣ ١٨ ٢٢ 6 >عرض گذر ≥8
 *** طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٦٠ ٢٢٠ ٥ ٥ ١١٠ ٥/١٣ ٥/٢٤ ٢٢ 8 >عرض گذر ≥12
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٦٠ ٢٣٠ ٦ ٦ ١٠٠ ٥/١١ ٢٣ ٢٦ 12 >عرض گذر ≥16

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٥ ٥٠ ٢٥٠ ٨ ٨ ٨٥ ٥/٨ ١٩ ٣٥ عرض گذر <16

499-350 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ ٤ ٤ ١٠٥ ٢٤ ٢٤ ٢٠ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٦٠ ١٥٠ ٦ ٦ ٩٥ ١٦ ٢٢ ٢٦ 6 >عرض گذر ≥8
  *** طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٦٠ ٢٢٠ ٨ ٨ ١٠٠ ١٢ ٢٢ ٣٥ 8 >عرض گذر ≥12
 ***لوت يا زيرزمين طبقه با پي ٥ ٥ ٥٠ ٢٥٠ ١٠ ١٠ ٩٥ ١٠ ٢٢ ٤٤ 12 >عرض گذر ≥16

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٥ ٥٠ ٢٥٠ ١٢ ١٢ ٩٠ ٨ ٢٠ ٥٢ عرض گذر <16

500-999 
 مترمربع

 طبقه با زيرزمين ٢ ٢ ٦٠ ١٢٠ ٨ ٨ ٩٥ ٥/٢١ ٥/٢١ ٣٥ عرض گذر ≥6
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٣ ٣ ٦٠ ١٥٠ ١٢ ١٢ ٨٥ ٥/١٤ ١٩ ٥٢ 6 >عرض گذر ≥8
  *** طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٤ ٤ ٦٠ ٢٢٠ ١٦ ١٦ ٨٥ ٧/١٠ ١٩ ٧٠ 8 >عرض گذر ≥12
 ***طبقه با پيلوت يا زيرزمين  ٥ ٥ ٥٠ ٢٥٠ ٢٠ ٢٠ ٨٥ ٥/٨ ١٩ ٨٨ 12 >عرض گذر ≥16

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٦ ٦ ٤٥ ٢٧٠ ٢٤ ٢٤ ٨٥ ٧ ١٩ ١٠٥ عرض گذر <16

متر و  1000
 **باالتر 

 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٥ ٥ ٥٠ ٢٥٠ ٢٨ ٢٨ ٨٠ ٨ ١٨ ١٢٥ 12 >عرض گذر ≥16
 طبقه با پيلوت يا زيرزمين ٦ ٦ ٤٥ ٢٧٠ ٣٤ ٣٤ ٨٠ ٥/٦ ١٨ ١٥٠ عرض گذر <16

 

 درصد محاسبه شده است. ١٠٠تراكم پايه  *
نفر در هكتار از طريق فرمول زير  ١٥٠٠گردد و تعداد واحد مسكوني آن براساس تراكم خالص درصد افزوده مي ٤٥درصد با حداكثر سطح اشغال  ٣٠٠درصد به تراكم ساختماني تا سقف  ١٠مترمربع،  ١٠٠٠مترمربع به مساحت قطعات بيش از  ٥٠٠به ازاي افزايش هر  **

 شود.  محاسبه مي
١٥ 

  مساحت قطعه× 
 = ظرفيت تعداد واحد مسكوني قطعه 

١٠٠ 
 )٤/٤بعد خانوار (

 
باشـد. طبقـه می 4یابی مناسب قطعه بـا ابنیـه بـیش از طبقه مشروط به بررسی دقیق تأثیرپذیري بافت همجوار و مکان 4طبقه است. احداث ساختمان مسکونی بیش از  4 زیاد متوسط هاي مسکونی با تراکم ساختمانیع ساختمانالزم به توضیح است که حداکثر ارتفا ***
  برسد. فریدونکنارشهر  5ه ون مادیسید کمیت به تأئسیبایآن م يمعمار يهاطبقه و نقشه 4ش از یب يهات ساختمانیموقع

 .باشدطبقه با رعايت تعداد واحدهاي مصوب طرح مي ٣متر و باالتر حداقل  ١٢يت مسائل کالبدي احداث ابنيه در بر معابر به لحاظ رعا ****
 مترمربع: ١٥٠سطح اشغال قطعات زير  *****
 درصد و تعداد طبقات مطابق ضوابط طرح. ٧٠ل مترمربع با سطح  اشغا ١٠١-١٥٠قطعات با مساحت  •
 طبقه (احداث يک واحد مسکوني). ٢و حداکثر تعداد طبقات  درصد ٨٠متر مربع با سطح اشغال  ٥٠-١٠٠قطعات با مساحت  •
 هاي همجوار.کخدماتي و تأسيسات شهری و يا تجميع با پال -مترمربع واگذاري به شهرداري و يا تبديل به يک واحد تجاري ٥٠قطعات کمتر از  •
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 و شهرسازي (جلد پنجم)ضوابط و مقررات ساختمانی 

 راوشیمهندسان مشاور نقش پ 

تلط مخ هايها و گسترهمحوردر ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان  .2

 ايمنطقه -شهريمقیاس 

ــهري ــامل خياباناي منطقه -محورهاي مختلط مقياس ش ــده در طرح و همگي به عمق يک پالک در ش ــخص ش هاي مش

 باشد.محدوده طرح مي

 نحوه استفاده از زمین  .1-2

 هاي مجاز استفاده )الف

 ؛ها و پاساژهاي تجاري و مجتمع هاي بزرگ،فروشي، فروشگاهتجاري شامل واحدهاي تجاري عمده... 

  تجاري) -(مسكونيهاي ساختماني به شكل مختلط شامل مجتمع. 

  اي و دانشگاهيدانشگاهي، مراكز فني و حرفهآموزشي شامل دبيرستان، هنرستان، پيش. 

  ؛بانكي و  انتظامي شامل مراكز دولتي و انتظامي، دفاتر حقوقي، -اداري...  

  ؛هاي بزرگ و تخصصي، مراكز آموزش پزشكي و درماني شامل بيمارستان -بهداشتي... 

  و ...؛هاي ورزشي عمده ها و سالنتاديومورزشي شامل اس 

  ،شهر  هاي عموميكتابخانه ،هاي سينما و تئاتر، سالن اصلي اجتماعات شهرسالن فرهنگي، مذهبي و اجتماعي شامل فرهنگسراها

 ...؛و 

  ؛هاي بزرگ، تاالرهاي پذيرايي و ها، مهمانسراها، رستورانجهانگردي و پذيرايي شامل هتل... 

  هاي عموميعمومي شامل پارك فضاي سبز.  

  و ...؛ هاي اصلي برق، گازها، پستنشاني، پمپ بنزينتأسيســات و تــجهيزات عمومي شامل مراكز آتش  

  هاي جمعي و عمومي عمده به شكل مسقف و چند طبقه و يا اراضي بازحمل و نقل شامل پاركينگ.  

 مجاز است.  ...ه شكل تجاري، اداري، فرهنگي، مسكوني و هاي با كاربري مختلط بها و ساختماناحداث مجتمع 

 باشد. خدماتي مركز شهر مي -هاي مجاز منطقه تجاريها براساس كاربريساير كاربري 

 بايست به تصويب کميسيون ماده پنج استان برسد.احداث پاساژ در اين پهنه مي 

 ــترهايجاد مجموعه ــهري مي -ايمنطقههاي مختلط مقياس هاي تجاري در گس ــورت طرح يکپارچه تهيه و به ش ــت به ص بايس

  تصويب کميسيون ماده پنج استان برسد.
 

  ممنوعهاي استفاده )ب

 هاي مجاز فوق در اين محدوده ممنوع است.هرگونه فعاليت غير از فعاليت 
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 و شهرسازي (جلد پنجم)ضوابط و مقررات ساختمانی 

 راوشیمهندسان مشاور نقش پ 

  و تجمیع ضوابط مربوط به تفکیک .2-2

  مترمربع ٥٠٠ها و در گستره مترمربع ٢٥٠معادل  هانياز با كاربري مختلط در محورحداقل تفكيك اراضـي و حداقل مساحت مورد 

 است. 

  توانند در صورت موافقت کميسيون ماده پنج متر و باالتر برسـانند، مي ٥٠٠مالکيني که قطعات خردتر را تجميع نموده و تا سـقف

 خدماتي مرکز شهر) اقدام نمايند. -ينسبت به احداث پاساژ (مطابق با ضوابط اين کاربري در منطقه تجار

 باشد.محل احداث بنا در اين محورها در مجاورت خيابان مي 

 .احداث پيلوت در اين حوزه در طبقه همکف غيرمجاز است 
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان  .3-2

 تراکم ساختمانی  )الف

  درصد است.  ١٠٠تراكم پايه معادل 

 ــاختماني مجاز در ــد ٢٨٠تجاري و مختلط معادل  با كاربري واقع در محورها قطعات حداكثر تراكم س ــتره درص ها معادل و در گس

 . درصد است ٣٠٠

 تواند به عنوان کاربري غيرمسکوني استفاده گردد.در اين محورها فعاليت طبقات همکف و اول مي 

مين پارکينگ موردنياز به ازاي هر واحد هاي مختلط در طبقه همکف منوط به تأمســـاحـت قابل احداث تجاري در کاربري .تبصـــره -

 .گيردمترمربع مورد محاسبه قرار مي ٤٠مترمربع و به ازاي هر واحد تجاري  ٢٥مسکوني 

 متر و بيشتر مجاز است.  ١٦هاي مختلط و پاساژ فقط در جوار گذرهاي با عرض احداث مجتمع 

  کميسيون ماده پنج استان برسد.بايست به تصويب احداث پاساژ در قطعات تجميع شده مي .تبصره -

  اشد. بمی زیاد متوسطبا تراکم مسکونی  ضوابط منطقهبراساس مختلط  يگستره هااحداث واحدهاي ساختمانی مسکونی در 
 

 سطح اشغال  )ب

 و مالك تعیین تعداد طبقات جدول تراکم ســاختمانی پهنه  درصــد 70تجاري معادل  حداکثر ســطح اشــغال در قطعات با کاربري
 باشد.میزیاد مسکونی متوسط 

  رو با حفظ مالکيت اختصاص يابد.بايست به فضاي عمومي و پيادهمانده پالک در اين پهنه ميدرصد سطح باقي ٢٠ .تبصره -

 بايست به فضاهاي سبز و باز اختصاص يابد.و مابقي زمين مي درصد ٥٠معادل  هاواقع در گستره حداكثر سطح اشغال قطعات  

  ــرويس ٨٠احداث زيرزمين حداكثر تا ميزان ــتفاده (انبار، س ــطح قطعه جهت اس ــد س ــتي، پناهگاه، موتورخانه و درص هاي بهداش

 متر مجاز است.  ٥٠/٢پاركينگ) تا ارتفاع 
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 و شهرسازي (جلد پنجم)ضوابط و مقررات ساختمانی 

 راوشیمهندسان مشاور نقش پ 

 ارتفاع ساختمان  )ج

 در معابر موجود ميانگين ارتفاع ســاخته شــده متر اســت.  ٥ا زير ســقف در طبقه همكف معادل ها از كف تمام شــده تارتفاع مغازه

 باشد. مالک عمل مي

  باشد.درصد سطح تجاري قطعه در همکف مي ٤٠و حداکثر مساحت آن متر  ٦٠/٢ارتفاع نيم طبقه اول حداقل 

  باشــد. ميطبقه با زيرزمين  ٦ها معادل و در گســترهطبقه با زيرزمين  ٥معادل در محورها حداكثر ارتفاع ســاختمان در اين منطقه

 يابي مناسب قطعه است. طبقه مشروط به بررسي دقيق تأثيرپذيري بافت همجوار و مكان ٥هاي بيشتر از احداث ساختمان

  باشد.در قطعات تجاري و مختلط احداث پيلوت مجاز نمي .تبصره -

 باشد. در قطعات با كاربري مختلط احداث واحدهاي مسكوني در طبقات باالتر از طبقه اول مجاز مي 

  متر است ٥ از كف تمام شده تا زير سقفارتفاع طبقه همکف در قطعات با كاربري مختلط . 
 
 ضوابط مربوط به پارکینگ  )د

  (دفاتر حقوقي، ، مترمربع سطح كل زيربنا يك محل پاركينگ ٤٠هر) براي ...ها و فروشي(عمده با کاربري مختلطدر حوزه اراضي

 مترمربع سطح كل زيربنا يك محل پاركينگ.  ٥٠) براي هر...و  ، ساختمان پزشکانهاي خصوصيشركت

 

مقیاس محور مختلط در ضـوابط مربوط بـه نحوه اسـتفـاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث سـاختمان  .3

 ايمحله -ايناحیه

بندي ضوابط و مقررات هاي مشـخص شـده بر روي نقشه منطقهاي شـامل خيابانمحله -ايهاي مختلط مقياس ناحيهمحور

 باشد.همگي به عمق يک پالک در محدوده طرح مي

 نحوه استفاده از زمین  .1-3

 هاي مجاز استفاده )الف

 مجاز است.  ...هاي با كاربري مختلط به شكل تجاري، اداري، فرهنگي، مسكوني و ها و ساختماناحداث مجتمع 

 باشد. خدماتي مركز شهر مي -هاي مجاز منطقه تجاريها براساس كاربريساير كاربري 
 

  ممنوعهاي استفاده )ب

 باشد. ماتي مركز شهر ميخد -استفاده غيرمجاز در اين محور مطابق با ضوابط منطقه تجاري 
 

  و تجمیع ضوابط مربوط به تفکیک .2-3

  مترمربع است.  ٢٠٠حداقل تفكيك اراضي و حداقل مساحت مورد نياز با كاربري مختلط در اين محور معادل 
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 و شهرسازي (جلد پنجم)ضوابط و مقررات ساختمانی 

 راوشیمهندسان مشاور نقش پ 

 باشد.محل احداث بنا در اين محورها در مجاورت خيابان مي 

  است.احداث پيلوت در اين حوزه در طبقه همکف غيرمجاز 
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان  .3-3

 تراکم ساختمانی  )الف

  درصد است.  ١٠٠تراكم پايه معادل 

 است درصد ٢٥٠تجاري و مختلط معادل  حداكثر تراكم ساختماني مجاز در قطعات با كاربري . 

 متر و بيشتر مجاز است.  ١٦هاي مختلط و پاساژ فقط در جوار گذرهاي با عرض احداث مجتمع 

 اد زیمتوسط با تراکم مسکونی  ضـوابط منطقهخدماتی شـهر براسـاس  -احداث واحدهاي سـاختمانی مسـکونی در منطقه تجاري
 باشد. می

 تواند به عنوان کاربري غيرمسکوني استفاده گردد.در اين محورها صرفًا فعاليت طبقات همکف مي 

 
 سطح اشغال  )ب

 و مالك تعیین تعداد طبقات جدول تراکم ســاختمانی پهنه  درصــد 65تجاري معادل  حداکثر ســطح اشــغال در قطعات با کاربري
  باشد.میزیاد مسکونی متوسط 

  ــرويس ٧٠احداث زيرزمين حداكثر تا ميزان ــتفاده (انبار، س ــطح قطعه جهت اس ــد س ــتي، پناهگاه، موتورخانه و درص هاي بهداش

 متر مجاز است.  ٥٠/٢پاركينگ) تا ارتفاع 
 

 اختمان ارتفاع س )ج

 در معابر موجود ميانگين ارتفاع ساخته شده متر اسـت.  ٥/٣ها از كف تمام شـده تا زير سـقف در طبقه همكف معادل ارتفاع مغازه

 باشد. مالک عمل مي

  باشد. طبقه با زيرزمين مي ٥حداكثر ارتفاع ساختمان در اين منطقه معادل 

 باشد. در قطعات تجاري و مختلط احداث پيلوت مجاز نمي .تبصره -

  باشد. مجاز مي همکفدر قطعات با كاربري مختلط احداث واحدهاي مسكوني در طبقات باالتر از طبقه 

  متر است ٥/٣از كف تمام شده تا زير سقف ارتفاع طبقه همکف در قطعات با كاربري مختلط . 
   

 ضوابط مربوط به پارکینگ  )د

  الزامي است. يك محل پاركينگ واحد مسکوني و غير مسکوني براي هر با کاربري مختلطدر حوزه اراضي  
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 و شهرسازي (جلد پنجم)ضوابط و مقررات ساختمانی 

 راوشیمهندسان مشاور نقش پ 

و ي منطقه تفریحی و گردشگردر ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان  .4

 نوار ساحلی دریا

هاي ورزشي، سواحل هاي مجاز (بجز باغات، فضـاهاي سبز، مکانکاربريدر اين پهنه (صـرفًا در نوار سـاحلي دريا) کف تمام 

 و يا باالتر از آن برسد. -٢٤بايست به ارتفاع ها ميهاي سواره و پارکينگها)، شبکه معابر و دسترسياي و آالچيقماسه

 نحوه استفاده از زمین  .1-4

 هاي مجاز استفاده )الف

  پذيرايي و فضاهاي ويژه ورزشي مجاز تجاري، فرهنگي،  و باز همراه با خدماتي سبز هاافضـترکيبي از اين منطقه اختصـاص به

 باشد. لذا در اين منطقه احداث فضاهاي زير مدنظر است: مي

 .)...احداث فضاهاي سبز عمومي (پارك، محور سبز پياده و  -

 .)...و  آبي و ساحلي، پالژهاي شناهاي ، ورزشگاههاي اسكيتهاي بازي كودكان، پيستاحداث فضاهاي ورزشي (زمين -

 احداث تأسـيسات بهداشتي (توالت عمومي) و حمل و نقل (پاركينگ عمومي و جمعي) در  ،با توجه به اسـتقرار فضـاهاي موردنظر

هاي هاي تلفن، سطلهاي مناسـب و تجهيز منطقه به مبلمان و اثاثيه شـهري (عالئم، تيرهاي چراغ برق، نيمكت، كيوسكمكان

 ) ضروري و الزم است. ...و  زباله

 طرح يكپارچه ضـروري اسـت و هرگونه سـاخت و سـاز و ايجاد كاربري بايد براساس طرح  ،به منظور اسـتفاده بهينه از اين پهنه

 موردنظر صورت پذيرد. 
 

 هاي مشروط استفاده )ب

 هاي تفريحيخانه و ...، مجتمعستوران، قهوههاي اقامتي شامل هتل، مسافرخانه، سوئيت و ...، مراکز پذيرايي شامل راحداث مکان 

فضاهاي و  )...نت، كتابخانه و هاي اجتماعات، تئاتر، سينما، كافيمذهبي و تفريحي (سالن ،فـــضاهاي فرهنگيو توريستي شامل 

مشروط به رعايت نحوه استفاده  )...فرهنگي و  -بازارهاي روز (عرضه محصوالت تجاري و هاي فصليمختلط به شكل نمايشگاه

و رعايت ضوابط و مقررات خاص آن کاربري با تأييد کميسيون  -٢٤از اراضي و همچنين افزايش کف محدوده مورد نظر تا ارتفاع 

 ماده پنج بالمانع است.
 

 ممنوعموارد استفاده ) ج

  ممنوع است.  "الف" و "ب"بند استقرار هرگونه كاربري در منطقه تفريحي و گردشگري بجز موارد قيد شده در 
 

   ضوابط مربوط به تفکیک .2-4

  بيني شده در طرح ويژه و ضوابط مختص به هر كاربري تعيين هاي مجاز و پيشدر اين پهنه براسـاس كاربريحدنصـاب تفکيک

 گردد. مي
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 واحدهاي پذيرايي مي توانند به صورت مختلط مسکوني و پذيرايي نيز مطابق ضوابط احداث بنا شکل گيرند. .١تبصره  -

) داراي کاربري توريســتي خواهد بود و احداث بنا در اين -٢٤متري دريا (اراضــي زير کد  ٦٠تا حريم  -٢٤حدفاصــل تراز  .٢تبصــره  -

(اصالح شده  ٧/٥/١٣٧٠اي واقع در معرض خطر باال آمدن آب درياي خزر مصوب هاراضي مطابق قانون نحوه ضوابط استفاده از زمين

هاي باشد. به عبارتي احداث پروژهشـواريعالي شـهرسازي و معماري ايران) مي ٢٣/٩/١٣٧١و  ٩/١٠/١٣٧٠بر اسـاس مصـوبات مورخ 

سم با ينگ و ... هر نوع فعاليت مرتبط با توريهاي توريستي، ويالهاي توريستي، کمپتوريستي نظير هتل، متل، هتل آپارتمان، مجموعه

 هاي مقاوم در برابر آب پس از تصويب کميسيون ماده پنج بالمانع است.استفاده از سازه

ـــرب) درکليه پالک .٣تبصـره  - هاي اول که با کاربري مسکوني در نقشه آورده شده در سرتاسر بلوار ساحلي پيشنهادي (از شرق تا غـ

 پذيرايي مطابق ضوابط احداث بناي مسکوني احداث بنا نمود.  -مسکوني توان بناهاياست مي

مترمربع هستند، مي بايستي طرح جانمايي  ٢٠٠٠پذيرايي که داراي مساحتي بيش از  -براي اراضـي با عملکرد جهانگردي .٤تبصـره  -

 تهيه و به تأييد کميته کارشناسي و سپس تصويب کميسيون ماده پنج برسد. 

 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان  .3-4

 تراکم ساختمانی  )الف

 گردد. حداكثر تراكم ساختماني در اين پهنه مختص به هر كاربري تعيين مي 
 

 سطح اشغال  )ب

 گردد. حداكثر سطح اشغال جهت احداث بنا در اين پهنه مختص به هر كاربري تعيين مي 
 

 ارتفاع ساختمان  )ج

 گردد. مختص به هر كاربري تعيين مي اين حوزه هايحداكثر ارتفاع كاربري 
 

 پارکینگ  د)

 بيني شده در طرح ويژه و ضوابط مختص به هر كاربري تعيين هاي مجاز و پيشپاركينگ مورد نياز در اين پهنه براسـاس كاربري

 گردد. مي

  غير مجاز است.ايجاد پارکينگ در اين محدوده صرفًا در سطح همکف مجاز بوده و در طبقات باالتر 

 هاي محلي) طراحي و احداث بايست صرفًا در حد نيازهاي اضطراري (به صورت خياباندسـترسـي سـواره در نوار ساحلي دريا مي

 گردد.

 هاي ســطحي و فاضــالب به اي طراحي گردند که آببايسـت بگونهها و شــبکه معابر در نوار ســاحلي دريا ميسـازي کاربريکف

 هاي سطحي هدايت شوند.آوري فاضالب شهري و آبهاي جمعه و توسط شبکهمحدوده دريا وارد نشد
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 پذیرایی –. ضوابط و مقررات تفکیک و چگونگی احداث بنا در اراضی با کاربري جهانگردي 3جدول شماره 

 شرح
حداقل 
نصاب 
 تفکیک

 بنديگروه
حداکثر سطح 

 اشغال
 (درصد)

حداکثر تراکم 
ساختمانی مجاز 

 (درصد)

تعداد 
 طبقه

حداقل 
عرض 

 گذر

 ٢٠٠٠ توریستی -هاي تفریحیمجتمع

 +١٢ ٣ ١٥٠ ٥٠ مترمربع ٥٠٠٠کمتر از 
 +١٤ ٥ ٢٠٠ ٤٠ مترمربع تا يک هکتار ٥٠٠٠

 +١٦ ٧ ٢١٠ ٣٠ هکتار ٢تا  ١
 +٢٠ ٩ ٢٢٥ ٢٥ هکتار ٥تا  ٢

 +٢٠ ١٠ ٢٥٠ ٢٥ هکتار ٥بيشتر از 
واحدهاي 
 پذیرایی

 +١٦ ٤ ٢١٠ ٧٠ ٤٠٠ پذیراییرستوران و تاالر 
 +١٢ ١ ١٠٠ ١٠٠ ٥٠ اي)واحدهاي پذیرایی (مغازه

واحدهاي 
 اقامتی

 هتل
 (مهمانخانه)

 +٢٠ ١٠ ٤٠٠ ٤٠ ستاره ٥ ٣٠٠٠
 +١٦ ٦ ٢٥٠ ٤٠ ستاره ٤ ٢٥٠٠
 +١٤ ٥ ٢٠٠ ٤٥ ستاره ٣ ٢٠٠٠
 +١٢ ٣ ١٥٠ ٤٥ ستاره ٢ ١٥٠٠
 +١٢ ٣ ١٥٠ ٥٠ ستاره ١ ١٠٠٠

 مسافرخانه
 (مهمانپذیر)

 +١٢ ٤ ٢٥٠ ٦٠ ممتاز ٥٠٠
 +١٢ ٤ ٢٢٠ ٦٠ درجه يک ٤٠٠
 +١٠ ٣ ٢٠٠ ٦٠ درجه دو ٣٠٠
 +١٠ ٣ ٢٠٠ ٦٠ درجه سه ٣٠٠

 هتل آپارتمان

 +١٨ ٦ ٣٠٠ ٥٠ ستاره ٣ ١٥٠٠
 +١٦ ٥ ٢٥٠ ٥٥ ستاره ٢ ١٠٠٠
 +١٢ ٤ ٢٥٠ ٦٠ ستاره ١ ٥٠٠

 +١٢ ٥ ٢٥٠ ٥٠ ٥٠٠ خوابگاه
 

 تواند تاهاي بخش خصوصي و در صورت ارايه طرح توجيهي مناسب کميسيون ماده پنج ميدر صورت عدم تأمين خواسته .١تبصـره  -

 درصد موارد مندرج در جدول نسبت به تعديل آنها اقدام نمايد. ٢٥

اشغال حاصل از ضوابط احداث بنا (حداکثر (پايه ساختمان) تا دو برابر سطح  Pudium Baseها و مهمانپذيرها ايجاد در هتل .٢تبصره  -

 طبقه بالمانع است. ٢درصد) و نهايتًا تا  ٧٠

طبقه داشته باشند  ٤صـدور پروانه در کليه اراضي با کاربري جهانگردي همانند اراضي مسکوني در زماني که بناي بيش از  .٣تبصـره  -

 باشد.رسان ذيـربط ميمنوط به اخذ استعـالم از ادارات خدمات

 متر الزامي است. ٤هاي عمومي رعايت پسروي (استقرار بنا) به ميزان در احداث کاربري .٤بصره ت -

ســـانتيمتر مجاز بوده و مابقي ارتفاع آن  ٨٠احـداث ديوار در بر معبر همجوار بـا کـاربري هاي عمومي، حداکثر تا ارتفاع  .٥تبصـــره  -

 نا و شرايط جداره معبر اجرا گردد. بايست به صورت مشبک (نرده ، فنس و ...) همخوان با بمي
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 ها منطقه کارگاهی، تأسیساتی و پایانهدر ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک و احداث ساختمان  .5
 نحوه استفاده از زمین  .1-5

 شهري عمل كرده و حوزه  -اياستقرار صنايع مجاز در قالب مشاغل شهري در اين پهنه مجاز است. اين صنايع در مقياس منطقه

تعميراتي حوزه شــهري مشــخص  -ها و خدمات فنيحتي فراتر از شــهر اســت. اين صــنايع تحت عنوان كارگاه هاعملكردي آن

 ها شامل موارد زير است:گردند. اين كارگاهمي

  .تعميرات و خدمات فني وسايل نقليه سبك و سنگين -

  .ريآالت واحدهاي صنعتي و راهداتعميرات ماشين -

  .آالت وسايل و ابزار كشاورزيتعميرات ماشين -

 .)... ايمني و و حفاظت و گرمايشي، تأسيسات سرمايشي (وسايل نقليه، ساختماني تأسيسات و تعميرات نصب، نگهداري -

 .تعميراتي (سفارشي) -كشي و ساير توليدات صنعتيسازي، آهنگري، شاسيگري و تراشكاري، اطاقريخته -

  .با بيش از ده نفر كاركن ...پزي و سازي، شيرينينجاري، مبل هاي بزرگ و متوسط آهنگري،كارگاه -

 انبار و مراکز توزيع کاالهاي عمده. -

 با حفظ حرايم مربوط به ساير تأسيسات موجود بالمانع است.  هاي عموميو پارکينگ احداث ترمينال مسافربري 

 باشد. ي و فضاهاي سبز بالمانع مياحداث خدمات تجاري، مراکز تأسيسات 

 يربناي ز ءجز(ديگر از اين اراضي به استثناي محل زندگي سرايدار و نگهبان  هنيز هر نوع استفاد و احداث هرگونه واحد مسـكوني

 در اين منطقه ممنوع است.  )شودمجاز محسوب نمي
 

  ضوابط مربوط به تفکیک .2-5

  ــنعتيحداقل تفكيك در مورد  ٥٠٠و در مورد کاربري حمل و نقل و انبارداري مترمربع  ٢٠٠واقع در اين منطقه معادل  کاربري ص

 است. مترمربع 

  در صــورتيكه منطقه صــنعتي براســاس يك طرح منســجم و يكپارچه شــكل گيرد، واحدهاي كارگاهي مســتقر از قابليت ســاخت

 دار خواهند گرديد. مترمربع به صورت مشاعي برخور ٥٠هاي صنعتي با مساحت حداقل كارگاه

  بايست محدوده بصورت يکپارچه با حداکثر چهار درب ورود و خروج ها تهيه گردد ميطرح يکپارچه براي حوزه پايانهدر صـورتيكه

 مشترک ديوارکشي گردد.
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان  .3-5

 تراکم ساختمانی  )الف

  باشد.ميدرصد  ٧٥تراكم ساختماني حداکثر 
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 سطح اشغال  )ب

  است درصد ٥٠حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف . 
 

 ارتفاع ساختمان )ج

  متر نبايد تجاوز نمايد.  ٥ارتفاع هر واحد كارگاهي از 

  ١متر) در محل دريافت كاال جهت سهولت تخليه بايد به صورت سكو حداقل  ٥٠/٢ارتفاع كف تمام شده بارانداز (حداقل با عرض 

 بيني گردد. گذرگاه طراحي و محلي جهت رمپ در آن پيشمتر باالتر از كف 
  

 پارکینگ  د)

  گردند مترمربع فضـــاي کارخانجات صـــنعتي و واحدهاي توليدي که به صـــورت يکپارچه طراحي و احداث مي ٣٠٠بـه ازاء هر

 بايست يک محل پارکينگ درنظر گرفته شود.مي

 در پهنه فضاهاي سبز ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان . 6
 نحوه استفاده از زمین  .1-6

 مترمربع است. ٥٠٠٠هاي شهري مترمربع و پارک ١٠٠٠اي محله -ايهاي ناحيهحداقل مساحت پارک 

 .احداث تأسيسات مربوط به فضاي سبز مجاز است 

 ذيرايي و جهانگردي، فرهنگي، اجتماعي، تفريحي و تجاري مجاز است.احداث تأسيسات پ 
 

  ضوابط مربوط به تفکیک. 2-6

 باشد.تفکيک اراضي با کاربري پارک و فضاي سبز عمومي غير مجاز مي 

  .احداث هرگونه ديوار و حصار ممنوع است 

 باشد. مترمربع مجاز نمي ١٠٠٠هاي كمتر از احداث هرگونه ابنيه بجز تأسيسات بهداشتي در پارك 
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان . 3-6

 تراکم ساختمانی  )الف

  هاي براي پارکدرصد  ١٠تراكم ساختماني حداكثر  با روي زمين طبقه مسـتحدثات مجاز در اين اراضي يکحداكثر تعداد طبقات

 گردد. تعيين ميهاي شهري درصد براي پارک ٥ حداكثر اي ومحله -ايناحيه

 باشد.متر مي ٣,٥حداکثر ارتفاع بناهاي احداثي در اين کاربري تبصره.  -
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 ب) سطح اشغال

 ايهاي      ناحيهدرصد سطح کل زمين و در پارک ٥هاي شهري معادل سطح اشغال بنا در فضاي سبز عمومي در پارک حداكثر- 

 باشد.درصد از سطح کل زمين مي ١٠ي امحله
 

 مربوط به پارکینگ ج) ضوابط

 الزامي است مترمربع زمين يك محل پاركينگ ١٥٠ هر در اراضي با كاربري فضاي سبز عمومي جهت پارك شهري براي . 

  اتیهاي خدمکاربريمنطقه در ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، تفکیک، تجمیع و احداث ساختمان . 7
 . کاربري آموزشی 1-7

   به تفکیکضوابط مربوط . 1-1-7

  ٢٠٠٠دبيرستان و  مترمربع ٢٠٠٠راهنمايي ، مترمربع ١٠٠٠دبستان ، مترمربع ٥٠٠حداقل مسـاحت قطعه براي احداث مهدكودك 

 . است مترمربع

ــره  - ــطح مدارس  .١تبص ــتان حداقل س ــتتعيين راهنمايي و دبيرس ، مگر آنكه به دليل تنگناهاي طراحي و يا كمبود زمين گرديده اس

 تأمين شده باشد.  حدنصاب تفکيکتر از سطحي كوچك

عالي شهرسازي و معماري ضـوابط مربوط به مقدار زمين مورد نياز و احداث مؤسسات آموزش عالي برطبق مصوبه شوراي .٢تبصـره  -

 خواهد بود.  ٢٣/٦/١٣٧١ايران مورخه 

 باشد.عالي شهرسازي و معماري ميشوراي ٢/١١/١٣٧٤نحوه استقرار مدارس غيرانتفاعي تابع مصوبه  .٣تبصره  -
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان . 2-1-7
 تراکم ساختمانی  )الف

  درصد است ١٥٠درصد و در ساير مقاطع  ١٠٠در واحدهاي آموزشي کودکستان و ابتدايي تراکم ساختماني . 

درصد سطح کل زمين تجاوز نمايد و  ١٠٠بايست از هاي آموزشي سطح کل طبقات مربوط به آموزش نميدر کليه ساختمان .١تبصره  -

 هاي کمک آموزشي، اداري، ورزشي اختصاص يابد. بايست به کاربريباقيمانده زيربنا مي

 گردد.حسوب نميزيربنا م ءدستشويي و آبخوري در صورتي كه در فضاي باز ساخته شوند جز .٢تبصره  -

 
 ب) سطح اشغال

 باشد.مي درصد ٥٠ در کليه واحدهاي آموزشي (بجز آموزش عالي) سطح اشغال معادل 
 

 ج) ضوابط مربوط به پارکینگ

 نفري  ٢٠ها و مدارس عالي جهت هر كالس در مدارس راهنمايي و دبيرسـتان جهت هر كارمند شاغل يك محل، براي هنرستان

 . الزامي است دانشجو يك محل پاركينگ ١٠ها جهت هر دانشگاهيك محل و براي 
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 . کاربري درمانی 2-7

   ضوابط مربوط به تفکیک. 1-2-7

  ــاحت مورد نياز ــي  ٦٠٠درمانگاه حداقل مس ــص ــتان  ٢٥٠٠مترمربع، کلينيک تخص ــت درجه دو و بيمارس مترمربع و مراکز بهداش

  باشد.مترمربع مي ١٠٠٠٠

گرديده است. چنانچه به زمين  مشخصهاي طرح حداقل سـطح زمين براي احداث مراكز درماني همان اسـت كه در نقشـه .تبصـره -

 .بيشتري نياز باشد تهيه آن از طرف سازمان مجري از اراضي مجاور بالمانع است
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان . 2-2-7
 تراکم ساختمانی  )الف

  است. درصد ٨٠درصد و ساير مراکز درماني  ١٠٠ها مربوط به بيمارستانتراکم ساختماني حداكثر 
 

 ب) سطح اشغال

  باشد.درصد مي ٤٠درصد و براي ساير مراکز درماني  ٢٥سطح اشغال براي بيمارستان 
 

 ج) ضوابط مربوط به پارکینگ

 الزامي است.پاركينگ تأمين نيم محل هريك از واحدهاي درماني  درپرسنل و كا، به ازاي هر تخت بيمارستاني 
 

 کاربري ورزشی  .3-7

   ضوابط مربوط به تفکیک. 1-3-7

  باشد.مترمربع مي ٥٠٠٠هاي ورزشي مترمربع و استاديوم ١٠٠٠هاي بازي هاي ورزشي و زمينتفکيک باشگاهحداقل  
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان . 2-3-7
 تراکم ساختمانی  )الف

  گردد. درصد تعيين مي ٢٥تراكم ساختماني حداكثر  با روي زمين طبقه يکحداكثر تعداد طبقات 

 ارتفاع مجاز آن به ارتفاع مجاز اين واحدها افزوده خواهد شد.  در کاربري فوق در صورت استفاده از زيرزمين تبصره. -
 

 ب) سطح اشغال

  ها و استخرهاي روباز گاههاي اصلي ورزشسرپوشيده فرعي و ساختماندر قطعات با كاربري ورزشي اعم از فضاهاي سـطح اشغال

 درصد.  ٢٥
 

 ج) ضوابط مربوط به پارکینگ

  مترمربع سطح كل  ٢٠٠براي استاديوم ورزشي جهت هر و مترمربع سطح كل زيربنا يك محل  ٨٠براي باشگاه ورزشي جهت هر

 . الزامي است زيربنا دو محل پاركينگ
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 بز کاربري فضاي س .4-7

   ضوابط مربوط به تفکیک. 1-4-7

 مترمربع است. ٥٠٠٠هاي شهري مترمربع و پارک ١٠٠٠اي محله -ايهاي ناحيهحداقل مساحت پارک 

 باشد.تفکيک اراضي با کاربري پارک و فضاي سبز عمومي غير مجاز مي 

  .احداث هرگونه ديوار و حصار ممنوع است 

 باشد. مترمربع مجاز نمي ١٠٠٠هاي كمتر از احداث هرگونه ابنيه بجز تأسيسات بهداشتي در پارك 
 

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان . 2-4-7
 تراکم ساختمانی  )الف

  هايبراي پارکدرصد  ١٠تراكم ساختماني حداكثر  با روي زمين طبقه مسـتحدثات مجاز در اين اراضي يکحداكثر تعداد طبقات 

 گردد. تعيين ميهاي شهري درصد براي پارک ٥ حداكثر اي ومحله -ايناحيه

 باشد.متر مي ٣,٥حداکثر ارتفاع بناهاي احداثي در اين کاربري  تبصره. -
 

 ب) سطح اشغال

 ايناحيههاي      درصد سطح کل زمين و در پارک ٥هاي شهري معادل سطح اشغال بنا در فضاي سبز عمومي در پارک حداكثر- 

 باشد.درصد از سطح کل زمين مي ١٠ي امحله
 

 ج) ضوابط مربوط به پارکینگ

 الزامي است مترمربع زمين يك محل پاركينگ ١٥٠ هر در اراضي با كاربري فضاي سبز عمومي جهت پارك شهري براي . 
 

 انتظامی   -کاربري اداري .5-7

   ضوابط مربوط به تفکیک. 1-5-7

  باشد.مترمربع مي ١٠٠٠انتظامي  -تفكيكي اداريحداقل مساحت قطعات 
 

 احداث ساختمانضوابط مربوط به  .2-5-7
 الف) تراکم ساختمانی

  باشد.مي درصد ٢٠٠ و انتظامي اداريهاي تراکم ساختمانحداكثر 
 

 ب) سطح اشغال

 باشد.مي درصد ٥٠انتظامي  -هاي اداريسطح اشغال کاربري حداكثر 
 

 پارکینگج) ضوابط مربوط به 

  به ميزان يك واحد پاركينگ الزامي است.  انتظامي -مترمربع سطح زيربناي اداري ٥٠تأمين پاركينگ به ازاي هر 
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 اجتماعی و مذهبی -کاربري فرهنگی .6-7

   ضوابط مربوط به تفکیک. 1-6-7

 متر است. ٢٠مترمربع با حداقل عرض  ١٠٠٠هاي مذهبي حداقل تفکيک براي کاربري 

  است. مترمربع ٢٥٠٠اي منطقه -مترمربع و شهري ٥٠٠اي محله -ايهاي فرهنگي و اجتماعي ناحيهتفکيک براي کاربريحداقل 
 

 احداث ساختمانضوابط مربوط به  .2-6-7
 الف) تراکم ساختمانی

  درصد است.  ١٢٠درصد و کاربري فرهنگي و اجتماعي  ١٠٠کاربري مذهبي براي  تراکم ساختمانيحداكثر 

 هاي عمومي) و وضوخانه زنانه و مردانه بطور جداگانه الزامي است و اين تأسيسات جزء زيربنا هاي بهداشتي (توالتاحداث سرويس

 شود. محسوب نمي
 

 ب) سطح اشغال

  درصد است.  ٤٠درصد و کاربري فرهنگي و اجتماعي  ٦٠حداکثر سطح اشغال کاربري مذهبي 

متر) با  ٦و عمق  ٤تواند به کاربري تجاري خطي (عرض درصد از سطح اشغال مجاز کاربري مذهبي مي ١٠حداکثر معادل  .١تبصره  -

 هاي سواره اختصاص يابد. دسترسي مستقيم واحدها به گذرگاه

هاي داث سرويستوان به عنوان زيرزمين جهت اححداکثر معادل سـطح اشـغال بنا در کاربري مذهبي در طبقه همکف مي. ٢تبصـره  -

 يابد. بهداشتي، وضوخانه زنانه و مردانه، انبار، پارکينگ و آشپزخانه اختصاص 

 
 ج) ضوابط مربوط به پارکینگ

 مترمربع ســطح كل زيربنا يك محل  ١٠٠اجتماعي و مذهبي جهت كتابخانه شــهر براي هر ، در حوزه اراضــي با كاربري فرهنگي

مترمربع  ٨٠جهت مساجد براي هر  ومترمربع سطح كل زيربنا يك محل پاركينگ  ٢٠٠جهت تاالر اجتماعات براي هر  ،پاركينگ

 . الزامي است محل پاركينگ دوكل زيربنا حداقل 

 

 پذیرایی و گردشگري -. کاربري جهانگردي7-7

   ضوابط مربوط به تفکیک. 1-7-7

  مترمربع است. ١٠٠٠مهمانپذير، مسافرخانه و تاالرهاي پذيرايي مترمربع و براي  ٢٠٠٠حداقل تفکيک براي هتل 
 

 احداث ساختمانضوابط مربوط به  .2-7-7
 الف) تراکم ساختمانی

  است. درصد  ٢٠٠ تراکم ساختمانيحداكثر 
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 ــتفاده ــطح زيربناي همكف مجاز بوده و با احداث زيرزمين براي اس ــتفاده پاركينگ در حد س ــتوران و به منظور اس هاي انبار و رس

 رعايت اصول فني بالمانع است. 
 

 ب) سطح اشغال

  درصد است.  ٥٠حداکثر سطح اشغال 
 

 ج) ضوابط مربوط به پارکینگ

  نفري د در  ٤پاركينگ به ازاي هر ميز  محلپذير و يك ها و مهمانپـاركينـگ بـه ازاي هر دو تخت در هتلمحـل تـأمين يـك

 . الزامي است هاي غذاخوريها و سالنرستوران

 واحد پاركينگ الزامي است.  ٥درنظر گرفتن  پذيراييمترمربع زيربناي تأسيسات  ١٠٠بطوركلي براي هر  تبصره. -

 

 حرایم .8
 شهر. حریم 1-8

گردد. حريم شهر شامل اراضي پيرامون و بالفصل محدوده شهر فريدونکنار است که شامل توسعه بلندمدت کالبدي شهر مي 

 پذيرد. لذا ساخت و ساز و انجام هر نوع فعاليت تحت ضوابط و مقررات ويژه و تحت نظارت شهرداري صورت مي

 هاي مجاز الف) استفاده

  ،داري.باغداري و مرتعهر نوع استفاده کشاورزي 

 اي.هاي منطقهکاري و پارکايجاد فضاهاي عمومي مانند جنگل 

 ها.نامه ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راههاي بين شهري و روستايي و کمربندي با رعايت ضوابط و مقررات آييناحداث جاده 

  .احداث و ايجاد تأسيسات مرتبط با کشاورزي و آبياري 

  و خدمات دولتي مانند پل، ترانسـفورماتور، واحدهاي راهداري و ... مشروط بر آنکه در تأسيسات مزبور واحدهاي ايجاد تأسـيسـات

 مسکوني احداث نگردد. 

 احداث محل سکونت نگهبان و سرايدار در تأسيسات مزبور بالمانع است.  تبصره. -

 طه. هاي مربوتوسعه و تکميل تأسيسات صنعتي موجود با رعايت ضوابط دستگاه 

 آوري محصوالت با رعايت ضوابط ادارات مربوطه مجاز است. آالت و جمعاحداث انبار در قطعات زيرکشت براي نگهداري ماشين 

  .احداث خطوط آب، نيرو، سوخت و انرژي 

 هاي ذيربط. احداث مناطق گردشگري و تفريحي در حريم با رعايت ضوابط سازمان 

 گيرند، رعايت ضوابط ذيل الزامي است: در مورد روستاهايي که در محدوده حريم شهر قرار مي 

 باشد. االجرا نميها در خارج از حريم شهر قرار گرفته است الزمدرصد از سطح آن ٧٥مقررات حريم در مورد روستاهايي که بيش از  -
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 ايزي و باغداري در داخل محدودهورهاي کشاشهر انجام گيرد. در حالت فوق فعاليت در مورد اين روستاها بايد توسعه در خارج از حريم تبصره. •

 گيرد بالمانع است. از روستا که در حريم شهر قرار مي

 باشد. در روستاهايي که مشمول ضوابط حريم هستند، احداث تأسيسات عمومي مورد نياز اهالي در محدوده اين روستاها مجاز مي -

 هاي موجود و جلوگيري از قطع اشجار در حريم الزامي است. حفظ و نگهداري کليه درختکاري 
 

 هاي مشروطب) استفاده

 هاي ذيربط.استقرار تأسيسات دامپروري و دامداري مشروط به رعايت ضوابط سازمان 

 به  هاي بين شهري مشروطاميون و کارواشهاي باربري و مسافربري، پارکينگ اتوبوس و کبار، ترمينالاحداث ميادين ميوه و تره

 هاي ذيربط. رعايت ضوابط سازمان

 هاي ذيربط بويژه سازمان حفاظت محيط زيست. استقرار صنايع و مراکز خدماتي مشروط به رعايت ضوابط سازمان 

 هاي ذيربط. احداث بيمارستان و مراکز درماني مشروط به رعايت ضوابط سازمان 

 هاي ذيربط. راکز تحقيقاتي مشروط به رعايت ضوابط سازماناستقرار دانشگاه و م 

 يابي دقيق و رعايت ضــوابط ســازمان حفاظت محيط اسـتقرار گورســتان، کشــتارگاه و محل دفن زباله مشـروط به مطالعات مکان

 زيست. 

 هاي ذيربط. احداث هتل و مراکز اقامتي و توريستي مشروط به رعايت ضوابط سازمان 

  و تجهيزات (پمپ بنزين، جايگاه سوخت احداث تأسيساتCNG هاي ذيربط. و ...) مشروط به رعايت ضوابط سازمان 

احداث هرگونه تأسـيسات و تجهيزات در حريم شهر مشروط به احراز مالکيت يا ارائه سند واگذاري از طرف سازمان ذيصالح  تبصـره. -

 باشد. هاي کشاورزي ميدولتي و رعايت قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغات در زمين

 
 ج) استفاده هاي غیرمجاز 

 موارد قيد شده ممنوع است. ايجاد هرگونه بنا و فعاليت در اين منطقه بجز 
 

 د) ضوابط تفکیک و تجمیع در منطقه حریم شهر

 هاي عملکردي مجاز در حريم شهر با نظر کميسيون موضوع تبصره يک ها جهت ساير تأسيسات حوزهتفکيک اراضي زراعي و باغ

 پذير خواهد بود. ها امکانماده يک قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ
 
 مربوط به احداث ساختمان ) ضوابط ه

  :ايجاد هرگونه تأسيسات مجاز در حريم شهرها موکول به رعايت نکات زير است 

 رويه درختان و تخصيص اراضي کشاروزي براي مصارف ديگر. رعايت بهداشت عمومي و حفظ فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي -

 سوزي و استحکام بناها. ها و آتشو طغيان رودخانهرعايت ضوابط ايمني مربوط به جلوگيري از خطرات ناشي از سيل  -
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 اي استان و ساير مراجع ذيصالح. تأمين آب و برق کافي و مداوم بنابر گواهي وزارت نيرو يا سازمان آب منطقه -

 منظور داشتن گذرگاه متناسب با موقعيت محل برطبق ضوابط و مقررات وزارت راه و ترابري.  -

ها و عميق، چشـــمههاي عميق و نيمهها، نهرهاي عمومي، قنوات و چاهها، تاالبها، جنگلا، رودخانههرعـايـت حريم نســـبت به جاده -

هاي ها و تونلهاي انتقال گاز و نفت و پلها و تأسيسات مخابراتي، لولههاي انتقال نيروي برق، خطوط و شـبکهها، خطوط و پايهمسـيل

بند و لخانه آب و فاضالب، سيهاي مربوط به شبکه آبرساني، تأسيسات تصفيهها و کاناللهها يا تأسيسات عمراني لوواقع در مسـير جاده

 گير، تأسيسات نظامي و انتظامي، ابنيه و آثار تاريخي و ساير تأسيسات عمومي و ... براساس ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذيربط. سيل

اند اخذ پروانه ساخت و ساز از شهرداري فريدونکنار نيز جهت ايجاد و احداث واحدهاي صـنعتي که مجوز الزم را از مراجع مربوطه گرفته -

 الزامي است. 

ز اطراف متر ا ٥بايست حداقل اند ميهايي که مجوز الزم را از ادارات و نهادهاي مربوطه اخذ نمودهها و کارخانههاي کارگاهکليه ساختمان -

 ر باشد. پذينشاني در فاصله مذکور به سهولت امکانزمين (محدوده زمين) فاصله داشته باشند به نحوي که عبور وسايط نقليه آتش

باشد. در صورت نياز بيش از هاي صنعتي احداث ساختمان اداري تا حد دو طبقه (بدون احتساب پيلوت و زيرزمين) بالمانع ميدر محدوده -

 طبقه با پرداخت عوارض توسعه و اخذ مجوزهاي قانوني مجاز خواهد بود. ٤امکان افزايش طبقات تا مقدار فوق 

 
 شهر میحرواقع در  کشاورزي و باغات در پهنه ینحوه استفاده از اراضضوابط مربوط به . 1-1-8

 مجاز يهاتیفعالالف) 

 استهاي بخش کشاورزي در کاربري اراضي مزروعي اولويت اول با فعاليت. 

 هاي غيرکشاورزي قبل از طي مراحل قانوني مربوطه مجاز نخواهد بود.هرگونه تغيير کاربري از کشاورزي و باغات به کاربري 

 زنبورداري در محدوده اراضي زراعي مجاز است. 

 ل شود.اراضي آبگير مشخص در محدوده اراضي مزروعي با کسب مجوز از سازمان محيط زيست مجاز است که به مزروعي تبدي 

  اراضي مزروعي پيشنهادي که در وضع موجود مرتع هستند بايستي با طي مراحل قانوني و کسب مجوز از منابع طبيعي به مزروعي

 تبديل شوند.

 هاي غيرزراعي در اراضـي مزروعي ( از قبيل واحدهاي دام و طيور، صنايع، کارگاه و انبار) ممنوع است بجز مواردي احداث کاربري

 ازمان جهاد کشاورزي و سازمان هاي ذيربط ضرورت داشته باشد.که تشخيص س

 مربوط به احداث ساختمانضوابط ب) 

  نامه مجلس شــوراي اســالمي و آيين ٠١/٠٨/٨٥رعايت مفاد قانون اصــالح قانون حفظ کاربري اراضــي زراعي و باغات مصــوب

جهت تداوم و اسـتمرار کاربري اراضـي کشاورزي و قانون زمين شـهري  ١٤هيئت وزيران و ماده  ٠٢/٠٣/٨٦اجرايي آن مصـوب 

 وزارت مسکن و شهرسازي) ٠١/٠٩/٧٩مورخ  ١٣٦٣٠/١٠٠باشد. (دستورالعمل شماره باغات در طرح حريم شهر ضروري مي
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  ١٤ضـوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغيير کاربري، افراز و تقسـيم و تفکيک باغات و اراضـي کشاورزي يا آيش موضوع ماده 

انون زمين شـهري، برحسب اينکه داخل محدوده قانوني يا استحفاظي قرار داشته باشند به شرح زير تعيين و جايگزين ضوابط و ق

گردد. در اجراي اين دستورالعمل، درصورت نياز به تغيير يا تعيين کاربري، موضوع حسب مورد در کميسيون ماده مقررات قبلي مي

گيري قرار خواهد گرفت در اجراي اين و همراه با نحوه تأمين خدمات الزم مورد تصــميميا مرجع تصــويب طرح هادي مطرح  ٥

 ضوابط قانون حفظ و گسترش فضاي سبز مورد عمل در شهرها رعايت گردد.

 هاي آبياري، حفرچاه، خطوط برق و راه در اراضي مزروعي مجاز هاي کشاورزي از قبيل کانالاحداث تاسـيسـات مربوط به فعاليت

 .است

 مستقر  ين اراضيدرا يستيها نداشته باشد نباتين گونه فعاليبا ا يبوده و ارتباط يکشاورز يهاتير با فعاليکه مغا يهرگونه کاربر

االجرا ده الزميربط وضع گرديذ ير نهادهايو سا ين و مقررات موجود که از طرف وزارت جهاد کشاورزين خصوص قوانيگردد. در ا

 است.

  يمجاز هستند که در طول دوره طرح باق يزراع يموجود واقع در محدوده اراضـ يهاع و کارگاهي، صـنايسـکونتروسـتاها، اماکن 

ابند) و ينقل مکان  يگريبه نقاط د يستيست بايط زيکه طبق مقررات سازمان مح ييهاع و کارگاهيمانده ( بجز آن دسـته از صـنا

 ت خود ادامه دهند.يبه فعال
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 . سرانه هاي پیشنهادي کاربري ها به تفکیک نظامات تقسیمات کالبدي4جدول شماره 
 مجموع شهر ناحیه محله کاربري
 4/2 8/0 6/0 1 آموزشی

 4/1 1 3/0 1/0 درمانی -بهداشتی
 13 5/6 5/3 3 فضاي سبز عمومی

 7/3 7/2 1 - انتظامی -اداري
 5/3 3 - 5/0 تأسیسات و تجهیزات

 2 2 -  تولیدي صنعتی
 3 3 - - گردشگري -تفریحی

 3 5/4 - - جهانگردي وپذیرایی
 6/0 35/0 15/0 1/0 فرهنگی
 5/0 2/0 2/0 1/0 مذهبی
 2 1 5/0 5/0 ورزشی

 5/1 5/1 - - حمل و نقل و انبارداري
 60** - - - مسکونی

 30** - - - معابر
 2 75/0 5/0 75/0 تجاري
 8/1 5/0 5/0 8/0 مختلط
 4/130 3/28 9/6 35/6 جمع

 ها در افق طرح. مقایسه سطح و سطوح  پیشنهادي کاربري5جدول شماره 
 کاربري مساحت پیشنهادي طرح هادي( مترمربع) مساحت وضع موجود(مترمربع) مساحت پیشنهادي(مترمربع)

 مسکونی 2940000 2355485,31 5016192,79
 آموزشی 194300 62978,00 194617,75
 آموزش تحقیقات و فناوري 190200 4420,14 73549,42
 انتظامی -اداري 110000 57343,72 74606,81
 خدماتی –تجاري  212500 387876,98 991441,38
 ورزشی 114000 60404,08 90871,46
 درمانی 71412,28 26222,53 52257,32
 هنري -فرهنگی 28500 69182,57 78466,95
 پارك و فضاي سبز 571500 130691,62 917849,76
 مذهبی 26200 22725,05 18734,27
 تجهیزات شهريتأسیسات و  44087,72 42775,65 53836,37

 صنعتی 65000 89558,56 0
 حمل و نقل و انبارداري 793000 738589,39 728865,05
 شبکه معابر 2368100 1735647,85 1388874,80

 نظامی 0 1881,46 0
 باغات و کشاورزي 79000 873477,66 0

 تفریحی و توریستی 277000 74302,39 343722,99
 رودخانه 69200 103170,11 103170,11

 بایر و سایر - 1753138,20 0
 در حال ساخت 0 120128,73 0

 حرائم (رودخانه، دریا) 556000 - 914934,16
 کل 8710000 8710000,00 10958875,32
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