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  مهندسين مشاور فجر توسعه
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  متون پيوست -الف

پلدختر از مراكز زيستي قديمي موجود در استان لرستان است كه سابقه سكونت درآن به دوره هاي باستاني و حكومـت عيالميـان بـاز مـي     
گردد. علت نام گذاري اين شهر وجود سازه تاريخي بقاياي پل عظيمي است كه روي دره رودخانه كشكان ساخته شده و بنـاي آن بـه دوره   

رسد. اگرچه قسمت هاي عمده اي از اين پل تخريب شده ولي بقاياي بازمانده اهميت و عظمت نيان در قبل از ورود اسالم به ايران ميساسا
گويند يعني شهر كه در پاي پل ـ دامن و كناره پل ـ واقع شده است. ايـن  آن را نمايان مي سازد. اهالي منطقه به اين شهر پاپيل يا پاپل مي

ريزد قرار دارد. تاريخ تاسيس شـهرداري  ع جنوبي پل و كنار رودخانه كشكان كه پس از طي مسافتي كوتاه به رودخانه سيمره ميشهر در ضل
سال از سابقه شهرداري پلدختر مي گذرد. ولي تاسيس و تشكيل شهرسـتان پلـدختر بـه     50اعالم شده و اكنون حدود  1342در پلدخترسال 

بخش مالوي ناميده مي گرديد از شهرستان خرم ابـاد منفـك شـده اسـت. بـا تشـكيل        "ن محدوده كه قبالباز مي گردد كه اي 1373سال 
  شهرستان پلدختر شهر پلدختر به عنوان مركز شهرستان ايفاي نقش مي كند. 

  
  لص جمعيتي شهر: جمعيت سال پايه، جمعيت افق طرح، سال افق طرح، مساحت محدوده، مساحت حريم، تراكم خالص و ناخا1جدول شماره 

  نفر 25092  )1390( جمعيت سال پايه
  )1405( جمعيت افق طرح
  ساليانه) 1,7(ميانگين نرخ رشد 

  نفر 35430

  هكتار 393,4  )1405مساحت محدوده (  هكتار 402,6  )1390مساحت محدوده (

  هكتار 2511,9  )1405مساحت حريم (  هكتار 3662,5  )1390مساحت حريم (

  نفر در هكتار 232,3  )1405تراكم خالص جمعيتي (  نفر در هكتار 201  )1390تراكم خالص جمعيتي (

  نفر در هكتار 90  )1405تراكم ناخالص جمعيتي (  نفر در هكتار 62,3  )1390تراكم ناخالص جمعيتي (
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  چكيده ضوابط و مقررات: 8ب

  معبر)ضوابط ساخت و ساز و استقرار كليه كاربري ها (حدنصاب تفكيك، تراكم، سطح اشغال، تعداد طبقات و عرض 

  شرايط صدور مجوز تفكيك، تجميع و احداث بنا -١- ٨-ب

در داخل و خارج  هاي باغات تحت هر عنوان و شرايطيهرگونه تفكيك زمين و باغات در محدوده كاربري -
تواند اي و امثالهم مطلقاً قابل قبول نبوده و نمينامههاي غير مجاز تحت هر عنوان قولممنوع است. تفكيك محدوده
 هيچ گونه اقدام و مجوز عملياتي قرار گيرد. مستند

تفكيك قطعات مالكيت بايستي با رعايت ضوابط پيشنهادي طرح جامع از نظر حد تفكيك، عرض معابر، پخ  -
 و غيره صورت پذيرد.

 در تفكيك يك قطعه مالكيت به چند قطعه بايستي مسائل اشراف در نظر گرفته شود. -

 ا مشرف به فضاي آزاد هر قطعه مالكيت مجاور شده باشد، ممنوع است.هايجاد قطعات مالكيتي كه بناي آن -

جهت جلوگيري از خرد شدن قطعات مالكيت واقع در بر معابر، تفكيك واحدهاي تجاري كه مجزا از بناي  -
 باشد.اصلي يك قطعه مالكيت در مجاور معبر ساخته شده ممنوع مي

 تفكيك مجدد واحدهاي تجاري ممنوع است. -

يزدانگي قطعات در مناطق بافت فرسوده، تجميع قطعات با كاربري مسكوني (با سند رسمي يا به دليل ر -
هاي تشويقي الزم براي اين اي و هر عنوان ديگر) در هر حالت و با هر مساحت مجاز بوده و شهرداري مكانيزمقولنامه

  ذيربط اعالم خواهد كرد. هاي مالي و تسهيالت ديگر را پس از تصويب در مراجعمنظور، از جمله معافيت

ي بافت فرسوده بر اساس ضوابط تشويقي آن طرح خواهد هامحدودهدر خصوص ساير ضوابط تشويقي در  -
  بود.

  هاي شهريضوابط و مقررات استفاده از اراضي در كاربري -٢-٨-ب

  كاربري مسكوني -١-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

 گردد. جمعيتي مجاز به انضمام خدمات بالمانع محسوب ميهاي مسكوني با تراكم در پهنه مسكوني كليه فعاليت -

 ضوابط تفكيك زمين  

  .اندشدهاين ضوابط بر حسب تراكم مجاز جمعيتي و عرض گذر مشخص 
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 متر مربع 200تفكيك قطعات مسكوني در تراكم متوسط  -

 متر مربع 200تفكيك قطعات مسكوني در تراكم كم  -

 ابعاد تناسبات قطعه مسكوني  

الزامـي اسـت. در ايـن نـوع تفكيـك       1بـه   3عات مسكوني، رعايت تناسب حداكثر طول به عرض برابر در تفكيك قط -
 متر مجاز است.  5/7حداقل عرض قطعه برابر 

 7/5 متر ≤عرض قطعه 3 ≥ 

 نحوه دسترسي به قطعه مسكوني  

  باشد. ده بالمانع ميگيري از يك ورودي سواره و پيادسترسي به قطعه مسكوني از هر بر و با بهره

تـر مجـاز   تر داشته باشد، دسترسي از محور ارتباطي با سلسله مراتبي پايينبر و بيش 3يا  2در صورتي كه زميني  -1تبصره 
  باشد. مي

متر  20تر از كه بر قطعه بيشباشد مگر آندسترسي به قطعات مسكوني با يك بر فقط با يك دسترسي مجاز مي -2تبصره 
تر و حداكثر گيري ورودي از معابر فرعيبر بيشتر دارند، در صورت نياز امكان بهره 3يا  2ي در مورد قطعات مسكوني كه باشد. ول

  يك درب از هر معبر بالمانع است. 

 حداقل فضاي باز  

 باشد.درصد مساحت قطعه مي 40هاي مختلف محدوده، حداقل فضاي باز مجاز براي تراكم -

ر اين فضا مجاز نمي باشد. در صورت تمايل مالك به تامين پاركينـگ در فضـاي بـاز، محـدوده     توضيح: تامين پاركينگ د
مترمربـع بـه سـطح     25پاركينگ جزء سطح ساخت محسوب مي شود و به ازاي تامين هر واحد پاركينگ در فضـاي بـاز    

  اشغال افزوده مي شود. 

 محل احداث بنا  

اختماني در قطعات شمالي ـ جنوبي، شمال شرقي ـ جنوب غربي و   سمحل احداث بنا در قطعات تفكيكي و قطعات تك -
هاي مسكوني با شمال غربي ـ جنوب شرقي بايد توده از حد شمالي آغاز و تا رسيدن به سطح اشغال مجاز اجرا شود. در مجتمع 

 متر الزامي است.  5متر و از جنوب و شمال حداقل  3دو يا چند بلوك ساختماني رعايت حداقل فاصله از بر شرق و غرب 
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  
  : نحوه قرارگيري توده و فضا در قطعات شمالي ـ جنوبي١تصوير شماره 

در ايـن   5با توجه به سوابق قبلي در خصوص محل احـداث بنـا در شـهر پلـدختر و مصـوبه كميسـيون مـاده         :1تبصره 
احدهاي مسكوني محل بنا در پالك را به صورت عكـس  درصد از و 80خصوص، چنانچه در يك كوچه مسكوني بيش از 

ضوابط احداث نموده باشند، صدور مجوز در صورت رضايت محضري پالك هاي مجاور به صورت همسان با ساير بناهاي 
  مسكوني بالمانع مي باشد.

در صـورتي كـه   متر از بناي پالك پشتي الزامي مي باشد. كه  6در صورت اجراي بدين صورت رعايت حداقل  :2تبصره 
متري با حد ديوار را رعايت نموده باشد، رعايت  3بناي پشتي نيز به صورت برعمس سازي احداث بنا نموده باشد و فاصله 

 متر از حد ديوار پالك پشتي كفايت مي نمايد.  3فاصله 

  
  نحوه استقرار و فاصله با پالك پشتي در صورت برعكس سازي  :٢تصوير شماره 

 

ي ساخت، موقعيت احداث بنا در قطعه متناسـب  هاگونهمتر به باال به منظور حفظ و گسترش  300ات همچنين در قطع -
  .شوديمهاي بومي منطقه مجاز بوده و توصيه با روش

 سطح اشغال  

 درصد بخش شمالي زمين است. 60سطح اشغال در قطعات مسكوني  -

  تعداد طبقات  

  ير است:تعداد طبقات ساختمان در مناطق مسكوني به شرح ز

 .باشديم 16ق جدول شماره در تراكم كم مطاب -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 .باشديم 17در تراكم متوسط مطابق جدول شماره  -

گردشگري مقدم بر تعداد طبقـات جـدول خواهـد    -در حريم آثار تاريخي ضوابط ارتفاعي سازمان ميراث فرهنگي -1تبصره 
  بود.

  معبر و ارتفاع ساختمان طبق رابطه زير است: ارتفاع ابنيه مشرف به معابر با توجه به تناسب عرض -2تبصره 

  ارتفاع ساختمان h عرض معبر

 تراكم ساختماني  

هاي جمعيتـي  هاي مسكوني با تراكمبراي پهنه 3 و 2ي هاشمارههاي مسكوني طبق جداول تراكم ساختماني مجاز كاربري
  مختلف ارائه شده است.

مترمربـع   100متـر مربـع تـا كمتـر از      80معابر مساحتي معادل : قطعات مسكوني وضع موجود كه پس از تعريض 1تبصره
  درصد در يك طبقه نوسازي گردد. 80تواند با حداكثر تراكم ساختماني خواهند داشت مي

ترمربـع  م 120متر مربع تـا كمتـر    100: در قطعات مسكوني وضع موجود كه پس از تعريض معابر مساحتي معادل 2تبصره
 1درصـد بـه صـورت     70درصد و رعايت سطح اشغال حـداكثري   140اعمال حداكثر تراكم ساختماني  تواند باخواهند داشت مي

  نوسازي گردد. ١واحد دوبلكس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

ن داخلي است. به گونه اي كه دسترسي به واحد دوبلكس به يك واحد مسكوني اطالق مي شود كه داراي اتاق هايي در دو طبقه با يك پلكا - 1
  متر به ازاي هر طبقه است. 1/3طبقه فوقاني از خارج از بنا مقدور نباشد. حدااكثر ارتفاع مجاز در اين بنا به اندازه ساختمان دو طبقه و معادل 
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  : جدول احداث بنا در حوزه تراكم كم مسكوني٢جدول شماره 

حداكثر تعداد 
 طبقات

حداكثر تراكم ساختماني 
 (درصد)

ل حداكثر سطح اشغا
 (درصد)

 مساحت قطعه عرض گذر

  متر 8متر تا كمتر از  6 60 60 طبقه + پيلوت 1

متر مربع تا  120از 
  متر مربع 150كمتر از 

 متر 10متر تا كمتر از  8 60 120 طبقه  2
 متر 12متر تا كمتر  10 60 120 طبقه  2

 متر 16متر تا كمتر از  12 60 120 + پيلوت طبقه 2
 بيشتر متر و 16 60 120 + پيلوت طبقه 2
  متر 8متر تا كمتر از  6 60 60 طبقه + پيلوت 1

متر مربع تا  150از 
 تر مربعم 200كمتر از 

 متر 10متر تا كمتر از  8 60 120 طبقه  2
 متر 12متر تا كمتر  10 60 120 + پيلوت طبقه 2
 متر 16متر تا كمتر از  12 60 120 طبقه + پيلوت 2
 تر و بيشترم 16 60 120 طبقه + پيلوت 2

 متر 8متر تا كمتر از  6 60 120 طبقه 2

متر مربع تا  200از 
 متر مربع 300كمتر از 

 متر 10متر تا كمتر از  8 60 120 طبقه 2
 متر 12متر تا كمتر  10 50  100 + پيلوتطبقه 2

 متر 16متر تا كمتر از  12 50 150 طبقه 3
 متر و بيشتر 16 50 150 طبقه 3
 متر 8متر تا كمتر از  6 50 100 طبقه 2

 ترمربع به باالم 300از 
 متر 10متر تا كمتر از  8 50 100 طبقه 2

 متر 12متر تا كمتر  10 50 100 + پيلوتطبقه 2
 متر 16متر تا كمتر از  12 50 150 طبقه 3
 متر و بيشتر 16 50 150 طبقه 3

  

  

  وسط مسكوني : جدول احداث بنا در حوزه تراكم مت٣جدول شماره

 حداكثر تعداد طبقات
حداكثر تراكم ساختماني 

 (درصد)
ل حداكثر سطح اشغا

 (درصد)
 مساحت قطعه عرض گذر

 متر 8متر تا كمتر از  6 50 150 طبقه 3

متر مربع تا  200از 
 متر مربع 300كمتر از 

 متر 10متر تا كمتر از  8 50 150 طبقه + پيلوت 3
 متر 12ر تا كمتر مت 10 50 150 + پيلوتطبقه 3
 متر 16متر تا كمتر از  12 50  200 + پيلوتطبقه 4
 متر و بيشتر 16 50  200 + پيلوتطبقه 4

 متر 8متر تا كمتر از  6 50 150 طبقه 3

مترمربع به باال 300از 
 متر 10متر تا كمتر از  8 50 150 طبقه + پيلوت 3

 متر 12متر تا كمتر  10 50 200 طبقه 4
 متر 16متر تا كمتر از  12 50 200 + پيلوتقهطب 4
  متر و بيشتر 16 50 200 + پيلوتطبقه 4

  .رديگيم) مالك عمل قرار 16متر جدول تراكم كم (جدول شماره  200تبصره: در قطعات با مساحت كمتر از 
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 ضوابط پاركينگ در واحدهاي مسكوني  

  هاي جدول زير مجاز است.دادهتأمين پاركينگ بر حسب مساحت واحد مسكوني بر اساس 
 :حداقل تعداد پاركينگ در واحدهاي مسكوني ٤جدول شماره 

  حداقل تعداد پاركينگ  مساحت هر واحد
  1  متر مربع 75كمتر از 

  1,5  متر مربع 150متر مربع تا كمتر از  75از 
  2 متر مربع و باالتر 150

 

بـه عـدد    5/0و باالي آن به سمت عدد باال و زير عدد  5/0در مواردي كه عدد پاركينگ به صورت كسري است، عدد  -
 شود.ميه تر براي پاركينگ محاسبپايين

 بـه  توجه با اگر به داليل فني احداث پاركينگ مقدور نباشد، احداث بنا با تراكم ساختماني پايه بالمانع است. شهرداري -
 عمـومي  پاركينگ احداث به اقدام منطقه و و ناحيه محله مراكز در پاركينگ كسر عوارض دريافت محل از محلي هاينيازمندي

  نمايد. مي

بقه، تأمين حداكثر يك جاي پارك در فضاي باز به شرط دارا بـودن دسترسـي و   ط 2هاي با حداكثر ارتفاع در ساختمان -
 امكان مانور اتومبيل بدون ضرورت قطع درخت بالمانع است. 

 گردد.جزء تراكم مجاز ساختماني محسوب نميسطوح پاركينگ در طبقات زيرزمين و پيلوت  -

 گردد و احداث آن مشروط به عدم قطع اشجار است.رمپ پاركينگ در فضاي باز جزء تراكم زيربنا محسوب نمي -

  آموزش، تحقيقات و فناوريكاربري  -٢-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

وزش عـالي، تحقيقـاتي و پژوهشـي رسـمي     كليه واحدهاي آمهاي علميه و ها، حوزهها، دانشكدهمدارس عالي، دانشگاه -
  تحت پوشش وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

 ضوابط تفكيك زمين  

 متر مربع. 25000 دانشگاهيحداقل مساحت زمين الزم براي واحدهاي   -

 مترمربع 5000هاي علميه حداقل مساحت زمين الزم براي واحدهاي دانشگاهي كوچك و حوزه -
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 ١٥  

 

  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 ضوابط احداث ساختمان  

 درصد 25حداكثر سطح اشغال:  -

 درصد 100حداكثر تراكم ساختماني:  -

 طبقه 4حداكثر تعداد طبقات:  -

 متر 6/14حداكثر ارتفاع بنا:  -

  كاربري آموزشي  -٣-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

تا پايان دوره متوسـطه  كليه واحدهاي آموزشي رسمي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و از مقطع پيش دبستاني  -
 هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي.و همچنين مهدكودك

اي وابسته واحدهاي آموزش غير انتفاعي مقاطع مذكور با تأييد اداره آموزش و پرورش و واحدهاي آموزش فني و حرفه -
 به وزارت كار در صورت تأييد و عدم نياز آموزش و پرورش.

 ضوابط تفكيك زمين  

 متر مربع. 500ن الزم براي تفكيك كودكستان و مهدكودك: حداقل مساحت زمي -

 متر مربع. 1500حداقل مساحت زمين الزم براي تفكيك دبستان:  -

 متر مربع. 2000حداقل مساحت زمين الزم براي تفكيك مدرسه راهنمايي:  -

 متر مربع. 2500حداقل مساحت زمين الزم براي تفكيك دبيرستان و پيش دانشگاهي:  -

 متر مربع. 4000زمين الزم براي تفكيك هنرستان:  حداقل مساحت -

 متر مربع. 1500حداقل مساحت زمين الزم براي تفكيك مراكز كودكان استثنائي:  -

 ضوابط احداث ساختمان  

متـر فاصـله از حـد پـالك      3در جبهه جانبي ساختمان به منظور استفاده از نور مستقيم و تهويه كافي رعايـت حـداقل    -
 الزاميست.
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 سطح اشغال متناسب با جدول زير:ميزان  -

ی آموزشي هایکاربر:حداكثر سطح اشغال در ٥جدول شماره   

 هاكاربري
حداكثر سطح
 اشغال (درصد)

حداكثر تراكم ساختماني 
 (درصد)

حداكثر تعداد 
 طبقات

حداكثر ارتفاع 
 (متر)

 5 40401 كودكستان

 2/8 501002 دبستان

 2/8 501002 مدرسه راهنمايي

  بيرستان ود
 پيش دانشگاهي

50 100 2 2/8 

 2/8 40802 هنرستان

 2/8 40802مراكز كودكان استثنائي

  

  انتظامي -كاربري اداري  -٤-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

  و پاسگاه انتظامي  كليه ادارات و نهادهاي دولتي و عموميشامل  -

پرسنل و ارباب رجوع همـان سـاختمان اداري باشـد،     فعاليت بانكي در حد استقرار يك شعبه كه ارائه دهنده خدمات به -
 بالمانع است.

 احداث صرفاً يك واحد مسكوني براي اقامت سرايدار با تأييد شهرداري.  -

  باشد.ممنوع مي استقرار هر نوع كاربري ديگر به جز موارد فوق -

 ضوابط تفكيك زمين  

 از تفكيك و اصالح بايد هزار متر مربع باشد.انتظامي جديد پس  وحداقل مساحت الزم براي تفكيك قطعات اداري  -

  

 ضوابط احداث ساختمان  

 درصد 40حداكثر سطح اشغال:  -

 درصد 120حداكثر تراكم ساختمان:  -

 طبقه 3حداكثر تعداد طبقات:  -

 متر 2/11حداكثر ارتفاع بنا: -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  كاربري ورزشي -٥-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

  هاي ورزش و استخرهاوپهاي ورزشي، كلزمين بازي كودكان، زمين ورزش، سالن -

 ضوابط تفكيك زمين  

هاي ورزشي بر اساس نقشه طرح كالبدي و ضوابط سـازمان تربيـت بـدني بـراي     حداقل زمين مورد نياز جهت كاربري -
  متر مربع باشد. 500هاي سرپوشيده نبايد كمتر از شود. اما در هر صورت براي سالنهاي ورزشي مختلف تعيين ميفعاليت

  ساختمانضوابط احداث  

  درصد 10هاي ورزشي روباز: حداكثر سطح اشغال و تراكم ساختماني براي زمين -

 درصد 80هاي ورزشي: حداكثر سطح اشغال و تراكم ساختماني براي سالن -

 حداكثر تعداد طبقات: يك طبقه -

  متر و طبق طرح مربوط و ضوابط سازمان تربيت بدني 10حداكثر ارتفاع بنا: 

  نيدرماكاربري  -٦-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

شامل كليه مراكز درماني زيرمجموعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و سـاير مراكـز درمـاني خيريـه و يـا       -
  وابسته به نهادها و مؤسسات

  زمين تفكيكضوابط  

  مترمربع  300براي درمانگاه حداقل  -

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سـاير   هاي درماني بر اساس ضوابط وزارتاندازه قطعات تفكيكي در ساير كاربري -
 باشد. هاي ذيربط ميدستگاه

 ضوابط احداث ساختمان  

 درصد 60حداكثر سطح اشغال:  -

 ت. اسالزامي متر مربع  200داقل زيربناي مفيد درمانگاه به اندازه ححفظ  -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

فاده و عملكرد ساختمان منطبـق  ها يا باالتر از سطح زمين بر حسب مورد استتعداد طبقات و ارتفاع آن اعم از زيرزمين -
  باشد.بر مقررات و ضوابط وزارت ذيربط مي

  و هنري كاربري فرهنگي -٧-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كتابخانه عمومي، سينما، تئاتر، فرهنگسرا، خانه فرهنگ، سالن اجتماعـات و   -
  فرهنگ و ارشاد اسالمي. هر نوع فعاليت فرهنگي ديگر مورد تأييد وزارت

  نزمي تفكيكضوابط  

 متر مربع. 1000 كاربري فرهنگيحداقل مساحت زمين الزم براي  -

  ساختمان احداثضوابط  

 درصد 40حداكثر سطح اشغال:  -

 درصد 80حداكثر تراكم ساختماني:  -

 طبقه 2حداكثر تعداد طبقات:  -

  متر 3/7حداكثر ارتفاع بنا: 

  پارك كاربري  -٨-٢- ٨-ب

 اربريتعريف ك 

 اند.محدوده هايي كه در نقشه كاربري زمين با عنوان پارك و فضاي سبز مشخص شده -

تملك نموده و با حفـظ يـا ارتقـاء وضـعيت درخـت و سيسـتم        تواندمي هاطرحباغاتي كه شهرداري عالوه بر مصوبات  -
بري فضاي سبز باشد يا نباشـد) بـا   فضاي سبز عمومي نگهداري كند (اعم از اينكه در طرح مصوب داراي كار صورت بهآبياري 

 تصويب مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومي تبديل شود.

  مسجد به عنوان بخشي از ابنيه پارك بر اساس ضوابط احداث بنا مجاز مي باشد.نمازخانه و احداث كتابخانه و  -

  نزمي تفكيكضوابط  

 موجود و پيشنهادي ممنوع است. سبز و پارك اعم از فضاي كاربريتفكيك اراضي مشخص شده در نقشه با  -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 ضوابط احداث ساختمان  

 درصد 2-5حداكثر سطح اشغال:  -

 درصد 5حداكثر تراكم ساختماني:  -

 طبقه 2حداكثر تعداد طبقات:  -

  ابنيه ساخته شده در داخل پارك نبايد ورودي مستقل و مجزا به گذرهاي مجاور داشته باشند

  مذهبي كاربري  -٩-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

 ها، امامزاده ها و ساير اماكن ديني و زيارتي. مساجد، حسينيه شامل -

 نضوابط تفكيك زمي  

 متر مربع. 500 كاربري مذهبيحداقل مساحت زمين الزم براي  -

  ساختمان احداثضوابط  

 درصد 60حداكثر سطح اشغال:  -

 درصد 120حداكثر تراكم ساختماني:  -

 طبقه 2حداكثر تعداد طبقات:  -

  جهيزات شهري تكاربري  -١٠-٢- ٨- ب ٥

  كاربريتعريف 

هاي خدمات شـهري (مراكـز   )، آتش نشاني و خدمات ايمني، ايستگاهCNGسوخت (پمپ بنزين، ايستگاه  هايجايگاه -
 . موجود هايگورستان، 115جمع آوري زباله،...)، ميادين ميوه و تره بار، اورژانس 

  نزمي تفكيكضوابط  

 متر مربع 2000حداقل زمين الزم براي تفكيك پمپ بنزين:  -

 متر مربع CNG ،1200حداقل زمين الزم براي ايستگاه  -

 متر 2000حداقل زمين الزم براي تفكيك ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني:  -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 متر مربع  2000حداقل زمين الزم براي تفكيك ايستگاه خدمات شهري:  -

  احداث پمپ بنزين اختصاصيضوابط  

  است. رعايت حريم قانوني و سبز راه الزامي -

 متر فاصله تا پست برق الزامي است. 150رعايت حداقل  -

 متر فاصله تا تقاطع ضروري است. 150رعايت حداقل  -

ايستگاه براي احداث كاربري هاي داراي جمعيت نظير مسكوني و تجـاري و  اطراف  حدمتر از  30 رعايت حريم حداقل -
 ضروري است. .اداري و ..

  ضوابط اختصاصي احداث، ايستگاهCNG  

 متر 20حداقل عرض گذر مجاور:  -

 طول و در مجاورت معبر اصلي رمت 40حداقل بر زمين  -

 هاي فشارقويمتر فاصله تا خطوط برق و پست 500دارا بودن حداقل  -

ايستگاه براي احداث كاربري هاي داراي جمعيت نظير مسكوني و تجـاري و  اطراف  حدمتر از  30 رعايت حريم حداقل -
 ت.ضروري اس .اداري و ..

 

  شهري  تاسيسات - ١١-٢- ٨-ب

  كاربريتعريف 

هاي انتقال و توزيع برق و تأسيسات عمومي بهداشتي، پست هايسرويسآب و فاضالب،  هاي پمپاژمنبع آب، ايستگاه -
 گازرساني 

  نزمي تفكيكضوابط  

درخواسـت   هـاي آن طبـق ضـوابط و اسـتانداردها و    مقدار زمين الزم براي احداث تأسيسات شهري و همچنين مكـان  -
 شود.رسمي سازمان و رعايت ضوابط و مقررات طرح جامع تعيين مي

  نزمي تفكيكضوابط  

 شود.مشخصات ساختماني تأسيسات شهري طبق طرح پيشنهادي سازمان مربوطه و تأييد شهرداري شهر تعيين مي -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  انبارداري و حمل و نقل - ١٢-٢- ٨-ب

 كاربري تعريف 

  پارك سوارعمومي و  هايپاركينگ -

 زمين تفكيكبط ضوا  

 متر مربع و براي پايانه مسافري طبق نقشه كاربري اراضي. 500حداقل مساحت الزم براي تفكيك پاركينگ عمومي:  -

  ساختمان احداثضوابط  

 درصد 100حداكثر سطح اشغال پاركينگ عمومي:  -

 درصد 10: پارك سوارحداكثر سطح اشغال  -

 درصد 300حداكثر تراكم ساختماني پاركينگ عمومي:  -

 درصد 20:پارك سوارحداكثر تراكم ساختماني  -

 طبقه 3حداكثر تعداد طبقات پاركينگ عمومي:  -

 طبقه 2 :پارك سوارحداكثر تعداد طبقات  -

 متر 11حداكثر ارتفاع بنا در پاركينگ عمومي:  -

 متر 7حداكثر ارتفاع بنا در پايانه مسافري:  -

 هاي ذيربط الزامي است.ضوابط و مقررات ارگانرعايت كليه ضوابط و مقررات ايمني ساختمان و محوطه طبق  -

  گردشگري -تفريحي کاربري  - ١٣-٢- ٨-ب

 تعريف كاربري 

هـا، زائرسـراها، تاالرهـاي پـذيرايي و     ها، مهمانسـراها، مهمانخانـه  ، متلهاآپارتمانها، هتل هاي غذاخوري، هتلسالن -
 هارستوران

 ضوابط تفكيك زمين  

 مترمربع است. 1000ل حداقل مساحت الزم براي احداث هت -

 مترمربع است. 500حداقل مساحت الزم براي احداث هتل آپارتمان  -

 مترمربع است. 250 هاي غذاخوريسالنحداقل مساحت الزم براي احداث  -
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  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 احداث ساختمان ضوابط  

 درصد 60احداث هتل:  برايحداكثر سطح اشغال  -

 درصد 180احداث هتل:  برايحداكثر تراكم ساختماني  -

 طبقه 3احداث هتل:  برايتعداد طبقات حداكثر  -

 درصد 60احداث هتل آپارتمان:  برايحداكثر سطح اشغال  -

 درصد 180احداث هتل آپارتمان:  برايحداكثر تراكم ساختماني  -

 طبقه 3احداث هتل آپارتمان:  برايحداكثر تعداد طبقات  -

 درصد 40:هاي غذاخوريسالناحداث  برايحداكثر سطح اشغال  -

 درصد 80: هاي غذاخوريسالناحداث  برايم ساختماني حداكثر تراك -

 طبقه 2: هاي غذاخوريسالناحداث  برايحداكثر تعداد طبقات  -

  غيرانتفاعي) -خدماتي (انتفاعي  -مختلط تجاري  - ١٤-٢- ٨-ب

  كاربريتعريف 

  خدماتي  -كاربري مختلط تجاري  -

 پاركينگ -خدماتي  -كاربري مختلط تجاري  -

 هاها و مؤسسات خصوصي، شعب بانكدفاتر ثبت اسناد، دفاتر خدمات مهندسي، دفاتر شركت ،مهندسي -خدمات فني -

 مترمربع250با مساحت كمتر از  رستوران و پذيرائي -

  هاهاي مجاز تجاري در مقياس شهر كه حوزه عملكرد وسيع دارند مانند فروشگاهكليه استفاده -

  زمين تفكيكضوابط  

 متر عرض داشته باشد. 12بايد حداقل راي احداث واحد تجاري ميگذر مجاور قطعه زمين مورد نظر ب -

متر و حداقل عمق  5/3متر است. حداقل بر واحد تجاري بايد  22حداقل مساحت تفكيك زمين براي يك واحد تجاري  -
 باشد.متر و محل استقرار واحدهاي تجاري و تجاري مختلط در طبقه همكف مي 6 هاآن

  

 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 ٢٣  

 

  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 ضوابط احداث ساختمان  

  درصد 40-60داكثر سطح اشغال: ح -

 درصد 160-240حداكثر تراكم ساختماني: -

 طبقه 4حداكثر تعداد طبقات:  -

  متر 16حداكثر ارتفاع بنا:  -
 

 گذربنديضوابط  -٣- ٨-ب

ريزي شبكه معابر طرح جامع كوشش شده انتظام الزم و منطقي به شبكه داده شود و بـه همـين لحـاظ گـذرهاي     در طرح 
اين نوع معابر و همچنين هر معبـر جديـدي   مشخص شده است.  هاآنو حدود عرض بندي شده نقشه درجهترسيم شده بر روي 

  كه در نتيجه تفكيك اراضي احداث خواهند شد، تابع ضوابط گذربندي ذيل خواهد بود. 

 ضوابط تعريض گذرها  

  شود:حداقل عرض گذرها به شرح جدول ذيل تعيين مي
  در محدوده بافت خالي يض و احداث گذرهاي دسترسيتعيين ضوابط تعر: ٦جدول شماره 

  طول

 معابر
 متر طول 50تا 

متر  100تا  51از 
 طول

متر  150تا  101
 طول

متر طول  151
 به باال

 14 12 10  10 1باز گذرهاي بن

 - - -  8 2بست گذرهاي بن

  

  در محدوده بافت پر تعيين ضوابط تعريض و احداث گذرهاي دسترسي: ٧جدول شماره 

 طول

 معابر
 متر طول 50تا 

متر  100تا  51از 
 طول

متر  150تا  101
 طول

متر طول  151
 به باال

 14 12 10  8 1باز گذرهاي بن

 - - 8  6 2بست گذرهاي بن

 

  گردد.متر توصيه مي 100بست متر و حداكثر طول گذرهاي بن 250باز حداكثر طول گذرهاي بن -
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 ٢٤  

 

  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

صورت االمكان بهمتر باشد و حتي 150متر عرض نبايد كمتر از  12و تفكيكي تا  سازيهاي آمادهرو در طرحاتومبيل  -
  شود. ميسه راه در نظر گرفته شده و در ساير معابر طبق نقشه شبكه ارتباطي طرح جامع تعيين فاصله 

 تجهيزات مقطع عرضي  

 رو و كانيو اختصاص يابد.رض به پيادهرو دو طرفه باشند و بقيه عمتر عرض سواره 5/5باز بايد حداقل داراي معابر بن -
 (ساير معابر مطابق با مقاطع پيشنهادي در گزارش مرحله سوم)

  شود.متر است. در صورت اجراي باند سبز، عرض آن به اين ميزان افزوده مي 5/1رو در اين معابر حداقل عرض پياده -

 دوربرگردان  

ها متر الزامي است (حداقل استاندارد ابعاد دوربرگردان 8اقل بست به عرض حداحداث دوربرگردان در انتهاي معابر بن -
  .)گرددمتر تعيين مي 12×  12

 

 (فعاليت هاي مجاز، مشروط و ممنوع) ضوابط حريم 

حدود شمول ضوابط اين بخش پهنه مشخص شده به عنوان حريم شهر مي باشد. بر اساس پهنه بندي مصـوب پيشـنهادي   
  پهنه هاي زير مي باشد.حريم، حريم شهر پلدختر داراي 

اين محدوده به منظور حفاظت از توسعه هاي آتي شـهري  متري پس از محدوده شهر:  150حريم حفاظتي  -1
  متري بالفصل محدوده شهر پيشنهاد شده است. 150و حفظ عملكرد هاي شهري و فراشهري در محدوده 

 :فعاليت هاي مجاز  

رودخانه و حـريم آن، حفـظ عرصـه و حـريم آثـار تـاريخي،       ادامه فعاليت هاي موجود از قبيل حفظ كاربري طبيعي،   -
 زراعت و كشاورزي

 كاشت درختان و توسعه فضاي سبز -

 طرح ها و برنامه هاي آبخيزداري و مهار سيالب -

  مشروطفعاليت هاي:  

 بهسازي و مناسب سازي معابر   -

 بوط به شبكه راهاحداث و تعمير تاسيسات مر -

هر نوع برنامه هاي عمراني در محدوده شمال غرب شهر (محدوده حريم محوطه تاريخي درديا) مطـابق اعـالم اداره    -
كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مي بايست با هماهنگي اين اداره كل صورت پذيرد. موقعيت و 

 ) همين گزارش اشاره شده است. 2-3-10-1-5محدوده آن و توضيحات تكميلي در (بند 
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  ممنوعفعاليت هاي:  

 توسعه و گسترش فعاليت هاي محدوده شهر به اين حوزه ها (به خصوص كاربري مسكوني)  -

 احداث هرگونه ابنيه  -

 توسعه تجهيزات شهري نظير گورستان و كشتارگاه -

 هاايجاد هر گونه مركز سكونتي جديد اعم از شهرك، مجتمع مسكوني و نظاير آن -

 احداث هر گونه جاده جديد -

هر نوع فعاليت در محدوده حريم محوطه تاريخي درديا بدون هماهنگي با اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و   -
 گردشگري استان ممنوع مي باشد.

اين محدوده عمدتا بخش هاي جنوبي و غربي حريم را شامل مي شود و تعريـف ايـن   : پهنه اراضي كشاورزي -2
هدف حفاظت از اين اراضي و تداوم عملكرد آن صـورت گرفتـه اسـت. بـه دليـل تـداخل بخشـي از اراضـي          پهنه با

همـين   8كشاورزي با حريم پل تاريخي دختر، رعايت ضوابط اين اراضي با اولويت ضوابط ميراث فرهنگي كه در بند 
  بخش آمده است مي باشد. 

  

 :فعاليت هاي مجاز  

رعايت قانون حفظ كـاربري اراضـي زراعـي و باغـات و آيـين نامـه       با  و كشاورزي ادامه فعاليت هاي موجود زراعت  -
 اجرايي

رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و آيـين نامـه   احداث گلخانه و استخر پرورش ماهي و زنبورداري با  -
 اجرايي

مي بايست بـا همـاهنگي اداره كـل    در محدوده تداخل اراضي كشاورزي با حريم اثر تاريخي پل دختر هر نوع فعاليت  -
 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان صورت پذيرد. 

  مشروطفعاليت هاي:  

رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و آيين نامه اجرايـي  انجام هرگونه فعاليت در اين پهنه مشروط به   -
 مي باشد. آن

ثر تاريخي پل دختر هر نوع فعاليت مي بايست بـا همـاهنگي اداره كـل    در محدوده تداخل اراضي كشاورزي با حريم ا -
 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان صورت پذيرد. 

  ممنوعفعاليت هاي:  

 احداث هرگونه ابنيه  -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 

 ٢٦  

 

  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

 توسعه تجهيزات شهري نظير گورستان و كشتارگاه -

 توسعه محدوده هاي روستايي -

 هااز شهرك، مجتمع مسكوني و نظاير آنايجاد هر گونه مركز سكونتي جديد اعم  -

 احداث هر گونه جاده جديد -

 مي باشد.ممنوع  قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و آيين نامه اجرايي آنو ساير فعاليت هايي كه بر اساس  -

 

ظت اين محدوده عمدتا بخش هاي شمالي و شرقي حريم را شامل مي شود و با هدف حفا: پهنه اراضي طبيعي -3
  از اين اراضي، ديد و منظر و تداوم عملكردهاي زيستي و اكولوژيكي آن تعريف شده است.

 :فعاليت هاي مجاز  

 وضع موجود زمين ادامه   -

 كاشت درختان و توسعه فضاي سبز -

 طرح ها و برنامه هاي آبخيزداري و مهار سيالب -

  مشروطفعاليت هاي:  

 ز شهرتوسعه و مكان يابي تاسيسات و تجهيزات مورد نيا -

 احداث و تعمير شبكه راه و تاسيسات مربوطه -

  ممنوعفعاليت هاي:  

 احداث هرگونه ابنيه  -

 توسعه محدوده هاي روستايي -

 هاايجاد هر گونه مركز سكونتي جديد اعم از شهرك، مجتمع مسكوني و نظاير آن -

 احداث هر گونه جاده جديد -

 

در وضـع موجـود تثبيـت    مي باشد كه باد و چم قلعه شامل روستاهاي اسالم آ: نقاط سكونتي روستايي موجود -4
بايست صرفاً بـه  گردند. نرخ رشد جمعيتي مالك عمل در برنامه ريزي و تعيين حدود توسعه براي اين روستاها ميمي

  گردد.ها در طرح هادي روستايي تعيين ميميزان و حدود توسعه آن و ميزان نرخ رشد طبيعي باشد

 :فعاليت هاي مجاز  

 و نوع فعاليت هاي و ساخت و ساز بر اساس طرح هادي روستايي مصوب حدود  -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  مشروطفعاليت هاي:  

 با توجه به وجود طرح هادي مصوب، فاقد فعاليت هاي مشروط مي باشد -

  ممنوعفعاليت هاي:  

 هر نوع فعاليت خارج از طرح هادي روستايي مصوب -

  

  :راه و ابنيه حاشيه آن -5

  :فعاليت هاي مجاز  
  و عملكرد شبكه راه هاي موجود در حريمادامه نقش  -

  :فعاليت هاي مشروط  
  لرستانتعريض و تغيير در وضعيت فعلي راه هاي حريم با تاييد اداره كل راه و شهرسازي استان  -

  :فعاليت هاي ممنوع  
 هرگونه ساخت و ساز در حريم راه ها و تغيير در وضعيت راه ها خارج از موارد فوق ممنوع مي باشد. -

 

  :يانه بارپا -6

  :فعاليت هاي مجاز  
انجام فعاليت هاي توقف و بارانداز و انبارداري و ريز خدمات مرتبط مانند رستوران، خرده فروشي، لوازم يدكي، پمپ  -

بنزين، كارواش و ... منطبق با نقش عملكردي شهر پلدختر و به منظور ارتقاء آن در قالب طرح موضعي مصوب 
  نكارگروه امور زيربنايي استا

  :فعاليت هاي مشروط  
  هرگونه ساير فعاليتهاي مشروط صرفا در راستاي عملكرد اصلي پهنه و با تائيد كارگروه امور زيربنايي استان  -

  :فعاليت هاي ممنوع  
 انجام هرگونه فعاليت خارج از موارد فوق ممنوع مي باشد. -

 

  تاسيسات: -7

  :فعاليت هاي مجاز  
  وجود (گورستان و تصفيه خانه)ادامه فعاليت تاسيسات و تجهيزات م -
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  :فعاليت هاي مشروط  
 هرگونه ساير فعاليتهاي مشروط صرفا در راستاي عملكرد اصلي پهنه و با تائيد كارگروه امور زيربنايي استان  -

هر نوع فعاليت مي بايست با هماهنگي اداره كل ميراث فرهنگي،  تاريخي سيد نعمت اهللا جزايريدر محدوده مقبره  -
  تي و گردشگري استان صورت پذيردصنايع دس

  :فعاليت هاي ممنوع  
 انجام هرگونه فعاليت خارج از موارد فوق ممنوع مي باشد. -

شامل پل تاريخي دختر و حريم آن مي باشـد  اين پهنه در نقشه حريم شهر پلدختر ميراث فرهنگي و تاريخي:  -8
  كه در شكل زير نشان داده شده است.

  
 عرصه و اعيان و حريم پل تاريخي دخترموقعيت  :٣تصوير شماره 

حدود اين اثر بر اساس اعالم اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اسـتان لرسـتان شـامل دو بخـش     
  عرصه و اعيان و همچنين حريم حفاظتي مي باشد. 

 اثر عرصه و اعيان حدود: 

  از سـمت شـرق در امتـداد جـاده     متر پس از شيب راه شمال غربـي  100محدوده عرصه از سمت شمال تا ،
هـاي  و از سمت غرب تا برجستگي 2متر پس از بناي شماره  200هاي شرقي، از سمت جنوب تا ارتباطي و برجستگي

 باشد.غربي مي
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  شود. الينفك اثر تاريخي محسوب ميتاريخي جزء -به دليل وابستگي فرهنگي 2بناي شماره 

 :حدود حريم اثر  

 متر پس از شـيب راه شـمالي و از شـمال شـرق و      200مال در امتداد رودخانه تا محدوده حريم از سمت ش
)، از سمت جنوب محدوده فعلي شـهر و از جنـوب غـرب محوطـه     5شرق در امتداد غارهاي تاريخي (محدوده شماره 

 باشد.) و خط الراس غربي مي4تاريخي در شمال شهر (محدوده شماره 

  

  :فعاليت هاي مجاز  
در قالب طرح موضعي مصوب اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان  آثار بهسازي و مرمت -

 لرستان

 باشد. تنها فعاليت مجاز در بستر رودخانه فعاليت كشاورزي و يا ايجاد فضاهاي سبز ميدر حريم اثر  -

پل بايد سريع تر در ان دهانه شرقي حذف ترافيك سنگين و تصحيح محور جاده از ميهمچنين به منظور حفظ اثر  -
 دستور كار اجرايي قرار گيرد.

  :فعاليت هاي مشروط  
تعريض و احداث جاده، خطوط انتقال نيرو و... در اين محدوده بايستي با موافقت كتبي سازمان ميراث در حريم اثر  -

 فرهنگي صورت گيرد.

ه حريم، تابع ضوابط و مقررات طرح در محدود پلدخترها و تجهيزات شهري و تأسيسات حياتي شهر استقرار زيرساخت -
 و ساير قوانين مصوب مربوطه است. جامع

  :فعاليت هاي ممنوع  
هرگونه اقدام و تعرض در محدوده عرصه و اعيان بناي تاريخي به مثابه مداخله در خود اثر در عرصه و اعيان اثر  -

 باشد و ممنوع است.تاريخي مي

عم از مرمت، احياء، توسعه، تعمير، تجديد، تغيير بنا و يا تغيير در نحوه هرگونه دخل و تصرف ادر عرصه و اعيان اثر  -
 مجوز از ميراث فرهنگي ممنوع است.استفاده در تمام و يا بخشي از آن بدون 

 از محدوده مشخص شده بر روي نقشه ممنوع مي باشد. گسترش شهر به سوي شمالدر حريم اثر  -

 )، به دليل وجود محوطه تاريخي ممنوع مي باشد.4ه ده شمارهاي غربي (محدوگسترش شهر در دامنه صخره -

هرگونه فعاليت ساختماني اعم از ساختمان سازي، ايجاد ديواره، آب بند، تغيير مسير رودخانه، خاك ريزي در حريم اثر  -
 ممنوع است....  و يا خاك برداري، از بين بردن پوشش گياهي و
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

البدي حريم با اعمال مديريت يكپارچه، سياستگذاري و نظارت بـه عهـده   نحوه استفاده از اراضي و هدايت تحوالت ك -
 است. پلدخترشهرداري 

 

  محدوده شهري پلدختر:   -9

  :فعاليت هاي مجاز  
  هرگونه ساخت و ساز و تعيين كاربري در قالب ضوابط طرح جامع مصوب -

  :فعاليت هاي مشروط  
 مشروط مي باشند.اين محدوده ها به دليل دارا ضوابط مشخص فاقد فعاليت  -

  :فعاليت هاي ممنوع  
  ممنوع مي باشد. هرگونه ساخت و ساز و تعيين كاربري خارج از ضوابط طرح جامع مصوب -

  
  تسهيالت گردشگري:  -10

  :فعاليت هاي مجاز  
فضاي سبز در و  ، فضاهاي كمپينگ و اتراق و تفرجهاي جهانگردياردوگاهشهربازي، فعاليت هاي گردشگري شامل  -

  رح موضعي مصوبقالب ط

  :فعاليت هاي مشروط  
  ساير فعاليت هاي مرتبط با گردشگري نظير اقامت غيركمپينگ منوط به تاييد كارگروه امورزيربنايي استان مي باشد. -

  :فعاليت هاي ممنوع  
  هرگونه ساخت و ساز و تعيين كاربري خارج از موارد فوق ممنوع مي باشد. -

  
 سند آستانه مغايرت اساسي 

آيين نامه نحـوه بررسـي و تصـويب     44قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و در اجراي ماده  2ماده  به استناد
و تبصـره   1378اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب اي، منطقهطرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه
 300/37955هاي توسعه و عمران شهري طي نامه شمارههاي مغايرت اساسي طرحيك آن، دستور العمل نحوه تعيين آستانه

ابالغ گرديد. از تاريخ ابالغ اين دستور العمل مشاورين تهيه كننده طـرح هـا موظفنـد آسـتانه دقيـق و       11/07/1394مورخ 
نمايند.  شفاف ايجاد مغايرت اساسي را در چارچوب زير تعيين و به عنوان يكي از اسناد طرح در مجلد ضوابط و مقررات ارائه
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  گردد.ها در قالب موارد چهارگانه زير تقسيم بندي مياين آستانه

  سازمان فضايي شهر  - ١

 1 (:نقش و عملكرد اصلي شهر  
شده است كه به  بكار بردهروش سهم گيري از اقتصاد مرجع 1405براي پيش بيني تحوالت اشتغال در شهر پلدختر تا افق 

method shift & share .تصاد مرجع براي منطقه جوامع شهري استان لرستان و اقتصاد مرجع براي ناحيـه،  اق شهرت دارد
جدول زير چشم انداز تحوالت ساختار اقتصادي . مي باشدو رومشكان پلدختر  ،ناحيه لرستان غربي شامل شهرستانهاي كوهدشت

   ارايه مي دهد: 1405شهر را تا افق 
  ١٤٠٥درافق ساختار اشتغال در شهر پلدختر : ٨جدول شماره 

  نمودار بوژوگارنيه درصد شاغالن بخش هاي اقتصادي

 23,6 2529 دامداري - كشاورزي 

 19,5 2092 ساختمان -صنعت 

 56,9 6097 خدمات -بازرگاني 

 100,0 10718 جمع شاغالن

انه هاي جـدول فـوق بـه    بر اين اساس شهر پلدختر داراي نقش اقتصادي خدماتي و چند نقشي خواهد بود. لذا تغيير در آست
  گونه اي كه سبب تغيير در اين نقش گردد مغايرات اساسي محسوب مي گردد. 

 2اصلي شهر: ) مراكز و هسته هاي  
ي عملكـردي در نظـام   هـا كـانون مراكز و هسته هاي اصلي شهر پلدختر در نقشه اساس طرح جـامع شـهر تعيـين شـده و     

به تغيير در سازمان ر كه منج هاپهنهدر  تغييرهرگونه ت پيش بيني شده است. تقسيمات كالبدي شهر شامل مراكز نواحي و محال
  گردد.اساسي طرح محسوب مي يهارتيجزء مغافضايي و يا عملكردهاي فوق گردد 

 3معابر (:  
 ساختار خطي و لوپ ها بيشـتر  .باشديمتركيبي از الگوهاي خطي، لوپي و شطرنجي  پلدخترساختار اصلي شبكه معابر شهر 

 . باشنديمداراي ساختار شطرنجي  عمدتاًي جمع و پخش كننده و محلي هاشبكهمربوط به محورهاي شرياني و 
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 
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اصول در نظر گرفته شده در تعيين نقش و عملكرد معابر اصلي كه در سازمان فضايي شهر نقـش اصـلي دارنـد بـر مبنـاي      
  موارد زير بوده است:

  دي و مركز اصلي كار و فعاليت در شهر پلدخترتثبيت خيابان امام به عنوان استخوان بن -
 ي شرقي و غربي شهرهابخشتقويت ارتباط  -

  توجه به رودخانه كشكان در مركز شهر به عاملي جهت ايجاد انسجام كالبدي و عملكردي -
  پيرامون.روستاهاي ارتباط و تعامل فعال شهر با ارتقاء  -
در و طبيعـي پلـدختر    تـاريخي تأكيـد بـر هويـت    هاي مناسب به لحـاظ بصـري و   بيني وروديتأكيد و پيش -
   هاي شهر.ورودي

سلسـله مراتـب و   احداث و يا هرگونه تغيير در بر اين اساس نقشه سلسله مراتب معابر و حدود عرض آنها تعيين شده است. 
 يهـا رتيمغـا معابر مصوب طرح جامع كه باعث برهم زدن نظم اين شبكه و تغيير و حذف اين شبكه گردد، جـزء   ساختار عرض

  گردد.اساسي طرح محسوب مي

 4كاربري هاي اصلي شهر (:  
 ها به شرح ذيل است:، عملكردهاي پيشنهادي براي هر يك از پهنهپلدختردر الگوي ساختاري شهر 

 پلدختركانون شهري سه هاي سكونت در پهنه -

 اراضي كشاورزي پيرامونيي تثبيت شده هاپهنه -

 جاري آن به عنوان قلب تپنده شهر هاي تو راسته محور اصليتقويت  -

بـه ويـژه در    پيش بيني شبكه سبز پيوسته درون شهري و به تبع آن تأكيد بر محورهاي پيوسته سبز شهري -
 حاشيه رودخانه

در ايـن   ضـوابط تشـويقي  نوسازي و تأكيد بر  برايهاي ويژه هاي فرسوده به عنوان پتانسيلبيني بافتپيش -
 ها.بافت

هـاي  اسـالمي در ورودي  -هاي مناسب به لحاظ بصري و تأكيد بر هويـت ايرانـي  ورودي بينيتأكيد و پيش -
  شهري.

همچنين كاربري هاي اصلي در طرح جامع شهر پلدختر شامل كاربري هايي است كه داراي نقش و عملكرد در مقياس 
و  شهر ، پاركيد بيمارستان، ورزشكاربري عناصر عمده و موثر با مقياس شهري هماننشهري مي باشند. اين كاربري ها شامل 

باشند و در نقشه سازمان فضايي شهر نشان داده شده شهري در طرح مياداري، تأسيسات و تجهيزات  يهاسيفضاي سبز، پرد
  است. تغيير و تدقيق بيش از ده درصد در سطوح اين فعاليت ها مغايرت اساسي محسوب مي گردد. 

 5نظام تقسيمات كالبدي شهر (:  
محله برنامه ريزي خواهد بود كه در نقشه تقسيمات  7ناحيه و  3اس تقسيمات كالبدي پيشنهادي، شهر پلدختر داراي بر اس

سازمان در نقشه شود. كالبدي نشان داده شده است. هرگونه تغيير در نظام تقسيمات كالبدي شهر مغايرت اساسي محسوب مي
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در نيز مشخص شده است. كاربري اين مراكز محورها اي و محلهاي و ناحيهاي، منطقه، محدوده مراكز خدمات فضايي پيشنهادي
هاي خدماتي پيش بيني شده در طرح كاربري در محدودهو تجديد ؛ هرگونه تغيير خواهد شدطرح تفصيلي تدقيق و تعيين 

. در لحاظ گردد بايد مناسبجايگزين آن در مكان بر اساس خدمات پيش بيني شده براي هر رده از مراكز باشد و يا  ستيبايم
  گردد. مغايرت اساسي تلقي ميغير اين صورت 

 6 سازمان فضايي شهر) ارائه نقشه  
كالبـدي شـهر    -مباني تنظيم و طراحي الگوي توسعه فضاييعالوه بر موارد شش گانه ارائه شده فوق موارد ديگري نيز در 

  عبارتند از:موثر بوده اند كه  پلدختر

  ضي مورد نياز براي گسترش آينده شهر (بر اساس موانع و امكانات توسعه)پيش بيني حدود ارا -
گانه شامل منطقه يك واقع در شرق رودخانه، منطقـه  ي سكونتي شهر پلدختر متشكل از مناطق سههاكانون -

  . باشديمدو واقع در غرب رودخانه و منطقه سه (شهرك) واقع در جنوب شهر 
  . باشديمامام خميني با عملكرد غالب خدماتي و گردشگري  مركز اصلي شهر پلدختر شامل محور -
 به ويژه در مناطق پر خطر طبيعـي  هاآن پراكندههاي سكونتي و جلوگيري از گسترش تثبيت محدوده كانون -

  (واقع در محدوده و حريم)
  (واقع در حريم) ي در جنوب شرق شهرامنطقهخدمات فرا گيري پهنه ويژه شكل -
  (واقع در حريم) صنعتي در جنوب شهر -واحدهاي كارگاهي  ساماندهي و تجميع -
 پلدختر (به ويژه در سمت جنـوب شـهر)  خروجي شهر  -استفاده از فرصت اراضي خالي حاشيه مبادي ورودي -

  ايهاي خدمات دروازهگيري مراكز پهنهبراي شكل
  (واقع در حريم) تثبيت اراضي كشاورزي پيراموني. -
   (واقع در محدوده و حريم) امل رودخانه و مسيلتوجه به حرايم منابع آبي ش -
  به حرايم معرفي شده توسط ميراث فرهنگي در پهنه هاي مختلف (واقع در محدوده و حريم)توجه  -

  و تصرف در حرايم طبيعي و ميراث فرهنگي مغايرت اساسي محسوب مي شود. هرگونه تغيير 

هرگونه تغيير در اين نقشه مغايرت اساسـي محسـوب   ده است. بر اين اساس نقشه سازمان فضايي پيشنهادي شهر نشان دا
  مي شود.

 7 (احتماالت جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري  

ي شـهر  ينفر افزايش جمعيت پيش بيني شده است كه جمعيت نها 10338 حدود به عنوان سال افق طرح، 1405براي سال 
  .  رساندينفر م 35430را به 

 ) ايرت اساسي محسوب مي شود.) مغ1405تغيير در سال افق طرح 

  .تغيير در حد نصاب تفكيك اراضي مسكوني مغايرت اساسي محسوب مي شود 
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   .تغيير در سطح اشغال هاي مصوب براي استقرار بناهاي مسكوني مغايرت اساسي محسوب مي گردد 

  ساسـي محسـوب   درصد يا يك طبقه در كاربري هاي مسـكوني مغـايرت ا   60تغيير در تراكم هاي ساختماني بيش از
رعايـت   ،نيز مشروط به تامين پاركينگ، رعايت سطح اشغال مجـاز  5شود. همين حدود تغييرات در كميسيون ماده مي

 خواهد بود. و شرط عدم افزايش جمعيت پذيري بيش از بيست درصد كل شهر اشرافيت

  

 8 ( و ظرفيت شهر گسترشجهات و حدود كلي  

 8-1شهر: ) محدوده  
گسـترش  بـيش از  پتانسيل مناسبي را براي شهر فراهم ساخته تـا توسـعه درونـي     ي فرسودههابافتترده و گس اراضي بايروجود 

ي توسعه كالبدي شهر، توسعه شهر پلـدختر بـه طـور    هاتيمحدودمد نظر قرار گيرد. بر اساس امكانات و كالبدي افقي (سطحي) شهر 
طرح در كميته فنـي شـورايعالي شهرسـازي و معمـاري     مصوبه رين آخ. بر اساس خواهد بود عمده در جهت جنوب و جنوب شرق شهر

تدقيق محدوده تنها يكبار و در اولين طرح تفصـيلي  هكتار مصوب گرديد؛ لذا  393,4 پلدختر حدودمحدوده شهر ،  1394كشور در سال 
  .گرددو حداكثر به ميزان حد نصاب تفكيك مغايرت اساسي محسوب نمي

 8-2شهر: ) حريم  
 پلـدختر براي شهر  ريزي استان لرستان و كميته فني شورايعالي شهرسازي و معماري كشورشوراي توسعه و برنامهحريم مصوب 

  .  هكتار وسعت دارد 2076

  هـاي حـريم و  شورايعالي تغيير در شكل و مساحت حريم شهر و تغيير و جابجائي پهنـه  30/6/94مطابق مصوبه مورخ 
 .باشد ت اساسي ميها مغاير آن ضوابط استقرار فعاليت در

   يهـا يهرگونه احداث بنا در حريم شهر فقط بر اساس نقشه پهنه بندي كاربري اراضي حريم مجاز است. اهـم كـاربر 
و تجهيزات شهري (شامل ميدان تره بار، كشتارگاه، گورستان، محل دفع بهداشتي زباله،  شهري مجاز شامل تأسيسات

اسـت. هرگونـه سـاخت و سـاز خـارج از نقشـه       و توريستي و تفريحي  نقل بار)، انبارها و پايانه حمل و يرسانمنابع آب
 گردد.مذكور و ضوابط مربوطه مغايرت اساسي تلقي مي

    تغيير محدوده روستاهاي واقع در حريم شهر با توجه به تاثيرات كالبدي در سطح و عملكرد حريم شـهر مغـايرت
اي چم گردله و اسالم آباد عليا در نقشه حريم شـهر مـنعكس   اساسي مي باشد. الزم به ذكر است كه محدوده روستاه

شده است ولي روستاي اسالم آباد سفلي فاقد طرح هادي بوده و محدوده آن به صورت شماتيك بر روي نقشـه پهنـه   
بندي حريم نشان داده شده است. لذا تا زمان تهيه طرح هادي، محدوده كالبدي موجـود مـالك عمـل خواهـد بـود و      

 شود.  اخت و ساز در خارج از محدوده كالبدي موجود روستا مغايرت اساسي محسوب ميهرگونه س
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  جداول سطوح و سرانه ها :9ب 

ها، شرايط اقليمي، وضعيت موجـود و...  ها و ارگانپيشنهادي دستگاه يهاهاي بهينه مصارف زمين با استفاده از سرانهسرانه
  در نظر گرفته شده است.  1405فر و براي افق ن 35430بر مبناي جمعيت  هاسرانهمحاسبه ارقام باشد. به شرح ذيل مي

رعايت حدنصاب شورايعالي شهرسازي ايران در كاهش حداقلي سرانه ها الزامي است. لذا كاهش سرانه هـاي خـدماتي    -
 به ميزان بيشتر از آستانه هاي شورايعالي مغايرت اساسي محسوب مي گردد.

 درصد مغايرت اساسي محسوب مي شود. در كاربري هاي خدماتي افزايش به ميزان بيش از بيست -

عالوه بر ميزان سرانه ها، تغيير مكان كاربري هاي خدماتي به گونه اي كه شعاع دسترسي استاندارد بـراي محـالت و    -
 نواحي حفظ نگردد مغايرت اساسي محسوب مي شود.

  شود. در كاربري مسكوني افزايش يا كاهش به ميزان بيش از ده درصد مغايرت اساسي محسوب مي -

در خصوص كاربري مسكوني افزايش تا حد نصاب مصوب شورايعالي همراه با تامين خدمات و بـا تصـويب كميسـيون     -
 شود.مغايرت اساسي محسوب نمي 5ماده 

  ی بهينه پيشنهادي استفاده از زمين در شهر پلدخترهاسرانه: ٩جدول شماره 

 كاربري اراضي
  سرانه بهينه
 (متر مربع)

 كاربري اراضي
  انه بهينهسر

 (متر مربع)
 كاربري اراضي

  سرانه بهينه
 (متر مربع)

 2,6 آموزشي 0,44آموزش، تحقيقات، فناوري 45 مسكوني
 2,5 ورزشي  2,5تجاري، خدماتي 4,8 و انتظامياداري 

 10 پارك 0,75هنري - فرهنگي 2 درماني

 1,5 تاسيسات شهري 0,5تجهيزات شهري 0,51 مذهبي

 3,4 صنعتي 0,31گردشگري - تفريحي  35 رداريانبا و حمل و نقل
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  مهندسين مشاور فجرتوسعه 

  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

  : مساحت و سرانه كاربري زمين در وضع موجود، طرح مصوب قبلي و پيشنهادي شهر پلدختر١٠جدول شماره 

  نوع كاربري

سطح
  موجود

*(مترمربع)

سرانه
 موجود

(مترمربع)
سطح طرح تفصيلي

  قبلي
  (مترمربع)

سرانه طرح تفصيلي 
  قبلي

 )(مترمربع

سرانه پيشنهادي 
  شورايعالي
 (مترمربع)

سطح 
  پيشنهادي
 (مترمربع)

  سرانه
(مترمربع)

139025092سال 
 35430 1405سال   نفر

  نفر
 43,04 1،525،055 50كمتر از  35,79  894،860 1،247،95049,73 مسكوني

آموزش، تحقيقات و 
 فناوري

15،448  --- 7،100 0,28  --- 15،448 0,44 

 2,60 92،274 5تا  3بين  4,16  103،960 3,19 79،926 آموزشي
 4,96 175،600 4تا  2بين  5,96  148،900 5,15 129،237 اداري و انتظامي

 -تجاري 
خدماتي

 تجاري

90،661 3,61 

45،600  

 2,41 85،503 2,5كمتر از  1,82
خدمات 
 انتفاعي

 --- 

خدمات 
 --- غيرانتفاعي

 2,53 89،725 1,5تا  1بين  3,68  92،050 1,50 37،759 ورزشي
 2,12 75،010 1,5تا  1بين  2,97  74،360 5,15 129،237 درماني

 0,26 9،217 0,75تا  0,4بين  0,75  18،830 0,28 6،931 هنري -فرهنگي 
 9,54 338،124 8بيشتر از  14,42  360،400 6,76 169،512 و فضاي سبز پارك

 0,51 18،159 0,5تا  0,3بين  0,44  11،100 0,65 16،247 مذهبي
 1,99  49،700 0,03 706 تجهيزات شهري

 0,07 2،441 0,5تا  0,2بين 
 0,27 9،453 2تا  1بين  0,51 12،831 تاسيسات شهري

حمل و 
نقل و 
انبارداري

پايانه و 
 0,26  6،600  1,22 30،652 پاركينگ

 30كمتر از 
17،237 0,49 

 1,41  35،350 انبار
 34,44 1،220،297 29,82 745،443 1،165،37846,44 معابر

 --- --- در حد وضع موجود ---  ---  ---  ---  نظامي
 0,20 7،006 ---  ---  ---  0,28 7،006 باغات و كشاورزي

 --- --- ---  ---  ---  ---  ---  تاريخي
 --- 60،006 ---  7,92  198،071 3,73 93،687 طبيعي
 --- 63،785 ---  ---  ---  ---  ---  حريم

 0,31 10،891 0,2كمتر از  ---  ---  0,10 2،419گردشگري - تفريحي 
 3,35 118،671  6كمتر از  ---   4،100 1,24 31،163 صنعتي
 ---  ---  ---  ---  39،000 ---  ---  ** اراضي ذخيره

 كاربري هاي فراشهري
** 

 ---  --- 414،800 16,59   ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  - -- ---  ---  760،187 باير

 ---   3،933،903 ---   130,01  3،250،224  4،026،938160,47 جمع
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  بازنگری شهر پلدختر متون و اسناد پيوست طرح جامع

   مهندسين مشاور فجرتوسعه

  فهرست طرح هاي موضعي و موضوعي و پروژه هاي پيشنهادي در صورت وجود :10ب 

بر اساس پيشنهادات طرح جامع و براي عملكرد مناسب تر شهر طرح هاي مختلف موضعي و موضوعي به شرح و اولويت 
  دختر پيشنهاد شده است:زير براي شهر پل

تهيه طرح ساماندهي و جابه جايي واحدهاي مسكوني واقع در پهنه هاي پر خطر و در چهـارچوب محتـوايي    -
 طرح تفصيلي

  كالبدي و اجتماعي مطرح ساماندهي حاشيه رودخانه كشكان به عنوان يك محور سبز پيوسته و عامل انسجا -
  از سمت خرم آباد و انديمشك  تهيه طرح و شاخص سازي ورودي هاي شهر پلدختر -
  خيابان امام خميني و ترافيكي پروژه طراحي شهري -
  تهيه طرح ويژه براي مراكز محالت شهر پلدختر -
  تهيه طرح ويژه براي مركز شهر پلدختر -
  تهيه طرح ساماندهي بافت هاي فرسوده شهر پلدختر -
  تهيه طرح ساماندهي مشاغل و صنوف مزاحم شهري  -

موضعي خارج از  –تهيه طرحهاي موضوعي وق بر روي نقشه پروژه هاي ويژه نشان داده شده است لذا موقعيت پروژه هاي ف
  هاي طرح جامع و تغيير الويت آنها جزء مغايرت اساسي در طرح تلقي مي گردد.سياست
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