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  مفاهیمتعاریف -1-1

تعاریف زیر با استفاده از متون ، قوانین و مأخذ پایه ي شهرسازي کشور ارائـه شـده اسـت تـا از هرگونـه شـبهه و برداشـت        

  . شخصی از مفاهیم جلوگیري به عمل آورد

هاي  عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندي مربوط به حوزه: طرح جامع  -1-1-1

هاي  مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی ، اداري و کشاورزي و تاسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهري و نیازمندي

ا و بنادر و سطح الزم براي ه و فرودگاه) ترمینال(عمومی شهري ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهاي خط 

هاي مربوط به آنها تعیین می  ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی مناطق نوسازي ، بهسازي و اولویت

شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر 

  . طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود . طبیعی ، تهیه و تنظیم می گردد 

هاي شهري  که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از زمین استطرح : طرح تفصیلی  -1-1-2

در سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین براي هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه 

هاي مربوط به مناطق بهسازي  و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهاي شهري و اولویت عبور و مرور

ها و  و نوسازي و توسعه و حل مشکالت شهري و موقعیت کلیه عوامی مختلف شهري در آن تعیین می شود و نقشه

  . مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارك ثبتی تهیه و تنظیم می گردد 

منظور شهرداري و یا دستگاهی است که به طور قانونی مسئول پایش توسعه شهر براساس : ن مجري طرح سازما -1-1-3

هاي آن توسط شهرداري اعمال  این مسئولیت در مقیاس شهر ، ناحیه ، محله. طرح توسعه و عمران شهري باشد 

  . می گردد 

دوره طرح جامع که ضوابط و مقررات عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آن در  :محدوده شهر  -1-1-4

هاي عمرانی از جمله احداث و توسعه  ها عالوه بر اجراي طرح شهرداري. شهرسازي در آن الزم به اجرا می باشد 

معابر و تأمین خدمات شهري و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود پایش و نظارت بر ساخت 

هاي مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده  اقدامهرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر 

  . دارند 

هاي پیرامون محدوده شهر که نظارت شهرداري در آن الزم است و از  عبارت است از قسمتی از زمین: حریم شهر  - 1-1-5

عه موزون شهرها با هاي الزم و مناسب براي توس به منظور حفظ زمین. مرز شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید 
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باغات و جنگلها ، هرگونه استفاده براي ساخت ساختمان و تأسیسات در  رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي ، 

نظارت بر ساخت . داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع امکانپذیر خواهد بود 

ابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفظ ها و ضو هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح

ها  که در هرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداري(هاي صنعتی  حریم به استثناي شهرك

باشد ، هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف  به عهده شهرداري مربوط می) مستثنی می باشند

  . مقررات رفتار خواهد شد محسوب و با متخلفان طبق 

عبارتست از نحوه تقسیم بندي کالبدي شهر بر حسب نحوه توزیع سلسله مراتب خدماتی : نظام تقسیمات شهري  -1-1-6

  :باشند  رده دسته بندي مختلف می 2مشتمل بر  سراب دورهاین نظام در شهر . در شهر 

اي یا فرا منطقه اي  که عالوه بر پوشش جمعیت شهر ، در مقیاس حوزه نفوذ ، منطقه: رده شهري و فرا شهري  -1-1-7

  . نیز عملکرد دارند 

 . ناحیه شهري ومحالت مختلف می پردازد  1که به پوشش جمعیت و ارائه خدمات در : اي و محله اي رده ناحیه -1-1-8

بر حسب میزان تاثیر در تامین ) غیر مسکونی(هاي خدماتی به دسته بندي کاربري: سلسله مراتب خدمات  -1-1-9

نیازهاي زندگی جمعی و فردي ، تناوب مراجعه و مقیاس عملکردي آنها که در قالب نظام تقسیمات شهري عینیت 

  . پیدا می کند ، اطالق می شود 

  . هاي مورد نیاز شهر باشد  هاي کاربري شامل وسعتی از شهر است که در بردارنده تمامی حوزه :سطح خالص شهر  -1-1-10

هاي  شامل مساحت محدوده طرح است که در بر دارنده سطح خالص شهر به عالوه سطح: سطح ناخالص شهر  -1-1-11

  . هاي بایر و غیره است  ها و زمین هاي کشاورزي ، باغ زمین ها ،  هایی مانند حریم زمین

 . هاي داراي کاربري مسکونی است  شامل مساحت کلیه زمین: سطح خالص مسکونی  -1-1-12

تراکم ناخالص و ،   میانگین پراکندگی جمعیت شهر در کل اراضی ناخالص شهري داخل محدوده :تراکم جمعیتی  -1-1-13

تراکم خالص ،  اختصاص دارد نیمسکو يکه منحصراً به کاربر ضیتراکم خالص و در ارا يخالص شهر يدر اراض

  :شود و واحد آن نفر در هکتار است و به روش زیر محاسبه می است نیمسکو

  

 

  ت شهریجمع
 )شهر ي مساحت محدوده(سطح ناخالص شهر 

 یتیتراکم ناخالص جمع= 

 یتیتراکم خالص جمع= 
 

  ت شهریجمع
 سطح خالص شهر
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به کل ) بدون احتساب مساحت زیرزمین و پارکینگ(نسبت کل مساحت زیربناي ساختمانی : تراکم ساختمانی  -1-1-14

  .  باشد مساحت قطعه زمین می

  . و یا ساختمان می باشد  نیو استفاده از زم تلینوع فعا: کاربري  -1-1-15

 عنوان با ردیمختلف صورت گ يها ازچند عملکرد کاربري بییترک نیقطعه زم کچنانچه در ی : کاربري مختلط - 1-1-16

 . مختلط معرفی می گردد  يکاربر

واحد مسکونی ، واحد . (شود کوچکترین جزء هر کاربري شهري ، واحد آن کاربري نامیده می: واحد کاربري  - 1-1-17

  . . . )آموزشی ، 

حوزه (ک محدوده ، حوزه آن عملکرد حاصل می شوداز جمع چند واحد از هر عملکرد در ی: حوزه کاربري  -1-1-18

  . . . )مسکونی ، حوزه آموزشی ، حوزه فرهنگی و 

اراضی که فقط به احداث و یا ایجاد واحدهاي مختلف یک کاربري و تاسیسات جنبی آن : اراضی هر کاربري  -1-1-19

  . اختصاص یافته است ، اراضی آن کاربري نامیده می شود 

  . هایی است که در هر کاربري صورت می پذیرد  فعالیتانواع ) : کارکرد(عملکرد -1-1-20

  .  شود به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می: کاربري مسکونی  -1-1-21

اي از فضاهاي ضروري زندگی است که داراي ورودي مستقل و مجزا بوده و همچنین مجموعه: واحد مسکونی  -1-1-22

  . باشد داراي سرویس بهداشتی و آشپزخانه می

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران عبارت  14/2/1371براساس مصوبه مورخ :  خانواريمسکونی تکواحد  -1-1-23

صورت یک تا دو طبقه احداث است از یک واحد مستقل براي سکونت یک خانوار که در قطعه زمین مستقل و به

  . شود و داراي حیاط اختصاصی محصور باشد 
   

 یخالص مسکونتراکم = 
  ت شهریجمع

 یسطح خالص مسکون
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شوراي عالی شهرسازي و معماري  14/2/1371براساس مصوبه مورخ  :مجموعه مسکونی چندخانواري  -22-1- 1-1

ایران عبارت است از ساختمان مسکونی شامل چند واحد مسکونی مستقل که در یک قطعه زمین مستقل بین دو تا 

  . چهار طبقه احداث شود و داراي حیاط و فضاهاي مشترك و مشاع باشد 

شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران عبارت است  14/2/1371براساس مصوبه مورخ :  مجتمع آپارتمانی -22-2- 1-1

شود و طبقه احداث می 4از ساختمان مسکونی شامل واحدهاي مسکونی مستقل که در یک قطعه زمین حداقل در 

ها با رعایت تراکم مجاز و حقوق تعداد طبقات این ساختمان. باشد داراي حیاط و فضاهاي مشترك و مشاع می

که طبقه و بیشتر بوده و یا این 4در مجتمع آپارتمانی ، ساختمان داراي . ور محدودیتی ندارد هاي مجاساختمان

  . واحد در یک قطعه وجود داشته باشد  15بیش از 

 تحصیالت ي بعد از دوره هشیو پژولی آموزش عا يها به اراضی که جهت فعالیت :آموزش ، تحقیقات و فناوري  -1-1-24

  .  شود میشود گفته  ختصاص داده میا) متوسطه حصیالتت( عمومیو  رسمی

 مزارتخانه هاي مدیریتتحت  عمومیو  سمیآموزش ر يها به اراضی اختصاص یافته براي فعالیت:  آموزشی -1-1-25

  .  شود میگفته  عیآموزش و پرورش و کار و امور اجتما

ولتی و د يها شرکتلتی ، مؤسسات دوها ،  به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانه: انتظامی اداري و  - 1-1-26

  .  شود مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می

 تیو خدما نیبازرگا يها به اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت:  )انتفاعی و غیرانتفاعی( خدماتیتجاري ـ  - 1-1-27

  .  شود میگفته  عیانتفاغیرو  يانتفاع

  .  شود میگفته  يتا مبتد يا مختلف از سطوح حرفه يها یافته جهت انجام ورزش به اراضی اختصاص: ورزشی  - 1-1-28

 عیاجتما يها به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی ، درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاري: درمانی  -1-1-29

  .  شود میگفته 

  .  شودمیگفته  هنگیفر يها به اراضی اختصاص یافته به فعالیت:  فرهنگی ـ هنري -1-1-30

ي  که توسط شهرداري احداث و مورد استفاده) بوستان(به اراضی اختصاص یافته جهت پارك :  سبز فضايپارك و  -1-1-31

 .  شود مید گفته گیر عمومی قرار می
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  .  شود به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی و بقاع متبرکه گفته می: مذهبی  -1-1-32

اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي عمومی شهروندان که عمدتاً در وظایف شهرداري به اراضی : تجهیزات شهري  -1-1-33

  .  شود است گفته می

به اراضی که جهت امور مربوط به تأسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و شهروندان : تأسیسات شهري  -1-1-34

  .  شود میگفته  اختصاص می یاید

ي انجام سفرها يکه برا ییها معابر و ساختمان یافته جهت شبکهبه اراضی اختصاص : حمل و نقل و انبارداري  -1-1-35

  .  شود میاست گفته  نیازو انبارها  يشهربینو  يشهر شهري ، برون

  .  شود به اراضی اختصاص یافته به نیروهاي مسلح گفته می:  نظامی - 1-1-36

  .  ودش میگفته  يکشاورز يها به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین: باغات و کشاورزي  - 1-1-37

  .  شود میگفته  ریخیتا يها به اراضی اختصاص یافته به مکان:  میراث تاریخی -1-1-38

  .  شود میو دست کاشت و امثالهم گفته طبیعی يها به سطوح اختصاص یافته به جنگل:  طبیعی -1-1-39

  .  شود به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می:  تفریحی و توریستی -1-1-40

یافته جهت استقرار صنایع مشمول رده یک ، موضوع مصوبه شماره  به اراضی اختصاص:  صنعتی -1-1-41

لیدي ،صنعتی ، تو يو واحدها یعان با عنوان ضوابط استقرار صنازیرت وهیا 15/04/1390مورخ  39127ت/78946

  .  شود میآن گفته  يو اصالحات بعد تیخدما

-می. . . برق فشار قوي ، گاز ، آب ، نفت و ها و رودها ، خطوط هاي مواصالتی ، مسیل اراضی حاشیه راه: حرایم  -1-1-42

  . باشد که الزمه احداث بنا و ساخت و ساز در آنها اخذ مجوز از نهادهاي مربوطه است 

اراضی که جنب معابر به منظور درختکاري و پوشش گیاهی و کنترل و محدود : کاربري حریم سبز حفاظتی  -1-1-43

باغچه و . ي سبز اختصاص یافته است اطالق می شود ها نمودن دسترسی به خیابان و همچنین ایجاد بدنه

  .درختکاري میان پیاده رو و سواره و رفیوژ میانی مسیر ، جزء حریم سبز محسوب نمی گردد

 . قطعه زمین داراي حدود مشخص و سند مالکیت رسمی و یا مدرك معتبر : قطعه مالکیت  -1-1-44
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معبرهاي مجاور جزو . چسبیده به مالکیت مورد نظر باشد هایی گفته می شود که  به کلیه مالکیت: مالکیت مجاور  -1-1-45

  .آید ب میگردد و در این صورت اولین مالکیت بعد از معبر ، مالکیت مجاور به حسا هاي مجاور محسوب نمی مالکیت

منظور حل به) طبق ضوابط و مقررات مصوب(تقسیم قانونی یک قطعه مالکیت به چند قطعه کوچکتر: تفکیک  - 1-1-46

 .هاي مجاز  و یا اختصاص به کاربريمسائل تملک 

و ) پس از حل مسائل مالکیت و سایر مسائل حقوقی(ادغام چند قطعه مالکیت به یک قطعه بزرگتر: تجمیع  - 1-1-47

  ) .متضاد تفکیک(اختصاص آن به یک کاربري مجاز

ا مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی و ی:  مساحت قطعه مالکیت یا مساحت زمین -1-1-48

  .مدرك معتبر

  .سطح اشغال شده زمین توسط ساختمان در طبقه همکف: سطح اشغال  -1-1-49

مجموع سطوح زیربناي مجاز در مجموعه طبقه همکف و دیگر طبقات که در یک :  سطح ساختمانی یا زیربنا - 1-1-50

  . گردد قطعه زمین و براساس ضوابط و مقررات تعیین شده ، احداث می

به کل ) بدون احتساب مساحت زیرزمین و پارکینگ(زیربناي ساختمانی  نسبت کل مساحت: تراکم ساختمانی  -1-1-51

  .  باشد مساحت قطعه زمین می

  

  

الرأس  ترین خطدار مرتفعترین نقطه بام و درصورت وجود سقف شیبفاصله قائم مرتفع: ارتفاع ساختمان یا بنا  -1-1-52

  .بر سطح گذر اصلی 

هاي ارتفاعی معبر یا معابر مشرف به قطعه مالکیت که مبناي محاسبه  عبارت است از رقم:  معبر) کف(سطح  -1-1-53

که در صورت وجود اختالف سطح ، متوسط اختالف ارتفاع باالترین و . ( هاي ارتفاعی یک بنا تلقی می شود  ضابطه

  ).به قطعه مالکیت کد کف معبر یا سطح معبر تلقی می گردد ترین نقطه گذر یا گذرهاي مشرف پایین

عبارست است از خط فرضی به فاصله مشخصی از بر زمین و به موازات خیابان دسترسی تعیین کننده : بر زمین  -1-1-54

 . هاي یک بنا یا ساختمان  محدودیت ساخت و ساز براي تمام یا بخشی از طبقه

 

 یتراکم ساختمان= 
  ربنایمساحت ز

 نیمساحت زم
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درجه با جهت  45نوب قطعه مالکیت قرار گرفته و در حد بیشینه ضلعی از زمین که در ج: حدجنوبی زمین  - 1-1-55

چنانچه قطعه داراي دو ضلع با این مشخصات باشد ضلع جنوبی با نظر . غربی ، زاویه داشته باشد  –شرقی 

  . شهرداري تعیین می گردد 

ماند و ي مجاز باقی میقسمتی از قطعه زمین هر کاربري که بعد از احداث زیربنا) : حیاط(یا سطح آزاد فضاي باز -1-1-56

نما ، ایوان غیر کاري ، گلکاري ، استخر ، حوض ، آبباشد و فقط براي چمناحداث هیچ نوع بنا در آن مجاز نمی

  . سازي تخصیص داده شده باشد هاي محوطه مسقف و سایر استفاده

  . سطح یک قطعه زمین که داراي ابعاد تعریف شده باشد : عرصه  -1-1-57

  . کلیه ساخت و ساز انجام شده در عرصه : اعیان  -1-1-58

  . متر باشد  20/1قسمتی از ساختمان که ارتفاع روي سقف آن از سطح گذر حداکثر :  زیرزمین -1-1-59

قسمتی از ساختمان که ارتفاع کف آن از رقوم کف تعیین شده نسبت به معبر دسترسی مجاور ، :  طبقه همکف -1-1-60

 . متر باشد  20/1حداکثر 

  . محل نگهداري صرفاً وسایل نقلیه که هر آن قابل دسترسی باشد :  پارکینگ - 1-1-61

ها و بدون دیوارهاي جداکننده سطح گذر بوده و به صورت فضایی شامل ستونقسمتی از ساختمان که هم:  پیلوت - 1-1-62

از  درصورت تعبیه دیوار جداکننده و استفاده. (متر می باشد  40/2الی  20/2بوده که زیر سقف آن از گذر عموماً 

  . )این قسمت ، طبقه همکف محسوب می گردد . . . پیلوت به عنوان پارکینگ وتوقف خودرو ، انبار و 

 . شود کلیه ي طبقات ساختمان که روي طبقه همکف ساخته می:  طبقه فوقانی - 1-1-63

و  که بین سایر فضاهاي ساختمان قرار گیرد و از آن براي نورگیري) : یا سقف شفاف (غیر مسقف فضاي پاسیو - 1-1-64

 .  تهویه استفاده شود

هایی از حدود یک قطعه مالکیت که مجاور با گذر قرار داشته قسمت یا قسمت مالکیت: بر زمین یا بر قطعه  -1-1-65

 . باشد

که  قسمی ثبتی مشخص به دو یا چند قطعه کوچکتر به پالك یکبا  نییقطعه زم یمعبارتست از تقس : تفکیک -1-1-66

  .  ردیقرار گ کاز قطعات کوچکتر از نظر ثبتی بتواند بطور مجزا مورد تمل کهری

 نیزم قطعه که امکان تبدیل دو و یاچند يبه نحو یکتعریف کلی عبارتست از عکس عمل تفک کدر ی :تجمیع -1-1-67

  . وجود داشته باشد  پالك کر از نظر ثبتی به یگمجاور یکدی

 . ساختمان و فضاي آزاد قرار گیرد  سطح سرپوشیده در طبقه همکف که بین: ایوان  -1-1-68
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  . آمدگی حجمی ساختمان در طبقات فوقانی هرگونه بیرون: یا کنسول  آمدگیپیش - 1-1-69

  . سطح سرپوشیده در طبقات غیرهمکف بنا که حداقل یک طرف آن باز باشد : ) بالکن(تراس  -1-1-70

  . سطح غیرمسقف ساختمان به غیر از بام : مهتابی  - 1-1-71

شوراي انقالب  1359اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال براساس آئین نامه : درخت  - 1-1-72
 13/05/88شورایعالی استانها مستند به آئین نامه ي مصوب مورخ  15/02/1389و آئین نامه اجرائی مصوب مورخ 

درختان مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به گیاه چوبی داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي میوه مثمر و سایر 
  . سانتیمتر کمتر نباشد ، اطالق می شود 15غیر مثمر که محیط بن آنها از 

محوري است به موازات طول قطعه مالکیت و عمود بر جهت غالب بدنه مشرف به حیاط اصلی :  محور اصلی بنا - 1-1-73
  . باشد این محور عموماً داراي جهت شمالی ـ جنوبی می سراب دورهدر شهر . قطعه مالکیت 

دید مستقیم از بازشوهاي یک ساختمان به فضاهاي خصوصی ، باز یا سطح آزاد بناي مقابل را : حریم اشرافیت  - 1-1-74
 . اشراف می گویند 

  . به سطوحی از ساختمان گفته می شود که در حریم اشراف ساختمان مجاور قرار گیرد :  سطح مشرف -1-1-75

  سطح مشرف:  1تصویر 

 

 

  

  

متاثر از شرایط  درجه 45فضاي است فرضی که بین سطح زمین و سطح ساختمان ، با زاویه  :اندازيحریم سایه -1-1-76

  . گیرد ترین نقطه بر مجاور ساختمان به سمت جنوب قرار میاقلیمی ازپایین

  حریم سایه اندازي:  2تصویر 
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شامل تخریب ، جابجایی دیوارهاي اصلی ، پوشش سقف به (هرگونه تغییر در داخل و یا خارج بنا : تعمیر اساسی  -1-1-77
  . و یا گسترش فضاهاي موجود ساختمان باشد ، تعمیر اساسی محسوب می گردد ) منظور ایجاد فضاي جدید

رهاي غیر بابر ، اقدامات ساختمانی که شامل تعمیر اساسی نگردد مانند جابجا کردن دیوا:  تعمیرغیراساسی -1-1-78

  . تعمیر غیر اساسی نامیده می شود . . . ها ، درها ، نازك کاري و  پنجره

هاي ارائه شده براي  مجوزي است که پس از طی تشریفات مربوط و رسیدگی و تأیید نقشه: پروانه ساختمان  - 1-1-79

  . اختمان اقدام نماید گردد ، تا مالک براساس آن نسبت به احداث س احداث ساختمان از طرف شهرداري صادر می

تأییدیه اي که پس از انجام کلیه عملیات اجرائی ساختمان و عدم وجود خالف از طرف شهرداري صادر : پایان کار  -1-1-80

  . می شود 

ها کمک به شبکه داخلی شهر در انتقال ترافیک عبوري و سریع و بدون تداخل با  نقش این راه: کنار گذر شهري -1-1-81

مهمترین ویژگی این نوع . در این مسیرها ، حرکت سواره بر پیاده اولویت دارد . هاي شهري است  بافت و شبکه

 . کنارگذرهاي شهري معموال از محدوده شهرها فاصله دارد . مسیرها ، روان بودن حرکت سواره و ایمنی سواره است 

بدون تداخل با بافت و ها کمک به شبکه داخلی شهر در انتقال ترافیک عبوري و سریع و  نقش این راه: کمربندي  - 1-1-82

مهمترین ویژگی این نوع مسیرها ، . در این مسیرها ، حرکت سواره بر پیاده اولویت دارد . هاي شهري است  شبکه

) یا هادي(معموالَ یک سمت کمربندي به محدوده ي طرح جامع . روان بودن حرکت سواره و ایمنی سواره است 

  . شهر و سمت دیگر آن به حریم شهر متصل است 

. هاي وسایل نقلیه موتوري برتري می دهند  راهی است که در طراحی و بهره برداري از آن ، به نیاز:  راه شریانی -1-1-83

این معابر در نقشه سلسله مراتب . ها از عرض راه کنترل و تنظیم می شود  براي رعایت این برتري ، عبور پیاده

   .عملکردي شبکه معابر پیشنهادي طرح مشخص گردیده است 

راهی است که در طراحی و بهره برداري از آن ، به جابجایی وسایل نقلیه موتوري برتري :  1راه شریانی درجه  -1-1-84

ها از عرض راه تنظیم  براي رعایت این برتري ، دسترسی وسایل نقلیه موتوري و همچنین عبور پیاده. داده می شود 

این معابر در نقشه سلسله مراتب عملکردي . ي اند داراي عملکرد برون شهر 1هاي شریانی درجه  راه. می شود 

  . شبکه معابر پیشنهادي طرح مشخص گردیده است 

هاي برون شهري دو خطه دو طرفه در داخل شهرها یا روستاها است به شرط آن که عملکرد  ادامه راه:  راه عبوري -1-1-85

له مراتب عملکردي شبکه معابر این معابر در نقشه سلس. عبوري آنها در داخل شهر یا روستا نیز حفظ شود 

  . پیشنهادي طرح مشخص گردیده است 
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راهی است که در طراحی و بهره برداري از آن ، به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه :  2راه شریانی درجه  -1-1-86

این معابر در نقشه سلسله مراتب عملکردي شبکه معابر پیشنهادي طرح مشخص . موتوري برتري داده می شود 

 . گردیده است 

ه و جذب ترافیک مسیرهایی در شهر که وظیفه اصلی آن ، تردد سوار:  )2شریانی درجه (خیابان اصلی -1-1-87

ویژگی اصلی این نوع خیابان ، روان بودن تردد سواره و . هاي شهري و هدایت آن به خارج از شهر می باشد  خیابان

ها اولویت با حرکت سواره است وحرکت مجاز  در این خیابان. باشد ایمن بودن آن براي شهروندان و خودرو می

این معابر در نقشه سلسله مراتب عملکردي شبکه معابر پیشنهادي .  کیلومتر در ساعت است 60تا  40وسائل نقلیه 

  . طرح مشخص گردیده است 

مسیرهاي سرسبز و وسیعی است که مهمترین وظیفه آن تفرج و گردش شهروندان در محیطی نیمه : بولوار  - 1-1-88

یلومتر در ساعت ک 50بایست سرعت تردد خودروها در باند تند رو آن بیش از طبیعی و نیمه مصنوع است و نمی

. هاي اصلی این محورها ، مفرح بودن ، سرسبزي و ایمنی و روانی حرکت براي عابر پیاده می باشد  ویژگی. باشد 

  . ) . در بولوار اولویت تردد با عابر پیاده می باشد (

جمع کردن ها ،  وظیفه اصلی این نوع خیابان. ها به جمع و پخش کننده مشهورند  این خیابان:  خیابان محلی - 1-1-89

ویژگی . هاي مسکونی و هدایت آنها به خارج از محدوده محله می باشد  ها و خیابان جریانهاي پیاده و سواره کوچه

. ها ، آرامش ، خودمانی بودن براي اهالی محله و ایمنی الزم براي ساکنین محله می باشد  اصلی این نوع خیابان

حداکثر سرعت . (وچرخه است و سرعت مجاز وسائل نقلیه پایین است ها با معابر پیاده و د اولویت در این خیابان

این معابر در نقشه سلسله مراتب عملکردي شبکه معابر . ) کیلومتر در ساعت می باشد  30ها  سواره در این خیابان

  . پیشنهادي طرح مشخص گردیده است 

هاي  ها و مجتمع سواره به خانه این نوع مسیرهاي عمومی ، منحصر به دسترسی پیاده و کم سرعت:  کوچه -1-1-90

این مکان نیز حیاط دوم ساکنین . مسکونی بوده و حاکمیت پیاده و نیمه خصوصی بودن آن را القاء می نماید 

پیرامون آن بوده و مهمترین ویژگی آن ، آرامش ، خودمانی بودن و دنجی آن براي فعالیتهاي غیر سواره و ایمنی 

 . کامل پیاده می باشد 

 . هایی گفته می شود که از یک طرف مسدود باشد  به کوچه:  ن بستکوچه ب -1-1-91

مسیرهاي اصلی پیاده در شهر می باشد که براي خرید ، تفرج و تعامل اجتماعی شهروندان در :  پیاده راه -1-1-92

ها محدود به ساعات خاص براي خدمات رسانی  حرکت خودرو در این مسیر. اند محورهاي تجاري پیش بینی شده

مهمترین ویژگی این نوع مسیرها ، سرزندگی ، . ها و خدمات حاشیه محور و یا موارد اضطراري می باشد  هبه مغاز

  . انعطاف و ایمنی کامل براي عابرین پیاده می باشد 
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شهري و تعاریف آنهاهاي  کاربري-1-2  
  :  است هاي شهري بر حسب مصوبه شوراي عالی معماري و شهرسازي به شرح جدول زیر انواع کاربري

  ي شوراي عالی معماري و شهرسازي ایران هاي شهري و تعاریف آنها بر اساس مصوبه انواع کاربري:  1جدول 
  تعریف  نوع کاربري  ردیف

  شود به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می  مسکونی  1

  آموزش تحقیقات و فناوري  2
) تحصیالت متوسطه(پژوهشی بعد از دوره تحصیالت رسمی و عمومی  هاي آموزش عالی و تکمیلی و به اراضی که جهت فعالیت

  .  شود شود گفته می اختصاص داده می

  آموزشی  3
هاي آموزش و پرورش و کار و امور  هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه به اراضی اختصاص یافته براي فعالیت

  .  شود اجتماعی گفته می

  اداري و انتظامی  4
هاي دولتی و موسسات و نهادهاي عمومی  شرکت،  موسسات دولتی،  ها به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه

  .  شود غیردولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می

انتفاعی (تجاري ـ خدماتی   5
  )و غیرانتفاعی

  .  شود ت انتفاعی و غیرانتفاعی گفته میهاي بازرگانی و خدما به اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت

  .  شود هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته می به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش  ورزشی  6

  .  شود هاي اجتماعی گفته می درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاري،  به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی  درمانی  7

  .  شود هاي فرهنگی گفته می به اراضی اختصاص یافته به فعالیت  فرهنگی ـ هنري  8

  .  شود گیرد گفته می که توسط شهرداري احداث و مورد استفاده عموم قرار می) بوستان(به اراضی اختصاص یافته جهت پارك   پارك و فضاي سبز  9

  .  شود مراسم دینی و مذهبی و بقاع متبرکه گفته میبه اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و   مذهبی  10

  .  شود به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي عمومی شهروندان که عمدتاً در وظایف شهرداري است گفته می  تجهیزات شهري  11

  .  شود ابد گفته می یشهروندان اختصاص مبه اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربنایی شهر و یا بهداشت شهر و   تاسیسات شهري  12

  حمل و نقل و انبارداري  13
برون شهري و بین شهري و انبارها ،  هایی که براي انجام سفرهاي شهري به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان

  .  شود نیاز است گفته می

  .  شود میبه اراضی اختصاص یافته به نیروهاي مسلح گفته   نظامی  14

  .  شود هاي کشاورزي گفته می به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین  باغات و کشاورزي  15

  .  شود هاي تاریخی گفته می به اراضی اختصاص یافته به مکان  میراث تاریخی  16

  .  شود هاي طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می به سطوح اختصاص یافته به جنگل  طبیعی  17

  .  شود شوند گفته می به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می  حریم  18

  .  شود به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می  تفریحی و توریستی  19

  صنعتی  20
 26/12/88مورخ 18591ت / 64677ي  موضوع مصوبه شماره،  به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف

  .  شود هیات وزیران و اصالحات بعدي آن گفته می
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  بر حسب سطوح عملکردي آنهاها  تقسیم بندي کاربري-1-3
شهري بر حسب سطوح عملکردي آنها بر حسب مصوبه شوراي عالی معماري و هاي  انواع تقسیم بندي کاربري

  :  شهرسازي به شرح جدول زیر است

  هاي شهري بر حسب سطوح عملکردي آنها تقسیم بندي کاربريانواع :  2جدول 
  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

        

هاي دانشجویی خارج از  هاي چند خانواري و آپارتمانی چند واحدي و خوابگاه هاي تک واحدي و مجتمع سکونتگاه  محله  مسکونی  1
  محوطه دانشگاه

هاي علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و علمی و  حوزه،  دانشسراها،  ها دانشکده،  ها دانشگاه،  مدارس عالی  شهر  آموزش تحقیقات و فناوري  2
  کاربردي و پارك فناوري

  آموزشی  3

  )مهدکودك ـ آمادگی ـ دبستان(هاي پیش دبستانی  آموزش  محله
  هاي سوادآموزي ـ مدارس راهنمایی ـ دبیرستان و پیش دانشگاهی کالس  ناحیه

  هاي آموزشی فنی و حرفه اي وزارت کار و امور اجتماعی هاي صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع هنرستان  منطقه

مدارس شاهد و مدارس اتباع ،  مراکز پرورش استعدادهاي درخشان،  مدارس کودکان استثنایی،  مدارس اسالمی  شهر
  خارجی

  اداري و انتظامی  4

  شوراهاي حل اختالفشهرداري نواحی   ناحیه

  منطقه
،  تامین اجتماعی،  راهنمایی و رانندگی،  آموزش و پرورش،  مخابرات،  گاز،  ادارات آب و برق،  هاي قضایی مجتمع

هاي  آگاهی و پایگاه،  کالنتري،  راهنمایی و رانندگی،  امور اقتصادي و مالیاتی،  ثبت اسناد،  ثبت احوال،  پست
  بسیج

  شهر

هاي مستقل  ها و سازمان هاي وابسته به وزارتخانه ادارات کل و شرکت،  هاي مستقل دولتی ها و سازمان وزارتخانه
،  ها سفارتخانه،  و سایر مراکز انتظامی،  ستاد نیروهاي نظامی و انتظامی،  دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی

هاي موجود و  دادگستري و زندان،  ي و شوراي اسالمی شهرشهردار،  هاي بین المللی ها و سازمان کنسول گري
  ها هاي اصالح و تربیت و سرپرستی بانک مراکز بازپروري و کانون

خارج از 
  محدوده شهر

  زندان

5  
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  تجاري

  )و امثالهم قصابی،  نانوایی،  میوه و سبزي،  خوار و بار(واحدهاي خرید روزنه   محله

  ناحیه

. . .  آجیل فروشی و،  قنادي،  نوشت افزار،  هاي مصرف شهر و روستا فروشگاه،  سوپرمارکت(واحدهاي خرید هفتگی
،  ها بازارچه،  هاي معامالت امالك بنگاه،  هاي قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباري ها و صندوق شعب بانک) 

هاي  شرکت،  ها رستوران،  ها کتابفروشی،  لوازم صوتی و تصویري،  لوازم خانگی،  پالستیک،  هاي منسوجات فروشگاه
  داروخانه و انواع مشابه دیگر،  بیمه

  شهر

واحدهاي خرید خاص ،  هاي بازرگانی و تجاري شرکت،  بازار،  ها هاي صنوف مختلف و بورس راسته،  ها عمده فروشی
ها و موسسات مالی و  شعب مرکزي بانک،  پوشاك،  ها مبل فروشی،  بزرگ زنجیره ايهاي  و بلندمدت مانند فروشگاه

فروشگاه عرضه قطعات ،  نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه،  موسسات تجاري واردات و صادرات کاال،  اعتباري
 ي لوازم خانگی و خودروها تعمیرگاه،  تاالرهاي پذیرایی،  وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع دستی و فرش،  یدکی

  نمایندگی موسسات تجاري خارجی،  هاي خارجی دفاتر نمایندگی بانک، 

  خدمات انتفاعی

  هاي زنانه و مطب پزشکان آرایشگاه،  )فروش روزنامه و مجله،  امور مشترکین تلفن همراه،  پست(دفاتر   محله

  ناحیه
،  ازدواج و طالق،  ثبت اسناد،  مهندسی و نقشه برداري،  وکالت(دفاتر ،  هاي خصوصی آموزشگاه،  +10پلیس 
هاي ورزشی  سالن،  مراکز رادیولوژي،  هاي طبی و تخصصی آزمایشگاه،  )هاي پیمانکاري و مشاور و خدمات شرکت
  مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی،  کوچک

،  فیزیوتراپی،  درمان اعتیاد،  آمبوالنس خصوصی،  مشابه مراکز ام آر اي و،  دفاتر حسابرسی،  ارائه خدمات اینترنت  منطقه
  مطب دامپزشکان،  رادیولوژي،  هاي دیجیتال انتفاعی رسانه،  مرکز معاینه فنی خودرو،  مراکز کاریابی

خدمات 
هاي  رسانه،  ها تعاونیها و  انجمن،  مجامع،  ها هاي مردم نهاد ـ موسسات خیریه ـ اتحادیه تشکل،  دفاتر احزاب  شهر  غیرانتفاعی

  )هاي علمیه به غیر از حوزه(هاي مذهبی هاي ورزشی و آموزشگاه هیات،  دیجیتال خبري
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 هاي شهري بر حسب سطوح عملکردي آنها انواع تقسیم بندي کاربري:  2ادامه جدول 

  ورزشی  6
  هاي بازي کوچک زمین  محله
  ورزشی و استخرهاهاي کوچک  هاي ورزشی و سالن زمین  ناحیه
  هاي آبی ورزشی مجموعه،  ها زورخانه،  هاي ورزشی ها و مجتمع ورزشگاه  شهر

  درمانی  7

  ها درمانگاه،  مراکز بهداشت و تنظیم خانواده  محله
  ها پلی کلینیک  ناحیه

  تخت و مراکز اورژانس 64هاي کمتر از  بیمارستان،  مراکز انتقال خون  منطقه

مراکز توانبخشی و مراکز نگهداري کودکان بی سرپرست و ،  ها تیمارستان،  ها زایشگاه،  هاي اصلی شهر بیمارستان  شهر
  هاي دامپزشکی معلولین و جانبازان و درمانگاه،  سالمندان

  فرهنگی ـ هنري  8
  سینما،  نوجوانانهاي پرورش فکري کودکان و  کانون،  هاي اجتماعات کوچک ها و سالن کتابخانه  ناحیه

سالن ،  تئاتر،  سینما،  سالن اجتماعات،  هاي فرهنگی فرهنگسرا و مجتمع،  نگارخانه،  کتابخانه مرکزي و تخصصی  شهر
  مراکز صدا و سیما،  موسسات و دفاتر مرکزي روزنامه و مجله،  کنسرت

  پارك  9
  محله اي) پارك(بوستان   محله
  ناحیه اي) پارك(بوستان   ناحیه
  اصلی شهر) پارك(بوستان   شهر

  ها ها و فاطمیه حسینیه،  مساجد  محله  مذهبی  10
  ها ها و آتشکده کنیسه،  کلیساها،  مهدیه،  مصلی،  مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر  شهر

  تجهیزات شهري  11

  هاي جمع آوري زباله ایستگاه  محله
  هاي سوخت جایگاه،  115اورژانس ،  میادین میوه و تره،  آتش نشانی هاي ایستگاه،  هاي جمع آوري زباله ایستگاه  ناحیه
  هاي دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمر هاي موجود ـ نمایشگاه گورستان  شهر

خارج از 
  محدوده شهر

  حمل و نقل بار،  میدان مرکزي میوه و تره،  مرکز حفر بهداشتی زباله،  ها انتقال گورستان

  هاي عمومی بهداشتی سرویس،  آب و فاضالب،  هاي تنظیم فشار گاز ایستگاه  محله  تاسیسات شهري  12
  هاي تنظیم فشار گاز هاي آب و فاضالب و پست ایستگاه تصفیه خانه،  مخازن آب زمینی و هوایی  منطقه

  حمل و نقل و انبارداري  13

  متروهاي  هاي محله اي و ایستگاه معابر و پارکینگ  محله
  هاي مسافربري پایانه،  هاي عمومی و اتوبوس رانی شهري معابر پارکینگ  ناحیه

 تاسیسات مرکزي مترو،  بنادر،  هاي موجود ایستگاه فرودگاه،  هاي مسافربري درون شهري و بین شهري پایانه،  معابر  شهر
  ها هاي بین شهري کوچک و سردخانه پارکینگ، 

خارج از 
  ها سیلو و سردخانه،  انبارهاي اصلی کاال فرودگاه  محدوده شهر

  هاي موجود نیروهاي نظامی ها و آمادگاه پادگان  شهر  نظامی  14
  هاي کشاورزي و باغات و واحدهاي باغ مسکونی زمین  محله  باغات و کشاورزي  15
  هاي تملک شده آنان اماکن متبرکه و حریم،  مشاهیرآرامگاه ،  بناهاي یادبود،  ها موزه،  هاي تاریخی اماکن و محوطه  شهر  تاریخی  16
  .  ابد یم) غیر از پارك(هاي طبیعی و فضاي سبز دست کاشت  سطوحی که جهت جنگل  شهر  طبیعی  17

 هاي بین شهري و تاسیسات ها و راه حریم قانونی تملک راه آهن مسیل،  آبگیرها،  ها تاالب،  ها حریم قانونی رودخانه  شهر  حریم   18
  زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضالب

  تفریحی ـ گردشگري  19
هاي جنگلی و  شهربازي تفریحی ویژه پارك،  هتل آپارتمان و متل،  مهمانپذیر و مهمانسراها،  مسافرخانه،  هتل  شهر

  . . .  هاي جهانگردي و پالژهاي ساحلی و اردوگاه
خارج از 

  باغ وحش  محدوده شهر

  هیات مدیران با اصالحات بعدي آن 26/12/1378مورخ  71591ت  64677ي  هاي الف مصوبه شماره گروه  صنعتی  20
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  تعیین طرح هاي موضعی و موضوعی  -1-4
  

  : مهمترین طرح هاي موضوعی پیشنهادي براي شهر سراب دوره عبارتند از 
 تهیه طرح ویژه ساماندهی مرکز شهر و محدوده پیرامونی مسجد جامع.  

 طرح ویژه اراضی پیش بینی شده براي فعالیت هـاي گردشـگري و توریسـم واقـع در جنـوب جـاده خـرم آبـاد         تهیه-

  .کوهدشت

 کوهدشت با خیابان مرکزي شهر -تهیه طرح ساماندهی میدان پیشنهادي واقع در تقاطع جاده خرم آباد. 

 تهیه طرح ساماندهی دریاچه آبی پیشنهادي در جنوب شهر. 

  اداري پیشنهادي در غرب شهر تهیه طرح سایت. 

  تهیه طرح کمربند شمالی شهر.  

  کوهدشت که در داخل محدوده واقع شده است –تهیه طرح ساماندهی براي آن قسمت از محور خرم آباد.  

  
  
  
  

  : فصل دوم 
  ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی در داخل محدوده شهر

  )منطقه بندي کاربري اراضی شهر( 
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  تفصیلی شهر سراب دوره -ن مغایرت هاي اساسی در طرح جامعتعیی  -1- 2
دستور العمل نحوه تعیین آستانه هاي مغایرت اساسی طرح هاي توسعه و عمران شهري به استناد ماده بر اساس 

آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح هاي  44قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري و در اجراي ماده  2

و تبصره یک 1378اي و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب  عمران محلی، ناحیه اي، منطقهتوسعه و 

 :شهر  سراب دوره به شرح زیر است هاي مغایرت اساسی آن، آستانه

  سازمان فضائی شهر-الف
   زي شـهر  تغییر عملکرد محدوه مرکزي شهر و یا حذف عملکرد آن که در طرح پیشنهادي تحت عنوان محـدوده مرکـ

  ) .پیرامون مسجد جامع و بازار شهر(معرفی شده است 

      بر اساس طرح پیشنهادي شهر سراب دوره به دو محله تقسیم شده است و هر گونه تغییـرات کـالن در مـرز و تعـداد

مغایرتهاي محله ها و مراکز آنها و همچنین تغییر عملکرد معابر تعیین کننده مرز این محله ها که موقعیت آنها در نقشه 

  .اساسی تعیین شده است، مغایرت اساسی محصوب می شود 

 هرگونه ایجاد معبر شریانی جدید در داخل محله ها مغایرت اساسی است.  

     ایجاد، تغییراساسی و جابجایی سایت اداري و مجموعه ورزشی ، آموزشی و خدمات مقیاس شـهري پیشـنهادي غـرب

 .شهر مغایرت اساسی است

 ربري حـرایم حفـاظتی و کـاربري گردشـگري و توریسـم پیشـنهادي داخـل نقشـه کـاربري اراضـی           هر گونه تغییر کا

 .. پیشنهادي شهر مغایرت اساسی است

 هاي پیشنهادي در داخل محدوده شهر به کـاربري صـنایع کارگـاهی نیمـه مـزاحم و یـا        ي کاربري تغییر کاربري کلیه

 ..  مزاحم مغایرت اساسی است

   تفصیلی شامل مقـدار  -در کلیات جدول ضوابط عمومی تراکم ساختمانی پیشنهادي طرح جامعایجاد تغییرات اساسی

 ..تراکم ساختمانی و سطح اشغال بنا و حد نصاب مساحت قطعات تفکیکی مغایرت اساسی است

 هاي  پیشنهادي مقیـاس ناحیـه اي و شـهري کـه در نقشـه مغـایرت هـاي اساسـی         تغییر و حذف و جابجائی کاربري

  .آنها مشخص شده است ممنوع می باشد موقعیت 

       هر گونه تغییر درمحدوده مرکزي شهر که به عنوان محدوده نیازمند طرح ویژه معرفـی شـده اسـت ، قبـل از تهیـه و

  .تصویب طرح ویژه ، مغایرت اساسی می باشد 

  احتماالت جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیري شهر  -ب
  معین شده است ، مغایرت اساسی محسوب می گردد 1408ل تفصیلی که سا –تغییر درسال افق طرح جامع. 

  درصد براي سال افق در نظر گرفته شده است مغایرت اساسـی   7/1تغییر در میزان نرخ رشد جمعیت شهر که معادل

  .محسوب می گردد
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        تغییر کاربري سایت اداري و خدمات عمومی مقیاس شهري سمت غـرب و همچنـین تغییـر کـاربري سـایت آمـوزش

یقات و فن آوري ، مصلی و مجموعه فرهنگی هنري مقیااس شهري به کاربري مسکونی و افـزایش محـدوده شـهر ،    تحق

تغییر در ساختار جدول تراکم ساختمانی ، تغییرات حدنصاب تفکیک کاربري مسکونی شـهر ، تغییـرات حـداقل سـرانه     

ربري مسکونی کـه منجـر بـه تغییـر در ظرفیـت      فضاي باز کاربري مسکونی و تغییرات در سطح اشغال و  استقرار بنا کا

  .جمعیت پذیري شهر می شود ،ممنوع است 

  جهات و حدود کلی توسعه  -ج
           خط محدوده شهر در نقشه کاربري اراضی پیشـنهادي تـدقیق و تثبیـت شـده اسـت ، لـذا تغییـر کلـی در محـدوده

محـدوه پیشـنهادي و بـدون فاصـله ،      شهرمغایرت اساسی محسوب می گردد اما تدقیق در حد یک پالك در لبـه هـاي  

  .مغایرت اساسی محصوب نمی شود 

     در نقشه حریم شهر موقعیت خط حریم و پهنه هاي عملکردي آن مشخص شده است لذا تغییـر در شـکل و مسـاحت

نـه  هاي حریم و ضوابط استقرار فعالیت درآنها مغایرت اساسی می باشد اما تـدقیق په  حریم شهر و تغییر و جابجائی پهنه

  .هاي مذکور مغایرت محصوب نمی شود 

     محدوده روستاهاي حسیوند در شرق حریم و ریقان در غرب حریم  که در داخل حریم پیشـنهادي شـهر سـراب دوره

واقع شده اند ، بر اساس طرح هادي روستایی مصوب و  مختص آنها  که توسـط بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی اسـتان       

مذکور با توجه به تاثیرات کالبدي در سطح و  لرستان تهیه و تصویب شده است ، می باشد لذا تغییر محدوده روستاهاي

  . عملکرد حریم شهر مغایرت اساسی می باشد

  سطوح و سرانه هاي کاربري هاي شهري  -د
 کاربري هاي خدماتی طرح جامع شهر شـامل سـرانه اداري ، ورزشـی ، آموزشـی ، فرهنگـی ،  مـذهبی و         تغییر سرانه

مقـدار آسـتانه   . اربري اراضی پیشنهادي مقدار آنها تعیین شده اسـت   جدول سطوح و سرانه هاي ککه در  فضاهاي سبز

  .درصد می باشد  10قابل قبول تغییرات سرانه خدمات مذکور دامنه 

              تغییر کاربري تپه تـاریخی موجـود در جنـوب و جنـوب شـرقی شـهر ،محـدوده گردشـگري جنـوب شـهر ، منطقـه

فضـاهاي سـبز عمـومی و پارکهـاي موجـود و پیشـنهادي شـهر         پیشنهادي براي احداث دریاچه آبی جنوب شهر و کلیه

  .ممنوع و مغایرت اساسی می باشد

        کلیه مغایرت هاي اساسی، پس ازبررسی در کارگروه امور زیر بنـایی و شهرسـازي و تصـویب شـوراي برنامـه ریـزي و

 ..توسعه استان در شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران بررسی و تصمیم گیري می گردد
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  اراضی پیشنهادي طرح مربوط به کاربريمقررات  و ضوابط -2- 2

  کاربري مسکونی ضوابط احداث بنا در - 2-2-1

با توجه به اینکه عملکرد .  استفاده از آنها مسکونی استي  عملکرد اصلی اراضی منطقه مسکونی و نحوه

که با عملکرد مسکونی از این رو عملکردهاي دیگري ،  مسکونی در مجاورت خود به فضاهاي خدماتی جانبی نیاز دارد

  .  شود توانند ایجاد شوند که از آنها به عنوان عملکردهاي مجاز یاد می نیز در این منطقه میسازگار باشند 

  موارد استفاده از زمین-2-2-1-1

  استفاده هاي مجاز

طبق ضوابط مندرج در مبحث ضوابط و مقررات کاربري  اي استقرار خدمات با عملکرد محله مسکونی ي منطقه در

  :است مجاز ذیل شرح بهمربوطه در همین گزارش و با نظر دستگاه مربوطه 

 طرح پیشنهادي يها تراکم براساس مسکونی هاي احداث ساختمان .  

 متـر  12 عـرض  بـا  معـابر  جـوار  در و شـهرداري  و مربوطه صنف تأیید و نیاز براساس اي ایجاد واحدهاي تجاري محله 

  .سازگاري فعالیت تجاري با سایر فعالیت هاي تجاري مجاور و تر بیش

 مهدکودك و کودکستان و دبستان(هاي پیش دبستانی  احداث آموزش. (  

 خانواده تنظیم و بهداشت مرکز اي، احداث درمانگاه محله .  

  10+ایجاد مراکز خدماتی نظیر پست بانک ، خدمات کامپیوتري، پلیس .  

 کوچک بازي زمینهاي( اي محله مقیاس در ورزشی هاي باشگاه ورزشی عمومی و خصوصی و زمین احداث( .  

  پست، امور مشترکان تلفن همـراه، فـروش روزنامـه و مجلـه    (احداث واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی مانند دفاتر( ،

  . پزشکان مطب و زنانه يها آرایشگاه

  عمومی سبز گذرهاي و اي حلهم) پارك(ایجاد فضاي سبز به صورت بوستان .  

 هاي تنظیم فشار گاز، آب وفاضالب، سرویسهاي عمومی بهداشتی احداث تأسیسات شهري مانند ایستگاه.  

 هاي جمع آوري زباله احداث تجهیزات شهري مانند ایستگاه.  

  مربوطه ضوابط طبق اي محله مقیاس دراحداث پارکینگ.  

 از خـاص  ي اسـتفاده  نـوع  آن ضـوابط  برابر باید ها فضاي باز در هر یک از پالكارد فوق سطح مو ي کلیه در :1ي تبصره 

  .گردد رعایت باید مسکونی ي حوزه ضوابط خاص، ضوابط نداشتن صورت در و اراضی،
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 هر به فعالیت اتمام از پس است، انجام حال در مجاز غیر يها هاستفاد مسکونی ي منطقه در که مواردي در :2ي تبصره 

  .شود می تبدیل مسکونی کاربري به آن کاربري محل، ترك یا و اجاره پایان از پس یا دلیل

 درصـد از سـطح    30مترمربع و نباید بـیش از  30زیربناي واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی حداقل  سطح :3ي تبصره

  .اشغال مجاز بنا باشد

 ایجـاد  مشـترك  صـورت  بـه  و مسـکونی  ي منطقـه  در خـانگی  مشـاغل  به مربوط واحدهاي که مواردي در :4ي تبصره 

  .به معابر و به فضاي باز قطعه زمین باشد مستقیم دسترسی از برخوردار باید مسکونی فضاهاي شود، می

  مشروط هاي  استفاده-2-1-1-2

درصورت دریافت مجـوز تغییـر کـاربري از مراجـع      نیمسکو ي در منطقه ناحیه ايو  يا استقرار خدمات با عملکرد محله

  .  مجاز استذیربط 

جهت تشویق مالکین امالك داراي ارزش تاریخی امکان استقرار کاربري هاي گردشگري و فرهنگی با همـاهنگی  : تبصره

 . اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان و طرح در کمیسیون ماده پنج استان مقدور می باشد 

  ممنوع هاي  استفاده-2-1-1-3

در استفاده هاي مجاز و مشـروط   از موارد مطرح شده دیگري غیر ي هرگونه استفادهو  عملکرد شهري استقرار خدمات با

 .  ممنوع است مسکونی ي در منطقه

بـه هـر    فعالیـت پـس از اتمـام   ،  مجاز در حال انجام است غیر هاي هاستفاد نیمسکو ي که در منطقه يدر موارد: تبصره 

  .  شود می تبدیل نیمسکو يآن به کاربر يکاربر،  ترك محل یااجاره و  یانپس از پا دلیل یا

  
تراکم ساختمانی ، سطح اشغال بنا ، تعداد طبقات و حداقل مساحت واحد مسکونی -2-2-1-2   

ضوابط عمومی تراکم ساختمانی ، سطح اشغال بنـا ، تعـداد طبقـات و حـداقل مسـاحت واحـد مسـکونی در شـهر         

  .می باشد  3مساحت قطعه ي تفکیکی به شرح جدول  سرابدوره با توجه به عرض معبر و
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پالكو مساحت  ضوابط عمومی احداث بنا با توجه به عرض گذر مجاور: 3جدول   

 

  صورت می گیرد -3-1-2-2 مالك تشخیص بافت پر بر اساس مفاد بند:  1تبصره  . 

  

  

  

 توضیحات
 

حداقل فضاي 
باز به ازاء 

متر (هر واحد 
 )مربع

حداکثر ارتفاع 
ساختمان روي 

 )متر(پیلوت 

حداکثر 
تعداد 
 واحد

حداکثر تعداد 
طبقات روي 

 پیلوت یا
 زیرزمین

حداکثر تراکم 
مجاز ساختمانی 

 )درصد(

حداکثر 
سطح اشغال 

 )درصد(

 )متر(عرض معبر 
مساحت قطعات 

 )مترمربع(

فقط در 
هاي  تفکیک

بافت پر 
موجود قابل 

 قبول است

- 7  .5 1 1 80 80 8X <  

100< A <  70  

- 10 2 2 80 80 8 X ≤ ≤12   

- 10 2 2 160 80 ≤X 12 

             

در  فقط
هاي  تفکیک

بافت پر 
موجود قابل 

 قبول است

25 10 2 2 120 60 8X <  

180 < A < 100 
25 10 2 2 120 60 8 X ≤ ≤12   

25 12  .5 3 3 180 60  ≤X 12 

       

 

25 10 2 2 120 60 8X <  

 < A 180 
25 12  .5 3 3 180 60 8 X ≤ ≤12   

25 15 6 4 240 60 ≤X 12   
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  ضوابط مربوط به امالك داراي مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک  -2-2-1-3

حاکم بر هر شهر ، مقدارحد نصاب تفکیک زمین در ... با توجه به شرایط و ویژگی هاي کالبدي ، اجتماعی ، اقتصادي و 

حوزه مسکونی ممکن ایت از تفاوت هاي قابل توجهی برخوردار باشد و تشخیص آن به عهده طرح هاي جامع ، تفصیلی و یا 

 سراب دورهحاکم بر هر شهر ... ط و ویژگی هاي کالبدي ، اجتماعی ، اقتصادي و با توجه به شرای. می باشد .... طرح هاي ویژه و 

در ... ، در این شهرتعداد قابل توجهی از امالك با مساحت کمتر از حد نصاب وجود دارند بنا به دالیل متعددي امکان تجمیع و 

این اراضی عمدتا در بافت پر .وین و ارایه نمود کوتاه مدت و میان مدت وجود ندارد و الزم است ضوابط ویژه اي براي آنها تد

اما امالك با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک موجود در محدوده بافت خالی شهر از امکان . موجود شهر قرار گرفته اند 

ی نماید تجمیع برخوردار می باشند و ارایه مجوز ساخت و ساز به آنها ، آسیب جدي به ساختار کالبدي بافت هاي جدید وارد م

بر این اساس ، دو ضابطه کلی در ارتباط با امالك داراي مساحت کمتر از حد نصاب . و خالف اصول شهرسازي می باشد 

  :تفکیک ، به شرح زیر تعریف می شود

ارایه هر گونه مجوز ساخت و ساز به امالك با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک ، در محدوده بافت خالی شهر ،  -1

  .ممنوع است 

در صورت وجود امالك با مساحت کمتر از حد نصاب تفکیک در بافت پر موجود ،ارایه مجوز ساخت و ساز به آنها -2

  .با رعایت شرایط مربوطه ، مجاز می باشد 

  :شاخص هاي تعیین محدوده بافت پر شهر به شرح زیر است 

اب تفکیک در محدوده بافت پر شهر ، بنا به از آنجا که ارایه مجوز ساخت و ساز در امالك با مساحت کمتر از حد نص

شاخص هاي تعیین محدوده بافت پر (( دالیلی الزم است که ارایه شود ، لذا مهمترین عامل که در این ضابطه باید تدقیق شود 

ي بر این اساس می توان گفت که صدور مجوز در امالك داراي مساحت کمتر از حدنصاب تفکیک ، فقط برا.می باشد )) شهر 

بناها و اراضی موجود درمحدوده بافت پر شهر که حداقل داراي یکی از شروط زیر باشند، قابلیت اعمال داشته و بکارگیري آنها 

  : درباره سایر اراضی مطلقاَ ممنوع است

  : شاخص هاي تعیین محدوده بافت پر شهر عبارتند از 
حــداقل از ســه طــرف توســط اراضــی خــالی در داخــل محــدوده مصــوب کــه در وضــع موجــود ) الــف

  .هاي موجود محصور شده باشند ساختمان
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اراضی خالی موجود در داخل محدوده مصوب که از دو طرف توسط بنا و از دو طـرف توسـط معـابر    ) ب
 .موجود محصور شده باشند

اراضی خالی موجود در داخل محدوده مصوب که از یـک طـرف توسـط بنـا و از سـه طـرف توسـط        ) ج
 .حصورشده باشندمعابر موجود م

اراضی که سابقه ي نوسازي و یا پروانه ي سـاختمانی در زمـان قبـل از ابـالغ طـرح جـامع مصـوب        ) د
  .داشته باشند

اراضی خالی و امالك موجود در داخل محدوده مصوب کـه تـا زمـان قبـل از ابـالغ طـرح تفصـیلی         -ح
  .مصوب داراي سند ثبتی می باشند 

مترمربع باشد و صدور هر گونـه مجـوز سـاخت و سـاز بـر روي اراضـی بـا         70از حداقل مساحت قطعه نباید کمتر -

  .متر مربع ممنوع است 70مساحت کمتر از 

مترمربـع کـه داراي سـند    70متـر مربـع و مسـاوي و بیشـتر از     150صدور مجوز بر روي اراضی با مساحت کمتر از -

 .یه اندازي امکانپذیر می باشدثبتی می باشند با رعایت ضوابط طرح مصوب و حرایم اشرافیت و سا

مترمربع باشد، می بایست با امالك مجـاور خـود تجمیـع و یـا توسـط شـهرداري تملـک         70قطعاتی که مساحت آنها کمتر از -

  گردیده و براي خدمات عمومی نیازمند مساحت کم ، مورد استفاده قرار گیرند

  

   تفکیک ضوابط - 2-2-1-4
شهر صورت می گیرد و منجر به شکل گیري حداقل دو قطعه مـی گـردد   هر گونه تفکیک اراضی که در سطح  -

مربوطه تهیه گردیده و به تأییـد شـهرداري برسـد و حـق و حقـوق      هاي  باید نقشه) اعم از عرصه و یا اعیانی ( 

  .  پرداخته شود شهرداري

 مربوطـه  ي صـالح مراجـع ذ مترمربع باشد باید به تأیید  2000چنانچه اراضی تفکیکی داراي مساحت بیش از  -

  .  برسددر استان 

تهیه شده و بـه تصـویب دفتـر فنـی      1391طرح هاي تفکیکی شهرداري که تا قبل از تابستان  ي کلیه:تبصره  -

جانمایی نشده اند ، بـا تاییـد   تفصیلی –طرح جامع استانداري رسیده اند و در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي 

  . دبیرخانه کمیسون مالك عمل خواهند بود 

  .درصد می باشد 10رانس با تلوو متر مربع   180حوزه مسکونی حداقل مساحت قطعات تفکیکی در  -

  .  برابر عرض آن بیشتر باشد3طول قطعات نباید از  -
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 . متر است 8تفکیکی در حوزه کاربري مسکونی حداقل عرض هر قطعه ي  -

  .  شود حد نصاب تفکیک قطعات پس از رعایت معبرهاي اصالحی محاسبه می -

جنـوبی و در اولویـت   -صـورت شـمالی  ه محور طولی قطعات در اولویت اول باید ب،  تفکیکی هاي طرحدر تهیه  -

  .  درجه جنوب غربی باشد 25درجه جنوب شرقی تا  25دوم حداکثر چرخش آن تا 

 ، مگر آنکه شیب زمین و جهـت دفـع آبهـاي    غربی ممنوع است-طولی شرقیتفکیک زمین به قطعات با محور  -

در هر صـورت رعایـت اشـرافت و سـایه     . غیر از آن وجود نداشته باشد  سطحی به نوعی باشد که امکان دیگري

 .اندازي نسبت به پالکهاي مجاور، الزامی است 

سایه اندازي و دید و منظر و همـاهنگی بـا   در تفکیک زمین بایستی کلیه ي مسایل مربوط به اشرافیت از لحاظ  -

 .بافت همجوار باید رعایت گردد 

 . ها رعایت گردد در تفکیک اراضی ، باید ضوابط ومعیارهاي مربوط به اصالح معابر و دوربرگردان -

بایـد براسـاس قـوانین     اندر صورت قطع اجباري درخت. تفکیک اراضی نباید موجب از بین رفتن درختان گردد -

  1388و اصـالحیه سـال    1352الیحه ي قانونی حفظ و گسترش فضاي سـبز در شـهرها مصـوب   (( ت مقرراو 

  .اقدام شود 

هـاي شـهري    جـویی در هزینـه   هاي مسکونی که موجـب صـرفه   به منظور ایجاد قطعات بزرگ و احداث مجموعه -

  . شود تجمیع قطعات زمین بالمانع است می

قطعه و بیشتر می شوند ،  باید توسط مهندسان مشـاور معمـاري    3هاي تفکیکی که منجر به ایجاد  کلیه ي طرح -

و شهرسازي  ذي صالح و یا مهندس شهرساز با گرایش برنامه ریزي شـهري و منطقـه اي و یـا طراحـی شـهري      

 .انجام شود

کـه   مترمربع2000از  مترمربع و همچنین اراضی کمتر 2000بیش از اراضی داراي وسعت  کلیه ي طرح تفکیکی -

 .به احداث معبر شود باید به تایید در مراجع ذیربط برسند منجر 

مترمربع چنانچه منجر به ایجاد معبر جدید و یـا تغییـر کـاربري نگـردد بـا       2000تفکیک اراضی با مساحت زیر  -

 .رعایت سایر ضوابط مربوطه توسط شهرداري قابل تفکیک می باشد

ار می گیرند مالك عمل مساحت قبل از تعـریض  در خصوص تفکیک پالك هاي مسکونی که در طرح تعریض قر -

 .ملک می باشد

هاي تفکیکی باید کلیه ي حرایم مربوط به تاسیسات و تجهیزات زیربنایی ، خطوط انتقـال آب و   در تهیه ي طرح -

 .رعایت گردد... ها و آن ها و  برق و گاز ومسیل
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الکیتی با کاربري مسکونی که مساحت آنهـا  قانون زمین شهري ، در تفکیک قطعات م 15و  14با استناد به ماده  -

متر مربع و بیشتر می باشد ، مالک موظف است که عالوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداري قرار مـی  1000

 .دهد ، سطوح خدماتی مورد نیاز را بر اساس ضوابط طرح تفصیلی به شهرداري واگذار نماید

منـوط بـه پرداخـت حـق و حقـوق شـهرداري بـر اسـاس مـاده            انجام هر گونه تفکیک در داخل محدوده شـهر ،  -

 .شهرداري ها ، به صورت زمین و یا معادل ریالی آن می باشد  101اصالحی  قانون 

در جهت  جلوگیري از خرد شدن قطعات مالکیت واقع در بـر معـابر ، تفکیـک واحـد هـاي تجـاري فاقـد ارزش         -

 .عه مالکیت  ساخته شده ممنوع می باشد تاریخی و معماري که مجزا از بناهاي اصلی یک قط

در تفکیک قطعات،ایجاد قطعات مالکیتی که بناي آنها مشرف به فضاي آزاد قطعه ي مالکیت مجاورنـد ، ممنـوع    -

 می باشد 

   .تفکیک اعیانی مشروط به رعایت موارد ذیل است: تفکیک اعیانی -ب
  .  باشد رخوردارب از ورودي جداگانه مسکونی باید هر واحد  -

  .  ساختمان هاي مشاعی واحدها از دسترسی به بخش  ي کلیه برخورداري  -

 .  مترمربع تقلیل یابد 60مساحت واحدهاي مسکونی نباید به کمتر از  -

 .  ممنوع است،  مترمربع شود 60هرگونه تفکیک که منجر به ایجاد واحدهاي مسکونی کمتر از  -

 .  ها ممنوع است مسکونی و آپارتمانهاي  عمشاع مربوط به مجتمهاي  هر گونه تفکیک محوطه -

 

   نحوه ي استقرار ساختمان در زمین -2-1-5

غربی در غـرب پـالك مطـابق     –هاي شرقی  جنوبی در شمال پالك و در واحد -هاي شمالی  نحوه استقرار بنا در واحد

 .تصویر ذیل می باشد

  هاي شمال پالك و در واحدجنوبی در  - هاي شمالی  نحوه استقرار بنا در واحد:  3تصویر 

 غربی –شرقی  
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  ضوابط اشرافیت -2-2-1-5

 حد از اینکه نمود مگر احداث مجاور مالکیت به مشرف پنجره توان نمی ساختمان خارجی سطوح از یک هیچ در -

 تمام کف از باالتر سانتیمتري 170ارتفاع تا ها پنجره نیز طبقات در و باشد تر عقب متر2 حداقل مجاور مالکیت

 سانتیمتر 170 از باالتر ارتفاع از باشد و غیرشفاف مصالح از یا و مشجر شیشه داراي و) ثابت( شده ، بدون بازشو

 .  باشد داشته بازشو تواند می

 یـک  از یکـدیگر ، از  مستقل مسکونی واحد دو که صورتی در آپارتمانی مناطق و مسکونی يها مجتمع کلیه در -

 حالـت  این در. باشد  متر4یکدیگر حداقل  مقابل هاي پنجره فاصله بایست می کنند می نورگیري خلوت حیاط

 داراي و) ثابـت ( بازشـو  بایسـت بـدون   می تمام شده کف از باالتر سانتیمتر 170 ارتفاع تا ها پنجره کماکان نیز

 .  باشند مشجر شیشه

 –غربـی و شـمالی    –هاي بناهـاي همجـوار بـا محورهـاي شـرقی       ها و بالکن ها ، تراس ضروري است کلیه باز شو -

سـانتیمتر ازکـف    170متر با استفاده از مصالح غیر شفاف مانند شیشه مات تا ارتفاع  30جنوبی با عرض کمتر از 

  . ساختمان پوشیده شود 

پنجـره هـا ،    75.  1یر ، بهتر است عالوه بـر رعایـت دسـت انـداز     در صورت نورگیري دو واحد روبرو از یک نورگ -

  بازشوها نیز به صورت ضربدري اجرا گردند

  سایه اندازي-2-2-1-6 

ترین متاثر از شرایط اقلیمی ازپایین درجه 45فضایی است فرضی که بین سطح زمین و سطح ساختمان، با زاویه  -

 . گیردنقطه بر مجاور ساختمان به سمت جنوب قرار می

 – جنـوبی، شـرقی   -شمالی( متصل پالك طول درصد40از  بیشتر ارتفاعی تواند نمی قطعات کلیه در بنا احداث -

 متصـل  طول پـالك  درصد40 میزان به رسیدن تا بایستی طبقات احداث صورت در و باشد داشته را آن )غربی

 .بماند آزاد خورشید تابش درجه45 زاویه تا نماید نشینی عقب

 .باشد می غربی به شرقی یا جنوبی -شمالی متصل پالك حیاط کف بنا ارتفاع محاسبه مبناي :1 تبصره -

 مالکیـت  قطعـه  دسترسی با آن دسترسی که )جنوبی( مالکیت قطعه یک مجاز ارتفاع محاسبه مبناي :2 تبصره -

 .بود خواهد مزبور مالکیت دوقطعه يها دسترسی ارتفاع متوسط باشد، ارتفاع اختالف داراي شمالی مربوطه

 خورشـید  درجـه تـابش   45 زاویه رعایت نباشد، جهت هم متصل به هم پالك دو که شرایط همه در :3 تبصره -

 .است الزامی موردنظر پالك براي
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  حریم سایه اندازي:   3تصویر 

  

  

 

  

  

  ارتفاع ساختمان ضوابط -2-2-1-7

  .متر می باشد 3و حداکثر آن  متر 80/2تا زیر سقف  ارتفاع مفید هر طبقه -

  .تعیین می شود متر3/0ضخامت سقف  -

  . متر تعیین می گردد 20/2و حداقل آن متر 40/2ارتفاع پیلوت حداکثر  -

  .می باشد متر  1ارتفاع جان پناه یا سقف شیبدار حداکثر   -

  و حیاط خلوتتهویه طبیعی ، نورگیري  ضوابط -2-2-1-8

هاي چند خانواري و آپارتمانی بایـد از نـور و تهویـه طبیعـی      هاي ارتباطی در ساختمان راهروهاي ورودي و پله -

  . برخوردار باشند 

پنـاه بـا ارتفـاع     هاي باالي همکف بدون نصب جان احداث بازشوها به حیاط ، حیاط خلوت و نورگیرها در طبقه -

 . متر ممنوع است  سانتی 90کمتر از 

هـاي مسـکونی    یی که ایجاد حیاط خلوت اجباري است رعایت مسائل عدم اشراف به پالك یا پالكها در پالك -

 . بینی تمهیدات الزم و ضوابط مربوطه الزامی است  مجاور با پیش

تمامی فضاهاي اصلی ساختمان شامل آشپزخانه ، خواب ، پذیرایی و نشیمن بایـد داراي نـور و تهویـه طبیعـی      -

 . باشند 

  . گیرهاي مرکزي تأمین جریان طبیعی هوا الزامی است در کلیه نور -
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متر مربـع بـراي    12براي یک واحد مسکونی و حداقل ) 2×  2(متر مربع 4بینی پاسیو با مساحت حداقل پیش -

در مناطق سردسـیر ، پاسـیودر وسـط پـالن تـا حـد زیـادي بـا ایجـاد          . الزامی است ) 4×  3(واحد مسکونی 2

 . انست در افزایش دماي ساختمان در زمستان موثر باشد خاصیت گلخانه اي خواهد تو

مترمربع پیش بینی نورگیري براي تأمین نور آشـپزخانه بـا    200در قطعات زمین مسکونی با مساحت کمتر از  -

غـذاخوري   نشـیمن ،   بینی نورگیر براي تأمین نور پـذیرایی ،   متر و پیش 2مترمربع با عرض حداقل  3مساحت 

  . متر الزامی است  2مترمربع با عرض حداقل  6با مساحت حداقل ها  و اتاق خواب

متـر بـا حـداقل     6مترمربع و بیشتر براي تأمین نور حـداقل سـطح    200در قطعات زمین مسکونی با مساحت  -

  . متر ضروري است  2عرض 

نماینـد   مـی در صورتی که دو واحد مستقل از یکدیگر از حیاط خلوت یا پاسیو بـه صـورت مشـترك نـورگیري      -

متر بـا رعایـت حـریم     b (3(متر و حداقل عمق پاسیو 4یکدیگر حداقل ) a(هاي مقابل  الزم است فاصله پنجره

 . اشرافیت تعبیه گردد 

 

  هاي مشترك بین دو واحد مسکونی ها وعمق پاسیو حداقل فاصله بین پنجره: 4تصویر 

 

کـه از حیـاط خلـوت یـا پاسـیو        طبقه ، در صـورتی هاي بیش از یک  در کلیه حاالت فوق و ساختمان: تبصره  -

  . شود رعایت حریم اشرافیت براساس همین ضوابط الزامیست  گیري می نور

در . بینـی گردیـده اسـت     هاي تا حداکثر سه طبقه روي پیلوت پـیش  مساحت و ابعاد نورگیرها براي ساختمان -

مترمربـع بـه مسـاحت نـورگیر اضـافه       3اضـافه   هاي بیش از ارتفاع یاد شده ، به ازاي هر طبقه مورد ساختمان

 . گردد  می

بینـی هـواکش مسـتقل     اسـتفاده از داکـت و پـیش   ) حمام ، توالت ، دستشـویی (ها  براي تهویه سرویس: تبصره - 

  باشد مجاز می
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  تأسیسات روي بام مربوط به فضاها و ضوابط -2-2-1-9

  . شود  محسوب نمی نیو تراکم ساختما جزو زیربنا) خرپشته(پله ي بام  مساحت راه -

و درصورت وجـود آسانسـور تـا زیـر سـقف      ) سقفروي از کف تا (متر  6/2حداکثر ارتفاع مجاز براي خرپشته  -

  . باشد  میمتر 6/2

  . متر از لبه ي بام انجام پذیرد 2ها باید حداقل به فاصله  نصب تأسیسات روي بام  -

 . جزء ارتفاع ساختمان نبوده و مشمول رعایت حریم سایه اندازي نمی گردد ) سرسرا(ارتفاع اتاقک پله  -

  پله ي فرار و آسانسور  ضوابط -2-2-1-10

 . الزامی استروي پیلوت طبقه ي  3نصب آسانسور براي کلیه ي ابنیه ي داراي بیش از  - 

واحـد مسـکونی    4بیشتر که در هـر طبقـه داراي   و  طبقه 4نصب پله فرار براي کلیه ي ابنیه ي داراي  - 

 .الزامی استو بیشتر وجود داشته باشد ، 

 .ها ممنوع می باشد احداث آسانسور در میان دستگاه پله - 

 .ورودي آسانسور نباید مستقیما در پاگرد راه پله باز شود  - 

 .ایجاد راه پله در فضاي آزادجهت تامین دسترسی طبقات فوقانی ممنوع است - 

 -  
  ها ها و بالکن تراسضوابط  -2-2-1-11

  .سطح سرپوشیده در طبقات غیرهمکف بنا بوده که حداقل یک طرف آن باز باشد )تراس( منظور از بالکن -

هـایی   هاي دو طرف بـاز و دو سـوم بـالکن    هاي سه طرف باز و یک دوم مساحت بالکن یک سوم مساحت بالکن -

  . گردد محسوب می )زیربنا(مانی سطح ساختکه سه طرف آنها محصور شده است جزو 

  .تعیین می گردد متر  سانتی 120 )بالکن(تراس ) کوچکترین بعد(حداقل عرض  -

  ضوابط پیش آمدگی بناها-2-2-1-12

  شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مربوط به ضوابط ارتقاء کیفـی سـیما و    25/09/87مطابق مصوبه مورخ

ممنـوع بـوده و    يشهر يدر فضاها. . . ) بالکن ، تراس و  رینظ(ها  بدنه ساختمان یآمدگ شیپمنظر شهري ، 

 يفضـاها  نیـ ا. خواهـد شـد    نیتـأم  نیاز حـد زمـ   یخارج يوارهاید ینیباز با عقب نش مهین ياحداث فضاها
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گـل و   ينگهـدار د ، یخورشـ  دیکاهش اثـر تـابش شـد   ،  يمناسب شهر يچشم اندازها تیباز جهت تقو مهین

سـوخت و  ،  ییمواد غـذا  يمحل نگهدار( يفضاها به عنوان انبار نیاز ا يوده و بهره بردارو موارد مشابه ب اهیگ

 . و خشک نمودن البسه ممنوع است . . . ) 

 ایـ از نمـا   هیـ ابن يو نوسـاز  بیـ در هنگـام تخر  نیموجود بدنه ساختمانها از حـد زمـ   يهایآمدگ شیپ یتمام 

 . شوند  یجداره ساختمان حذف م

  قطعه مالکیـت حـداکثر تـا    ) فضاي باز(پیش آمدگی بنا در کلیه ي طبقات فوقانی در سمت منتهی به حیاط

گـل و   ينگهـدار د ، یخورشـ  دیکاهش اثر تابش شـد ،  يمناسب شهر يچشم اندازها تیجهت تقومتر  20/1

 . با رعایت ضوابط ایمنی و اشرافیت مجاز است و موارد مشابه  اهیگ

 سـاختمان بـه عنـوان بـاران     ) پایـانی (سانتی متر در سقف طبقه ي فوقانی  60ه میزان احداث پیش آمدگی ب

 . درجه نسبت به همسایه ها مجاز است  45گیر با رعایت زاویه ي پخ 

 

  پیلوتضوابط  -2-2-1-13
 .متر می باشد 40/2متر و حداکثر20/2ارتفاع پیلوت تا زیر سقف آن حداقل  -

جـزء تـراکم   ) متـر تجـاوز نکنـد    40/2در صـورتی کـه ارتفـاع آن تـا زیـر سـقف از       (سطح زیر زمین وپیلـوت   -

ساختمانی محسوب نگردیده ولی در محاسبات زیربنـا، عـوارض و سـایر حقـوق شـهرداري و دولتـی محاسـبه        

  . خواهد شد

  . باشدباالتر  سانتیمتر 20 تا تواند ارتفاع کف پیلوت از سطح حیاط حداکثر می -

  . احداث پله ، موتورخانه و آسانسور در پیلوت بالمانع است -

هـر واحـد    يمترمربـع بـه ازا   6در صورت تأمین پارکینگ براساس ضوابط مربوطه احداث انبـاري تـا حـداکثر     -

  .بالمانع استمسکونی 

 . بالمانع استبه اندازه میزان سطح اشغال مجاز ، احداث زیرزمین   -

بناهاي مسکونی صرفاً به عنوان موتورخانه، انباري و پارکینگ مجـاز و احـداث    وت دراستفاده از زیرزمین یا پیل -

  . ممنوع است در پیلوت ساختمانواحد مسکونی 

احداث پیلوت ویا زیرزمین در قسمتهاي مختلف شهر به تشخیص شهرداري بوده و این موضوع متـاثر از عمـق    -

هاي مجاور خواهد بود و بهتـر اسـت در هـر    گیري در پالكهاي زمین و سابقه بهره  آبهاي زیرزمینی، نوع الیه

  .شودهاي زیرزمین یا پیلوتی در طول گذر استفاده می گذر جهت هماهنگی سیماي شهر از یکی از حالت
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  ...هاي نشیمن و  راه پله و اتاق-2-2-1-14

  . متر باشد  5/2متر و عرض مفید آن نباید کمتر از  9مساحت مفید هر اتاق قابل سکونت نباید کمتر از  -

 . متر تعیین می شود  30/2متر و حداقل ارتفاع آن  20/1*1سطح مفید سرویس بهداشتی حداقل  -

 . متر تعیین می شود  30/2متر و حداقل ارتفاع آن  60/1*2سطح مفید گرمابه حداقل  -

 . متر می باشد  1سانتی متر و حداقل طول آن  27سانتی متر ، عرض آن حداقل  20فاع هر پله حداکثر ارت -

 . متر می باشد  30/2ارتفاع کف هر پله تا زیر سقف حداقل  -

پـاگرد اصـلی پلـه    ) واحد مسکونی در هر طبقـه  3طبقه و کمتر از  5هاي زیر  در ساختمان(حداقل عرض مفید -

 متر می باشد20/2متر و حداقل طول مفید آن  10/1عیمتر و پاگرد فر 20/1

 . سانتی متر می باشد  80حداکثر ارتفاع نرده راه پله  -

  ضوابط آپارتمان سازي-2-2-1-15

  :بررسی برخی تعاریف و مفاهیم مرتبط با آپارتمان سازي 
  .واحد و بیشتر باشد اطالق می شود 10به مجموعه مسکونی که داراي حداقل : آپارتمان -

  .فضاي اشتراکی جهت تجمع در طبقه همکف آپارتمان که در ارتباط مستقیم با ورودي است: البی -

  .سالن چند منظوره جهت اجتماع ساکنین مجموعه آپارتمانی: سالن اجتماعات -

فضـایی قابـل سـکونت مجهـز بـه آشـپزخانه و       (فضایی در طبقـه همکـف جهـت اسـکان سـرایدار      : سرایداري -

  .زء مشاعات و تراکم ساختمانی محاسبه می گرددسطح مورد نظر ج) سرویس

متر مربع مساحت به ازاي هر واحد،جهت نگهداري اثاثیـه و لـوازم منـزل در طبقـه      3فضایی با حداقل : انباري -

  .)انباري واحدها نباید به صورت اشتراکی تاًمین گردد(همکف یا زیر زمین 

همچنـین فضـاي حـریم ورودي واحـدها در      فضاي تقسیم کننـده در قسـمت ورودي سـاختمان و   : پیش فضا -

  .طبقات

  .اتاقک جهت خشک کردن لباس در هر واحد آپارتمان: فضا خشک کن -

  .ها و کانالهاي تاٌسیسات و کانال هواکش سرویسها وآشپزخانه در طبقات محل عبور لوله: داکت و رایزر -

  .جهت دسترسی به پارکینگ زیرزمین% 15سطح شیب دار با حداکثر شیب : رامپ -
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متر مربع که مستقیماً بـا آشـپزخانه    5/1فضاي مشرف به فضاي باز عرصه با مساحت حداقل : بالکن آشپزخانه  -

  .در ارتباط باشد

  .کانال هدایت کیسه زباله از طبقات به مخزن زباله در همکف: شوت زباله -

  : ضوابط پیشنهادي آپارتمان سازي
  .آپارتمان الزامی استرعایت کلیه مباحث مقررات ملی مرتبط با طراحی  -

  .متر مربع می باشد 65حداقل هر واحد مسکونی به صورت مفید  -

  .متر الزامی است 3پیش بینی انباري به ازاي هر واحد حداقل  -

متـر مربـع    50هاي داراي ده واحـد مسـکونی و بیشـتر بـه مسـاحت حـداکثر        احداث سرایداري جهت مجتمع -

  .الزامی است

متـر مربـع در    3واحد مسکونی و بیشتر به ازاي هـر واحـد مسـکونی     10داراي هاي  احداث البی براي مجتمع -

متـر مربـع    30به طور مثال براي مجموعه ده واحدي باید البی به مساحت حـداقل  .(طبقه همکف الزامی است

  )در نظر گرفته شود

  .ستواحد و بیشتر به تناسب جمعیت ساکن الزامی ا 20هاي  احداث سالن اجتماعات براي مجموعه -

طراحی ورودي اصلی ساختمان باید به صورت مجزا از فضاي پارکینگ و در ارتباط مستقیم با البـی و دسـتگاه    -

  .پله باشد

  .دسترسی به فضاي آزاد آپارتمان براي کلیه واحدها امکان پذیر باشد -

هـاي   هلـذا طراحـی محوطـه و فضـاي آزاد در نقشـ     . فضاي آزاد باید به فضاي سبز اختصاص یابـد % 50حداقل  -

  .معماري الزامی است

و با تعیین نـوع مصـالح    1:50هاي معماري، طراحی نماي آپارتمانها در گذرهاي اصلی باید در مقیاس  در نقشه -

  .و رنگ باشد

  .اجراي نماهاي جانبی مشرف به معابر و پالکهاي مجاور الزامی است -

نورگیرهـاي مشـترك بایـد داراي خاصـیت      ها ،مصالح مصرفی در نما و سقف نهایی دیوارها و در کلیه آپارتمان -

  .عایق حرارتی و صوتی مناسب باشد

  .ایجاد ناودانی و مجاري آبرو در معابر عمومی تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد -

  . تعبیه لوله بخاري دردیوارهاي جانبی و نما ممنوع است و باید در نقشه تاٌسیسات پیش بینی شود -
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طبقه مسکونی و بیشتر و یا روشهاي مناسب انتقـال زبالـه پیشـنهاد     5هاي  آپارتمانپیش بینی شوت زباله در  -

  .می شود

بـا رعایـت مشـرفیت، سـایه انـدازي و      (پیش بینی اتاقک جهت استقرار کولرها یا دیگر تاٌسیسات بـر روي بـام    -

  .الزامی است) ارتفاع مجاز و حفظ سیماي شهري

  .یا کباب پز در هر واحد آپارتمانی پیشنهاد می گردد طراحی تراس به عنوان فضاي خشک کن لباس و -

  .در هر واحد آپارتمان الزم است محل کنتور برق و آب و گاز مجزا پیش بینی شود -

  .در کلیه ساختمانها، پیش بینی صندوق پستی ضروري است -

د در مــور.رعایــت ضــوابط آتــش نشــانی و تعبیــه تجهیــزات آتــش نشــانی در کلیــه ســاختمانها الزامــی اســت -

  .طبقه مسکونی و باالتر استعالم از آتش نشانی الزامی است 4ساختمانهاي داراي 

 .طبقه روي پیلوت و بیشتر الزامی است 3نصب آسانسور در ساختمانهاي مسکونی  -

  :احداث پلکان اضطراري با فاصله مناسب از پلکان اصلی براي ساختمانهاي با مشخصات ذیل ضروري است -

  .متر و بیشتر 5/17بیشتر با ارتفاع طبقه و  6بناهاي ) الف

  .واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه 4طبقه با تعداد  5بناهاي ) ب

  .واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه 4طبقه با تعداد  4بناهاي ) ج

  .واحد مسکونی و بیشتر در هر طبقه 6طبقه با تعداد  3بناهاي ) د

  .طبقهواحد در هر  10طبقه با تعداد  2ساختمان ) ه

  .در ساختمانهاي داراي بیست واحد و بیشتر،احداث فضاي بازي و تفریح کودکان الزامی است -

  .رعایت حرایم سایه اندازي و اشرافیت الزامیست -

عمـل   4سانتیمتر باشد و بـه فراخـور افـزایش واحـدها طبـق جـدول        110عرض پله در آپارتمان باید حداقل  -

 .شود

  ها تمانتعیین عرض پله در آپار:  4 جدول

  عرض پله  تعداد واحدهاي باالي همکف
  سانتی متر110  4
  سانتی متر120  8-5
  سانتی متر130  12-9

  سانتی متر140  به باال 12
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در صورتیکه در یک پاگرد بیش از یک درب واحد باز می شود، طراحی پـیش فضـاي ورودي بـراي هـر واحـد       -

  .الزامی است

مقررات ملی سـاختمان مـی بایسـت    15و مطابق مبحث . پاگرد پله باز شودورودي آسانسور نباید مستقیماً در  -

  .فضاي مناسب بعنوان پیش فضاي آسانسور بصورت جداگانه تعبیه گردد

  .مطابق ضوابط آتش نشانی احداث آسانسور در میان دستگاه پله ممنوع می باشد -

هاي اختصاصـی و عمـومی    ارکینگرعایت کلیه ضوابط تامین پارکینگ در بخش مسکونی و ضوابط مربوط به پ -

 .هاي انتظار الزامی می باشد و پارکینگ

کانال کشی و احداث کولر در سطوح قابل رویت مجاز نمی باشد و محل کلیه ي تاسیسات ماننـد کـولر و بـرج     -

در سطوح قابل رویت بنا کانـال کشـی   .باید از دید عموم و مالکیت هاي مجاور محفوظ باشد ... خنک کننده و 

 .د با نماسازي پنهان گرددبای

 .طبقه نصب برق گیر و اتصال به زمین آن طبق ضوابط فنی الزامی است 5در بناهاي بلند مرتبه و با بیش از  -

سـقف و بیشـتر بایسـتی ضـوابط و      4در طراحی و اجراي بناهـاي عمـومی  و همچنـین بناهـاي مسـکونی بـا        -

بط و مقررات ایمنی کـه توسـط مراجـع ذیصـالح ارائـه      مقررات اداره آتش نشانی  و خدمات ایمنی و سایر ضوا

 .می شود و همچنین رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی الزامی است

مترمربـع و بیشـتر اجـراي سیسـتم لولـه       200طبقه و بیشتر  و بناهاي تجاري  4در کلیه ي بناهاي مسکونی  -

ورودي بنا با امکـان آبگیـري و آبـدهی     کشی و تعبیه مخزن ذخیره ي آب،جهت اطفاء حریق در مجاورت درب 

 .به خودروهاي آتش نشانی الزامی است

احداث دکمه ي فشار و یا سنسورهاي حرارتی و یا دودي در آشپزخانه ي مجتمـع هـاي مسـکونی آپارتمـانی      -

 .الزامی است

یشـتر و  متـر مربـع و ب   100مترمربع بالکن بازاء هر واحد مسکونی آپارتمـانی بـا مسـاحت     6اختصاص حداقل  -

تمـام یـا بخـش مناسـبی از ایـن سـطح       ..متر مربع الزامی است  100متر مربع به ازاي واحدهاي کمتر از  3.5

 .بایستی در مجاورت آشپزخانه به منظور استفاده در مواقع آتش سوزي در نظر گرفته شود
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  ضوابط تراکم تشویقی براي تجمیع قطعات-2-2-1-16

به منظور تشویق به تجمیع قطعات در هنگام نوسازي و براي دستیابی به الگوي مناسب تر قطعـه بنـدي بافـت اعمـال     

در چار چوب جداول تنظیم شده طرح تفصیلی مصـوب پیشـنهاد   ) اضافه بر تراکم مصوب طرح تفصیلی( تراکم تشویقی

بافت توزیع تـراکم تشـویقی متناسـب بـا انـدازه       بر این اساس ضمن در نظر گرفتن نقش شبکه معابر در. گردیده است 

قطعه زمین تعیین می گردد و هر چه اندازه قطعه زمین تجمیع شده بیشتر باشد از تراکم تشویقی بیشـتري برخـوردار   

 . نحوه توزیع تراکم تشویقی را نشان می دهد  7جدول . خواهد بود 

  تعیین میزان تراکم تشویقی:  7جدول 

  شده مساحت قطعات تجمیع
 میزان تراکم ساختمانی تشویقی

  )مازاد بر طرح تفصیلی مصوب(
  -  مترمربع150کمتر از 

  درصد30  مترمربع 300تا 
  درصد 60  مترمربع 600تا 
  درصد 90  مترمربع و بیشتر 600

  

  احداث بنا در کاربري مسکونیمتفرقه ضوابط  -2-2-1-17
  استفاده از پیلوت و زیر زمین براي عملکرد مسکونی تحت هر شرایطی ممنوع است . 

          بالکن و پارکینگ و حیاط خلوت به شرط آنکه کلیه ي ضوابط مربـوط بـه آنهـا رعایـت شـده باشـد جـزو تـراکم

ونی کـه اسـتفاده مسـک   (ولی در زمان محاسبه زیربنا ، مساحت زیرزمین و پیلـوت  . ساختمانی محسوب نمی شود 

 . و نورگیر ، ایوان ، عوارض و حقوق شهرداري باید لحاظ شوند ) ممنوع می باشد

    احداث فضاهاي عمومی و مشترك در ساختمان مثل استخر ، سونا ، سالن انتظار به شرط آنکه مختص بـه همـان

ربنـا ، عـوارض   ولی در زمان محاسبه زی. ساختمان باشد بالمانع بوده و جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی شوند 

  . و حقوق شهرداري باید لحاظ شوند 

 و رعایت خطـوط انتقـال آب و بـرق و    . . . ها و  ها ، انهار و مسیل رعایت حریم و آیین نامه مربوط به بستر رودخانه

 . گاز در هر شرایطی الزم االجرا است 
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  ي مـذکور جـزو زیربنـا و تـراکم     در کلیه اراضی مسکونی که در آنها واحد تجاري ساخته می شود ، کاربري تجـار

 . ساختمانی محسوب می شود 

  ورودي پیاده و سواره هر ساختمانی باید جداگانه در نظر گرفته شود . 

  درصد فضاي آزاد قطعات مالکیت مسکونی باید به فضاي سبز اختصاص داده شود  50حداقل . 

 هـاي مسـکونی    هاي چند خانواري ، محوطه حیاط اختصاصی نبوده و به صورت مشـاع بـه کلیـه واحـد     در مجتمع

  . تعلق دارد 

 هـاي   هاي تلفن و ایستگاه تقلیل فشار گاز در کلیـه کـاربري   احداث ترانس و پست برق و ساختمان جهت دستگاه

  . انی و شهرداري بطور کامل رعایت گردد شهر مجاز است به شرط آنکه ضوابط ایمنی با نظر اداره آتش نش

  هر گونه تخریب اساسی و تعمیرات اساسی ساختمان بایستی با مجوز شهرداري صورت گیرد .  

          انجام تعمیرات غیر اساسی مثل گچکاري ، کاشـی کـاري ، نماسـازي ، مرمـت پشـت بـام ، کفسـازي ، تعمیـرات

مترمربـع ، محوطـه سـازي     6ت در داخل حیاط تـا حـداکثر   تاسیسات ساختمان ، حفر چاه ، احداث انباري و توال

 . داخل حیاط نیاز به کسب مجوز ندارد 

 در اینجـا  . (طبقه نصب برق گیر و اتصال آن به زمین طبق ضوابط فنی الزامـی اسـت    4هاي بیش از  در ساختمان

  ) . پیلوت هم جزو طبقه محسوب می شود

  هدایت هر گونه فاضالب به معبر ممنوع است.   

 زلزلـه   2800هایی که در شهر احداث می شوند ضمن رعایت ضوابط طرح ، می بایست آیین نامـه   کلیه ساختمان

را رعایت نمایند و شهرداري مکلف است از مالک تعهدات الزم را در زمینـه محاسـبات و نظـارت مهنـدس مـورد      

  . تایید شهرداري اخذ نماید 

  هایی که در شهر احداث می شوند ، الزامی است  کلیه ساختمانرعایت ضوابط آتش نشانی و خدمات ایمنی در .  

 طبقـه ، اعـم از مسـکونی و غیـر مسـکونی ، رعایـت ضـوابط آتـش          4هاي بیش از  در طراحی و ساخت ساختمان

  . نشانی و خدمات ایمنی الزامی است 

 نظـر گـرفتن بـرق     طبقـه ، اعـم از مسـکونی و غیـر مسـکونی ، در      4هاي بـیش از   در طراحی و ساخت ساختمان

  . اضطراري الزامی است 

 ها اعم از مسـکونی و غیـر مسـکونی ، رعایـت مباحـث بیسـت گانـه مقـررات ملـی           در طراحی و ساخت ساختمان

 . ساختمان الزامی است 
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  هاي مسکونی در ساختمانپارکینگ  ضوابط و مقررات خاص تامین-2-2-1-18

  .تعیین می گردد 6مطابق جدول هاي مورد نیاز کاربري مسکونی  تعداد پارکینگ

  ضوابط تامین پارکینگ کاربري مسکونی:   5جدول 

حداقل تعداد   معیار  عملکرد و مساحت  مقیاس  کاربري
  پارکینگ

  مسکونی

تک خانواري و چند 

  خانواري

  واحد 1  به ازاء هر واحد مسکونی 200<مساحت مفید 

  واحد 2  به ازاء هر واحد مسکونی  مساحت مفید ≤ 200

ها و  آپارتمان

  هاي آپارتمانی مجتمع

  واحد 1  به ازاء هر واحد مسکونی 150<مساحت مفید 

  واحد 2  به ازاء هر واحد مسکونی  مساحت مفید ≤150

متـر مـی    3متـر و عـرض    5بـا حـداقل طـول    مترمربع  15پارکینگ واحد سطح مورد نیاز به ازاي هر حداقل  -

  .باشد 

  . باشدمتر بیشتر  5متر کمتر و حداکثر آن نباید از  3از باید نحداقل عرض ورودي پارکینگ  -

متـر   40/2هاي مسکونی که می تواند بخشـی از پیلـوت باشـد، نبایـد بـه بیشـتر از        ارتفاع پارکینگ ساختمان -

 . تجاوز کند

متـر تعیـین    80/1و حـداقل ارتفـاع ورودي پارکینـگ     متـر  40/2و حـداکثر   متر20/2حداقل ارتفاع پارکینگ -

 . شود می

  متر مورد نیاز است 50/3براي پارکینگ معلول حداقل عرض مفید  -

 .احداث درب پارکینگ در قسمت پخ گذر ممنوع است  -

متر، در کلیه معابر شهري، بـراي قطعـات مسـکونی     5احداث بیش از یک درب ورودي سواره با عرض حداکثر  -

ورود و (متـر باشـد امکـان احـداث دو درب     25معبر  بـیش از   که عرض برِ همجوار درصورتی. ممنوع می باشد

  .متر بالمانع است5/3با عرض ) خروج

  .باز شدن درب پارکینگ به سمت بیرون ساختمان ممنوع است -

 .متر تعیین می گردد 3حداقل عرض رامپ دسترسی پارکینگ  -
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اد اتومبیـل اسـتفاده   ضوابط عرض خالص رامپ دسترسی اتومبیل به طبقـات پارکینـگ، برحسـب اینکـه تعـد      -

متر الزم می باشـد، مگـر دو راه ورود    5واحد، حداقل  25متر و بیشتر از  50/3واحد باشد  25کننده، کمتر از 

  .متر پیش بینی شود 50/3و خروج هر یک به عرض 

متـر و طـول    5واحد باشد محوطه اي به عـرض   2درمواردي که تعداد پارکینگ هاي پیش بینی شده بیش از  -

  .نگ براي مانور ماشینها باید در نظر گرفته شود پارکی

  . باشددرصد بیشتر  15در هرشرایط نباید از حداکثر شیب رامپ پارکینگ  -

  . عمومی الزامی است هاي جمعی و تأمین تهویه مناسب براي پارکینگ  -

فضـاي بـاز    متـر نباشـد و   6احداث پارکینگ در فضاي باز هر قطعه به شرط آنکه حداقل عمق حیاط کمتر از   -

مذکور مازاد بر فضاي باز  مجاز قطعه باشـد ، مـانعی نـدارد و جـزء سـطح اشـغال محسـوب نمـی شـود ولـی           

 .مشمول سایر عوارض ساختمانی می گردد

در صورتیکه مالک به دالیل فنی ذیل قادر به احداث پارکینگ در بنـاي خـود نباشـد بایسـتی عـوارض حـذف        -

هاي عمـومی صـرف مـی گـردد طبـق مقـررات بـه شـهرداري          پارکینگبراي احداث  "پارکینگ را که منحصرا

  : این موارد به شرح زیر است.پرداخت نماید

قرار داشته و ) بدون کندرو(متر و بیشتر  45ساختمان داراي دو بر به خیابان سریع السیربه عرض ) الف

  .دسترسی به محل اتومیبل رو نداشته باشد

هاي کهن باشد که  د که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختساختمان در محلی قرار گرفته باش) ب

  . شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است 

ساختمان در معبري قرار گفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل و یا امکان ) ج

  .ورود به پارکینگ را نداشته باشد

صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به ) د

  .طبقات، پارکینگ احداث نمود

  . تشخیص میزان شیب زمین براي حذف پارکینگ در صالحیت کمیسیون ماده پنج می باشد: تبصره -

  . هاي عمومی هزینه گردد عوارض دریافتی از حذف پارکینگ صرفاَ بایستی براي احداث پارکینگ -

کر شده باال که امکان تـأمین پارکینـگ نباشـد، حـذف پارکینـگ در صـالحیت       در شرایط خاص بجز موارد ذ  -

 . باشد کمیسیون ماده پنج می
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در صورت استفاده از پیلوت بعنوان پارکینگ ، بایـد حتمـا بـه راه پلـه و آسانسـور دسترسـی مسـتقیم داشـته          -

 .باشد

داث گـردد الزم اسـت در بخـش    در مواقعی که قرار است در طبقه همکف فضاي مسکونی و پارکینگ تواماً اح -

در صـورتی کـه   .متر احـداث گـردد   40/2متر و پارکینگ با حداکثر ارتفاع  20/3مسکونی حداکثر ارتفاع مجاز 

 .باشد این موضوع مغایر با رعایت اصول فنی طراحی معماري و سازه باشد، فقط احداث پارکینگ مجاز می

اسـتفاده از فضـاي بـاز سـاختمان بـراي پارکینـگ وجـود         در صورت وجود فضاي باز مازاد بر ضوابط که امکان -

داشته باشد، الزمست بصورت سقف سبک باشد، آن فضا جزء سطح اشغال محاسبه ولی جـزء زیربنـا و تـراکم    

  .شود ساختمانی محسوب نمی

ات هـاي بـزرگ در طبقـ    درساختمانو کف  هم  فضاي باز ، زیرزمین ، پیلوت ، طبقهمازاد تواند در  پارکینگ می  -

  .تأمین شود

مـی بایسـت بصـورت مسـقف بـوده و جـزء زیربنـا        ) وخارج از سـاختمان (رامپ ورودي پارکینگ در فصاي باز  -

  .محسوب می شود ولی جزء سطح اشغال و تراکم ساختمانی محسوب نمی شود

رعایـت مسـائل ایمنـی و بهداشـتی     . داشـته باشـد  طبقـات   بـه راه پلـه ي  پارکینگ بایـد دسترسـی مسـتقیم     -

  .یستالزام

در صورت تأمین پارکینگ در زیر زمین؛ استفاده از جک هیدورلیک به جاي رامپ طبق ضـوابط آتـش نشـانی     -

و با رعایت امکان مانور در محوطه پارکینگ و همچنین رعایت کلیه ضوابط ساختمانی و شهرسازي بـا حـداقل   

 .بالمانع است 5/2*5ابعاد 

  .عبور و یا توقف خودرو ممنوع می باشد استفاده از جک هیدرولیک بعنوان مسیر: تبصره  -

هـاي مصـوب وزارت کشـور و یـا      محاسبه ارزش هر پارکینگ بر اساس آئین نامه وضع عـوارض و دسـتورالعمل   -

  .شوراي اسالمی شهر می باشد

 .متر است 5/2حداقل عرض درب پارکینگ  -

و قبـل ازپیـاده رو   در صورتی که پارکینگ در زیـر زمـین احـداث گـردد ،احـداث فضـاي ایسـت کامـل خـودر          -

)stand(متر و هم عرض رامپ سواره اجرا می گردد 3حداقل طول این فضا .الزامی است. 

اتومبیـل وبیشـتر    25متـر و از  5/3اتومبیـل   24حداقل عرض رامپ براي دسترسی به پارکینگ،جهت حداکثر  -

دي و خروجـی جداگانـه   متر در نظر گرفته نشود ،پارکینگ بایـد داراي ورو  5در صورتی که عرض .متر است 5

  .متر در نظر گرفته شود 3.5،با حداقل 
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  هاي واقع در حریم تاریخی مسکونی-2-2-1-19

احداث بنا در این محدوده می بایست مطابق مقررات و ضـوابط اداره کـل میـراث فرهنگـی ، صـنایع دسـتی و        -

 .گردشگري استان صورت گیرد

 .حفظ گردندکلیه ي بناهاي با ارزش تاریخی و معماري باید  -

نوسازي ،تعمیرات اساسی و غیر اساسی بدنـه هـاي بناهـاي همجـوار  بـا بناهـاي بـا ارزش از نظـر تـاریخی و           -

بایستی در قالب طرح هاي اجرایـی معمـاري و سـازه کـه هماهنـگ بـا       )در عمق یک قطعه مالکیت (معماري 

انجـام گیـرد،این ضـابطه    .باشـد  معماري بناهاي با ارزش بوده  و به تصویب سازمان میـراث فرهنگـی رسـیده    

 .شامل بدنه هاي مشرف به گذرها  و میادین با ارزش تاریخی و معماري نیز می گردد

صدور پروانه ي ساختمانی و گواهی انجام سفتکاري و پایان کار قطعات مالکیـت همجـوار بناهـاي بـا ارزش از      -

 .نظر تاریخی و معماري منوط به تائید سازمان میراث فرهنگی است

حداکثر ارتفاع بناهاي هم جوار بناهاي با ارزش از نظر تاریخی و معماري ،حداقل ارتفاع بناي بـا ارزش خواهـد    -

 .متر بیشتر نخواهد شد 5بود و به هر حال از 

  وضعیت کاربري هاي استیجاري-2-2-1-20

وضـع  ( ونی هاي طـرح تفصـیلی بـا کـاربري غیـر مسـک       هاي موجود شهر که بر روي نقشه آن دسته از کاربري -

در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي منعکس شده است لیکن از نظر مالکیت به صـورت اسـتیجاري در   ) موجود 

منطقه مسکونی فعالیت می نمایند ، پس از فسق قرارداد ، می تواند با رعایـت کلیـه ي ضـوابط و مقـررات بـه      

 .ندارد 5کاربري قبلی برگردد و ضرورتی به ارجاء به کمیسون ماده 
 

...ضوابط مربوط به حصارها ، دیوارها و -2-2-1-21  

بـه   بنـابراین نیـاز  .تدوین ضوابط در مقیاس طرح تفصیلی به یکنواختی کسالت بار در شـهر منهـی مـی شـود     
اید با مطالعات خاص و مبتنی بر ویژگی هاي محلی باشـد و بـه تصـویب کمیسـیون     طراحی شهري موردي دارد که بت

  :لیات مورد نظر در این زمینه به شرح زیر است الکن ک. برسد  5ماده 

  .متر مربع باشد  5/2ارتفاع دیوار نمی تواند بیش از  -

  .در مورد ادارات و ساختمان هاي عمومی حصارها و دیوارها می باید کوتاه و به شکل نرده و یا مشبک باشد  -

  .از بکارگیري فلز و مصالح ناهماهنگ با ویژگی هاي محلی خوداري گردد  -
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کوهدشت-ضوابط مربوط به احداث بنا در دو طرف جاده عبوري جاده خرم آباد-2-2- 2  

کوهدشت منوط به رعایـت  -هر گونه ساخت و ساز در اولین پالك مجاور دو طرف جاده عبوري جاده خرم آباد

  :موارد زیر است 

سیما و منظر شهري رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري مربوط به ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی  -

  ي کلیه شورایعالی معماري و شهرسازي در 29/10/87مورخ 55049/310/300مصوبه شماره ،  مطابق ابالغیه

  .  طرف این محور الزامی است هاي دو ساختمان

طرف این محور الزامی است  هاي دو ساختمان  ي کلیه برايبا مصالح مناسب و مورد تایید شهرداري ، نماسازي  -

 .  ها ممنوع است این ساختمان جانبینماهاي اصلی و   ي کلیه ارایه پایانکار از طرف شهرداري بدون نماسازيو 

اراضی واقع در این جداره و تایید آن   ي کلیه ویژه مربوط به جزعیات طراحی نماي ساختمان براي ي ارایه نقشه -

  .  توسط شهرداري الزامی است

 نماسازي شود و سیمانکاري در. ... ویژه سنگ وه با مصالح روشن و شفاف بسطوح مشرف به این خیابان باید  -

 .  ممنوع و جزو نماسازي محسوب نمی شود این جداره

  .درصد شیشه در این جداره ها ممنوع است 50شیشه اي و همچنین نماهاي با بیش از  استفاده از نماي کامالَ -

تعدد تابلوهاي معرفی فعالیت در یک کاربري شهري مجاز نمی باشد و هر تصرف تنها مجاز  ،  در این جداره ها -

 .  به استفاده از یک تابلو در نماي خود می باشد

در این . . .  ایجاد بالکن و پیش آمدگی بنا و نصب کانال کولر و هر گونه اجزاي متفرقه دیگر مثل ناودان و -

 .  جداره ها ممنوع است

 .  ها تامین شود رکینگ ها حتی االمکان باید از جبهه پشتی ساختماندسترسی پا -

 .  متر ممنوع است 12تفکیک قطعات در اراضی و امالك بر این خیابان با بر کمتر از  -

طبقه روي پیلوت  4اکثر تا این خیابان می توانند حدشمالی ع در بر واقمسکونی و تجاري امالك   ي کلیه  -

تنها می توانند مبادرت به  جنوبیاما اراضی و امالك مسکونی و تجاري سمت .  مبادرت به احداث بنا نمایند

ر اراضی مسکونی و تجاري سمت درصد نمایند و هر گونه ساخت بنا د 60ساخت یک طبقه با سطح اشغال 

 . ب این جاده با بیش از یک طبقه ممنوع است جنو

متر موجود در  8داراي بر کمتر از مسکونی موجود و همچنین قطعات  مربعمتر 100کمتر از نی مسکوقطعات  -

 .به هیچ وجه مجاز به نوسازي و احداث بنا نمی باشند مگر اینکه با امالك مجاور تجمیع نمایند،  بر این خیابان
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 .  زیربنا می تواند در بر مشرف به این خیابان احداث شوند -

ها باید با مصالح به کار رفته در ساخت نما استفاده شود و ساخت آن به شکل نرده  ام ساختماندست انداز لبه ب -

 .  ممنوع است

  .ایجاد هر گونه پله و رمپ اختصاصی در داخل معبر و خارج از محدوده ملک مالک ممنوع است  -

تأسیساتی و تابلوهاي هاي  لولهمالکین و ساکنین ساختمان هایی که در نماي آنها کانال و   ي کلیه شهرداري باید -

  .  به کار رفته الزام به رفع موارد بنماید. . .  ناهمگون و اضافی و

که مانع دیدن عالئم رانندگی یا موجب عصبی نمودن عابرین ) اتوماتیک(زن  نصب هرگونه تابلو و عالئم چشمک -

  .  گردد ممنوع است

راسري خیابان مجاز است و سعی شود هر بنا حداقل از استفاده از حداکثر سه نوع مصالح مرغوب در جداره س -

  .  استفاده نماید،  اند  مصرف کرده) مجاور بنا(مصالحی که ابنیه ) از هر دو نوع% (30

 .  باید در امتداد یکدیگر طراحی شود ها می ها و پله پنجره،  ها هاي ویترین خطوط افقی لبه -

 .  هاي مجاور پیروي نماید هاي همگون با ساختمان ز سبکشود احداث ابنیه از یک سبک و یا ا توصیه می -

شهرداري موظف است تا قبل از تهی طرح ساماندهی محور ، مالکان را ملزم به استفاده از رنگ مناسب و  -

 .هماهنگ در کرکره ها و جداره ها نماید 

 .  تهیه طرح مناسب با رویکرد طراحی شهري براي این محور توصیه می گردد -
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  ضوابط مربوط به کاربري مختلط - 2-3- 2
در طبقه همکف  معموالَ.  کاربري مختلط شامل آندسته از قطعاتی است که بیش از یک فعالیت در آنها دایر می باشد

  .  تجاري و خدماتی و در طبقات باالتر فعالیت مسکونی دایر می باشدهاي  ها فعالیت این کاربري

هاي مختلط موجود شهرداري مجاز است به اندازه مساحت فعالیت خدماتی موجود در قطعه  کاربري  ي کلیه در -

وجود داشته است در طبقه همکف آن قطعه مجوز فعالیت  تفصیلی - جامع که تا زمان قبل از تصویب طرح 

  .  خدماتی مذکور را با رعایت شرایط زیر صادر نماید

متر و یا بیشتر را  10دسترسی جداگانه و مستقل به خیابان با عرض  فعالیت خدماتی مورد نظر باید داراي -

  .  داشته باشد

واحد تجاري می تواند در یک قطعه  1مترمربع و به اندازه  30تجاري شهرداري حداکثر تا هاي  براي فعالیت -

  .  مترمربع ممنوع است 30و بیش از .  پروانه تجاري صادر نماید

  .  در طبقه همکف ملک می تواند احداث شود و در طبقات باالتر ممنوع است فعالیت تجاري و خدماتی فقط -

 .  متر می باشد 5/4متر و حداکثر  5/3خدماتی تا زیر سقف  –حداقل ارتفاع بناهاي تجاري  -

) . . .  انبار و(هاي مختلطی که در طبقه همکف آنها واحدهاي صنعتی کارگاهی و یا فعالیت ناسازگار  در کاربري -

دارد هنگام تخریب و نوسازي ادامه فعالیت مذکور ممنوع است و معوض آن شهرداري میتواند حداکثر تا  وجود

 .  مترمربع پروانه تجاري صادر کند 30

خدماتی -تجاري –پروانه مختلط مسکونی بیشتر  و متر 16شهرداري مجاز است در سرتاسر دو طرف خیابان  -

خدماتی صادر –در این اراضی شهرداري فقط می تواند براي طبقه همکف قطعه پروانه تجاري .  صادر نماید

  .  اما در طبقه دوم قطعه و باالتر صدور پروانه اداري در حد دفتر کار مانعی ندارد.  نماید

د در خدماتی می توان-فقط بناي تجاري ،  و بیشترمتري  16در اراضی و امالك واقع در ضلع شمالی خیابان  -

متر بر براي عبور  6حداقل  متر باشد و 10به شرط آنکه عرض قطعه حداقل ،  بر مشرف به معبر احداث گردد

بناي تجاري موجود فقط می تواند در یک .  سواره و پیاده براي عملکردهاي موجود در ساختمان باقی بماند

  .  متر از کف معبر احداث شود 5/4طبقه و با حداکثر ارتفاع 

تجاري مورد –چنانچه فعالیت خدماتی  متري و بیشتر 16در اراضی و امالك واقع در دو طرف خیابان  -

متر باشد و در طبقه همکف ملک امکان استقرار آن وجود داشته  30درخواست مالک نیازمند مساحت بیش از 
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صدور پروانه ،  يحقوق قانونی شهردار  ي کلیه باشد در صورت تأیید صنف مربوطه و شهرداري و پرداخت

 .  خدماتی به اندازه میزان مورد نیاز و با تشخیص شهرداري مانعی ندارد

 

خدماتی - تجاري ضوابط مربوط به کاربري- 2-4- 2  
متـر و   10هاي تجاري موجود در دو طرف معـابر   برنامه ریزي کاربري تجاري در طرح پیشنهادي شامل تثبیت کاربري

و با توجه بـه  سیال و شناور متر و بیشتر به صورت  12هاي تجاري جدید در دو طرف معابر  بیشتر و پیشنهاد کاربري

بـدین صـورت کـه    . یه اي و شهري منظور گردیده استرعایت ضوابط و مقررات مربوطه در سه مقیاس محله اي و ناح

احداث واحدهاي تجاري در منطقه مسکونی موجود و پیشنهادي ، مشروط به برخورداري از دسترسی بدون واسطه بـه  

متر و بیشتر و رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه که در ادامه گزارش آورده شده اسـت و منـوط بـه اخـذ      12معابر 

 5انی مورد نیاز از شهرداري و تایید صنف مربوطه بالمانع بوده و ضرورتی به ارجـاء بـه کمیسـیون مـاده     پروانه ساختم

 .طرح تفصیلی ندارد 

هاي ویژه اي از حوزه اراضی مسکونی بـر اسـاس سلسـله مراتـب عملکـردي زیـر        پیشنهادي در قسمت تجاريکاربري 

 .استقرار خواهند یافت

 .در مقیاس محله اي )  زورت وجود مجودرص(هاي موجود حفظ تجاري - الف

متر و  12هاي با عرض  هاي محله اي جدید االحداث محله اي فقط در دو طرف خیابان ایجاد تجاري - ب

 . بیشتر 

 .متر و بیشتر 16هاي با عرض  تجاري مقیاس ناحیه در دو  طرف خیابان- ج

 .متر  20کاربري تجاري مقیاس شهري در دو طرف خیابان هاي با عرض  -د

  موارد استفاده از زمین -2-2-4-1 

کاربري اصلی این اراضی تجاري است، اما به آن جهت که کاربري تجاري در همجواري خود نیاز بـه فضـاهاي   

تحـت عنـوان   (خدماتی دیگري نیز دارد، لذا به غیر از کاربري تجاري، احداث عملکردهاي مشخص دیگري نیز

هاي محلـه اي، ناحیـه    اراضی این حوزه قابل تفکیک به تجاري. از استدر این حوزه مج) هاي مشروط استفاده

  .باشداي و شهري می

  :هاي مجاز  استفاده- الف
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 ): خرید روزانه(اي رده محله-1

هاي  فعالیت. هاي تجاري که مراجعه مردم به آنها روزمره است مجاز شمرده می شود استقرار کلیه فعالیت -

بصورت واحد مغازه اي و مجموعه تجاري مرکز محله متشکل از چند واحد تجاري در مقیاس محله عمدتاً 

  :گردند به شرح زیر استبندي میخدمات روزانه که شامل این دسته. مغازه اي احداث می گردند

نانوائی، نان فانتزي، لبنیات فروشی، میوه و سبزي فروشی، گوشت فروشی، خوارو بار فروشی، بقالی، مرغ و  -

هاي آموزشی هنري، تعمیرات لوازم خانگی، اغذیه و نوشابه فروشی، تعمیر کفش، کالسماهی فروشی، 

آرایشگاه، روزنامه فروشی، و واحدهاي کوچک تولید و عرضه که حکم تجاري داشته و هیچگونه مزاحمتی براي 

  .واحدهاي هم جوار نداشته باشد

 )خرید هفتگی(اي رده ناحیه-2

حد ناحیه و تامین نیازهاي هفتگی به استثناي واحدهاي خدمات مرتبط با  هاي تجاري در استقرار فعالیت  -

  :گردد به شرح زیر استبندي میخدماتی که شامل این دسته. اتومبیل مجاز است

با رعایت (تعمیرات وسایل خانگی، سیم کشی و الکتریکی، لوله کشی، شیشه بري، تعویض روغن اتومبیل -

، باطري سازي، داروخانه، گل فروشی، خرازي، عطاري، فروشگاه وسایل ، تنظیم موتور)مسائل زیست محیطی

آشپزي، لباسشوئی، فروشگاه مواد نفتی، فروشگاه وسایل گاز و کولر، سوپر مارکت، قنادي، شیرینی فروشی، 

 آجیل فروشی، آرایشگاه مردانه، فروشگاه تعاونی مصرف شهر و روستا، کتاب فروشی و نوشت افزار، آپاراتی، مرغ

هاي  هاي هنري و فرهنگی، بنگاه و تخم مرغ و ماهی فروشی، کبابی، حمام، حوله و دکمه فروشی، آموزشگاه

هاي  هاي راه دور، شعبهمعامالت ملکی و اتومبیل، مطب پزشکان، آزمایشگاه، عکاسی، محضر، کیوسک تلفن

چگونه مزاحمتی براي ها و واحدهاي کوچک تولید و عرضه که حکم تجاري داشته و هیپست، شعب بانک

  .واحدهاي همجوار نداشته باشد و عملکردهاي مشابه به تشخیص شهرداري

هاي تجاري در حد شهر و نیازهاي حوزه نفوذ به استثناي واحدهاي خدمات مرتبط  استقرار فعالیت: رده شهري -

  . با اتومبیل مجاز است

  هاي واحدهاي خرید تا رده شهريفعالیت-3

هاي تعاونی مصرف شهر و روستا،  سوپر مارکت، فروشگاه: خرید تا رده شهري شامل  هاي واحدهايفعالیت -

هاي لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویري،  هاي معامالت امالك و اتومبیل، فروشگاه هاي بزرگ، بنگاه فروشگاه

موسسات  مبل فروشی، شرکتهاي بازرگانی و تجاري، موسسات تجاري و ادارات و صادرات کاال، نمایندگی
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تجاري خارجی، داروخانه، کلینیک پزشکان، دراگ استور، ورزشگاه خصوصی، آموزشگاه رانندگی و مانند آن، 

 . می باشد) از نظر صدا، بو، منظر، لرزش و فاضالب(کارگاه و واحدهاي تولیدي کوچک غیر مزاحم 

  هاي مشروط استفاده- ب

هاي دولتی و وابسته به  ازرگانی، شعب بعضی سازمانهاي تجاري و ب فعالیت: تجاري رده ناحیه اي و شهري -

.... ها و هاي بیمه و خصوصی، دفاتر مهندسی و حقوقی، شعب بانک ، دفاتر کار، شرکت)مانند شهرداري(دولت

میتوانند به شرط رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به سهولت دسترسی پیاده و بار، برخورداري از سیستم 

هاي  هاي شخصی و آلودگی براي بافت دم مزاحمت ناشی از حرکت سریع اتومبیلحمل و نقل عمومی، ع

  . همجواردر این حوزه قرار گیرند

  هاي ممنوع استفاده- ج

هاي مجاز و مشروط یاد شده در نظر گرفته شده است و هر  حوزه تجاري صرفاً براي کاربري تجاري و استفاده -

 . نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین در کاربري تجاري ـ خدماتی-2-2-4-2

در سطح شهر طبق جدول کاربري خدماتی زیر شـامل تجـاري و   ) انتفاعی و غیر انتفاعی ( انواع تفکیک زمین تجاري ـ خدماتی  

  .باشنداي، شهري و خدمات غیرانتفاعی در مقیاس شهري میاي ، ناحیهخدمات انتفاعی در مقیاس محله
 

در سطح شهر) انتفاعی و غیر انتفاعی ( انواع تفکیک زمین تجاري ـ خدماتی :  6جدول   

حداقل زمین (ضوابط تفکیک   مقیاس  کاربري
  )مورد نیاز

حداکثر سطح 
  اشغال

حداکثرتراکم 
  ساختمانی

تعداد 
  طبقات

ري
تجا

- 
تی

دما
خ

تجاري و   
  خدمات انتفاعی

  محله
  مطابق ضوابط مسکونی -
  متر و بیشتر 12معابر بر  -

  غیرقابل تفکیک از واحد مسکونی -

حداقل مساحت واحد 
  مترمربع 16تجاري 

مطابق ضوابط 
  مسکونی

مطابق 
ضوابط 
  مسکونی

  3  درصد 180  درصد 60  مترمربع 180  ناحیه
منطقه و 

  شهر
  4  درصد 240  درصد 60  مترمربع 300

خدمات غیر 
  انتفاعی

  4  درصد 200  درصد 50  مترمربع 300  شهر
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اي مطابق ضوابط مسکونی می ضوابط مربوط به تفکیک زمین جهت ایجاد تجاري و خدمات انتفاعی محله -

 .اي از کل عرصه پالك مسکونی ممنوع می باشدتفکیک عرصه واحد تجاري و خدمات انتفاعی محله. باشد

  . متر مربع تعیین می گردد 20حداقل مساحت هر واحد تجاري و خدمات انتفاعی ناحیه اي برابر  -

  . متر تعیین می گردد 4حداقل عرض تفکیک براي واحدهاي تجاري و خدمات انتفاعی برابر  -

گردد که مترمربع تعیین می 60حداقل مساحت هر واحد تجاري و خدمات انتفاعی منطقه اي و شهري  -

 .با طرح معماري پیشنهادي و با کنترل شهرداري خواهد بود متناسب

کاربري تجاري باید با فعالیت هاي تجاري موجود همجوار همخوانی داشته و تشخیص این امر به عهده  -

 .شهرداري و صنف مربوطه است 

  
ضوابط ساخت و ساز بنا در کاربري تجاري-2-2-4-3  

  کاربري تجاري موجودضوابط ساخت و ساز در حوزه -2-2-4-3-1

این ضوابط مربوط به آن دسته از واحدهاي تجاري است که در زمان طرح تفصیلی در سطح شهر دایر بـوده و  

  .در نقشه کاربري اراضی وضع موجود منعکس شده اند
هایی که در نقشه  کلیه اراضی تجاري که قبل از تصویب طرح تفصیلی در سطح شهر موجود بوده اند چه آن -

هایی که بنا به دالیلی از جمله خطا در تشخیص و برداشت  اراضی وضع موجود منعکس شده و چه آن کاربري

در زمان تهیه نقشه لحاظ نشده اند ، با شرط آنکه مالک آنها بتواند اسناد و مدارك قطعی و قانونی براي اثبات 

مقدار سطح کاربري تجاري موجود آن وجود آنها ارایه نماید ، شهرداري می تواند در زمان تخریب و نوسازي به 

، کاربري تجاري اعطا نماید منوط بر آنکه کلیه حق و حقوق شهرداري از سوي متقاضی بر اساس مصوبات 

 .شوراي شهر پرداخته شود و شرایط زیر را نیز داشته باشد 

  .متر ممنوع است  12هاي زیر  صدور هر گونه پروانه تجاري جدید در بر خیابان -

تخریب و نوسازي در این دسته از اراضی شهرداري مجاز است فقط به اندازه زیربناي تجاري موجود در زمان  -

، مترمربع مساحت دارند  30متر که بیش از  16هاي زیر  هاي موجود در مجاورت خیابان آن و براي تجاري

قرار  و بیشتر متر 10 مترمربع پروانه تجاري صادر کند ، به شرط آنکه در مجاورت معابر 30فقط تا حداکثر 

 .باشند گرفته 
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 50متر و بیشتر که بیش از  16هاي  هاي موجود در مجاورت خیابان در زمان تخریب و نوسازي براي تجاري -

مترمربع پروانه تجاري صادر کند مگر آنکه صنف مربوطه مساحت  50مترمربع مساحت دارند فقط تا حداکثر 

 .ییدئ نماید  مازاد بر آن را براي فعالیت مذکور تا

مترمربع مساحت دارند ، در هنگام تخریب و  12هاي تجاري محله اي موجود که کمتر از  آن دسته از کاربري -

قرار گرفته  و بیشتر متر 10هاي  مترمربع تجاري ایجاد نمایند به شرط آنکه در بر خیابان 12نوسازي می تواند 

  .باشند 

متر ، در هنگام تخریب و نوسازي دیگر مجاز به اخذ  10هاي زیر  کلیه اراضی تجاري موجود در بر خیابان -

پروانه تجاري و ایجاد عملکرد تجاري در ملک خود نیستند و صدور پروانه تجاري براي آنها ممنوع است و 

  .مقدار زمین تجاري موجود آنها به کاربري مسکونی تبدیل خواهد شد

موجود بوده اند ولی این طرح هاي موجود و دایر در سطح شهر که تا قبل از تصویب طرح  از تجاري آن دسته -

بعلت خطا در برداشت و تهیه نقشه کاربري اراضی موجود در این نقشه آورده نشده اند ، چنانچه مالکی بتواند 

یه طرح تفصیلی اماکن تجاري در مبنی بر اینکه در قبل از زمان ته ، اسناد و مدارك قطعی و الزم ارایه دهد

ملک خود داشته است ، در زمان نوسازي قطعه مذکور می تواند با پرداخت عوارض مربوطه به اندازه سطح 

و  متر  10مترمربع بناي تجاري احداث نماید ، به شرط آنکه در بر خیابان  30تجاري قبلی تا حداکثر 

 .قرار گرفته باشد بیشتر

د در داخل محدوده شهر که تا زمان طرح تفصیلی فعال بوده اند ، در صورتی که مالک هاي موجو کلیه کارگاه -

آنها بتواند مدارك و مستندات قانونی و رسمی براي اثبات وجود آنها ارایه نماید شهرداري می تواند بعد از 

که در مجاورت مترمربع به آنها اعطا نماید به شرط آن 50تخریب و نوسازي ملک ، معوض تجاري حداکثر تا 

  .و صدور مجدد پروانه کارگاهی براي آنها ممنوع استرفته متر قرار گ 10هاي باالي  خیابان

  .مترمربع می باشد 100مترمربع و حداکثر آن  12حداقل مساحت واحدهاي تجاري در این اراضی  -

  .استقرار واحدهاي تجاري فقط در طبقه همکف مجاز است و در طبقات باالتر ممنوع است -

  .متر داشته باشد 10کاربري تجاري باید دسترسی جداگانه و مستقل به معبر باالي  -

درصد براي استفاده معلولین  5در صورتی که طبقه همکف از سطح زمین باالتر باشد رامپ باشیب حداکثر  -

  .ضروري است 

  .تعیین می شود  5/4متر و حداکثر آن  5/3حداقل ارتفاع بناي تجاري  -

  .یتی فقط یک واحد تجاري می تواند دایر گردد در هر قطعه مالک -
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مترمربع مجاز است ولی عوارض  8در موارد استثنایی و با ذکر دالیل توجیهی تقلیل مساحت واحد تجاري تا  -

 .مترمربع محاسبه می شود 12آن بر اساس حداقل مساحت 

 

  ضوابط ساخت و ساز در حوزه کاربري تجاري جدیداالحداث -2-2-4-3-2

ها در داخل اراضی با کاربري مسکونی و تجاري و مختلط موجود و پیشنهادي و با رعایت  دسته از کاربرياین  -

 .شرایط زیر امکان استقرارخواهند داشت 

کاربري تجاري باید با فعالیت هاي تجاري موجود همجوار همخوانی داشته و تشخیص این امر به عهده  -

  .شهرداري و صنف مربوطه است

تواند در داخل اراضی داراي کاربري مسکونی و تجاري و مختلط موجود و پیشنهادي واقع در شهرداري می  -

 .متر و بیشتر ، با شرایط زیر پروانه تجاري صادر کند 12هاي با عرض  مجاورت خیابان

  . شهرداري توسط صنف مربوطه نیاز به احداث واحد را تایید کند -

تجاري را بدون اخذ مجوز تغییر نداده و در صورت انجام چنین  مالک تعهد نماید که نوع شغل و کاربري محل -

  . کاري شهرداري مجاز باشد که واحد را تعطیل یا تخریب نماید

  .تغییر نوع شغل و کاربري تجاري منوط به اخذ مجوز جدید از صنف مربوطه و شهرداري می باشد -

متر غیر  12اورت گذرهاي با عرض کمتر از استقرار عملکردهاي تجاري و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی در مج -

  . مجاز است

  . ایجاد زیرزمین جهت پارکینگ، انبار و تأسیسات مجاز است و جزء تراکم مجاز محاسبه نخواهدشد -

 . متر تعیین می گردد 50/3حداکثر ارتفاع مجاز کف تا زیر سقف واحدهاي تجاري  -

 . احداث نیم طبقه در واحدهاي تجاري غیر مجاز است -

ازسازي و نوسازي واحدهاي تجاري موجود، پس از رعایت تعریض گذرها و سایر ضوابط و مقررات بالمانع ب -

فعالیت داشته اند مساحت واحد تجاري  تفصیلی -جامع در واحدهاي تجاري که قبل از تهیه طرح .است

تجاري موجود زیر  همچنین واحدهاي صرفاً. موجود قبل از تعریض در پروانه جدید نیز قابل اعمال می باشد

در صد سطح اشغال صرفاً در یک طبقه تجاري احداث  100حدنصاب تفکیک بعد از رعایت تعریض می تواند با 

  . گردد

در صورتیکه فضاي زیرزمین به عنوان واحد تجاري استفاده شود جزء طبقات مجاز تجاري محسوب خواهد  -

 .شد
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ها عمومی و راه پله مشترك، سایر سطوح ساخته  رویسبه استثناي سطوح پارکینگ، انباري، موتورخانه، س -

 . شده جزء تراکم مجاز محسوب می گردد

ها  در این مجتمع. اي مجاز است در اراضی با کاربري تجاري شهري و ناحیه) پاساژ(هاي تجاري احداث مجتمع -

خلی حداقل ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به واحدهاي تجاري در طراحی معماري فضاهاي دا

  . درصد از سطح زیربنا در هر طبقه باید جهت عبور و مرور مراجعین در نظر گرفته شود40

عرصه پیش بینی شده در انواع تجاري و خدمات انتفاعی جزء فضاهاي باز متعلق به کاربري مذکور بوده و  -

ینگ موقت ، فضاي جهت جلوگیري از سدمعبر واحدهاي تجاري و همچنین استفاده از مواردي همچون پارک

ترجیحاً فضاي عرصه بهتر است در جلوي . سبز ، بارانداز ، فضاي نشیمن و غیره قابل طراحی و استفاده است

واحدهاي تجاري و معبر اصلی باشد که این موضوع با پیشنهاد و دالیل طراح و بررسی شهرداري با توجه به 

 . سیماي شهر تعیین خواهد شد

تجاري و انبارهاي مواد غذایی بعد از عایقبندي باید با سنگ و یا سرامیک روشن  کف و بدنه کلیه واحدهاي -

پوشانده شود و کف آن داراي کفپوش و قابل شستشو باشد در غیر این صورت اعطاي پایان کار و پروانه کسب 

  .به آنها ممنوع است 

  .کاربري تجاري باید دسترسی جداگانه به معبر اصلی داشته باشد -

درصد براي استفاده معلولین  5صورتیکه طبقه همکف از سطح زمین باالتر باشد رامپ باشیب حداکثر در  -

 .ضروري است 

  ): در مقیاس فعالیتهاي محله(ايضوابط احداث بناي کاربري تجاري و خدمات انتفاعی محله-الف

ضوابط مسکونی می اي مطابق ضوابط مربوط به احداث بنا جهت ایجاد تجاري و خدمات انتفاعی محله -

 .باشد

 .متر و بیشتر بالمانع است  12هاي با عرض  استقرار واحدهاي تجاري محله اي در خیابان -

احداث واحد تجاري محله اي صرفاً در طبقه همکف پالك مسکونی مجاز بوده و حداکثر مساحت  -

کل عرصه  تفکیک عرصه واحد تجاري محله اي از. مترمربع می باشد30مجاز احداث واحد تجاري 

  .پالك مسکونی ممنوع می باشد

متر مربع تعیین می گردد که امکان تفکیک آن از  16حداقل مساحت هر واحد تجاري محله اي برابر  -

  .کل عرصه پالك ممنوع است

 . متر تعیین می گردد 3حداقل عرض تفکیک براي واحدهاي تجاري برابر  -
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مترمربع است و حداقل  75تزریقات مساحت متوسط زیربناي یک مطب عمومی به همراه بخش  -

 . باشدمترمربع می 50مساحت مطب 

 ):در مقیاس فعالیتهاي ناحیه اي(اي ضوابط احداث بناي کاربري تجاري و خدمات انتفاعی ناحیه-ب

ها در داخل اراضی با کاربري مسکونی و تجاري و مختلط موجود و پیشنهادي و با رعایت  این دسته از کاربري -

 .امکان استقرارخواهند داشت  شرایط زیر

 .متر و بیشتر مجاز است  16استقرار این کاربري صرفاَ در دو طرف معابر  -

شهرداري می تواند در داخل اراضی داراي کاربري مسکونی و تجاري و مختلط موجود و پیشنهادي واقع در  -

 .کند متر و بیشتر ، با شرایط زیر پروانه تجاري صادر 16هاي عرض  مجاورت خیابان

  .باشدمی% 180و حداکثر تراکم % 60اي حداکثر سطح اشغال در کاربري تجاري و خدمات انتفاعی ناحیه -

  . متر مربع تعیین می گردد 20حداقل مساحت هر واحد تجاري و خدمات انتفاعی ناحیه اي برابر  -

 .ددمتر تعیین می گر 4حداقل عرض تفکیک براي واحدهاي تجاري و خدمات انتفاعی برابر  -

. متر می باشد 12حداکثر تعداد طبقات بناي تجاري ناحیه اي برابر سه طبقه است و حداکثر ارتفاع آن برابر  -

 .گرددمتر به ارتفاع افزوده می 60/1در صورت وجود زیرزمین 

 شهريضوابط احداث بناي کاربري تجاري و خدمات انتفاعی در مقیاس -ج

این دسته از کاربري ها در داخل اراضی با کاربري مسکونی و تجاري و مختلط موجود و پیشنهادي واقع در  -

با رعایت شرایط زیر امکان استقرارخواهند داشت و در سایر نقاط شهر متري و بیشتر  20دور طرف خیابان 

  . اعطاي پروانه تجاري مقیاس شهري ممنوع است 

 . متر تجاوز نماید  10حداکثرعمق واحدهاي تجاري مقیاس شهري نباید به بیش از  -

% 200و حداکثر تراکم % 50حداکثر سطح اشغال در کاربري تجاري و خدمات انتفاعی منطقه اي و شهري  -

  .باشدمی

 گردد کهمترمربع تعیین می 60حداقل مساحت هر واحد تجاري و خدمات انتفاعی منطقه اي و شهري  -

 .متناسب با طرح معماري پیشنهادي و با کنترل شهرداري خواهد بود

در صورت وجود . باشدمتر می16طبقه و حداکثر ارتفاع  4حداکثر تعداد طبقات مجاز در تجاري شهري  -

 .شودمتر به ارتفاع اضافه می 20/1زیرزمین 

-  
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  ضوابط ساخت و ساز در حوزه کاربري تجاري متمرکز -2-2-4-3-3

هایی است که در یک قطعه زمین بیش از یک واحد تجاري ایجاد  مرکز شامل آن دسته از تجاريتجاري مت -

 .گردد 

ها در داخل اراضی با کاربري مسکونی و تجاري و مختلط موجود و پیشنهادي و با رعایت  این دسته از کاربري -

  .شرایط زیر امکان استقرارخواهند داشت 

ي و مختلط موجود و پیشنهادي که تفکیک صورت می گیرد چنانچه در آن دسته از اراضی مسکونی و تجار -

نیز لحاظ ) واحد تجاري در یک قطعه 1بیش از (مالک بخواهد در اراضی خود کاربري تجاري به صورت متمرکز

 .نماید ، باید شرایط زیر را رعایت نماید 

غال مجاز ساختمانی در طبقه اي بصورت متمرکز حداکثر سطح اشدر کاربري تجاري و خدمات انتفاعی محله -

 . طبقه می باشد 2در % 140و حداکثر تراکم مجاز ساختمانی % 70همکف 

  .متر مربع تعیین می گردد 16حداقل مساحت هر واحد تجاري محله اي برابر  -

 . متر تعیین می گردد 3حداقل عرض تفکیک براي واحدهاي تجاري برابر  -

  . واحد تجاري الزامی است 10هاي بهداشتی به ازاي هر رویسدر هر مرکز محله، پیش بینی مکانی جهت س -

نفر یک واحد می  250هاي تجاري در مرکز محالت با توجه به جمعیت آنها به ازاي هر  تعداد مطلوب واحد -

  . باشد

 180حداکثر تراکم ساختمانی درصد و  60حداکثر سطح اشعال  شهريمقیاس متمرکز در اراضی تجاري  -

  .طبقه روي پیلوت می باشد  3تعداد طبقات درصد و حداکثر 

 250مقیاس ناحیه اي  ومترمربع  180متمرکز اي  هاي تجاري محله حداقل مساحت تفکیک اراضی در حوزه -

 . باشد مترمربع می 300) شهري(حوزه تجاري کالن  مترمربع و

متر و  16احیه اي متر ، ن 12حداقل عرض معبر براي احداث واحدهاي تجاري متمرکز مقیاس محله اي  -

 .متر می باشد  20شهري 

  .اختصاص یابد  کف باید به فضاي سبز فضاي باز باقیمانده در طبقه هم -

  . شود ها در سند قید می فضاي باز به عنوان فضاي مشاع بین تمامی واحدها و سایر مستحدثات این پالك  -

و تصویب آن در جلسات مرتبط استان طبقه نیازمند طرح امکان سنجی  4هاي تجاري بیش از  احداث مجتمع -

 . است

 .می باشد  24ضوابط تامین پارکینگ واحدهاي تجاري به شرح جدول  -
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  انتظامی  –اداري  مربوط به کاربريضوابط  -2-2-5

  موارد استفاده از زمین-2-2-5-1

  مجاز   استفاده

در مقیاس ناحیه اي مشتمل بر شهرداري نواحی و شوراهاي حل اختالف ،در مقیاس منطقه اي مشتمل  -

هاي قضایی، ادارات آب و برق، گاز، مخابرات، آموزش و پرورش، راهنمایی و رانندگی، تأمین اجتماعی،  مجتمع 

هاي  کالنتري، آگاهی و پایگاهپست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادي و مالیاتی، راهنمایی و رانندگی، 

هاي وابسته به  ت کل و شرکتهاي مستقل دولتی، ادارا و سازمان ها بسیج و در مقیاس شهري وزارتخانه

هاي مستقل دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی، ستاد نیروهاي نظامی و انتظامی، و  و سازمان ها هوزارتخان

المللی، شهرداري و شوراي اسالمی شهر،  هاي بین ها و سازمان ريگ ، کنسولها هسایر مراکز انتظامی، سفارتخان

  ها هاي اصالح و تربیت و سرپرستی بانک ري و کانونهاي موجود و مراکز بازپرو دادگستري و زندان

اي و شهري و اولین پالك جوار معابر مربوطه مشروط  هاي فوق در منطقه عملکردهاي ناحیه احداث کاربري - -

  . بندي هر کدام از ادارات و سطح عملکردي آنها مجاز است به رعایت درجه

  .هاي مربوطه در این کاربري الزامی است  رعایت ضوابط دستگاه- -

بمنظور شکل گیري سایت اداري متمرکز در مکان پیش بینی شده در ورودي شهر از سمت شمال : تبصره   -

کنند ، تبدیل زمین اداري موجود آنها به  چنانچه ادارات داخل شهر بخواهند به سایت مذکور انتقال مکان

  . کاربري مسکونی بالمانع است 

  مشروط  استفاده

ایجاد عملکرد و ابنیه مربوط به کاربري فوق بر اساس قوانین و مقررات مربوط به آن دستگاه بدون داشتن  -

  .دسترسی مجزا و غیرقابل تفکیک از کل عرصه  

  ممنوع   استفاده

هاي مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته شده است  ي کاربري اداري و انتظامی و استفادهحوزه اداري صرفاً برا -

 . و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است
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  ضوابط تفکیک زمین -2-2-5-2

  . مترمربع است 250اي حداقل تفکیک زمین در کاربري اداري در مراکز ناحیه -

  . مترمربع است 500حداقل تفکیک زمین در کاربري اداري در مراکز منطقه اي  -

  . گرددمترمربع  تعیین می 1000حداقل تفکیک زمین در کاربري اداري در رده شهري  -

  . اي تأمین گردد هاي ناحیه کننده دسترسی بناهاي اداري باید از جمع و پخش - -
  

 ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-2-5-3

درج گردیده و کلیه  7ضوابط مربوط به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، ارتفاع و تعداد طبقات در جدول  -

 .هاي صادره در حوزه کاربري اداري و انتظامی می بایست مطابق جدول مذکور صادر گردد پروانه

  ضوابط مربوط به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، ارتفاع و تعداد :  7جدول 

 انتظامی –اداري  طبقات کاربري

حداقل (ضوابط تفکیک   مقیاس  کاربري
  )زمین مورد نیاز

حداکثر سطح 
  اشغال

حداکثرتراکم 
  ساختمانی

تعداد 
  طبقات

  اداري و انتظامی

  2  درصد 100  درصد 50  مترمربع 250  محله

  2  درصد 100  درصد 50  مترمربع 500  ناحیه

  3  درصد 120  درصد 40  مترمربع 1000  شهر

 

  . متر است 6/3متر و حداکثر  3ارتفاع مفید واحدهاي اداري حداقل  -

  .باشدهاي اجتماعات و عملکردهاي مشابه نمیمحدودیت ارتفاع شامل سالن -

تر باشد، هال ورودي یا فضاي مشترك اصلی از یک طبقه بیش هاي منفرد، هرگاه ارتفاع فضايدر ساختمان -

  . گرددمحاسبه می سطح این فضا فقط یک بار در سطح زیربنا

با تهویه )  زنانه و مردانه(مترمربع زیربناي اداري باید حداقل یک زوج سرویس بهداشتی 200به ازاي هر   -

  . مناسب تأمین گردد

  .واحد می باشد 2مترمربع زیر بنا  75انتظامی به ازاي هر -هاي اداري تعداد پارکینگ مورد نیاز در کاربري -
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غیر از سطوح اختصاص یافته به به... ) بوس واتوبوس، مینی(ونقل کارکنانحمل فضاي مورد نیاز براي وسایل -

 .صورت متناسب تأمین گرددپارکینگ است و باید به

  . درصد مساحت زمین کمتر باشد 30صورت یکپارچه نباید از حداقل وسعت حیاط به -

متر کمتر باشد، درغیر  6 6ید از درصورت وجود حیاط داخلی، پاسیو یا فضاي باز محصور، ابعاد آن فضا نبا -

 .شوداین صورت سطح آن جزء زیربنا محسوب می

 .   بینی شودها و فضاهاي پرتردد پیش گیري از نور و تهویه مستقیم در اتاقضروري است امکان بهره -

 .نشانی براي احداث بنا الزم استرعایت موارد ایمنی و اخذ تأییدیه سازمان آتش -

هاي ستادي نظامی، استقرار  شوراي عالی شهرسازي و معماري، غیر از عملکرد 23/12/63 بنا بر مصوبه مورخ -

 .هاي نظامی در داخل محدوده شهر ممنوع می باشد  همه عملکرد

هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر  رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

  .هاي مربوطه مطرح گردد یسیونمی بایست موضوع در جلسات کم

  . مترحریم از برگذرهاي دسترسی ملک مجاز است 5احداث بناي اداري با رعایت  -

سایر سطوح ساخته شده در همکف و طبقات ، انباري ، موتورخانه و زیرزمین  به استثناي سطوح پارکینگ ،   -

  . دنگرد تراکم محسوب می باال جزو

هاي مجاور بر  باید بحث اشرافیت و سایه اندازي در ارتباط با کاربري در طراحی و احداث واحدهاي اداري  -

 .اساس عرف منطقه رعایت گردد 

 .می باشد) 24جدول (ها  تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق جدول تامین پارکینگ -

رانی باید باید متاثر از الگوهاي معماري ای. انتظامی و سایر ساختمان هاي عمومی–طرح  ساختمان هاي اداري  -

  .اسالمی و به ویژه بومی بوده و به تایید  شهرداري و مرجع مورد تائید آن برسد–
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  کاربري آموزشی ضوابط مربوط به -2-2-6

 موارد استفاده از زمین-2-2-6-1

  هاي مجاز استفاده

این نوع کاربري درسطح محله در قالب مهد کودك، آمادگی، ابتدائی و درسطح ناحیه مدارس راهنمائی   -

استفاده از اراضی آموزشی به . باشد ودبیرستان و در سطح منطقه هنرستان و سایر مراکز فنی وحرفه اي می

احداث . واهد شدانجام خمنظور احداث واحدهاي آموزشی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ساختمانی 

همچنین احداث واحدهاي آموزشی . هاي ورزشی مربوط به آموزش و پرورش در این اراضی بالمانع است زمین

و مصوبات شورایعالی   "تجهیز مدارس نوسازي توسعه و ازمانس " ضوابط کاربري در چارچوبدر این 

  . باشد مجاز میشهرسازي و معماري 

  شروطهاي م استفاده

، آزمایشگاههاي آموزش و پرورش، خوابگاه مدارس شبانه روزي  و خوابگاه دانش آموزيتوان  میدر این اراضی  -

  . نموداحداث  احداث سایر تاسیسات وابسته را مشروط به تأئید آموزش و پرورش

  هاي ممنوع  استفاده

 . کاربري ممنوع استهاي مشروح فوق در اراضی داراي این  هر نوع استفاده دیگري غیر از استفاده -

الزم به توضیح است که فضاهاي آموزشی به تفکیک مقاطع در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي  :تبصره  -

هاي مشخص شده اخذ مجوز هاي دیگر در مکان در صورت تغییر مقاطع یا احداث کاربري. مشخص شده است

  . از کمیته فنی دبیر خانه کمیسیون ماده پنج الزامی است

  

  ضوابط تفکیک ، سطح اشغال تراکم -2-2-6-2

ضوابط فوق در هر مقطع تحصیلی تابع ضوابط ومقررات سازمان نوسازي ، توسعه وتجهیز مدارس   -

 . باشد کشور است که بشرح ذیل می
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  آموز به مترمربع و زمین براي هر دانش  حداقل سرانه زیربنا و محوطه –مدارس ابتدائی : 8جدول شماره 
  

ان
ست

دب
  

 تعداد
  کالس

  تعداد طبقات
سطح کل 

  زیربنا
سرانه 
  محوطه

  ظرفیت
سطح 
  محوطه

سطح 
  اشتغال

زمین مورد 
  نیاز

ري
شه

  

  1300  844  490  180  73/2  844  یک طبقه   5

10  
  دو طبقه

1276  53/2  360  910  
638  1600  

  1300  425  سه طبقه
  1800  620  1300  540  48/2  1870  سه طبقه  15
  2500  770  1700  720  45/2  2322  سهطبقه  20

  ضوابط و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی و پرورشی   :مأخذ
  

  آموز به مترمربع و زمین براي هر دانش  حداقل سرانه زیربنا و محوطه –مدارس راهنمایی :  9جدول شماره 
  

تعداد 
سطح کل   تعداد طبقات  کالس

  زیربنا
سرانه 
سطح   ظرفیت  محوطه

  محوطه
سطح 
  اشتغال

 زمین مورد
  نیاز

  1700  1072  650  216  03/3  1072  یک طبقه   6
  1600  670  940  324  91/2  1352  دو طبقه   9
  1800  570  1200  432  85/2  1705  سه طبقه   12
  2200  740  1500  540  82/2  2215  سه طبقه   15
  2600  830  1800  648  79/2  2502  سه طبقه   18

  پرورشیضوابط و معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی و   :مأخذ
  

  آموز به مترمربع و زمین براي هر دانش  حداقل سرانه زیربنا و محوطه –دبیرستان :  10جدول شماره 

  

  

سطح کل   تعداد طبقات  تعداد کالس
  زیربنا

سرانه 
  محوطه

سطح   ظرفیت
  محوطه

سطح 
  اشتغال

زمین مورد 
  نیاز

  1100  553  550  180  09/3  1106  دو طبقه  6
  1300  462  800  370  98/2  1386  سه طبقه  9
  1600  582  1050  260  93/2  1752  سه طبقه  12
  دو طبقه  15

2174  89/2  450  1300  
1087  2400  

  2000  725  سه طبقه
  2100  614  1500  540  87/2  2457  چهار طبقه  18
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 10تامین دسترسی کودکستان، مهدکودك و دبستان از معابر بن بست یا معابرداراي عرض کمتر از  -

  . متر ممنوع است 20هاي با عرض بیشتر از  متر و همچنین خیابان

 12ها از معابر بن بست  و معابر داراي عرض کمتر از  تامین دسترسی مدارس راهنمایی و دبیرستان -

 . نوع استمتر مم 24متر و بیشتر از 

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-2-6-3

  .هاي اراضی همجوار می باشد شکل ساختمان در قطعه زمین وابسته به نحوه هماهنگی با ساختمان -

تامین پارکینگ به  24معیار تامین پارکینگ، تعداد کالس درسی و نوع واحد آموزشی می باشد که در جدول  -

  . لذا تامین پارکینگ درداخل محوطه مجاز می باشد. آن اشاره شده است

بینی فضاي پارکینگ عمومی جهت تامین نیاز پارکینگ سایر مراجعین در معابر پیرامون فضاي آموزشی پیش -

 .الزامی است

  .درصد سطح محوطه کمتر باشد 50سطح حیاط یکپارچه اصلی نباید از  -

  .ها به درختکاري اختصاص یابد درصد کل عرصه آموزشگاه 25حداقل  -

استفاده از . ها باید تامین شود شرایط بهره گیري از نور و تهویه طبیعی و مستقیم براي فضاهاي اصلی و کالس -

 .ها مجاز می باشد براي تامین نور و تهویه کالس)  10× 10با ابعاد حداقل (هاي مرکزي حیاط

این ارتفاع در سالن اجتماعات، فضاهاي سرپوشیده . متر است 6/3متر و حداکثر  3اقل ارتفاع مفید هر طبقه حد -

  . ها با توجه به نیاز طرح محدودیت ندارد ها و آزمایشگاه ورزشی و کارگاه

 . دسترسی به بام نباید براي دانش آموزان امکانپذیر باشد -

پرورش و سازمان تجهیز و نوسازي مدارس می  نحوه احداث بنا در این اراضی، تابع ضوابط و مقررات آموزش و -

هاي مربوطه مطرح  باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می بایست موضوع در جلسات کمیسیون

  .گردد

  . رعایت موارد ایمنی و اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی براي احداث بنا الزم است -

متر و در  35باشد و عرض زمین در مقطع ابتدایی از حدود برابر عرض آن بیشتر ن 5/2بهتر است طول زمین از   -

  . متر کمتر نباشد 45مقاطع راهنمایی و دبیرستان از حدود 
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شود  آموزان که خارج ازساختمان اصلی ودر محوطه احداث می هاي بهداشتی دانش سطوح سرایداري و سرویس -

  . بایستی به سطوح محوطه اضافه شود می

در صورت کمبود زمین مدارس . االمکان در یک طبقه و یا دو طبقه احداث شود یمدارس ابتدایی شهري حت  -

  . توان در سه طبقه احداث نمود کالسه را می 20و  15

 . باشد ها چهار طبقه می حداکثر تعداد طبقات مجاز براي مدارس راهنمایی سه طبقه و براي دبیرستان -

 .می باشد) 24جدول (ها  تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق جدول تامین پارکینگ -

 .عدم احداث پارکینگ مراجعین در قسمت ورودي مدرسه و راه تردد دانش آموزان  -

 .احداث استخر در محوطه ي آموزشی  ممنوع است  -

 .رعایت کلیه ي ضوابط سازمان نوسازي مدارس طبق تفکیک رده هاي آموزشی الزامی است  -

   :آموزشی الزامی است رعایت حرایم ذیل به هنگام احداث واحدهاي 

  .متر 150،  2و  1هاي شریانی درجه  حداقل فاصله تا خیابان -

  متر 200هاي شهر ،  ها و پس آب حداقل فاصله با مسیرهاي آلوده کننده مثل محل تجمع زباله  -

  متر 150حداقل فاصله با بیمارستان    -

  متر 500 حداقل فاصله با گورستان   -

  متر 150 حداقل فاصله تا پمپ بنزین  -

  متر 250 حداقل فاصله تا ایستگاه آتش نشانی   -

  متر 150  حداقل فاصله با مراکز انتظامی   -

  هاي ورزشی روباز عدم همجواري مدارس دخترانه با زمین  -

  .حداکثر شعاع دسترسی براي واحدهاي آموزشی به شرح ذیل می باشد

  متر 250مهدکودك -

  متر 500ابتدایی -

  متر 750راهنمایی دخترانه -

  متر 1000اهنمایی پسرانهر -

  متر 1500متوسطه  -
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  کاربري درمانی ضوابط مربوط به  -2-2-7

بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه پزشکی، رادیولوژي، البراتوار، دندانسازي، (این اراضی به احداث مراکز درمانی

امور درمانی از قبیل مراکز هاي پزشکان، کلینیک، داروخانه، تزریقات و مطب و سایر عملکردهاي مرتبط به مجتمع

... )  دیدگان زلزله وبهداشت خانواده، مراکز بهداشت محیط، مراکزمشاوره روانی، مراکز توانبخشی خاص آسیب

  .اختصاص دارد

  موارد استفاده از زمین-2-2-7-1

  هاي مجاز استفاده

ار معابر مربوطه مشروط به اي و شهري و اولین پالك جو اي ، ناحیه این کاربري در منطقه عملکردهاي محله -

   :ها بشرح ذیل مجاز است بندي معابر وسطح عملکردي کاربري رعایت درجه

اي براي پایگاه بهداشت شهري وسایر مراکز  اي و اولین پالك جوار معابر محله منطقه عملکردهاي محله -1 -

  .بهداشتی مقیاس محله –درمانی 

درمانی ، درمانگاه ،  -وار معابر مربوطه براي مرکز بهداشتیاي و اولین پالك ج منطقه عملکردهاي ناحیه -2 -

  .کلینیگ ، آزمایشگاه ، رادیولوژي ، مراکز درمان سرپایی

منطقه عملکردهاي شهري واولین پالك جوارمعابر مربوطه براي زایشگاه ، بیمارستان ، مراکز اوژانس ، درمان -3 -

  .تخصصی وموارد مشابه

  . 2زیر مجموعه این کاربري در جدول شماره  هاي مندرج در کلیه فعالیت -4 -

  .هاي مربوطه در این کاربري الزامی است رعایت کلیه ضوابط و مقررات دستگاه- -

متر 500و حداقل ) کندرواضافی(هاي اصلی شهر مشروط به تأمین دسترسی غیرمستقیم  احداث بیمارستان -

هاي بعدي واحداث حصاربا ترکیب دیوار ونرده وایجاد فضاي سبز در حداقل یک دهم  فاصله با ورودي و خروجی

  . در قسمت جوار معبر بالمانع است) متر10حداقل (عمق پالك 

  عهاي ممنو استفاده

  . هاي مشروح فوق در اراضی داراي این کاربري ممنوع است هر نوع استفاده دیگري غیر از استفاده -
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ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-7-2  

براساس یابد  درمانی اختصاص می –حداقل مساحت و ابعاد و تناسبات قطعاتی که براي احداث مراکز بهداشتی  -

اما اگر سازمانهاي مربوطه اشت و درمان و سازمان بهزیستی خواهد بود ومقررات وزارتخانه بهد ها دستورالعمل

 ..فاقد مقررات الزم در این زمینه باشند ، ضوابط زیر پیشنهاد می گردد

  . مترمربع است 150حداقل مساحت زمین براي احداث مراکز بهداشتی در رده محالت  -

  . مترمربع است 350 حداقل مساحت زمین براي احداث مراکز درمانی در رده محالت -

  . گرددمترمربع تعیین می 1000حداقل مساحت زمین براي احداث مراکز درمانی در رده نواحی  -

  . مترمربع است 1000حداقل مساحت زمین براي احداث کلینیک پزشکی  -

 5000مترمربع و در رده شهري  500حداقل مساحت زمین براي احداث مراکز توانبخشی در رده نواحی  -

  . است مترمربع

  . شودمترمربع تعیین می 200حداقل مساحت زمین بیمارستان به ازاي هر تخت  -

  . مترمربع است 200مساحت زیربناي یک واحد رادیولوژي در رده شهر  -

  . متر ممنوع است 30تر از متر و بیش12هاي با عرض کمتر از  هاي درمانی از بر خیابان تأمین دسترسی کاربري -

حداقل سطح داروخانه روزانه وباشد  ی احداث داروخانه با مجوز بهداشت ودرمان مجاز میهاي درمان درمجموعه  -

  . باشد مترمربع می40روزي  مترمربع و جهت داروخانه شبانه24

 8000تا  6000ها ، مساحت زمین بین  ها و اوژانس کلینیک ها و پلی هاي سرپایی ، کلینیک براي بیمارستان   -

  .متر 80سترسی اصلی در جنوب حدود مترمربع با حداقل جبهه د

دسترسی در جنوب  مترمربع و حداقل طول جبهه20000تخت ، مساحت حدود 100هاي تا  براي بیمارستان  -

  .متر 120

متر ومساحت کل زمین حدود 160تخت حداقل طول دسترسی در جنوب حدود 200هاي تا  براي بیمارستان  -

  .مترمربع30000

متر ومساحت کل زمین حدود  200تخت ، حداقل طول دسترسی در جنوب حدود 300هاي تا  براي بیمارستان  -

  .مترمربع 40000

  . اولویت دسترسی از جنوب ، بعد شرق وسپس غرب است. هاي اصلی برخوردار باشد زمین باید از دسترسی -

مترمربع است که با نظر شهرداري وصنف مربوطه 700حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث حمام   -

  . تواند تعدیل گردد می
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با نظر شهرداري و صنف . . . هاي عمومی و  حداقل مساحت قطعه تفکیکی براي احداث رختشویخانه ، آبریزگاه  -

  . مربوطه خواهد بود

  ضوابط مربوط به احداث بنا -2-2-7-3

ت و باید درمانی براساس ضوابط وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی اس –احداث بنا درحوزه بهداشتی   -

  . درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد ها مورد قبول وتصویب اداره مهندسی وزارت بهداشت ،  نقشه

درصد وتراکم ساختمانی 50حداکثر سطح اشغال ) اي درمانی محله(مترمربع  500هاي با وسعت تا  در زمین  -

  . شود درصد تعیین می150

درصد وتراکم ساختمانی 45حداکثر سطح اشغال ) اي احیهدرمانی ن(مترمربع 2500هاي با وسعت تا  در زمین  -

  . شود درصد تعیین می250

درصد 280درصد وتراکم ساختمانی 40شغال  مترمربع حداکثر سطح ا2500هاي با مساحت بیش از  در زمین  -

 . شود تعیین می

مان تهیه وبه تأیید هاي معماري و تأسیساتی مکانهاي بهداشتی باید از طریق سازمان نظام مهندسی ساخت نقشه -

  . شهرداري رسیده و درحین اجرا نیز نظارت مستمر شهرداري ضروري است

  . نشانی براي احداث بنا الزم استرعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و اخذ تأییدیه سازمان آتش -

ري و پرتردد اصلی الزامی هاي بستري، معاینه و فضاهاي ادا در بناهاي درمانی استفاده از نور طبیعی براي اتاق -

  . است

هاي اجتماعات و عملکردهاي مشابه مشمول سالن. متر است 6/3متر و حداکثر  3حداقل ارتفاع مفید هر طبقه  -

  . شوداین محدودیت نمی

متر کمتر باشد، در  6در صورت وجود حیاط داخلی، پاسیو یا فضاي باز محصور، حداقل عرض آن فضا نباید از  -

 . شودسطح فضا جزء زیربنا محسوب می غیر این صورت

هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می  رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

  .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون

  .می باشد) 24جدول (ها  تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق جدول تامین پارکینگ -
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ضوابط و مقررات در کاربري مذهبی  -2-8- 2  

  موارد استفاده از زمین-2-2-8-1

  هاي مجاز استفاده

ذکر و موارد  اماکن متبرکه ، مسجد ، حسینیه ، زینبیه ، فاطمیه و تکیه هاي  هاي مجاز شامل کاربري استفاده -

شهر ، (گانه    مناطق عملکردي سهتوانند در  باشد که می می 2شده در زیرمجموعه این کاربري در جدول شماره 

 .اولین پالك جوار معابر مربوطه مشروط به رعایت سطح عملکردي مستقرشوند و) ناحیه ، محله

  مشروط  

عرصه کاربري مذهبی به عملکردهائی نظیر تجاري سازگار و فاقد آلودگی صدا و % 10اختصاص دادن حداکثر  -

نی سازگار و پایگاه بسیج، مشروط به رعایت ضوابط کاربري دید و منظر و فاقد آلودگی زیست محیطی، درما

هاي قابل رویت عملکرد غیر مذهبی   بخش.مربوطه و جاري نشدن صیغه مسجدیت در آن کاربري، بالمانع است

  . نباید بر فرم بناي مذهبی و فضاي حاصل از آن خدشه وارد کند

  هاي ممنوع  استفاده

هاي مجاز و مشروط یاد شده در نظر گرفته شده است  و هر  ی و استفادهحوزه مذهبی صرفاً براي کاربري مذهب -

 .شودنوع استفاده دیگر از این اراضی غیر مجاز شمرده می

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-8-2

 . مترمربع تعیین می گردد 500حداقل تفکیک براي کاربري مذهبی در سطح محالت  -

 .متر مربع پیشنهاد می شود  300زینبیه  حداقل مساحت قطعه ي تفکیکی حسینیه و -

 .شودمترمربع پیشنهاد می2000حداقل مساحت مسجد جامع شهر یا مصلی به عنوان فضاي مذهبی شهري  -

رعایت هرگونه پیشنهاد دیگري که از طرف مراجع ذي صالح با ارائه ادلّه اعالم گردد و باعث تغییر در میزان   -

  . حداقل مشخص شده در این گزارش شود بالمانع است

 .متر ممنوع است 30متر و بیشتر از  12هاي با عرض کمتر از  تامین دسترسی کاربري مذهبی از بر خیابان -

این فضا به صورت فضاي باز استفاده . متر عقب نشینی از بر گذر قابل احداث خواهد بود  5مراکز مذهبی با  -

  . خواهد شد و احداث هر گونه بنا در آن مجاز نمی باشد 
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 . مکانیابی فضاهاي مذهبی باید حتی المقدور در مرکز محله و یا در مجاورت آن باشد   -

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-2-8-3

هاي توسعه  هاي مذهبی در رده محله ي مطابق ضوابط و مقررات مکان یابی مساجد در طرح بنا کاربرياحداث  -

  .می باشد 7/5/87و عمران شهري مصوب شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مورخ 

درصد است و حداکثر  40هاي مذهبی در رده شهري  حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی براي ساختمان -

 . درصد می باشد 80هاي مذهبی این رده  از ساختمانی در ساختمانتراکم مج

درصد از عرصه  30درصد محوطه و  30درصد سطح اشغال و  40هاي مذهبی رده شهري، حداکثر  در کاربري -

  .کل با طراحی ویژه خارج از محوطه بصورت پارکینگ در نظر گرفته شود

  . طبقه تعیین می گردد 2بر حداکثر تعداد طبقات ساختمان در مراکز مذهبی برا -

  . متر است 6و حداکثر  5/4در کاربري مذهبی حداقل ارتفاع مفید هر طبقه  -

هاي بهداشتی مجاز است و  ، وضوخانه و سرویس)مترمربع 100حداکثر (احداث ساختمان جهت خانه سرایدار -

  . جزو تراکم ساختمان مذهبی محسوب خواهد شد

اداره اوقاف و امور خیریه بعنوان تنها مرجع صدور مجوز احداث (الح رعایت ضوابط و مقررات مراجع ذي ص -

  . الزامی است) هاي مرتبط مساجد  و سایر نهاد

  .متر توصیه می شود 6عقب نشینی در محل ورودي و در مجاورت معبر اصلی به عمق  -

می تواند در لبه این پارکینگ . نفر گنجایش در شبستان تامین یک واحد پارکینگ الزامیست5به ازاي هر   -

  .خیابان همجوار با فضاي مذهبی به عنوان یک فضاي عمومی طراحی گردد

  . درصد مساحت زمین باشد 40وسعت حیاط و فضاي باز یکپارچه کاربري مذهبی حداقل  -

 .درصد فضاي باز به فضاي سبز اختصاص یابد 25حداقل  -

در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می  رعایت بخشنامه ضوابط احداث مساجد الزم و االجرا می باشد و -

  .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون

فضاي باز ابنیه ي مذهبی می بایست در مجاور معابر عمومی واقع گردد و ساختمان در قسمت انتهاي زمین  -

 .بنا شود 
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ضوابط و مقررات در حوزه ي کاربري فرهنگی -2-9- 2  
هنري در اراضی مشخص شده در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي طرح  - احداث کاربري فرهنگی  -

  . ها با رعایت ضوابط و مقررات زیر مجاز استو در پارك تفصیلی -جامع 

  موارد استفاده از زمین-2-2-9-1

  هاي مجاز  استفاده

تئاتر ، موزه ، نمایشگاه کتاب و  احداث انواع واحدهاي فرهنگی مانند سالن اجتماعات ، سینما ، آمفی  -

ذکر شده در زیرمجموعه هاي مشق و موارد  هاي پرورش فکري ، خانه محصوالت فرهنگی ، کتابخانه ، کانون

سیمات فضایی مربوطه بندي وسطوح عملکردي بر حسب تق با رعایت درجه 2این کاربري در جدول شماره 

  . مجاز است) محله ، ناحیه ، شهر(

  مشروط  هاي استفاده

سینما و (هاي فرهنگی  سطح زیربناي احداثی در مجموعه% 10احداث واحدهاي تجاري و خدماتی به میزان  -

  . ، جهت تشویق سرمایه گذاران مجاز است...)تاتر و

  ممنوع هاي استفاده

اربري فرهنگی و هنري بوده و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز هنري صرفاً براي ک -حوزه فرهنگی -

 . است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-9-2

  . گرددمتر مربع تعیین می 1500هنري در مرکز ناحیه  -حداقل مساحت زمین براي احداث مرکز فرهنگی -

 . گرددمترمربع تعیین می 3000هنري در رده شهري  -حداقل مساحت زمین براي احداث مرکز فرهنگی -

 

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-2-9-3

درج گردیده و کلیه  11ضوابط مربوط به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، ارتفاع و تعداد طبقات در جدول  -

  .هنري می بایست مطابق جدول مذکور صادر گردد-هاي صادره در حوزه کاربري فرهنگی پروانه
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  ضوابط مربوط به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، ارتفاع و تعداد طبقات:  11جدول 

  در حوزه ي کاربري فرهنگی

  مقیاس  کاربري
حداقل (ضوابط تفکیک 

  )زمین مورد نیاز
  حداکثر سطح اشغال

حداکثرترا
کم 

  ساختمانی

تعداد 
  طبقات

 -فرهنگی
  هنري

به استثناء سینما و   مترمربع 1500  ناحیه
  درصد40:تئاتر

  درصد 80: سینما و تئاتر

  درصد 40
  درصد 240

1  
  مترمربع 3000  شهر  3

 

  . شودمتر و در بر خیابان اصلی توصیه می 6نشینی در محل ورودي به عمق عقب -

برابر )  به استثناي سینما و تئاتر(هنري  -حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی براي احداث واحدهاي فرهنگی -

  . باشددرصد می 40

طبقه تعیین  2هنري برابر یک طبقه و در سینما و تئاتر  -حداکثر تعداد طبقات ساختمان در مراکز فرهنگی -

درصد و در رابطه با سینما و  40هنري  -هاي فرهنگیبر این مبنا حداکثر تراکم ساختمانی ساختمان. گرددمی

 .باشددرصد می 80تئاتر 

متر مربع زیربنا الزامی  50تأمین یک واحد پارکینگ به ازاء هر هنري در مقیاس ناحیه  - براي مراکز فرهنگی -

 .است

متر مربع زیربنا الزامی  50واحد پارکینگ به ازاء هر  2هنري در مقیاس شهر تأمین  -براي مراکز فرهنگی -

 .است

ایش، به غیر از سالن نم(هنري ، تأمین نور و تهویه مستقیم براي فضاهاي اصلی -در استقرار بناهاي فرهنگی -

 . باید رعایت شود... )  سالن اجتماعات، و اتاق سمینار و

هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر  رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

  .هاي مربوطه مطرح گردد می بایست موضوع در جلسات کمیسیون

  . نشانی براي احداث بنا الزم استتأییدیه سازمان آتشرعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و اخذ  -
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  ورزشیضوابط مربوط به کاربري  -2-10- 2
، سالن سرپوشیده )استادیوم(کاربري ورزشی به تمامی عملکردهاي ورزشی شامل زمین بازي، ورزشگاه شهري -

  . شوداطالق می... )  بدنسازي، ،تنیس روي میز و(هاي ورزشی  وباشگاه) زورخانه(هاي سنتی ورزشی، ورزشگاه

در صورت . گرددنمی)  هاي باستانیهاي مربوط به ورزش باشگاه(ـ ضوابط زیر مشمول احداث زورخانه1تبصره  -

  . عرضه تقاضا براي احداث زورخانه، ضوابط آن براساس شرایط محلی مشخص خواهد گردید

گردد در پهنه کاربري تجاري می هاي ورزشی خصوصی که در میان فضاهاي تجاري مستقر ـ باشگاه2تبصره  -

 .ملحوظ گردیده است

  موارد استفاده از زمین-2-2-10-1

  هاي مجاز  استفاده

هاي ورزشی و هاي تفریحی و گذران اوقات فراغت، احداث انواع واحدهاي ورزشی، احداث انواع زمینفعالیت  -

عملکردهاي تفریحی برحسب سلسله مراتب بینی کلیه یش. استخر شناي روباز در اراضی این کاربري مجاز است

  . خدمات شهري در اراضی با کاربري ورزشی با رعایت ضوابط مربوطه مجاز است

  مشروط هاي  استفاده

درصد  25استقرار عملکردهاي تفریحی در فضاي سبز، با رعایت سلسله مراتب شهري مرتبط با آن، حداکثر در  -

 . درصد مجاز است 25سطح زمین و حداکثر تراکم مجاز ساختمانی 

هاي  درصد کل زیربنا در مجموعه 10احداث واحدهاي تجاري و خدماتی مورد نیاز کاربري به میزان حداکثر  -

  . ورزشی بالمانع است

صورت فضاهاي توان بهدرصد مساحت آنها را می 10اراضی ورزشی در سطح محالت روباز بوده و حداکثر  -

شوند ص یافته به کاربري ورزشی تا زمان اجراي طرح ذخیره محسوب میاراضی اختصا. سرپوشیده استفاده کرد

و در این مدت شهرداري مجاز است، از این اراضی به صورت زمین باز ورزشی و پارکینگ موقت و روباز استفاده 

 . کند
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  هاي ممنوع  استفاده

هاي مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته شده است و هر نوع  حوزه ورزشی تنها براي این کاربري و استفاده  -

 . استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین -2-2-10-2

  . مترمربع است 500حداقل قطعه زمین تفکیکی کاربري ورزشی در مقیاس محله اي  -

  . مترمربع است 1000ن تفکیکی کاربري ورزشی در مقیاس ناحیه اي حداقل قطعه زمی -

 . مترمربع است 5000حداقل قطعه زمین تفکیکی کاربري ورزشی در مقیاس شهري  -

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان-2-2-10-3

درج گردیده و کلیه  12ضوابط مربوط به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، ارتفاع و تعداد طبقات در جدول  -

 .هاي صادره در حوزه کاربري ورزشی می بایست مطابق جدول مذکور صادر گردد پروانه

 

  ضوابط مربوط به سطح اشغال، تراکم ساختمانی، ارتفاع و تعداد طبقات: 12جدول 

  ورزشیدر حوزه کاربري  

  مقیاس  کاربري
ضوابط تفکیک 

حداقل زمین مورد (
  )نیاز

  حداکثر سطح اشغال
حداکثرتراکم 

  ساختمانی
تعداد 
  طبقات

  ورزشی

  1  درصد 10  درصد 10  مترمربع 500  محله
  درصد35: مراکز سرپوشیده  مترمربع 1000  ناحیه

هاي ورزشی و  زمین
  درصد 10: استخرهاي روباز

  درصد 70
  درصد 10

2  
  مترمربع 5000  شهر  1

  . هاي سبز ، فرهنگی ، جهانگردي و پذیرایی داراي ارجحیت است در همجواري این کاربري استقرار کاربري -

هاي مختلف  هاي ورزشی در ردهرعایت ضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی براي احداث فضاها و ساختمان -

  . الزامی است)  اي، شهرياي، ناحیهمحله(ورزشی

  . هاي ورزشی الزامی استهاي ورزشی در احداث سالنمعیارهاي فدراسیونرعایت استاندارها و  -
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  . درصد سطح زمین است 35حداکثر سطح اشغال ساختمانی مراکز سرپوشیده  -

  . درصد است 70حداکثر تراکم ساختمانی در کل طبقات مراکز ورزشی سرپوشیده  -

  . گرددطبقه تعیین می 2حداکثر تعداد طبقات در مراکز ورزشی سرپوشیده  -

  . درصد است 10هاي ورزشی و استخرهاي شناي روباز حداکثر سطح اشغال مجاز بنا براي زمین -

 . درصد است 10هاي ورزشی روباز حداکثر تراکم ساختمانی رختکن و انبار در زمین -

 .متر خواهد بود 5حداقل ارتفاع طبقات  در اماکن ورزشی  -

 . گرددا شمشادکاري و نظایر آن براي کاربري ورزشی توصیه میاحداث حصار به صورت نرده یا دیوار کوتاه ی -

باید در هماهنگی با احجام و نحوه استقرار ساختمان سرپوشیده و سالن در قطعه زمین آزاد بوده و می -

 .هاي پیرامون مطرح گرددهمجواري

این کاربري باید به  هاي ورزشی، محوطه پارکینگ و دیگر مستحدثات وابسته، بقیه اراضی خالیبه جزء زمین -

  . فضاي سبز و درختکاري اختصاص یابند

هاي اطراف به تأیید شهرداري  هاي ورزشی ـ تفریحی باید از جهت تأثیر بر کاربريها و ساختمان طرح محوطه -

  . برسد

  . نشانی براي احداث بنا الزم استرعایت موارد ایمنی و اخذ تأییدیه سازمان آتش -

هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می  ستگاهرعایت ضوابط و مقررات د -

 .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون

  

 ضوابط مربوط به تأمین پارکینگ -2-2-10-4

  .تامین پارکینگ براي واحدهاي ورزشی محله اي ضروري نیست -

هاي ورزشی کوچک و استخر سرپوشیده  مترمربع زیربنا در ساختمان 75تأمین یک واحد پارکینگ به ازاي هر  -

  . ضروري است

 .ها ضروري است مترمربع زمین ورزشگاه 150واحد پارکینگ به ازاي هر  2تأمین  -
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  تفریحی و گردشگري ضوابط مربوط به کاربري-2-2-11

  خرم آباد _ضوابط عمومی مربوط به کاربري گردشگري  ضلع غربی محور کوهدشت -2-2-11-1

منطقه اي تحت عنوان تفریحی و گردشگري در نقشه کاربري اراضی –خرم آباد  _در ضلع غربی محور کوهدشت 

  .  ن به شرح زیر استآپیشنهادي تعریف شده است که ضوابط ساخت و ساز در 

  هاي مجاز  استفاده

تأسیسات زیر ،  جنگلیهاي  پارك،  شهربازي،  متل،  هتل آپارتمان،  مهمانسرا،  مهمانپذیر،  مسافرخانه،  هتل  -

اداري در ،  باغ وحش،  پارك و فضاي سبز،  موزه،  معابر،  مسجد،  تجاري،  بنایی آب و برق و گاز و فاضالب

آالچیق و ،  سینما،  سالن اجتماعات،  بخانهکتا،  آبی ورزشیهاي  مجموعه،  استخر،  زمین بازي،  حد نیاز سایت

 .  نمایشگاه،  کتابخانه،  هنري–مرکز فرهنگی ،  انتظامی،  تفضاهاي اقامت موق

 مشروط هاي استفاده

مرتبط با خدمات اتومبیل از قبیل هاي  درصد از کل مساحت سایت می تواند به مجموعه فعالیت 5حدود  -

به صورت به شرط آنکه .  تعمیرگاه و نمایشگاه اتومبیل سبک اختصاص یابد،  کارواش،  تعویض روغنی،  آپاراتی

 20یکپارچه و منسجم و در یک قطعه و در یک نقطه از سایت قرار گیرند و توسط فضاي سبز با عرض حداقل

  .  سایت مجزا شوندهاي  متر از سایر قسمت

بدون راه ورودي مجزا از بیرون (درصد کل زیربنا 15احداث واحدهاي تجاري و خدماتی به میزان حداکثر  -

 . گردشگري مجاز بوده و قابل تفکیک از کل عرصه پالك نمی باشد  - ریحی هاي تف در مجموعه)  مجموعه

  ممنوع

هاي مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته شده  گردشگري و استفاده  - این حوزه صرفاً براي کاربري تفریحی  -

 .است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است
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  ضوابط تفکیک و ساخت و ساز -2-2-11-1-1

این منطقه نیازمند تهیه طرح ویژه می باشد و قبل از تهیه و تصویب طرح ویژه هر گونه اقدام تفکیک در آن  -

 . ممنوع است 

. باید توسط مشاور ذي صالح تهیه گردیده و در جلسات مربوطه در استان به تصویب برسد "طرح تفکیکی حتما -

، ضوابطی که در این طرح مورد تصویب قرار می گیرد مالك عمل ساخت و ساز در عالوه بر رعایت ضوابط زیر 

  . این منطقه خواهد بود 

  .متر تعیین می شود  10حداقل عرض معبر در این منطقه  -

 . متر می باشد 400حداقل مساحت قطعات تفکیکی  -

طبقه روي  2درصد و حداکثر تعداد طبقات  50درصد و حداکثر تراکم ساختمانی  25حداکثر سطح اشغال بنا  -

 .  پیلوت تعیین می شود

این (.  درصد مجاز می باشد 20طبقه و با حداکثر سطح اشغال  4احداث هتل با رعایت کلیه ضوابط آن و تا  -

 .  )ضابطه فقط مشمول هتل می شود 

 .  باز بالمانع است درصد فضاي باز به صورت رو 10در داخل فضاي باز هر قطعه تأمین پارگینگ تا  -

 

  پذیرایی ضوابط مربوط به کاربري-2-2-11-2

خدمات ایرانگردي و جهانگردي، زائرسرا، هتل، مهمانسرا و (این حوزه به احداث واحدهاي تفریحی و گردشگري 

)  هاي پذیرایی اردوگاه جهانگردي و عملکردهاي مرتبطخانه، سالنفروشی، چلوکبابی، سفره  مسافرخانه، رستوران، اغذیه

  . اختصاص یافته است

  موارد استفاده از زمین-2-2-11-2-1

خانه ، رستوران ، غذاخوري ، مسافرخانه ، مهمانسرا ،  هاي قهوه هاي مجاز شامل کاربري استفاده:   استفاده مجاز

توانند در مناطق عملکردي  باشد که می می 2ذکر شده در زیرمجموعه این کاربري در جدول شماره هتل وزائرسرا و موارد 

  . اولین پالك جوار معابر مربوطه مشروط به رعایت سطح عملکردي به شرح ذیل مستقرشوند و) شهر ، ناحیه ، محله(گانه    سه

  .خانه ، کبابی ح براي ساندویچی ، قهوهاي و اولین پالك جوار معابر در این سط منطقه عملکردهاي محله  -
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 اي و اولین پالك جوار معابر در این سطح براي چلوکبابی ، رستوران ، تاالر و منطقه عملکردهاي ناحیه  -

  . مسافرخانه

ها و  اولین پالك جوار معابر مربوطه براي هتل ، مهمانسرا ، پانسیون ، خوابگاه منطقه عملکردهاي شهري و  -

 .بزرگهاي  رستوران

بدون راه ورودي مجزا از (درصد کل زیربنا 10احداث واحدهاي تجاري و خدماتی به میزان حداکثر :  مشروط

  . گردشگري مجاز بوده و قابل تفکیک از کل عرصه پالك نمی باشد  -هاي تفریحی  در مجموعه)  بیرون ساختمان

هاي مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته  تفادهگردشگري و اس  - این حوزه صرفاً براي کاربري تفریحی :   ممنوع

 . شده است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-11-2-2

مترمربع  200اي ها و موارد مشابه درمقیاس ناحیه ها، چایخانه خانههاي کوچک، قهوهحداقل تفکیک رستوران -

 500ها و مهمانسراها و موارد مشابه درمقیاس شهري  ها، مسافرخانهي بزرگ، هتلهاحداقل تفکیک رستوران

  . باشدمترمربع می

هتل آپارتمان تابع ضوابط معاونت سیاحتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی و یا سازمان  احداث هتل ، مهانسرا و   -

 .باشد  میراث فرهنگی و گردشگري می

  ساختمان ضوابط مربوط به احداث -2-2-11-2-3

رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی و سازمان گردشگري و میراث فرهنگی در احداث تمامی  -

  . ها الزامی استگردشگري از جمله رستوران-هاي  تفریحیساختمان

  . رعایت ضوابط اداره بهداشت در احداث عملکرد پذیرایی ضروري است -

طبقه  3درصد در  180درصد و تراکم  60گردشگري برابر   -تفریحی  حداکثر سطح اشغال ساختمانی مراکز  -

  . باشدمجاز می

ها هماهنگ با ضوابط  گردشگري در بدنه خیابان  - تراکم و سطح اشغال و تعداد طبقات در کاربري  تفریحی  -

  .باشدکاربري مجاور می
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  . ضروري است تخت هتل، مهمانسرا و مسافرخانه 4تأمین یک واحد پارکینگ به ازاي هر  -

هاي مراسم، هایی پذیرایی از جمله سالن مترمربع زیربناي کاربري 25تأمین یک واحد پارکینگ به ازاي هر  -

 .ها و غیره الزامی استها، رستورانهمایش

  .در صورت الحاق واحدهاي پذیرایی و رستوران به هتل، تامین پارکینگ جداگانه الزامی است -

  . درصد سطح قطعه زمین کمتر باشد 30کپارچه نباید از حداقل وسعت حیاط به صورت ی -

هاي اقامت و فضاهاي اداري و  گیري از نور و تهویه مستقیم براي اتاقبینی راهکار مناسب جهت بهرهپیش -

متر  6 6درصورت استفاده از حیاط داخلی، پاسیو یا فضاي باز محصور، ابعاد آن نباید از . پرتردد ضروري است

 . شوددر غیر این صورت سطح آن جزء زیربنا محسوب میکمتر باشد، 

هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می  رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

  .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون

 .براي احداث بنا الزم استنشانی و اخذ تأییدیه سازمان آتشساختمان  رعایت مقررات ملی -

      کلیات ضوابط هتل آپارتمان

گردشگري قرار می گیرد، به همین دلیل اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی   -این کاربري در حوزه  تفریحی  -

  . و گردشگري الزامی است

  . شودمتر تعیین می 12معبر دسترسی به هتل آپارتمان حداقل  -

  . خواهد بود% 180وحداکثر تراکم ساختمانی برابر با % 60ري حداکثر سطح اشغال در این کارب -

  . واحد باشد 9هاي هتل حداقل  تعداد آپارتمان -

هال ورودي، دفتر پذیرش، اتاق  بینی آپارتمان در طبقه همکف غیرمجاز بوده و این طبقه می بایست بهپیش -

  . تصاص یابدهاي بهداشتی، تلفن عمومی و خدمات پذیرایی اخمدیریت، البی، سرویس

  . مترمربع پیش بینی می شود 40حداقل مساحت هر واحد آپارتمان  -

  . پیش بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر واحد آپارتمان الزامی است -

  .در صورت الحاق واحدهاي پذیرایی و رستوران به هتل، تامین پارکینگ جداگانه الزامی است -

 . ضوابط ساختمانی حوزه مسکونی می باشدسایر ضوابط ساختمانی این کاربري مشابه  -
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  ضوابط مربوط کاربري پارك و فضاي سبز -2-2-12

  ضوابط مربوط کاربري پارك -1 -2-2-12

  موارد استفاده از زمین-2-2-12-1-1

استقرار این کاربري در محدودهاي مشخص شده در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي وکلیه مناطق عملکردي   -

  . مجاز است) اي ، شهري اي ، ناحیه محله(

  هاي مجاز استفاده

این اراضی به کاربري فضاي سبز و خدمات مرتبط با آن اختصاص یافته و احداث پارك و فضاي سبز و خدمات  -

صورت فضاي سبز مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات به تفصیلی -جامع ایی که طرح هوابسته در محل

  . مربوطه مجاز است

هاي مسئول اقدام به تملک آنها هاي خصوصی تا زمانی که شهرداري و یا دیگر سازمان فضاهاي سبز در مالکیت -

اشجار و فضاي سبز در آنها باقی جهت فضاي سبز عمومی ننمایند، بدون امکان هرگونه ساخت وساز و یا کاهش 

  .خواهد ماند

هاي بهداشتی، فضاهاي بازي و تفریحی کودکان، تئاتر و احداث ساختمان نگهبانی پارك، مسجد، سرویس -

هاي تاسیساتی مثل تاسیسات پمپاژ، ترانس برق، دکل مخابرات و فشار  سینماي روباز و آتلیه هنري، ایستگاه

درصد مساحت فضاي سبز و پارك مجاز بوده و نیاز به طرح  10ی در حداکثر در شکن گاز با رعایت موارد ایمن

 . هاي ذیربط را ندارد  موضوع در جلسات کمیسیون

درصد سطح، توسط مجریان فضاي سبز عمومی  25بینی عملکردهاي ورزشی و تفریحی روباز حداکثر تا پیش -

 . مجاز است

 .ابط و مقررات مجاز استاحداث فضاي سبز توسط بخش خصوصی با رعایت ضو -

 استفاده هاي مشروط 

احداث اماکن فرهنگی و هنري و اجتماعی، کتابخانه و کتابفروشی، موزه، نمایشگاه، رستوران، چایخانه و مشابه  -

  . پذیر استآنها، گلخانه، تئاتر و سینماي کودکان به تشخیص کمیسیون ماده پنج امکان
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در شرایطی که تأمین آنها در دیگر اراضی ممکن نباشد حداکثر در  بینی عملکردهاي غیرانتفاعی عمومیپیش -

  .پذیر استدرصد سطح زمین به تشخیص کمیسیون ماده پنج با حفظ باقی زمین به شکل فضاي سبز امکان 10

چنانچه کاربري پارك و فضاي سبز به باغات و اراضی کشاورزي داده شده باشد و مالکین تمایل به حفظ و  -

محصول آنها را داشته باشند، کاربري اراضی کماکان می تواند بصورت وضعیت موجود آن حفظ استفاده از 

  . گردد

  استفاده هاي ممنوع

هاي مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته شده است  ا ین حوزه صرفاً براي کاربري فضاي سبز عمومی و استفاده -

  . و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است

  . ل اراضی این کاربري به هرنوع کاربري دیگر غیرمجاز استتبدی -

  . در چنین اراضی احداث واحد مسکونی غیرمجاز است -

در صورت انجام هرگونه تغییر در کاربري این اراضی، شهرداري باید نسبت به تملک و تبدیل آنها به فضاي سبز  -

  . عمومی اقدام نماید
  

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-12-1-2

  :با توجه به نوع عملکرد فضاي سبز حداقل مساحت تفکیک زمین به قرار زیر است -

مترمربع است، البته الزم به ذکر  500حداقل تفکیک براي احداث پارك و فضاي بازي کودکان در رده محله اي  -

این موضوع شامل . است در واحدهاي همسایگی محدودیت حداقل تفکیک جهت فضاي سبز مطرح نمی باشد

مترمربع  500همچنین در مواردي که کمتر از حد نصاب . شوداند نمیضاهاي سبزي که قبالً تفکیک گردیدهف

  .در تعریض معابر و فضاهاي پرت شهري باشد با نظر شهرداري اقدام خواهد شد

  مترمربع 3000حداقل تفکیک براي احداث پارك و فضاي بازي کودکان در رده ناحیه اي  -

آتی شهر به فراخور مساحت اراضی الحاق شده و رعایت حداقل سرانه فضاي سبز و اولویت  هاي توسعه در عرصه -

خواهد  5هاي آماده سازي تهیه و به تصویب کمیسیون ماده  دادن به احداث پارك و فضاي بازي کودکان ، طرح

  .رسید

  . متر ممنوع است 30تر از متر و بیش 12هاي با عرض کمتر از  تأمین دسترسی فضاي سبز از بر خیابان -
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  مترمربع10000حداقل تفکیک براي احداث پارك و فضاي بازي کودکان در رده شهري  -

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-2-12-1-3

هاي صادره در حوزه  درج گردیده و کلیه پروانه  13ضوابط مربوط به سطح اشغال و تراکم ساختمانی در جدول  -

 .ست مطابق جدول مذکور صادر گرددکاربري پارك و فضاي سبز می بای

 ضوابط مربوط به سطح اشغال و تراکم ساختمانی پارك و فضاي سبز:  13جدول 

  مقیاس  کاربري
حداقل (ضوابط تفکیک 

  )زمین مورد نیاز
حداکثر سطح 

  اشغال
حداکثرتراک

  م ساختمانی
تعداد 
  طبقات

  پارك
  1  درصد 5  درصد 5  مترمربع 500  محله
  1  درصد 10  درصد 10  مترمربع 3000  ناحیه
  1  درصد 10  درصد 10  مترمربع 10000  شهر

  .ها و فضاهاي سبز عمومی غیرمجاز است احداث دیوار و حصار به دور پارك -

 .تعیین می گردد  24هاي مورد نیاز مطابق جدول  تعداد پارکینگ -

مغایرت با ضوابط فوق الذکر می هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت  رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

  .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون

  . نشانی براي احداث بنا الزم استرعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و ا خذ تأییدیه سازمان آتش -
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  ضوابط و مقررات در حوزه کاربري فضاي سبز عمومی -2-2-12-2

شکل در طرح پیشنهادي منظور شده است که ضوابط کلی استفاده از آنها فضاي سبز عمومی به دو  

 : به شرح زیر است 

 

فضاي سبز عمومی که در اثر طراحی شبکه ارتباطی پیشنهادي به صورت فضاهاي  - 2-2-12-2-1

  هاي موجود و خط پروژه معابر طرح و جود دارند  در حد فاصل ساختمان... لچکی و 

 :کاربري ها بشرح ذیل است ضوابط این دسته از 

تمامی این فضاها متعلق به شهرداري بوده و در جهت امکان مسیر گشایی معابر پیشنهادي مدیریت شهري می  -

اگر قسمتی از  "فرضا. تواند در قالب مصالحه با مالکین مجاور معابر از این فضاها استفاده مطلوب را بعمل آورد

تعریض از بین می رود براي تامین معوض آن شهرداري می تواند  یک قطعه مسکونی در اثر اجراي معبر و

 معادل آن یا بخشی از مساحت در تعریض قرار گرفته را از این فضاها تامین و به مالک واگذار نماید

چنانکه در آن دسته از اراضی سبز عمومی که به علت تعریض و یا اصالح معبر در نقشه کاربري پیشنهادي  -

قل از یک ضلع با کاربري مسکونی مجاورت دارد ، چنانچه مالک مجاور بخواهد آن را به شکل گرفته و حدا

کاربري مسکونی خود الحاق کند در صورت عدم وجود معارض می توان این فضاها را به مالکین مجاور جهت 

ار الحاق به ساختمان مسکونی خود در قبال پرداخت مبلغی که از سوي شهرداري تعیین می شود ، واگذ

  .این ضابطه مشموع فضاهاي سبز عمومی پیشنهادي واقع در انتهاي معابر بن بست نمی شود .گردد

هر گونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در این فضاها بدون مجوز شهرداري و هماهنگی با آن توسط مالکین  -

 .همجوار ممنوع است 

ز براي مالکین مجاور آنها و ایجاد درب منازل درختکاري و استفاده از این فضاها بعنوان شارع و پارکینگ روبا -

 . مسکونی بالمانع است 

 . تعبیه درب و پنجره و راه دسترسی به این فضاها با اخذ مجوز از شهرداري توسط مالکین همجوار بالمانع است  -
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سایر فضاهاي سبز عمومی بزرگ و موارد مشابه دیگر که تحت عنوان فضاي سبز عمومی در - 2-2-12-2-2
 طرح پیشنهادي منظور شده اند 

 :ضوابط این دسته از کاربري ها بشرح ذیل است 

هاي دولتی و  احداث بنا در این کاربري به استناد ماده واحده قانون تعیین و ضعیت امالك واقع در طرح -

 . مترمربع مجاز می باشد 150مجلس شوراي اسالمی حداکثر به میزان  1376وب شهرداریها مص

 -15-2در این اراضی تابع ضوابط مندرج در بند .. سایر ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اراضی و نفکیک و  -

 .می باشد ) کاربري پارك و فضاي سبز(

  مجاور يحاق به کاربرالضوابط مربوط به کاربري سبز عمومی با قابلیت  -2-2-12-3

کاربریی که تحت عنوان سبز عمومی با قابلیت الحاق به کاربري مجاور در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي آورده  -

هاي  شده است شامل تمامی اراضی با مساحت اندکی است که پس از اصالح شبکه ي معابر در مجاورت کاربري

شبکه معابر باقی مانده است و قابلیت اختصاص به هیچ گونه موجود به ویژه در حد فاصل کاربري مسکونی و 

به همین دلیل . کاربري مستقل را ندارند و بخش زیادي از آنها متعلق به مالکین کاربري مجاور خود می باشند 

پیش بینی شده است که این کاربري ، چنانچه جزء باقی مانده ملک مجاور می باشد در هنگام تخریب و 

  .لک آن واگذار شده و اجازه ساخت آن به مالک مجاور تا حد خط پروژه خیابان داده شودنوسازي به ما

اما اگر این اراضی جزو معابر بوده و مالکیت آن عمومی است ، چنانچه مالک مجاور بخواهد آن را به زمین خود   -

ر غیر این صورت ، این گونه د. الحاق کند مانعی ندارد ، به شرط آنکه آن را با قیمت توافقی از شهرداري بخرد 

  .اراضی به فضاي سبز عمومی و بویژه درختکاري و یا پارکینگ اختصاص خواهند یافت 

  ضوابط مربوط به حرایم سبزحفاظتی -2-2-13

اي که تحت عنوان حرایم سبزحفاظتی در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي مشخص شده است ،  در محدوده -

توان به دایر کردن فضاهاي سبز  ی ممنوع است و در این اراضی تنها میاحداث هرگونه بنا و یا ساختمان

، ایجاد معبر و دسترسی پیاده و سواره با رعایت ضوابط ایمنی و ) کاري ، پارك خطی درختکاري ، چمن(

 .حفاظتی اقدام نمود و هرگونه تغییر کاربري و تفکیک و واگذاري این اراضی ممنوع است 
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  به کاربري حفظ آثار تاریخیضوابط مربوط -2-2-14

ت گذاري شده نوان کاربري حفظ آثار تاریخی عالمتاریخی با ع تپه هايدر نقشه کاربري اراضی پیشنهادي  -

در این دسته از اراضی هرگونه دخل و تصرف از قبیل مرمت ، بازسازي و تخریب و یا توسعه آنها و ایجاد . است 

هاي  مان میراث فرهنگی و گردشگري ممنوع می باشد و تنها فعالیتکاربري جدید بدون اخذ مجوز کتبی از ساز

  .مورد نظر و مورد تایید رسمی سازمان مذکور در این کاربري مجاز می باشند

   ضوابط مربوط به کاربري آموزش تحقیقات و فناوري-2-2-15

 . دارد کاربري آموزش عالی به احداث واحدهاي مختلف آموزشی باالتر از سطح متوسطه اختصاص -

-   

  موارد استفاده از زمین-2-2-15-1

  هاي مجاز استفاده

  . استفاده از این اراضی صرفاً براي کاربري آموزش تحقیقات و فناوري مجاز است -

  هاي مشروط  استفاده

احداث خوابگاه دانشجویی و کوي اساتید در حوزه آموزش تحقیقات و فناوري با نظر شوراي گسترش آموزش  -

 .مجاز است) شوراي انقالب فرهنگیمصوبات (عالی 

  هاي ممنوع استفاده

این اراضی صرفاً براي کاربري آموزش تحقیقات و فناوري در نظر گرفته شده است و هر نوع استفاده دیگر از این  -

  . اراضی غیر مجاز است

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-15-2

انجام می  تفصیلی -جامع اراضی پیشنهادي طرح  حداقل تفکیک کاربري آموزش عالی بر مبناي نقشه کاربري -

  .متر مربع کمتر نباشد 4500شود و مساحت حداقل تفکیک از 

ها  ها براساس آئین نامه تحقیقاتی تدقیق مفاهیم و تعاریف کاربري سطح مورد نیاز اینگونه کاربري: تبصره -

 .یربط مشخص می گرددمصوب شورایعالی شهرسازي و براساس تعداد دانشجوي تعیین شده مراجه ذ
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  ضوابط مربوط به احداث ساختمان  -2-2-15-3

  . درصد است 40حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی براي مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی  -

در صد می باشد و حداکثر تعداد طبقات  160حداکثر تراکم مجاز ساختمانی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی،  -

  . طبقه است 4برابر با 

درصد،  50حداکثر سطح اشغال مجاز براي احداث خوابگاه دانشجویی در عرصه و منفک از فضاي آموزشی  -

  . درصد و در سه طبقه می باشد 150حداکثر تراکم مجاز ساختمانی نیز 

  . باشدهاي اراضی همجوار میشکل ساختمان در قطعه زمین وابسته به نحوه هماهنگی آن با ساختمان -

  . نباید به واحدهاي مسکونی مجاور اشراف داشته باشندواحدهاي آموزشی  -

  . واحد پارکینگ ضروري است 2به ازاي هر یک کالس، تامین   -

  . متر مربع زیر بنا خوابگاه دانشجویی، پیش بینی یک واحد پارکینگ الزم است 100به ازاي هر   -

ابط تامین پارکینگ  الزامی ضو 24رعایت جزئیات تکمیلی در خصوص معیارهاي تامین پارکینگ طبق جدول  -

 .است

استفاده از . ها باید تامین شود شرایط بهره گیري از نور و تهویه طبیعی و مستقیم براي فضاهاي اصلی و کالس -

  . ها مجاز می باشدبراي تامین نور و تهویه کالس)  15× 15با ابعاد حداقل (هاي مرکزي حیاط

  . .پذیر باشددسترسی به بام نباید براي دانشجویان امکان -

 .رعایت موارد ایمنی و اخذ تاییدیه سازمان آتش نشانی براي احداث بنا الزم است -

هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می  رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

 .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون
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  زات شهريمنطقه تجهی- 2-16- 2

  موارد استفاده از زمین-2-2-16-1

  هاي مجاز استفاده

بار، اورژانس  نشانی، میادین میوه و تره هی آتش زباله، ایستگاهآوري  ي جمعها ایستگاه: استقرار واحدهاي همچون -

ي دائمی و مراکز امداد و نجات ها ههاي موجود، نمایشگا  ي سوخت در مقیاس ناحیه و گورستانها ه، جایگا115

 بار، حمل کشتارگاه، گورستان، مرکز دفع بهداشتی زباله، میدان مرکزي میوه و ترهاحمر در مقیاس شهر و  هالل

  .و نقل انبار در خارج از محدوده و شهرها مجاز می باشد

  هاي مشروط استفاده

  .ت شهري وجود نداردگونه استفاده مشروط براي عملکردهاي دیگر در حوزه تجهیزاهیچ -

  هاي ممنوع استفاده

هاي مجاز آن درنظر گرفته شده است و هر نوع استفاده  این حوزه صرفاً براي کاربري تجهیزات شهري و استفاده -

در ... خانه فاضالب واحداث کشتارگاه، گورستان، محل دفن زباله، تصفیه. دیگر از این اراضی غیرمجاز است

 . محدوده شهر مجاز نیست

 

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-16-2

براي احداث پمپ بنزین   مترمربع، 50آوري زباله در هر مرکز محله حداقل تفکیک براي مراکز موقت جمع -

مترمربع و  2500نشانی متر مربع ، و براي احداث مراکز آتش  2000میدان میوه و تره بار  مترمربع،  1000

هاي شهري، حداقل  هاي تجهیزات شهري در محدوده مشمول کاربري بطور کلی مجموع سرانه عملکردهاي

 .مترمربع، به ازاي هرنفر جمعیت می باشد5/0مترمربع و حداکثر 2/0

  
  ضوابط مربوط به احداث ساختمان-2-2-16-3

هاي فنی هاي مربوط به تجهیزات شهري فاقد محدودیت بوده و از ضوابط خاص و دستورالعملاحداث ساختمان -

 .منظر شهري و هماهنگی با بافت باید به تأیید مراجع ذیربط برسد مربوطه تبعیت می نمایند، اما از جنبه

  .ها تابع ضوابط و مقررات سازمان  مربوطه استابعاد، سطح اشغال و تراکم این ساختمان -
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 2شهري، تأمین  هاي اداري و مدیریتی مرتبط با تاسیسات و تجهیزات مترمربع زیربنا بخش 50به ازاي هر  -

 .واحد پارکینگ ضروري است

غیر از سطوح پارکینگ است و به... ) بوس واتوبوس، مینی(فضاي مورد نیاز براي وسایل حمل و نقل کارکنان -

 .صورت متناسب محاسبه و در داخل پالك تأمین شودباید به

رت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صو رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

 .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون
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ضوابط مربوط به کاربري تأسیسات شهري -2-17- 2  

  موارد استفاده از زمین-2-2-17-1

  هاي مجاز استفاده

بهداشتی در هاي عمومی  ي تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سرویسها ایستگاه: استقرار واحدهاي همچون -

ي تنظیم ها هي آب و فاضالب و پسماندها، ایستگاها هخان مقیاس محله و مخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه

  .فشار گاز در مقیاس منطقه

  مشروط 

  .گونه استفاده مشروط براي عملکردهاي دیگر در حوزه تاسیسات شهري وجود نداردهیچ -

  ممنوع

هاي مجاز آن درنظر گرفته شده است و هر نوع استفاده  ري و استفادهاین حوزه صرفاً براي کاربري تاسیسات شه -

  .دیگر در آنها غیر مجاز است 

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-2-2-17-2

حداقل مساحت قطعه زمین تفکیکی تابع نیازهاي تأسیساتی و ضوابط و مقررات فنی سازمان ذیربط و تصویب  -

هاي تجهیزات شهري در  سرانه عملکردهاي مشمول کاربريبطور کلی مجموع . باشدمی5کمیسیون ماده 

  .مترمربع، به ازاي هرنفر جمعیت می باشد 2مترمربع و حداکثر  1هاي شهري، حداقل  محدوده

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -2-2-17-3

هاي فنی هاي مربوط به تأسیسات شهري فاقد محدودیت بوده و از ضوابط خاص و دستورالعملاحداث ساختمان -

  . منظر شهري و هماهنگی با بافت باید به تأیید مراجع ذیربط برسد نماید، اما از جنبهمربوطه تبعیت می

  . ها تابع ضوابط و مقررات سازمان  مربوطه استابعاد، سطح اشغال و تراکم این ساختمان -

 . با تهویه مناسب تأمین شود) زنانه و مردانه(مترمربع زیربنا حداقل یک زوج سرویس بهداشتی 200به ازاي هر  -

 2هاي اداري و مدیریتی مرتبط با تاسیسات و تجهیزات شهري، تأمین  مترمربع زیربنا بخش 50به ازاي هر  -

 .واحد پارکینگ ضروري است
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غیر از سطوح پارکینگ است و به... ) بوس واتوبوس، مینی(کارکنانفضاي مورد نیاز براي وسایل حمل و نقل  -

 .صورت متناسب محاسبه و در داخل پالك تأمین شودباید به

هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می  رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

 .ح گرددهاي مربوطه مطر بایست موضوع در جلسات کمیسیون

 

  خدمات عمومی ضوابط مربوط به کاربري-2-18- 2

  موارد استفاده از زمین-2-2-18-1

  :هاي مجاز در حوزه کاربري خدمات عمومی به شرح زیر است  استفاده:  هاي مجاز استفاده
  واحدهاي مذهبی  -

  .هاي پست ، کیوسک تلفن ، باجه) کوچک(هاي برق  واحدهاي تأسیساتی شامل پست -

دولتی یا (، راهنمایی و دبیرستان واحدهاي آموزشی شامل مهدکودك ، کودکستان ، آمادگی ، دبستان  -

  ).غیرانتفاعی

، تزریقات و پانسمان ، گرمابه ،   مطب ، داروخانه پایگاه بهداشت شهري ، : بهداشتی شامل -واحدهاي درمانی -

  .خانواده مراکز تنظیم

  فضاي سبزعمومی  هاي بازي کودکان ،  کودك ، زمینپارك : فراغتی شامل -واحدهاي تفریحی -

  هاي بزرگ رستوران ها ، تاالرهاي برگزاري مراسم ،  واحدهاي پذیرایی شامل هتل ، پانسیون و خوابگاه -

هاي  ها ، کتابخانه موزه انواع کتابخانه مرکزي شهر ، فرهنگسرا مقیاس شهري ، : فرهنگی شامل واحدهاي -

  .   1هاي کنسرت ، نمایشگاه هر ، سالنسینما و تئاترش تخصصی ، 

  واحدهاي اداري  -

  . واحدهاي ورزشی -

  هاي مشروط استفاده

                                                        
 .یابی شود سنجی به طور خاص مکان باید از طریق مطالعات امکان -7- 3-4-5-6- 1-2
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واحدهاي مسکونی مشروط بر آنکه کلیه ضوابط مربوط به کاربري مسکونی در آن رعایت گردیده و احداث  -

بندهاي موجود توافق الزم با مالک به صورت رسمی صورت گرفته و مالک سهم خدمات عمومی شهر را طبق 

  .در ضوابط ایجاد بنا به شهرداري واگذار نماید ، مانعی ندارد 

به شروط اي در این منطقه منوط  محله... و تفریحی  –واحدهاي آموزشی ، فرهنگی و فراغتی کلیه استقرار   -

  .زیر است

هاي پرترافیک با  ها ، میدانها و شبکه اصلی ، چهارراه 2عدم استقرار آنها درجوار معابر شریانی ، درجه -1

  . شود نقش جابجایی شهري است که در این ارتباط معابر با نقش اجتماعی توصیه می

  .رعایت مالحظات همجواري -2

  هاي ممنوع استفاده

هر نوع استفاده دیگري غیر از موارد فوق  و ونقل و انبار ملح هاي صنعتی ،  در این منطقه احداث کاربري  -

  .ممنوع است

  ضوابط عمومی احداث بنا-2-2-18-2

هاي فوق و با  ساختمان در این اراضی بر اساس تقاضاي انجام شده براي هر یک از کاربرياحداث هرگونه  -

  .رعایت کلیه ضوابط کاربري مربوطه مندرج در این گزارش ممکن می باشد 

شهرداري براي مدیریت بر این اراضی و جهت آزادسازي آنها براي خدمات مورد نیاز شهر می تواند با مالکان  -

درصد از  30هایی و مصوبه شوراي شهر در این زمینه حداکثر تا  این اراضی توافق نموده و بر اساس تصمیم ن

مابقی آن را براي خدمات عمومی مورد  این اراضی را جهت احداث واحدهاي مسکونی به مالکان واگذار نموده و

 .نیاز شهر آزادسازي و ذخیره نماید 

درصد مورد توافق براي کاربري مسکونی شامل شبکه دسترسی آن نیز می شود و به صورت ناخالص  30مقدار  -

  .می باشد 

 .ساله سوم طرح مجاز است  5هر گونه استفاده از این اراضی در دوره زمانی  -

ونی دراین اراضی باید در سمت معبر داراي کمترین عرض و به صورت متمرکز و یکپارچه اعطاي کاربري مسک -

 .باید صورت گیرد و اعطاي کاربري مسکونی در بیش از یک قطعه از زمین به صورت منفصل ممنوع است 

اعطاي مجوز ساخت مسکونی در اراضی اختصاص یافته به بخش مسکونی در این اراضی زمانی صادر می شود  -

 .درصد از اراضی مذکور بطور رسمی و قانونی براي خدمات عمومی واگذار شده باشد  70که حداقل 
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  : فصل سوم 
  ضوابط و مقررات مربوط به گذربندي و شبکه معابر
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  سطح بندي عملکردي معابر -3-1 

ادي لحاظ گردیده و هرگونه تغییـر در  در طرح تفصیلی براي کلیه معابر شهر طراحی و عرض آن در نقشه کاربري اراضی پیشنه

  .برسد 5مقدار عرض آنها باید به تایید کمیسیون ماده 

چنانچه در نقشه طرح تفصیلی عرض نوشته شده در داخل معبر با متن نقشه همخوانی نداشته باشد ، ارجحیت  -

و فاقد مقدار  همچنین عرض معابر به صورت عدد رند می باشد.با طراحی و خط پروژه داخل نقشه می باشد

  .اعشاري است

  .باشد متر می 6حداقل عرض گذر  -

 .شوند پالك به آن دسترسی داشته باشند به عنوان کوچه عام تلقی می 2معابر اختصاصی که بیش از   -

سطح بندي عملکردي معابر در جهت استقرار خدمات محله اي و ناحیه اي و شهري ، در سطح شهر مورد بررسی 

 :به شرح زیر است 

 .متر  12ها شامل تمامی معابر زیر  دسترسی -

 .متر  15تا   12هاي بین  معابر داراي عملکرد محله اي شامل تمام خیابان -

 .متر  20تا   16هاي بین  معابر داراي عملکرد ناحیه اي شامل تمام خیابان -

 .متر  20هاي  باالي  معابر داراي عملکرد شهري شامل تمام خیابان -

سازي جدیـد صـورت    هاي آماده ر جدیدي که معموال در اثر تفکیک و یا طرحتعیین عرض معاب-3-2

  پذیرد می

  :در این مورد رعایت مفاد زیر ضروري است -

  .باید رعایت شود الف ـ سلسله مراتب دسترسی می -

حداکثر یک درجه عدول از سلسله مراتب ، در مواقعی که امکان رعایت سلسله مراتب وجود ندارد : تبصره ي  -

 .استممکن 

  .متر در اراضی تفکیکی ممنوع است 100احداث بن بست با طول بیش از  -

برابر  5/1متر احداث دوربرگردان ، اجباري است و عرض دوربرگردان  30بست با طول بیش از  در کلیه معابر بن  -

 . متر خواهد بود 12در  12متر و حداقل  20عرض معبر ، حداکثر 
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 .باشد متر می 6حداقل عرض گذر  -

 .یه امالکی که در دو طرف معبر تعریضی قرار گرفته اند باید پس از تخریب و نوسازي اقدام به تعریض نمایندکل -

 :ایجاد می شوند به شرح زیر است ... سازي جدید و  هاي آماده حداقل عرض معابري که در اثر تفکیک و یا طرح -

 

  حداقل عرض معبر  طول معبر

  متر 8  متر 50کمتر از 

  متر 10  متر 150تا  50

  متر 12  متر 300تا 150

 چگونگی تعیین جهت معبر-3-3

ـ غربی  درجه انحراف از این محور قرار دارند ، معبر شرقی 45ـ غربی با حداکثر  معابري که در جهت شرقی -

  .شوند گردند ، بنابراین قطعات مجاور آن شمالی یا جنوبی تلقی می محسوب می

ـ جنوبی تلقی  درجه انحراف از آن قرار داشته باشند شمالی 45ا حداکثر ـ جنوب ب معابري که در جهت شمال -

  .شوند شده و قطعات همجوار آن شرقی یا غربی محسوب می

ها را  ها کفاف اتومبیل در معابري که امکان تعبیه محل پارك کناري در طرفین ممکن نباشد و یا این پارکینگ -

  ایی در هر جا که ممکن باشد ننماید ، ضرورت دارد به هنگام تهیه طرح اجر

  مشخصات عمومی و تعریف سلسله مراتبی شبکه دسترسی -3-4

  مشخصات عمومی شبکه ارتباطی شهري و فراشهري:    14جدول 

 )متر(عرض معبر نوع عملکرد بندي رده

 محلی
 4ـ 12 دسترسی محلی

 12ـ 24 جمع و پخش کننده

 2شریانی درجه 
 24ـ 30 شریانی فرعی

 30ـ 35 اصلی شریانی

 1شریانی درجه 
 45ـ 76 بزرگراه

 45ـ 76 راه آزاد
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چنانچه عرض معبر مقادیر مابین دو رده عملکردي باشد، آن معبر متعلق به طبقۀ عملکردي : تبصره -

  . باالتر است

  طبقه بندي شبکه معابر-3-5

  ) ها دسترسیهاي محلی و جمع و پخش کننده(هاي محلی خیابان

ها و  برداري از آن نیازهاي وسایل نقلیه موتوري، دوچرخه هایی هستند که در طراحی و بهره خیاباناین معابر،  -

در این معابر جهت رعایت حال پیاده و دوچرخه، سرعت مجاز وسایل . شود عابرین پیاده بطور یکسان رعایت می

  .نقلیه پایین است

   2خیابان شریانی درجه 

برداري از آن، به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوري  ه در طراحی و بهرههایی هستند ک این معابر، خیابان -

  .باشد ها از عرض خیابان، کنترل شده می شود و بدین منظور حرکت پیاده اولویت داده می

این شبکه به . دهند ، شبکه اصلی جابجایی درون شهري را تشکیل می2هاي شریانی درجه  خیابان: عملکرد -

واند امکان جابجایی سریع وسایل نقلیه را در کل سطح شهر فراهم نماید، لذا به کمک ت هایی نمی تن

بندي  فرعی و اصلی طبقه به دو رده  2هاي شریانی درجه  خیابان. شود تقویت می 1هاي شریانی درجه  راه شبکه

  . شوند می

  ) راه بزرگراه و آزاد(1معابر شریانی درجه 

. شود برداري از آن به وسایل نقلیه موتوري برتري داده می هایی هستند که در طراحی و بهره این معابر، خیابان -

ها از عرض معبر کامالً کنترل  براي رعایت این برتري، دسترسی وسایل نقلیه موتوري و همچنین عبور پیاده

  . شوند اه تقسیم میر به دو گروه بزرگراه و آزاد 1هاي شریانی درجه  راه. شده است

راهی است که در تمام طول آن ترافیک دو طرف به صورت فیزیکی از یکدیگر جدا بوده و جریان : راه آزاد -

 . باشد ها از نوع غیر همسطح می براي تأمین چنین وضعیتی کلیه تقاطع. ترافیک در آن بدون وقفه آزاد است

اي  فیزیکی از یکدیگر جدا بوده و در طولهاي قابل مالحظهراهی است که ترافیک در طرفین آن به طور : بزرگراه -

براي تأمین چنین وضعیتی ورود و خروج وسایل نقلیه، کنترل شده بوده و . جریان ترافیک پیوسته وجود دارد
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کیلومتر  5/2ها از یکدیگر حداقل  صرفاً تعداد محدودي تقاطع همسطح وجود دارد که فاصله این تقاطع

 . باشد می

براي ایجاد ارتباط سریع بین مناطق دور از هم در شهرهاي بزرگ و همچنین  1هاي شریانی درجه  راه: عملکرد -

 . شود هاي برون شهري ساخته می اتصال شبکه معابر درون شهري به شبکه راه

 کنترل دسترسی-3-6

ضوابط کنترل به شرح زیر می  .بطور کامل کنترل شود 1هاي شریانی درجه  الزم است دسترسی وسایل نقلیه موتوري به راه

  . باشد

  . را ندارد 1هاي شریانی درجه  هیچ بنایی حق دسترسی مستقیم سواره به راه -

بر پایه طراحی راه کندرو تامین می شود که از نظر عملکردي  1هاي شریانی درجه  اتصال بناهاي اطراف به راه -

  . محسوب می گردد 2یک راه شریانی درجه 

  . کیلومتر کمتر  نباشد 5/2هاي همسطح در بزرگراه از  همسطحی ندارد و فاصله تقاطع آزادراه هیچ تقاطع -

متر کمتر نباشد و الزم است براي  150ها بر حسب تقدم و تاخر آنها، از  ها و خروجی فاصله بین ورودي -

  . آنهاخطوط افزایش و کاهش سرعت درنظر گرفته شود

براي توقف اضطراري و پیاده و سوار کردن مسافر . ها غیر مجاز است راهها و آزاد پارك حاشیه اي در کنار بزرگراه -

 .ضروري است مقاطعی را در حاشیه راه تعبیه نمایند

  ها و حداقل فاصله بین آنهانوع تقاطع-3-7

. درجه نشود 60کمتر از   االمکان باید به صورت سه راه باشد و زاویه تقاطع هاي محلی حتی خیابان  تقاطع -

اي جز  و در مواردي که چاره. باشد متر می 20هاي محلی،  ها نسبت به یکدیگر در خیابان اصله تقاطعحداقل ف

اصلی وجود ندارد، عملکرد باید صرفا به صورت ورود و  2هاي شریانی درجه  هاي محلی به خیابان اتصال خیابان

ل فاصله دو تقاطع پیاپی در این حالت حداق. گرد امکان پذیر باشد خروج بوده و فقط حرکتهاي راست

 . متر خواهد بود 200اصلی،  2هاي محلی با شریانی درجه   خیابان
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. باید خودداري شود 2شاخه در معابر شریانی درجه  هاي با بیش از چهار هاي پیچیده و تقاطع از قرار دادن تقاطع -

متر و در  500تا  300بین ما 2هاي شریانی درجه  خیابان  در مرکز شهر حدود فاصله محور تا محور تقاطع

  . گردد متر توصیه می 800تا  400هاي پیرامونی هسته مرکزي شهر این حدود بین  حوزه

  . باشد ها در آزاد راه از نوع غیر همسطح می کلیه تقاطع -

 5/2ها از یکدیگر حداقل  در بزرگراه صرفاً تعداد محدودي تقاطع همسطح وجود دارد که فاصله این تقاطع -

 . باشد میکیلومتر 

  تعداد خطوط عبوري وحداقل عرض سواره رو  -3-8

حداقل و . خط بیشتر باشد 2هاي محلی، صرفنظر از خط پارکینگ نباید از  رو خیابان تعداد خطهاي سواره -

 2اي  همچنین عرض پارکینگ حاشیه. باشد متر می 3و  75/2هاي محلی  حداکثر عرض خطوط اصلی در خیابان

  . باشد متر می5/2تا 

س حجم ترافیک ساعت طرح و ظرفیت هر خط براسا 2هاي شریانی درجه  هاي عبور در خیابان تعداد خط -

خط در هر  3تا  1(باشد عدد در دو جهت می 6و حداکثر  2شود، بنابراین تعداد خطهاي اصلی حداقل  تعیین می

  . باشد متر می 50/3متر و حداکثر  75/2عرض خطوط نیز حداقل ). جهت عبوري

تعداد خطهاي . شود خط تعیین می 4اکثر و حد 2حداقل تعداد خطوط در هر طرف 1در معابر شریانی درجه  -

 5/3تا  25/3و در بزرگراه  75/3تا  5/3راه  عرض خط عبوري در آزاد. اصلی نباید در فواصل کوتاه تغییر نماید

  . متر خواهد بود 13متر و در بزرگراه برابر  14بنابراین حداقل عرض سواره رو در آزاد راه برابر با . باشد متر می
  

  تعداد خطوط عبوري وحداقل عرض سواره رو:   15جدول 

تعداد خطوط سواره رو در   معابر
  هر طرف

حداقل و حداکثر عرض 
  خطوط اصلی

حداقل عرض 
  پارکینگ حاشیه اي

  2ـ 5/2  متر 75/2ـ 3  1  محلی
شریانی درجه 

  2ـ 5/2  متر 75/2ـ 3  1ـ 3  2

شریانی درجه 
  2ـ 4  1

پارك حاشیه اي   متر 5/3ـ 75/3
  متر 25/3ـ 5/3  باشدمجاز نمی 
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  ضوابط مربوط به احداث خطوط عبور دوچرخه -3-9

ها مشخص و عالمت گذاري می شود و انواع آن  مسیر دوچرخه راهی است که به عنوان مسیر حرکت دوچرخه -

  : عبارتست از

هاي مخصوص به عنوان مسیر دوچرخه  سواره رو مشترکی است که با تابلو: دوچرخه  3ـ مسیر درجه 1

  . ها بدهند مشخص می شود، و در استفاده از آن، وسایل نقلیه موتوري باید اولویت را به دوچرخه

 قسمتی از سواره رو است که با خط کشی مشخص می شود، و به عبور: دوچرخه  2ـ مسیر درجه 2

  . ها اختصاص دارد دوچرخه

ها اختصاص  راه مجزایی است که به حرکت دوچرخه) : دوچرخه رو، راه دوچرخه(دوچرخه 1ـ مسیر درجه 3

  . گاهی در امتداد سواره رو، و گاهی در امتدادي مستقل قرار دارد 1مسیر درجه . دارد

  . خواهد بود 16 ق جدولهاي شهري، مطاب ها و خیابان ها از شبکه راه ضوابط استفاده دوچرخه -
  

  رهنمود براي تعیین نوع مسیر دوچرخه:  16 جدول

  نوع راه
  نوع مسیر دوچرخه

  3مسیر درجه 
  )باسواره رو مشترك(

  2مسیر درجه 
  )قسمتی از سواره رو(

  مسیر درجه
  )کامالً مجزا(

  مناسب  ممنوع  ممنوع  1شریانی درجه 
  2شریانی درجه 

کیلومتر در (  50 >%  85سرعت 
  )ساعت

کیلومتر در ( 50 <%  85سرعت 
  )ساعت

  ممنوع
  ممنوع

  ممنوع
  مناسب

  مناسب
  مناسب

  محلی جمع و پخش کننده
  دسترسی

  مناسب
  مناسب

  مناسب
  توصیه نمی شود

  شود توصیه نمی
  شود توصیه نمی

 

  . چگونگی حضور مسیر دوچرخه در کنار شبکه ارتباطی شهر ي و فراشهري به قرار زیر است -

   1هاي شریانی درجه  راه

ها را نباید  بنابراین، هیچیک از انواع این راه. استفاده کنند 1هاي شریانی درجه  ها نباید از سواره رو راه دوچرخه -

خط (دو چرخه 2همچنین نباید مسیر درجه . مشخص کنند)  3مسیرهاي درجه (به عنوان مسیرهاي دوچرخه
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هاي  دوچرخه را در امتداد راه 1فقط می توان مسیر درجه . ا قرار دهنده را در امتداد این راه)  ویژه دوچرخه

در آزادراه، مسیر . باید کامالً از جاده ترافیک موتوري مجزا باشد 1مسیر درجه . گذاشت 1شریانی درجه 

  . دوچرخه باید خارج از محدوده ممنوع آزادراه گذاشته شود

   2هاي شریانی درجه  راه

دوچرخه وجود داشته باشد؛  2و درجه  1ها، مسیرهاي درجه  رانی، اگردرامتداد راهدر مقررات دوچرخه  -

هاي جدید و همچنین در بازسازي  در احداث راه. ها مجاز به استفاده مشترك از سواره رو نیستند دوچرخه

در نظر )  1مسیر درجه (مسیرهاي مجزاي دوچرخه 2هاي شریانی درجه  هاي موجود، باید در امتداد کلیه راه راه

کیلومتر در  50وسایل نقلیه موتوري، در اوقات خلوت، % 85، اگر سرعت 2هاي شریانی درجه  در راه. بگیرند

نیز  2توان از مسیر درجه در غیر اینصورت، می. باشد 1ساعت یا بیشتر است، مسیر دوچرخه باید درجه 

 2هاي شریانی درجه  باید جلوگیري شود و راهها از سواره رو همچنین ازاستفاده مشترك دوچرخه. استفاده کرد

  . مشخص نمایند 3را نباید به عنوان مسیر درجه 

  هاي محلی خیابان

هاي  اما، گاهی در خیابان. دوچرخه ضروري نیست 2و درجه  1هاي محلی معموالً مسیرهاي درجه  در خیابان -

، 2و درجه  1در صورت نبود مسیرهاي درجه . الزم است 2محلی مهم واقع در مراکز تجاري، مسیر درجه 

ها را می توان به عنوان  اباناین خی. ها به طور مشترك استفاده می کنند ها از سواره رو این خیابان دوچرخه

  . مشخص ساخت 3مسیرهاي درجه 

  موقعیت مسیرهاي دوچرخه

اگر  رعایت اصل کوتاه نگه داشتن مسیر ایجاب . خط ویژه باید یکطرفه و موافق جهت ترافیک موتوري باشد -

  . کند، با رعایت شرایط زیر می توان خط ویژه را در خالف جهت ترافیک موتوري قرار داد

  . کیلومتر در ساعت بیشتر نباشد 40وسایل نقلیه موتوري در اوقات خلوت از % 85عت ـ سر1

  . متر کمتر نباشد 2ـ عرض خط ویژه از 2

هاي یک طرفه، خط ویژه دوچرخه باید یک طرفه، درجهت حرکت ترافیک موتوري و در سمت  ـ در خیابان3

ان خط ویژه را در سمت چپ گذاشت که به علت ها، فقط در صورتی می تو در این خیابان. راست خیابان باشد

در . وجود پارکینگ حاشیه اي یا ایستگاه اتوبوس در سمت راست، این سمت براي خط ویژه نامناسب باشد

  . این صورت، توقف یا ایستادن وسایل نقلیه موتوري در سمت چپ خیابان باید ممنوع شود
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زیرا . صورت نوار ممتد طولی، خط کشی و مشخص شودـ مسیر دوچرخه نباید در محدوده عابر پیاده، به 4

  . این اقدام، در دوچرخه سواران، احساس مجزا بودن حریم و در نتیجه ازدیاد سرعت را بوجود می آورد

  حداقل عرض خط مسیرهاي دوچرخه 

خط اگر خط ویژه بین . متر کمتر باشد 5/1اگر خط ویژه چسبیده به جدول خیابان است، عرض آن نباید از  -

پارکینگ و سواره رو واقع است، باید بین خط پارکینگ و خط ویژه حاشیه حایلی، که باید آن را با خط کشی 

به علت نبودن (در این موارد عرض خط ویژه را. متر در نظر بگیرند 75/0مشخص کنند، به عرض حداقل 

  . متر گرفت 25/1می توان )  جدول

در مسیر دو طرفه بیشتر  100در مسیر یک طرفه، و از  150نها، از ها ، در ساعات شلوغ آ اگر تعداد دوچرخه -

 .در نظر بگیرند 1باشد ، باید مسیر درجه 

  پیاده رو و حداقل عرض آن -3-10
ارتفاع . پیاده رو باید به طور فیزیکی از سواره رو جدا باشد. پیاده رو درامتداد و به موازات سواره رو واقع می شود -

ها در مقابل ورود احتمالی وسایل  سانتیمتر باشد، تا پیاده 15ده رو و سواره رو باید حداقل جدول جدا کننده پیا

  . نقلیه به پیاده رو محافظت شوند

متر، یابا اختالف ارتفاع و جدول از پیاده رو  5/0دوچرخه رو را باید با در نظر گرفتن حاشیه اي به عرض حداقل  -

  . سانتیمتر کوتاهتر از کف پیاده رو باشد 10و حداکثر  5رو باید حداقل در مورد اخیر، کف دوچرخه . مجزا کنند

اگر در حاشیه پیاده رو جوي آب وجود دارد، بهتر است که سرپوشیده باشد، در غیر اینصورت بین لبه جوي آب  -

ر جوي آب ها د متر، در نظر بگیرند، تا احتمال سقوط پیاده 1تا  5/0و پیاده رو باید حاشیه اي حداقل به عرض 

  . کم شود

متر و در مناطق مسکونی کم تراکم و یا با  5/1حداقل عرض مفید پیاده رو در مناطق مسکونی پر تراکم نباید از  -

  . متر کمتر باشد 2در مناطق تجاري عرض نباید از . متر کمتر باشد 25/1تراکم متوسط نباید از 

ها  به عنوان محافظ عابران پیاده ازباد و باران مناسب  با توجه به اقلیم سرد منطقه استفاده از رواق در پیاده رو -

 . به نظر می رسد

هاي سنگی وبتنی در کفسازي پیاده رو مانع جمع شدن آب در سطح پیاده رو می شود و براي  استفاده از بلوك -

 . فی استکا%  5/1زهکشی سطح پیاده رو، شیب عرضی 

  .حداکثر شیب طولی پیاده رو هشت درصد باشد. حداکثر شیب عرضی پیاده رو دو درصد باشد -
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حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده رو که نسبت به هم اختالف سطح دارند در سر پیچ، هشت درصد می  -

  . باشد

  . ایجاد جدول یا اختالف سطح بین پیاده رو و سواره الزامی است -

  . پوشش کف پیاده رو باید از مصالح سخت و غیر لغزنده باشد -

  . هر گونه شیر فلکه و سایر اجزاي تاسیسات شهري در کف معابر باید در محفظه مناسب در نظر گرفته شود -

  . استفاده از هر گونه شبکه در سطح پیاده رو ممنوع است -

و مواردي که نیاز به افزایش عرض . نع استهاي ذکر شده در بند باال بدون در نظر گرفتن موا حداقل عرض -

  . است 20پیاده رو را الزم می گرداند، به شرح جدول  

  

  افزایش عرض پیاده رو:  17جدول  

  اضافه عرض  مواردي که نیاز به افزایش عرض پیاده رو را الزم می گرداند
هاي راهنمایی و  بتنی، پارکومترها، تابلوهاي کوتاه آهنی یا  هاي چوبی، لوله ساختمانها، حصارها، دیوارها، دیرك

  متر 25/0  درختان

  حاشیه سواره رو، با ترافیک بسیار باالي وسایل نقلیه موتوري
  )هاي برق هاي چراغ راهنمایی، جعبه در صورت استقرار تجهیزات روشنایی، پایه(

  متر 5/0
  )متر 75/0(

  متر 75/0  هاي عمودي و مایل آرایشبیرون آمدگی بدنه وسیله نقلیه از نوارهاي پارکینگ در 
  متر 1  ها سطوحی براي ایستادن و توقف جلوي ویترین مغازه

  متر 4/0  بهترین فاصله مطلوب از نظر روانی براي جلوگیري از برخورد و مواجهه
  متر 5/1  ها سطح مورد نیاز براي اجناس چیده شده در جلوي ویترین مغازه

  متر 5/0  برف جمع آوري شدهسطح مورد نیاز براي انباشتن 
  متر 1  هایی براي استراحت نیمکت

  متر 5/1  ایستگاه اتوبوس
  متر 2  سطوح پارکینگ براي دوچرخه
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  حداقل عرض نسبت به طول معبر با توجه به عملکرد -3-11

 .می باشد 21هاي پر و خالی طبق جدول احداث معابر فرعی اتومبیل رو بن بست و بن باز در بافت -
 
 

  هاي پر و خالی حداقل عرض معابر اتومبیل رو با توجه به طول معبر در بافت:  18جدول 

  
  
  

متر در بافت پر مجاز نمی باشد  250متر در بافت خالی و با طول بیش از  100احداث بن بست با طول بیش از  -

  .بنا به ضرورت پیش بینی شده باشد تفصیلی -جامع مگر آنکه در طرح 

با  هاي به منظور ایجاد فضاي الزم جهت مانور وسائط نقلیه اطفاء حریق، حمل زباله و غیره، در انتهاي بن بست -

  . متر و بیشتربایستی فضاي الزم جهت دور برگردان تامین گردد100طول 

تقاطع با کوچه یا خیابان تا احتساب طول گذرهاي بن بست به منظور تعیین عرض آنها، از ابتداي اولین   -

  . گیرد انتهاي دوربرگردان انجام می

  . باشدمتر ن 12از  ترکم هاي تفصیلی و آماده سازي طرحعرض گذرها در گردد که  توصیه می -

بر حسب ضرورت رقم  تفصیلی -جامع ولی چنانچه در طرح . رعایت عرض معابر فوق الذکر ضروري است -

  . مالك عمل است تفصیلی -جامع دیگري بکار برده شده باشد، در اینصورت رقم طرح 

  سرعت و شیب طولی معابر -3-12

  . باشد درصد می 7تا  3است و شیب طولی عموماً کیلومتر در ساعت  30هاي محلی  سرعت طرح در خیابان -

  . باشد کیلومتر در ساعت می 60تا  40هاي شریانی درجه دو،  سرعت مجاز وسایل نقلیه موتوري در راه -

  )متر(حداقل عرض معبر در بافت خالی  )متر(حداقل عرض معبر در بافت پر  )متر(طول معبر
  بن باز  بن بست  بن باز  بن بست

  8  6  6  6  متر 50کمتر از 
  8  8  6  6  متر 50- 100
  10  نباشدبن بست   8  8  متر 100- 150
  10  بن بست نباشد  8  8  متر 150- 200
  12  بن بست نباشد  10  8  متر 200- 250
  14  بن بست نباشد  12  بن بست نباشد  متر 250- 300
  14  بن بست نباشد  12  بن بست نباشد  متر 300- 400

  16حداقل   بن بست نباشد  14  بن بست نباشد  متر 400بیش از 
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کیلومتر در ساعت  100تا  80ها  کیلومتر و در بزرگراه 100تا  90ها  راه سرعت مالك طراحی اجزاء راه، در آزاد -

کیلومتر کمتر از سرعت طرح راه برون  10هاي برون شهري سرعت طرح حداقل  در مواقع اتصال به راه. است

  . شهري می باشد

  دور برگردان و مقررات مربوط به آن -3-13

بست به دو صورت دورزدن پیوسته با حداقل فضاي مورد  هاي بن زدن وسایل نقلیه در انتهاي خیابانجاي دور -

  . شود متر فراهم می 9×18متر و دور زدن در جا با حداقل فضاي  18×18نیاز 

گردد، چنانچه طول بن بست  پیش بینی می و بیشتر متر100ها درانتهاي معابر بن بست تا طول  دور برگردان -

هاي مناسب به  متر باشد عالوه بردوربرگردان در انتهاي بن بست تعبیه دور برگردان در مکان 100از بیش 

  . برابر عرض معبر است 5/1حداقل عرض دوربرگردان . باشد متري ضروري می 100فاصله حداکثر 

ی یا مسکونی در مواردي که ایجاد دور برگردان در انتهاي بن بست مستلزم تخریب در بناي عموم: 1تبصره  -

واجد ارزش تاریخی و معماري باشد، از تخریب بناي مورد نظر خودداري کرده و آخرین محوطه قبل از بناي 

 .تاریخی به عنوان محل دور برگردان تعیین می گردد

  ها  نمونه اي از دور برگردان

گردان نباید کمتر از سواري تیپ، عرض مورد استفاده دوربر)  بدون عقب و جلو کردن(براي دور زدن پیوسته -

 .متر کمتر باشد 0/9براي دور زدن با یک بار عقب و جلو کردن، این عرض نباید از ).  5تصویر (متر باشد 18
  

  حداقل عرض معبر براي دورزدن سواري تیپ): 5(تصویر 
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متر، بهتر است که امکان دور زدن پیوسته  100بست با طول بیشتر از  هاي بن جاي دور زدن پیوسته در خیابان -

براي این منظور، اگر عرض قسمت مورد استفاده وسایل نقلیه موتوري . را، حداقل براي سواري تیپ، فراهم کنند

برگردان  ، سه نوع دور)  6( تصویر. نظر بگیرنداي در  متر کمتر است، باید در انتهاي آن برگردان فلکه 0/18از 

  . دهد اي را نشان می فلکه

شود که تعداد وسایل نقلیه سنگین زیاد است، به عالوه، با اعمال مقررات،  در مواردي توصیه می» الف«نوع  -

راي مناطق برگردان ب این نوع دور. توان از توقف غیر مجاز وسایل نقلیه در داخل محوطه فلکه جلوگیري کرد می

  . شود مسکونی و تجاري توصیه نمی

. زنند سواري تیپ با دور پیوسته، و کامیون تیپ با یک بار عقب و جلو کردن دور می» الف«برگردان نوع  در دور -

  . مزیت اصلی آن، فراهم ساختن امکان دور زدن وسایل نقلیه سنگین در سطحی محدود است

طراح . هاي شهري مسکونی استفاده کرد توان در هسته ر دو نوع میمشابه یکدیگر و از ه» ج«و » ب«دو نوع  -

  . گزیند تواند با توجه به وضعیت، یکی از دو نوع را بر می
  
 

  اي هایی از برگردان فلکه نمونه):6(تصویر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در مواردي که به علت کمبود جا فراهم ساختن امکان دور زدن پیوسته مشکل و یا پرهزینه است، باید  -

متر کمتر  9اگر عرض معبر از . حداقل جا براي دور زدن با یک بار عقب و جلو کردن را فراهم ساخت

برگردان نیاز  دورتواند با یک بار عقب و جلو کردن دور بزند و براي این کار به  است، سواري تیپ نمی

 . دارد
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  متر باشد 9هایی که عرض آنها کمتر از  دور برگردان سواري تیپ براي خیابان): 7(تصویر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقررات مربوط به امکان ارتباط طرفین معبر-3-14

پیاده و در این قسمت مقررات مربوط به امکان ارتباط طرفین معبر از طریق ایجاد پل سرپوشیده عابر  -

  .هاي عمومی ونظایر آن و ضوابط الزم در این زمینه بررسی می گردد ساختمان

  هاي هوایی ارتباطی بینی پلپیش -

هاي عابر پیاده در مناطق خاص که محل بینی پلاصلی پیش  2و شریانی درجه 1در معابر شریانی درجه  -

  . ترددشهروندان باشد الزامی است

  . متر فاصله الزامی است 500کثر در هر پیش بینی پلهاي ارتباطی حدا -

اتصال پلهاي ارتفاعی و پیاده رو باید بدون اختالف سطح باشد، در صورت وجود اختالف سطح، رعایت ضوابط  -

  . ذکر شده در محل سطح شیبدار الزامی است

  . شدشوند، برابر عرض پیاده رو با حداقل عرض پلهاي ارتباطی که در امتداد مسیر پیاده رو نصب می -

  . سانتیمتر باشد 150حداقل عرض پلهاي ارتباطی عمود بر مسیر پیاده رو  -

  . محل ارتباط پیاده رو با سواره باید داراي عالیم حسی قابل تشخیص براي نابینایان باشد -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دوره تفصیلی شهر سراب -جامع طرح ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان
 

99 
 

      .ساختن پل با سطح لغزنده ممنوع است -

  پیش بینی خط کشی عابر پیاده  -

  . متر الزامی است 500ایجاد خط کشی عابر پیاده در سواره در کلیه تقاطعها و حداکثر در هر  -

  . ایجاد خط کشی عابر پیاده در محل تردد معلوالن و در مکانهاي خاص آنها الزامی است -

  . ساختن پلهاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو در امتداد خط کشی عابر پیاده الزامی است -

  . هاي وسط خیابان الزامی است در محل خط کشی عابر پیاده حذف جدول جزیره -

  هاي مخصوص پیاده  مشخصات و ضوابط مسیر-3-15

  . هاي پیاده را درنظر می گیرند و در موارد زیر، راه. راه پیاده امتداد مستقل و جداگانه اي دارد -

  ها  ـ ایجاد ارتباط میان کاربري1

  ها  ها، پارکها، و میدانگاه ها در مراکز شهر یادهـ ایجاد مناطق مخصوص پ2

  ـ جدا ساختن مسیرهاي سواره و پیاده 3

  ها و و در سایر مناطق طبیعی  هاي تفریحی درامتداد رودها و دره ـ راه4

ها و  ـ ایجاد ارتباط بین ساختمانهاي یک کاربري نظیر مسیرهاي پیاده واقع در داخل دانشگاه5

  هاي مسکونی مجتمع

ب طولی یکدست براي پیاده روي یکنواخت و خسته کننده است، اگر عوارض زمین اجازه دهد، به منظور شی -

  . ایجاد تنوع فضایی، بهتر است که شیبهاي طولی مالیم و تند را با یکدیگر ترکیب کنند

  . اشدبمتر می 4حداقل عرض محورهاي پیاده . سازي و طراحی محورهاي پیاده و مبلمان آن ضروري استکف -

  ها براي استفاده معلولین جسمی و حرکتی ضوابط و مقرارت شبکه-3-16

حرکتی در طراحی شبکه  –و مقررات شهرسازي و معماري براي معلولین جسمی  ضوابطرعایت آیین نامه  -

  . باشدمعابر عمومی  الزامی می 

  هاي اتوبوس ضوابط بیرون رفتگی ایستگاه-3-17

  1هاي شریانی درجه  راه
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محل ایستگاه اتوبوس ها باید کامالً از جاده اصلی خارج شوند، به نحوي که بین لبه جاي ایستادن آنها و حد  -

ین جلوگیري از و همچن  در این فاصله، براي تأمین ایمنی سواره. متر فاصله باشد 75/1خارجی شانه راه حداقل 

  . رو اصلی، باید نرده حافظ دوطرفه یا نرده پیاده نصب شود دسترسی پیاده به سواره

   2هاي شریانی درجه  راه

در حالتی که خط پارکینگ وجود ندارد و یا مواردي که از خط پارکینگ در ساعات شلوغ به عنوان خط اصلی  -

بیرون رفتگی کاملی را که طول آن براي توقف حداقل دو شود، براي ایستگاه اتوبوس باید  ترافیک استفاده می

زیرا اگر اتوبوسها در خط عبوري توقف کنند از ظرفیت، سرعت و ایمنی راه . اتوبوس کافی است در نظر گرفت

  . شود شریانی کاسته می

راي هاي موجود با وضعیت فوق نیز باید سعی کرد که به تدریج، با استفاده از فضاهاي موجود، ب درراه -

وجود یک . رفتگی ناقص فراهم آورد رفتگی کامل و در صورت محدودیت جا، بیرون هاي اتوبوس بیرون ایستگاه

کمک  2هاي شریانی درجه  به ظرفیت و ایمنی و سرعت در راه)  با عرض کمتر از استاندارد(بیرون رفتگی ناقص

  . کند می

  :شود به شرح زیر تعیین می 2هاي شریانی درجه  رفتگی ایستگاه براي راه ابعاد بیرون -

  رفتگی عرض بیرون

  متر 75/3تا  00/3: رفتگی کامل بیرون

  متر 5/2تا  5/1: رفتگی ناقص بیرون

  عرض سکو 

  متر  0/3حداقل : رو است اگر عرض سکو اضافه بر عرض پیاده

  متر  5/4حداقل : شود رو به عنوان سکو هم استفاده می اگر از پیاده

  گیر  طول یک پهلو

  متر  12: براي اتوبوس معمولی

  متر 18: براي اتوبوس مفصلی

  لچکی 

  4به  1، حداقل مطلق 5به  1حداقل مطلوب : شیب ورودي
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   3به  1: شیب خروجی
  

  ها ها و بزرگراه راه هاي اتوبوس در آزاد نحوه استقرار ایستگاه:   8تصویر 
  

  
  
  
  

  2هاي شریانی درجه  خیابانهاي اتوبوس در  نحوه استقرار ایستگاه:  9تصویر 
  

  

  

  ) پخی(ها ضوابط اجراي عقب رفتگی در تقاطع-3-18

رانندگان دو وسیله نقلیه که در امتداد عمود بر یکدیگر به تقاطع نزدیک شوند باید در فاصله مناسب جهت 

. باشد لذا ضابطه پخی تامین کننده میزان میدان دید مورد نیاز می. توقف، قادر به دیدن وسیله نقلیه یکدیگر باشند

ارائه شده حداقل میزان پخ را در  20-23جداول  .میزان پخ به عرض دو معبر و زاویه تالقی آنها بستگی دارد

مجموع )  یک دهم(10/1در محل تالقی دو معبر عمود بر هم میزان پخ معادل . دهد هاي مختلف نشان می تقاطع

  .متري به باال و در محدوده زمین بالمانع است 5/3ایجاد پیش آمدگی برروي پخ در ارتفاع . باشد عرض دو گذر می
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  درجه 50ل پخ مورد نیاز در تقاطعهاي با زاویه کمتر از حداق:  19جدول 

  
LA* و LB عرضهاي دو خیابان متقاطع هستند.  

  
 درجه 85تا  50هاي با زاویه بین  حداقل پخ مورد نیاز در تقاطع:  20جدول 

  
LA* وLB هاي دو خیابان متقاطع هستندعرض.  
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  درجه110تا  85حداقل پخ مورد نیاز در تقاطعهاي با زاویه بین :   21جدول 

  
LA*  وLB عرضهاي دو خیابان متقاطع هستند.  

  
  درجه 110حداقل پخ مورد نیاز در تقاطعهاي با زاویه بیشتر از :  22جدول 

  
LA*  وLB عرضهاي دو خیابان متقاطع هستند.  
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  شهريهاي  شعاع قوس گوشه در تقاطع-3-19

هاي دایره اي ساده، مرکب و انتقالی استفاده  توان از انواع قوس هاي شهري می براي گرد کردن گوشه تقاطع -

هاي دایره ساده براي وسایل نقلیه طرح کوچکتر و سرعت طرح کمتر مناسب هستند، در حالیکه در  قوس. نمود

کب و انتقالی داراي مزایایی از قبیل انطباق هاي مر سرعت بیشتر و براي وسایل نقلیه بزرگتر، استفاده از قوس

  . بهتر با مسیر حرکت و سطح گردش کوچکتر خواهد بود

چنانچه در یک گوشه از تقاطع حرکات گردشی وجود نداشته باشد، قوس دایره ساده با شعاع یک متر کفایت  -

شعاع انتخابی براي . شود بندي خیابان انتخاب می در سایر موارد شعاع قوس گوشه براساس درجه. کند می

هاي محلی و دسترسی باید در حدي باشد که وسایل نقلیه سواري بتوانند بدون تجاوز به خطوط مجاور،  تقاطع

ها  در این تقاطع. کند متر براي این منظور کفایت می 0/6تا  0/2معموالً  شعاع . گردش خود را انجام دهند

هاي  در تقاطع. ض مسیر ورودي تقاطع قابل قبول خواهد بودگردش وسایل نقلیه سنگین با استفاده از کل عر

در صورتیکه در . کند متر بدون استفاده از جزیره مثلثی کفایت می 8بزرگراهی و شریانی، شعاع قوس گوشه 

تواند مورد استفاده  متر می) 25ـ 50(هاي شریانی و بزرگراهی از جزیره مثلثی استفاده شود، شعاع قوس تقاطع

  . قرار گیرد

   1هاي شریانی درجه  ها در راه حداقل فاصله بین ورودیها و خروجی-3-20

این فاصله نباید از مقادیر مشخص شده در . شود فاصله بین ورودیها و خروجیها از دماغه آنها اندازه گرفته می -

  .  کمتر باشد)  10(تصویر 

  هاي شریانی درجه یک راهحداقل فاصله بین ورودیها و خروجیها از یکدیگر در :  10تصویر 
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 هاي شریانی درجه یک ها در راهها و خروجیحداقل فاصله بین ورودي:  23جدول 

  
  )متر(حداقل فاصله بین ورودیها و خروجیها= L وضعیت

 بزرگراه راه آزاد

 200 300 »الف«
  200  300  »ب«
  100  150  »ج«
  250  400  »د«

  . شود تا رأس دماغه اندازه گرفته می)  و نه نوك(ها از رأس دماغه تمام فاصله -

در مواردي که فراهم ساختن خط تغییر سرعت یا رعایت حداقل طول الزم براي قسمت تداخلی به طولی بیش  -

  . نظر گرفتهاي فوق نیاز داشته باشد، فاصله بین ورودي و خروجیها را باید با توجه به این نیاز در  از حداقل

  رفیوژ میانی -3-21

  . ، براي مجزا کردن ترافیک دو طرف، از نرده حفاظ و یا دیواره حافظ استفاده می شود1هاي شریانی درجه  درراه -

متر کمتر  25/1عرض میانه نباید از . توصیه می شود 2استفاده از رفیوژ میانی در شبکه معابر شریانی درجه  -

  . باشد

  ي اپارکینگ حاشیه-3-22

پارکینگ حاشیه اي نواري است چسبیده به سواره رو که به پارك وسایل نقلیه اختصاص دارد، و در عرض آن  -

  :فقط یک وسیله نقلیه پارك می شود و داراي انواع زیر است 

نوعی پارکینگ حاشیه اي است که در آن، وسایل نقلیه به موازات ): خط پارکینگ(پارکینگ حاشیه اي موازي -

  . امتداد راه پارك می کنند

نوعی پارکینگ حاشیه اي است که در آن، وسایل نقلیه با زاویه اي نسبت به : پارکینگ حاشیه اي غیر موازي -

  . امتداد سواره رو پارك می کنند

اگرچه . هاست مغایر با عملکرد این راه)  2و  1اعم از درجه (هاي شریانی اشیه اي در حاشیه خیابانپارکینگ ح -

، همه جا نمی توان پارکینگ حاشیه اي را ممنوع ساخت اما بهتر است در هرجا که 2هاي شریانی درجه  در راه

  . ممکن است پارکینگ حاشیه اي ممنوع باشد
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هاي محلی مجاز است، به شرط آنکه منجر به مسدود شدن  ترسی و خیابانپارکینگ حاشیه اي درمسیرهاي دس -

  . مسیر نشود

  ها  ضوابط تکمیلی دسترسی-3-23

با ملحوظ نمودن تمامی جوانب امر   تفصیلی -جامع رعایت مقاطع عرضی و طرح هندسی پیشنهادي طرح  -

تفکیک حرکت سواره و پیاده ، ارجحیت حرکت پیاده در درون بافت ومحالت ، توجه : مثل . انجام گرفته است

به نوع پوشش گیاهی و استقرار صحیح پوشش گیاهی ، توجه و وضع موجود خیابان وحتی االمکان کاهش 

و کاهش نقاط مسئله دار و حادثه خیز  لذا حفظ مقطع عرضی  هزینه تخریب و تعریض ، رعایت اصول ترافیکی

  . و طرح هندسی در عملیات اجرائی مواکداً توصیه می شود

پالك  دسترسی بدهند، عمومی محسوب می شوند و تابع ضوابط مرتبط با معابر  2معابري که به بیش از  -

  .مندرج در این گزارش می گردند

ها، واحدهاي صنعتی،  ها، پمپ بنزین ز قبیل کاربري حمل ونقل وانباردسترسی کلیه عملکردهاي پر تردد ا -

به صورت مستقیم و بدون در نظر گرفتن ... هاي تفریحی ، آموزشی ، ورزشی و هاي فصلی، عملکرد نمایشگاه

از هاي مذکور الزاماً می توانند  کاربري. غیر مجاز است 2و1تمهیدات الزم دسترسی از کلیه معابر شریانی درجه 

  . طریق مسیرهاي کند رو، معبر فرعی یا اختصاصی به معابر اصلی اتصال یابند

هاي مسکونی داراي یکصد و پنجاه خانوار و بیشتر، مشروط به تمرکز در یک نقطه از  تامین دسترسی مجتمع -

  . با ایجاد تمهیدات الزم بالمانع است 2شبکه معابر شریانی درجه 

متر ممنوع  10دك و دبستان از معابر بن بست یا معابر داراي عرض کمتر از تامین دسترسی کودکستان، مهدکو -

  . است

متر ممنوع  12ها از معابر بن بست و معابر داراي عرض کمتر از  تامین دسترسی مدارس راهنمایی و دبیرستان -

  . است

بست و معابر داراي  هاي فرهنگی، مذهبی، درمانی، ورزشی و موارد مشابه از معابر بن تامین دسترسی استفاده -

 .متر ممنوع است 12عرض کمتر از 

لیکن در . تعریض گذرها بصورت مساوي از محور موجود آنها در نظر گرفته شده است تفصیلی - جامع در طرح  -

ها و مقتضیات  مواردي که بناهاي با ارزش از نظر معماري و تاریخی در مجاورت گذر قرار داشته یا محدودیت

بدیهی است که نحوه تعریض منعکس شده . ه، محور موجود گذر، مالك تعریض نبوده استطراحی ایجاب نمود

  . در طرحهاي تفضیلی مالك عمل خواهد بود

  . احداث رامپ و هر تعداد پله در خارج از حد مالکیت و پیاده روها و گذرها غیر مجاز است -
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  هاي معابر شهري طیف عرض:  27جدول  

  
نوع 
  معبر

نام 
  وضعیت  معبر

رو باغچه  پیاده
و جوي و یا 

  شانه
کندرو یا   پارکینگ

نصف عرض   تندرو  رفیوژ  حریم سبز
  رفیوژ میانی

جمع 
  توضیح  عرض

ک
ه ی

رج
ی د

ریان
ش

  

زاد
آ

 
= راه 

تی
حرک

یع 
سر

  

  30  2تا  5/1*  )2×65/3+(7/2  -  -  -  3تا  5/3*  حداقل بدون معبر کناري

ي 
شهر

ط 
حی

ج م
خار

در 
راه 

زاد
آ

ل 
داق

ح
76 

سته
پیو

ض 
 عر

متر
  

  35  2تا  5/1  3×65/3  -  5/1حریم سبز   -  05/3تا  55/3  قابل قبول بدون معبر کناري
  60  2  )4×65/3+(3شانه   -  4حریم سبز   -  40/6  مطلوب بدون معبر کناري

  40  20/0  2×35/3  2  2×3  40/2  70/2  حداقل با معبر کناري
  50  20/0  3×665/3  2- 25  2×3  40/2  20/3  قابل قبول با معبر کناري

  76  25/1  4×65/3  5/2  3×3/3  3  75/6  مطلوب با معبر کناري

راه
زرگ

ب
 =

تی
حرک

یع 
سر

بتا 
نس

  

  25  5/1  )2×25/3+(5/1  -  -  -  3  حداقل بدون معبر کناري

ي 
شهر

یر 
ط غ

 نقا
 در

سته
 پو

قل
حدا

45 
  متر

  30  5/1  3×35/3  -  -  -  5/3  قابل قبول بدون معبر کناري
  36  5/2  3×5/3  -  -  -  5  کناريمطلوب بدون معبر 

  حداقل با معبر کناري
  )سه باند دو طرف(  2/0  2×3  3/2  2

3×5/1  -  30  

  45  5/0  2×35/3  3/2  2×5/3  5/2  5/3  قابل قبول با معبر کناري
  40  2/0  2×35/3  80/1  2×3  5/2  8/2  حداقل قابل قبول با معبر کناري

  65  5/2  3×6/3  5/2  3×30/3  5/2  3/4  مطلوب با معبر کناري
  حداقل یکطرفه با معبر کناري

90/1  40/2  5/3  2/0  2
33  -  25  

2  25/0  2×3  40/2  40/2  قابل قبول یکطرفه با معبر کناري
3/303  -  32  

  50  -  2×30/3  5/2  3×3  4/2  5/4  مطلوب یکطرفه با معبر کناري

 دو
جه

 در
انی

شری
  

لی
اص

 =
ري

شه
ی 

اصل
  

  25  2/1  2×25/3  -  -  4/2  4/2  حداقل بدون معبر کناري

نی
ریا

ش ش
ا نق

روه
تند

رو 
کند

با 
  

می
ک 

ه ی
رج

د
 

ند
یاب

  

  35  25/1  3×30/3  -  -  5/2  85/3  قابل قبول بدون معبر کناري
  40  25/1  3×65/3  -  -  5/2  3/5  مطلوب بدون معبر کناري

  40  25/1  2×65/3  5/0  2×3  5/2  45/2  حداقل با معبر کناري
  50  25/1  3×30/3  5/2  2×3  5/2  85/2  قابل قبول با معبر کناري

  60  25/1  3×65/3  5/2  2×30/3  5/2  20/6  مطلوب با معبر کناري

عی
فر

 =
 با 

 دو
ري

شه حیه
نا

 
  اي

  20  -  2×3  -  -  40/2  60/1  حداقل

  24  -  2×3/3  -  -  50/2  9/2  قابل قبول

  29  25/1  2×35/3  -  -  5/2  2/4  مطلوب

لی
مح

  

ی 
اصل

)
مع

ج
 

ده 
کنن

لی
اص

(  

2  80/1  حداقل
2/20  -  -  *32

3   -  15  

* 
معا

و ج
ف 

طر
دو 

ي 
 برا

گ
کین

 پار
ک

ی
  

3 
ري

عبو
ط 

خ
  

2  80/1  بولقابل ق
2/20  -  -  3×2  -  18  

  22  -  2×3  -  -  40/2  60/2  مطلوب

ی 
فرع

)
مع

ج
 

ده 
کنن

عی
فر

(  

  12  -  1×3  -  -  20/1  80/1  حداقل

32*  -  -  20/1  30/2  قابل قبول
3   -  16  

  20  -  2×3  -  -  40/2  60/2  مطلوب
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  فصل چهارم
  ضوابط عمومی پارکینگ 
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  ضوابط عمومی پارکینگ - 1- 4
  .  متر مربع تعیین می شود 25حرکتی آن ) مانور(سطح مورد نیاز جهت هر واحد پارکینگ با محاسبه مسیر  -

 .متر باشد 3حداقل عرض ورودي پارکینگ نباید کمتر از  -

 15حداکثر میزان شیب مجاز رامپ  در صورتی که پارکینگ در زیر زمین تامین گردد و از رامپ استفاده شود، -

 .باشدمتر می 80/1متر و حداقل ارتفاع آن تا هر نقطه از سقف رامپ  5/3درصد، حداقل عرض مجاز رامپ 

در صورت استفاده از فضاي باز مازاد بر ضوابط به عنوان پارکینگ ، که الزمست به صورت مسقف باشد، آن فضا  -

 بیشتر باشد 40/2نمی گردد و ارتفاع آن نباید از  جزء تراکم و زیربناي ساختمانی محسوب

  .شود مساحت پارکینگ جزو زیربنا و تراکم ساختمانی محسوب نمی -

 طبقات به و آسانسور پله یا پله توسط است الزم گردد، استفاده پارکینگ منظور به زیرزمین و پیلوت از چنانچه -

 .باشد داشته مستقیم دسترسی

و براي دو خودرو  ) 3*5با ابعاد مفید (مترمربع 15)  بدون مسیر مانور(خودرو  حداقل سطح پارکینگ براي یک -

تعیین می ) 5/7*5با ابعاد مفید (مترمربع 5/37محاسبه و براي سه خودرو ) 5*5با ابعاد مفید (مترمربع 25

دسترسی ها بتوانند بدون مزاحمت  واحد به طوري که همه پارکینگ 2هاي با بیش از  گردد و براي ساختمان

  .متر مفید مجاز می باشد 5خود را تأمین نمایند، با پیش بینی فضاي مانور به عرض حداقل 

 .متر می باشد 2.5پارکینگ  ورودي درب عرض حداقل -

 .است ممنوع گذر پخ در پارکینگ درب احداث -

 .شود باز گذر سمت به نباید عنوان هیچ به پارکینگ درب -

 متر 5 حداقل رامپ عرض وبیشتر، پارکینگ واحد 25 براي متر و5/3 حداقل پارکینگ به دسترسی رامپ عرض -

 .گردد بینی پیش هم از جدا خروج و ورود براي متري 5/3 رامپ دو آنکه مگر باشد می

نقشه استقرار خودروها در پارکینگ به نحوي که امکان مانور هر خودرو به صورت مستقل میسر باشد بایستی  -

 .ها ارائه شود  پروانه به همراه سایر نقشهدر هنگام درخواست صدور 

خدمات انتفاعی و -بجز مسکونی و تجاري(درصد از فضاي آزاد براي کاربریهاي عمومی 20احداث پارکینگ در  -

  .با ایجاد سقف سبک بالمانع است) غیرانتفاعی

 .درصد فضاي باز می تواند به پارکینگ روباز اختصاص یابد 25در مراکز تفریحی حداکثر  -

 :پارکینگ میادین معابر شریانی  -

هاي زیر  در اطراف میادین احداث واحدهاي اداري و تجاري به شرطی مجاز می باشد که به یکی از روش -

  :پارکینگ مراجعین تأمین شود 
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متر با  50ها نباید کمتر از  ورودي این پارکینگ. به شعاع یکصد متر، پارکینگ براي مراجعین طراحی شود -

  .داشته باشدمیادین فاصله 

یک کندرو از پشت واحدهاي کنار میدان، دو معبر متصل به میدان را به هم متصل کرده و در جوار آن محل  -

  .پارکینگ درنظر گرفته شود

  .شود اي نمی این ضوابط شامل میادین معابر محله: تبصره -

  ضوابط تامین پارکینگ:    24جدول 

تعداد حداقل   معیار  عملکرد و مساحت  مقیاس  کاربري
  پارکینگ

  مسکونی

تک خانواري و چند 
  خانواري

  واحد 1  به ازاء هر واحد مسکونی 200<مساحت مفید 
  واحد 2  به ازاء هر واحد مسکونی  مساحت مفید ≤ 200

آپارتمانها و 
هاي  مجتمع

  آپارتمانی

  واحد 1  به ازاء هر واحد مسکونی 150 <مساحت مفید 

  واحد 2  واحد مسکونیبه ازاء هر   مساحت مفید ≤150

  خدماتی –تجاري 
انتفاعی و غیر (

  )انتفاعی

  محله اي

  واحد 1  مساحت هر واحد تجاري  30 <مساحت مفید 
  واحد 2  مساحت هر واحد تجاري  مترمربع  50 <مساحت مفید  ≤ 30

مترمربع سطح 50به ازاء تا هر   مطب پزشک
  واحد 2  مطب

  ناحیه اي

  واحد 1  واحد تجاري مساحت هر  15 <مساحت مفید 
  واحد 2  مساحت هر واحد تجاري  مترمربع  40 <مساحت مفید  ≤ 15
  واحد 3  مساحت هر واحد تجاري  مترمربع  70 <مساحت مفید  ≤ 40

  مساحت هر واحد تجاري  مساحت مفید ≤70

 30به ازاء تا هر 
مترمربع افزایش 
سطح یک واحد 

  اضافه شود
  واحد 2  مترمربع زیربنا50ازاء تا هر  به  هاي تخصصی آزمایشگاه

  منطقه اي و شهري

  واحد 2  مساحت هر واحد تجاري  مساحت مفید >مترمربع 30
  واحد 3  مساحت هر واحد تجاري  مترمربع  50 <مساحت مفید  ≤ 30
  واحد 4  مساحت هر واحد تجاري  مترمربع  70 <مساحت مفید  ≤ 50
  واحد 5  مساحت هر واحد تجاري  مترمربع 110 <مساحت مفید  ≤ 70

  واحد 6  مساحت هر واحد تجاري  مساحت مفید ≤110
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 ضوابط تامین پارکینگ:  24ادامه جدول 

حداقل تعداد   معیار  عملکرد و مساحت  مقیاس  کاربري
  پارکینگ

  آموزشی

  واحد 1  به ازاء هر کالس  مهد کودك و آمادگی  محله اي
  واحد 1  به ازاء هر کالس  دبستان

  ناحیه اي
  واحد 2  به ازاء هر کالس  مدرسه راهنمایی و سواد آموزي

  واحد 2  به ازاء هرکالس  دبیرستان
  واحد 2  به ازاء هرکالس  -  منطقه اي

  واحد 2  کالس 1به ازاء هر   -  شهري
آموزش،تحقیقات و 

  واحد 3  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   -  شهري  فناوري

  درمانی

  واحد 1  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   -  ايمحله 
مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   ها پلی کلینیک  ناحیه اي   واحد 2 

  منطقه اي و شهري
  واحد 1  به ازاء هر  تخت  بیمارستان

  واحد 2  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   سایر 

  هنري -فرهنگی 
  واحد 1  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر  -  ناحیه اي 

  واحد 2  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   -  شهري

  ورزشی

  واحد 1  مترمربع زیربنا 100به ازاء تا هر   -  محله اي

هاي ورزشی کوچک و  ساختمان  ناحیه ي
  واحد 1  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   استخر سرپوشیده

اراضی مترمربع 100به ازاء تا هر  ورزشگاه  شهري
  واحد 2  ورزشی

  شهري  گردشگري- تفریحی

  واحد 1  مترمربع زمین100به ازاء هر   مراکز تفریحی

  واحد 2  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   رستوران

هاي  پارکهاي جنگلی و اردوگاه
  واحد 1  مترمربع اراضی 500به ازاي تا هر   جهانگردي

هتل ، 
  :مهمانسرا
  

  مترمربع زیربنا 50هر به ازاء تا   ستاره 1
  مترمربع زیربنا 40به ازاء تا هر   ستاره 3و  2  واحد 1

  مترمربع زیربنا 30به ازاء تا هر   ستاره 5و  4

  پارك
نیازي به پارکینگ   -  -  محله اي و ناحیه اي

  ندارد

  واحد 1  مترمربع اراضی  100به ازاء تا هر   پارك و فضاي سبز  شهري

  واحد 2  مترمربع زیربنا 75به ازاء تا هر   -  -  انتظامیاداري و 

هاي الف مصوبه  گروه  صنعتی
  واحد 1  مترمربع زیربنا 50به ازاء تا هر   کارگاهی –صنعتی   هیات مدیران
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  :فصل پنجم 

  ضوابط مربوط به حرایم 
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حرایم زیرالزم است تعریف و مشخص شوند و سایر حرایم ذکر  سرابدورهدهد که در  شهر مطالعات کالبدي نشان می

وجود  سرابدورههاي تفصیلی در داخل محدوده قانونی شهر شهر شده در الگوي تهیه ضوابط و مقررات اجرائی طرح

  . ندارند و از ذکر آنها پرهیز شده است

  حریم امنیتی-5-1
هاي رادار،  عی شهر، مراکز انتظامی، سایترسانی، گازرسانی، تأسیسات تداف تأسیسات آبرسانی، برق -

این حرایم بر مبناي . داراي حرایم امنیتی باشند بایدمراکز فنی مخابرات، مراکز فنی رادیو و تلویزیون 

  . گردد ضوابط و مقررات موردي هرارگان و نهاد مشخص می

  هاي تامین آب شرب، قنوات و چاهحریم انهار-5-2

  بررسی مسائل عمومی مرتبط با حریم مسیلها -5-2-1
آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با : بستر

در مناطقی که ضرورت . شود ساله به وسیله وزارت نیرو و یا شرکت هاي آب منطقه اي تعیین می 25دوره برگشت 

  . گیرد سال مالك محاسبه قرار می 25اشد سیالب با دوره برگشت بیشتراز داشته ب

تغییرات طبیعی بستر رودخانه ها، مسیل ها، انهار در بستر سابق تاثیري نداشته و بستر سابق کما کان در اختیار 

  . دولت است

طبیعی است که بالفاصله پس آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه : حریم

از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمال النتفاع و حفاظت آنها الزم است و طبق مقررات این آیئن نامه 

حریم انهار طبیعی یا رودخانه اعم ازاینکه آب دائمی . گردد توسط وزات نیرو یا شرکت هاي آب منطقه اي تعیین می

متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل  20یک تا  یا فصلی داشته باشد، از

  . گردد ازاطراف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می

در صورتی که چاه هاي . متر است 150هاي تأمین آب مشروب دایره اي به شعاع حرایم قنوات و چاهـ  الف

  . شود متر پیشنهاد می 8/20پر شهر باشد، حداقل حریم آن تأمین آب شرب در داخل محدوده بافت 

  . غیرمجاز است مربوطهب ـ پرکردن قنوات بایر بدون دریافت مجوز از سازمان 

هیئت وزیران   6/5/1371مورخ  193ت / 47347ـ حرایم انهار نسبت به آبدهی آنها مطابق مصوبه شماره  ج

    :ستل ذیل ابه شرح جدو
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  نهار نسبت به آبدهی آنهاحرایم ا:  25جدول 

  در طرفین193ت /47347مطابق مصوبه شماره حریم   آبیاري میزان آبدهی انهار و شبکه
  متر  ) 12ـ 15(  مترمکعب در ثانیه  15بیش از 

  متر  ) 8ـ 12(  مترمکعب در ثانیه  15تا  10ما بین 
  متر  ) 6ـ 8(  مترمکعب در ثانیه  10تا  5ما بین 
  متر  ) 4ـ 6(  مترمکعب در ثانیه  5تا  2ما بین 
  متر  ) 2ـ 4(  مترمکعب در ثانیه  2تا  1ما بین 
  متر  )1- 2(  در ثانیه لیتر  1000تا 100ما بین

  متر  1  در ثانیه لیتر 100کمتر از 
  

  هاي آبرسانی شهري حریم لوله-5-2-2

شرح زیر تعیین  به هاي آبرسانیحریم لوله ت وزیرانأهی  6/5/1371مورخ  193ت /47347مطابق مصوبه شماره 

  :شده است

  ). متر از هر طرف نسبت به محور 3(متر 6میلیمتر، در کل    500قطر   تاالف ـ حریم لوله آبرسانی 

  ). متر از هر طرف نسبت به محور 4(متر 8میلیمتر، در کل    800تا   500ب ـ حریم لوله آبرسانی با قطر  

متر از هر طرف نسبت به  5(متر 10میلیمتر، در کل    1 200تا    800ـ حریم لوله آبرسانی با قطر  ج

  ). محور

  ). متر از هر طرف نسبت به محور 6(متر 12میلیمتر به باال، در کل  1200حریم لوله آبرسانی با قطر دـ 

ر نصب شوند، حد خارجی حریم به اعتبار قطر در صورتی که لوله هاي آبرسانی به موازات و در حریم یکدیگـ تبصره 

  . می شودتعیین آخرین لوله 

  : با توجه به استعالم هاي به عمل آمده در مورد برخی از حرایم مطرح در سطح شهر  موارد ذیل بیان گردیده است 

هاي آب مشروب مستلزم مطالعات وسیع از قبیل شناخت بافت خاك منطقه، نحوه  ـ تعیین حرایم چاه1

باشد که در  ها، پارامترهاي هیدرودینامیک خاك و سایر پارامترهاي مهم تأثیرگذار می انتشار آالینده

  . راستاي این امر الزم است مشاور مطالعاتی ذیربط ، نسبت به تعیین مقدار دقیق حرایم اقدام نماید

  . می باشد متر از انتهاي محل خاکریزي به هر طرف 25ـ حریم مخازن ذخیره آب شرب حداقل 2
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  حریم خطوط فشار قوي انتقال برق -5-3

 احداث هرنوع بنا و ساختمان در حرایم خطوط انتقال برق فشار قوي غیرمجاز و اراضی مذکور صرفاً -

  . محورهاي ارتباطی رسدپیش بینی به مصارف فضاي سبز و در شرایطی تواند  می

عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات  در مسیر حریم درجه یک خطوط فشارقوي، اقدام به هرگونه -

  . مسکونی، دامداري یا باغ، درخت کاري و انبارداري تا هر ارتفاع غیرمجاز است

در صورتیکه سبب و زراعت فصلی، حفر چاه و قنوات، شبکه آبیاري و راهسازي بارعایت اصول حفاظتی  -

  . براي تأسیسات خطوط  انتقال نگردد، بالمانع استاختالل  ایجاد

 متر از پی دکل هاي خطوط انتقال برق  3جاد شبکه آبیاري و حفر چاه و قنوات به فاصله کمتر از ای -

  . ستامجاز  غیر

مسکونی و صنعتی و واحدهاي اعم از (ایجاد تأسیسات ساختمانی، قوي در حریم درجه دو خطوط فشار -

  . تا هر ارتفاع ممنوع است ) مخازن سوخت

)  سیم کناري(متر از طرفین مسیر خط 17کیلوولت به فاصله  230حریم درجه یک خطوط انتقال برق  -

  . باشد می

  . باشد مترمی 40کیلوولت به فاصله  230حریم درجه دو خطوط انتقال برق  -

 . سایر حرایم خطوط انتقال نیرو به شرح جدول ذیل می باشد -

  

  حرایم درجه یک و دو خطوط انتقال برق:  26جدول 

  2حریم درجه   1حریم درجه   )قدرت(ولتاژ
  متر از طرفین  5  متر از طرفین  3  هزار ولت  20
  متر از طرفین 15  متر از طرفین  5  هزار ولت  32
  متر از طرفین 20  متر از طرفین 13  هزار ولت 63
  متر از طرفین  30  متر از طرفین 15  هزار ولت  132
  متر از طرفین  40  متر از طرفین  17  هزار ولت  230

  متر از طرفین 50  متر از طرفین  20  هزار ولت 500و هزار ولت  400
  متر از طرفین60  متر از طرفین25  هزار ولت750
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  و ایستگا هاي تقلیل فشارحریم خطوط انتقال گاز -5-4

  )شرکت ملی گاز ایران 5/4/85مورخ  1584طبق نامه (حداقل ابعاد زمین ایستگاههاي مختلف در قسمت توزیع گاز 

پوند بر  250ـ فشار خروجی  1000فشار ورودي (  C. G. Sالف ـ ایستگاههاي تقلیل فشار ورودي شهر یا 

  طبق جدول ذیل   ) اینچ
  

  ابعاد زمین ایستگاه هاي تقلیل فشاربا توجه به ظرفیت ایستگاه ها:   27جدول 

  )متر(ابعاد زمین  )متر مکعب در ساعت(ظرفیت ایستگاه
  60×60  30000تا 

  70×70  100000و 50000
  100×100  300000و 200000

پوند بر اینچ  60ـ فشار خروجی  250فشار ورودي ( T. B. Sب ـ ایستگاههاي تقلیل فشار داخل شهرها یا 

  متربراي کلیه ظرفیتهاي استاندارد  9×12، ابعاد ایستگاه )مربع

  .ج ـ ایستگاه هاي حفاظت از زنگ طبق جدول ذیل است 
  

  هاي حفاظت از زنگابعاد زمین ایستگاه:   28جدول 

  )متر(ابعاد زمین  نوع ایستگاه
  3×5/4  با یک بستر چاهی
  3×7  با دو بستر چاهی
  3×3  بدون بستر چاهی

  متر متغیر است 150عرض تا یک متر و طول تا   بستر افقی
  

شود، در حریم خطوط  میهاي مسکونی که جمعیت در آنها جمع هاي عمومی و مجتمعکاربرياحداث هرگونه  -

  . توانند در حریم استقرار یابند سایر کاربري ها با اخذ مجوز از شرکت گاز می. لوله گاز غیر مجاز است

محل  ضروري است. پوند بر اینچ مربع به داخل شهرها غیرمجاز است 300ورود خطوط لوله گاز با فشار بیش از  -

  . بینی گردد پیشدوده شهر خارج از مح درهاي تقلیل فشار  احداث ایستگاه

  :رعایت فاصله خطوط انتقال برق وپایه هاي آنها از خطوط گاز الزامی است -
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شرکت ملی گاز حریم خطوط لوله گاز به شرح زیر  11/5/85مورخ  9327/  206/  5براساس نامه شماره گ  -

  : بیان شده است

و ساخت و ساز در محدوده شهرها و  و تعیین کاربري اراضی روستایی طرحـ در تهیه و اجراي هرگونه 1

یا خارج از شهرها که همجوار با خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي می باشند، در هر مورد خاص نسبت به 

متري از  250استعالم حریم از این منطقه اقدام و از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در حریم ممنوعه 

  . رددطرفین خطوط لوله انتقال گاز جداً پرهیز گ

هاي گاز در مسیرهاي موازي و در  لوله ههاي خطوط هوائی انتقال نیرو از جدار ـ حداقل فاصله پایه2

  .ها به شرح زیر است تقاطع
  

در مسیرهاي موازي و در  هاي گاز  لوله ههاي خطوط هوائی انتقال نیرو از جدار حداقل فاصله پایه:  29جدول 
 ها تقاطع

  فاصله به متر اقلحد  ولتاژ
  5/0  ولت  380و  220
  2  کیلو ولت  20
  7  کیلو ولت  63
  10  کیلو ولت  132
  20  کیلو ولت  320

  

  از جداره لوله هاي گاز در مسیرهاي موازي حداقل فاصله کابل هاي زیرزمینی برق:  30جدول 

  حد فاصله به متر  ولتاژ
  1  ولت  380و  220
  2  کیلو ولت  20
  3  کیلو ولت  63

  
  حداقل فاصله هاي عمومی بین کابل ها و لوله هاي گاز در تقاطع ها:  31جدول 

  حداقل فاصله  ولتاژ
  سانتی متر50  ولت  380و  220
  متر 1  کیلو ولت  20
  متر 5/1  کیلو ولت  63
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هاي  برداشت مخلوط بودن ها در ارتباط با غیرمجاز حداقل حریم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه -

 . ین لوله تعیین شده استفمتر از طر 250اي  رودخانه

-  

حریم راه-5-5  

  . باشد متر از طرفین می 150حریم جاده هاي برون شهري  -

که احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات در آن است هاي سریع و کنارگذر به عنوان نوار حفاظتی  حریم جاده -

  .می باشدغیرمجاز 

  . موارد الزامی است هاي مربوطه در تمامی ها و بخشنامه نامه ، آئینها رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راه -

  . باشد هر نوع تغییر در عملکرد در نوار حفاظتی راه ها منوط به تائید اداره کل راه و ترابري استان می -

  . متري مجاز است 150ایجاد فضاهاي سبز عمومی در حریم  -

  . ه جاده در این حریم مجاز استایجاد فضاي سبز خصوصی بدون دسترسی مستقیم ب -

ایجاد عملکردهاي غیر انتفاعی که سطح آنها بیش از دو هکتار باشد، بدون دسترسی مستقیم به جاده و فقط  -

  . بصورت فضاي سبز و پارکینگ در این حریم مجاز است

پارکینگ متري نبوده ولی بصورت فضاي سبز و  150عملکردهاي غیرانتفاعی مجاز به احداث بنا در حریم  -

  . وانند از حریم ذکر شده استفاده نمایندت می

ها بدون آنها مقدور  هاي کشاورزي و باغ شت، داشت و برداشت از زمیناک، برداري تأسیساتی که بهرهاحداث  -

  . نباشد در این حریم مجاز است

رعایت حریم سبز با (تأسیسات خدماتی و رفاهی جانبی راه از قبیل پمپ بنزین، رستوران و تعمیرگاهاحداث  -

  . در این حریم مجاز است ) متري بعد از حریم قانونی راه و رعایت ضوابط قانونی مربوطه 50حداقل 

پس از رعایت حریم قانونی راه در این )  متر دیوار و مابقی بصورت مشبک 80/0(دیوارکشی بصورت مشبک -

  . حریم مجاز است

االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می رعایت ضوابط و مقررات دستگاههاي ذیربط الزم و  -

  .بایست موضوع در جلسات کمیسیون هاي مربوطه مطرح گردد

-   
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  :فصل ششم 

  سایر ضوابط عام معماري و شهرسازي
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  نحوه ي احداث بنا در امالك داراي اصالحی -6-1
  

  .اصالحی کامل ملک ، مالك عمل استبراي احداث بنا در این امالك، مساحت و شکل زمین پس از 
  

  اضافه اشکوب و یا اضافه تراکم نسبت به وضع موجود بنا -6-2
  

  براي اضافه اشکوب و یا افزایش تراکم بناي موجود، عالوه بر رعایت مقررات مربوط با ایستایی و مقاومت بنا، ضرورت دارد که
  .باشد  در احداث ساختمان فعلی، ضوابط طرح مصوب قبلی رعایت شده -1

 . پایان کار از شهرداري اخذ نموده باشد -2

 .بناي موجود و آتی مجموعا در چهارچوب این ضوابط قرار گیرد و از آن تجاوز ننماید -3

  . لذا تا انطباق آن با ضوابط، افزایش طبقات یا تراکم مجاز نخواهد بود 
  .ضاي باز خواهد بوددر مورد سطح اشغال، متوسط سطح اشغال طبقات، مالك محاسبه ف: تبصره ي 

 

  )نما و منظر شهري،فضاهاي شهري و تجهیزات شهري(ضوابط عمومی طراحی شهري-6-3

  ضوابط مربوط به نماسازي و سیما و منظر شهري -6-3-1

رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري مربوط به ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري  -

شورایعالی معماري و شهر سازي الزامی است  29/10/87مورخ 55049/310/300شماره مطابق ابالغیه ، مصوبه 

.  

ها الزامی است و ارایه پایانکار از طرف شهرداري بدون نماسازي کلیه نماهاي  نماسازي براي کلیه ساختمان -

  .اصلی و فرعی ساختمان ممنوع است 

و الزامی است و صدور پایانکار بدون انجام آن نماسازي نماهاي مشرف به حیاط همسایه به عهده مالک بوده  -

  .ممنوع است 

تغییر درنماي ابنیه ارزشمند تاریخی ممنوع و هر گونه اقدام براي ایمن سازي این ابنیه و تغییرات در داخل بنا  -

  .، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگري است 

متري 85/0جنوبی ، نصب پنجره باز شو از ارتفاع –الی غربی و شم –متر و بیشتر شرقی  30در معابر با عرض  -

  .به باال و همچنین بالکن و تراس و جانپناه در ارتفاع معمول بالمانع است
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در احداث ابنیه ، انتخاب مصالح نماهاي ساختمانی باید بگونه اي باشد که عالوه بر رعایت ضوابط و مقررات  -

یعالی شهرسازي و معماري ایران موجب آلودگی محیط زیست هاي جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شورا طرح

  .نشود و قابل بازیافت و پاکسازي باشد

نماسازي شود و ....سطوح باید با مصالح روشن و زبر مانند سیمان سفید ، آجر مخصوص نما ، سنگ و  -

  .سیمانکاري معمولی جزو نماسازي محسوب نمی شود و باید با پوسته سیمان سفید پوشیده شود

در کلیه مناطق شهر ، تعداد تابلوهاي معرفی کاربري در یک منظر شهري مجاز نمی باشدو هر تصرف تنها مجاز  -

  . به استفاده از یک تابلو در نما یاجداره هر یک از معابر شهري که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد ، است

اري و محل خشک نمودن البسه را درون ابنیه ، ها فضاي مورد نیاز جهت انب در طراحی ابنیه درکلیه ساختمان -

به صورت نمایان در منظر شهري ممنوع است و تأسیسات بایستی با ....) چیلر ، کولرو ( احداث تأسیسات 

  .تمهیدات مناسب از نظر دید عمومی حذف شوند

ودو ساخت آن به شکل نرده ها باید با مصالح به کار رفته در ساخت نما استفاده ش دست انداز لبه بام و لبه بالکن -

  .ممنوع است 

  . ها و بناها ممنوع است هاي بخاري در نماهاي اصلی ساختمان هاي تأسیساتی و لوله تعبیه کانال و لوله -

هاي تأسیساتی به کار  هایی که در نماي اصلی آنها کانال و لوله شهرداري باید کلیه مالکین و ساکنین ساختمان -

  . بنمایدرفته الزام به رفع موارد 

  متر از لبه بام صورت پذیرد 3هاي صاف حداقل به فاصله  نصب تأسیسات روي بام -

  .ها مجاز نیست  احداث انبار موقت و دائم و انبار کردن وسایل بر روي پشت بام و بالکن -

در هیچ یک از سطوح خارجی ساختمان نمی توان پنجره مشرف به مالکیت مجاور احداث نمود مگر این که از  -

سانتیمتري باالتر از کف  170ها تا ارتفاع  متر عقب تر باشد و در طبقات نیز پنجره 2مالکیت مجاور حداقل  حد

  . سانتیمتر می بتواند باز شو داشته باشد 170تمام شده ثابت و داراي شیشه مشجر باشد و از ارتفاع باالتر از 

  . صورت مشترك پیش بینی شود طبقه باید به 2هاي بیش از  آنتن تلویزیون در کلیه ساختمان -

  . نماسازي مشرف به حیاط همسایه به عهده مالک بوده و باید اجرا شود  -

هاي جنبی بناها مجاز نمی باشد ، مگر در مواردي  هاي تبلیغاتی در بدنه ها و نقاشی نصب تابلو اعالنات و نوشته -

  . توسط شهرداري انجام می شود "که رأسا

، بجز تابلوهاي راهنمایی گذرها و اعالم راهنمایی و رانندگی که با توجه به معیارها  نصب هر گونه تابلو راهنما -

  .ها و معابر ممنوع است وضوابط خاص انجام می گیرد در حریم خیابان

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دوره تفصیلی شهر سراب -جامع طرح ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان
 

122 
 

  سازي و پیاده رو ضوابط مربوط به درختکاري ، کف-2- 6-3

روي مربوطه را گلکاري و درختکاري  پیادهمتر از پهناي  تواند حداکثر نیم مالک ساختمان مجاور هر معبر می- -

طول محل معادل طول ساختمان مربوطه . کند و محل گلکاري بایستی در امتداد محله مجاور گلکاري باشد

 .خواهد بود

توانند شخصا اقدام به  بست و همچنین مالک ساختمان مجاور هم معبر پیاده می هاي بن مالکین گذرگاه- -

. استاندارد شهرداري نموده و هزینه مربوطه را از سهم مالیات نوسازي کسر نمایدسازي معبر مربوطه طبق  کف

 .سازي معبر از شهرداري الزامی است براي این کار گرفتن جواز کف

هایی نظیر نیمکت ، ظرف آشغال ، پایه چراغ برق و چراغ راهنمایی ،  جهت خرید و نصب اثاث گذرگاه- -

کننده طرح موظف است همه ساله به ماخذ حداقل پنج درصد از  زمان اجراها و نظایر آن ، سا کشی خیابان خط

 .درآمد شهرداري را به مصرف برساند

تواند کنار معبر پیاده مجاور  در محل معین براي گلکاري یا درختکاري مالک ساختمان مجاور هر معبر می- -

نماید و هزینه ) معین نموده است درختانی که سازمان مجري طرح نوع آن را(مالک خود اقدام بکاشتن درخت 

  . مربوطه را از سهم نوسازي حداکثر به مدت سه سال کسر نماید

  رو پیاده

  .متر باشد سانتی 120حداقل عرض مفید پیاده رو  -

رو  متر فاصله از دیوار براي هر نوع مانعی که به هر علت نصب آن در پیاده سانتی 120رعایت حداقل   -

  .گردد اجباري است ریزي می برنامه

  .رو دو درصد باشد حداکثر شیب عرضی پیاده -

  .حداکثر شیب طولی پیاده رو هشت درصد باشد  -

  .اختالف سطح داند در سر پیچ ، سه درصد باشد رو که نسبت به هم حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده  -

  .رو و سواره الزامی است ایجاد جدول یا اختالف سطح بین پیاده -

  .رو الزامی است رو ، باغچه یا جوي کنار پیاده سانتیمتر بین پیاده 5ایجاد جدول به ارتفاع   -

  .پوشش کف پیاده رو باید از مصالح سخت و غیره لغزنده باشد  -

  .مناسب در نظر گرفته شود  که و سایر اجزاي تاسیسات شهري در کف معابر باید در محفظههرگونه شیرفل -
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  .رو الزامی است همسطح بودن هرگونه درپوش با سطح پیاده  -

 .رو ممنوع است استفاده از هرگونه شبکه در سطح پیاده  -

  ضوابط توقفگاه- 3- 6-3

هاي اصلی شهر ایجاد  والن از وسیله نقلیه در خیابانبراي توقف وسیله نقلیه به منظور پیاده و سوار شدن معل  -

متر با ارتباط مناسب  12متر و به طول حداقل  60/3به عمق حداقل ) رو پیشرفتگی سواره رو در پیاده(خلیج 

  .رو الزامی است با پیاده

فاصله  متر 500اختصاص دو پارکینگ ویژه معلوالن با نصب عالمت مخصوص در کنار خیابان اصلی و در هر   -

  .الزامی است

  . درصد فضاي توقفگاه به معلوالن جسمی ـ حرکتی الزامی است 3هاي عمومی اختصاص  در توقفگاه -

  .متر است 50/3حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلوالن با صندلی چرخدار  -

باید در نزدیکترین فاصله به درهاي ورودي یا خروجی  محل توقف اتومبیل معلوالن جسمی ـ حرکتی می  -

  .آسانسور باشد

 .هاي اختصاصی معلوالن باید به وسیله عالمت مخصوص مشخص شود توقفگاه  -

  ضوابط ساخت بنا در در جوار میادین-4- 6-3

ترین  حداکثر ارتفاع بنا در بر میدان ، برابر عرض عریض. میدان ساخته شوندباید در بر  به طور قطع در جوار میادین ، ابنیه می

عالوه بر اینکه رعایت اصول همجواري در میادین . خواهد بود) متر 45حداکثر (معبر غیر بزرگراهی متصل شونده به میدان 

  :شود ضروري است ، مواردي به شرح زیر نیز توصیه می

از هر % (20ح مرغوب در کل میدان ممکن است و سعی شود هر بنا حداقل از استفاده از حداکثر سه نوع مصال -

  .اند ، استفاده نماید  مصرف کرده) مجاور بنا(مصالحی که ابنیه ) دو نوع

 .باید در امتداد یکدیگر طراحی شود ها می ها و پله ها ، پنجره هاي ویترین خطوط افقی لبه -

 . هاي مجاور پیروي نماید هاي همگون با ساختمان ا از سبکشود احداث ابنیه از یک سبک و ی توصیه می -

 .هاي ویژه تهیه و جایگزین مقررات فوق گردد شود براي میادین مهم طرح توصیه می: تبصره ي  -
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  ضوابط و مقررات عالئم و تابلوها در سطح شهر-6-3-5

از تصویر نیز در این منطقه بهره برد ،  توان الزاما نباید از نوشته یا حروف در انتقال پیام استفاده نمود بلکه می -

رو و نشانگر فعالیتی در این  اي بر فراز پیاده مانند زمانی که مردم آرایشگاه را از قیچی بزرگ شده و یا دوچرخه

  .دانستند ارتباط می

د هاي منطقی طراحی شوند تا ازدحام تیرك ، ستون و پایه در شهر ایجا عالئم در منظر خیابان باید به گون -

  .هاي موجود شهر متصل نمود تا تعداد نگهدارنده آنها کاهش پیدا کند توان به دیوار بنا و ستون آنها را می. نشود

ارتفاع ، اندازه و شکل عالئم نیز باید از خوانایی و وضوح کامل برخوردار باشند و شخصیتی ویژه به محیط  -

تر کمکی  تواند در ارائه چهره بصري منظم بان میببخشند ، ارتباط منسجم عالئم در خط افق و پرسپکتیو خیا

هاي انسانی بیشتر به چشم  عالئم و تابلوهاي کم ارتفاع مزاحمت کمتري دارند و در مقیاس محیط. موثر باشد

زمینه آسمان و نور فراوان آن اکثرا باعث پدیده  شود استفاده از تابلوهاي مرتفع به دلیل پس توصیه می. آیند می

هاي قابل توجه در رویت درست عالئم و تابلوها میدان دید  ترین شاخص  عمده. شود اجتناب گردد ضد نور می

  .درجه 60

سانتیمتر  170سرعت یا نرخ خواندن به ویژه در وسیله نقلیهه در حال حرکت ، متوسط ارتفاع دید به ترتیب  -

خودرو براي عالئم و تابلوها وظایف زیر  متر براي داخل سانتی 140متر براي نشسته ،  سانتی 130براي ایستاده ، 

  .قابل تصور است

  هاژ یابی معابر و گذرگاه جهت -

 ها ها ، پارك شناسایی ابنیه ، میدان -

 )راهنمایی و رانندگی(کنترل ترافیک  -

 .ها و وقایع تاریخی رسانی و آگاهی بخشی در مورد موقعیت اطالع -

 هاي تشریفاتی استفاده در آیین -

  سطح و ارتفاع تابلو

مترمربع تعیین  100تا  10معموال بیشتر ارتفاع تابلو را از زیر دو ـ سوم ارتفاع ساختمان و مساحت را از  -

 5/4رو عابران و  متر باالي پیاده 5/3تا  5/2مترمربع سطح دارند و باید  20تابلوهاي آگهی معموال زیر . کنند می

  .متر نسبت به کف خیابان نصف شوند 7/4تا 
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  ربوط به زیباسازي و حفاظت محیط زیستمقررات م -6-4
باشد و ضروري است  براي حفظ بافت عمومی و زیباسازي سیماي شهر در درجه اول شهرداري مسئول اقدامات اجرایی می

هاي ارشادي در زمینه روش و چگونگی صرف هزینه حفاظت محیط ، امکاناتی به وجود  جهت تشویق مردم عالوه بر تهیه برنامه

ضمنا .المدت از بانک رهنی جهت ترمیمی بافت عمومی شهر استفاده بنمایند هاي با بهره کم و طویل م بتوانند از وامآید که مرد

  .رعایت مصوبه سیما و منظر شهري الزامی است

هاي مخروبه و غیر بهداشتی که باعث نازیبایی شهر بشود و همچنین با موازین  ها یا زمین مالکین ساختمان :1تبصره ي 

بایست در مدت مقرر نسبت به برطرف نمودن اشکاالت مایملک خود طبق نظر سازمان  سازي منافات داشته باشد ، میشهر

ها ،  الحاقی قانون شهرداري -110در غیر این صورت طبق ماده . کننده طرح و نقشه مصوب شوراي شهر اقدام نمایند اجرا

امی را که الزم بداند به عمل آورده و هزینه آن را به عالوه صدي ده از تواند در زمینه زیبایی و شهرسازي هر اقد شهرداري می

  . بانک یا متولی و متصدي موقوفه دریافت نماید

ها و اعالنات تبلیغاتی و تابلوها در داخل حریم مالکیت هر قطعه زمین و با نظارت شهرداري میسر  نصب آگهی :2تبصره ي 

تواند دال حریم مالکیت  سانتیمتر نمی 50ها و تابلوها بیش از  برجستگی آگهی. تها مجاز نیس است و عموما براي ساختمان

ضمنا .. بینی شود ها و به هنگام ساختمان باید در داخل حریم مالکیت پیش به طور کلی محل تابلوها و آگهی. عمومی قرار گیرد

  .رعایت مصوبه سیما و منظر شهري الزامی است

استفاده کردن از تزئینات آجري در نماي ساختمان در صورت هماهنگی و مقاومت در برابر شرایط اقلیمی مجاز  :3تبصره ي 

  .است

در مصرف مصالحی نظیر سرامیک ، سنگ تراورتن ، درب و پنجزه فلزي ، و صنایع پالستیکی به علت عدم  :4تبصره ي 

  .المقدور خودداري به عمل آید تجانس محیطی حتی

از نئون سفید یا الوان بجاي فلورسنت استفاده شود ، زیرا نئون قابل انعطاف ) تبلیغاتی(در کلیه تابلوهاي پر رنگ  :5تبصره ي 

  .هاي خطوط فارسی را فرم دهد تواند پیچ و خم بوده و می

اء نصب در رفوژ به استثن(ها مجاز نیست  بخصوص بر چهارراه) سواره و پیاده(ها در مسیرهاي عمومی  نصب پایه :6تبصره ي 

  ...)ها  ها و چهارراه خیابان

  .روز مرمت گردد 5تابلوها همواره باید مرتب و تمیز بوده و خرابی و شکستگی آنها حداکثر بعد از  :7تبصره ي 

که مانع دیدن عالئم رانندگی یا موجب عصبی نمودن عابرین ) اتوماتیک(زن  نصب هرگونه تابلو و عالئم چشمک :8تبصره ي 

  .خودداري شود گردد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دوره تفصیلی شهر سراب -جامع طرح ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان
 

126 
 

هاي عمومی و تبلیغاتی نصب و از الصاق  شهرداري ملزم است در نقاط مختلف شهر تابلوهایی جهت نصب آگهی :9تبصره ي 

  .هاي شهر به شدت جلوگیري نماید اوراق تبلیغاتی بر دیواره

کلیه نقاط شهر به طور همانند  نصب عالئم رانندگی با صفحات پالستیکی نورزا مجاز است ، مشروط بر اینکه در :10تبصره ي 

  .نصب گردند

شود که تابلوهاي خود  هاي بزرگ خواسته می ها و شرکت ها و بانک ابتدا از سازمان: جهت و تغییر تابلوهاي موجود :11تبصره ي 

هند تابلو را تدریجا در ظرف یکسال تغییر دهند و کسبه خرده هنگامی موظف به تغییر وضعیت تابلو خواهند بود که خود بخوا

  . قبلی را تعویض نمایند

در صورت واگذاري تعداد جزء گذر بر اصالحی در هنگام ساختمان یا تفکیک با شهرداري این قسمت جز فضاي  :12تبصره ي 

  .گردد باز و سبز عمومی منظور می

و زیبایی شهر مشخص  بایستی کلیه درختان کهنسال را براي حفظ منابع عمومی سازمان اجرا کننده طرح می: 13تبصره ي 

گذاري نماید ، تا در این صورت هیچ مالکی نتواند بدون اطالع قبلی سازمان به انداختن و یا از بین بردن آنها  نموده و شماره

  .اقدام کند

 وسایل مکانیکی مربوط به ساختمان نظیر کولر و غیره نباید از خیابان و یا معابر عمومی دیده شود و بایستی :14تبصره ي 

  .بینی گردد جاي معین و مناسبی در نقشه شهرداري براي آن پیش

نمایند ، بایستی  سازمان مجري طرح براي آن دسته از مالکین که با انداختن و یا از بین بردن درخت عمل می :15تبصره ي 

این جرایم در  به طوریکه. هاي سنگین در نظر گرفته و آنان را به غرس درخت دیگري از همان نوع موظف کند جریمه

  .تواند کمک موثري در توسعه و ابقاء فضاهاي مشجر باشد چهارچوب قانون منع قطع اشجار ، می

بینی گردد تا از نظر دید و زیبایی  المقدور فضاي باز و سبز پیش رو حتی در حاشیه کلیه تقاطع معابر سواره :16تبصره ي 

  . بینی الزم انجام گرفته باشد شهري پیش

، بینی شده طرح  باشند عالوه بر فضاهاي پیش در محالت قدیمی که داراي تراکم و جمعیت بیشتري می :17تبصره ي 

بایست به منظور تامین فضاي بازي کودکان و  هاي کهنه که استفاده از آنها متروك شده ، می هاي بایر و یا ساختمان زمین

  .داري شودهاي محلی خری اي از طرف شهرداري یا انجمن فضاي سبز محله
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  ضوابط و مقررات ایمنی احداث بنا و ساختمان  - 6-5
  جلوگیري از سد معبر ناشی از مصالح ساختمانی و ایجاد حضار اطراف محل گودبرداري-6-5-1

ــالح           - ــواع مص ــداري ان ــه و نگه ــی از تخلی ــر ناش ــد معب ــاد س ــه ایج ــه از هرگون ــت ک ــف اس ــهردراي موظ ش

هـاي در دسـت احـداث در سـطح معـابر اصـلی و فرعـی قویـا جلـوگیري و           ساختمانی و خاك مـازاد سـاختمان  

ــاده  ــراي      رو اشــغال ســطوح پی ــردد ب ــه مشــکل ت ــارف ک ــیش از حــد متع ــازاد و مصــالح ب ــم از خــاك م ــا اع ه

 24(ان ایجــاد نمایــد، قویــا جلــوگیري و در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد خــالف بــا اخطــار کتبــی شـهروند 

  .در صورت عدم اقدام مالکین تا پاکسازي معابر، از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیري نمایند) ساعته

الزم ضمنا کلیه مـالکین کـه قصـد احـداث سـاختمان دارنـد، موظفنـد اطرفـا محـل گـودبرداري را بـا حصـار               -

ــرفت         ــا پیش ــان ب ــش داده و همزم ــهرداري پوش ــر ش ــا نظ ــالح، ب ــالی مص ــقوط احتم ــوگیري از س ــت جل جه

بـه منظـور جلـوگیري    ) نظیـر طـوري سـیمی   (عملیات ساختمانی در ارتفـاع، نسـبت بـه نصـب وسـایل ایمنـی       

  . از خطرات ناشی از سقوط مصالح از ارتفاع و ایجاد خطر براي عابرین، اقدام الزم معمول دارند
  

  احداث ساختمان، نصب حصار موقت و جلوگیري از خطرات براي عابرین-6-5-2

هـا بایـد بـه طریقـی بنـا       به منظور جلوگیري از خطـرات بـراي عـابرین هـر سـاختمان جدیـد در کلیـه قسـمت         -

شــود کــه در هــیچ مــورد موجــب خطــر بــراي کــارگران و همســایگان و یــا اشخاصــی کــه از گــذرهاي مجــاور  

نصـب حصـار مزبـور حـداکثر نبایـد بیشـتر از دو متـر پهنـاي گـذر را بگیـرد مگـر بـا             . اشـد نماینـد نب  عبور مـی 

  .اجازه شهرداري

استفاده از سطح معبـر جهـت مصـالح سـاختمانی مـورد نیـاز بـراي احـداث بنـا بـا حـداکثر اشـغال یـک سـوم                -

  .باشد بالمانع می) ترین زمان ممکن در کوتاه(معبر آن هم با نظر شهرداري 

ــت ضــواب - ــار    رعای ــی و حفاظــت ک ــه مبحــث ایمن ــان ک ــی آنچن ــه ایمن ــوط ب ــررات مرب ــی (ط و مق ــررات مل مق

  .باشد بیان شده است ضروري می) ساختمان
هـاي   رو، باز بودن مسیر جوي آب، عدم دپو نخاله ساختمان در کارگاه حفظ درختان حریم پیاده-6-5-3

  ساختمانی

  : مورد توجه قرار گرفته و مالکین ملزم به رعایت گردندهنگام صدور پروانه ساختمانی موارد مشروحه زیر باید 

  .به هیچ وجه مصالح ساختمانی یا نخاله را در پیاده رو و خیابان دپو و تخلیه ننمایند -
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 .جوي آب کامال باید باز بوده و مسیر آب مسدود نباشد -

آمـاربرداري شـده و بـه    هـاي احـداثی توسـط شـهرداري بایـد       درختان حریم پیـاده روهـا در مقابـل سـاختمان     -

 .پیچی شوند منظور حفظ آنها از آسیب توسط مالکین گونی

  هاي جذبی هدایت آب حاصل از نزوالت جوي از ناودان ساختمان به چاه-6-5-4
هـاي سـطحی    هـا بـه معـابر، حجـم آب     نظر به اینکه تخلیـه آب حاصـل از نـزوالت جـوي، از نـاودان سـاختمان       -

ــا توجــه بــه   ــاال بــرده و ب ــع  هــاي ســطحی و آب گرفتگــی محــدودیت مجــاري آبرا ب هــا مشــکالتی را در موق

هـا   باشـد نـاودان سـاختمان    آورد، لـذا ضـرورت دارد در منـاطقی کـه زمـین آبکـش مـی        بارانی بودن بوجود مـی 

  .هاي جذبی هدایت شوند به داخل چاه

  ضوابط و مقررات نحوه ي حفظ و نگهداري درختان در سطح شهر-6-5-5
ر پروانه سـاختمانی، بـه هنگـام اخـذ پروانـه ملـزم بـه سـپردن تعهـد حفـظ نگهـداري مطلـوب             متقاضیان صدو -

ــا ذکــر تعــداد و نــوع (باشــند  درختــان اطــراف ملــک و ســاختمان در حــین انجــام عملیــات ســاختمانی مــی  ب

ــان ــف و      ) درخت ــا متوق ــاختمانی آنه ــات س ــه عملی ــارتی، ادام ــدمه و خس ــه ص ــاهده هرگون ــورت مش و در ص

اقـدام الزم صـورت گیـرد، پـس از اتمـام عملیـات سـاختمانی        . سـارت و یـا پرداخـت غرامـت    نسبت بـه رفـع خ  

ــار      ــه خســارتی پایانک ــدم هرگون ــد و در صــورت ع ــان حــوالی بازدی ــار مجــددا درخت نیــز جهــت صــدور پایانک

  . جهت آنان صادر خواهد شد

درخــت در  رویــه درختـان قطـع هــر نـوع    بـه منظـور حفــظ و گسـترش فضــاي سـبز و جلـوگیري از قطــع بـی       -

  .باشد ها و غیره بدون اجازه شهرداري ممنوع می ها، باغات، پارك معابر، میادین، بزرگراه

هـاي شــامل تعــداد، نــوع و سـن تقریبــی درختــان در سـطح شــهر را تهیــه و جهــت     شـهرداري بایــد شناســنام  -

  .اجراي این ضوابط ابالغ نماید
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  مقررات تخریب- 6-6
مورد حفاظت قرار دارند با نگهداري آن از طرف سازمان میراث  تفصیلی -جامع ر طرح اي که د ها و ابنیه کلیه ساختمان

باشد مجاز به تخریب نیست مگر آنکه به علت فرسایش شدید برپا نگهداشتن آن  فرهنگی استان و شهرداري قطعی می

وز از مراجع فوق و چنانچه تاریخی انگیز باشد در این صورت با کسب مج پذیر نبوده و در نتیجه از نظر ایمنی مخاطره امکان

  .باشد باشد با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی تخریب آن مجاز می

ها و خیابان، درختان که جنبه مالکیت  هرگونه صدمه به تاسیسات شهري، آسفالت و جدولکاري جوي :1تبصره ي 

  .عمومی دارد طبق مقررات شهرداري هنگام تخریب ساختمان مشمول جریمه خواهد شد

از طرف نظارت بر کلیه امور تخریب به عهده شهرداري و راهنمایی مامور مربوطه بوده و الزاما بایستی  :2تبصره ي 

  .مالک جواز تخریب اخذ گردیده باشد

باشد با کسب  که در بافت قدیمی حفاظت شده نبوده و قابل استفاده نمی هایی تخریب باقیمانده ساختمان :3تبصره ي 

  .مجوز شهرداري بالمانع است

ایت نمایند مسائلی نمایند بایستی مسائل ایمنی مربوط به تخریب را رع مالکینی که اقدام به تخریب می :4تبصره ي 

مالحظه تاسیسات شهري، ) در داخل یا خارج ملک(ایجاد حریم در ساختمان قبل از تخریب، مالحظه درختان : نظیر

بایست انجام گرفته و پاکسازي نیز به سرعت نیز انجام  تسریع در تخریب که در طی مدت مقرر از طرف شهرداري می

  .پذیرد

هاي اتوبوس، پایه  اي عمومی شهر نظیر نیمکت و صندلی، ظرف آشغال، ایستگاهها و فض جهت هماهنگی اثاث گذرگاه

اند و  هایی به عنوان نمونه و راهنما ارائه گشته هاي همگانی و غیره در صفحات بعد طرح چراغ برق، کیوسک تلفن

محیط و سیماي شهري ها در هماهنگی و ایجاد تصاویر بصري خوشایند و زیباسازي  هاي کلی این طرح استفاده از ایده

  . تاثیر قابل توجهی خواهند داشت
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 افراز و تقسیم و تفکیک باغات و،  و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربري ضوابط-6-7

  )قانون زمین شهري 14دستور العمل ماده (اراضی کشاورزي یا آیش 
اراضی کشاورزي یا آیش موضوع  تفکیک باغات وافراز و تقسیم و ،  و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربري ضوابط

 قرار داشته باشند به شرح زیر تعیین و جایگزین حریم شهرمحدوده یا  برحسب اینکه داخل،  قانون زمین شهري 14ماده 

در تغییر یا تعیین کاربري موضوع حسب مورد  در صورت نیاز به،  در اجراي این دستورالعمل.  ضوابط و مقررات قبلی می گردد

خواهد  تامین خدمات الزم مورد تصمیم گیري قراري  طرح هادي مطرح و همراه با نحوه در جلسات مرتبط با مرجع تصویب

  گرفت

  .  رعایت گردد 1359در اجراي این ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

  

 شهرباغات داخل محدوده  -الف 

 فضاي سبز عمومی-1

درخت و سیستم آبیاري به صورت  ها می تواند تملک نموده و با حفظ وضعیت که شهرداري عالوه بر مصوبات طرح باغاتی

با تصویب مراجع مربوطه به ) طرح مصوب داراي کاربري باشند یا نباشند اعم از اینکه در(فضاي سبز عمومی نگهداري کند 

 .  سبز عمومی تبدیل شود فضاي

 مسکونی -باغ -2

تفکیک و  مسکونی با ضوابط -خدمات و فضاي سبز عمومی باشد قابل تبدیل به منطقه باغ ه فاقد کاربري مصوبباغاتی ک

 :  ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند

 .  %10درصد و حداکثر سطح اشغال  20مترمربع با تراکم ساختمانی  2000افراز و تقسیم ،  حداقل تفکیک- 2-1

تفکیکی اجازه احداث ساختمان با  تفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعاتمالک مایل به اس درصورتیکه

 :  تراکم و طبقات بیشتر بشرح زیر داده میشود

 . سطح زمین% 15با حداکثر سطح اشغال % 30مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000تا  3000در قطعات  -2-2

سطح % 15با حداکثر سطح اشغال % 45مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000در قطعات تفکیکی  -2-3

 . زمین

  .  هستند 1- 2مشمول ضابطه  مترمربع مساحت داشته باشند نیز 2000باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از :  1 تبصره
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مترمربع سطح اشغال در دو طبقه و  150ر تا مترمربع باشد حداکث 150در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از  

 .  زمین مجاز است یک طبقه زیر

متر فاصله  4استقرار آن باید از هر ضلع زمین حداقل  محل،  درصورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه:  2تبصره 

احداث ساختمان با .  تر میباشدم 16طبقه  4متر و  12طبقه 3،  متر8طبقه  2هاي  در مورد ساختمان این فاصله.  داشته باشد

 استقرار بنا در زمین باید با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز نیست و نقشه 4بیش از 

 . 

 رعایت،  فرهنگی که انتفاعی باشند واحدهاي تفریحی و ورزشی و،  خدماتی مانند هتلهاي  در آندسته از کاربري:  3 تبصره

 استفاده از،  خدمات عمومی که با اعتبارات دولت احداث میشودهاي  کاربري لیکن در،  ضوابط این بند الزامی است  ي یهکل

 .  درصد تراکم در تمام حاالت بالمانع است 45درصد سطح اشغال و  15حداکثر 

هرگونه تفکیک بعدي ممنوع است  3-2 و 2-2با استفاده از مزایاي تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهاي :  4 تبصره

 .  تفکیکی قید شود و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورتمجلس

 مسکونی-3

 درصد از سطح باغات خود به عنوان فضاي سبز عمومی یا باغ70مایل به واگذاري  مسکونی که داوطلبانه -مالکین منطقه باغ 

مسکونی از انواع منطقه  -جاي منطقه باغ  ا تصویب مراجع مربوطه بهشهري بصورت رایگان به شهرداري باشند می توانند ب

 :  مشروط به اینکه،  بندیهاي مسکونی استفاده کنند

 .  هزار مترمربع کمتر نباشد 20سطح مجموعه باغاتی که مشترکاً به صورت یکپارچه از این ضوابط استفاده می کنند از - 

 .  االمکان به صورت یکپارچه باشدسهم خدمات و فضاي سبز عمومی حتی  -

ضوابط ،  شورایعالی شهرسازي و معماري تحت عنوان منطقه بندي مسکونی شهرها 14/2/71ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه  -

 :  زیر را رعایت نمایند

  بارعایت ضوابط مربوطه -منطقه تک خانواري - 3-1

و با افزایش سطح قطعات به بیش  %80 مترمربع و حداکثر تراکم500افراز و تقسیم ،  منطقه چند خانواري حداقل تفکیک- 3-2

 .  %100مترمربع حداکثر  1000از 

با افزایش سطح قطعات به بیش از  و% 100مترمربع با تراکم  1000افراز و تقسیم ،  منطقه آپارتمانی حداقل تفکیک- 3-3

 .  %120مترمربع حداکثر  2000

مترمربع باشد استفاده از ضوابط این  هزار 20باغات به هم پیوسته در یک نقطه شهر کمتر از حالتی که سطح کل  در:  1تبصره 
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 .  مسکونی همجوار مجاز است بند فقط درصورت رعایت ضوابط منطقه بندي

است مسکونی و انتفاعی بوده و شهرداري موظف هاي  قابل تبدیل به کاربري اراضی واگذار شده براساس این بند غیر:  2تبصره 

سازمان مسکن و شهرسازي استان اطالع  ماه آنها را براي استفاده عمومی تبدیل به پارك نموده چگونگی را به 15مدت  ظرف

شهر  در این مدت بالفاصله با تصویب مراجع مربوط به سایر خدمات عمومی مورد نیاز درصورت عدم تبدیل آنها به پارك.  دهد

  .  اختصاص خواهد یافت

  

 شهراخل حریم باغات د - ب

 هکتار 2حداقل تفکیک  -

 طبقه و یک طبقه زیرزمین مجاز می 2مترمربع در  150درهر قطعه باغ احداث یک واحد مسکونی با حداکثر سطح اشغال  -

 .  باشد

 :  در باغات موجود کوچکتر از حد نصاب فوق احداث ساختمان به شرح زیر مجاز می باشد:  تبصره

 مترمربع 50حداکثر  مترمربع 2000کمتر از  -

  مترمربع در دو طبقه و یک طبقه زیر زمین 100مترمربع حداکثر سطح اشغال  5000تا  2000-

 شهر اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده - ج

 -باغ با استفاده از مقررات منطقه باغ تبدیل اراضی کشاورزي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند به-1

همراه  دراین صورت الزم است که نقشه درختکاري باغ نیز.  دستور العمل بالمانع است قسمت الف این 2موضوع بند  مسکونی

 .  تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهرداري مربوطه برسدهاي  با نقشه

اهادي آنها با پیش در صورتی که طرح تفصیلی ی تبدیل و تغییر کاربري اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده به مسکونی -2

سازي اینگونه  کسب اجازه قطعه بندي و تفکیک و ساختمان.  به تصویب برسد مورد تایید است بینی خدمات مورد نیاز تهیه و

شوراي  69/10/23 خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهاي عمومی و

 .  ایران خواهد بودعالی شهرسازي و معماري 

 .تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمانسازي ندارند می توانند از ضوابط تفکیک به شرح زیر استفاده نمایند-3

 هکتار 5حداقل تفکیک اراضی شالیزار  -

 هکتار 10حداقل تفکیک اراضی زراعتی غیر شالیزار  -

  هکتار 20حداقل تفکیک اراضی زراعتی دیم  -
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  سازي محیط شهر براي معلوالن ط  مناسبضواب -6-8
  .رو ایجاد لغزندگی نماید، ممنوع است هاي آنها در اطراف پیاده کاشت گیاهانی که ریختن میوه -

  .چراغ راهنمایی که در کنترل شخص معلول باشد باید در دو طرف محل عبور نصب گردد  -

  .پیاده الزامی است کشی عابر ایجاد زمان کافی براي عبور ایمن معلوالن از محل خط  -

  .وسایل نقلیه عمومی باید به باالبرهاي مکانیکی براي دستیابی معلوالن به داخل آنها مجهز گردد  -

در صورتی که ارتفاع سکوي مسافري همسطح کف وسیله نقلیه عمومی باشد باید یک سکوي فلزي مکانیکی   -

  .بین ایستگاه و اتوبوس براي هدایت معلوالن به داخل اتوبوس تعبیه گردد

مشخص کردن قسمت بخصوصی از اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه با کمترین فاصله از درهاي ورود و خروج براي  -

هاي دیگر براي  ها باید بدون صندلی و مجهز به کمربند، دستگیره، بست این محل. ه معلوالن الزامی استاستفاد

  . هاي ناگهانی باشد ثابت نگهداشتن صندلی چرخدار در برابر حرکت

  .هاي چرخدار با عرض کم جهت استفاده معلوالن در داخل هواپیما باید در اختیار آنان قرار داده شود صندلی  -

ضروري است که اطالعات مربوط به پرواز هواپیماها و ورود و خروج اتوبوس یا قطارهاي بین شهري براي   -

  .نابینایان به صورت صوتی و براي ناشنوایان به صورت بصري ارائه گردد

براي معلوالن و تعبیه کمربند ) مترو(آهن شهري  بینی فضایی بدون صندلی در کنار ورودي قطارهاي راه پیش - -

  .هاي چرخدار ضروري است و یا دستگیره و بست براي ثابت نگهداشتن صندلی

نحوه استفاده از قطارها و اطالعات مربوط به ورود و خروج باید با وسایل صوتی و تصویري براي استفاده   -

  .نابینایان و ناشنوایان اعالم گردد

  . ضروري است وجود عالیم بصري براي ناشنوایان و عالیم صوتی براي نابینایان - -

در . باید در رابطه با زوایاي افقی، عمودي و جانبی صورت پذیرد سو می نصب تابلو براي افراد با دید محدود و کم  -

  .درجه باشد 30درجه و براي افراد ایستاده  15این گروه زوایاي افقی دید براي افراد نشسته 

  .گردندالزم است که تابلوها با زمینه مشکی و حروف سفید تهیه  - -

در این حالت حداکثر . در گوشه چپ باالي تابلو نوشته شود» بریل«باید توضیحات با خط  براي نابینایان می  -

  ).این مسئله در مورد تابلوهاي نصب شده به دیوار است(سانتیمتر باید باشد  122ارتفاع تابلو براي افراد ایستاده 

 .ارائه عالیم تنها به صورت تصویري مجاز نیست -

 . هاي راهنما در نقاط حساس و خطرناك باید داراي عالیم حسی باشند تا نابینایان را آگاه نماید ها و نرده لهمی -
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  نحوه احداث بنا در اراضی غیر منتظم- 6-9
  :به شرح زیر استو انتهاي معابر نحوه ترسیم خطوط و سطوح در قطعات غیر منتظم  -

  

  در قطعات انتهاي کوچه 

لبه زمین باشد، چنانچه عرض گذر از ) یا به معناي دیگر غیر موازي(به در این قطعات اگر معبر عمود  -

 پذیرد و نشینی به نصف ارتفاع از بر زمین صورت می ، عقبعرض ضلعی که بر آن عمود شده کمتر باشد

از عرض قطعه الکن اگر عرض کوچه برابر یا بزرگتر  ).شکل سمت راست(باشد  میاز بر زمین  احداث

  . باشد، احداث بنا با ارتفاعی معادل عرض کوچه از بر زمین مجاز است

    

  :قطعاتی که داراي یک باریکه در محدودة ملک خود هستند

به گذر اصلی بوده و این باریکه جزئی از ملک بوده و به ) داالن(در قطعاتی که داراي دسترسی باریکی  -

متر و کمتر باشد در احداث بنا،  4) داالن(رد، چنانچه عرض باریکه عبارتی در محدودة مالکیت قرار دا

  .شود، لکن حق احداث را در داالن ندارد مساحت باریکه یا داالن جزء مساحت فضاي باز محسوب نمی
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  قطعات انتهاي کوچه شرقی و یا غربی 

  .شود مشابه حالت اول عمل می -

  

  ضلعیدر قطعات چهار ضلعی غیر منتظم و غیر چهار 

قرار دارند، اضالع ) درجه انحراف از آن 45تا (غربی  -در این قطعات اضالعی که در جهت شرقی  -

و  اضالع  شرقی ،)درجه انحراف 45با کمتراز (جنوبی  -جنوبی و اضالع در جهت شمالی  یاشمالی 

  .شوند محسوب  می غربی

 45بین آنها یکی یا تعدادي بیش از اگر اضالع شرقی یا غربی داراي چند شکستگی باشند و در : تبصره -

طول شرقی یا غربی % 30در صورتی که مجموع آنها از (درجه نسبت به شمال انحراف داشته باشند 

  .شوند به عنوان همان اضالع شرقی یا غربی شناخته می) قطعه تجاوز نکند
-   

  در قطعات با ضلع یا اضالع منحنی

و یا عیناً  شود و مانند اضالع معمولی با آن رفتار می ضلع یا اضالع منحنی تبدیل به چند ضلعی شده -

  ).شکل زیر(گیري بنا مالك عمل خواهد بود  انحناي ضلع در شکل
-   

  
  
  

  

 

 

 1هاي دولتی و شهرداریها ماده  قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح-6-10

ماده واحده ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، شرکتهاي دولتییا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی 

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نامباشد، مکلف میباشند در طرحهاي عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء 

بط مربوطه تصویب و اعالن شده باشد و دراراضی و آنها توسط وزیر یاباالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوا

قرار داشته و در داخلمحدوده شهرها و شهرکها و ) حقیقی و حقوقی(امالك شرعی و قانونی اشخاص اعم از 
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حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعالم رسمی وجود طرح،حداکثر ظرف مدت هیجده ماه نسبت به انجام 

  .سمی و پرداختبها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایندمعامله قطعی و انتقال اسناد ر

ـ در صورتی که اجراي طرحو تملک امالك واقع در آن به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل 1تبصره 

سال بعد موکولشده باشد، مالکین امالك واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنایا  10

سال باشد مالک  10بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتراز  افزایش

هنگام اخذ پرواه تعهد مینماید، هر گاه زمان اجراي طرح قبل ازدهسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و 

   .تجدید بنا را ندارد

مشخصات  1ساختمان مالکان مشمول قسمتاخیر تبصره  ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه2تبصره   

دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج وضبط نمایند تا مالك ارزیابی به هنگام 

اجراي طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظتأمین اعتبار آمادگی اجراي طرح مزبور باشد، به هنگام اجراي 

   .ختخسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجراي طرح خواهد بودطرح مصب مالك پردا

ـ مالکین امالك و اراضی واقع در طرحهاي آتی که قبل از تصویب طرح واجدشرایط جهت اخذ پروانه 3تبصره   

ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند، جهتاخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت 

ر بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملکآنها در مسیر احداث یا توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به و د

   .سایرین حق تقدمدارند

ـ در مواردي که تهیه زمین عوض در داخل محدوده هاي مجاز براي قطعهبندي و تفکیک و ساختمان 4تبصره   

ور طبق طرحهایمصوب توسعه شهري مورد تأیید مراجع سازي میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزب

قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور میتوانند درمقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضی براي استفاده از مزایاي 

ورود به محدوده توسعهو عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازي زمین و 

از اراضی آنها رابراي تأمین % 20اي تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا واگذاریسطوح الزم بر

عوض اراضی واقع در طرحهاي موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهاینوسازي و بهسازي شهري، 

   .بطور رایگان دریافت نمایند

شنبه بیست ونهم آبان ماه یکهزار و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یک  

به تأیید شوراي نگهبان رسیده  2/9/1367 سیصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ

  رئیس مجلس شوراي اسالمی. است
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  ضوابط و مقررات مربوط به حریم شهر - فصل هفتم
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پهنه بندي وکاربري هاي مجاز در هر هکتار می باشد  و  459 مساحت دارايحریم پیشنهادي طرح 

  :به شرح زیر است یک از پهنه ها 

  

  : پهنه کشاوزري -1- 7
  موارد استفاده مجاز - 7-1-1

  .کشت و زراعت و باغداري و فعالیت هاي مشابه  -

  . هاي کشاورزي  ایجادواحدهاي پرورش گل و گیاه و گلخانه در زمین -

ایجاد نهالستان ، ایجاد واحدهاي پرورش پرندگان و آبزیان ، ، احداث و راه اندازي واحدهاي زنبور داري و تولید عسل  -

  .واحدهاي پرورش و تولید قارچ 

 . احداث تاسیسات مورد نیاز کاشت ، داشت و برداشت از اراضی کشاورزي و باغات در حد نیاز  -

 . امه ساخت و ساز آنها در صورت داشتن مجوز قانونی و داراي اعتبار هاي مصوب قبلی و اد اجرا و احداث طرح -

 

  استفاده مشروط- 7-1-2

هرگونه ایجاد بنا و ساختمان و تغییرات اساسی ساختمان هاي موجود در داخل پهنه کشاورزي عالوه بر کسب مجوز از  -

 .شهرداري ، منوط به اخذ موافقت اداره جهاد کشاورزي استان می باشد 

 .هاي مورد نیاز با  اخذ موافقت اداره جهاد کشاورزي  هاي روستایی و سایر راه اده براي ایجاد راهاستف -

ایجاد تاسیسات زیر ساختی مورد نیاز شهر و منطقه از قبیل تاسیسات گاز و آب و مخابرات و سایر تاسیسات و تجهیزات  -

 . شاورزيمورد نیاز شهر و منطقه اطراف آن با  اخذ موافقت اداره جهاد ک

هاي مصوب قبلی و ادامه ساخت و ساز آنها در صورت داشتن مجوز  و دارا بودن موافقت اداره جهاد  اجرا و احداث طرح

  .کشاورزي استان  

تحقیقاتی  مرتبط با  فعالیت هاي کشاورزي  در صورتی که براساس تایید مقامات  -هاي آموزشی راه اندازي مجموعه -

 . بالمانع است . تعیین شده اراضی طبیعی ایجاد شوند ذیربط نتوانند در منطقه 
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استقرار صنایع وابسته به کشاورزي در این اراضی در صورتی که براساس تایید مقامات ذیربط نتوانند در منطقه تعیین  -

 . بالمانع است . شده براي صنایع و یا مراتع ایجاد شوند 

 

  هاي ممنوعه استفاد -7-1-3

احداث بنا و یا تغییر کاربري بدون اخذ موافقت اداره جهاد کشاورزي استان  ، در این پهنه ممنوع هرگونه تفکیک زمین و  -

  .می باشد 

 

 
  ضوابط مربوط به پهنه حمل و نقل و انبار -7-2

در داخل حریم پیشنهادي و در ضلع شمال شـرقی شـهر و در مجـاورت جـاده حسـینوند ، منطقـه اي بـراي اسـتقرار         

در این اراضی بـه شـرح   ... با حمل و نقل و انبار در نظر گرفته شده است که ضوابط عمومی ساخت و ساز و کاربري هاي مرتبط 

  .زیر است 

  موارد استفاده از زمین-7-2-1

، برياستفاده از این اراضی تنها جهت تأسیسات و بناهاي مورد نیاز، پارکینگ، انبارها، مانند پایانه مسافر -

  . شده استدر نظر گرفته ... خطر، سردخانه وبارگیري، انبار مواد بیسکوهاي باراندازي و 

  هاي مجاز  استفاده

و مسافر ، سکوهاي  بار  ونقل و انبارداري مانند گاراژ ، پایانه احداث تأسیسات و بناهاي مورد نیاز کاربري حمل  -

، مراکز ) پارکینگ عمومی(فگاه خطر ، مراکز عمده توزیع کاال ، توق باراندازي و بارگیري ، انبار مواد بی

ذکر شده در زیرمجموعه این کاربري در جدول هاي مواد غذایی وسیلو و موارد  گیري ، انبارها وسردخانه سوخت

  . مجاز است 2شماره 

دهی به وسایل نقلیه ایجاد می شود الزم است داراي هاي گاراژ که جهت خدمات فنی و سرویس در مجموعه -

هاي مذکور حول حیاط مرکزي طراحی گردند تا عامل آلودگی بصري در ه و تمامی فعالیتفضاي باز مرکزي بود

  . بر گذرهاي شهر نشود
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  مشروط 

  . گیريمنبع آب، پست، برق، گاز و مراکز سوخت: تأسیسات و تجهیزات شهري مانند  -

مجزا از بیرون بدون راه ورودي (درصد کل زیربنا 5احداث واحدهاي تجاري و خدماتی به میزان حداکثر  -

  .هاي باربري و مسافري در مجموعه پایانه)  محوطه

بدون راه ورودي مجزا از بیرون (درصد کل زیربنا 5احداث خدمات مورد نیاز کارکنان مجتمع به میزان حداکثر  -

 .هاي مناسب به تناسب نیاز و فعالیت مجتمع و رعایت سرانه)  محوطه

  ممنوع

هاي مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته شده است  ونقل و انبارها و استفاده این حوزه صرفاً براي کاربري حمل -

  . غیرمجاز استزا  انبارمواد خطرناك مانند مواد اشتغالو هر نوع استفاده دیگر از این اراضی به ویژه 

  . استقرار پایانه باربري، انبار روباز و توقفگاه وسایل نقلیه سنگین در این کاربري غیر مجاز است -

صورت پراکنده غیرمجاز ها و به شهري و گاراژهاي باربري در حاشیه خیابانهاي مسافربري برون فعالیت بنگاه -

 . ریزي شده انتقال داده شوندهاي برنامهها باید به محلاست و این قیبل فعالیت

  

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-7-2-2

پارکینگ عمومی،  انبارهاي کوچک،سکوي باراندازي و موارد هایی مثل گاراژ،  حداقل تفکیک براي کاربري  -

هاي بزرگ مثل پایانه مسافري، پارکینگ ماشین آالت سنگین، انبارهاي  مترمربع و براي کاربري 500مشابه 

  . باشدمترمربع می 2000مرکزي و مورد مشابه 

  . گرددمتر تعیین می 20حداقل عرض تفکیکی برابر  -

  . گرددمتر تعیین می 12به کاربري پارکینگ  حداقل عرض گذر دسترسی -

 . گرددمتر تعیین می 16حداقل عرض گذر دسترسی به مابقی عملکردهاي این حوزه  -

 .تجمیع عملکردهاي این کاربري در یک قطعه زمین مجاز است -
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  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -7-2-3

حداکثر تراکم مجاز . باشددرصد می 5محوطه اي، هاي ساختمانی پارکینگ عمومی  حداکثر سطح اشغال توده -

  . باشددرصد می 5ساختمانی 

حداکثر تراکم . درصد است 20هاي ساختمانی جهت احداث پایانه حمل ونقل  حداکثر سطح اشغال مجاز توده -

  . باشددرصد می 40مجاز ساختمانی نیز 

 50حداکثر تراکم مجاز ساختمانی نیز . درصد است 50حداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی در عملکرد انبار  -

  . باشددرصد می

  . ها برسد طرح پایانه حمل ونقل باید به تأیید شهرداري و اداره کل حمل و نقل و پایانه -

واحد  2هاي اداري و مدیریتی مرتبط باحمل ونقل و انبارها تأمین  مترمربع زیربناي بخش 50ازاي هر به -

  . پارکینگ ضروري است

این موضوع شامل فضاهاي . درصد از زمین می بایست بصورت فضاي سبز محوطه درنظر گرفته شود 25حداقل  -

    .شودرفت و آمد و پارکینگ وسیله نقلیه نمی

 . تأمین تهویه و نور مستقیم در فضاهاي فعالیتی الزامی است -

با ضوابط فوق الذکر می  هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت رعایت ضوابط و مقررات دستگاه -

  .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون

  .نشانی براي احداث بنا الزم استرعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و اخذ تأییدیه سازمان آتش -

  

 کارگاهی –پهنه کاربري صنعتی ضوابط مربوط به  -7-3

هاي موجود در داخل  کارگاه  ي نواحی مسکونی شهر سراب دوره احداث و فعالیت هرگونه کارگاه ممنوع است و کلیهدر داخل 

تفصیلی فعال بوده اند ، در صورتی که مالک آنها بتواند مدارك و مستندات قانونی و  -محدوده شهر که تا زمان طرح جامع 

 50ري می تواند بعد از تخریب و نوسازي ملک ، معوض تجاري حداکثر تا رسمی براي اثبات وجود آنها ارایه نماید ، شهردا

متر قرار گرفته باشد و صدور مجدد پروانه کارگاهی  11هاي باالي  مترمربع به آنها اعطا نماید ، به شرط آنکه در مجاورت خیابان

  . براي آنها ممنوع است 
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هر محدوده اي براي استقرار صنایع کارگاهی در نظر گرفته شده در قسمت انتهایی شمال شهر سراب دوره و در داخل حریم ش

هاي موجود در داخل شهر اعم از تعمیرگاه ها ، نجاریها ، درب و پنجره سازي ، کابینت سازي و موارد  کارگاه  ي است و کلیه

  . مشابه موجود در داخل شهر باید تعطیل شوند و به مکان مورد نظر منتقل شوند 

  استفاده از زمینموارد -7-3-1

محدوده اي براي استقرار صنایع کارگاهی در نظر گرفته شده است و  سرابدورهدر قسمت انتهایی شرق شهر  -

هاي موجود در داخل شهر اعم از تعمیرگاه ها ، نجاریها ، درب و پنجره سازي ، کابینت سازي و  ي کارگاه کلیه

  . به مکان مورد نظر منتقل شوند  موارد مشابه موجود در داخل شهر باید تعطیل شوند و

 15/04/1390مورخ  39127ت/78946هاي صنعتی رده یک مصوبه شماره اراضی این کاربري تنها به فعالیت -

 . هاي بعدي اختصاص یافته است هیأت وزیران و اصالحیه

  استفاده هاي مجاز

تی مجاز درون شهري و سایر موارد ها و واحدهاي صنع استفاده از اراضی این کاربري تنها براي احداث کارگاه -

ها الزم است به  هاي قابل احداث در این حوزه منظور مشخص کردن تنوع کارگاهبه. مشابه اختصاص یافته است

تمامی ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تشخیص نوع کارگاه از نظر مزاحم بودن و 

  .محیطی مربوطه استناد گرددتمهیدات زیست

احداث واحدهاي صنعتی و کارگاهی مجاز به فعالیت در محدوده شهري که منبعد قصد فعالیت دارند تنها در  -

 . یافته به کاربري صنعتی واقع در جنوب شرقی شهر مجاز استاراضی تخصیص

ز ، هاي کوچک تولیدي وتعمیراتی که از نوع صنایع مزاحم نبوده و صدا ، لرزش ، دود ، گا احداث کلیه کارگاه -

  . وهوا ناشی از آنها قابل کنترل باشد آب  گرما ، بو ، آلودگی

  استفاده هاي مشروط 

هاي مناسب، احداث خدمات مورد  هاي کارگاهی، به تناسب نیاز و فعالیت مجتمع و رعایت سرانه در مجموعه -

  . نیاز کارکنان مجتمع مجاز است

  . هاي تقلیل فشار گازمجاز است رق، ایستگاهایجاد تأسیسات و تجهیزات شهري مانند منابع آب، پست ب -

 . دهی به وسایل نقلیه و نیز پمپ بنزین مجاز استهاي خدماتی و فنی و سرویس احداث تعمیرگاه -
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هاي تعمیراتی وکارگاهی به صورت مجموعه طراحی شوند به تناسب نیاز سطوحی براي  در صورتیکه حوزه -

 .گردد منظور میو بهداشتی در آن  خدمات تجاري ، آموزش فنی

تواند به کاربري تجاري  مترو طول بر پالك می10در صورت اختالط کاربري کارگاهی با تجاري به عمق  -

  اختصاص یابد و ضوابط آن مشابه ضوابط منطقه تجاري است

  استفاده هاي ممنوع

هاي مجاز و مشروط یادشده درنظر گرفته شده است و هر نوع  این حوزه صرفاً براي کاربري صنعتی و استفاده -

  . استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است

باید به نقاطی که توسط سازمان )  براساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست(صنایع غیرمجاز مستقر در شهر -

  . ه است انتقال یابدحفاظت از محیط زیست مشخص شد

هاي بزرگ، متوسط و کوچک مزاحم، تنها با درنظر گرفتن کلیه ضوابط سازمان حفاظت  ها و کارگاه کارخانه -

- توانند مستقر گردند و استقرار آنها در محدوده صنعتی مجاز نمیمحیط زیست و تنها در شهرك صنعتی می

 .باشد

-  

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین-7-3-2

مترمربع و براي  200هاي تعمیراتی و خدماتی که در حوزه صنعتی مستقر میشوند  مساحت کارگاهحداقل  -

  .باشدمترمربع می 500هاي مجاز خودرو  تعمیرگاه

متر مربع بوده و  دسترسی به حوزه صنعتی از  100هاي متمرکز  هاي صنعتی در مجموعه حداقل مساحت واحد -

د و براي دسترسی به قطعات و واحدها الزم است شبکه داخلی حوزه شوطریق شبکه ارتباطی اصلی تأمین می

  . هاي آنها طراحی شود و به تصویب مراجع ذیربط برسدصنعتی متناسب با فعالیت

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -7-3-3

 . باشددرصد می50هاي تعمیراتی و خدماتی حداکثر  سطح اشغال مجاز کارگاه -

 . باشددرصد می70هاي متمرکز  حداکثر  هاي تعمیراتی و خدماتی مجموعه سطح اشغال مجاز کارگاه -
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مورد استفاده قرار ) مراجع کنندگان(سطح باقیمانده اراضی بعنوان فضاي باز و سبز محوطه، پارکینگ موقت  -

  .گیرد

 100نعتی هاي تعمیراتی و خدماتی در حوزه ص و حداکثر تراکم مجاز ساختمانی کارگاه 2حداکثر تعداد طبقه  -

 . درصد است

درصد مساحت زمین و حداکثرتراکم ساختمانی  50مترمربع حداکثر اشغال  500تا  200هاي  در پالك -

  .باشد می) در همکف وباالي همکف(درصد 100

درصد مساحت زمین و حداکثرتراکم ساختمانی 30مترمربع حداکثر اشغال  1000تا 500هاي  در پالك  -

  .باشد می) کفدر همکف وباالي هم(درصد 60

درصد مساحت زمین و حداکثر تراکم ساختمانی 40شغال  مترمربع حداکثر سطح ا1000-2000در پالکهاي   -

  .باشد می) در همکف و باالي همکف(درصد 50

درصد مساحت زمین و حداکثر تراکم ساختمانی 50مترمربع حداکثر سطح اشغال 2000در پالکهاي بیش از   -

  . باشد می) همکفدر همکف و باالي (درصد 100

و براي   بدون احتساب عناصر دودزا) متر40براي حداکثردهانه (متر 13هاي تولیدي  حداکثر ارتفاع براي سالن  -

 . مترخواهد بود7طبقه وارتفاع حداکثر 2هاي اداري مربوطه حداکثر  ساختمان

زمین به عنوان فضاي استراحت و رختکن کارکنان و اتاق مدیر % 15در این کاربري احداث نیم طبقه تا حداکثر  -

  . بالمانع است

متر می  8/4هاي خودرو  در صورتیکه شامل نیم طبقه باشد  حداقل ارتفاع مفید در طبقه همکف تعمیرگاه -

  . باشد

  . یت ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست الزامی استدر احداث تمامی واحدهاي تولیدي و تعمیراتی، رعا -

  . مترمربع زیربنا کارگاه هر کدام بیشتر باشد ، تأمین یک پارکینگ ضروري است 50براي هر واحد یا هر  -

هاي کارگاهی پیش بینی پارکینگ عمومی متناسب با عملکرد آن براي مراجعین ضروري در طراحی مجتمع -

  .است

هاي کارگاهی به منظور ایجاد فضاي کل زمین حوزه صنعتی در طراحی مجتمعدرصد از مساحت  25حداقل  -

درصد مساحت قطعه زمین  25صورت یکپارچه نباید از وسعت حیاط به. (سبز و درختکاري درنظر گرفته شود

  .)کمتر باشد

 . تأمین نور و تهویه مستقیم براي فضاهاي کارگاهی تولیدي الزامی است -
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هاي ذیربط الزم و االجرا می باشد و در صورت مغایرت با ضوابط فوق الذکر می  دستگاهرعایت ضوابط و مقررات  -

  .هاي مربوطه مطرح گردد بایست موضوع در جلسات کمیسیون

 . نشانی براي احداث بنا الزم استرعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ایمنی و اخذ تأیید سازمان آتش -

 .گردد متر تعیین می 50اقل مساحت آن درهمکف و حد متر 5حداقل عرض واحد کارگاهی  -

  نحوه ي دسترسی -7-3-4

  . باشد متر می 12حداقل عرض گذر دسترسی به قطعات تفکیکی براي احداث کارگاه   -

 . شود دسترسی به قطعات کارگاهی ازشبکه داخلی منطقه کارگاهی تأمین می  -

  حداقل فضاي باز و ابعاد حیاط و پارکینگ -7-3-5

  .درصد مساحت زمین باید براي فضاي باز و سبز در نظر گرفته شود 50حداقل   -

متر از بر قطعه و قطعات 5کلیه واحدهاي ساختمانی در منطقه کارگاهی با رعایت حریمی حداقل   -

  .صورت گیرد) نشانی جهت عبور وسائط نقلیه آتش(مجاورومحدوده زمین 

 . الزامی است  ربع زیربنامترم 50تأمین یک واحد پارکینگ خصوصی به ازاي هر   -

  روستاهاي موجود در حریم شهر -7-4

  استفاده هاي مجاز

روستاهاي موجود شامل روستاي حسیوند و ریقان می باشد و مالك هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده  -

  .آنها بر اساس ضوابط طرح هادي مصوب خواهد بود 

  استفاده هاي ممنوع -

و ساز در خارج از محدوده مصوب طرح هادي روستاي ریقان و حسیوند  هر گونه افزایش محدوده و ساخت -

  .ممنوع می باشد 

  پهنه طبیعی-7-5

  .دوره به پهنه طبیعی اختصاص داده یافته است  نیمه شمالی  حریم سراب

  استفاده هاي مجاز 

  .کشاورزي و زراعت و فعالیت هاي مشابه  -
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  .مرتعداري  -

  استفاده هاي مشروط

تغییر کاربري در این پهنه مشروط به اخذ موافقت ادارات ذیربط و در نهایت تصویب مراجع ساخت و ساز و  -

  .ذیصالح استان می باشد 

. گیر  ها ، مناطق داراي زمین لغزش ، اراضی سیل برداري مانند گسل مناطق داراي مشکل ساخت و ساز بهره -

از در آنها نباید صورت گیرند و کاربري المقدور ساخت و س مناطقی که در معرض ریزش بهمن هستند که حتی

 . داري  پذیرند مانند مرتع توانند مستقر شوند که از حوادث طبیعی آسیب نمی هایی در این مناطق می

  .معدن داري در این پهنه مشروط به اخذ موافقت ادارات ذیربط می باشد  -

  حرایم -7-6

مسیل ها ، کانال هاي آب رسانی ، خطوط انتقال برق ، هرگونه ساخت و ساز و تغییر کاربري در حرایم راه ها ،  -

هرگونه ساخت و ساز امکان پذیر است و ضوابط ادارات ذیربط اساس گاز ،نفت و سایر تاسیسات زیرساختی ، بر 

  . بدون کسب مجوز از اداره مربوطه در این مناطق ممنوع است و تغییر کاربري
  

  پهنه تاریخی -7-7

. شهر ، یک پهنه تحت عنوان کاربري حفظ آثار تاریخی عالمت گذاري شده است  در نقشه پهنه بندي حریم -

عالوه بر این در صورت وجود پنه هاي تاریخی احتمالی در سایر نقاط حریم ،  هرگونه دخل و تصرف در این 

جوز کتبی دسته از اراضی از قبیل مرمت ، بازسازي و تخریب و یا توسعه آنها و ایجاد کاربري جدید بدون اخذ م

هاي مورد نظر و مورد تایید رسمی  از سازمان میراث فرهنگی و گردشگري ممنوع می باشد و تنها فعالیت

  .سازمان مذکور در این کاربري مجاز می باشند
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  حریم شهرهاي   سایر قسمتساز در  ضوابط و معیارهاي ساخت وسایر -7-8

  .  هر گونه تفکیک زمین در پهنه حریم شهر ممنوع است -

  .  طبقه روي زمین است 2حداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمان درپهنه حریم شهر  -

به شرح ،  بر پایه مساحت زمین،  حداکثر ضریب اشغال ساختمان و تراکم ساختمانی در پهنه حریم شهر -

  :  زیر است

 150مجاز درصد و حداکثر تراکم ساختمانی  10مترمربع حداکثر سطح اشغال 2000اراضی با مساحت زیر  -

  .  مترمربع زیربنا می باشد

درصد و حداکثر تراکم ساختمانی  5/7مترمربع حداکثر سطح اشغال  5000تا  2000اراضی با مساحت  -

  .  مترمربع زیربنا می باشد 300مجاز 

درصد و حداکثر تراکم ساختمانی مجاز  5مترمربع حداکثر سطح اشغال  10000تا  5000اراضی با مساحت  -

  .  ع زیربنا می باشدمترمرب 400

ضوابط اداره جهاد کشاورزي ها و اراضی کشاورزي هرگونه تفکیک زمین و ساخت و ساز بر اساس  در باغ- -

  .استان می باشد 
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ضوابط مربوط به مکانیابی گورستان  -9- 7  
  تأسیسات و تسهیالت گورستان -7-9-1

  :مشترك برخوردار باشند که به شرح زیر استها، الزم است که از یکسري تاسیسات و تسهیالت  تمام گورستان

  .هاي عمومی و قطعه شهدا  مقبره -

 .غسالخانه  -

 ) .براي سوزاندن البسه مردگان(سوز  زباله -

 . . .) .آب، برق، گرمایش و (ساختمان و تاسیسات  -

 .مسجد  -

 .ورودي و نگهبانی  -

 .پارکینگ  -

 .ها، فضاي سبز و فضاي باز  راه -

 .ساختمان اداري  -

 ) .بان، توالت عمومی تلفن عمومی، سطل زباله، آبخوري، سایه(اي  پایهتسهیالت  -

 .حمام براي استفاده کارکنان  -

 . توان تاسیساتی اضافی به شرح زیر براي گورستان در نظر گرفت عالوه بر موارد یاد شده، برحسب مقیاس شهر، می

 .سالن سوگواري  -

 .فضاي سبز و محوطه بازي براي کودکان  -

 .درمانگاه  -

 .بوفه یا سالن غذاخوري  -

 .قطعه کودکان، آرامگاه خصوصی  -

 .تراشی  سنگ -

 .فروشی  گلخانه و گل -

 .بانک  -

 .تلفن راه دور  -

 .سردخانه  -

 ) .تولید سنگ بتونی لحد، جدول و بلوك مورد نیاز گورستان(هاي تولیدي  کارگاه -
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 .تاسیسات تصفیه فاضالب -

  گورستان ـ غسالخانهیابی و احداث  ضوابط و معیارهاي مکان -7-9-2

  فاصله گورستان از حریم منابع آبی

  متر 1500: چشمه/ تاالب/ دریاچه -

 متر 500: رودخانه فصلی یا دائمی -

 متر 1000: قنات یا چاه مصرف آشامیدنی -

 متر 200: قنات یا چاه سایر مصارف -

  هاي عمومی فاصله گورستان از حریم راه

 متر 150: آهن راه -

 متر 200: آزادراه ـ بزرگراه -

 متر 150: جاده بین شهري -

 متر 100: جاده روستایی -

  فاصله گورستان تا مراکز شهري

 متر 400: درمانی -

 متر 300: آموزشی -

 متر 300: نظامی ـ انتظامی -

 متر 300: تفریحی ـ زیارتی -

 متر 400: مسکونی روستائی -

 .متر 300: فرودگاه -

 

  یابی و استقرار گورستان ضوابط کلی مکان-7-9-3

  .یابی گردد ها مکان محدوده شهري ـ روستایی و توسعه آتی آنخارج از  -

 .خارج از محدوده و حریم مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست استقرار یابد -

 .در مجاورت رودخانه، چشمه و قنات قرار نگیرد -

-45ل براســاس دســتورالعم(متــر از کــف قبــور، رعایــت شــود  5هــاي زیرزمینــی آب  حــداقل فاصــله ســفره -

 ).سازمان حفاظت محیط زیست 40
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 .خاك زمین انتخابی در برابر نشست، لغزش و ریزش مقاوم باشد -

ساختار خاك متخلخل بـراي جریـان پیـدا کـردن هـوا، بـا قابلیـت عبـور نسـبی جریـان آب، قابلیـت خـروج              -

 .گازها، نسبتا خشک و نرم و نیز حاوي ترکیبات سیلیس باشد

 .غالب عدم استقرار در جهت وزش باد  -

 .قابلیت دسترسی مناسب  -

ــه ســریع و آســان آب    - ــان تخلی ــراهم شــدن امک ــه منظــور ف ــین ب ــدم    شــیب مناســب زم ــاي ســطحی؛ ع ه

 .گیر  استقرار در اراضی سیل

ــایین    - ــاعی پ ــا مجتمــع زیســتی، اســتقرار گورســتان در ارتف ــاري ب ــر از مجتمــع  در صــورت همجــواري اجب ت

 .زیستی انجام پذیرد

 .قه و نیز عدم وجود شیب تند در مکان مورد نظر عدم کوهستانی بودن منط -

هـاي زیرزمینـی     هـاي آلـوده بـه سـازه     مجهز به سیستم تصـفیه پسـاب در غسـالخانه، جلـوگیري از نفـوذ آب      -

 .آب 

 .طراحی شبکه هدایت و تخلیه جریانات سطحی آب  -

رخـوردار از امکـان   سـال؛ بـا توجـه بـه تحـوالت آینـده جمعیتـی و شـهر و ب         30تـا   25ریـزي   دورنماي برنامه -

 .توسعه آتی 

 .طراحی و ایجاد فضاي سبز در محیط پیرامونی گورستان  -

 .وجود تسهیالت و تجهیزات رفاهی ـ بهداشتی در محیط گورستان  -
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  ها پیوست: فصل هشتم    
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  ضوابط و مقررات سازمان حفاظت از محیط زیست:  1ست شماره پیو

  صنایع و ضوابط حاکم بر آنها  بندي طبقه

  :شوند بندي می صنایع با توجه به فرآیند تولید به شرح ذیل طبقه
 صنایع غذایی .1

 صنایع نساجی .2

 صنایع چرم .3

 صنایع سلولزي .4

 صنایع فلزي .5

 صنایع کانی غیر فلزي .6

 صنایع شیمیایی .7

 صنایع دارویی .8

 برق و الکترونیک .9

 کشاورزيصنایع  .10

  :گیرند دیگر مسائل زیست محیطی در گروههایی با مشخصات زیر قرار می صنایع بر اساس شدت و ضعف آلودگی و

  :گروه الف
  .باشند تا در مناطق صنعتی یا تجاري داخل محدوده مصوب شهري استقرار یابند صنایع این گروه مجاز می

  

  : گروه ب
فاصله دویست متر از  باشند تا داخل حریم زیست محیطی شهرها مشروط به رعایت حداقل صنایع این گروه مجاز می

. ها و قنوات دایر استقرار یابند مراکز مسکونی، درمانی و آموزشی و یکصد متري مراکز نظامی و انتظامی و رعایت حریم رودخانه

  .باشد هاي قانونی الزامی می بدیهی است رعایت کلیه حریم

  حریم زیست محیطی 
لومتر بعد از محدوده مصوب شهري براي شهرهایی با کی 5اي است به عرض  حریم زیست محیطی عبارت از محدوده

کیلومتر براي شهرهاي کمتر از  2نفر و  200.000تا  75.000کیلومتر براي شهرها بین  3نفر و  200.000جمعیت بیش از 

  نفر  75.000

  مراکز مسکونی 
داقل معادل کوچکترین شود که مجموعه خانوار آن ح اي از واحدهاي مسکونی اطالق می مراکز مسکونی به مجموعه

  .واحد تعریف شده در مجموعه تقسیمات کشوري باشد
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شود و  باشد که در عرف به عنوان ده آبادي ، دهکده یا قریه نامیده می کوچکترین واحد مبداء تقسیمات کشوري روستا می

  .خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند 20حداقل تعداد 

  :گروه ج
باشند تا در مناطق صنعتی داخل حریم زیست محیطی هر شهر یا خارج از حریم زیست  صنایع این گروه مجاز می

. آموزشی و درمانی و رعایت حریم قانونی جاده استقرار یابند متر از مراکز مسکونی،  500محیطی و با رعایت حداقل فاصله 

باشند، لیکن در خارج  ندي این ضابطه مجاز به ا ستقرار در مناطق صنعتی نمیب طبقه 10صنایع کشاورزي گروه ج موضوع بند 

  .توانند استقرار یابند الذکر می از حریم زیست محیطی طبق شرایط فوق

  مناطق صنعتی 
 اینگونه. اي که به وسیله ارگانهاي ذیربط جهت استقرار صنایع در نظر گرفته شده است مناطق صنعتی عبارت است از محدوده

  .گردد مناطق در طرحهاي جامع و هادي شهرها مشخص و تصویب می

  ”  ه“و ” د“گروه 
باشند خارج از حریم زیست محیطی هر شهر مشروط به رعایت فواصل الزم از مراکز  صنایع این گروه مجاز می

  .حساس مطابق جدول ضمیمه استقرار یابند

  ”و“گروه 
ا توجه به اثرات زیست محیطی آنها، اصول کاربري زمین و ظرفیت محل پیشنهادي جهت استقرار صنایع این گروه ب

  .پذیرش محیط، توسط سازمان حفاظت محیط زیست، ارزیابی و اعالم نظر خواهد شد

  از مراکز حساس” هـ“ و ” د“ جدول حداقل فاصله گروه 
 فاصله از مراکز مختلف به متر از مراکز حساس” هـ“ و ” د“ حداقل فاصله گروه 

 ” ه“ گروه صنایع  ”د“ گروه صنایع  مکان ردیف
 5000 3000 حریم زیست محیطی 1
 1500 1000 مراکز مسکونی 2
 1000 500 مراکز درمانی و آموزشی 3
 150 150 )فاصله از محور(بزرگراه و جاده ترانزیت  4
 150 150 )فاصله از محور(جاده اصلی  5
دریا منطقه حفاظت شده با موافقت سازمان، پناهگاه، اثرات  –تاالب، دریاچه  –پارك ملی  6

 طبیعی ملی
1000 1000 

 300 200 رودخانه دائمی و قنات دایر 7

 هایی که به صورت مصنوعی یا طبیعی  تاالب به مناطقی نظیر زمین هاي مرطوب و آبگیر، زمینهاي آبدار، باتالق
 6شیرین یا شور، یا لب شور، شامل مناطق دریایی با عمق کمتر از موقتی یا دائمی با آب جاري یا ساکن با طعم آب 

 .شود متر گفته می

 باشد منطقه حفاظت شده مشروط به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می. 
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  نحوه اجراي ضوابط 
  .مالك تشخیص جمعیت شهرها، آخرین سرشماري مرکز آماري ایران است -1

در داخل ” ج“و ” و“احداث هر نوع واحد تولیدي و صنعتی به استثناي صنایع گروه در چارچوب ضوابط شهرکهاي صنعتی  -2

  .شهرکها مشروط به اینکه شهرك داراي طرح استقرار فضاي سبز و سیستم تصفیه فاضالب باشد بالمانع است

  

داشته مشمول این صدور کارت شناسایی و گواهی صنعتی براي صنایعی که از قبل تا تاریخ تصویب این ضوابط فعالیت  -4

 3بدیهی است صنایعی که احداث آنها طبق بند . ضابط استقرار نبوده و فقط منوط به رعایت استانداردهاي زیست محیطی است

  .باشد مشمول این بند نمی باشد الذکر ممنوع می فوق

هاي صنعتی و  اساً اقدام به اجراي طرحارگانهایی نظیر وزارت نفت، نیرو و غیره که بدون دریافت مجوز اولیه از سایر نهادها ر - 5

  .باشند نماید ملزم به کسب نظر موافق سازمان محیط زیست قبل از شروع عملیات اجرائی می خدماتی می

اي استانی مرکب از  در موار استثنایی که امکان اجراي ضوابط استقرار در استان وجود نداشته باشد، مراتب در کمیته - 6

صنایع، معادن و فلزات، حفاظت محیط زیست،راه و شهرسازي، سازمان برنامه، جهاد سازندگی، کشاورزي نمایندگان ادارات کل 

و معاونت عمرانی استانداري مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن مواردي از قبیل فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط 

لب و گسترش شهري در مورد محل استقرار صنایع به طور موردي اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت بادهاي غا

  .باشد دبیرخانه کمیته مذکور در اداره کل حفاظت محیط زیست می. نمایند اتخاذ تصمیم می

  صنایع غذایی  -1
 الف -1گروه 

 بندي خشکبار بدون شستشو  تهیه و بسته -

 بندي خرما بدون شستشو بسته -

 تن در سال  300کرپنیر و غیره تا واحد تولید آب نبات و پولکی و ش -

 )ریزي نبات(واحد تولید نبات  -

 تن در سال  300واحد تولید گز و سوهان تا   -

 جات بندي نمک و ادویه واحد بسته -

 بندي چاي  واحد بسته -

 بندي  قهوه  واحد بسته -

 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت  300واحد تولید قند حبه و کله تا  -

 بندي عسل  واحد بسته -

 تن در سال  100بندي لبنیات تا  واحد تولید و بسته -

 تن در سال  100تولید بستنی تا  -

 تن در سال  300تولید شیرینی و نان تا  -

 تن در سال  300آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا  -
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 تن در سال  100بندي کره تا  واحد بسته -

 تن در سال  300تولید بیسکویت و شکالت تا  -

 تن در سال  300واحد رشته بري تا  -

 تن در سال  300واحد ماکارونی سازي تا  -

 )مخصوص کندوي عسل(واحد تولید آج موم  -

 جات  بندي سبزیجات و میوه واحد بسته -

 )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري بایستی استقرار یابند(واحد تولید یخ  -

 واحد تولید نان بستنی  -

 بندي گالب  واحد بسته -

 بندي عرقیات گیاهی  بستهواحد  -

 واحد بسته بندي جو بدون عملیات بوجاري و شستشو -

 بندي حبوبات بدون بوجاري  واحد سورتینگ و بسته -

 واحد تولید بستنی یخی  -

 واحد تولید بهبود دهنده کیفیت آرد  -

 واحد تولید غذاي کودك از آرد غالت آماده بدون عملیات بوجاري و آسیاب  -

 تن در سال  300ه قند تا واحد تولید حبه و کل -

 واحد تجمع  و توزیع کشتار شده، ماهی و تخم مرغ  -

 بندي حبوبات بدون بوجاري  واحد سورتینگ و بسته -

 واحد تحقیقات مواد غذایی و شیمیایی  -

  ب -1گروه 
 تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت  300واحد تولید قند حبه و کله بیش از  -

 واحد تولید همبرگر  -

 سازي  احد لپهو -

 بندي  واحد تصفیه نمک و بسته -

 واحد تولید نمک یددار و یا مشابه آن  -

 تن در سال  2000واحد تولید لبنیات و شیرپاستوریزه تا  -

 کارخانه برنج پاك کنی  -

 تن در سال  2000واحد تولید بیسکویت و شکالت تا  -

 بندي خشکبار و خرما  واحد تهیه شستشو و بسته -

 تن سال  300واحد تولید ماکارونی بیش از  -

 تن در سال  300پزي بیش از  واحد تولید رشته -

 واحد تولید عرقیات گیاهی  -

 سازي  واحد تولید ترشیجات و رب -

 تن در سال  300تولید گز و سوهان بیش از  -

 تن در سال  300تولید آب نبات، پولکی، شکر پنیر و غیره بیش از  -
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 کنی  کارخانه چاي خشک -

 تن در سال  100تولید بستنی بیش از  -

 تولید پوره میوه و لواشک  -

 تولید آدامس  -

 زمینی پورد سیر و پیاز و سیب -

 پفک  –تولید چیپس و کورن فلکس   -

 تن در سال  300تولید شیرینی و نان بیش از  -

 واحد تولید روغن خوراکی از کره گ -

 واحد تولید انواع مربا -

 واحد تولید شیره خرما و انگور -

 احد تولید انواع سس و -

 واحد تولید پودر و پروتئین سویا  -

 واحد تولید حلوا شکري و حلو ارده   -

 واحد دودي کردن ماهی  -

 تن در سال  1500تا ) سوسیس و کالباس(هاي گوشتی با شستشو و بدون کشتار  واحد تولید فرآورده -

 واحد بادام شیرین کن  -

 کن غالت و حبوبات  واحد پوست -

 هاي دریایی  آوري فرآورده واحد تولید و عمل -

 واحد تولید آرد به روش نم زدن سریع  -

 غذایی از مواد آماده –هاي دباغی  واحد فرموالسیون آنزیم -

 واحد تولید شیر و پنیر و ماست نباتی از سویا  -

 کنی  واحد زیره پاك -

 بندي جو  واحد بسته -

 بندي حبوبات بابوجاري  واحد سوتینگ و بسته -

 بندي و انجماد گوشت سفید بدون کشتارگاه  حد بستهوا -

 بندي آب معدنی  واحد پاستوریزاسیون و بسته -

 اي غیر الکلی از مواد آماده بندي پودر نوشابه سازي و بسته واحد آماده -

 تن  100واحد تولید بستنی و ژله بیش از  -

 بندي و انجماد گوشت قرمز بدون کشتار  واحد بسته -

 گندمک واحد تولید شیرین  -

 واحد تولید جوانه جو  -

 واحد تولید آرد به روش والسی  -

 بابوجاري و شستشو )  …عدس، جو، نخود و (هاي خوراکی  واحد تولید جوانه -

 واحد تولید مخمر آبجو -

 واحد تولید آرد سوخاري  -
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 واحد تولید روغنهاي گیاهی بدون تصفیه براي مصارف طبی، صنعتی و خوراکی  -

 واحد تولید آب میوه از کنسانتره آماده در ظروف یک بار مصرف  -

  ج  -1گروه 
 واحد تولید آب میوه و کنسانتره  -

 تن در سال  2000واحد تولید شکالت بیش از  -

 تن در سال  2000واحد تولید بیسکویت بیش از  -

 واحد تولید کمپوت و کنسرو میوه و سبزجات  -

 واحد تولید پکتین از پوست مرکبات  -

 واحد تولید نشاسته، گلوکز، مالتوز، الکتوز، لولز و سوربیتول -

 )آسیاب نمک(واحد نمک کوبی  -

 واحد صنعتی تولید سرکه  -

 تن در سال  1500بیش از ) سوسیس و کالباس(هاي گوشتی با شستشو و بدون کشتار  تولید فرآورده -

 کنی همراه با تاسیسات انبار و سیلو  واحد ذرت خشک -

 الت واحد خشک کردن غ -

 واحد تولید قند حبه و کله با روش پخت  -

 واحد تولید پودر پنیر  -

 )دکسترین سفید زرد و نشاسته ژلوتینه(واحد تولید مشتقات نشاسته  -

 کنی توتون  واحد دوباره خشک -

زمینی با  ها و گیاهان صیفی و خالل سیب ها و میوه بندي خرما، واحد تولیدي انجماد رطب، سبزي واحد بسته -
 پخت شستشو و

 واحد عصاره جوانه گندم و جو و ذرت و پروتئین  -

 ترمینال ضبط پسته شامی، پوست کندن، شستشو، جداکردن و خشک کردن  -

 میلیون لیتر در سال  40هاي غیر الکی از ظروف یکبار مصرف تا ظرفیت  واحد نوشابه -

  د -1گروه 
 واحد تولید آرد با شستشوي گندم  -

 )از ضایعات کشاورزي(واحد تولید خوراك دام و طیور  -

 )کنسانتره(واحد تولید مکمل غذایی دام و طیور  -

 واحد تولید روغن ماهی  -

 تن در سال  2000واحد تولید شیر و لبینات پاستوریزه بیش  از  -

 )به صورت واحد مستقل(کشتارگاه دام و طیور  -

 هاي غیر الکلی  واحد تولید نوشابه -

 الشعیر و عصاره مالت واحد تولید ماء -

 واحد تولید مخمر و خمیر مایه  -

 واحد تولید شیر خشک و غذاي کودك  -
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 بندي مواد غذایی از قبیل کنسرو ماهی، کنسرو گوشت و لوبیا و غیره  واحد تولید و بسته  -

 واحد تولید دوغ گازدار  -

 واحد تولیدي پودر تخم مرغ  -

 کشی  بندي روغن نباتی بدون عملیات روغن واحد تصفیه و بسته -

 ید آرد با تاسیسات شسشتو واحد تول -

    ه -1گروه 
 بسته بندي تبدیل ضایعات  –شستشو  –واحدهاي کشتار دام و طیور و صنایع مکمل از قبیل پرکنی  -

 واحد تولید پودر استخوان -

 واحد تولید پودر گوشت و تبدیل ضایعات و تولید ژالتین  -

 واحد تولید پودر ماهی  -

 )با پودر استخوان یا پودر ماهیمخلوط (واحد تولید خوراك دام و طیور  -

 کارخانجات تولید روغن نباتی  -

 کارخانجات قند  -

 تن در سال  1000واحد تولید روغن صنعتی با استفاده از ضایعات کشتارگاهی تا ظرفیت  -

-   

  و  -1گروه 
 هاي کشت و صنعت  مجتمع -

 )هاي گوشتی دهتولید فرآور –کشتار  –استقرار دام پرواربندي (مجتمع هاي صنعتی تولید گوشت  -

  صنایع نساجی  -2
  الف  -2گروه 

 زیلوبافی و نمد مالی دستی و دستبافت ها  –واحدهاي قالی بافی  -

 شیرازه دوزي حاشیه موکت و فرش ماشینی  -

 )تن در سال 100(جوراب بافی حداکثر سه دستگاه یا حداکثر  -

 )تن در سال 100یا حداکثر (گردبافی، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه  –کشبافی و تریکو بافی  -

 دست انواع لباس و پوشاك در سال  30.000واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر  -

 انواع نوار و روبان –قیطان  –گیري  تورماهی –تولید طناب نخی یا کنفی  -

 استفاده از پشم شیشهواحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یا با  -

 )مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره(واحد چاپ پارچه بروش دستی  -

 )غیر موتوري(پارچه بافی دستی  -

 سوز و نوارهاي صنعتی واحد تولید فتیله نفت -

 پیچی واحد چله -

 اي   واحد تولید پرده کرکره عمودي از رول آماده پارچه -

 هزار عدد در سال 300ظرفیت  اي تا واحد تولید عروسک پارچه    -

  ب -2گروه 
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 تن در سال  300گردبافی حداکثر تا  –کشبافی و تریکوبافی  -

 واحد تولید موکت و منسوجات نبافته بدون رنگرزي  -

 واحد تولید فرش ماشینی بدون ریسندگی و رنگرزي -

 تن در سال  100جوراب بافی بیش از  -

 دست در سال  30.000واحد تولید انواع لباس و پوشاك بیش از  -

 اي بدون رنگرزي تولید تور تزئینی و پرده -

تن  600بدون رنگرزي حداکثر تا ) اي و ابریشمی پنبه –الیاف مصنوعی (واحد حالجی و ریسندگی و تولید انواع نخ  -
 در سال 

 حالجی و تولید انواع کاموا بدون رنگرزي  -

 سازي بدون رنگرزي  زیت -

 تن در سال 300مصنوعی حداکثر تا  واحد حالجی و ریسندگی پشم و الیاف -

 واحد حوله بافی بدون رنگرزي  -

 واحد   بافندگی پارچه بدون رنگرزي  -

 )متقال خام و برزنت خام(واحد ریسندگی و بافندگی بدون رنگبري و رنگرزي  -

 )کنفی(واحد گونی بافی و چتایی  -

 )P.Pگونی پلی پروپیلن معروف به (واحد گونی بافی از الیاف مصنوعی  -

 احد حصیربافی پالستیکی و -

 تشک و بالش  –واحد تولید لحاف  -

 پتو بافی بدون رنگرزي  -

 )بارانی شمعی(هاي ضد آب  واحد تولید پارچه -

 واحد بازیافت پنبه از ضایعات پنبه  -

 

  ج  -2گروه 
 اي با رنگرزي  تولید تور تزئینی و پرده -

 تن در سال  1000واحد رنگرزي گیاهی حداکثر تا  -

 واحد چاپ پارچه به روش ماشینی  -

 )پارچه، نخ و الیاف(واحدهاي بازیابی ضایعات نساجی با شستشو  -

 واحد شستشو و رنگرزي پر -

  د  -2گروه 
 تن در سال  300واحد حالجی و ریسندگی پشم از  -

 تن در سال  600بیش از ) پنبه –ابریشمی  –مواد مصنوعی (واحد حالجی و ریسندگی و تولید انواع نخ  -

 تن در سال  1000واحد رنگرزي گیاهی بیش از  -

 واحدهاي تولید موکت و فرش ماشینی با رنگرزي -

 واحد تهیه پر بهداشتی طیور  -
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 واحد تولید برزنت با رنگرزي   -

 واحد پشم شویی -

 رنگرزي و چاپ تکمیل  –واحد ریسندگی و بافندگی با شستشو  -

 )مستقلبه صورت واحد (واحد رنگرزي، چاپ و تکمیل پارچه  -

 پتوبافی با رنگرزي -

 واحد حوله بافی با رنگرزي  -

 واحد تولید نخ کاموا با رنگرزي  -

 کنی  کارخانجات پنبه پاك -

 واحد ریسندگی نخ آکرولیک با رنگرزي و استفاده از نخ آماده  -

 واحد تولید نوار بهداشتی و پوشاك بچه  -

 واحد تولید الیی و موکت  -

 واحد موکت بافی با رنگرزي  -
 

  ایع چرم صن -3
  الف  -3گروه 

 جلد چرمی و نظایر آن  –دستگش  –واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف  -

 پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده  –واحد تولید  مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی  -

 جفت در سال  9000واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا  -

 جفت در سال  9000واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا  -

 واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از چرم  -

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم  -

 واحد تولید رزین و یراق از چرم آماده  -

 

  ب  -3گروه 
 میلیون جفت در سال  2واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا  -

 )نخ کات کوت(نخ جراحی از روده پاك شده واحد تولید  -

 کارخانجات تولید البسه چرمی از چرم آماده  -

 هاي ورزشی چرمی از چرم آماده  واحد تولید توپ -

 واحد تولید کفش نیمه اتوماتیک  -
  

  ج  -3گروه 
 میلیون جفت در سال  2واحد تولید کفش ماشینی بیش از  -

 ازي واحد تولید چرم بازیابی شده از ضایعات چرمس -

 به صورت واحد مستقل ) روده پاك شده(واحد سورت روده  -

 واحد تولید چرم مصنوعی  -
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 )پوست خام نمک زده(انبار پوست  -

  د -3گروه 
 )به صورت واحد مستقل(واحد پرداخت و تکمیل چرم  -

 )به صورت واحد مستقل(واحد رنگرزي پوست و چرم آماده  -

  
    ه -3گروه 

 رهتابی –کنی  روده پاك –چرم سازي  –ساالمبور سازي  –واحدهاي دباغی  -

  صنایع سلولزي  - 4
  الف  - 4گروه 

 واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده   -

 واحد تولید پاکت خواروبار و مراسالت و مشابه آن   -

 واحد تهیه کاغذ دیواري از کاغذ آماده و چاپ شده   -

 واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده   -

  التحریر کاغذي و مقوایی از ورق آماده  د لوازمواحد تولی  -
 هاي ساده  واحد صحافی و چاپخانه  -

 اي  پنبه واحد تولید مصنوعات چوب  -

 واحدهاي تجاري و خراطی بدون ا لوارسازي   -

 آمیزي مترمرکعب چوب در سال بدون رنگ 200سازي و سایر مصنوعات چوبی تا  واحد مبل -

 ذي از جمله فیلتر هوا با استفاده از ورق آمادهواحد تولید انواع فیلترهاي کاغ  -

 واحد تولید انواع دوك و لوله طاقه پیچی، مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده  -

 تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از الیاف گیاهی  -

 بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغد آماده  واحد بسته -

 احد پرسکاري و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده و  -

 دستگاه در سال  200واحد تولید قایقهاي چوبی و بلم تا  -

 واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده  -

 واحد تولید کالسور و زونکن از مقواي آماده  -

 هاي سنتی  واحد تولید سازه -

 ماده واحد تولید کپسول مومی کیک از کاغذ آ -

-   
  ب - 4گروه 

 زینک سازي و عکاسی  –کارگاههاي لیتوگرافی  -

 هاي بزرگ توام با واحدهاي لیتوگرافی، عکاسی و زینک سازي  چاپخانه -

 جعبه سازي چوبی  -

 آمیزي مترمرکعب در سال با رنگ 200واحد مبل سازي و سایر مصنوعات چوبی بیش از  -
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 واحد چوب بري از الوار آماده  -

 واحد تولید زهوار  -

 واحد تولید پوشال کولر  -

 دستگاه در سال  200واحد تولید قایقهاي چوبی بیش از  -

 واحد تولید لنچهاي چوبی  -

 اي و اداري  آمیزي مبلمان و سایر لوازم چوبی خانه واحد رنگ -

 واحد مدادسازي با استفاده از مغزآماده -

 واحد تولید ورق کارتن از کاغذ آماده  -

 البر و تأمین شناورهاي دریایی واحد نصب با -

 واحد تولید خاك ضدعفونی شده  -

-   
  ج - 4گروه 

 واحد تولید نئوپان  -

 واحد تولید تخته چند ال -

 واحد تولید تخته سخت  -

 واحد تولید پارکت چوبی  -

 واحد تولید روکش چوبی  -

 کنی  چوب خشک -

 تولید مصنوعات چوبی با روکش فایبرگالس -

 مدادسازي  -

 تن در سال  1500تولید رول لیمپر آلفا سلولز تا ظرفیت  -

 بندي کره  تولید کاغذهاي کربن لس، گرافیت، گالسه، لفاف بسته -

 تن در سال  15000بندي از رولهاي آماده کاغذ تا ظرفیت  هاي بسته فویل آلمینیومی و چاپ لفافه -

  
  د - 4گروه 

 واحد تولید گاغذ گرافت و مقوا از خمیر آماده  -

 د تولید دستمال کاغذي و محصوالت مشابه با استفاده از خمیر آماده واح -

 واحد تولید ذغال از چوب  -

 واحد تولید فیبر استخوانی و فورمیکا  -

 آوري لیتر پنبه  پاالیش و عمل –واحد تصفیه  -

 تن در سال  300واحد تولید پنبه هیدروفیل بیش از  -

 بري و تولید الوار از تنه درختان   واحد چوب -

 واحد تولید تخته سخت از خرده چوب  -

 مرغ  واحد تولید شانه تخم -
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 واحد تولید بریکت ذغال سنگ  -

 واحد تولید ذغال پرس شده  -

 واحد کبریت سازي گ -

 )الیه زنی(واحد تولید روکش چوب  -

  
   ه - 4گروه 

 واحد تولید کاغذ و مقوا از کاغذ باطله  -

 واحد فیبرسازي -

 واحد اشباع تراورس و تیر چوبی  -

 واحد تولید کاغذ از چوب با نی یا کاه و غیره  -

 واحد تولید مقوا از ضایعات کشاورزي -

 )الیاف بلند(واحد تولید انواع خمیر کاغذ  -

-   
  و - 4گروه 

 هاي تولید چوب و کاغذ  مجتمع

  
  صنایع فلزي -5

  الف  -5گروه 
 واحد قلمزنی انواع فلزات  -

 ته گري و آبکاري حداکثر تا سه دستگاه تراشسازي بدون ریخ سازي و قالب واحد تراشکاري و قطعه -

 )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري(واحد تولید درب و پنجره آهن و آلومینیومی  -

 )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري(واحد تولید کانال کولر، لوله بخاري  -

 واحد مونتاژ آینه و قلوه موتور سیکلت  -

 دستگاه تراشواحدهاي طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه  -

 واحد تولید گرگور به طریق دستی  -

تن در سال صرفاً مناطق  100واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر  -
 صنعتی داخل شهري 

 واحد مونتاژ تجهزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده  -

 نفر  15تن و  50بندي مواد غذایی، دارویی و شامپو تا  واحد مونتاژ دستگاههاي بسته -

 )پرس بست فلزي به دو انتهاي شیلنگ فشار قوي(واحد تولید اتصاالت هیدرولیک  -

 واحد مونتاژ پرده کرکره فلزي از ورق آماده -

  ب -5گروه 
 فلزي واحد تولید میز و صندلی و سرویس آشپزخانه و مصنوعات مشابه  -

 واحد تولید مخازن کوچک مایع، حلب بهداشتی، قوطی کنسرو  -
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 واحد تولید دکمه و نشان و عالئم فلزي بدون آبکاري  -

 دستگاه  3لنگ تراشی بیش از  سازي، قالب سازي و میل واحد تراشکاري، قطعه -

 و آبکاري  آالت و تجهیزات تصفیه آب و فاضالب بدون ریخته گري  واحد تولید ماشین -

 گري و آبکاري  د تولید ابزار ورزشی بدون ریختهواح -

 واحد تولید لوازم فلزي برقی بدون آبکاري  -

 واحد تولید انواع فیلترهاي روغنی  -

 گري  واحد تراشکاري و مونتاژ شیرآالت بدون آبکاري و ریخته -

 گري  واحد تولید سوزن دوخت کلیپس و سنجاق بدون ریخته -

  واحد مونتاژ روروئک و کالسکه بچه -

 واحد تولید حفاظ فلزي خانگی و صنعتی  -

 واحد چاپ روي فلزات  -

 اي  واحد مونتاژ پایه دوربین عکاسی بدون عملیات کوره -

 نفر  15تن و  50بندي مواد غذایی، دارویی و شامپو بیش از  واحد مونتاژ دستگاههاي بسته -

 واحد طراحی و مونتاژ قالب و قطعات صنعتی  -

 و دستگاه شوینده واحد تولید هیترهاي صنعتی  -

 گري  واحد مونتاژ  صندلی دندانپزشکی بدون آبکاري و ریخته -

 گري  واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور بدون ریخته -

 تن در سال  50گري و آبکاري تا ظرفیت  واحد تولید سقف کاذب دامپا از آلومینیوم بدون ریخته -

 

  ج -5گروه 
 کشی واحد تولید ماشینهاي جوجه -

 واحد تولید لوازم فلزي برقی و آبکاري  -

 هاي خرطومی فلزي با استفاه از ورق آماده و بدون آبکاري  واحد تولید لوله -

 آالت کشاورزي  واحد تولید ادوات و ماشین -

 واحد تولید قفل و لوال و یراق آالت  -

واحد تولید میخ پرچ و پیچ و مهره، واشر فلزي، کربی، سوزن ته گرد و کلیپس انواع تورهاي فلزي، سیم خاردار،  -
 زنجیر، سیم بکسل و سیم ظرفشویی 

 بري و دستگاههاي چند کاره نجاري  هاي چوب بري و آهن واحد تولید اره -

 واحد تولید کارد و چنگال و قاشق و ظروف اتومبیل  -

 چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبکاري واحد تولید   -

 واحد تولید انواع سماور و انواع چراغ نفتی -

 آالت اتومبیل  واحد تولید زه -

 واحد تولید پشم فلزي  -

 واحد تولید انواع فنر  -

 واحد تولید باسکول و انواع ترازو و ملزومات وابسته  -
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 در سال  دستگاه 200واحد تولید ماشین ابزارسازي به صورت مونتاژ تا  -

 گري به روش دایکاست و القایی  واحد ریخته -

 واحد بازیابی فلزات قیمتی  -

 واحد تولید سوزن، میل بافندگی  -

 واحد تولید ظروف تفلون  -

 واحد کشش مفتول  -

 واحد تولید درب فلزي شیشه هاي مواد غذایی  -

 واحد تولید سیم گاز و سیم کالچ  -

 واحد تولید ظروف آلومینیومی  -

 واحد تولید نشان و عالئم فلزي با آبکاري  -

 واحد تولید کنتور آب و گاز و شیرآالت برنجی -

 واحد تولید لوازم خانگی بدون آبکاري  -

 آالت  سبک  واحد تولید ماشین -

 )چهارزمانه(واحد مونتاژ دوچرخه و موتور سیکلت  -

 واحد تولید سیم لحیم  -

 واحد تولید انواع واشرفلزي  -

 کرم و برنز  واحد تولید شومینه -

 واحد تولید فرغون  -

 گري  پاش تراکتور بدون ریخته واحد تولید سم -

 واحد تولید رولیک و نوار نقاله  -

 کن محصوالت کشاورزي  واحد تولید دستگاههاي خشک -

 اي  واحد تولید بلبرینگ بدون استفاده از عملیات کوره -

 اي  بدون استفاده از عملیات کوره واحد تولید پمپهاي گازوئیل و انژکتور خودروهاي سبک و سنگین -

 واحد تولید قالب فلزي بتون  -

 آالت تولید بردهاي الکترونیک   واحد ساخت ماشین -

 واحد ساخت قفسهاي فلز اتوماتیک مرغ تخمگذار  -

 واحد تولید قطعات تفنگ شکاري بادي  -

 واحد تولید سبک خودورهاي سبک و سنگین  -

 واحد تولید اگزوز  -

 گري  واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ریخته -

 گري گریز از مرکز  آالت کشاورزي با ریخته واحد تولید قطعات ماشین -

 واحد مونتاژ رادیاتور اتومبیل از قطعات آماده  -

 اي آالت خطوط شستشو و رنگ بدون عملیات کوره واحد مونتاژ ماشین -

 واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبکاري  -

 اي  واحد تولید انواع نظامهاي مکانیکی بدون عملیات کوره -
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 واحد تولید سردخانه آناتومی  -

 واحد تولید خم کن و قیچی برقی  -

 واحد تولید محفظه اگزوز  -

 گري و آبکاري  واحد تولید اتصاالت جوشی گاز بدون ریخته -

 واحد مونتاژ کولر اتومبیل  -

 هاي عصایی  بست سرنیزه، بست راه هاي آب و برق، واحد تولید تیرهاي فلزي لوله -

 )تنور اتوماتیک(پز دوار  هاي نان  واحد تولید ماشین -

 اي  واحد تولید شافت و غالف و پمپ بدون عملیات کوره -

 اي  اي ذوب برقی بدون عملیات کوره واحد تولید کوره -

 کشی  واحد تولید درافینگ نقشه -

 واحد تولید ابزار آالت بنایی  -

 بار مصرف  واحد تولید تیغ یک -

 اي  واحد تولید بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ کالچ بدون عملیات کوره -

 واحد تولید مخازن متحرك و هوایی  -

 واحد تولید سوله  -

 اي  واحد تولید کودپاش تراکتور بدون عملیات کوره -

 اي  واحد تولید اویل پمپ تراکتور بدون عملیات کوره -

 )فشاري(پرس اکستروژن  واحد تولید پروفیل آلومینیوم به روش -

 اي  واحد تولید اتوکالو بدون عملیات کوره -

 واحد تولید قوطی رب، کنسرو بدون بشکه سازي  -

 )خرپایی(واحد تولید سقف هاي فلزي پیش ساخته  -

 اي  واحد تولید دیسک و صفحه کالچ انواع خودرو بدون عملیات کوره -

 کشی توام  هیتر آزمایشگاهی و بوگی اتاق هچري جوجه –فور  –واحد طراحی مونتاژ آب مقطرگیري  -

 اي  واحد مونتاژ دستگاههاي سنگ شکن بدون عملیات کوره -

 اي واحد مونتاژ وکیوم پمپ بدون عملیات کوره -

 واحد تولید خشک کن لباس  -

 واحد منوتاژ و تجهیزات سیلو و آسیاب آرد و کارخانه سیمان  -

  واحد مونتاژ کمپرسورهاي تخلیه سیمان -

 واحد مونتاژ سیلندرهاي بادي  -

 اي  واحد تولید سوخت پاش بدون عملیات کوره -

 واحد مونتاژ پروژکتور بزرگ سینمایی  -

 واحد مونتاژ کاربراتور گازسوز  -

 اي هاي حرارتی بدون هرگونه عملیات کوره واحد طراحی و مونتاژ مبدل -

 واحد تولید انواع سردخانه بدون آبکاري  -

  واحد تولید ترموستات -
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 واحد تولید تاوه نان پزي و استانبولی  -

 بیتومن مادیفاید  –واحد فرموالسیون بیتومن انامل  -

 واحد مونتاژ لنت ترمز  -

 سه گوش ) تلمبه(واحد تولید شناور بنزینی و گازوئیلی و درجه داخل باك و پمپ  -

 واحد تولید جک کمپرسی به صورت مونتاژ  -

 اي بتونیر بدون عملیات کوره –اتومیکسر  –میکسر  –واحد تولید دامپر  -

 اي واحد تولید دینام جوش بدون عملیات کوره -

 واحد تولید ونتیالتور  -

 اي دیفرانسیل بدون عملیات کوره –گیربکس  –واحد تولید موتور  -

 اي واحد مونتاژ و ساخت کندانسور چیلر و پکیج و هواسازي بدون عملیات کوره -

 ایچ کورهواحد تولید ماشین بافندگی بدون عملیات  -

 اي واحد تولید ماشین موکت بافی بدون عملیات کوره -

 اي واحد تولید ماشین ریسندگی بدون عملیات کوره -

 اي آالت ریسندگی بدون عملیات کوره واحد تولید قطعات ماشین -

 اي االت بافندگی بدون عملیات کوره واحد تولید قطعات ماشین -

 کشی خیابان  آالت خط واحد تولید ماشین -

 گري و آبکاري  ولید تجهیزات کمک آموزشی بدون ریختهواحد ت -

 گري و آبکاري  آالت استخراج سلولز از کاه بدون ریخته واحد تولید ماشین -

 دستگاه در سال  200گري و آبکاري تا ظرفیت  واحد تولید رگوالتورهاي صنعتی بدون ریخته -

 دستگاه در سال  4500گري و آبکاري تا  ظرفیت  واحد تولید مشعل صنعتی بدون ریخته -

 واحد تولید پدال دنده موتور سیکلت  -

 اي آالت آجر ماشینی بدون عملیات کوره واحد ساخت ماشین -

 اي واحد تولید دستگاههاي کوبیت و ماسه ساز بدون عملیات کوره -

 دستگاه در سال  200گري و آبکاري تا ظرفیت  هاي غیر مستقیم بدون ریخته واحد تولید آبگرمکن -

 دستگاه در سال  4500گري و آبکاري تا ظرفیت  ید پمپ سه فاز بدون ریختهواحد تول -

 گري و آبکاري و رنگ کاري  واحد تولید انواع پروفیل از رول آماده بدون ریخته -

و آبکاري تا ) کاري سخت(، آبدهی )کاري پرس(واحد تولید ابزارهاي جراحی و لوازم فلزي ارتوپدي بدون فورجینگ  -
 قطعه در سال هزار  500ظرفیت 

 بدون آبکاري ) وانت(واحد تولید اطاقک انواع خودروهاي بک  -

 واحد تولید پمپ آب موتور خودرو  -

 واحد تولید فیلتر پرس  -

 واحد تولید کلید از فلزات معمولی  -

 تن در سال  100واحد تولید چرخ دنده تا ظرفیت  -

بدون عملیات ) صنعتی(یوه گیري برقی ، پمپ تزریق مواد شیمیایی و آب م)شیرپدالی(واحد تولید پدالب  -
 گري و آبکاري  ریخته
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 هاي آب و برق، لوله بست سر نیزه و بستارهاي عصایی  واحد تولید تیرهاي فلزي، لوله -

  
  د -5گروه 

 واحد تولید انواع سیلندرهاي گاز  -

 واحد رادیاتورسازي  -

 واحد تولید قطعات آلومینیومی  -

 واحد تولید فنر وسائط نقلیه  -

 واحد ابزارسازي  -

 واحد تولید کمک فنر  -

 واحد تولید قوطی و بشکه  -

 واحد تولید دیگهاي بخار  -

 واحد تولید لوازم خانگی با لعابکاري و آبکاري  -

 واحد ذوب و ریخته گري کلیه فلزات  -

 دستگاه در سال  200واحد تولید ماشین ابزار سازي به صورت مونتاژ بیش از  -

 واحد تولید گاو صندوق  -

 د تولید الکترود جوشکاريواح -

 سوز و الشه سوز  واحد تولید دستگاههاي زباله -

 و آنادایزینگ ) حرارتی(واحد گالوانیزه فلزات  -

 واحد تولید انواع گیربکس صنعتی  -

 پاش تراکتور با ریخته گري  واحد تولید سم -

 واحد تولید پرئفیل آلومینیوم با ذوب و آبکاري  -

 آبکاري  هاي خرطومی با واحد تولید لوله -

 کاسه و لوازك پالستیکی  –واحد تولید چراغ خودرو شامل ششیشه  -

 ساخته و سیار چوبی و فلزي  هاي پیش واحد تولید خانه -

 واحد نورد آلومینیوم  -

 اي  واحد تولید پمپهاي گازوئیل و انژکتور خودروهاي سبک و سنگین با استفاده از عملیات کوره -

 آالت موزائیک سازي  واحد تولید ماشین -

 واحد تولید قطعات سوله  -

 واحد تولید منفصله آسانسور با عملیات کوره اي  -

 اي  واحد تولید باسکول با عملیات کوره -

 االت خطوط شستشو و رنگ  واحد تولید ماشین -

 گاه در سال دست 4500گري و آبکاري تا ظرفیت  واحد تولید مشعل و پمپ سه فاز با عملیات ریخته -

 هاي آبی هاي بزرگ و توربین واحد تولید پمپ -

 اي  واحد تولید جک کمپرسی با عملیات کوره -

 واحد تولید هیتر و چیلر جذبی  -
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 هاي مسی با کوره القلیی  واحد تولید لوله -

 واحد تولید کاربراتور -

 اي  واحد تولید شافت و غالف و پمپ با عملیات کوره -

 واحد تولید سیستم حفاظت کاتدي  -

 واحد تولید جرثقیل پشت کامیون  -

 واحد تولید ساخت پرس کشش هیدرولیک  -

 آالت صنایع غذایی و نساجی  واحد تولید اتوکالو و ماشین -

 اي   واحد تولید اویل پمپ تراکتور با عملیات کوره -

 ن برنجی به روش پرس اکستروژ –واحد تولید تسمه میلگرد، پروفیل مسی  -

 اي  شکن با عملیات کوره واحد تولید دستگاههاي سنگ -

 اي  واحد ساخت پمپ خالء با عملیات کوره -

 اي  با عملیات کوره) زانویی(واحد تولید اتصاالت فوالدي  -

 اي واحد تولید پروژکتور بزرگ سینمایی با عملیات کوره -

 اي  واحد تولید سوخت پاش با عملیات کوره -

 اي گازسوز با عملیات کورهواحد تولید  کاربراتور  -

 واحد مونتاژ ماشین راهسازي  -

 واحد تولید انواع سردخانه با عملیات آبکاري  -

 واحد تولید پودر باکالیت  -

 واحد تولید پروفیل و لوله آهن  -

 اي دیفرانسیل با عملیات کوره –گیربکس  –واحد تولید موتور  -

 اي ا عملیات کورهواحد مونتاژ و ساخت کندانسور چیلر و پکیج و هواساز ب -

 اي واحد تولید قطعات پودري فلزات با عملیات کوره -

 واحد آنالیز قطعات فوالدي، آبکاري، عملیات حرارتی  -

 االت فنرپیچی  واحد تولید ماشین -

 واحد ساخت و مونتاژ جرثقیل سقفی   -

 واحد تولید ورق مشبک  -

 واحد تولید بوش سیلندر و بوش فرمان تراکتور با ریخته گري -

 گري و آبکاري  د تولید تجهیزات کمک آموزشی با ریختهواح -

میلیون عدد در  10گري با عملیات کوره الکتریکی تا ظرفیت  واحد تولید مته فوالدي بدون عملیات ذوب و ریخته -
 سال 

 واحد پرس کاري انواع قطعات ماشینهاي سواري و صنعتی  -

 دستگاه در سال  4500ت گري و آبکاري تا ظرفی واحد تولید مشعل صنعتی با ریخته -

 واحد تولید قطعات آلومینیومی سیستم آبیاري تحت فشار  -

 500کاري و آبکاري تا ظرفیت  گري ذوب، سخت واحد تولیدتبدیل کوئلهاي فوالدي به ورق بودن عملیات ریخته -
 هزار تن در سال 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دوره تفصیلی شهر سراب -جامع طرح ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان
 

170 
 

 تن در سال  20واحد تولید قطعات طریف فلزي با ظرفیت  -

 دي بدون عملیات ذوب واحد تولید میلگرد فوال -

 واحد تولید تسمه و نبشی با عملیات حرارتی  -

 تن در سال  50واحد عملیات حرارتی قطعات صنعتی تا ظرفیت  -

 میلیون عدد در سال  5با عملیات کوره الکتریکی و ظرفیت ) گزن بین(واحد تولید پیستون و قطعات آن  -

 .پالستیک و دایکاست میلههاي قالب سمبه ماتریس،  واحد تولید انواع کفشک -

 

   ه -5گروه 
 گري از کابل و باطري کهنه  واحدهاي ریخته -

 واحد ساخت موتور سیکلت و دوچرخه  -

 واحد تولید لیفتراك و دامپر و تیلر  -

 واحد تولید بتونیر  -

 واحد تولید اطاق وسائط نقلیه سنگین  -

 بوس، کانتینر و غیره  واحد تولید اطاق مینی -

 هاي تولید وسائط نقلیه سنگین مثل اتوبوس، کامیون و تراکتور  واحد -

 آالت سنگین راهسازي، کشاورزي و غیره  واحدهاي تولید ماشین -

 واحد تولید تانکر، تریلر و اطاق  -

 )وانت، سواري(واحد تولید وسائط نقلیه سبک  -

 )دستگاه حفاري(واحد تولید روتاري موبیل  -

 پایرو متالوژي از کنسانتره آماده  واحد تولید شمش روي به روش -

 واحد تولید شمش روي به روش الکترولیز -

 تن در سال  5000روي از کنسانتره روي تا  واحد تولید شمش -

 تن در سال  5000روي به روش کاتدي تا  واحد تولید شمش -

  
  و  -5گروه 

 کارخانجات ذوب و نورد فلزات  -

 کارخانجات تولید ژنراتورهاي نیرو گاهی  -

 کارخانجات تولید کشتی و شناورهاي سنگین  -

 کارخانجات تولید واگن قطار  -

 کارخانجات ساخت موتورهاي دیزلی سنگین  -

 کارخانجات ساخت الکترو موتورهاي سنگین  -

 کارخانجات ساخت پرسهاي سنگین  -

 کارخانجات ساخت ماشین ابزارهاي سنگین  -

 کارخانجات ساخت پمپهاي بزرگ  -
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 نفت و گاز پتروشیمی  کارخانجات ساخت تجهیات -

 طراحی و مونتاژ هواپیما  -

 تن در سال  5000واحد تولید شمش روي از کنسانتره روي بیش از  -

 تن در سال  5000واحد تولید شمش روي به روش کاتدي بیش از  -

 کارخانه ذوب مس  -

-   
  صنایع کانی غیر فلزي -6

  الف -6گروه 
 اي بدون کوره ذوب  واحد تولید مصنوعات شیشه -

 واحد تولید کنتاکت لنز  -

 واحد تولید آینه، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره  -

 ) صنایع دستی(واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی  -

  
  ب -6گروه 

 واحد تولید بتن آماده  -

 واحد تولید تیرچه و بلوك  -

 واحد تولید موزائیک  -

 واحد سیگمنت سنگبري -

 واحد تولید بلوك سیمانی  -

 واحد تولید مصنوعات گچی، گچ طبی، قالب گچی از گچ آماده  -

 متر  سانتی 60الی  20هاي بتنی از اقطار  واحد تولید لوله -

  
  ج -6گروه 

 ساخته ساختمانی  واحد تولید قطعات پیش

 گري و تولید مصنوعات سفالی  واحد کوزه -

 تن در سال  250سازي تا  واحد چینی -

 ها  ، سنگ سمباده، کاغذ سمباده و سایندهساب واحد تولید سنگ آسیاب، سنگ -

 واحد لعاب فلز و سرامیک  -

 صدف کوبی  -

 تن در سال  1000واحد تولید شیشه اتومبیل، شیشه ایمنی، و نسوز و آینه تا  -

 ساخته گچی  واحد تولید پانل و دیوار پیش -

 ساخته بتنی  هاي پیش واحد تولید خانه -

 ) تن در سال 250حداکثر (سازي و روف فایل و قطعات سرامیکی  واحد مقره -

 واحد تولید شیشه عینک  -
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 واحد تولید پانلهاي سیمانی و نی فشرده  -

 واحد تولید آجر سیمانی  -

 هزار متر مربع در سال  100واحد تولید کاشی و سرامیک تا  -

 واحد تولید بلوکهاي بریده شده  -

 ) بري بدون قله(بري  واحد بلوك -

 تن در سال  500واحد تولید لنت ترمز با استفاده از مخلوط مواد اولیه آماده تا حداکثر  -

تن در  144000آالت اتوماتیک و فیلتر هوا تا ظرفیت  بندي سیمان با پاکت آماده و مجهز به ماشین واحد بسته -
 سال 

 واحد تولید سنگبري صرفاً سنگ گرانیت -

  
  د  -6 گروه

 واحد تولید گچ صنعتی  -

 کوبی  واحد سنگ -

 واحد تولید سنگبري -

 تن در سال  250سازي بیش از  واحد چینی -

 مترمربع در سال  100واحد تولید کاشی و سرامیک با ظرفیت بیش از  -

 هاي صنعتی  واحد تولید پوکه -

 ) ایزوگام(واحد تولید عایقهاي ساختمانی  -

 واحد تولید آجر هوفمن  -

 د آجر ماشینی و آجر نما واحد تولی -

 واحد تولید خاك چینی  -

 واحد تولید پرلیت  -

 گري  ماسه ریخته  -

 بندي  شویی و دانه واحد تولید ماسه -

 واحد تولید سیپورکس  -

 واحد تولید پشم شیشه  -

 بلورسازي با استفاده از ذوب خرده شیشه  -

 واحد تولید آجرهاي سیلیسی -

 )تن در سال 250بیش از (سرامیکی سازي و روف فایل و قطعات  واحد مقره -

 واحد تولید پشم سنگ  -

 اي از خرده شیشه  واحد تولید بطري شیشه -

 واحد تولید آجر ماسه آهکی  -

 تن در سال  100سازي با کوره ذوب کمتر از  واحد شیشه -

 هاي قیر و امولوسیون  واحد تولید فرآورده -

 واحد تولید آجر پرسی -
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 اي  واحد تولید خاك رس کیسه -

 هاي تیتانیوم  واحد فرآورده -

 واحد تولید آجرنما  -

 بندي ذغال سنگ  واحد دانه -

 بندي سنگ آهن  واحد دانه -

 تن در سال  14400بندي سیمان با استفاده از پاکت آماده با ظرفیت  واحد بسته -

 تن در سال  1000واحد تولید لنت ترمز با استفاده از مخلوط مواد اولیه تا  -

 تن در سال  2400ي دوار سیلیسی تا ظرفیت ها واحد تولید گلوله -

 تن در سال  1500واحد تولید ظروف کریستال تا ظرفیت  -

  
   ه -6گروه 

 واحد تولید آجر نسوز  -

 تن در سال  1000واحد تولید شیشه بیش از  -

 واحد تولید پودر صنعتی  -

 واحد تولیدگچ و آهک به روش سنتی  -

 کنی  واحد قیر سفت -

 )دستی(واحد تولید آجر سنتی  -

 واحد تولید پودر سیلیس  -

 )صنعتی(تن در روز  500واحد تولید گچ و آهک حداکثر  -

 واحد تولید آسفالت  -

 واحدهاي تولید شن و ماسه با سنگ شکن  -

 هاي گاز  کاري لوله زدایی و عایق واحد زنگ -

 واحد تولید پودر میکا  -

 ال تن در س 1000واحد تولید لنت ترمز از مخلوط مواد اولیه بیش از  -

 واحد کارگاه آسیاب سنگ گوگرد  -

-   
  و -6گروه 

 کارخانجاتی که آزبست به عنوان ماده اولیه در تولیدات آنها دخالت دارد 

 کارخانجات سیمان  -

 تن در روز  500کارخانجات گچ صنعتی و آهک بیش از  -

  
  صنایع شیمیایی  -7

  الف -7گروه 
 واحد تولید آب مقطر  -
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 )با استفاده از رول آماده(سلوفان واحد تولید نایلون و نایلکس و  -

 واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی  -

 واحد تولید کیت گلوکز و کلسترول از مواد آماده  -

 بندي پودر ازاله مو واحد بسته -

 )زرگري(واحد طالسازي  -

 هزار عدد در سال  200واحد تولید قرص پارافرمالدئید تا ظرفیت  -

 ب -7گروه 

 ر چسبواحد تولید چسبهاي آلی و نوا  -

 واحد تولید انواع بتونه  -

 واحد تولید واکس و شمع  -

 واحد تولید مواد جالي فلزات  -

 )فرموالسیون بدون تولید حالل(واحد تولید مرکب و جوهر تحریر، چاپ و پلی کپی از ترکیب و اختالط  -

 واحد تولید بیکربنات سدیم  -

 واحد تولید پودر جوشکاري -

 )یونفرموالس(کننده  واحد تولید مواد پاك -

 واحد تولید کیت اسید اوریک از مواد اولیه آماده  -

 واحد تولید آب آشامیدنی گازدار و بدون گاز با خط تولیدي بطري پلی اتیلن  -

 واحد تولید وسایل ترسیمی نظیر خط کش، گونیا و غیره از مواد پالستیکی  -

 واحد تولید الك غلط گیري  -

 واحد تولید نخ، طناب و تسمه نایلونی  -

 )فرموالسیون و بدون حالل نفتی(ولید رنگ ساختمانی با حالل آلی واحد ت -

 تن در سال  50واحد تولید اشیاء و لوازم پالستیکی به صورت تزریقی و بادي از مواد آماده تا   -

 واحد تولید رول نایلون و نایلکس از مواد اولیه  -

 )جانشین مالمین(  B.M.Cواحد تولید خمیر و ظروف -

 واحد تولید اسباب بازي پالستیکی  -

 واحد تولید فیلم پروپیلن  -

 واحد تولید قطعات نساجی از پالستیک  -

 واحد تولید ظروف دارویی پالستیکی  -

 واحد تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلنی  -

 بندي پالستیکی  واحد بسته -

 واحد تولیدیونولیت  -

 ب ریزي واحد تولید رول پالستیک و نایلکس با رنگ چاپ بدون آ -

 واحد تولید قاب عینک  -

 واحد تولید ابرون و قطعات و ترکیبات الستیکی  -

 واحد تولید لیمینیت  -
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 واحد تولید وایر شمع ابریمشی  -

 واحد تولید الیاف پروپیلن  -

 واحد تولید مداد تراش  -

 واحد گاز کپسول پرکن  -

 واحد تولید لوازم و ابزار ایمنی و جوشکاري از مواد پالستیکی  -

 اخت و رشد کریستال کرین واحد س -

 بندي پودر زاله مو واحد اختالط و بسته -

 بندي روغن موتور در گالنهاي پالستیکی  واحد بسته  -

 واحد تولید کیت حاملگی، سرم کنترل نوار قند و قرص خوردن فرموالسیون  -

 واحد تولید عکس برگردان صنعتی  -

 تن در سال  100تا ظرفیت ) الکوتیوم کلرایدبنز(بندي ماده ضد عفونی کننده  سازي و بسته واحد رقیق -

-   
  ج -7گروه 

 مایع و پودر ) اوره فرم آلدئید(واحد تولید انواع چسب نئوپانی  -

 واحد تولید ابر و اسفنج  -

 ) البسه و غیره –مشمع  –کفپوش  –صفحه  –ورق  –لوله (واحد تولید کلیه محصوالنت پالستیکی  -

 ) لوازم برقی و دسته نسوز لوازم خانگی(واحد قطعات با کالیت  -

 واحد تولید محصوالت فایبرگالس -

 واحد تولید ورق آکریلیک و مواد مشابه  -

 واحد تولید تثبیت کننده و استابلیز و آنتی اکسیدانها  -

 واحد تولید انواع گرانول پلی مري  -

 )فورموالسیون(هاي صنعتی  کننده واحد تولید پاك  -

 هاي عکاسی، لیتوگرافی و رادیولوژي  احد تولید داروهاي ظهور و ثبوت فیلمو -

 واحد تولید آمالگام نقره  -

 واحد تولید نیترات نقره  -

 واحد تولید مغز مداد -

 واحد تولید روسب زداها  -

 واحد تولید کوکونات دي اتانول آمین شامپو  -

 واحد تولید کلیه محصوالت التکس غیر از دستگش  -

 کاندوم  واحد تولید -

 واحد تولید بادکنک  -

 واحد تولید شیشه شیر، سر شیشه، پستانک و غیره  -

 واحد تولید مسواك، یقه شور، برس شانه پالستیکی و غیره  -

 گري و ساختمانی ریخته) کمکی(واحد تولید مواد تعاونی  -

 )روان کننده(واحد تولید ضد کف و تسهیل کننده سیالن  -
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 )شور کنتاك(واحد تولید اسپري کنلکت  -

 واحد تولید اسپري تمییز کننده مبلها  -

 )فرموالسیون(واحد تولید ضد رسوبها، پلی فسفاتها  و پلی آمیدها  -

 واحد تولید مواد جداکننده نفت از آب  -

- INHIBITOR  محافظت کننده آب بویلرها 

 واحد تولید امولسیفایرها  -

 نشانی  واحد تولید  پودر کف آتش -

 واحد تولید خمیر آلومینیوم و برنز  -

 واحد تولید سولفات آلومینیوم  -

 واحد تولید آب باطري  -

 واحد تولید آب ژاول -

 واحد تولید ترکیبات نیکل  -

 )کلرور غیره(واحد تولید روي  -

 واحد تولید ترکیبات کلسیم و پتاسیم  -

 واحد تولید ترکیبات مس -

 ) چسب نئوپان(واحد تولید هارد نربربایه کلرور آمونیوم  -

 )سنتز(واحد تولید زرین الکید پلی استر  -

 اکسیژن، ازت، آرگون و گاز بیهوشی : واحد تولید گازهاي طبی و صنعتی  -

 واحد تولید آب رنگ  -

 واحد تولید خودکار، ماژیک، خودنویس و غیره  -

 ) یخضد (واحد تولید مایع ترمز، اتیلن گلیکول  -

 بندي انواع چسب مایع و پودر  واحد تولید و بسته -

 هاي عکاسی  واحد تولید فیلم -

 واحد تولید استیلن و کپسول پرکن  -

 واحد تولید سرنگ و ظروف سرم تزریق و خون، کیسه ادرار و سایر تجهیزات پالستیکی پزشکی  -

 واحد تولید پالستوفوم و دیگر عایقهاي مشابه  -

 P.V.Cواحد فرمینگ  -

 واحد مالمین سازي   -

 تن در سال  50و مواد پالستیکی به صورت تزریقی بادي از مواد آماده بیش از  واحد تولید اشیاء -

 واحد تولید قایقهاي فایبرگالس  -

 واحد تولید غلطک و قطعات پالستیکی  -

 بند نوزاد  واحد تولید دستکش یک بار مصرف، بند ناف و دست -

 ربا  واحد تولید آهن -

 محلول روزین  واحد تولید -

 واحد تولید قلم مو و فرچه  -
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 واحد تولید فیلم رادولوژي  -

 واحد تولید استارات کلسیم و روي  -

 واحد تولید ظروف یک بار مصرف  -

 واحد تولید شیرآالت ساختمانی از پلیمر  -

 واحد تولید آب اکسیژنه  -

 واحد تولید گاز هیدروژن  -

 واحد تولید الکترود جوشکاري با گاز  -

 بندي سموم دفع آفات  السیون و بستهواحد فرمو -

 واحد آبکاري در خالء  -

 از گاز طبیعی و گازوئیل  Co2واحد تولید گاز  -

 تن در سال  2000واحد تولید بیکربنات آمونیوم حداکثر  -

 گیري  واحد تولید خمیر قالب -

 واحد تولید شیلنگ فشار قوي  -

 ل تن در سا 500هاي صنعتی حداکثر تا  کننده واحد تولید پاك -

 واحد تولید فوم و ابر و اسفنج  فشرده  -

 واحد تولید لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسیاب مواد  -

 بندي، پالستی ژول، تشک و فیلتر و الك ورنی روي قوطی  واحد تولید خمیر آب -

 واحد تولید پوشش فویل المینه  -

 واحد تولید درب دوبل و دستگاه  مکانیزه تخلیه آب توالت فرنگی  -

 واحد تولید نوار تفلون  -

 واحد تولید قرص و پودر اکسیژنه  -

 واحد تولید اکسیدان کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن  -

 واحد تولید مواد کمکی چرمسازي و نساجی با فرموالسیون از مواد آماده  -

 کلرور فریکواحد تولید  -

 واحد تولید امولسیون قیر با آب  -

 هاي کربنی از زغال آماده  واحد تولید قرص -

 بندي جوهر نمک  واحد بسته -

 واحد تولید امولوسیون از پارافین آماده  -

 ) فرموالسیون(هاي خوشبو کننده   واحد تولید اسپري -

 واحد تولید گرانول پی وي سی  -

 واحد تولید دندان مصنوعی  -

 تن در سال  2600د فرموالسیون کود مایع و روغن کشاورزي با ظرفیت واحد تولی -

 تن در سال  3قالبسازي به روش الکترو فرمینگ تا ظرفیت  -

 واحد تولید لوازم پالستیکی از پالستیک کهنه براي مصارف غیر غذایی  -

 )رنگی(واحد تولید شیشه رفلکس  -
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 تن در سال  1500تا ظرفیت ) جاذبه الرطوبه(واحد تولید سیلیکاژل  -

-  

  د -7گروه 
 واحد تولید حاللهاي مرکب چاپ، تحریر و پلی کپی  -

 واحد تولید هیپو کلریت کلسیم  -

 واحد تولید دستکش الستیکی  -

 واحد تولید واشرهاي الستیکی -

 واحد تولید سولفات سدیم  -

 واحد تولید الستیکهاي روکش شده  -

 واحد تولید پودر الستیک  -

 واحد تولید اسید استیک و اسید فورمیک  -

 واحد تولید ذغال فعال  -

 واحد تولید کودهاي آلی و هورمونهاي رشد گیاهی  -

 فورفورال   -واحد تولید لوریل اتیل سولفات  -

 هیدرازین  –واحد تولید آنتی اکسیدان  -

 واحد تولید سیلیکات سدیم  -

 واحد تولید سولفیت سدیم و بی سولفیت  -

 بنات و بی کربنات سدیم واحد تولید کر -

 واحد تولید سولفامیک اسید  -

 تن در سال  500هاي صنعتی بیش از  کننده واحد تولید پاك -

 واحد تولید رزین اکریلیک  -

 واحد تولید پاك کن  -

 واحد تولید رنگهاي نساجی و دباغی  -

 )روغن برزك و روغن جالروغن الیف، تینر، (واحد تولید ضد زنگ، رنگهاي صنعتی و ساختمان و پوشش دهنده ذ -

 هاي فسیلی  واحد استقرار مخازن قیر و سوخت -

 هاي قیر و امولوسیون  واحد تولیدفرآورده -

 واحد تولیدانواع دستکش  التکس  -

 فوم حفاري   -

 واحد تولید لنجهاي فایبرگالس  -

 واحد تولید اسانس، تنطور آلکالوئید از مواد طبیعی و شیمیایی  -

 پري واحد تولید حشره کشهاي اس -

 واحد تولید پودر آلفا سلولز و لیکنو سولفوناتهاي فلزي  -

 واحد تولید نیترات سدیم  -

 واحد تولید استات سدیم  -

 واحد تولید استات بوتیل  -
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 واحد تولید سدیم هگزا متافسفات  -

 واحد تولید فسفات سدیم  -

 واحد آبکاري  -

 واحد تولید مواد ضد خورندگی و ضد خزه  -

 واحد تولید گاز دي اکسید کرن از ذغال سنگ و نفت کوره  -

 واحد تولید سدیم پیرو فسفات  -

 واحد تولید اتر  -

 واحد تولید صابون صنعتی و سنتی  -

 واحد تولید الیی گرم و چسب  -

 واحد تولید اسید اگزالیک  -

 واحد تولید نمک صنعتی  -

 واحد تولید آمونیوم کلراید  -

 نور واحد تولید پلیمرهاي حساس به  -

 واحد تولید کنسانتره و سنک معدن سیلیس  -

 واحد تولیدبراکس هیدراته  -

 واحد تولید قطعات الستیکی آب بندي  -

 واحد تولید سرکابل فشار قوي  -

 واحد تولید مشمع قیراندود و خمیر ایزوالسیون  -

 واحد تولید زئولیت  -

 واحد تولید درب دوبل تخلیه آب توالت فرنگی با عملیات آبکاري  -

 تولید سرب صیادي  واحد -

 واحد تولید مایع جوهر پاك کن  -

 واحد تولید تسمه نساجی و مقاله و روکش غلطک چاپ، دستکش جراحی، صنعتی و خانگی  -

 واحد تولید لنت ترمز دیسکی بدون استفاده از آزبست  -

 تن در سال  2000تا ظرفیت ) خوراك دام(واحد تولید نمکهاي کلسیمی، اسیدهاي چرب  -

 واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی  -

 هاي برزنتی  واحد تولید تسمه -

 واحد تولید رنگ ترموپالستیک و کالس بید  -

 واحد تولید کنسانتره مس  -

 واحد تولید پلی اتیلن ترفتاالت  -

 بندي رنگهاي طبیعی  واحد تولید و بسته -

 واحد تولید الکل از طریق تخمیر و سنتز  -

 کن  واحد تولید مایع جوهر پاك -

 واحد تولید لنت ترمز دیسکی بدون استفاده از آزبست  -

 تن در سال  2500حداکثر ) به استثناي تولید روي به روش قالکاري(واحد تولید روي به روش پایرو متالوژیک  -
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 واحد تولید کربنات باریم و سولفید سدیم  -

 تن در سال  3قالبسازي به روش الکتروفرمینگ تا ظرفیت بیش از  -

 تن در سال  1500رنگ مستربچ تا ظرفیت واحد تولید  -

 واحد تولید پارافرمالدئید  -

 تن در سال  35000واحد تولید مواد افزودنی روغن موتور تا ظرفیت  -

 تن در سال  50واحد تولید بلور لوستر از شمش شیشه تا ظرفیت  -

 )استن، ا سید استیک، زایلن(بندي مواد شیمیایی  واحد تلخیص و بسته -

 تن در سال  7800ید سولفور نیک تا ظرفیت واحد تولید اس -

 واحد تولید پودر ذغال از سبوس گندم یا برنج  -

 

  و -7گروه 
 واحد تولید اکسید سرب  -

 واحد تولید فنل  -

 هاي معدنی  واحد تولید پیگمنت -

 واحد تولید انواع فلزات از مواد کانی  -

 واحد تولید کلر، سود، آب ژاول -

 واحد تولید کک و قطران  -

 واحد تولید سرنج  -

 واحد تولید کلیه اسیدهاي معدنی و سولفات و سولفور سدیم  -

 ) لیتاژ(واحد تولید کاربید، مواد آبکاري و اکسید روي از معدن  -

 واحد تصفیه ترکیبات آلی مازاد تولید فنا و متانل  -

 واحد تولید ترکیبات کروم  -

 واحد تولید گاز کلر و هیدروکسید سدیم  -

 هاي آلی  پیگمنت. هاي فنولیک  واحد تولید رزین -

 واحد تصفیه روغن موتور  -

 واحد تولید کور شیمیایی -

 واحد پلی مریزاسیون پلی اکریل  -

 واحد تولید مواد شیمیایی  -

 )پاالیشگاه(صنایع نفتی و تصفیه نفت  -

 سازي  واحد پلیمریزاسیون و پالستیک -

  P.V.Cواحد تولید  -

 ) سنگ سمباده و کاغذ سمباده(ها  واحد تولید مواد اولیه ساینده -

 واحد تولید سموم دفع آفات  -

 واحد تولید بی اکسید منگنز از سنگ معدن  -

 واحد تولید فرومولیبدن  -
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 واحد تولید و خالص سازي مواد شیمیایی  -

 واحد تولید گل گوگرد  -

 واحد تولید کربن بالك  -

 واحد تولید سیلیکو منگنز و فرمنگنز  -

 واحد تولید کنسانتره مس، نیکل و کبالت  -

 واحد فرآوري گوگرد  -

 واحد تولید کک پزي سنتی  -

 واحد فرآوري اکسید و مشتقات سیلیسیم  -

 انبار و محل توزیع و پخش کودهاي حیوانی و شیمیایی  -

حداکثر از ) استثناي تولید روي به روش قالکاري به(واحد تولید روي به روش پایرو متالوژیک، هیدرومتالوژیک  -
 تن در سال  30000تن تا  5000

 واحد تولیدکربن و اکترود گرافیتی  -

-   
   ه -7گروه 

 واحد تولید توري روشنایی  -

 واحد تولید فرمالین و پارافرم آلدئید -

 واحد تولید هگزامین  -

 واحد تولید اسید سولوفوریک  -

 واحد تولید اسید سیتریک  -

 ولید اسید نیتریک واحد ت -

 واحد تولید اسید کلریدریک  -

 واحد تولید آمونیام  -

 واحد تولید روغن موتور و گریس  -

 )ها مونو، دي و تري آمین(هاي خنثی گاز کربنیک  واحد تولید آمین -

 ) غیر از رنگ بتونه و مشابه(واحد تولید کننده مواد پوشش دهنده سطوح فلزي و کارگاهی  -

 اپوکسیواحد تولید رزینهاي  -

 واحد تولید پارافین مایع  -

 واحد تولید وازلین  -

 واحد تولید روغنهاي آروماتیک  -

 واحد تولید کلریت کلسیم و سدیم  -

 واحد تولید الستیک و تیوب وسائط نقلیه موتوري  -

 واحد تولید رزین الکید و پلی وینیل استات  -

 واحد تولید اولیه مواد کمکی یا تعاونی نساجی  -

 بنات آمونیم واحد تولید بیکر -

 واحد تولید رزین ونیلیک  -
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 واحد تولید پانلهاي پلی یورنان  -

 واحد سریشم سازي  -

 واحد تولید خاك رنگبر  -

 واحد تولید پودر باکاکیت  -

 واحد تولید پودر مالمین  -

 واحد تولید نفتالین  -

 واحد تولید سولفور آمونیوم   -

 واحد تولید مواد عایق ایزوالسیون از مشتقات نفتی  -

 ) نرم کننده پالستیک(تولید دي اکتیل فناالت  واحد -

 واحد تولید کربنات کلسیم، باریت، بنتونیت، تالک و اخرا  -

 واحد تولید اسید بنزوئیک و بنزوات سدیم  -

 واحد تولید مایع ظرفشویی، شامپو، پودرهاي شوینده، ضد عفونی کنندهو سفید کننده  -

 واحد تولید قیر اتومبیل  -

 ی و ساختمانی واحد تولید قیر صنعت -

حداکثر از ) به استثناي تولید روي به روش قالکاري(واحد تولید روي به روش پایرومتالوژیک، هیدرومتالوژیک  -
 تن در سال  5000تن تا  2500

 تن در سال  220واحد تولیداستات آمونیوم و تتراکلرید کربن تا ظرفیت  -

 آندي  واحد بازیابی سلنیوم از لجن مس -

 واحد بازیافت فلزات گرانبها و رنگین شامل طال، نقره، کرم، نیکل، پالتین از لوازم مستعمل الکترونیکی  -

 واحد تولید نمک استئارات و اسید استئاریک  -

-   
  صنایع داوریی  - 8گروه 
  الف  - 8گروه 

 )فرموالسیون(واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی  -

-   
 ب  - 8گروه 

 )بیوتیکها فرموالسیون به استثناي هورمونها و آنتی(داروسازي البراتور و کارخانه  -

 تن در سال  250واحد تولید مواد اولیه داروسازي حداکثر تا  -

 تن در سال  250واحد تولید مواد اولیه بهداشتی و آرایشی تا  -

 واحد تولید کپسول سخت ژالتینی  -

 بندي گیاهان دارویی با شستشو  واحد خشک کردن و بسته -

 تن در سال  250تولید داروهاي دامی حداکثر واحد  -

 تن در سال  250واحد ساخت داروهاي سیلی مارین حداکثر تا  -

 واحد تولید زنیک اکساید با مایع آماده اوزنول  -
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  ج - 8گروه 

 تن در سال  300واحد تولید باند و گاز حداکثر تا  -

  
  د - 8گروه 

 واحد تولید عصاره شیرین بیان  -

 واحد تولید واکسن و سرم  -

 تن در سال  250واحد تولید مواد اولیه داروسازي بیش از  -

 واحد تولید الکل از طریق سنتز  -

 واحد تولید الکل از طریق تخمیر و تقطیر  -

 تن در سال  300واحد تولید باند و گاز بیش از  -

 واحد تولید شربتهاي گیاهی و رزین و صمغ گیاهی  -

 تن در سال  250بهداشتی و آرایشی بیش از  واحد تولید مواد اولیه -

 واحد تولید بنتااریتریتول  -

 تن در سال  250واحد تولید داروهاي دامی بیش از  -

 واحد تولید پلیمرهاي حساس به نور  -

 واحد تولید انواع داروهاي گیاهی  -

 ) بادي آنتی(واحد تولید محلول مونو کلونال  -

 واحد تولید و ساخت اسانسهاي گیاهی -

-   
  و  - 8ه گرو

 بیوتیک  واحد تولید هورمون و آنتی -

  صنایع برق و الکترونیک  - 9
  الف - 9گروه 

 ) نظیر زنگ اخبار و دربازکن(واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ 

 واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاري و لوستر ا قطعات آماده  -

 .اي و عملیات تر نداشته باشد مونتاژ مشروط بر اینکه عملیات کورهواحد تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت  -

 قطعات الکترونیک  –واحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و آموزشی  -

 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره  -

 واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاري  -

 واحد تولید انواع ساعت -

 قویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ واحد تولید ت -

 واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویري  -

 دهنده سمعی و بصري  واحد تولید دستگاههاي برقی عالمت -
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 هاي مخابراتی مراکز تلفن  واحد تولید سیستم -

 ) زم دقیق الکترونیکیکامپیوتر، لوازم اداري و لوا(واحد تولید لوازم الکترونیکی  -

 هاي ولتاژ و فرکانس  واحد تولید کنترل -

 واحد تولید آفتامات  -

 واحد تولید مودم و میکرو کنترل  -

 واحد مونتاژ تایمر -

  
  ب  - 9گروه 

 هاي برق خورشیدي  مونتاژ سیستم -

 اي و آبکاري شامل انواع ویلچر، تخت بیمارستانی، سمعک  واحد مونتاژ تجهیزات توانبخشی بدون عملیات کوره -

  ج - 9گروه 
 واحد تولید ترانسهاي فشار ضعیف  -

 واحد تولید مدارهاي چاپی الکترونیک و کیت  -

 واحد تولید هواکش و دستگاههاي تهویه خانگی و صنعتی  -

 واحد تولید نوار صوتی و تصویري  -

 واحد تولید سیم کابل و سیم الکی  -

 واحد تولیدرله و کنتاکتور  -

 واحد تولید سیم مقاومت  -

 واحد تولید سرکابل فشار قوي  -

 واحد تولید خازن، المپ تصویر، تابلوهاي برق فشار ضعیف و قوي انواع مشتعل  -

 رقی و الکتروموتور واحد تولید فیبر مدار چاپی، باطري خشک، المنت ب -

 واحد تولید کلید و پریز، سرسیم و کفشک اتصال  -

 واحد تولید کنتور برق و گاز  -

 پزشکی  واحد تولید لوازم دندان -

 واحد تولید کوئل اتومبیلهاي سبک  -

 واحد تولید اتواستارترموتورهاي صنعتی و دیزلی  -

 واحد تولید سیم رابط بدون آبکاري  -

 تن در سال  5000ا ظرفیت واحد تولید ورق مغناطیسی ت -

  د  - 9گروه 
 واحد تولید المپ  -

 واحد تولید وسائل و تجهیزات برق فشار قوي  -

 واحد تولید باطري اتومبیل و ایر وسایط نقلیه بدون بازیابی سرب از اطري کهنه  -

 ) ترانسهاي فشارقوي(واحد تولید تراسفورماتور  -

 واحد تولید سیم حرارتی و برودتی  -
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 واحد تولید ذغالهاي صنعتی  -

 واحد تولید کمپرسور  -

 واحد تولید تلفن  -

 اي و آبکاري  با عملیات کوره) ویلچر، تخت بیمارستانی، سمعک(واحد تولید تجهیزات توانبخشی  -

 واحد تولید سیم رابط با آبکاري  -

  
   ه - 9گروه 

 ري کهنه واحد تولید باطري اتومبیل وسائط نقلیه سنگین با بازیابی سرب از باط -

  
  صنایع کشاورزي  -10 -

  الف-10گروه 
 ) فاقد محدودیت فاصله از اماکن مسکونی 4تا ردیف (واحد زنبورداري و پرورش ملکه  -

 قطعه 100واحد پرورش پرندگان زینتی تا  -

 واحد پرورش کرم ابریشم  -

 واحد پرورش ماهی تزئینی  -

 آزمایشگاه دامپزشکی  -

 واحد تهیه و انبارداري گرده خرما  -

 واحد آزمایشگاه خاك و آب و گیاه  -

 قطعه در هر دوره  1000واحد تولید جوجه تا  -

 

  ب  -10گروه 
 قطعه  100واحد پرورش پرندگان زینتی بیش از 

 راس  200واحد پرواربندي بره تا  -

 راس  250تا ) داشتی(واحد پرورش گوسفند شیري  -

 دامی  واحد 200تا ) مجتمع نگهداري دام و کاروانسرا(میادین دام  -

 ) هزار 77ظرفیت هر دستگاه (کشی  دستگاه جوجه 3واحد تولید جوجه تا  -

 واحد تولید قارچ صدفی  -

 رأس  50واحدهاي پرواربندي گوساله تا  -

 رأس 20واحد گاوداري شیري شیري تا  -

 رأس 10واحد پرورش اسب و مادیان تا  -

 واحد تولید بذر قارچ خوراکی  -

 سیکنی و ابریشم ری واحدهاي پیله خشک -

 تن در سال  50واحد پرورش ماهی به روش سنتی در استخرهاي کشاورزي و آبیاري تا ظرفیت  -
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  ج  -10گروه 
 واحد حیوانات پوستی و آزمایشگاهی  -

 ) هزار جوجه 77ظرفیت هر دستگاه (کشی  دستگاه جوجه 5تا  3واحد تولید جوجه از  -

 رأس  500تا  200واحد پروار بندي بره از  -

 رأس  500تا  250از ) داشتی(واحد پرورش گوسفند شیري  -

 رأس 50تا  20واحد گاوداري شیري از  -

 رأس  200تا  50واحد پروار بندي گوساله  -

 رأس  50تا  10واحد پرورش اسب  و مادیان از  -

 اي بدون عملیات تولید کمپوست  واحد تولید قارچ دگمه -

 هزار قطعه  30واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان تا  -

 واحد پرورش خرگوش آنقوره  -

 دوز اسپرم  30000رأس دام و ظرفیت  50واحد تولید اسپرم منجمد از گاو تا  -

-   
  د  -10گروه 

 700مسکونی  فاصله از مراکز 10تا ردیف (هزار قطعه  30واحد مرغداري و پرورش بوقلمون و سایر ماکیان بیش از  -
 ) متر

 واحد دامی  200بیش از ) مجتمع نگهداري دام و کاروانسرا(میادین دام  -

 واحد تکثیر و پرورش پرندگان و پستانداران وحشی  -

 رأس  500واحد پرواربندي بره بیش از  -

 رأس  500واحد پرورش گوسفند داشتی بیش از  -

 رأس  50واحد گاوداري شیري بیش از  -

 راس 200له بیش از واحد پرواربندي گوسا -

 ) کشی ماشین جوجه 5بیش از (هزار قطعه  350واحد تولید جوجه بیش از  -

 راس 50واحد پرورش اسب و مادیان بیش از  -

 اي یا چتري و صدفی با عملیات تولید کمپوست  واحد تولید قارچ دگمه -

 محل احداث حمام ضد کنه  -

 واحد پرورش بلدرچین  -

 راس  200استقرار قرنطینه دامی بیش از  -

 قطعه  30000گذار تا ظرفیت  واحد مرغداري تخم -

  
  و  -10گروه 

 واحد پرورش میگو  -

 راس دام  10000شهرك دامپروري یا دام شهر جهت استقرار واحدهاي دامداري تا حدود  -

 واحد پرورش ماهی گرم آبی و سردآبی -

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  دوره تفصیلی شهر سراب -جامع طرح ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  اداره کل راه و شهرسازي استان لرستان
 

187 
 

  
    ه -10گروه 

 قطعه  30000یش از ظرفیت گذار ب واحد مرغداري تخم -

  
  مراکز خدماتی  -11

  الف  - 11گروه 
 سردخانه  -

 انبار مواد غذایی  -

 انبار سایر مواد و کاالهاي تجاري  -

 ) فاقد محدودیت فاصله از اماکن مسکونی 7تا ردیف (هتل  -

 خوابگاه محلی  -

 مرکز آموزش غیر نظامی  -

 خانه، اغذیه فروشی، کبابی و چلوکبابی  قهوه -

 اتومبیلهاي سواريکارواش  -

 خانه آب آشامیدنی  تصفیه -

 شهربازي  -

 کارگاه نقاشی روي چینی و بلور -

 کارگاه تراش عدسی  -

 تعمیرگاه خودروهاي سبک  -

 کارگاه ظهور و چاپ عکس رنگی  -

 نیک پرکنی  واحد کپسول پیک -

 بنزین و فروش نفت جایگاههاي پمپ -

 هاي ورزشی توسط آموزش و پرورش  محل احداث مجتمع -

 ار چاپخانه کامپیوترياستقر -

 )صرفاً در مناطق صنعتی(استقرار ایستگاههاي تبدیل انرژي  -

 محل احداث گلخانه مدرن  -

 هاي عمومی  محل استقرار گرمابه -

 نشانی  واحد شارژ کپسول آتش -

 استقرار مراکز آموزشی و توانبخشی روزانه معلولین در کلیه مناطق شهري  -

 اي  مرکز آموزش فنی و حرفه -

 ) بدنسازي، استخرهاي سرپوشیده، حمام سونا، جکوزي(شی واحد ورز -

  
  ب  - 11گروه 

 هتل و مهمانسراي بین راهی  -
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 انبار چوب و آهن  -

 مرکز توزیع گاز کپسولی  -

 صافکاري و نقاشی اتومبیل  -

 پارکینگ اتوبوس و کامیون  -

 ترمینال و کارواش اتوبوسهاي بین شهر ي -

 کارگاه اوراقچی  -

 فلزيآوري ضایعات  مرکز جمع -

 مکانیزاسیون یا تعمیرگاه وسایل کشاورزي  -

 رستوران و چلوکبابی بین راهی  -

 ) متر 400فاصله از مراکز مسکونی  14تا ردیف (سیلوي غالت و حبوبات  -

 گورستانها  -

 تعمیرگاه وسایل نقلیه شنگین  -

 ترمینال باربري -

 واحد باسکول توزین کامیون  -

 بار  میدان تره -

 یع سیمان پاکتی و فله واحد استقرار انبار و تور -

 واحد استقرار انبار و توریع گچ پاکتی و فله  -

 واحد شبکه پرکنی الکل متانول  -

 ) فلز، چوب، شیشه، کاغذ(واحد انتقال نقش بر روي کلیه سطوح  -

 کیلویی گاز  11استقرار واحد سیلندرپرکنی  -

 محل احداث ندامتگاه  -

 ن وسائط نقلیه باربري استقرار مرکز خدمات رفاهی بین راهی جهت رانندگا -

 استقرار ترمینال و کارواش اتوبوسهاي بین شهري  -

 راهدارخانه  -

 تن  8/1اي با ظرفیت روزانه  واحد تولید علوفه گلخانه -

 آوري پالستیک، الستیک، شیشه، کاغذ و نان خشک  مرکز جمع -

 خانه فاضالبهاي شهري به روش پیشرفته  تصفیه -

-   
  د  - 11گروه 

 واحد قالی تکانی و قالیشویی  -

 انبار مواد شیمیایی  -

 مرکز آموزش نظامی  -

 محل احداث میدان تیر  -

 کنی  واحد پر خشک -

 واحد جداسازي و شستشو و آسیاب مواد پالستیکی  -
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   ه - 11گروه 

 انبار مواد منفجره  -

  
  و - 11گروه 

 فرودگاه  -

 پارك تفریحی  -

 باغ وحش  -

 خانه فاضالبهاي شهري به روش ابتدایی  تصفیه -

 کارخانه کمپوست  -

 محل دفع فاضالبهاي شهري و صنعتی  -

 آالت اسقاط  گورستان ماشین -

 مراکز تحقیقات صنعتی  -

 نیروگاههاي تولید برق  -

 سوز  محل استقرار زباله -

 هاي شهري  محل دفن زباله -

 بیمارستان  -

 محل استقرار شهرکهاي صنعتی  -

 یک دامپزشکی استقرار کلین -

 استقرار شهرکهاي توریستی -

 المللی  محل استقرار نمایشگاههاي بین -

 فرودگاههاي کوچک سمپاشی و آموزشی  -

 محل احداث باشگاه سوارکاري  -

 دفع بهداشتی فاضالبهاي تخلیه شده  -

 اردوگاههاي تفریحی و آموزشی  -

 انیکی و تاسیسات خاص واحد تولید بیوگاز از زباله که به صورت واحد مستقل با تجهیزات مک -

 اسکله و ترمینال نفتی  -

 منطقه آزاد تجاري صنعتی  -

 نمایشگاههاي دائمی صنایع تولیدي و صنعت -
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بندي کاربري هاي کارگاهی برحسب محل مجاز استقرار در مناطق عملکردي شهري و اثرات  گروه:   2پیوست شماره 
   همجواري

 .هاي باالتر بالمانع است تر در رده استقرار کاربري هاي مجاز براي مناطق عملکردي رده پایین -
. متري، مدارس، مراکز درمانی 50نمایند تا فاصله  مزاحمت براي واحدهاي همجوار مییی که ایجاد  استقرار کاربري ها -

اي و عالی و کاربریهاي مشابه ممنوع  ها، ادارات دولتی، فضاهاي سبز و مراکز آموزش حرفه هتل. فضاهاي ورزشی، رستورانها
  .است

  صنایع غذائی
 عملکرد کاربري ردیف

  با اثر همجواري  همجوارياثر  بی توضیحات  اثر همجواري
     × اي محله بندي خشکبار بدون شستشو تهیه و بسته 1
     × اي محله بندي خرما بدون شستشو بسته  2
     × اي محله تن در سال 100واحد تولید آب نبات و پولکی و شکرپنیر و غیره تا  3
     × اي ناحیه سالتن در  200تا  100واحد تولید آب نبات و پولکی و شکرپنیر و غیره  4
     × شهري تن در سال 300تا  200واحد تولید آب نبات و پولکی و شکرپنیر و غیره   5
     ×  شهري  )نبات ریزي(واحد تولید نبات   6
     ×  اي محله  تن  100واحد تولید گز و سوهان تا   7
     ×  اي ناحیه  تن 200تا  100واحد تولید گز و سواهان   8
     ×  شهري  تن 300تا  200سوهان واحد تولید گز و   9
     ×  شهري  بندي نمک و ادویه جات واحد بسته  10
     ×  شهري  بندي چاي  واحد بسته  11
     ×  اي محله  واحد بسته بندي قهوه  12
     ×  اي محله  تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت  100واحد تولید قند حبه و کله تا   13
     ×  اي ناحیه  تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 200تا  100کله واحد تولید قند حبه و   14
     ×  شهري  تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت 300تا  200واحد تولید قند حبه و کله   15
     ×  اي محله  بندي عسل واحد بسته  16
     ×  اي محله  تن در سال 50بندي لبنیات تا  واحد تولید و بسته  17
     ×  اي ناحیه  تن در سال 75تا  50بندي لبنیات  واحد تولید و بسته  18
     ×  شهري  تن در سال 100تا  75بندي لبنیات  واحد تولید و بسته  19
     ×  اي محله  تن در سال 50تولید بستنی تا   20
     ×  اي ناحیه  تن در سال 75تا  50تولید بستنی   21
     ×  شهري  تن در سال 100تولید بستنی تا   22
     ×  اي محله  تن در سال  100تولید شیرینی و نان تا   23
     ×  اي ناحیه  تن در سال 200تا  100تولید شیرینی و نان   24
     ×  شهري  تن در سال 300تا  200تولید شیرینی و نان   25
     ×  اي محله  تن در سال 100آسیاب و تولید آرد گندم و جو تا   26
     ×  اي ناحیه  تن در سال 200تا  100جو آسیاب و تولید آرد گندم و   27
     ×  شهري  تن در سال 300تا  200آسیاب و تولید آرد گندم و جو   28
     ×  اي محله  تن در سال 50بندي کره تا  واحد بسته  29
     ×  اي ناحیه  تن در سال 75تا  50بندي کره  واحد بسته  30
     ×  شهري  تن در سال  100تا  75بندي کره  واحد بسته  31
     ×  اي محله  تن در سال 100تولید بیسکویت و شکالت تا   32
     ×  اي ناحیه  تن در سال 200تا  100تولید بیسکویت و شکالت   33
     ×  شهري  تن در سال 300تا  200تولید بیسکویت و شکالت   34
     ×  اي محله  تن در سال 100بري تا  واحد رشته  35
     ×  اي ناحیه  سالتن در  200تا  100بري  واحد رشته  36
     ×  شهري  تن در سال 300تا  200بري  واحد رشته  37
     ×  اي محله  تن در سال 100واحد ماکارونی سازي تا   38
     ×  اي ناحیه  تن در سال 200تا  100واحد ماکارونی سازي   39
     ×  شهري  تن در سال 300تا  200واحد ماکارونی سازي   40
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 عملکرد کاربري ردیف
  با اثر همجواري  همجوارياثر  بی توضیحات  اثر همجواري

     ×  شهري  )کندوي عسلمخصوص (واحد تولید آج موم   41
     ×  اي ناحیه  بندي سبزیجات و میوه جات واحد بسته   42
   ×    کارگاهی  )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري بایستی استقرار یابند(واحد تولید یخ   43
     ×  اي ناحیه  واحد تولید نان بستنی  44
     ×  اي ناحیه  بندي گالب واحد بسته  45
     ×  اي ناحیه  گیاهی بندي عرقیات واحد بسته  46
     ×  اي ناحیه  بندي جو بدون عملیات بوجاري و شستشو واحد بسته  47
     ×  اي محله  بندي حبوبات بدون بوجاري واحد سورتینگ و بسته  48
     ×  اي ناحیه  واحد تولید بستنی یخی  49
     ×  اي ناحیه  واحد  تولید بهبود دهنده کیفیت آرد  50
     ×  شهري  دهنده کیفیت آردواحد تولید بهبود   51
     ×  شهري  واحد تولید غذاي کودك از آرد غالت آماده بدون عملیات بوجاري و آسیاب   52
     × اي محله تن در سال 100واحد تولید حبه و کله قند تا  53
     × اي ناحیه تن در سال 200تا  100واحد تولید حبه و کله قند    54
     × شهري تن در سال 300تا  200واحد تولید حبه و کله قند  55
     × شهري مرغ واحد تجمع و توزیع کشترا شده، ماهی و  تخم 56
     × شهري بندي حبوبات بدون بوجاري واحد سورتینگ و بسته  57
     ×  شهري  واحد تحقیقات مواد غذایی و شیمیایی  58

  صنایع نساجی

 عملکرد کاربري ردیف
 اثر همجواري

اثر  بی توضیحات
  همجواري

با اثر 
  همجواري

     × اي محله ها زیلوبافی و نمد مالی دستی و دستباف –واحدهاي قالی بافی  1
     × اي محله شیرازه دوزي حاشیه موکت و فرش ماشینی  2
     × اي محله تن در سال  50جوراب بافی حداکثر سه دستگاه یا حداکثر  3
     × اي ناحیه تن در سال 75تا  50جوراب بافی حداکثر سه دستگاه یا حداکثر  4
     × شهري تن در سال 100تا  75جوراب بافی حداکثر سه دستگاه یا حداکثر   5
     ×  اي محله  تن در سال 50گردبافی، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه  یا حداکثر تا  -کشبافی و تریکو باقی  6
     ×  اي ناحیه  تن در سال 75تا  50تا سه دستگاه یا حداکثر گردبافی، کتن و راشل حداکثر  -کشباقی و تریکو بافی  7
     ×  شهري  تن در سال 100تا  75گردبافی، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه یا حداکثر  -کشباقی و تریکو بافی  8
     ×  اي محله  دست انواع لباس و پوشاك در سال  10000واحد تولید لباس و پوشاك حداکثرتا   9
     ×  اي ناحیه  دست انواع لباس و پوشاك در سال   20000تا  10000واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر  10
     ×  شهري  دست انواع لباس و پوشاك در سال  30000تا  20000واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر   11
     ×  شهري  انواع نوار و روبان -قیطان -تورماهی گیري -تولید طناب نخی یا کنفی  12
     ×  اي محله  واحد دوزندگی لحاف و تشک و بالش بدون خط حالجی یا با استفاده از پشم شیشه   13
     ×  اي ناحیه  ) مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره(واحد چاپ پارچه بروش دستی   14
     ×  اي ناحیه  )غیر موتوري(پارجه بافی دستی   15
     ×  اي ناحیه  نوارهاي صنعتیواحد تولید فتیله نفت سوز و   16
     ×  اي ناحیه  واحد چله پیچی  17
     ×  اي ناحیه  اي واحد تولید پرده کرکره عمودي از رول آماده پارچه  18
     ×  اي محله  هزار عدد در سال 100اي تا ظرفیت  واحد تولید عروسک پارچه  19
     ×  اي ناحیه  سالهزار عدد در  200تا  100اي ظرفیت  واحد تولید عروسک پارچه.  20
     ×  شهري  هزار عدد در سال 300تا  200واحد تولید عروسک پارچه اي ظرفیت   21
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  صنایع چرم
 عملکرد کاربري ردیف

 توضیحات اثر همجواري
  با اثر همجواري  با اثر همجواري

     × اي محله جفت در سال 3000واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا  1

     × اي ناحیه جفت در سال 6000تا  3000پستایی کفش حداکثر  واحد تولید   2

     × شهري جفت در سال 9000تا  6000واحد تولید پستایی کفش حداکثر  3

     × اي محله جفت در سال 3000واحد تولید کفش ماشینی حداکثر تا  4

     × اي ناحیه جفت در سال 6000تا  3000واحد تولید کفش ماشینی حداکثر   5

     × شهري جفت در سال 9000تا  6000واحد تولید کفش ماشینی حداکثر   6

     ×  اي ناحیه  واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از چرم  7

     ×  اي ناحیه  واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم  8

     ×  اي ناحیه  واحد تولید رزین و یراق از چرم آماده  9
  
  

  صنایع سلولزي

 عملکرد کاربري ردیف
 اثر همجواري

با اثر  توضیحات
  همجواري

با اثر 
  همجواري

     × اي ناحیه واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده 1
     × ناحیه اي واحد تولید پاکت خواروبار و مراسالت و مشابه آن  2
     × اي ناحیه واحد تهیه کاغذ دیواري از کاغذ آماده و چاپ شده 3
     × اي ناحیه واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده 4
     × شهري التحریر کاغذي و مقوایی از ورق آماده واحد تولید لوازم  5
     ×  اي ناحیه  هاي ساده واحد صحافی و چاپخانه  6
     ×  اي محله  اي پنبه واحد تولید مصنوعات چوب  7
     ×  شهري  واحدهاي تجاري و خراطی بدون ا لوارسازي  8
     ×  اي محله  آمیزي مترمرکعب چوب در سال بدون رنگ 50سازي و سایر مصنوعات چوبی تا  واحد مبل  9
     ×  اي ناحیه  آمیزي مترمرکعب چوب در سال بدون رنگ 100تا  50سازي و سایر مصنوعات چوبی  واحد مبل  10
     ×  شهري  آمیزي در سال بدون رنگ مترمرکعب چوب 200تا  100سازي و سایر مصنوعات چوبی  واحد مبل  11
     ×  شهري  واحد تولید انواع فیلترهاي کاغذي از جمله فیلتر هوا با استفاده از ورق آماده  12
     ×  شهري  واحد تولید انواع دوك و لوله طاقه پیچی، مقوایی و سایر مصنوعات مشابه از ورق آماده  13
     ×  محله اي  سبد بافی از الیاف گیاهیتولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و   14
     ×  شهري  بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کاغد آماده واحد بسته  15
     ×  ناحیه اي  واحد پرسکاري و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده  16
     ×  اي محله  دستگاه در سال 50واحد تولید قایقهاي چوبی و بلم تا   17
     ×  اي ناحیه  دستگاه در سال 100تا  50واحد تولید قایقهاي چوبی و بلم   18
     ×  شهري  دستگاه در سال 200تا  100واحد تولید قایقهاي چوبی و بلم   19
     ×  اي ناحیه  واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده  20
     ×  شهري  واحد تولید کالسور و زونکن از مقواي آماده  21
     ×  شهري  هاي سنتی واحد تولید سازه  22
     ×  شهري  واحد تولید کپسول مومی کیک از کاغذ آماده  23
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  صنایع فلزي

 عملکرد کاربري ردیف
 اثر همجواري

اثر  بی توضیحات
  همجواري

با اثر 
  همجواري

     × شهري واحد قلمزنی انواع فلزات 1
     × شهري بدون ریخته گري و آبکاري حداکثر تا سه دستگاه تراشسازي  سازي و قالب واحد تراشکاري و قطعه  2
   ×   ممنوع )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري(واحد تولید درب و پنجره آهن و آلومینیومی  3
   ×   ممنوع )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري(واحد تولید کانال کولر، لوله بخاري  4
     × شهري سیکلت واحد مونتاژ آینه و قلوه موتور  5
     ×  شهري  واحدهاي طراحی و مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تراش  6
     ×  شهري  واحد تولید گرگور به طریق دستی  7
تن در سال صرفاً  100واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیوم از ورق آماده با یک دستگاه خم کن حداکثر   8

     ×  شهري  مناطق صنعتی داخل شهري

     ×  شهري  مونتاژ تجهزات گرد و غبارگیر از قطعات آمادهواحد   9
     ×  شهري  نفر 15تن و  50بندي مواد غذایی، دارویی و شامپو تا  واحد مونتاژ دستگاههاي بسته  10
     ×  شهري  )پرس بست فلزي به دو انتهاي شیلنگ فشار قوي(واحد تولید اتصاالت هیدرولیک   11
     ×  شهري  فلزي از ورق آمادهواحد مونتاژ پرده کرکره   12

  
  صنایع کانی غیر فلزي

یف
رد

 

 عملکرد کاربري
 اثر همجواري

 توضیحات
  با اثر همجواري  اثر همجواري بی

     × شهري اي بدون کوره ذوب واحد تولید مصنوعات شیشه 1
   ×   ممنوع واحد تولید آینه، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره  2
     × شهري )صنایع دستی(تولید مصنوعات تزئینی سنگی واحد  3
     × شهري واحد تولید کنتاکت لنز 4

  
  صنایع شیمیایی

 عملکرد کاربري ردیف
 اثر همجواري

 توضیحات
  با اثر همجواري  اثر همجواري بی

   ×   شهري واحد تولید آب مقطر 1
   ×   شهري )رول آماده با استفاده از(واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان   2
     × اي ناحیه واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی 3
   ×   شهري واحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشویی 4
     × شهري بندي پودر ازاله مو واحد بسته  5
     ×  اي محله  )زرگري(واحد طالسازي   6
   ×    اي محله  هزار عدد در سال  50واحد تولید قرص پارافرمالدئید تا ظرفیت   7
   ×    اي ناحیه  هزار عدد در سال 100تا   50واحد تولید قرص پارافرمالدئید تا ظرفیت  8
   ×    شهري  هزار عدد در سال  200تا  100واحد تولید قرص پارافرمالدئید تا ظرفیت   9

  صنایع دارویی
 عملکرد کاربري ردیف

  با اثر همجواري  اثر همجواري بی توضیحات اثر همجواري
   ×   شهري )فرموالسیون(واحدتولید مواد بهداشتی و آرایشی  1
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  صنایع برق و الکترونیک

 عملکرد کاربري ردیف
 اثر همجواري

اثر  بی توضیحات
  همجواري

با اثر 
  همجواري

     × شهري )نظیر زنگ اخبار و دربازکن(واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ  1
     ×  شهري تلویزیون بدون آبکاري و لوستر ا قطعات آمادهواحد تولید آنتن   2

اي و عملیات تر نداشته  واحد تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ مشروط بر اینکه عملیات کوره  3
 .باشد

     ×  شهري

   ×    ممنوع قطعات الکترونیک –واحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و آموزشی   4
     ×  شهري تولید ترانزیستور و مقاومت و غیرهواحد   5
   ×    ممنوع واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاري  6
     ×  شهري واحد تولید انواع ساعت  7
   ×    شهري واحد تولید تقویت کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به صورت مونتاژ  8
     ×  ممنوع و لوازم صوتی و تصویريواحد تولید رادیو و تلویزیون   9
   ×    شهري دهنده سمعی و بصري واحد تولید دستگاههاي برقی عالمت  10
     ×  ممنوع هاي مخابراتی مراکز تلفن واحد تولید سیستم  11
     ×  شهري  )کامپیوتر، لوازم اداري و لوازم دقیق الکترونیکی(واحد تولید لوازم الکترونیکی   12

  
  صنایع کشاورزي

 عملکرد کاربري ردیف
 اثر همجواري

اثر  بی توضیحات
  همجواري

با اثر 
  همجواري

     × اي محله )فاقد محدودیت فاصله از اماکن مسکونی 4تا ردیف (واحد زنبورداري و پرورش ملکه  1
     ×  محله اي قطعه  50واحد پرورش پرندگان زینتی تا   2
     ×  اي ناحیه قطعه  75تا  50واحد پرورش پرندگان زینتی   3
     ×  شهري قطعه 100تا  75واحد پرورش پرندگان زینتی  4
   ×    شهري واحد پرورش کرم ابریشم  5
     ×  اي ناحیه واحد پرورش ماهی تزئینی  6
     ×  شهري آزمایشگاه دامپزشکی  7
     ×  شهري واحد تهیه و انبارداري گرده خرما  8
     ×  شهري واحد آزمایشگاه خاك و آب و گیاه  9
     ×  اي محله قطعه در هر دوره  350واحد تولید جوجه تا   10
     ×  اي ناحیه قطعه در هر دوره  650تا  350واحد تولید جوجه از   11
     ×  شهري قطعه در هر دوره  1000تا  650واحد تولید جوجه از   12
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  مراکز خدماتی
 عملکرد کاربري ردیف

  با اثر همجواري  همجوارياثر  بی توضیحات اثر همجواري
   ×    ممنوع سردخانه 1

     ×  شهري انبار مواد غذایی  2

     ×  شهري انبار سایر مواد و کاالهاي تجاري  3

     ×  شهري )فاقد محدودیت فاصله از اماکن مسکونی 7تا ردیف (هتل   4

     ×  اي ناحیه خوابگاه محلی  5

     ×  شهري مرکز آموزش غیر نظامی  6

     ×  اي محله اغذیه فروشی، کبابی و چلوکبابی خانه، قهوه  7

     ×  اي ناحیه کارواش اتومبیلهاي سواري  8

     ×  شهري خانه آب آشامیدنی تصفیه  9

   ×    ممنوع شهربازي  10

     ×  شهري کارگاه نقاشی روي چینی و بلور  11

     ×  شهري کارگاه تراش عدسی  12

     ×  اي ناحیه تعمیرگاه خودروهاي سبک  13

     ×  اي ناحیه کارگاه ظهور و چاپ عکس رنگی  14

     ×  اي محله نیک پرکنی واحد کپسول پیک  15

   ×    شهري بنزین و فروش نفت جایگاههاي پمپ  16

   ×    اي ناحیه هاي ورزشی توسط آموزش و پرورش محل احداث مجتمع  17

     ×  اي ناحیه استقرار چاپخانه کامپیوتري  18

   ×    ممنوع  )صرفاً در مناطق صنعتی(تبدیل انرژي استقرار ایستگاههاي   19

   ×    ممنوع  محل احداث گلخانه مدرن  20

     ×  اي محله  هاي عمومی محل استقرار گرمابه  21

     ×  اي ناحیه  نشانی واحد شارژ کپسول آتش  22

استقرار مراکز آموزشی و توانبخشی روزانه معلولین در کلیه مناطق   23
   ×    اي محله  شهري

   ×    اي ناحیه  اي مرکز آموزش فنی و حرفه  24

   ×    اي محله  )بدنسازي، استخرهاي سرپوشیده، حمام سونا، جکوزي(واحد ورزشی   25
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