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  کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهري  - 1
  مقدمه -1-1

  هـاي اجتمـاعی،   نتیجـه مطالعـات مختلـف در زمینـه     مروسـت شـهر   تفصـیلی  ارائه شده در طرح جامعضوابط 
در تـدوین ضـوابط سـعی شـده اسـت بـا       . باشدمی... شهر ومحیطی، جغرافیایی، کالبدي، مشکالت حاکم بر   اقتصادي،

، )باشـد  که به همراه کاربري اراضی پیشنهادي سـند اصـلی توسـعه شـهرمی    (هاي ساختمانی اعمال آن در صدور پروانه
آل و  به این ترتیب در پایـان دوره طـرح ، بـه همـان شـهر ایـده      . پذیري محالت و کل شهر کنترل شود آستانه جمعیت

  .یزي شده مورد نظر خواهیم رسیدر برنامه
بـه  . گـردد مـی ) محـدوده شـهر  (این ضوابط جایگزین تمام ضوابط و مقررات قبلی در محدوده عمل شـهرداري  

، پیشنهاد شده است کـه در داخـل محـالت بـا تکیـه بـر مقیـاس عملکـرد         باال بردن میزان تحقق پذیري طرح منظور
امکـان  ) ها و رعایت ضوابط و مقررات ساختمانیها، دسترسیل همجواريمشروط به رعایت اصو(ها ها و فعالیتکاربري

ناگفتـه نمانـد کـه بـه     . تر است، بالمانع باشدهاي پیشنهادي عمومی به اراضی که از نظر  تملک سهلجابجایی کاربري
ایـران،   هنگام اجراي طرح رعایت کلیه ضوابط و مقررات ملی ساختمان، مصوبات شوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري   

هاي مـؤثر در  ها و سایر ضوابط و مقررات ارگانهاي مربوط به طراحی و اجراي ساختمان و همچنین بخشنامهآئین نامه
اي جهـت اجـرا   به این ترتیب  چنانچه در طول دوره اجراي طرح حاضر بخشنامه یا آئین نامه. عمران شهر الزامی است

چنانچه بین این ضوابط و مصوبات شوراي عـالی  . باشدکور مقدم بر طرح میبه ارگانهاي مسئول ابالغ گردد، ابالغیه مذ
تفصـیلی   -تـا زمـان تصـویب و ابـالغ طـرح جـامع       هاي ابالغ شـده ها و بخشنامهشهرسازي و معماري ایران، آیین نامه

زیـر الزامـی    توجه به پنج نکته اساسی تفصیلی-دراجراي طرح جامع. مغایرتی باشد، ضوابط طرح مالك عمل قرار گیرد
  : است

هـاي صـادره   ـ تمام مصوبات قبلی کمسیونهاي ماده پنج در خصوص محورها، معابر و مناطق خـاص و پروانـه  1
ملغـی شـده   سـط کمسـیون مـاده پـنج     قبلی تا تاریخ ابالغ این طرح کماکان به قوت خود باقی است، مگر آنکه قبالً تو

  . باشد
هـاي آمـاده سـازي و    شهرداري که بر اساس طرح مصوب قبلی، طـرح به استثناي آن دسته از اراضی متعلق به 

  .هاي ماده پنج، تفکیک یا پروانه ساختمانی صادر شده یا به مردم واگذار شده استمصوبات کمسیون
هاي مسکونی و تجاري در آنهـا ارزش  ـ با عنایت به اینکه در طرح برخی از اراضی به دلیل پیش بینی کاربري2

باید یک پنجم ارزش افزوده ناشی از اجراي طرح به تناسب توسط شهرداري براي عمران و آبادانی . کندافزوده پیدا می
  .شهر مصرف گردد

 .شودشوند را  نیز شامل میهاي ماده پنج تغییر کاربري داده میضابطه فوق، اراضی که در کمسیون

  . باشدضابطه فوق در برگیرنده اراضی دولتی نمی
اعداد به سمت عدد صـحیح نزدیکتـر   ... محاسبات اعم از تعداد واحد مسکونی، طبقات، پارکینگ و ـ در کلیه 3
  .شودگرد می
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بینی شده بـه ازاي هـر واحـد مسـکونی در     ـ مبناي محاسبه تعداد واحدهاي مسکونی، میزان فضاي باز پیش4
شورایعالی شـهر سـازي و معمـاري     71/ 2/ 14مصوبه  6هاي مختلف ضوابطی است که جایگزین دستورالعمل بند پهنه

  .گرددایران می
هـاي متـولی   مـاه دسـتگاه   18ـ به منظور باال بردن میزان تحقق پذیري طرح، ازتاریخ ابالغ طـرح، بـه مـدت    5

در مناطق پـر شـهر موظـف بـه     ) آموزشی، ورزشی، فضاي سبز، درمانی، فرهنگی، مذهبی و اداري(هاي عمومیکاربري
هاي موجـود را تثبیـت کـرده و بـر     توانند کاربريماه مالکان امالك مذکور می 18پس از . اشندبتملک طرح مذکور می

باشـند در فاصـله   در این صورت نهادهاي مذکور موظف می. اساس ضوابط و مقررات مربوطه نوسازي و بازسازي نمایند
به همان انـدازه، تملـک و کـاربري     متري کاربري پیشنهادي و با رعایت سایر ضوابط و مقررات ، زمین مناسب را1000

  .پیشنهادي طرح را اجرا نمایند

  ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي کاربري هاي پیش بینی شده در حریم شهر  -1-2
مجـاز، ممنـوع و مشـروط بـودن اسـتقرار آن هـا       : در این پهنه، ضوابط و مقررات مربوط به کاربري ها از لحـاظ 

و مقررات ساختمانی و سایر ضوابط و مقررات مربوط به هر یـک از کـاربري هـا، تـابع     ضوابط . تدوین و ارائه شده  است
منظـور از  . ي متولی خواهد بـود ها و قوانین و مقررات موضوعه سازمان ها هاي موردي و خاص آن ضوابط و مقررات طرح

ضوابط مربوط بـه  : مانند. ضوابط و مقررات موضوعه، آن دسته از ضوابط و مقرراتی است که در کلیه شهرها جاري است
هاي برق و غیره، مجموعه مقـررات   هاي آب، شبکه لوله: ها مانند ها، زیرساخت ها، کانال مسیل(مالکیت، نوسازي، حرائم 

، مصوبات شوراي عالی معماري و شهرسازي ایران، ضوابط و مقـررات  )انرژي، مقاوم سازي و غیره: مانند(ملی ساختمان
   .هاي روستائی استان یزد سکونتگاه و یزداي  مطرح در طرح ناحیه

در رابطه با قوانین و مقـررات موضـوعه سـازمان    ... کشاورزي، دامداري و : ي مربوط بهها کاربري: به عنوان مثال
عالوه بر آن رعایـت ضـوابط و مقـررات مـرتبط     . ي ذیمدخل در این رابطه خواهد بودها جهاد کشاورزي و سایر سازمان

  .   هاي روستائی استان یزد نیز در این رابطه الزامی است و سکونتگاه یزدمطرح در طرح 

  ي پیش بینی شده درداخل محدوده شهر ها ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي کاربري -1-3
، هـا  کـاربري : ، شامل ضوابط و مقررات مربوط بـه بخشضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي مطرح در این  

باشند و با توجه به مفاد بنـدهاي   می مروستضوابط و مقرراتی هستند که خاص شهر . یره استتفکیک، احداث بنا و غ
هاي فرآیند تهیـه طـرح ایـن شـهر      این فرآیند، بخشی از خروجی. اند شرح خدمات، طی فرآیندي تنظیم و تدوین شده

بررسی و تحلیل الزم، تنظـیم، تـدوین   ها، از شهر گردآوري شده و پس از  ها و اطالعات مورد نیاز آن باشند، که داده می
این ضوابط و مقررات چون برگرفته از بوم می باشند، لذا به نظر می رسد از قابلیت اجرائـی در خـور و   . و ارائه شده اند

هاي گوناگون تدوین و در ادامـه   بندي کاربري این ضوابط، به تفکیک هر کاربري در قالب پهنه. مند باشند مناسبی بهره
بینـی شـده در سـطح     هـاي پـیش   براي کلیه کاربري برخی از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي. ده استارائه ش

در ادامـه ضـوابط عمـومی    . باشـند  ها مـی  ها، خاص هر یک از کاربري ، عمومیت دارند و بعضی دیگر از آنمروست شهر
ها در داخـل محـدوده شـهر ارائـه      ربريضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي خاص هر یک از کا ها و سپس کاربري
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   .شده است

  ها ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي عمومی درخصوص کاربري - 1-4
ایـن ضـوابط ا بعـاد گونـاگون     . باشند مطرح می مروستهاي شهر  این مقررات و ضوابط در رابطه با کلیه کاربري

و ساز شهر نقش اساسـی دارنـد، مـورد توجـه قـرار      لکن سعی شده، صرفاً آن دسته از مواردي که در امر ساخت . دارند
  :این ضوابط عبارتند از . گرفته و در ادامه ارائه شوند

از دانه به عنوان ذره تقسیم، تا شهر به عنوان کـالن    ،مروسترعایت سلسله مراتب نظام تقسیمات کالبد شهر  -
جمعیت، مقدار سطح و مجموعـه عناصـر پـیش بینـی     اندازه : تقسیم نظام تقسیمات کالبد شهر از ابعاد گوناگون مانند

  .ها الزامی استشده درآن
در نظر گرفتن جایگاه هر یک از واحدهاي تقسیم در نظام تقسیمات کالبدي شهر، از ریزتـرین دانـه تـا کـل      - 

  .  شهر به عنوان کالن تقسیم کالبد شهر الزامی است
هاي مختلف براسـاس شـعاع    در توزیع و استقرار کاربريتوجه به ظرفیت نظام تقسیمات گوناگون کالبد شهر  -

  .و غیره الزامی است ها دسترسی و جایگاه  آن
  .ي جمعیتی پیش بینی شده در طرح الزامی استها اندازه تراکم -
  .ریزي و طراحی نظام تقسیمات شهر در سطوح مختلف مجاز است گرایی در برنامهمرکز -
  .الزامی است مروستارتقاء و ایجاد پیوستگی بین واحدهاي نظام تقسیمات کالبدي شهر -
  .رعایت همجواري در احداث بنا، با هر نوع کاربري الزامی است-
  .درصد مجاز است15استقرار واحدها با هر نوع کاربري، غیر از فضاي سبز در شیب کمتر از  -
  .درصد مجاز است15شیب کمتر از استقرار واحدها با هر نوع کاربري در  -
شـهري  در طراحی فضاهاي  هاي منطقه ایجاد ناظر با کوهمحورهاي : هندسی مانند توجه به محورهاي بصري، -

  . الزامی است
باغات در طراحی فضاهاي شهري، ضـمن در نظـر گـرفتن    : استفاده از مناظر و مرایاي طبیعی و مصنوع مانند -

  . سایر ضوابط مجاز است

  ضوابط عام مربوط به سیما و منظر -5- 1
اي باشد که عالوه بر رعایـت ضـوابط و    در احداث ابنیه، انتخاب مصالح نماهاي ساختمانی باید به گونه -1ماده 
هاي جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معمـاري ایـران، موجـب آلـودگی محـیط       مقررات طرح

سـاله نسـبت بـه     5اي  شود تا طـی برنامـه   می ها امکان داده  به شهرداري. سازي باشدزیست نشود و قابل بازیافت و پاک
  .هاي موجود در شهرها اقدام نمایند بهسازي مصالح نماي ساختمان

  .انتخاب شوند) محلی(بوم آورد مصالح ساختمانی در طراحی و اجراي نماي ابنیه از -2ماده 
در سطح شهرها ... ي شهري اعم ازتجاري، درمانی، خدماتی، اداري وها کلیه تابلوهاي مربوط به فعالیت -3ماده 

ابعـاد، فـرم،   . بایددر انطباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان، به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهیه شود
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ت ایـن  بـرداران ملـزم بـه رعایـ     تعیین و مالکین و بهـره » سیما و منظر کمیته«طرح و محل نصب تابلوهاي باید توسط 
  .باشند مقررات می

باشد، و هر تصرف تنها مجاز به اسـتفاده از   تعددتابلوهاي معرف کاربري در یک منظر شهري مجاز نمی -4ماده 
  .یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهري که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، است

هـا اختیـار داده    تابلوهاي تبلیغـاتی در مقیـاس شـهرداري   به منظورساماندهی و ایجاد هماهنگی میان  -5ماده 
هـا،   ها، جداره نقاشی) بیلبوردها(ومقررات مربوط به محل ونحوه استقرار تابلوهاي شهر  شود تا نسبت به تهیه ضوابط می

اقـدام  ... )وهـا ومیـادین    نـام خیابـان  (راهنماي شهري تابلوهايتبلیغاتی،استفاده از نمایشگرهاي بزرگ شهري،تابلوهاي
هـا،   ها، سازمان در این زمینه براي دستگاه» سیما کمیته«رعایت تصمیمات . برساند» سیما کمیته«نماید و به تصویب 

  .نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی دراولویت قرار دارد
اث در فضـاهاي شـهري ممنـوع بـوده و احـد     ...) نظیـر بـالکن، تـراس و    (ها  آمدگی بدنه ساختمان پیش-7ماده 

بـاز جهـت تقویـت     این فضاهاي نیمه. باز با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمین تأمین خواهد شد فضاهاي نیمه
بـرداري   اندازهاي مناسب شهري، کاهش اثر تابش شدید خورشید، نگهداري گل و گیاه و موارد مشابه بوده و بهره چشم

  .و خشک نمودن البسه ممنوع است...) ائی، سوخت و محل نگهداري مواد غذ(از این فضاها به عنوان انباري 
طراحان موظفند در طراحی ابنیه، فضاي مورد نیاز جهت انباري و محل خشک نمودن البسـه را درون   -8ماده 
کل مساحت زیربنا جزء مساحت مفیـد محاسـبه   ) ده درصد% (10مساحت این فضاها تا سقف . بینی نمایند ابنیه پیش

  .شود نمی
ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابنیـه از نمـا    هاي موجود بدنه ساختمان آمدگی مامی پیشت -9ماده 

  .شوند یا جداره ساختمان حذف می
مساحت زیربناي هر یک از واحـدهاي مسـکونی بـه فضـاهاي     % 15از تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف  -10ماده 

شود و مسدود نمودن و الحاق  این بخش جزء زیربنا محسوب نمیفضاي ورودي اختصاص خواهد داشت  باز و پیش نیمه
  .باشد ها به هر نحو ممنوع می ها به فضاهاي محدود ساختمان نمودن آن

اي طراحی و اجـرا نماینـد    طراحان و مجریان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه -11ماده 
  .ها منجر شود که به ارتقاء کیفیت بصري و فضائی تقاطع

بـه   این نقاط بایـد هاي واقع در نماي ساختمانطرح و ها، دروازه کنج،اهمیت معماري نبش،با توجه به -12ماده 
  .تأیید کمیته برسد

دار، در شـهرهایی کـه اسـتفاده از آن در سـنت معمـاري محـل نباشـد،         هاي شیب استفاده از پوشش -13ماده 
  .ممنوع خواهد بود

در طراحـی و احـداث بناهـا، بـه تشـخیص      ...) هـا و   کشتی، میـوه نظیر(هاي نامتعارف  تفاده از فرماس -14ماده 
  .هاي دولتی در اولویت قرار دارد ها، نهادها و سازمان باشد رعایت این مصوبه براي دستگاه کمیته ممنوع می

در ...) اي و  هـاي جیـوه   شیشـه اي، کامپوزیـت،   نماهاي آلومینیم، شیشـه (اي  استفاده از نماهاي پرده -15ماده 
، براي کلیه  هاي عمومی، ضمن رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان هاي بیرونی و قابل مشاهده از عرصه جداره
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بـه مـالکین ابنیـه موجـود     . بناهاي دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفاً درون بناها مجـاز اسـت  
سال، با اولویت بناهاي دولتی و عمومی بـه اصـالح نمـاي ایـن ابنیـه بـا مصـالح         3مدت  شود تا ظرف فرصت داده می

  .شود، بازسازي نمایند جایگزینی که توسط کمیته تعیین می
بصورت نمایـان در منظـر شـهري    ...) نظیر چیلر، کولر و (در طراحی و اجراي ابنیه احداث تأسیسات  -16ماده 

تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند در ابنیه موجود به مالکان فرصـت  ممنوع است و تأسیسات باید یا 
  .سال به اصالح نما اقدام نمایند 3شود ظرف مدت  اي که از سوي کمیته مشخص می شود تا مطابق برنامه داده می

مسـایگان را در  حقـوق ه ... اي که به دلیل ارتفاع زیاد و یـا درشـت دانگـی و     از این پس احداث ابنیه -17ماده 
هـاي مـورد نیـاز در ایـن خصـوص       کمیته سـنجه . استفاده از نور، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد

  ).نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها تعیین خواهد نمود(
  .هد بودتصویب نماید مجاز خوا» کمیته«هایی که  هاي سبز در محل استفاده از بام-18ماده 

  ضوابط عام مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي شهري -1-6
هـاي   سـال از تـاریخ ابـالغ ایـن مصـوبه، کلیـه کانـال        5شود تا ظـرف   به مالکین ابنیه فرصت داده می -1ماده 

هـا و   هـا، سـیم   هـاي کـولر، نـاودان    کانـال ) ها اسپیلت(هاي شهري شامل کولرها  تأسیساتی نمایان در نماها و در جداره
و نظـایر آن بـه تـدریج از    ) هاي گاز شـهري  به استثناء لوله(هاي تأسیساتی  هاي برق و تلفن، دودکش بخاري، لوله ابلک

هـاي گـاز    لولـه . نما یا جداره شهري قابـل مشـاهده نباشـد   اي ساماندهی شوند که در نماهاي شهري حذف و یا به گونه
  .آمیزي شود ها رنگ شهري نیز بایستی متناسب با رنگ نماي ساختمان

حرکت عابرین شود، مطابق مبحث بیسـتم مقـررات ملـی    درکه در معابر موجب اختاللهایی نصب تابلو -2ماده 
  .ساختمان ممنوع است

هـاي   فروشـی، صـندوق   اعـم از تلفـن عمـومی، روزنامـه    (ها در معابر پیـاده   ها، کیوسک مکانیابی کابین -3ماده 
  .اي انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده نباشد باید به گونه...) آوري صدقات و  جمع

هـا و   سـاله نسـبت بـه سـاماندهی کـابین      3اي  شـود تـا مطـابق برنامـه     ها امکان داده می به شهرداري -4ماده 
  .ها و اثاثه شهري موجود اقدام نمایند کیوسک

عـابر پیـاده ممنـوع اسـت و     در مسـیر عبـور در م  ...) لبـه، پلـه، سـکو و    (ایجاد هر گونه اختالف سطح  -5ماده 
  .تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود

اي انتخاب شود که امکـان سـر خـوردن عـابرین حـداقل کـاهش        کفسازي معابر پیاده بایستی به گونه -6ماده 
  .یافته، امکان پاکسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد

باید با همکاري و مشارکت عمومی مالکین بناهاي حاشیه معبر و شهرداري، نگهداري و کفسازي معابر  -7ماده 
  .مرمت شود

اثاثیه شهري به کار رفته در فضاهاي شهري از نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بایستی مطابق بـا طـرح    -8ماده 
  .شوند اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطارف این فضاها طراحی و اجرا

» کمیتـه «. هاي گیاهی بومی صورت گیرد االمکان با گونه حفظ و توسعه فضاهاي سبز شهري باید حتی -9ماده 
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  .هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شهر مشخص نموده و اعالم نماید هاي گیاهی بومی را متناسب با ویژگی گونه

  هاي شهري ضوابط عام مربوط به ساماندهی زیرساخت -1-7
هاي مـورد نیـاز در فضـاهاي داخلـی سـاختمان الزامـی        بیه تأسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانالتع -1 ماده

  .است
سـازي   باید بوسیله کـف ) ها روها و پیاده راه پیاده(هاي تأسیساتی موجود در معابر  کلیه مسیرها و کانال - 2 ماده

  ا براي تعمیر به سهولت فراهم آیده اي احداث شوند که دسترسی به آن ها باید به گونه کانال. مشخص شود
گیري ایجاد کانال مشترك انرژي در معابر را با همکاري شـهرداري،   کمیته موظف است تا زمینه شکل - 3ماده

  .هاي ذیربط پیگیري نماید ها و دستگاه وزارت کشور و سازمان

  ضوابط عام مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري -1-8
هـا، بـه شـهرداري اختیـار داده      بهینه از فضاهاي شـهري و ایجـاد سـرزندگی در آن    به منظور استفاده -1ماده 

ها بـیش از سـه    رو آن ها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابري که عرض بخشی از پیاده شود تا با هماهنگی کمیته می
ننـدگان آبمیـوه و   ک ی چـون اغذیـه فروشـی و عرضـه    یهـا  متر باشد، در ایام تعطیل و سـاعات شـبانگاهی بـه کـاربري    

هاي سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر را با مبلمان مناسب تجهیز و از مراجعین پذیرائی نماینـد لکـن    نوشیدنی
  .احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت در مسیر عابرین در آن ممنوع است

  ضوابط مربوط به نظارت بر اجراي مقررات -1-9
ندوي مصالح بکار گرفته شـده در طراحـی ابنیـه جدیـد و ابنیـه مجـاور       تحویل نقشه حجمی ابنیه و را -1ماده

براي اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشـه و مراجـع صـدور پروانـه سـاختمانی از سـوي       ) همسایگی(
دي و بنـ  ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم، جـنس و رنـگ مصـالح، دانـه     در این نقشه. متقاضیان الزامی است

ها و راهنماهاي مورد نیـاز در ایـن خصـوص از سـوي کمیتـه       دستورالعمل. ریخت در واحدهاي همسایگی الزامی است
  .تدوین و ابالغ خواهد شد

هـاي ارائـه شـده     کار و گواهی عدم خالف براي ابنیه جدیداالحداث منوط به اجـراي نقشـه   صدور پایان -2ماده
خواهند ) به ویژه نما و حجم(هاي مصوب  مهندسین ناظر مسئول اجراي دقیق نقشه. جهت اخذ پروانه ساختمانی است

  .بود

  ضوابط و مقررات خاص کاربري ها - 1-10
. خاص آن کاربري تدوین و ارائه شده اسـت  ساختمانی و شهرسازي ها، ضوابط و مقررات براي هر یک از کاربري

هـا و مطالعـات وضـع     بـر گرفتـه از بررسـی    ها اطالعات آنها و  داده. اند طی فرآیندي این ضوابط و مقررات تدوین شده
هـائی   ي متـولی بـوده، کـه بـا اسـتفاده از روش     هـا  ي سـازمان ها ها، استانداردها و  نرم موجود شهر و جرح و تعدیل آن

، ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه قطعـه، سـطح اشـغال،        ها سعی شده، تا براي هر یک از کاربري. اند محاسبه و ارائه شده
به طور اختصاصی تـدوین و در قالـب جـداولی ارائـه شـود، تـا امکـان        ... زیربنا، طبقات، ارتفاع، فضاي باز، پارکینگ و 
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کـاربري  (هـا  معـابر، میـادین و تقـاطع   : عالوه بر آن ضوابط و مقـررات مربـوط بـه   . فراهم گردد ها تر از آن استفاده سهل
  .نیز تدوین و ارائه شده است ضوابط احداث بنا در معابر و میادین و )باطیارت

سـاده ضـوابط و مقـررات بـه منظـور سـهولت در        تـدوین محـدود و   نکته قابل مالحظه در این رابطه، تنظیم و
ر امر توسـعه و  ي موثر دها ، با توجه به امکانات نیروي انسانی فنی شهرداري و سایر سازمانها آن استفاده و به کارگیري

به منظور مشخص و روشن بودن ضوابط و مقررات سعی شده، تا آن دسته از مفـاهیمی  . بوده است مروستعمران شهر 
که در تنظیم و تدوین ضوابط و مقررات به کار گرفته شده اند، در ابتدا تعریـف و بـا اسـتفاده از ایـن مفـاهیم ضـوابط       

  . یادشده، تدوین شوند
  

  مروستد استفاده در تدوین ضوابط طرح جامع مفاهیم مورتعاریف  - 2
از مفاهیمی استفاده شـده   مروست شهر جامع تفصیلیشهرسازي طرح  تدوین ضوابط و مقررات ساختمانی ودر

ذیـالً حتـی االمکـان    ، ، مفـاهیم مـورد اسـتفاده   ام، تفسیر و تعبیر احتمالی بعـدي به منظور پرهیز از هر گونه ابه. است
  .دان تعریف و ارائه شده

-جـامع (شامل سازمان یا تشکیالتی است که قانوناً براي اجراي طرح توسـعه و عمـران    :سازمان مجري طرح
  .موظف به انجام چنین نقشی خواهند بود مروستطرح شهرداري شهر   گردد که در این تعیین می) تفصیلی

  )مطابق ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر( :محدوده شهر
کـه ضـوابط و مقـررات    تفصـیلی  ز حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتـی در دوره طـرح جـامع    عبارت است ا«

  ».االجرا باشد شهرسازي در آن الزم
عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهري و تاسیسات  يها طرحشهرداریها عالوه بر اجراي 

بر احداث هر گونه سـاختمان و تاسیسـات و سـایر اقـدامات     زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت 
  . مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند

  )مطابق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر: (حریم شهر
عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضـرورت  «

به منظور حفظ اراضی الزم و مناسـب بـراي   »دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان  و بخش مربوطه تجاوز ننماید
ا، هر گونه استفاده براي احـداث سـاختمان   توسعه موزون شهر با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، باغات و جنگله

  . خواهد بود امکان پذیرجامع  يها طرحو تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات 
نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصـوب در داخـل حـریم شـهر     

که در هر حـال از محـدوده و حـریم شـهرها و     (ي صنعتی ها تثناي شهركشناخته شده و حفاظت از حریم به اسمجاز 
هر گونـه سـاخت و سـاز غیـر مجـاز در ایـن       . باشد عهده شهرداري مربوطه می به )باشند قانون شهرداریها مستثنی می

  . حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد
اي که براي هر قطعه زمـین در طـرح پیشـنهادي در نظـر      استفادهمفهوم کاربري عبارت است از نوع  :کاربري 
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  .آید اي که در حال حاضر از آن قطعه به عمل می گرفته شده است و یا تثبیت نوع استفاده
شامل آن دسته از اراضی است که طـرح توسـعه و عمـران بـراي عملیـات سـاختمانی اعـم از         :اراضی شهري 

و ارایه خدمات بـه آنهـا تعیـین    ) 1405سال (در دوره اجرایی طرح ... ، تجاري وهاي ارتباطی، واحدهاي مسکونی شبکه
  .نموده است

توانـد بـدون پرداخـت حـق      تراکم پایه یا تراکم مجاز، تراکم حداقلی است که هر قطعه زمین مـی : تراکم پایه 
  .که در ضوابط مربوط به احداث ساختمان توضیح داده شده است. تعدیل تراکم داشته باشد

ي خـود معبـر   هـا  حداکثر مجاز تراکمی است که هر قطعه زمـین بـا توجـه بـه ویژگـی     : حداکثر تراکم مجاز 
بپذیرد کـه در ضـوابط مربـوط بـه احـداث سـاختمان       ) با پرداخت حق تعدیل تراکم(تواند  همجوار و محل استقرار می

  .توضیح داده شده است
وسـعت و جمعیتـی نسـبتاً مشـخص بـوده و عـالوه بـر        است کـه داراي   ها محلهاي از  مجموعه: ناحیه شهري 

  . آن وجود دارد، داراي میزان متناسبی از امکانات و خدمات خواهد شد محلهخدمات عمومی و رفاهی که در 
است کـه داراي وسـعت و جمعیتـی نسـبتاً مشـخص و تراکمـی       ) واحد همسایگی(اي از کوي  مجموعه: محله 

  . معین، همراه با خدمات رفاهی و عمومی متناسب باشد
دبسـتان، مدرسـه     ماننـد واحـدهاي تجـاري، مسـجد،     يهـا  محـل اي است که خـدمات   محدوده: مرکز محله 

  . داشته باشد در آن وجود... زمین بازي و راهنمایی، پارك، 
بلـوك  . هـاي آن بـا گـذرهاي عمـومی همجـوار اسـت       بخشی از بافت شهري است که همه لبه: بلوك شهري 

 . تواند از یک یا چند قطعه زمین تشکیل شده باشد شهري می

اي از واحدهاي مسکونی است که در جوار یکدیگر قـرار گرفتـه و    عبارت از مجموعه) : واحد همسایگی(کوي 
از طریـق خیابـان   ) واحـد همسـایگی  (کـوي  . عدادي از عناصر تجـاري و رفـاهی محـالت برخـوردار باشـد     از خدمات ت

  . شود کننده محلی یا خیابانهاي اصلی در سطح محله از دیگر واحدهاي همسایگی جدا می جمع
  . باشد مساحت محاسبه شده از روي ابعاد ثبت شده در سند رسمی مالکیت می: مساحت قطعه زمین 

زمینی است یکپارچه که ابعاد، مساحت و همجواري آن بوسیله سـند قـانونی مالکیـت مشـخص     : زمین قطعه 
 . شده باشد، داراي یک سند ثبتی بوده یا صدور یک سند ثبتی براي آن بالمانع باشد

مساحت یک قطعه زمین بر اساس ابعاد مندرج در سند رسمی و پـس از  : زمین ) خالص(مساحت باقیمانده 
  .ها کاربريح واقع در معابر و یا سطح تخصیص یافته به سایر کسر سطو

عبارت است از تقسیم یک قطعـه زمـین یکپارچـه بـه دو یـا چنـدین قطعـه مجـزا بـا ایجـاد           : تفکیک زمین 
  .هاي مناسب براي استفاده جداگانه هر یک همراه با تخصیص سند مالکیت جداگانه دسترسی

) پس از حل مسـایل مالکیـت و سـایر مسـایل حقـوقی     (قطعه بزرگتر تبدیل چند قطعه زمین به یک : تجمیع 
  )عکس عمل تفکیک(

عبارت است از اراضـی کـه در داخـل محـدوده طـرح مصـوب هسـتند و اثـر         ) : ساخته نشده(اراضی خالی 
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ه بـر روي آنهـا مشـاهد   ) دیگر مانند باغات و اراضی کشاورزي يها کاربريساخت و ساز و یا (هیچگونه عملیات عمرانی 
  . گردد نمی

اعـم از آنکـه   (باشـند   هستند که سابقه احیا داشته و در حال حاضر فاقـد کـاربري مـی    ییها زمین: اراضی بایر
  ).مالک شخصی داشته و یا نداشته باشند

  . که بر اساس ضوابط قانونی دایر و داراي سابقه عمران و احیا باشند ییها زمین: اراضی دایر
  کوچـه، بـازار،  (اي است محصور و مسقف که یک یا چند ورودي به شـارع عـام    فضا یا محوطه: واحد مسکونی

داشته باشد و در آن یک یا چند خانوار سـکونت  ) راهرو مشترك، راه پله مشترك(و یا شارع خاص ...) خیابان، میدان و
  . داشته باشند و براي اسکان دائمی و یا ادواري مجهز شده باشد

کنند و یا هـم خـرج هسـتند و     شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می تشکیل می خانوار از چند نفر: خانوار
کنـد نیـز یـک خـانوار محسـوب       فردي که به تنهایی در یک واحد مسـکونی زنـدگی مـی   . خورند معموالً با هم غذا می

  . شود می
سرپناه یا محل اقامـت   عبارت است از فضایی که داراي بام متکی بر ستون یا دیوار باشد و به عنوان: ساختمان

  . و یابه منظور حفاظت انسان، حیوان و اشیاء در برابر عوامل جوي مورد استفاده قرار گیرد
. فضایی مسقف که براي سکونت یک یا چند خانوار معمولی در نظـر گرفتـه شـده اسـت    : ساختمان مسکونی

  . هد بودعنوان ساختمان مسکونی شامل هتل، مهمانسرا، آسایشگاه و نظیر آن نخوا
  . ماند قسمتی از قطعه زمین هر کاربري که بعد از احداث زیربناي مجاز باقی می) : حیاط(سطح آزاد 

عبارت است از سطح کل زیربنا در طبقات با کسر تمامی فضاهایی کـه بـراي   : سطح زیربناي خالص طبقات 
  . شده استتخصیص داده ...) راهروهاي عمومی، آسانسور، پله و(پارکینگ، رفت و آمد 

تر از سطح زمین قرار دارد و ارتفاع متوسط  اي که بیشتر حجم آن پایین عبارت است از طبقه: طبقه زیرزمین 
 .سانتیمتر باشد 150حداکثر ، ها به شرط رعایت همجواريمجاور آن از کف گذر 

که بیرون از حجـم بنـا باشـد و در مجـاورت قطعـه زمـین       ) یا مسقف شفاف(فضاي غیرمسقف : حیاط خلوت 
  . همجوار قرار گیرد و از آن براي نورگیري و تهویه استفاده شود

هـا و بـدون    قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که به صورت فضایی براي توقف خودرو شـامل سـتون  :  پیلوت
اي مـالك عمـل    ، ضوابط و مقررات ویـژه ها ساختمانبا طراحی و اجراي پیلوت در  در رابطه. دیوارهاي جداکننده باشد

متـر   40/2باشد، ارتفاع کف تا زیر سقف حداکثر باشد و استفاده از فضاي آن به عنوان یک واحد مسکونی مجاز نمی می
  . باشد می

حد مستقل بصورت مشـترك از  شود که ساکنان دو یا چند وا بر آن بخش از زمین یا زیربنا گفته می: مشاعات 
  . آن استفاده کنند
  . که مجاور گذر قرار داشته باشد) از حدود یک قطعه مالکیت( ییها قسمتقسمت یا : بر زمین 

بـام، خرپشـته، بـادگیر،     انـداز،   لبـه دسـت  (ترین حد یـک سـاختمان    فاصله عمودي مرتفع: ارتفاع ساختمان 
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  . شود ارتفاع ساختمان نامیده می تا شیب متوسط گذرگاه یا معبر مجاور قطعه، ) دودکش، تجهیزات و یا هرگونه عالئم
  . سطح سرپوشیده در طبقات غیرهمکف بنا که حداقل یک طرف آن باز باشد: بالکن 

ههاي عمـومی  عبارت است از کلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به فضاي باز، گـذرگا : نماي ساختمان 
  . هاي اصلی و حیاط خلوت باشند و حیاط

  عبارت است از نسبت سطح کل بخش ساخته شده به سطح کل زمین: تراکم ساختمانی 
  .اي مشخص نسبت جمعیت به مساحت کل محدوده: تراکم ناخالص جمعیتی 

  . نسبت جمعیت به مساحت کاربري مسکونی در یک محدوده مشخص: تراکم خالص جمعیتی 
به بیـان  . یابد عبارت است از قسمتی از سطح هر قطعه زمین که جهت احداث بنا اختصاص می: اشغال  سطح

  .دیگر نسبت مساحت مورد ساخت در طبقه همکف به مساحت قطعه
  .گیرند قرار ساختمان دیگري اشراف حریم در که ساختمان از سطوحی  :سطح مشرف
 و نقطه ترین جنوبی از بنا اصلی محور نسبت به درجه 45 زاویه با فرضی سطوح بین که فضایی : حریم اشراف

 مالکیـت  قطعـه  همچنین انتهـاي  و مجاور ساختمان با ساختمان تقاطع محل فاصل حد بنا و اصلی محور تقاطع محل

  .گردد می ایجاد
  
  

 بر نقطه ترین نیپای از درجه 32 زاویه یا سطح و زمین سطح بین که فرضی است فضایی .:حریم سایه اندازي

 را 10 بـه  7 انـدازي  سایه عمق به ارتفاع تناسب ترتیب بدین و گیرد می قرار جنوب سمت به قطعه یک ساختمان مجاز

 1 بـه  1 بـه  توانـد  مـی  نسـبت  این مواردي در ضوابط مجموعه این در موجود، محدودیتهاي به توجه با .دهد می شکل

 .شود داده افزایش

الساقینی که دو ساق آن از امتداد بدنه دوگذر متقاطع تشکیل شده و  مثلث متساويعبارت است از قاعده : پخ 
در نبش ساختمان کـه  ) با دو زاویه مساوي(بعبارت دیگر برش موربی . باشد طول قاعده آن مثلث مبناي اجراي پخ می

  .شود براي تامین دید مناسب رانندگان در نظر گرفته می
بینـی   عبارت است از فضاي بازي که در انتهاي معابر بن بست براي دور زدن وسایط نقلیه پیش: دوربرگردان 
  . نباید کمتر باشد متر 12شود که پهناي آن از 
  ترین نقطه گذر یا گذرهاي مشرف به قطعه زمین متوسط اختالف ارتفاع باالترین و پایین: سطح معبر 
  . عابرین پیاده طراحی شده باشدمعبري است که فقط براي عبور : گذر پیاده 
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  . معبري است که براي عبور و مرور وسایط نقلیه طراحی شده باشد: گذر سواره 
ادامه راههاي برون شهري دو خطه دو طرفه در داخل شهرهاي معمـوالً کوچـک و متوسـط و یـا     : راه عبوري 

بـراي ایـن منظـور بایـد ورود و     . ز حفظ شودروستا است به شرط آن که عملکرد عبوري آنها در داخل شهر یا روستا نی
 5/2هـاي هـم سـطح آن از یکـدیگر کمتـر از       و فاصـله تقـاطع  . خروج وسایل نقلیه به آن کامالً طراحی و تنظیم شـود 

  . کیلومتر نباشد
برداري از آن به جابجایی و دسترسـی وسـایل نقلیـه     راهی است که در طراحی و بهره:  2معبر شریانی درجه 

راههـاي شـریانی   .  شـود  براي رعایت این برتري، حرکت پیاده از عرض خیابان کنترل می شود،  تري داده میموتوري بر
اصـلی و   2هـاي درجـه    شـریانی . شـوند  داراي عملکرد درون شهري هستند که خود به دو گـروه تقسـیم مـی    2درجه 

  .)جمع و پخش کننده(فرعی  2هاي درجه  شریانی
برداري از آنها، نیازهاي وسـایل نقلیـه موتـوري،     یی هستند که در طراحی و بهرهاه خیابان: ي محلی ها خیابان

سوار، سـرعت وسـایل نقلیـه     براي رعایت حال پیاده و دوچرخه. شود سوار، و پیاده با اهمیت یکسان رعایت می دوچرخه
  . شود موتوري در این خیابانها پایین نگه داشته می

ی که افراد در موقع مراجعه به نقاط  تولید کننـده و جـاذب سـفرهاي    عبارت است از محل: پارکینگ عمومی 
هاي تجاري و اداري مناطق و شهر بتوانند اتومبیل خود را در عمده شهري از قبیل مراکز محالت، نواحی عمده فعالیت

  . آن پارك نمایند
ا آن مکـان دارنـد،   عبارت است از مکانی که صاحبان اتومبیـل بـدلیل ارتبـاطی کـه بـ     : پارکینگ اختصاصی 

   .تواند پارکینگ منزل و یا محل کار باشد این محل می توانند اتومبیل خود را در آن متوقف سازند،  می
عبارت است از هر گونه تعمیر استخوانبندي و یا سـقف سـاختمان کـه از نقطـه نظـر ایمنـی       : تعمیر اساسی 

  . ضرورت داشته باشد
کشـی،   کشـی، سـیم   اقدامات تعمیري ساختمان که شامل تعمیر اساسی نگردد، مانند لوله: تعمیر غیراساسی 

  . آمیزي و غیره رنگ
عبارتست از هرگونه تغییر در وضع داخلی و یا خارجی سـاختمان کـه بـه دلیـل تشـدید و یـا        :تغییر اساسی

 خارج یا و داخل در تغییر هرگونه عبارتیبه  .گیرد  موجود یا تغییر عملکرد موجود انجام می) عملکرد(کاهش استفاده 

 همچنـین  و موجـود  فضاهاي گسترش جدید، فضاي منظورایجاد به صرفاً و نبوده ضروري ایمنی تامین لحاظ از که بنا

  .باشد ساختمان آن در تغییر و نماسازي
 غیر دیوارهاي کردن جا جابه مانند نگردد اساسی تغییر تعریف شامل که ساختمانی اقدامات: غیراساسی تغییر

 .مشابه موارد سایر و ها درب ،ها پنجره تغییر باربر،

راه، سـاختمان، تاسیسـات، خطـوط لولـه،     (شود که در اطراف یک عامـل مصـنوع    به فضایی اطالق می: حرایم 
ز و قـرار داشـته و سـاخت و سـا    ...) رودخانه، چشـمه، قنـات، چـاه و   (و یا یک عامل طبیعی ...) شبکه برق فشار قوي و

  .فعالیت عمرانی در آن ممنوع یا غیرمتعارف بوده و یا تابع شرایط خاص باشد
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  زمینهاي  کاربري دسته بندي انواع -3
ي هـا  ول زیرمصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ایران درخصوص تـدقیق تعـاریف و مفـاهیم کـاربري    ادرجد

بـراین  . تدوین نموده است ارائـه شـده اسـت    9/3/1389پیرو صورتجلسه مورخ  10/4/1389شهري که در جلسه مورخ 
    .شود زیر تعیین می بندي اصلی کاربري زمین و اجزاء آن به شرح دستهاساس 

شماره کاربري ):1(جدول    ي شهريها تعاریف 
  تعریف  نوع کاربري  ردیف

  شود میبه اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق   مسکونی  1

عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت رسمی و عمـومی   هاي آموزش به اراضی که جهت فعالیت  آموزش تحقیقات و فناوري  2
  شود شود گفته می اختصاص داده می) تحصیالت متوسطه(

هاي آموزش و  هخان هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مدیرت وزارت به اراضی اختصاص یافته براي فعالیت  آموزشی  3
  .شود پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می

هـاي دولتـی و موسسـات و     ها، مؤسسات دولتی، شرکت خانه به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت  اداري و انتظامی  4
  .شود نهادهاي عمومی غیردولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می

انتفاعی و (خدماتی  –تجاري   5
  .شود هاي بازرگانی و خدمات انتفاعی و غیرانتفاعی گفته می به اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت  )غیر انتفاعی

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

هاي اجتماعی گفته  دمات پزشکی، درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاريبه اراضی اختصاص یافته به خ  درمانی  7
  .شود می

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

که توسط شهرداري احداث و مـورد اسـتفاده عمـوم قـرار     ) بوستان(به اراضی اختصاص یافته جهت پارك   پارك و فضاي سبز  9
  شود گیرد گفته می می

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

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

که جهت امور مربوط به تأسیسات زیربنـایی شـهر و یـا بهداشـت شـهر و شـهروندان اختصـاص        به اراضی   تأسیسات شهري  12
  شود یابد گفته می می

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

  شود به اراضی اختصاص یافته به نیروهاي مسلح گفته می  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  کاشت و امثال آن گفته می طبیعی و دستهاي  به سطوح اختصاص یافته به جنگل  طبیعی  17
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  ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین، احداث بنا و تفکیک -4
هـا در ادامـه مـورد     آن. باشد می مروستها، احداث بنا و تفکیک اراضی شهر  کاربري: این دسته از ضوابط شامل

در تناظر بـا هـر کـاربري،    . ها، ضوابط خاصی ارائه شده است بندي براي هر کاربري در قالب منطقه. اند توجه قرار گرفته
  .ضوابط مربوط به تفکیک اراضی و احداث بنا نیز تدوین و ارائه شده است

  ها يضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي عمومی درخصوص کاربر -4-1
این ضوابط ا بعـاد گونـاگون    . مطرح می باشند  مروستي شهر ها این مقررات و ضوابط در رابطه با کلیه کاربري

  :این ضوابط عبارتند از . باشند ها مطرح می در رابطه با تمامی کاربري ها دارند آن
ذره تقسـیم ، تـا شـهر بـه     از دانه بـه عنـوان     ، مروسترعایت سلسله مراتب نظام تقسیمات کالبد شهر  -1ماده

اندازه جمعیت ، مقدار سطح و مجموعه عناصـر  : عنوان کالن تقسیم نظام تقسیمات کالبد شهر از ابعاد گوناگون مانند 
  .الزامی است  ها بینی شده در آن پیش

از ریزتـرین   مروسـت در نظر گرفتن جایگاه هر یک از واحدهاي تقسیم در نظام تقسیمات کالبدي شهر  -2ماده
  .  دانه تا کل شهر به عنوان کالن تقسیم کالبد شهر الزامی است 

هـاي مختلـف    در توزیع و استقرار کـاربري  مروست توجه به ظرفیت نظام تقسیمات گوناگون کالبد شهر -3ماده
  .ها و غیره الزامی است  براساس شعاع دسترسی و جایگاه  آن

  .طرح الزامی است ي جمعیتی پیش بینی شده در ها اندازه تراکم -4ماده
  .در سطوح مختلف مجاز است  مروست ریزي و طراحی نظام تقسیمات شهر مرکز گرایی در برنامه -5ماده
  .ارتقاء و ایجاد پیوستگی بین واحدهاي نظام تقسیمات کالبدي الزامی است -6ماده
، جنس مصالح مصرفی و رنـگ   ها ابعاد و اندازه  ، اشکال ، ها ، تیپ ها الگو: بوم آوري از ابعاد گوناگون در  -7ماده

  . و غیره مجاز و توصیه می شود  ها آن
  .رعایت همجواري در احداث بنا ، با هر نوع کاربري الزامی است -8ماده
  . ي مطرح شهر مجاز است ها استقرار واحدها با هر نوع کاربري، غیر از فضاي سبز در شیب -9ماده
ده از مناظر و مرایاي طبیعی در طراحی فضاهاي شهري ، ضـمن در نظـر گـرفتن سـایر ضـوابط      استفا -10ماده

  . ضروري است 
درجـه   15-20. جنوب شـرق مجـاز مـی باشـد     -شمال غرب 0-45ها با زاویه گیري استقرار دانه جهت -11ماده

 .با هر نوع کاربري است  ها شرقی مناسب ترین جهت استقرار دانه جنوب -غربی شمال

در  يشـرق ، بـا اتخـاذ تمهیـدات ضـرور      جنوب-غرب جنوب تا شمال-ها ، از شمال استقرار دانه جهت  -12ماده
   .باشد  ها مجاز می طراحی معماري آن

 .الزامی است  مروستبهره گیري از بادهاي مناسب در طراحی فضاهاي خصوصی و جمعی شهر  -13ماده

 .فضاهاي روشن و تیره الزامی است  استفاده از نور کافی به منظور ایجاد -15ماده

 .استفاده از نور جنوب در طراحی فضاهاي خصوصی و جمعی و خصوصی مجاز است  -16ماده
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   .استفاده از نور غرب در طراحی فضاهاي جمعی و خصوصی ممنوع می باشد  -17ماده
  ضوابط مربوط به اراضی منطقه مسکونی  -1- 4-1

  عملکردهاي مجاز در اراضی مسکونی - 1- 1- 1- 4
را در  هـا  جاورت اراضی مسکونی و نیاز آن به برخی از خدمات جانبی امکان احداث برخـی از کـاربري  ـ م1ماده

هاي مجاز از اراضی مسکونی با رعایـت ضـوابط و مقـررات هـر کـاربري مشـروط بـر اینکـه          استفاده. نماید آن مجاز می
  :موقعیت آن براساس طرح توسعه و عمران مشخص شده باشد شامل موارد ذیل است

  .جامع تفصیلی شهر مروستـ احداث واحدهاي مسکونی براساس ضوابط تراکم پیشنهادي طرح  الف
تزریقـات، مطـب   (مسـجد و حسـینیه، مؤسسـات درمـانی    : ي خدماتی مقیاس محله مثـل ها ـ احداث کاربري ب

، واحـدهاي  )کتابخانـه (، دفاتر وکالت، دفاتر مهندسی شخصی و اداري کوچک، واحـدهاي فرهنگـی  )پزشک، آزمایشگاه
، )ي کـودك و پـارك محلـه و زمـین بـازي کودکـان      هـا  پـارك (مذهبی و فضاهاي سـبز    آموزشی عمومی احداث ابنیه

دکـل  (، پارکینـگ عمـومی و تجهیـزات شـهري    ...)ی، تدریس خصوصی، آرایشـگاه و خیاط(خدماتیتجاري هاي  فعالیت
  .، زمین ورزشی)، کیوسک تلفنمخابرات

اي در اراضی مسکونی مشروط بـه رعایـت یکـی از مفـاد ذیـل       مجاز خدماتی محلهـ احداث عملکردهاي 2ماده
  :باشد می

  .ـ در مرکز خدماتی محله باشد الف
  .مترکمتر نباشد 12ـ در جوار معابر محلی به شرط آن که عرض معبر از  ب

ز در اراضـی  ي مجـا هـا  ي تعیین شـده بـه عنـوان کـاربري    ها ـ احداث هر نوع کاربري دیگر به جز کاربري3ماده
  .باشد مسکونی غیرمجاز می

  هاي مشروط  استفاده - 2- 1- 1- 4
گیرند فعالیتشان صرفاً بایستی در طبقه همکف  واحدهاي تجاري که در منطقه اراضی مسکونی قرار می -1ماده

 . باشد

درمواردي که واحدهاي تجاري و مشاغل خانگی در حوزه اراضی مسکونی احداث شود، بایسـتی فضـاي   -2ماده
  . راي سیستم دسترسی مستقیم به معابر و مجزا باشدمسکونی دا
 .ي خانگی مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیربط می باشدها ایجاد کارگاه-3ماده

  موارد استفاده غیرمجاز  - 3- 1- 1- 4
کـه بـا کـاربري مسـکونی      استقرار هرگونه کاربري در منطقه مسکونی به جز موارد قیـد شـده در فـوق    -1ماده

 . ممنوع است ها دامداري، مرغداري و سایر کاربري مغایرت داشته باشد همچون

اي  هـاي محلـه   احداث کلیه واحدهاي سرویس جزئی و کلی اتومبیل در اراضی این منطقه، جز پارکینگ -2ماده
  .ممنوع است
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  ضوابط تفکیک و ساخت و ساز - 4- 1- 1- 4
  قطعه ،حداکثر سطح اشغال و زیربنا در کل شهرحدنصاب تفکیک  - 1- 4- 1- 1- 4

 .مترمربع است 160، حداقل نصاب تفکیک زیاددر منطقه با تراکم  -1ماده

  .مترمربع است 250ـ در منطقه با تراکم متوسط، حداقل نصاب تفکیک 2ماده
  .مترمربع  است 350، حداقل نصاب تفکیککمـ در منطقه با تراکم 3ماده

شماره تراکمی ):2(جدول  بندي  درمنطقه    مروست شهر پیشنهادي 

  کم  متوسط  زیاد  تراکمیمنطقه بندي 

 50 60 60 )درصد(سطح اشغال زمین 
 50 60 100 )درصد( سقف تراکم ساختمانی مجاز
 طبقه 1 طبقه 1 طبقه2 میزان طبقات مجاز 

  
  )مترمربع( قطعه تفکیک حداقل

 
160   250   350  

  5/12  10  8  قطعه) عرض(حداکثر بر 

  
  .برابر عرض آن باشد 5/2قطعات نباید بیشتر از  طول -4ماده
هاي  عالوه بر قطعات مسکونی سایر کاربري ها ـ در تفکیک اراضی بیش از یک هکتار با توجه به میزان آن5ماده

سازي تهیـه شـده    بینی شود و براساس طرح آماده هاي تعیین شده طرح توسعه و عمران، پیش مورد نیاز براساس سرانه
خدماتی دراختیـار شـهرداري   ي ها کاربريبایست در کمیسیون ذیربط به تصویب رسانده شود، در این صورت سهم  می

  .گیرد قرار می
  .بندي پیشنهادي در تفکیک اراضی الزامی استـ به کارگیري ضوابط و معیارهاي گذر6ماده
  .گردد ـ حد نصاب تفکیک قطعات پس از رعایت برهاي اصالحی محاسبه می7ماده
  .ـ مساحت قطعه مسکونی شامل وسعتی است که در اسناد مالکیت آن قید شده است8ماده
  . هاي غیرتاریخی باید داراي دسترسی سواره باشند ـ کلیه قطعات مسکونی در بافت9ماده
ـ در تفکیک اراضی حفظ درختان الزامی است و چنانچه درختی قطع گردد براساس قـوانین مربوطـه و   10ماده

  .بایست اقدام شود ضوابط شهرداري مبنی بر گسترش فضاي سبز می
  .باشد بالمانع می ها ک مجدد آنـ تجمیع قطعات مسکونی و تفکی11ماده
ي مختلـف آن  ها هایی که خط مرز محدوده شهر و یا نقاط ممنوعه اعالم شده از حریم و یا طرح ـ پالك12ماده
تفکیک بر اساس ضـوابط  . باشد می کنند، براي قسمتی که داخل محدوده واقع شده و یا خارج نقاط ممنوعه  را قطع می

  .ع استو مقررات حوزه کاربري بالمان
تـر از حـد نصـاب     کوچـک خل محدوده هر یک از محالت، واحدهاي احداث شده موجود ـ چنانچه در دا13ماده

درصـد حـداقل نصـاب     10مشـروط بـه اینکـه مسـاحت آن از      تفکیک آن محله بوده و داراي سند ششدانگ نیز باشد
ضـوابط و مقـررات سـاختمانی شـامل      رلذا در خصوص سای.  تفکیک کم تر نباشد امکان دریافت پروانه خواهند داشت
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  .گردد می اقدامآن محله مطابق ضوابط ...تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و 
باشد، بـه قطعـات مجـاور    درصد حداقل نصاب تفکیک کم تر 10قطعات تفکیکی از چه مساحت  چنان: 1تبصره

  .گرددالحاق 
 قابل احداث ساختمان نباشد شهرداري موظـف  اي مستقالً ـ به هنگام تعریض گذرها اگر باقیمانده قطعه14ماده

  .است باقیمانده را خریداري و به مالکین مجاور به شرط تجمیع به قطعات مجاور بفروشد و یا براي خود نگه دارد
 . نشینی الزامی است در زمان تفکیک اراضی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به معابر در مورد عقب-15ماده 

 اراضی شـهري بایسـتی براسـاس قـانون نظـام مهندسـی و توسـط افـراد صـاحب صـالحیت          تفکیک -16ماده 
  .انجام گیرد شهرسازي

 منطقـه هاي مجاز در حوزه مسکونی با رعایت تراکم سـاختمانی و تعـداد طبقـات    ـ احداث سایرکاربري17ماده
  .باشد ي مربوطه مجاز میها مسکونی و ضوابط خاص کاربري

گیرد سطح فضـاي   هاي مجاز غیرمسکونی انجام می اراضی مسکونی استفاده منطقه در مواردي که در: 1 تبصره
در . رعایت گـردد ) هرکدام بیشتر است(، بایستی ضوابط حوزه مسکونی و یا ضوابط آن کاربريها باز در هر یک از پالك

رعایـت   )کدام کمتر اسـت هر (این موارد تراکم ساختمانی نیز بایستی برابر ضوابط حوزه مسکونی یا ضوابط آن کاربري
  . گردد

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 
 تفصیلی شهر مروست–طرح جامع                       اداره کل راه و شهرسازي استان یزد                                                                                             

 
 
 ضوابط و مقررات اجرایی  17  

تراکم:  1نقشه  بندي    مروستپیشنهادي  منطقه 
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  ها نحوه دسترسی - 2- 4- 1- 1- 4
 سلسله مراتب شبکه معابر و هماهنگی این دو با هم از اصول دسترسی در طرح جـامع  و کاربریهارعایت -1ماده

 .ر استشه تفصیلی

 .و یا حداکثر دسترسی اصلی محالت تغذیه شوند ها کوياز دسترسی  بایست می واحدهاي مسکونی-2ماده

و خیابانهـاي شـریانی   ) دسترسی اصـلی محـالت  (هاي محلی  دسترسی کاربریهاي محله از جمع کننده -3ماده
  .فرعی تأمین خواهد شد

از معـابر بـا    هـا  ها، کودکستان اي به استثناي مهدکودك اي و ناحیه ـ دسترسی به واحدهاي خدماتی محله4ماده
  .متر مجاز نیست 12عرض کمتر از 

چنانچه . رو به پارکینگ مجاز است ورودي ماشین مدخلـ از هر معبر فقط یک راه دسترسی به بنا و یک 5ماده
  .متر باشد داشته باشد 20 ها تواند دو در ورودي سواره که حداقل فاصله آن متر باشد می 30بر پالك بیش از 

  .به کلی ممنوع است ها سواره و پیاده در هر نوع کاربري در محل پخی اخذ دسترسی -6ماده 
  مسکونی در پالك بنا استقرارموقعیت  - 3- 4- 1- 1- 4

 .گردد میهاي موجود تعیین  دسترسیطول قطعه و موقعیت قرارگیري بنا در زمین با توجه به  -1ماده

 یـز در همـین امتـداد باشـد    و طول قطعه ندر صورتی که دسترسی به قطعه از شمال و یا جنوب قطعه  -2ماده
 .ساختمان طبق ضوابط و در ضلع شمالی زمین باید ساخته شود

ضوابط احداث غربی باشد، -و طول قطعه شرقیدر صورتیکه دسترسی به قطعه از شرق و یا غرب قطعه  -3ماده
. ایـد احـداث گـردد   بنا امکان نورگیري از ضلع جنوبی را ایجاب نماید، ساختمان طبق ضوابط و در ضلع شمالی زمین ب

  .صورت ساختمان باید در ضلع غربی ایجاد گردد در غیراین
الزامی بوده  ، حسن همجواري و عدم اشرافیتهاي مسکونی رعایت حقوق همسایگی دراحداث ساختمان-4ماده

 . و توجه به حداقل شرایط اقلیمی ضرورت کامل دارد

 .ش آفتاب واحدهاي مسکونی مجاور را کم کنداي باشد که شعاع تاب استقرار بنا باید به گونه-5ماده

 حداکثر ارتفاع مجاز - 4- 4- 1- 1- 4

متر و براي یک طبقه بـا   5حداکثر ارتفاع ساختمان در قطعات مسکونی یک طبقه با زیر زمین معادل  - 1ماده
 . باشد می) پناه وخرپشته بدون احتساب جان(متر 5/6 پیلوت معادل

بـدون  (متـر  10متر و براي دو طبقه با پیلوت  9حداکثر ارتفاع ساختمان مسکونی دو طبقه با زیرزمین  -2ماده 
 . باشد می) پناه و خرپشته احتساب جان

  . متر است سانتی 90پناه بام  حداکثر ارتفاع جان -3ماده 
. گـردد  به نمـی سطح پیلوتی اگر چنانچه براي پارکینگ ساخته شـوند بـه عنـوان سـطح مجـاز محاسـ       -4ماده 

  . سانتیمتر است 240 و حداکثر 220حداقل  زیر سقف حداکثر ارتفاع مجاز براي پیلوتی از کف پیلوت تا
 

  ضوابط مربوط به زیرزمین - 5- 4- 1- 1- 4
متر از کف معبـر عمـومی در صـورتی کـه بـه انبـاري، پارکینـگ و موتورخانـه          50/1ـ زیرزمین تا ارتفاع 1ماده
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تـر بـوده و    کممتر  3به عبارت دیگر ارتفاع زیرزمین نباید از . سوب نخواهد شداختصاص یابد جزء تراکم ساختمانی مح
  . متر، چنانچه در عمق انجام شود، بالمانع است 3ارتفاع بیش از  .سانتیمتر بیشتر باشد 20/1نورگیري آن نباید از 

 4کونی کمتـر از  هاي چند خانواري و نیز واحـدهاي مسـ   در مجموعه(فقط براي سرایداري  سطح پیلوتـ 2ماده
، )ربـع ممتر25 ختمانیبا ازاء هر واحد سا(مترمربع، پارکینگ 45، حداکثر )با تشخیص دایره ساختمانی شهرداري(واحد

ــه ازاء هــر واحــد مســکونی حــداکثر  (انبــاري  ــع 10ب ــاق تأسیســات)مترمرب ــه(، ات ــع،  15حــداکثر ) موتورخان مترمرب
مترمربع یـا بـه ازاء هـر     20(، فضاي دسترسی)مترمربع به ازاء هر واحد3حداکثر (، آسانسور)مترمربع15حداکثر (پله راه

  .گیرد تواند مورد استفاده قرار می می) مترمربع 5واحد 
غیرقابل تفکیک و حداکثر ارتفـاع مجـاز واحـد      و  بوده  از تراکم مجاز  واحد سرایداري خارج  مجاز   سطح: 1تبصره

  .متر می باشد 3سرایداري 
بعـالوه  ) مترمربع5/12(مترمربع با ازاء هر واحد، مجموع مساحت مفید 25پارکینگ ر از مساحت منظو: 2تبصره

  .باشد سطوح زیرپوشش رامپ و معابر دسترسی به آن می
  .گردد ـ مساحت مازاد بر موارد فوق جزء تراکم مسکونی محسوب می3ماده
  ).سطح اشغال(ساخت و ساز در همکف ـ حداکثر سطح زیرزمین برابر است با حداکثر میزان مجاز 4ماده
بـا کـف   سـانتیمتر  150ـ در شرایطی که شیب طبیعی و وضع موجودزمین موجب اختالف ارتفاع بیش از 5ماده

  .یابی شود حل راه 5کمیسیون ماده باشد، موضوع به صورت موردي در معبر 
 شهري سیماي و بناها استقرار نحوه معماري، مشرفیت، - 6- 4- 1- 1- 4

 مجاورت در که بناهایی کلیه مورد در مشرفیت لئمسا و بناها اشراف حریم به مربوط ضوابط رعایت -1ماده

 .است الزامی شوند، یم احداث قطعه یک

 در( خورشید تابش نحوه به توجه با .تاس الزامی قطعات در بنا احداث در اندازي سایه حریم رعایت-2ماده

7  از نبایستی )هجانپنا احتساب اب(  مالکیت قطعه یک جنوب در واقع بناي ارتفاع ،)مروست جغرافیایی عرض
 حداقل 10

 . نماید تجاوز شمالی مالکیت قطعه ساختمان مجاز بر از آن فاصله

 ضابطه رعایت عمومی بناهاي و تجاري مسکونی، جدید هاي عمجتم به مربوط تفکیکی هاي طرح در -1 تبصره

10 تا نسبت این افزایش پر بافت در کنلی. است الزامی فوق
 .است بالمانع  10

 قطعه دسترسی با آن دسترسی که جنوبی مالکیت قطعه یک مجاز ارتفاع مبناي محاسبه مالك -3ماده

 .بود خواهد مالکیت قطعه دو هاي دسترسی ارتفاع متوسط باشد، یم ارتفاع اختالف داراي آن شمالی مالکیت

مگر . احداث نمود مجاور مالکیت به مشرف تهویه یا پنجره توان نمی بنا خارجی سطوح از یک هیچ در -4ماده
ها  ها و گشودگی در این حالت پنجره باشد گرفته صورت نشینی عقب متر 5/2این که از حد مالکیت مجاور حداقل 

 مشابه مصالح و مات شیشه دیوار از استفاده با و بوده بازشو غیر صورت به مربوطه کف از متر 70/1بایستی تا ارتفاع 

  .گردند رویت قابل غیر نهاآ بیرون
 از مستقل دفترکار یا مجزا مسکونی واحد دو يها اقتا نورگیري خدماتی، و مسکونی هاي مجتمع در - 5ماده

 .باشد نمی مجاز طبقه یک در نورگیر یک
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 .است بالمانع شهرداري موافقت با ها پارك از مختلف بناهاي نورگیري -6ماده

 متر 20 از کمتر عرض با غربی -یشرق تقریباً جهت با معابر همجوار بناهاي بازشوها کلیه که است الزم -7ماده

 .متر از کف، با مصالح غیرشفاف پوشیده شوند 75/1 ارتفاع تا

 روبروي( گذر طرفین مالکیت قطعات از یکدیگر به مشرف پنجره دو بین فاصله که صورتی در -1 تبصره

 .نیست الزامی الذکر فوق پنجره ارتفاع محدودیت رعایت باشد، متر 35 از بیش )یکدیگر

 75/1 ارتفاع از بازشو پنجره نصب بیشتر و متر 20 عرض با جنوبی -یشمال تقریباً جهت با معابر در -8ماده
  .متري به باال بالمانع است

به منظور تامین دید مناسب وانتظام بصري وجلوگیري از  ها در معابر عمومی وخیابانها درکلیه پهنه -9ماده
کاهش فضاهاي باز شهري هر گونه احداث پیشامدگی در مجاورت معابر عمومی وخیابانها ممنوع می باشد واحداث 

ي ها بالکن صرفا در محوطه پالك گردد و فضاي نیمه باز با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمین تامین می
  .ي مربوطه ومسائل سازه اي مجاز می باشدها رعایت آیین نامهمسکونی با 
 . باشد احداث بنا در چند جبهه زمین در طبقات فوقانی مجاز نمی -10ماده

 متعارف ارتفاع با طبقه یک از بیش ها آن بناهاي که جدید هاي تفکیکی و سازي آماده هاي طرح در -11ماده

 )محرم( جانبی دید بدون آزاد فضاي یک که گیرد صورت نحوي به ها ساختمان جانمایی که شود می توصیه باشند،
  .دگرد تامین مسکونی واحدهاي از تعدادي براي

  
  گیري فضاهاي بدون دید نحوه شکل

 پله عنوان به مگر باشد یم ممنوع فوقانی طبقات دسترسی تأمین جهت آزاد فضاي در پله راه ایجاد -12ماده

  ساختمان ملی مقررات اساس بر و فرار
 هاي پالك( مالکیت قطعه شمالی بخش مجاز اشغال سطح محدوده در تنها جدید بناي استقرار -13ماده

 .باشد می مجاز )متعارف سطح با تفکیکی یا و موجود

 زیربناي سطح حداکثر .باشد می مجازدر بافتهاي قدیم شهر  ساخت طرف چند صورت به بنا احداث- 14ماده 
 درصد 50 حداقل استقرار به مشروط درصد 70 ساخت طرف دو بناهاي مورد در مقررات و ضوابط سایر رعایت با مجاز

 استقرار به مشروط درصد 80 ساخت طرف چهار و سه بناهاي و مالکیت قطعه شمالی بخش در مجاز اشغال سطح از

 غیر اضالع در بنا ارتفاع صورت این در .باشد می مالکیت قطعه شمالی بخش در مجاز اشغال سطح از درصد 40 حداقل

 نیز کولر نصب .باشد نمی مجاز ها قسمت این در بام انداز دست احداث وباشد  متر می 5/3حداکثر ) شمال سمت(یاصل

 .نباشد رویت قابل مجاور بناهاي حیاط سمت از که باشد نحوي به بایستی
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 و ساخت مورد ها آن قطعات از بخشی و تفکیک غربی -شرقی صورت به زمین که هایی محدوده در -1 تبصره
 در بنا احداث اندازي، سایه و شرفیتا لئمسا رعایت و مجاور قطعات در بنا استقرار نحوه به توجه با اند، هتگرف قرار ساز

 .است بالمانع مالکیت قطعه غربی یا شرقی بخش مجاز اشغال سطح حد

 بارعایت آن بناي ساخت امکان زمین، قطعه یک مجاور قطعات نامناسب تفکیک دلیل به چنانچه -15ماده

 ساختمانی پروانه مجاورداراي قطعات که صورتی در باشد، نداشته وجود مجاز درسطح اندازي سایه حریم و شرفیتا

 طبقه سقف ازروي متر3 حداقل میزان به نشینی عقب مجاور، مالکیت قطعات با فضاي طول به بایست می باشند،

 .پذیرد صورت همکف

 از بیشتر مالکیت، قطعه یک در)اشغال سطح(تساخ مجاز حد نامناسب، تفکیک دلیل به هچ چنان-16ماده

 باز فضاي محاذات به بایست می تر، بزرگ پالك در طبقه یک از بیش بناي ثاحدا براي باشد، مجاور هاي كپال طول

 .د پذیر صورت نشینی عقب متر 3 حداقل )کمتر طول با( مجاور مالکیت قطعات

 به مشروط ها بدنه سایر در ولی مجاز جنوب روبه نماي در نشینی، عقب فضاي در پنجره احداث -1 تبصره

 .باشد می طبقات کف از متر 170 تراز باالي در بازشو رعایت

 ذکر نشینی عقب باشد، زیرزمین روي طبقه دو یا پیلوت روي طبقه یک بنا، طبقات تعداد چه چنان -2 تبصره

 .پذیرد صورت متر 3 حداقل عمق به و مجاور مالکیت قطعات باز فضاي محاذات به بایستی شده

 ساخت مجاز بر از بایستی نشینی عقب میزان پیلوت، روي بیشتر و طبقه دو در بنا احداث صورت در -3 تبصره

  .گیرد انجام متر 3 حداقل عرض به تر طویل قطعه طول در و همجوار شمالی قطعه

  
میزان  نشینی عقب ساخت مازاد 3به  طول  ا  ب فوقانی مالکیت  طبقات  در   متر 

 حد از بیش مالکیت قطعه یک در ساخت مجاز سطح قطعات، نامناسب تفکیک دلیل به هچ چنان -4تبصره
نشینی به  و کمتر باشد، بایستی عقب متر 5/1 ساخت مازاد طول چه چنان باشد، همجوار مالکیت قطعه ساخت جازم

 3متر و کمتر از  5/1ر ب مازاد طول اضافه که صورتی در .گیرد صورت باز فضاي مجاور متر در ضلع 5/1  5/1میزان 
 بیش ساخت طول مازاد که صورتی در .پذیرد انجام متر 3 حداکثر و درجه 45 زاویه رعایت با متر باشد، ساخت و ساز 

  .شود اقدام بایستی 16بند با مطابق باشد، متر 3 از
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 حد آخرین(ن آسما خط اولویت ترتیب به اصلی، گذرهاي بدنه سیماي مطلوبیت به کمک منظور به -18ماده

 و شهرداري توسط بایست یم خصوص این در الزم تدابیر .باشند تراز هم بایستی ترجیحاً ها حیاط دیوار باالي حد و )ابن
  .گردد اتخاذ نظر مورد بناهاي معماري هاي حرط تأیید و تهیه زمان در

 .متر الزامی است 9/0 میزان به بام انداز دست ارتفاع رعایت -19ماده

با خط آسمان  بنا آسمان خطتراز نمودن  متر جهت هم 5/0 میزان به بام انداز دست ارتفاع اضافه -1 تبصره
 حداکثر جزء افزایش میزان این .است بالمانع عمومی فضاهاي و ها خیابان لبه هاي ساختمان در موجود همجوار هايبنا

 .شود رعایت بایستی اندازي سایه به مربوط ضوابط صورت هر در ولی شد نخواهد تلقی مجاز ارتفاع

 ایجاد جهت در تر مرتفع پناه جان احداث مجاز، حداکثر از کمتر طبقات تعداد با بنا احداث صورت در -2 تبصره

 .است بالمانع متر 2 میزان تا خلوت فضاي یک

 به دیواري با و بوده متر 3 حداقل بایستی بنا شمالی مرز از فاصله بام، در خواب بهار ایجاد صورت در-20ماده

  .دشو جدا بام سطح از متر 2 حداکثر ارتفاع

  
عقب بهارخواب نحوه  جهت ایجاد    نشینی 

نصب وسایل تهویه مطبوع، کولر، چیلر و غیره در بام به صورتی که از شوارع قابل رویت باشـد ممنـوع    -21ماده
  .است

در جبهه اي که قابل رویت نیست نصـب شـده و د رغیـر ایـن صـورت بایـد در        اینگونه تجهیزات باید: 1تبصره
  .فضاهاي محصور تعبیه گردد

نماسازي منطبق با معماري بومی و اقلیمـی منطقـه الزامـی بـوده و الزم اسـت در اسـتفاده از مصـالح        -22ماده
  .غیربومی پرهیز گردد

 

عقب اندازه نحوه  ا  ب همجوار  قطعات تفکیکی  در  هاي  نشینی 
ساخت  طول  ا مازاد  ب ازمتفاوت  حداکثر  5/1بیش   متر 3و 

 

عقب ا  نحوه  ب همجوار  قطعات تفکیکی  در  نشینی 
حداکثر  اندازه ساخت  طول  ا مازاد  ب متفاوت   5/1هاي 
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  هاي مسکونی  ضوابط مربوط به مجموعه - 7- 4- 1- 1- 4
واحـد برسـد، مجموعـه مسـکونی      سـه سکونی تعداد واحدهاي مسکونی احداث شده به چنانچه در یک پالك م

  .شود نامیده می
  : هاي مسکونی الزامی است عالوه بر ضوابط و مقررات ساختمانی حوزه مسکونی رعایت ضوابط زیر در مجموعه

بایـد در احـداث    مطابق ضـوابط عـام تراکمـی در سـطح شـهر      حداقل زیربناي مجاز واحدهاي مسکونی-1ماده
   .واحدها لحاظ شود

هاي مسکونی با کمتر از متوسط زیربناي واحـدهاي مسـکونی قیـد شـده مـورد       مجموعه چنانچه ایجاد: تبصره
  .قابل احداث خواهد بود 5کمیسیون ماده درخواست باشد به صورت موردي با تأیید 

بـام، پارکینـگ، حیـاط و اتـاق      پله، پشت راه(ـ هر واحد مسکونی باید دسترسی مستقیم به فضاهاي مشاع2ماده
  .داشته باشد) تأسیسات

وجـزء زیربنـا محاسـبه    .ي مسـکونی مجـاز مـی باشـد    هـا  احداث پیلوت بعنوان پارکینگ در مجموعـه  -1تبصره
  .گردد نمی

بینـی   پیشدر طبقه زیرزمین مترمربع 10براي هر واحد مسکونی یک انباري با سطح حداکثر  الزم استـ 3ماده
  .گردد

  .ـ تأمین یک واحد پارکینگ براي هر واحد مسکونی الزامی است4ماده
بینی شود، جـزء تـراکم    ـ سطح موردنیاز پارکینگ واحدهاي مسکونی چنانچه در همکف یا زیرزمین پیش5ماده

  .شود مجاز محسوب نمی
  .استسطح فضاي باز بالمانع % 20ـ استفاده از فضاي باز محوطه براي پارکینگ تا میزان 6ماده
  .ـ تفکیک واحدهاي مسکونی به شرط رعایت تراکم ساختمانی مجاز و سایر مقررات بالمانع است7ماده
ـ حداقل فاصله بلوکهاي ساختمانی در یک پالك و یا یک مجتمـع مسـکونی در جهـت شـمال و جنـوب      8ماده

 10ي شـرق و غـرب   ها حداقل فاصله از مجتمع. ستمساوي ارتفاع بلوك جنوبی ا hدر این حالت . باشد می3hبرابر 
  .شود متر تعیین می10متر و از هر یک از برهاي زمین نیز 

  نحوه محاسبه سطح زیربناي مفید مسکونی - 8- 4- 1- 1- 4
  .شود نحوه محاسبه زیربناي مفید ساختمان هاي مسکونی به شرح زیر تعیین می

ح ساخته شـده جـزء زیربنـاي مفیـد محسـوب      ـ به غیرازسطوح مجاز در زیرزمین و یا پیلوت، کلیه سطو1ماده
  .گردد می

ـ چنانچه بالکن احداث گردد بالکن هایی که سه طرف آن بسته باشد دو سوم زیربنا، دوطرف بسـته یـک   2ماده
  .گردد دوم زیربنا و سه طرف باز یک سوم زیر بنا محسوب می

  :گردد  موارد زیر جزء زیربناي مفید مسکونی محاسبه نمی -3ماده
هاي مسکونی آپارتمانی، واحد سرایداري جـزء   مترمربع سرایداري در پیلوت یا در زیرزمین در مجموعه 40 ـ الف

  .مشاعات محسوب شده و غیرقابل تفکیک است
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هـاي بـیش از    مسـاحت پـالك  % 2مترمربع و حداکثر  700هاي تا  مترمربع براي پالك15پله تا  ـ مساحت راه ب
  .در هر طبقه مترمربع در طبقات و خرپشته  700

  .مترمربع به ازاء هر واحد آسانسور در هر طبقه 3ـ مساحت آسانسور حداکثر  پ
  .مترمربع در پیلوت یا در زیرزمین 25ها به ازاء هر اتومبیل  ـ مساحت پارکینگ ت
  .مترمربع در زیرزمین یا پیلوت 10ها به ازاء هر انباري براي هر واحد مسکونی حداکثر  ـ مساحت انباري ث
مساحت پالك هاي بـیش  % 2مترمربع و حداکثر  700هاي تا  مترمربع براي پالك 15ـ مساحت موتورخانه تا  ج

  .مترمربع  700از 
  .مترمربع در پیلوت 5ـ مساحت گلخانه به ازاء هر واحد مسکونی حداکثر  ح

مترمربـع تعیـین    20گلخانه و بیشتر حداکثر سطح مجاز 4براي ساختمان هاي مسکونی با تعداد واحد: 1تبصره
  .شود می

مترمربـع و  6هـاي بهداشـتی،    مترمربع و بیشتر و نورگیر آشپزخانه و سرویس 12ـ مساحت نورگیرهاي اصلی  خ
  .بیشتر

  .شود جزء زیربنا محسوب نمیمترمربع و بیشتر 12با مساحتمساحت نورگیرهاي اصلی : 2تبصره 
  ضوابط پارکینگ واحدهاي مسکونی - 9- 4- 1- 1- 4

  .پارکینگ باید درنظر گرفته شود واحدـ به ازاء هر واحد مسکونی یک 1ماده
محوطه حیـاط  . ـ در واحدهاي حداکثر دو طبقه که داراي دسترسی سواره از حیاط به معبر اصلی هستند2ماده

مربوطـه   مساحت پارکینگ، به عنوان زیربنا محسوب و عوارض. باشد به عنوان تأمین یک واحد پارکینگ قابل قبول می
  .شود برابر مقررات اخذ می

مـورد  ) مترمربع و سطوح زیرپوشـش رامـپ و معـابر   15سطح مفید زیرپوشش پارکینگ (ـ سطح ناخالص3ماده
  .شود مترمربع در واحدهاي مسکونی تک واحدي و چند واحدي تعیین می 25هر پارکینگ  نیاز

  .باشد می% 15حداکثر شیب رامپ آن  متر و 40/2 کثرحدامتر و  25/2حداقل ارتفاع پارکینگ ـ 4ماده
ـ چنانچه مالکین زمین ها در حوزه استفاده از اراضی مسکونی درخواست احداث ساختمان براي فعالیـت  5ماده

هاي دفتر وکالت، مطب پزشکان، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر فنـی و مهندسـی را   
  .رکینگ براساس استفاده اداري منظور گرددبینی پا داشته باشند، پیش
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  خدماتی -تجاري  کاربري ضوابط مربوط به -2- 4-1
  هاي مجاز استفاده - 2-1- 1- 4

  :باشند باشند شامل موارد ذیل می ییی که در این منطقه مجاز به احداث مها کاربري
  .انتظامی وفرهنگی -اداري، تجاري کاربري 

  هاي مشروط استفاده - 2-2- 1- 4
  :واحدهاي تجاري محله اي 

قصابی، مرغ فروشی، سبزي و میوه فروشـی  و خـوارو بـار    : این واحدها شامل مغازه هاي مایحتاج عمومی نظیر 
حد اقـل مسـاحت هـر واحـد تجـاري بـا عملکـرد        . فروشی، تعمیرات کفش و سایر مایحتاج روزمره ي مردم می گردد

  .متر در نظر گرفته شده است4متر و حداقل عرض آن  20اي  محله
  :تجاري ناحیه واحد هاي 

بازرگـانی،  (ها، دفاتر بخش خصوصـی  ها، بانک هاي لوازم خانگی، لوازم الکتریکی فروشی، لوکس فروشی فروشگاه
هاي لباسشویی، کتابفروشی، کافه قنادي و قهوه خانـه و خـوراك پـزي هـاي عمـومی و و سـوپر        مغازه، ... ) خدماتی و

حـداقل مسـاحت هـر واحـد تجـاري بـا       . ال آن ها را شامل می گرددمارکت و لوازم خانگی و بهداشتی و دارویی و امث
  .متر است 4متر و حد اقل عرض آن  50اي  عملکرد ناحیه

  خدماتی شهر -منطقه تجاري
... ، شرکت هاي بیمـه و ... )بازرگانی، خدماتی و(که عمده فروشی هاي گوناگون، بانک ها، دفاتر بخش خصوصی

  .در آن استقرار خواهند یافت
  هاي ممنوع  استفاده - 2-3- 1- 4

 . هاي عمده  احداث انبارهاي دائمی و سردخانه

 . نماید آمیزي، آهنگري و سایر خدمات مربوط به اتومبیل که ایجاد آلودگی می صافکاري، رنگ

جـوار ایجـاد    هـاي هـم   سازي و سایر صنوفی که بـراي کـاربري   بري، تراشکاري، در و پنجره احداث نجاري، چوب
 . مزاحمت نماید

 ضی تجاري قررات تفکیک و ساختمان ارام - 2-4- 1- 4

 .گردد مترمربع تعیین می20حداقل مساحت هر واحد تجاري در مقیاس عملکردي محله  -1ماده

  .باشد متر مربع می 50 ناحیهحداقل تفکیک قطعات تجاري در مقیاس عملکردي  -2ماده
  .باشد مربع میمتر  100حداقل تفکیک قطعات تجاري در مقیاس عملکردي شهر باالي  -3ماده

و در سـایر   متر مربع پارکینگ در بر معبر در نظر گرفته شـود 25براي هر واحد تجاري در سطح محله : 1تبصره
  .است مطابق ضوابط عام پارکینگپارکینگ  رعایتمقیاس هاي عملکردي 

حـداکثر کرسـی   . متـر بـراي واحـدهاي تجـاري الزامـی اسـت       5متـر و عمـق    4ـ رعایت حداقل عرض 4ماده 
  .شود متر پیشنهاد می سانتی100واحدهاي تجاري

متـر از معبـر مجـاور در داخـل      سـانتی 120تعبیه پلّه براي دسترسی به کف واحدهاي تجاري با ارتفاع: 1تبصره
  .باید منظور شود پالك می
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متـر  3و در طبقـات فوقـانی   ) مفیـد (متـر  5ارتفاع واحدهاي تجاري در طبقـه همکـف معـادل    حداکثر ـ 5ماده
توان در طبقه همکف به شرط تأمین دسترسی از داخل مغازه نسبت به احداث نـیم طبقـه    ضمناً می. شود د میپیشنها

  .اقدام نمود
  .متر باشد 50/2طبقه  ـ احداث نیم طبقه در همکف باید به شکلی باشد که حداقل ارتفاع زیر نیم6ماده
  .باشد ل مغازه در همکف مینیم طبقه داخل واحد تجاري برابر یک سوم طو طولـ حداکثر 7ماده
گـردد، ولـی    ـ احداث نیم طبقه فقط در طبقه همکف مجاز بوده و جزء تراکم سـاختمانی محسـوب نمـی   8ماده

  . آید جزء زیربنا به حساب می
داده شـده  در بخـش معـابر  در حین تفکیک بایستی عرض معابر و همچنین پخ بر طبق ضوابطی کـه   :توضیح 

  .است، رعایت شود
  )پاساژ (مرکز تجاري متمرکز اث ضوابط احد - 2-5- 1- 4

  .تواند مورد استفاده تجاري واقع شود هاي تجاري تمام تراکم مجاز می ـ در مجموعه1ماده
. مترمربـع کمتـر باشـد   20ـ حد نصاب تفکیک واحدهاي تجـاري در مجموعـه تجـاري متمرکـز نبایـد از      2ماده

  .متر درنظر گرفته شود 4مشروط به این که حداقل عرض 
متـر پیشـنهاد    5/2متر و در طبقات  3حداقل عرض راهرو بین دو واحد تجاري مقابل در طبقه همکف ـ 3ماده

  .گردد می
متـر   3و در طبقـات فوقـانی   ) مفیـد (متـر   5/3ـ رعایت ارتفاع واحدهاي تجاري در طبقه همکف معـادل  4ماده
ازه نسبت به احداث نیم طبقـه اقـدام   توان در طبقه همکف به شرط تأمین دسترسی از داخل مغ ضمناً می. الزامی است

  .نمود
  .متر باشد 50/2احداث نیم طبقه در همکف باید به شکلی باشد که حداقل ارتفاع زیر نیم طبقه : 1تبصره
  .باشد نیم طبقه داخل واحد تجاري برابر یک سوم طول مغازه در همکف میحداکثر طول : 2تبصره

  .سرویس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی است واحد تجاري احداث یک 10ـ به ازاي هر 5ماده
  .مالک و متولی احداث سرویس بهداشتی، مالکین واحدهاي تجاري خواهند بود: 1تبصره 

متر درنظر گرفتـه شـود    5/1متر و به صورت دو شیب  2پله به صورت یک طرف شیب حداقل  ـ عرض راه6ماده
  .متر فاصله داشته باشد 30نباید از  ها از دورترین واحد تجاري ضمناً محل پله

  .طبقه الزامی است 4هاي بیش از  ـ احداث پله فرار و آسانسور براي مجموعه7ماده
ـ احداث زیرزمین در طبقات متعدد به هر میزان صرفاً جهت تأمین پارکینگ، اتـاق تأسیسـات و بارانـداز    8ماده

  باشد وانبار مجاز می
  .شود درصد مساحت پالك تعیین می 80ه همکف معادل ـ حداکثر سطح اشغال در طبق9ماده
هاي تجاري الزامـی   نامه مربوط به دسترسی معلولین جسمی وحرکتی درطرح مجموعه کلیه موارد آیین-10ماده

  .است
ـ به غیر از سطح اختصاص یافته به پارکینگ و اتاق تأسیسات در زیرزمین کلیه سطوح ساخته شـده در  11ماده
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  .مکف و فوقانی به عنوان سطح زیربنا و جرء تراکم محسوب خواهد شدهزیرزمین،  اتطبق
  .متر در سه طبقه مجاز است 12درصد تا ارتفاع  200ـ حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در این اراضی 12ماده
ـ در اراضی تجاري متمرکز درصدهاي مجـاز تـراکم زیربنـا پـس از رعایـت برهـاي اصـالحی محاسـبه         13ماده

  .گردد می
 اصـلی و فرعـی   بایستی از طریـق شـبکه عبـور و مـرور     هاي تجاري می دسترسی این قطعات در راسته-14هماد

 . وسایل نقلیه تنظیم گردد

 800متر مربـع و عملکـرد شـهري     400حداقل مساحت زمین براي ساخت پاساز با عملکرد ناحیه اي-15ماده 
  .متر مربع تعیین می گردد

و عـرض   متـر  35معابر و خیابان هاي اصلی از بـر خیابـان، حـداقل    یه عمق مجتمع هاي تجاري حاش-16ماده
  .عمق تعیین می گردد 3/1ها معادل  آن

  ضوابط پارکینگ در واحدهاي تجاري  - 2-6- 1- 4
متر مازاد بـر   100متر زیربنا یک واحد پارکینگ و به ازاي هر  50تا  به ازاي هر واحد تجاريالزم است  -1ماده

 . در نظر گرفته شودمتر یک واحد پارکینگ  50

در صورت عدم تامین پارکینگ الزم براي مجتمع هاي تجاري و پاساژها در پالك می بایست پارکینگ  -2ماده
 .الزم در زمینی در نزدیکی پالك تجاري احداث و در اختیار شهرداري قرار گیرد

پارکینـگ براسـاس تعرفـه    در تجدید بناي واحدهاي تجاري و تجدید پروانه ساختمانی، عوارض حذف  - 3ماده
گردد، شهرداري بایستی به ازاء دریافـت   مترمربع محاسبه و دریافت می 25مربوطه و براي هر واحد پارکینگ به میزان 

 .عوارض مذکور، نسبت به احداث پارکینگ عمومی در مناطق تجاري اقدام نماید

وم تعداد پارکینگ مـورد نیـاز بایـد    هاي ناشی از سطح زمین، حداقل دو س در صورت وجود محدودیت: 1تبصره
بـراي ایجـاد پارکینـگ عمـومی بایـد       صرفا تأمین گردد و براي یک سوم باقیماندة قیمت زمین پارکینگ به شهرداري

  . پرداخت گردد
  کشاورزي و باغات ضوابط مربوط به کاربري -3- 4-1

ن حفـظ کـاربري اراضـی    قـانو (قـوانین جـاري  شود که طبق  ـ باغ و زمین زراعتی به زمین هایی گفته می1ماده
رعایـت قـوانین و    .گـردد  اعالم مـی  وتشخیص  )زراعی و باغات، قانون گسترش فضاي سبز شهرها، قانون زمین شهري

  .دستورالعمل هاي مربوطه در خصوص حفظ باغات و اراضی کشاورزي و عدم تغییر کاربري الزامی است
  . قانون زمین شهري انجام خواهد شد 14اده ـ هر نوع تفکیک در این اراضی براساس دستورالعمل م2ماده

  آموزشی کاربريضوابط مربوط به  - 4- 4-1
  هاي مجاز استفاده - 4-1- 1- 4

کلیه واحدهاي آموزشی رسمی زیر پوشش وزارت آموزش و پرورش از مقطع پـیش دبسـتانی تـا پایـان      -1ماده
  .هاي تحت پوشش سازمان بهزیستی دوره متوسطه و همچنین مهدکودك

  هاي مشروط استفاده - 4-2- 1- 4
واحدهاي آموزش غیرانتفاعی مقاطع یادشده با تأیید اداره آموزش و پرورش و واحدهاي آموزش فنـی و   -1ماده
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  .اي وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی در صورت تأیید و نیاز نداشتن آموزش و پرورش حرفه
بط فضـاهاي  احداث زمین ها و سالن هاي ورزشی مربوط به آموزش و پرورش مشـروط بـه رعایـت ضـوا    -2ماده

و تجهیـزات مـرتبط بـه     سیساتأت سایر  خوابگاه دانش آموزي وتوان  میهمچنین در این اراضی  .ورزشی بالمانع است
  .احداث کرد آموزش و پرورش را مشروط به رعایت ضوابط و مقررات آنها

  هاي ممنوع استفاده - 4-3- 1- 4
  . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده-1ماده

 ث ساختمانضوابط تفکیک زمین و احدا - 4-4- 1- 4

مهدکودك ، دبسـتان ، راهنمـایی ،   (ـ کاربري آموزشی شامل فضاهاي آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی  1 ماده
  .باشد  می) دبیرستان و پیش دانشگاهی ، هنرستان و مراکز کار و دانش ، مراکز استثنایی 

سـاز داخلـی   حدنصـاب تفکیـک، سـطح اشـغال و تـراکم در قطعـات آموزشـی و ضـوابط سـاخت و          ــ   2 ماده
  .ها مطابق ضوابط سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس خواهد بود ساختمان

  .باشد متر مجاز نمی 8کمتر از به معابر مساوي وواحدهاي آموزشی  ورودي ـ احداث 3 ماده
کودکسـتان ، دبسـتان ، مدرسـه راهنمـائی ،     (ـ تأمین پارکینگ اتومبیـل در محوطـه مراکـز آموزشـی      4 ماده

 . اکیداً ممنوع است) دبیرستان و هنرستان

احداث پارکینگ براي کلیه واحدهاي آموزشی عمومی با رعایت شرایط مندرج در هر نوع از واحـدهاي  : 1تبصره
آمـوزان و حیـاط    دسترسی جداگانـه و بـا ورودي مسـتقل از ورودي دانـش     مذکور به صورت روباز و یا مسقف با تأمین

  . مدرسه الزامی بوده و جزو زیربناي مفید محسوب نخواهد شد
  :الزامی است جدید واحدهاي آموزشی جانماییـ رعایت حرایم ذیل به هنگام  5 ماده

  متر  250آهن،  ـ حداقل فاصله با راه
  متر 150فربري تا شعاع  ، هاي مسا ـ حداقل فاصله با پایانه

  متر  150، 2و 1ـ حداقل فاصله تا خیابانهاي شریانی درجه 
  متر 200آب هاي شهر،  و پس ها  کننده مثل محل تجمع زباله ـ حداقل فاصله با مسیرهاي آلوده

  متر  150ـ حداقل فاصله با بیمارستان                                  
  متر 500                                    انآرامستـ حداقل فاصله با 

  متر 150بنزین                                  ـ حداقل فاصله تا پمپ
  متر 250نشانی                        ـ حداقل فاصله تا ایستگاه آتش

  متر  150ظامی                             ـ حداقل فاصله با مراکز انت
  همجواري مدارس دخترانه با زمینهاي ورزشی روبازـ عدم 
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  ضوابط دسترسی ها - 4-5- 1- 4
  .دسترسی واحدهاي آموزشی داراي محدودیت هاي به شرح زیر می باشد -ماده یک

شماره کاربري آموزشی ):3(جدول  در  دسترسیها  به  مربوط  مقررات  و    ضوابط 
  ضوابط دسترسی  مقطع

  متر مجاز نیست 16متر و بیشتر از  8خیابان هاي کمتر از  ورودي بهاحداث   کودکستان
  .متر مجاز نیست 20متر و بیشتراز  12خیابان هاي کمتر از  ورودي بهاحداث   دبستان

  .متر مجاز نیست 24متر و بیشتر از  16خیابان هاي کمتر از  ورودي بهاحداث   مدرسه راهنمایی
  .باشد متر مجاز نمی 30متر و بیشتر از  20خیابان هاي کمتراز  ورودي بهاحداث   دبیرستان

  
  .ه و نزدیک ترین تقاطع الزامی استفواصل زیر بین ورودي مدرسرعایت -2ماده 

شماره تقاطع ):4(جدول  ترین  نزدیک  و  بین ورودي مدرسه    فواصل 

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

  متر 10  متر 25  2شریانی درجه 

  متر 4  متر 4  محلی

 
  فن آوري تحقیقات و آموزش،  ضوابط مربوط به کاربري -5- 4-1

  هاي مجاز استفاده - 1- 5- 1- 4
احـداث مراکـز آمـوزش عـالی در      .صرفاً براي کاربري آموزش عالی مجاز اسـت ها  استفاده از این زمین -1ماده 

. سـراهاي مقـدماتی و پیشـرفته     ها، مدارس عالی، حوزه علمیه، دانش ها، دانشکده دانشگاه: مقاطع باالتر از دیپلم شامل
 . باشد  مجاز می... اي ، آموزشگاه بهیاري، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور و  مراکز آموزش فنی و حرفه

  هاي مشروط استفاده - 2- 5- 1- 4
هـاي   راي مراکز آموزشی و دانشجویان از قبیل سالناحداث خوابگاه، تأسیسات رفاهی و خدماتی، صرفاً ب -1ماده

، سرایداري، سـالن و  ، واحدهاي انتظامی، بناهاي اداري، خوابگاه دانشجویان و اساتید، سلف سرویسنمایش و سخنرانی
، فضاي سبز اختصاصی براي دانشجویان و کارکنان، مهـدکودك بـراي پرسـنل و دانشـجویان، تأسیسـات      زمین ورزش

  باشد زیربنایی آزمایشگاه، کارگاه و مراکز درمانی مجاز می
 هاي ممنوع  ستفادها - 3- 5- 1- 4

  .هر نوع کاربري به جز موارد یادشده-1ماده
  ضوابط تفکیک زمین و احداث ساختمان - 4- 5- 1- 4

  .درصد است 35براي مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی مجاز ساختمانی حداکثر سطح اشغال ـ  1 ماده
  .هاي دانشجویی الزامی است  ضوابط و مقررات کاربري مسکونی براي خوابگاهـ رعایت تمامی  2 ماده
 . ها باید تأمین شود گیري از نور و تهویه طبیعی و مستقیم براي فضاهاي اصلی و کالس بهرهشرایط ـ 3 ماده

  .واحدهاي آموزشی نباید به واحدهاي مسکونی مجاور اشراف داشته باشندـ  4 ماده
 10/03/89صوبه مقدار سرانه زمین مـورد نیـاز مؤسسـات آمـوزش عـالی در جلسـه مـورخ        بر اساس مـ 5 ماده

  :شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران
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مترمربع و چنانچه خوابگاههاي دانشجویی و کوي اساتید درون دانشگاه باشد این سرانه  70به ازاي هر دانشجو 
  .مترمربع افزایش می یابد 105به 

هاي دانشجویی و منازل سازمانی بنا به تشـخیص شـوراي گسـترش آمـوزش      در مواردي که خوابگاه -1تبصره 
  .مترمربع اضافه خواهد شد 50هاي یادشده  بینی شود به سرانه عالی در داخل محوطه دانشگاه پیش

تنـد و   هـاي  هاي یادشده با در نظر گرفتن شرایط خاص زمین از لحاظ وجود حرایم، یـا شـیب   سرانه -2تبصره 
درصـد قابـل افـزایش یـا      20نظایر آن یا وجود محدودیت در واگذاري زمین به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازي تا 

  .کاهش است
هـاي   هاي مورد نیاز براي مزارع نمونـه و تحقیقـاتی دانشـکده    هاي موضوع این بند شامل زمین سرانه -3تبصره 

 .کشاورزي و منابع طبیعی و دامپزشکی نیست

یابد، تا زمانی که به اشغال سـاختمان درنیامـده    هاي این مصوبه تخصیص می سطوحی که مطابق سرانهـ 6 ماده
 .باید متناسب با برنامه اجرایی پروژه به زیر پوشش فضاي سبز درآید

بایـد بـه تأییـد    گردنـد،   آموزش عالی که به صورت مجتمع طراحی مـی  جانمایی و محدوده واحدهاي ـ 6 ماده
  .برسد 5ه ماد کمیسیون

شامل مـوارد  هستند احداث  مجاز به هایی که در مجاورت کاربري آموزش، تحقیقات و فناوري ـ کاربري 8 ماده
  : باشد ذیل می

  ـ مراکز فرهنگی ـ هنري 
  ـ فضاهاي ورزشی 

  ـ فضاهاي سبز
شماره کاربري  ):5(جدول  در  ساختمان  مقررات اجرایی  و  فناوريضوابط  و  تحقیقات    آموزش، 

  مقیاس کارکرد                  
  مشخصات

دانشگاه ها و مراکز آموزشی بعد از 
  دبیرستان

  مترمربع 100000  )مترمربع( حدنصاب تفکیک
  درصد 35  )درصد(سطح اشغال 

  طبقه سه  تعداد طبقات
  

  درمانی ضوابط مربوط به کاربري -6- 4-1
  هاي مجاز استفاده - 6-1- 1- 4

بیمارسـتان، مراکـز انتقـال خـون ،     : ي درمانی از قبیل ها این اراضی شامل کلیه فعالیت: مراکز درمانی -1ماده
ژانس، مراکـز تنظـیم خـانواده، مراکـز           اور مرکز ،پزشکان  مجتمع ،تخصصی   و کلینیک  مطبمراکز بهداشت ، درمانگاه 

،  پزشـکی  هـا  روانپزشکی و ترك اعتیاد، آسایشگاه روانی ، نوانخانه و پرورشگاه،خانه سالمندان، شیر خوارگاه، آزمایشگاه
  ینیـک و کل  مرکـز تزریقـات و پانسـمان، مطـب    داروخانـه،   ،سازي البراتوار دندانمرکز دیالیز،  ،رادیولوژي ، فیزیوتراپی 

   .می باشد ...از قبیل مراکز مشاوره روانی وو سایر عملکردهاي مرتبط به امور درمانی تخصصی 
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 هاي مشروط استفاده - 6-2- 1- 4

ندان در صورت تأیید و اعـالم  مهاي سال هر نوع واحد درمانی متعلق به بخش خصوصی و همچنین خانه -1ماده
  .پزشکیعدم نیاز مراجع مسئول در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

هـایی کـه بـه سـاختمان      احداث سـاختمان آموزشـی ماننـد آموزشـگاه پرسـتاري و بهیـاري در زمـین        -2ماده
درصد سطح کل زمین در مجاورت ساختمان بیمارستان مجاز اسـت و تعـداد    10بیمارستان اختصاص دارد حداکثر تا 

 .طرح مصوب داردطبقات آن بستگی به نوع استفاده، عملکرد، ظرفیت ساختمان و پیشنهادات 

هـم چنـین در ایـن    . است  شده استفاده از اراضی درمانی ، براي ایجاد واحدهاي درمانی در نظر گرفته -3ماده
فضاي سبز، تأسیسات و تجهیـزات شـهري   همچون  هاي هاي درمانی پیشگفته ، کاربري اراضی عالوه بر احداث کاربري

  .باشد پذیر می نیز امکان پست ترانسفورماتور و منبع آب: مانند
 هاي ممنوع استفاده - 6-3- 1- 4

همچنین مراکز نگهداري بیماران روانی و بیماران امـراض واگیـر و   . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده-1ماده 
  .هاي این حوزه غیرمجاز است مسري در زمین

  ضوابط تفکیک زمین و احداث ساختمان - 6-4- 1- 4
هـاي معمـاري و    آمـوزش پزشـکی در تهیـه نقشـه    رعایت ضوابط و مقررات وزارت بهداشـت، درمـان و    -1ماده 

  .الذکر باید به تأئید دفترفنی دانشگاه علوم پزشکی یزد برسد هاي فوق نقشه. تأسیساتی مراکز درمانی الزامی خواهد بود
رسـیده و در  سازمان مجري طرح ید أیبهداشتی باید به ت هاي ساختمانهاي معماري و تأسیساتی  نقشه -2ماده 

   ضروري استسازمان مجري طرح  مستمرحین اجرا نیز نظارت 
براي حفاظت در برابر سروصداي ناشی از عبور و مرور وسایل نقلیه و سـایر مسـائل ایمنـی، سـاختمان      -3ماده 

له مجـاور زمـین فاصـ    )شریان هـاي اصـلی  ( هاي ارتباطی اصلی متر از حریم شبکه 10ها باید حداقل  اصلی بیمارستان
  .داشته باشد

  .باشد درصد می 60ها  مترمربع و حداکثر سطح اشغال آن 500حدنصاب تفکیک مراکز بهداشتی  -4ماده 
معـابر  (متـر از بـر مشـرف بـه گـذر و دسترسـی        5نشینی به میزان حداقل  ـ در احداث ساختمان عقب 5 ماده

  .گردد ضاي باز محسوب میمساحت این قطعه جزء ف. جهت پارکینگ وسایط نقلیه الزامی است)محلی
  .سطح پارکینگ خودروهاي مراجعان باید در خارج از محوطه و زمین مراکز درمانی تأمین گرددـ  6 ماده

: و همجواري هـاي نامناسـب آن ماننـد    . همجواري هاي مناسب مراکز بهداشتی و درمانی الزامی است -7ماده 
هم چنـین  . و تاسیسات و تجهیزات شهري ممنوع می باشد  کارگاه هاي صنعتی و مشاغل مزاحم ، زمین هاي ورزشی

  .   باید از حریم خیابان ها با ایجاد فضاي سبز فاصله داشته باشد
  . باشد مترمربع می 7000تخت  100حداقل مساحت زیربنا براي بیمارستان به ازاي هر  - 8 ماده
تعبیـه تأسیسـات ایمنـی از قبیـل خـروج      رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلولین و همچنین احـداث و  ـ 9 ماده

  . الزامی است …اضطراري، تأسیسات اطفاء حریق و 
احداث پیلوت براي پارکینگ خودروهاي درمانی مانند آمبوالنس و غیره، قسـمت اطالعـات و سـایر     ـ 11 ماده

  .هاي مربوط به بهداشت و درمان مجاز است استفاده
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  .است الزامی ساختماننشانی براي احداث  سازمان آتش تأیید دریافترعایت موارد ایمنی و  ـ 12 ماده
هـاي بسـتري، معاینـه و فضـاهاي اداري و      هاي درمانی استفاده از نور طبیعی براي اتاق ساختماندر  ـ 13 ماده

  .پرتردد اصلی الزامی است
  :ـ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي این کاربري در ادامه ارائه شده است 14ماده

ها بنا به صالحدید وزارت بهداشت و درمان  ها و زایشگاه افزایش ارتفاع و تراکم ساختمانی بیمارستان :1 تبصره 
و آموزش پزشکی و موافقت شهرداري صرفاً در قطعات تعیین شده براي بیمارستان با رعایت ضـوابط و مقـررات مجـاز    

  . باشد می
  .م و طبقات مجاز به شرح جدول زیر استحدنصاب تفکیک، حداکثر سطح اشغال، تراک -13ماده

شماره کاربري درمانی ):6(جدول  در  ساختمان  مقررات اجرایی  و    ضوابط 
  مقیاس کارکرد                  

  )شهر(  )ناحیه(  )محله(  مشخصات

  مترمربع 2500  مترمربع 750  مترمربع 150  )مترمربع(مساحت کل 
  درصد 55  درصد 60  درصد100همجواري تا حسن ضمن رعایت   )درصد(سطح اشغال 

  درصد 110  درصد 120  درصد100  )درصد( تراکم
  دو طبقه  دو طبقه  یک طبقه  تعداد طبقات

 
  هنريفرهنگی و  کاربري ضوابط مربوط به  - 7- 4-1

  هاي مجاز استفاده -1- 7- 1- 4
، هـا، سـینما   ، موزهعمومیي ها  کتابخانه: می اراضی واحدهاي فرهنگی از قبیلاراضی فرهنگی شامل تما -1ماده

کودکـان و   ي پـرورش فکـري  هـا  ، کـانون هنري فرهنگی يها نمایشگاهسرا، ، فرهنگ، مراکز تاریخی و آثار باستانیتئاتر
هر نوع فعالیـت   وخانه فرهنگ ، ي کنسرت، خانه جوانان و مشاهیر، سالن اجتماعات ، مقبره مشاهیرها ، سالننوجوانان
  .ارشاد اسالمی رسیده باشددیگري که به تأیید وزارت فرهنگ وفرهنگی 

 هاي مشروط استفاده - 2- 7- 1- 4

میـوه و اغذیـه،   هاي فضایی، احداث واحـدهاي فـروش آب   هاي مازاد بر نیازمندي در صورت وجود زمین -1ماده
التحریـر، فـروش آثـار    فروشگاه اشیا سنتی، فروش عکس و کتاب، فروش نوار ویدئو و نوار کاست، کلوپ ویـدئو، لـوازم   

هنري و تابلو، رستوران، چایخانه و همچنین احداث پارکینگ براي مراجعین با تصویب سازمان مجري طـرح، حـداکثر   
  .در پنج درصد مساحت زیربناي طبقه همکف مجاز است

 هاي ممنوع استفاده - 3- 7- 1- 4

  . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده -1ماده
  نضوابط تفکیک زمین و احداث ساختما - 4- 7- 1- 4

ها، براي امکان صدور پروانه سـاختمانی ایـن امـاکن انجـام      با توجه به تنوع و گوناگونی این نوع فعالیت -1ماده
هاي مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراجع مسئول به منظـور دریافـت ضـوابط و     هاي الزم با بخش هماهنگی

راضی مطـابق معیارهـا و ضـوابط وزارت فرهنـگ و ارشـاد      مقررات ساختمانی در این الکن . ها الزامی است دستورالعمل
 . اسالمی و سازمان میراث فرهنگی خواهد بود
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  .درصد است 40 کاربري فرهنگی و هنريبراي مجاز ساختمانی حداکثر سطح اشغال ـ  2 ماده
  .طبقه می باشد 2درصد و حداکثر تعداد طبقات مجاز  80حداکثر تراکم مجاز  -3ماده 
متر از بر مشرف به گـذر دسترسـی در اراضـی بـا      5نشینی به میزان حداقل  ـ در احداث ساختمان عقب 4ماده

  .گردد میمساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب . کاربري فرهنگی جهت پارکینگ وسایط نقلیه الزامی است
طرح تفصیلی کمتـر از  متر براي کاربریهاي فرهنگی که مساحت قطعه آن در  5نشینی به میزان  عقب:  1تبصره

  .مترمربع است الزامی نیست 500
چنین احـداث و تعبیـه تأسیسـات ایمنـی از قبیـل خـروج        رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلولین و همـ 5ماده

  .  الزامی است …اضطراري، تأسیسات اطفاء حریق و 
انی اسـت و جـزو سـطح زیربنـا     احداث پیلوت و زیرزمین براي تأمین پارکینـگ، پناهگـاه، انبـار و بایگـ     ـ6ماده

 .شود محسوب نمی

ـ (فرهنگی، تأمین نور و تهویه مستقیم براي فضـاهاي اصـلی    هاي ساختماندر استقرار  ـ7ماده غیـر از سـالن   ه ب
 .باید رعایت شود) ...نمایش، سالن اجتماعات، و اتاق سمینار و

  .است الزامی ساختماننشانی براي احداث  آتش تأیید دریافترعایت موارد ایمنی و  ـ8ماده
  .شودنیم طبقه جزء تراکم محسوب نمی هاآمفی تئاترسالن هاي اجتماعات و ـ در  - 9ماده

شماره کاربري  ):7(جدول  در  ساختمان  مقررات اجرایی  و    فرهنگی هنريضوابط 
  مقیاس کارکرد                  

  )شهر(  )ناحیه(  )محله(  مشخصات

  مترمربع 2500  مترمربع 500  مترمربع 250  )مترمربع( حدنصاب تفکیک
  درصد 40  درصد 50  درصد 60  )درصد(سطح اشغال 

  درصد 80  درصد 100  درصد 60  )درصد(تراکم 
  دو طبقه  دو طبقه  یک طبقه  تعداد طبقات

 
  مذهبی ضوابط مربوط به کاربري - 8- 4-1

  هاي مجاز استفاده - 8-1- 1- 4
، سـقاخانه  زاده ، حسینیه ، تکیه ، مصلی ، مهدیـه ،  مسجد، امام: هم چون  اراضی مذهبی شامل اماکنی -1ماده

   .است... و ها اماکن مذهبی اقلیتو  کنیسه ،کلیسا فاطمیه، زینبیه، 
 هاي مشروط استفاده - 8-2- 1- 4

 .یک واحد مسکونی متعارف براي خادم مسجد -1ماده

 و) و نـه حسـینیه  (براي مسـاجد   حداث واحد تجاري حداکثر معادل هفت درصد مساحت قطعه زمین ا-2ماده
هاي قابل رویت عملکرد تجـاري نبایـد بـر فـرم سـاختمان       بخش. ، مجاز استمشروط به رعایت ضوابط کاربري تجاري

  .مذهبی و معناي حاصل از آن خدشه وارد کند
هـاي فضـایی، احـداث پارکینـگ عمـومی، کتابخانـه و        هاي مـازاد بـر نیازمنـدي    در صورت وجود زمین -3ماده

هاي آموزشی، در صورت تصویب سازمان مجري طرح، حداکثر در پنج درصد مسـاحت زیربنـاي طبقـه همکـف      السک
  .مجاز است
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 هاي ممنوع استفاده - 8-3- 1- 4

  . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده -1ماده
  ضوابط تفکیک زمین و احداث ساختمان - 8-4- 1- 4

 و خواهـد بـود   ه اوقـاف و امـور خیریـه   ادارمقررات ساختمانی در این اراضی مطابق معیارها و ضـوابط   -1 ماده
صدور پروانه ساختمان پس از تأیید نقشه اماکن مذهبی توسط سازمان حج و امورخیریه با رعایت ضوابط بـاال بالمـانع   

  .است
مصال با توجه به عملکرد شهري، ابعاد و مساحت آن بایـد بـه صـورت     در خصوص جانمایی و محدوده -1تبصره

  .گیري شود مراجع مسئول و کمیسیون ماده پنج تصمیم توسطمجزا 
چنین احـداث و تعبیـه تأسیسـات ایمنـی از قبیـل خـروج        رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلولین و همـ 2ماده

  .  الزامی است …اضطراري، تأسیسات اطفاء حریق و 
ذر دسترسـی در اراضـی بـا    متر از بر مشرف بـه گـ   5نشینی به میزان حداقل  ـ در احداث ساختمان عقب3ماده

  .گردد میمساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب . کاربري مذهبی جهت پارکینگ وسایط نقلیه الزامی است
متر براي کاربریهاي مذهبی که مساحت قطعـه آن در طـرح تفصـیلی کمتـر از      5نشینی به میزان  عقب: تبصره

  .مترمربع است الزامی نیست 500
خـانواده بـا کـاربري مسـاجد      هـاي هـم   االمکـان از میـان کـاربري    اطراف مساجد حتـی کاربري اراضی  -4ماده 

  : همجواري هاي مناسب مراکز مذهبی شامل. انتخاب شود.... ) نگی، آموزشی و فره(
 واحد هاي مسکونی

 مراکز فرهنگی مقیاس محله

 مراکز محله

 فضا هاي سبز عمومی 

متـر و   500له از کارگاه هـاي صـنعتی و مشـاغل مـزاحم     باشد و محدودیت هاي همجواري آن حداقل فاص می
  .متر می باشد 500حداقل فاصله از مراکز درمانی و محل هاي جمع آوري زباله 

  .ها مورد توجه قرار گیرد به مساجد در مکانیابی آن) کریدورهاي بصري(محورهاي دید   تقویت -5ماده 
بینـی شـده    بایستی کمتر و یا هم ارتفاع مساجد پیش) الكحداقل تا سه پ(ارتفاع ابنیه اطراف مساجد  -6ماده 

  .باشد
احداث زیرزمین براي استفاده واحدهاي بهداشتی، وضوخانه، انبار، پارکینـگ در زیـر سـاختمان اصـلی     -7ماده 

و احـداث آشـپزخانه در زیـرزمین بـا      )مفیـد (سانتیمتر 20/2حداکثر معادل سطح اشغال ساختمان و با حداکثر ارتفاع 
  .مجاز است )مفید(متر  3حداکثر ارتفاع 

  .احداث نیم طبقه براي استفاده بانوان با ورودي مجزا با رعایت تراکم مجاز ساختمانی بالمانع است-8ماده 
  :ارائه شده است  جدول زیرـ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي این کاربري در 9ماده
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کاربري مذهبی ):8(شمارهجدول  در  ساختمان  مقررات اجرایی  و  حسینیه( ضوابط  و    )مسجد 
  ناحیه و شهر  محله  مشخصات

  750  مترمربع 300  )مترمربع(حدنصاب تفکیک
  60  درصد 70  )درصد(سطح اشغال 

  120  درصد 70  )درصد(تراکم 
  دو طبقه  طبقه یک  تعداد طبقات

  متر 8  متر 50/4  ارتفاع مجاز حداکثر
  

  ورزشی ضوابط مربوط به کاربري -9- 4-1
  هاي مجاز استفاده -1- 9- 1- 4

ي ورزشـی،  هـا  ي ورزشی ، مجموعـه ها استادیوم و پیست: این اراضی شامل تمامی مراکز ورزشی از قبیل-1ماده
سـونا و آب درمـانی،   مرکز  ،ها هاي باستانی،زورخانه محل ورزش ،زمین بازي کودکان ي سر پوشیده ، استخرها ،ها سالن

اسـتفاده از ایـن    .باشـد  مـی ي ورزشـی خـاکی   ها ، زمین...زمین فوتبال و والیبال و میدان اسب دوانی و پارك ورزشی و
مانند چایخانه و فضاي سبز بالمـانع   ها و نیز خدمات وابسته به آن ها و تأسیسات ورزشی اراضی به منظور احداث زمین

  .است
 هاي مشروط استفاده - 2- 9- 1- 4

اسـتان و تصـویب    ورزش و جوانـان  ادارههاي تفریحی مشروط به موافقت سازمان مجري طرح و  کاربري-1ماده
  .مجاز استزمین درصد سطح  25حداکثر در  در مراجع قانونی مسئول

احداث واحدهاي فروش لوازم ورزشی، فروش مواد خوراکی، پارکینگ عمومی، فروش کتـاب و مجـالت    -2ماده
. در صورت وجود فضاي مازاد بر نیازهاي ورزشی و با تصویب سازمان مجري طرح مجاز اسـت هاي اولیه  ورزشی، کمک

  .گونه واحدها حداکثر در پنج درصد از مساحت زیربنا قابل استقرارند این
 هاي ممنوع استفاده- - 3- 9- 1- 4

  . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده -1ماده
  ضوابط تفکیک زمین و احداث ساختمان - 4- 9- 1- 4

هـاي ورزشـی در    بـراي احـداث فضـاها و سـاختمان    ورزش و جوانان  اداره کلبط و مقررات رعایت ضوا -1ماده 
  . الزامی است) اي، شهري محله(هاي مختلف ورزشی  رده

 هاي ورزشی بر اسـاس نقشـه طـرح کالبـدي و ضـوابط اداره کـل       حداقل زمین مورد نیاز براي کاربري - 2ماده
  .شود هاي ورزشی مختلف تعیین می براي فعالیت ورزش و جوانان

حداکثر سـطح  ) مترمربع 10000تر از  به ویژه اراضی بزرگ(ورزشی در مقیاس منطقه و شهر  در اراضیـ 3ماده
هـا و   هاي ورزشی به صورت ایجـاد سـالن    درصد مساحت زمین به عنوان سالن هاي سرپوشیده براي استفاده 20اشغال 

توان نسبت به احداث فضـاهاي غیـر سرپوشـیده نظیـر      فضاي باز می درصد 80 از . تصاص یابدفضاهاي سرپوشیده اخ
مشخصات ساخت و ساز و رابطـه  . هاي ورزشی و تفریحی و نظایر آن اقدام نمود  فضاهاي سبز ، زمین  هاي بازي، زمین

ورزش و جوانـان   اداره کـل ییـد  بایسـت بـه تأ   فضاهاي پر و خالی در این حالت ، پیش از صدور مجوزهاي قانونی ، مـی 
  .استان برسد 
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هـا   کارخانجات ، ادرات ، دانشگاه: بردار هم چون  ـ احداث مراکز ورزشی توسط دستگاه هاي مختلف بهره 4ماده
هـا پـیش از صـدور مجوزهـاي قـانونی       آن تابع مقررات سازمان تربیت بدنی استان بوده و مشخصات طـرح آن  و امثال

  . برسدورزش و جوانان  داره کلابایست به تأیید  می
کاربري هاي همجوار مناسب مراکز ورزشی ، پارك ها و فضـا هـاي سـبز عمـومی ، مراکـز آموزشـی و        -5ماده 

و سیسـات کارگـاهی و مشـاغل مـزاحم     درمانی،تا -تاسیسات بهداشـتی : مراکز فرهنگی و همجواري هاي نامناسب آن 
  .تجهیزات شهري است 

، و حرکتـی   جسمی هاي خاص براي معلولین ، طراحی ر رابطه با رعایت مسائل اقلیمیاعمال ضوابط د -6ماده 
هـاي   نامـه  شناسی و تکتونیک و نیز طراحی و احداث بنا با توجه به خطرات احتمالی زلزله و رعایـت آیـین   مسائل خاك

  .  مربوطه الزامی است
گردد، ملزم به تبعیـت   میبرداري  از آن بهره که به عنوان سالن سرپوشیده ورزشی هاي ارتفاع ساختمان -7ماده 

 .متر است 5/10از سقف ارتفاعی 

در همـاهنگی بـا    یـد با نحوه استقرار ساختمان سرپوشیده و سالن ورزشی در قطعـه زمـین آزاد بـوده و    -8ماده 
  .هاي پیرامون مطرح گردد احجام کاربري

بایـد در زمـین   ضوابط پارکینـگ در ایـن طـرح     و مطابقاحداث پارکینگ با توجه به ظرفیت ورزشگاه  -9ماده 
  .مربوطه انجام گیرد

  .است الزامی ساختماننشانی براي احداث  سازمان آتش تأیید دریافترعایت موارد ایمنی و  -10ماده 
شماره کاربري  ):9(جدول  در  ساختمان  مقررات اجرایی  و    ورزشیضوابط 

  شهر  ناحیه   محله    مشخصات
  )مترمربع(حدنصاب تفکیک

  زمین هاي روباز

  10000  2000  مترمربع 500
  درصد 20  درصد 15  درصد 10  )درصد(سطح اشغال 

  درصد 20  درصد 15  درصد 10  )درصد(تراکم 
  طبقه یک  طبقه یک  طبقه یک  تعداد طبقات

  )مترمربع(حدنصاب تفکیک

  سالن سرپوشیده

  10000  2000  مترمربع 500
  درصد 60  درصد 70  درصد 80  )درصد(اشغال  سطح

  درصد 60  درصد 70  درصد 80  )درصد(تراکم 
  طبقه یک  طبقه یک  طبقه یک  تعداد طبقات

  
  سبز  ضوابط مربوط به کاربري  پارك و فضاي -10- 4-1

  هاي مجاز استفاده -1- 10- 1- 4
  :گردد  براي موارد زیر استفاده می  از اراضی این  کاربري -1ماده
  عمومیـ فضاي سبز  الف
  ها پارك -ب
   شهربازي -ج 
  فضاي بازي کودکان-د
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  احداث مسیر ویژه ي دوچرخه سواري ، میدان اسکیت ، تولید و تکثیر گیاه  و گل و گلخانه  -و
  .... حرایم سبز ، فضاي سبز حاشیه اي ، فضاي سبز خطی و جزیره اي -ه

 هاي مشروط  استفاده - 2- 10- 1- 4

  :بالمانع است استفاده زیر از اراضی این کاربري -1ماده
  .و فرهنگسرا  چایخانه  و  کتابخانه  ، روباز تئاتر و   سینما: مانند   ها پارك  به وابسته   تأسیسات

  ها و تأسیسات ورزشی کوچک سرباز  زمین
  .منبع آب ، پست ترانسفورماتور ، ایستگاه گاز : تأسیسات و تجهیزات شهري مانند 

نواري، فضاي باز عمومی، نوار سبز پیاده، فضاي سـبز    ، پاركرك شهرپارك کودك، پارك محله، پافضاي سبز، 
  .حیوانات  و پارك  حفاظتی، شهربازي، باغ

  .  هاي سرایداري و نگهبانی براي کارکنان مقیم پارك احداث خانه
هـاي بـا عملکـرد شـهري براسـاس       هاي نصب چادر و کمپینـگ در پـارك   احداث سکوهاي بتنی همراه با محل

  .  ارت ارشاد اسالمی و مراکز ایرانگردي و جهانگرديضوابط وز
  هاي ممنوع استفاده - 3- 10- 1- 4

  . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده-1ماده
  ضوابط تفکیک زمین و احداث ساختمان - 4- 10- 1- 4

  .مجاز نیست مربوط به پارك ها و فضاهاي سبز ـ تفکیک اراضی 1ماده
تـوان بـه فضـاهاي     سبز تجهیـز شـده را مـی   درصد از سطح کل زمین هاي پارك و فضاهاي 10ـ حداکثر 2ماده

بدیهی است این مستحدثات . هاي مرتبط و فضاهاي فرهنگی اختصاص داد  سرپوشیده در یک طبقه به منظور استفاده
  .باشد  غیر قابل تفکیک بوده و صرفاً در خدمت پارك می

مترمربـع و بیشـتر الزامـی     2500ـ احداث سرویس هاي بهداشتی در پارك ها و فضاهاي سبز با وسـعت  3ماده
  .است

  ـ فضاهاي سبز خطی ، رفوژها و حرایم از ضوابط مذکور مستثنی هستند 4ماده
چنین احداث و تعبیه تأسیسـات ایمنـی    و هم جسمی و حرکتی رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلولینـ  5ماده

  . الزامی است …از قبیل خروج اضطراري، تأسیسات اطفاء حریق و 
شمار کاربري  ):10(هجدول  در  مقررات اجرایی  و  سبزضوابط  و فضاي    پارك 

  فضاي سبز پارك شهر  فضاي سبز بازي بچه ها  فضاي سبز عمومی  مشخصات
  مترمربع 25000حداقل   مترمربع 500  مترمربع 5000  )مترمربع( حدنصاب تفکیک
  درصد 10  مجاز نیست  درصد 5  )درصد(سطح اشغال 

  یک طبقه  ندارد  یک طبقه  تعداد طبقات
  متر یک واحد 1000هر   مترمربع یک واحد500هر   مترمربع یک واحد500هر   تعداد پارکینگ
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   انتظامیاداري ـ  ضوابط مربوط به کاربري - 11- 4-1
  هاي مجاز استفاده -1- 11- 1- 4

 .شـود  انجـام مـی  ی انتظـام  وي اداري هـا  فعالیـت  هـا  این اراضی شامل تمامی امـاکنی اسـت کـه در آن   -1ماده
، اداره هـا  ، شعب سرپرستی بانـک  ها ، وزارتخانه...اداره آب ، برق ، گاز و: هاي اداري شامل ادارات دولتی از قبیل فعالیت

ي انتظـامی  هـا  فعالیـت . اسـت ... ، اوقاف و کمیته امداد و غیـره   ها شهرداري: و ادارات عمومی از قبیل ... ثبت احوال و
ي وابسـته بـه   هـا  ،سـاختمان ...)ي بسـیج و هـا  ي انتظامی ، پایگـاه ها پاسگاه(ري نیروي انتظامیي اداها ساختمان: شامل

  .است  ها راهنمایی و رانندگی ، پناهگاه
 هاي مشروط استفاده - 2- 11- 1- 4

 ،هـا  الت کشـاورزي، دفـاتر روزنامـه و خبرگـزاري    آ هاي توسـعه ماشـین   بیمه، بنگاهها، دفاتر  شعب بانک -1ماده
نظـام مهندسـی و   دفـاتر  هـاي اسـالمی،    هاي صـنعتی و انجمـن   شوراهاي اصناف و اتحادیه الحسنه، هاي قرض صندوق

ها و سندیکاها، مؤسسات تجاري و  هاي بازرگانی و تجاري، اتحادیه پزشکی و داروسازي دفاتر خدمات مهندسی، شرکت
  .هاي مشابه صادرات کاال، نمایندگی مؤسسات تجاري خارجی و سایر فعالیت

  .مجاز نیستبه جزموارد یاد شده ه استفاده مشروطی براي عملکردهاي دیگر در حوزه انتظامی گون هیچ-2ماده
 هاي ممنوع استفاده - 3- 11- 1- 4

هـاي ایـن    در زمـین  نظـامی ها و مراکـز   بینی پادگان همچنین پیش. هر نوع کاربري به جز موارد یادشده-1ماده
 .حوزه غیرمجاز است

  ضوابط تفکیک زمین و احداث ساختمان - 4- 11- 1- 4
مترمربـع مجـاز    1000تفکیک اراضی براي مصارف اداري اعم از دولتی یا خصوصی براسـاس حـداقل    ـ 1 ماده

شود که مراکز اداري به صورت مجتمع و در کنار هـم ایجـاد شـوند تـا از فضـاي بـاز        در این زمینه توصیه می. باشد می
  .تر برخوردار گردند  بیشتر و دسترسی ساده

درصـد قطعـه زمـین     50هـاي فـوق    طبقه همکف در هـر یـک از کـاربري    ـ حداکثر سطح اشغال بنا در2ماده
  .باشد  می

  .باشد  طبقه می 2درصد در 100ـ حداکثر سطح زیربنا در ساختمانهاي  اداري و انتظامی 3ماده
  .متر است 7متر و حداکثر  سهواحدهاي اداري حداقل  مجازارتفاع  ـ4ماده
چنین پارکینگ وسایط نقلیه اداري منطبـق بـر    تأسیسات و انبار و همـ استفاده از زیرزمین براي احداث 5ماده

  .ضوابط حوزه مسکونی بالمانع است
متر از بر مشرف به گذر دسترسی جهت پارکینگ وسـایط   5نشینی به میزان  ـ در احداث ساختمان، عقب6ماده

  .گردد مساحت این قطعه جزء فضاي باز محسوب می. نقلیه الزامی است
گردند ، طرح محدوده مجموعه باید به تأییـد کمیسـیون    ضی اداري که به صورت مجتمع طراحی میـ ارا7ماده

  .برسد 5ماده 
چنین احداث و تعبیه تأسیسـات ایمنـی    و هم جسمی و حرکتی رعایت ضوابط و مقررات ویژه معلولینـ 8ماده

  .  الزامی است …از قبیل خروج اضطراري، تأسیسات اطفاء حریق و 
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هاي عمومی مراجعان یـا پارکینـگ    داث پیلوت در طبقه همکف براي فضاي ورودي، اطالعات، بخشاح -9ماده
  .درصد سطح کل زمین مجاز است 50یا هر منظور خاص اداري و احداث پناهگاه در زیر ساختمان اصلی حداکثر در 

هـاي   یو، خزانـه و صـندوق  تعداد طبقات زیرزمین از نظر نوع استفاده از ساختمان مانند بایگانی، آرشـ  ـ10ماده
  .بانکی و غیره بستگی به طرح مصوب ساختمان با حداکثر ارتفاع بر طبق تراکم و ضوابط عمومی ساختمان مجاز است

در حوزه استفاده از کاربري اداري باید سطح الزم براي پارکینگ عمومی در طراحی ساختمان تـأمین   -11ماده
اي باز مجاز قطعه زمین تأمین گردد و باید در زیرزمین سـاختمان احـداث   درصد فض 50تواند از  این سطح نمی. گردد
  .شود

   گردشگريتفریحی و  ضوابط مربوط به کاربري - 12- 4-1
  هاي مجاز استفاده - 1- 12- 1- 4

غـذاخوري،    میوه و بستنی فروشی، رستوران و تریا، سالنخانه، فروش اغذیه و ساندویچ، آب قهوهاحداث  -1ماده
خانـه، مسـافرخانه، زائرسـرا،     پـذیر، مهمـان   سرا و مهمان ها، هتل و متل، مهمان میهمانی ها و برگزاري جشن  تاالر، سالن

  هاي مرتبط ، اردوگاه جهانگردي و عملکردجهانگردي  و مجتمع  پانسیون
  .  باشد ، ورزشی در همجواري این اراضی بالمانع می ، تجاري ، مراکز فرهنگی احداث فضاهاي سبز -2ماده

  هاي مشروط استفاده -2- 12- 1- 4
هاي مازاد بر نیاز، احداث واحدهاي فـروش صـنایع دسـتی،     ها و وجود زمین در صورت تأمین نیازمندي -1ماده

فروش عکس و فیلم و فروش اشیاء لوکس و یادگاري، فروش شیرینی، با تصویب سازمان مجري طرح، حداکثر در پـنج  
  .مجاز است )بدون راه ورودي مجزا از بیرون ساختمان( درصد مساحت زیربناي همکف 

رعایت ضـوابط سـاختمانی   ویا نمایشگاه آثار هنري، تاریخی، صنایع دستی و صنایع بومی با احداث موزه-2ماده
  . مربوطه مجاز است

 هاي ممنوع استفاده - 3- 12- 1- 4

هـا، مراکـز بـزرگ پزشـکی و      ایجاد فضـاهاي پـذیرایی در جـوار امـاکن نظـامی و انتظـامی، بیمارسـتان       -1ماده
  .  باشد از نمیهاي صنعتی مج کاربري

هاي مجاز و مشروط یاد شده در نظر گرفته  و استفاده تفریحی و توریستیاین اراضی صرفاً براي کاربري -2ماده
  .  شده است و هر نوع استفاده دیگر از این اراضی غیرمجاز است

  ضوابط تفکیک اراضی و احداث ساختمان -4- 12- 1- 4
  .  مترمربع است 500مسافرخانه و هتل آپارتمان مترمربع و  1000حدنصاب تفکیک براي احداث هتل -1ماده 
  .  مترمربع است 400نصاب تفکیک براي احداث رستوران حد-2ماده 
رعایت ضوابط ومقررات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی وسازمان میراث فرهنگی و گردشگري در احداث -3ماده 

  .  الزامی است تفریحی و توریستیهاي با کاربري  تمامی ساختمان
  .  پذیرایی ضروري است واحدهايرعایت ضوابط اداره بهداشت شهرستان در احداث -4ده ما

  .  باشد درصد کل سطح قطعه زمین می 120 تفریحی و توریستیحداکثر تراکم ساختمانی در کاربري -5ماده 
ر د. ایجاد واحدهاي تجاري در طبقه همکف با پرداخـت عـوارض تجـاري بـه شـهرداري بالمـانع اسـت       -6ماده 
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  . باشند مشمول عوارض پروانه تجاري نمی، که این واحدها در داخل مجموعه هتل یا مهمانپذیر باشند صورتی
  .  باشد درصد از کل سطح زمین می 60حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف -7ماده 
اع هـاي مربـوط بـه تأسیسـات ایرانگـردي، جهـانگردي و پـذیرایی و انـو         هـاي اجرایـی سـاختمان    نقشه-8ماده 

پـذیر،   هاي اقامتی، تفریحی و استراحتی براي اقشار مختلف جامعه شامل هتـل، مهانسـرا، مسـافرخانه، مهمـان     مجتمع
هـا و غیـره بایـد توسـط      هاي برگزاري مراسـم پـذیرایی و جشـن    هاي ایرانگردي و جهانگردي، رستوران و سالن اردوگاه

تهیه و پس از تصـویب در دفتـر فنـی     مهندسینظام  مهندسین ذیصالح و مهندسین معماري داراي صالحیت از طرف
کـه در  ) هاي ذیـربط  سازمان مراکز ایرانگردي و جهانگردي و سایر سازمان –وزارت ارشاد اسالمی (هاي مربوطه  سازمان

  .  برسد، امور خدمات مسافرتی و جهانگردي و پذیرایی دخالت و نظارت دارند 
، اعمال ضوابط سـاختمانی در رابطـه بـا رعایـت مسـائل       توریستیتفریحی و هاي  در طراحی ساختمان-9ماده 

شناسی و تکتونیک و نیز طراحـی و احـداث بنـا بـا توجـه بـه        ، مسائل خاك هاي خاص براي معلولین اقلیمی و طراحی
  . خطرات احتمالی ناشی از وقوع زلزله الزامی است

ان اقـدام خواهـد نمـود کـه تأییدیـه الزم      شهرداري هنگامی نسبت به درخواست صدور پروانه ساختم-10ماده 
  . هاي مربوطه ضمیمه درخواست صدور پروانه ساختمانی از شهرداري باشد مبنی بر تصویب نقشه

هـا   هاي ارزشمند و تبـدیل آن  هاي عمومی، کاروانسراها، خانه مرمت برخی از ابنیه قدیمی نظیر حمام-11ماده 
و کـامالً توصـیه   زمان میـراث فرهنگـی و وزارت ارشـاد اسـالمی بالمـانع      به تأسیسات اقامتی و پذیرایی با تصویب سـا 

   .شود  می
،  مسـکونی، احـداث رسـتوران در زیـرزمین     –هاي مجاز براي احـداث واحـدهاي تجـاري     در محدوده-12ماده 

ورودي و مترمربـع حـداقل دو راه    50متر کمتر نبوده و در واحدهاي بـیش از   3که حداقل ارتفاع آن از  مشروط بر آن
  . توان رستوران دایر نمود خروجی تعبیه شود، می

هاي انبار در رسـتوران و بـه منظـور اسـتفاده پارکینـگ در حـد سـطح         احداث زیرزمین براي استفاده-13ماده 
متـر و   3ارتفاع سقف آن از کـف زمـین نبایـد کمتـر از     . زیربناي همکف مجاز بوده و با رعایت اصول فنی بالمانع است

  . متر باشد 5ز بیشتر ا
درجه سه و مسافرخانه یـک   هتلتخت  6 ،درجه دو هتل تخت 4تخت هتل درجه یک،  2به ازاي هر -14ماده 

  . واحد پارکینگ الزامی است
هـاي درجـه دو    یز چهارنفري در رسـتوران مهاي درجه یک و دو  نفري در رستوران 4میز یک به ازاي -15ماده 

  . یک واحد پارکینگ الزامی است
یـک واحـد    کاربري تفریحی و توریستی بـه جـز هتـل هـا و رسـتوران      مترمربع زیربناي 50ي هر برا -16ماده 

  .پارکینگ الزامی است 
،  گیرنـد  اي کـه مـورد تفکیـک قـرار مـی      با عملکرد ناحیـه  با کاربري تفریحی و توریستیکلیه اراضی -20ماده 

  . دوم با عرض کمتر دسترسی داشته باشندمتر به باال و یک معبر  16حداقل به یک معبر با عرض 
حـداقل   ،گیرنـد  که با عملکرد شهري مورد تفکیک قرار می با کاربري تفریحی و توریستیکلیه اراضی -21ماده 
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  .  متري به باال و یک معبر دوم با عرض کمتر دسترسی داشته باشند 24باید به یک معبر 
از معـابر شـریانی عبـور سـریع مجـاز       تفریحـی و توریسـتی   خـدمات هر نـوع  مستقیم اخذ دسترسی -22ماده 

  .  باشد نمی
  تأسیسات شهري ضوابط مربوط به کاربري -13- 4-1

  هاي مجاز استفاده - 13-1- 1- 4
هاي تصفیه آب شهر، مخازن ذخیره آب، تأسیسات مربـوط بـه شـبکه    احداث تأسیسات مربوط به شبکه -1ماده

هـاي   پسـت سیسات مربوط بـه شـبکه بـرق رسـانی،     فاضالب شهري، تأسیسات مربوط به شبکه دفع آبهاي سطحی، تأ
هاي تقلیل فشار و تأسیسات مربوط به  نیروگاه برق، تأسیسات مربوط به شبکه گازرسانی، ایستگاه،  انتقال و توزیع برق

  . مجاز است ها رادیو و تلویزیون و تأسیسات فنی وابسته به آن ،شبکه مخابرات
 

  هاي مشروط استفاده - 13-2- 1- 4
  . نیستتأسیسات شهري مجاز  کاربريستفاده مشروطی براي عملکردهاي دیگر در هیچ گونه ا  -1ماده

 هاي ممنوع استفاده - 13-3- 1- 4

  . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده -1ماده
  ضوابط تفکیک اراضی و احداث ساختمان - 13-4- 1- 4

و هاي آن طبق ضوابط و اسـتانداردها   مقدار زمین الزم براي احداث تأسیسات شهري و همچنین مکان -1ماده 
   .شود تعیین می) جامع(سعه و عمران درخواست رسمی سازمان و رعایت ضوابط و مقررات طرح تو

باشد و در مقیاس ناحیه مترمربع می 50اي حد نصاب تفکیک کاربري تأسیسات شهري مقیاس محله:  1تبصره
 )به استثناي پست برق و تأسیسات مخابراتی. (باشدمترمربع می 200

ختمانی تأسیسات شهري طبق طرح پیشنهادي سازمان مربوطه و تأیید سـازمان مجـري   مشخصات سا -2ماده 
  .شود طرح شهر تعیین می

ي هـا  هاي مربوط به تأسیسات شهري فاقد محدودیت بوده و از ضوابط و دستورالعملاحداث ساختمان -3ماده 
 . شهرداري برسد نماید ، اما از جنبه شهري و هماهنگی با بافت باید به تأییدفنی تبعیت می

 . تابع ضوابط و مقررات سازمان مربوطه است ها ابعاد سطح اشغال و تراکم این ساختمان -4ماده 

هاي اداري و دفاتر تأسیسات شهري ترجیحاً در یک طبقه بوده و رعایت ضـوابط بهداشـتی و    ساختمان -5ماده 
 . ها الزامی است ایمنی در آن

هـاي اختصـاص یافتـه بـه ایـن حـوزه بـه فضـاي سـبز،           از سطح کاربريدرصد  50اختصاص حداکثر  -6ماده 
  . کاري و حریم سبز بالمانع است درخت

صورت بالعـوض یـا بـا قیمـت      هایی که براي احداث تأسیسات شهري تملک یا از طرف دولت به  زمین -7ماده 
ازمان واگذارکننده زمین مسـترد و در  یابد، در صورت تغییر کاربري باید مجدداً به س اي به این امر اختصاص می منطقه

  . صورت نیاز با تصویب کمسیون ماده پنج با کاربري جدید مجدداً واگذار گردد
  . الزامی استهاي مصوب تأسیسات شهري  ت حریمرعای -8ماده 
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صـورت کتبـی توسـط     هنگام دریافت پروانه ساختمانی، استعالم حریم تأسیسات شهري مجاور قطعه به-9ماده 
  . هاي مسئول الزامی است متقاضی از سازمان

  شهري تجهیزات  ضوابط مربوط به کاربري -14- 4-1
 هاي مجاز استفاده - 1- 14- 1- 4

 ،خـازن نفـت  هـاي عـرض سـوخت و م    جایگاه،)CNG(و گاز احداث تجهیزات شهري مانند پمپ بنزین  -1ماده 
 . در داخل این کاربري مجاز است .و از این قبیلوخدمات ایمنی ایستگاههاي آتش نشانی

ي مجـاز  هـا  احداث و توسعه تجهیزات شهري در هر زمین و در هر نوع کاربري فقط براي رفع نیازمندي -2ماده
ي ذیربط ها هاي مربوطه از سازمانمهنادر همان زمین و کاربري با رعایت مقررات و مالحظات ایمنی و حفاظتی و آیین

  . بر اساس مقررات قانونی مصوب مجاز است
  هاي مشروط استفاده -2- 14- 1- 4

  . نیستتأسیسات شهري مجاز  کاربري يه استفاده مشروطی براي عملکردهاهیچ گون-1ماده
  هاي ممنوع استفاده - 3- 14- 1- 4

در محـدوده شـهر   ... فاضـالب و  خانـه  ، محل دفن زباله ، تصـفیه )گورستان(آرامستاناحداث کشتارگاه، -1ماده
 . باشد مجاز نمی

 . جانمایی و استقرار هرگونه کاربري غیر از تجهیزات شهري در این اراضی ممنوع است  -2ماده

  ضوابط تفکیک اراضی و احداث ساختمان -4- 14- 1- 4
و هاي آن طبق ضوابط و اسـتانداردها   شهري و همچنین مکان جهیزاتمقدار زمین الزم براي احداث ت -1ماده 

   شود، تعیین می) جامع(درخواست رسمی سازمان و رعایت ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران 
شهري طبق طرح پیشنهادي سازمان مربوطه و تأیید سـازمان مجـري    جهیزاتمشخصات ساختمانی ت -2ماده 

  .شود طرح شهر تعیین می
 . شود تولی تعیین میدر مقیاس شهر حد نصاب تفکیک تجهیزات شهري توسط سازمان م -3ماده 

هاي مربوط به تجهیزات شهري فاقد محدودیت بوده و از ضوابط و دستورالعمل هـاي  احداث ساختمان -4ماده 
 . نماید ، اما از جنبه شهري و هماهنگی با بافت باید به تأیید شهرداري برسدفنی تبعیت می

  . ط و مقررات سازمان مربوطه استابعاد سطح اشغال و تراکم این ساختمان ها تابع ضواب -5ماده 
 400برابـر  ) CNG(مترمربـع، پمـپ گـاز     750حد نصاب تفکیک بـراي احـداث پمـپ بنـزین برابـر       -1تبصره 

  .مترمربع است 750نشانی و خدمات ایمنی برابر  مترمربع، ایستگاه آتش
نشـانی و خـدمات    درصد، ایستگاه آتش 15برابر ) CNG(حداکثر سطح اشغال پمپ بنزین و پمپ گاز  -2تبصره 
  .درصد سطح قطعه زمین است 50ایمنی معادل 
بر ایـن اسـاس حـداکثر    . است طبقه یکبرابر  تجهیزات شهريمراکز  حداکثر تعداد طبقات مجاز در -3تبصره 

ی معـادل  ی و خدمات ایمنـ نشان درصد، ایستگاه آتش 15معادل ) CNG(تراکم مجاز ساختمانی پمپ بنزین و پمپ گاز 
  .درصد است 50

هاي اداري و دفاتر تأسیسات شهري ترجیحاً در یک طبقه بوده و رعایت ضـوابط بهداشـتی و    ساختمان -6ماده 
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 . ها الزامی است ایمنی در آن

  .باشدمترمربع زمین، تأسیسات و تجهیزات شهري یک واحد پارکینگ مورد نیاز می 100به ازاي هر  -7ماده 
هـاي شـرکت ملـی پخـش      دسـتورالعمل  بط وضـوا  ، رعایـت )CNG(گاز پمپ احداث پمپ بنزین و در  -8ماده 

 .هاي نفتی و شرکت ملی گاز ایران و سایر مراجع مسئول ضروري است فرآورده

متر فاصله تا پسـت بـرق     150رعایت حداقل  ها و رعایت حریم قانونی و سبز راهاحداث پمپ بنزین در  -9ماده 
 .اطع ضروري استمتر تا تق 150و 

متـر در   40متـر و بـر زمـین ترجیحـاً      20 ،حداقل عـرض گـذر مجـاور   ، )CNG(گاز پمپ احداث در  -10ماده 
 .است مجاورت معبر اصلی

بـه علـت   ( عدم قرارگیري زمین در بافت فشرده مسکونی و فضاي سـبز ، )CNG(گاز پمپ احداث در  -11ماده 
نزدیکـی بـه خطـوط     وهـاي فشـار قـوي     متر فاصله تا خطوط برق و پست 500بودن حداقل  ادار ،)نزدیکی به درختان

 .الزامی است پوندي گاز 250رینگ 

  .شود فراهمتهویه مستقیم در اتاق و فضاهاي پرتردد باید  گیري از نور و بهره اتامکان -12ماده 
  .است ساختمان الزامیي احداث نشانی برا تأیید سازمان آتش دریافترعایت موارد ایمنی و  -13ماده 

   عتیصن ضوابط مربوط به کاربري -15- 4-1
  ي مجازها استفاده - 1- 15- 1- 4

مـواد   و غیر مزاحم تولیـدي  رده یک و یا گروه الفکاربري هاي مجاز در این منطقه شامل کارگاه هاي -1ماده 
   .غذائی و تعمیراتی و سایر موارد مشابه است

تمـامی ضـوابط    ،هاي قابـل احـداث در ایـن کـاربري الزم اسـت       به منظور مشخص کردن نوع کارگاه: 1تبصره
هـاي   سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تشخیص نوع کارگاه از نظر مزاحم و غیرمزاحم بودن در داخـل مجموعـه  

  . رعایت گرددکارگاهی 
  ي مشروطها استفاده -2- 15- 1- 4

شـوراي صـنایع    2/10/58جه اول رعایـت مفـاد مصـوبه جلسـه تـاریخ      ، در درها ـ در مورد احداث کارگاه1ماده
کوچک در ایران و هم چنین رعایت ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در مورد تشخیص نوع کارگـاه بـه   

  . لحاظ مزاحم و یا غیر مزاحم بودن الزامی است
  ي ممنوعها استفاده - 3- 15- 1- 4

هـایی کـه سـنخیتی بـا کـاربري صـنایع        و سـایر کـاربري   احداث واحدهاي مسکونی، آموزشی، درمانی ـ1ماده
  . کارگاهی ندارند

هاي بزرگ، متوسط و کوچک مزاحم تنها بـا درنظـر گـرفتن کلیـه ضـوابط سـازمان        ها و کارگاه کارخانه ـ2ماده
  .توانند احداث گردند حفاظت محیط زیست و فقط در شهرك صنعتی می

  ضوابط ومقرارات ساختمانی -4- 15- 1- 4
  .باشد  مترمربع می 100قل تفکیک قطعات در کاربري صنعتی ـ حدا1ماده
  .درصد قطعه است 50ـ حداکثر زیربنا در این محدوده 2ماده
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  .باشد طبقه می 1ـ حداکثر تعداد طبقات 3ماده
شماره کاربري  ):11(جدول  در  ساختمان  مقررات اجرایی  و    صنعتیضوابط 

  صنعتی  مشخصات
  مترمربع 100  )مترمربع(حداقل مساحت کل 

  درصد 50  )درصد(حداکثرسطح اشغال 
  طبقه یک  حداکثرتعداد طبقات

  
  .متري از بر ساختمان مجاور صورت پذیرد 3بایست حداقل در فاصله  ـ احداث بنا می4ماده
  :به صورت زیر استباشند  یی که در این منطقه مجاز به احداث میها ـ ضوابط و مقررات سایر کاربري5ماده
شهرداري هنگامی نسبت به درخواست صدور پروانه ساختمانی اقدام خواهد کرد که تأییدیه الزم مبنـی   ـ6ماده

  .  رسیده باشد) بسته به مورد(ها نظارت دارند  هاي مربوطه از طرف مراجع قانونی که بر این نوع کارگاه بر تصویب نقشه
 صـنعتی  هـاي کارگـاهی در داخـل فضـاهاي     نبی بـه داخـل مجموعـه   هـاي جـا   هرگونه دسترسی مغازه ـ7ماده

   . استمجاز
  .  برداري از اداره حفاظت محیط زیست الزامی است کسب مجوز احداث و بهره ـ8ماده
 .  متر کمتر باشد 8/4هاي خودرو نباید از  حداقل ارتفاع مفید در طبقه همکف تعمیرگاه ـ9ماده

  و انبارداري حمل و نقل ضوابط مربوط به کاربري -16- 4-1
  ي مجازها استفاده - 1- 16- 1- 4

ي عمـومی  ها و پارکینگ بار پایانه و برون شهري و درون شهري مسافربري يها ي شامل پایانهها فعالیتـ 1ماده
  .باشد  میمجاز و سایر موارد مشابه  ، سیلوهاها ، سردخانهبارانداز و انبارها و

  ي مشروطها استفاده -2- 16- 1- 4
ي مجاز مشروط به عدم تفکیک فضاي اصلی مـی  ها هر یک از کاربريي اداري مربوط به ها احداث بخش-1ماده

  . باشد
  ي ممنوعها استفاده - 3- 16- 1- 4

  . هر نوع کاربري به جز موارد یادشده -1ماده
  ضوابط ومقرارات ساختمانی -4- 16- 1- 4

  .مترمربع است 500حداقل تفکیک در اراضی این کاربري  -1ماده
  .درصد می باشد 70حداقل فضاي باز در این کاربري -2ماده
  .محل باراندازي و بارگیري باید متناسب با نوع فعالیت در نظر گرفته شود -3ماده
درصد می تواند براي احداث تاسیسات مشترك نظیر سرویس بهداشتی، نگهبـانی و   10از کل فضاي باز -4ماده

  .مشابه اینها استفاده شود
  ضوابط مربوط به کاربري میراث تاریخی -17- 4-1

اها و محوطه هاي ثبت شده توسط اداره کل میراث فرهنگی، صـنایع دسـتی و   کلیه عناصر طبیعی ، بن -1ماده
  .گردشگري به عنوان میراث تاریخی شناخته می شوند
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  .رعایت حرایم مربوط به این کاربري که توسط اداره کل میراث فرهنگی تعیین می گردد، الزامی است -2ماده
  .یاز به استعالم از اداره کل میراث فرهنگی داردهرگونه عملیات عمرانی در اطراف این کاربري ن -3ماده

  حریم درجه یک - 1- 17- 1- 4
  .در این محدوده از حریم آثار تاریخی هرگونه احداث بنا و تغییر اساسی در ابنیه موجود ممنوع می باشد

  حریم درجه دو - 2- 17- 1- 4
در این محدوده از حریم هرگونه احداث و یا تغییر اساسی در ابنیه موجـود مشـروط بـه  اسـتعالم از اداره کـل      

  .میراث فرهنگی مجاز می باشد
  کاربري هاي مجاز در واحدهاي  تقسیمات شهري -18- 4-1

شماره کاربري):12(جدول  سطوح ها عملکردهاي مجاز  تفکیک  به    تقسیمات شهريي شهري 
  تعریف  مقیاس  نوع کاربري  ردیف

هـاي   هاي چندخانواري و آپارتمـانی چندواحـدي و خوابگـاه    واحدي و مجتمع هاي تک گاه سکونت  محله  مسکونی  1
  دانشجوئی خارج از محوطه دانشگاه

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

  و علمی و کاربردي و پارك فناوري

  آموزشی  3

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

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

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

  اداري و انتظامی  4

  شوراهاي حل اختالفشهرداري نواحی ،   ناحیه

  منطقه
هاي قضایی، ادارات آب و برق، گاز، مخابرات، آمـوزش و پـرورش، راهنمـایی و راننـدگی،      مجتمع

تأمین اجتماعی، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امـور اقتصـادي و مالیـاتی، کالنتـري، آگـاهی و      
  هاي بسیج پایگاه

  شهر

هـا و   هـاي وابسـته بـه وزارتخانـه     ادارات کل و شـرکت هاي مستقل دولتی،  ها و سازمان وزارتخانه
هاي مستقل دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی، ستاد نیروهاي نظامی و انتظامی و سایر  سازمان

المللـی ، شـهرداري و شـوراي     هـاي بـین   ها و سـازمان  گري ها، کنسول مراکز انتظامی، سفارتخانه
هـاي اصـالح و تربیـت و     مراکز بازپروري و کانونهاي موجود و  اسالمی شهر، دادگستري و زندان

  ها سرپرستی بانک
خارج از 

  زندان  محدوده شهر

5  
خدماتی  –تجاري 

- انتقاعی(
  )غیرانتفاعی

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

  ناحیه

افـزار، قنـادي،    مصرف شهر و روسـتا، نوشـت  هاي  ، فروشگاه سوپرمارکت(واحدهاي خرید هفتگی 
الحسـنه و مؤسسـات مـالی و اعتبـاري،      هـاي قـرض   هـا و صـندوق   شعب بانک...) فروشی و  آجیل
هاي منسـوجات، پالسـتیک، لـوازم خـانگی، لـوازم       ها، فروشگاه هاي معامالت امالك، بازارچه بنگاه

  داروخانه و انواع مشابه دیگر هاي بیمه، ها، شرکت ها، رستوران صوتی و تصویري، کتابفروشی
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  شهر

هـاي بازرگـانی و تجـاري،     هـا، بـازار، شـرکت    هاي صنوف مختلف و بـورس  ها، راسته فروشی عمده
هـا، پوشـاك،    فروشـی  اي، مبل هاي بزرگ زنجیره واحدهاي خرید خاص و بلندمدت مانند فروشگاه

واردات و صـادرات کـاال،   ها و مؤسسات مـالی و اعتبـاري، مؤسسـات تجـاري      شعب مرکزي بانک
نمایندگی فروش عرضه وسایل نقلیه، فروشگاه عرضـه قطعـات یـدکی وسـایل نقلیـه و فروشـگاه       

هـاي لـوازم خـانگی و خـودرو، دفـاتر       عرضه صنایع دستی و فرش، تاالرهاي پـذیرایی، تعمیرگـاه  
  هاي خارجی، نمایندگی مؤسسات تجاري خارجی نمایندگی بانک

  

 –تجاري 
خدماتی 

- انتقاعی(
  )غیرانتفاعی

خدمات 
  انتفاعی

هـاي زنانـه و مطـب     ، آرایشـگاه ) دفاتر پست امور مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامه و مجلـه   محله
  پزشکان

  ناحیه
برداري، ثبت اسناد، ازدواج  وکالت، مهندسی و نقشه(هاي خصوصی، دفاتر  ، آموزشگاه+ 10پلیس 

هـاي طبـی و تخصصـی، مراکـز      ، آزمایشـگاه )پیمانکاري و مشـاور خـدمات  هاي  و طالق، شرکت
  هاي ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی رادیولوژي، سالن

  منطقه
ارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، مراکـز ام آر اي و مشـابه، آمبـوالنس خصوصـی، درمـان      

هـاي دیجیتـال انتفـاعی،     معاینـه فنـی خـودرو، رسـانه    اعتیاد، فیزیوتراپی، مراکز کاریابی، مرکـز  
  رادیولوژي ، مطب دامپزشکان

خدمات 
  شهر  غیرانتفاعی

هـا،   ها و تعـاونی  ها، مجامع، انجمن اتحادیه-مؤسسات خیریه-هاي مردم نهاد دفاتر احزاب ، تشکل
هـاي   حـوزه بـه غیـر از   (هـاي مـذهبی    هاي ورزشی و آموزشگاه هاي دیجیتال خبري، هیأت رسانه
  )علمیه

  ورزشی  6
  هاي بازي کوچک زمین  محله
  هاي کوچک ورزشی و استخرها هاي ورزشی و سالن زمین  ناحیه
  هاي آبی ورزشی ها، مجموعه ي ورزشی، زورخانهها ها و مجتمع گاه ورزش  شهر

  درمانی  7

  ها مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاه  محله
  ها کلینیک پلی  ناحیه
  تخت و مراکز اورژانس  64هاي کمتر از  مراکز انتقال خون، بیمارستان  منطقه

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

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

هـاي فرهنگـی، سـالن اجتماعـات،      کتابخانه مرکزي و تخصصی، نگارخانـه، فرهنگسـرا و مجتمـع     شهر
  سینما، تئاتر، سالن کنسرت، مؤسسات و دفاتر مرکزي روزنامه و مجله، مراکز صدا و سیما

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

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

  تجهیزات شهري  11

  آوري زباله هاي جمع ایستگاه  محله

، 115نشانی، میادین میوه و تـره و بـار، اورژانـس     هاي آتش آوري زباله، ایستگاه هاي جمع ایستگاه  ناحیه
  سوختجایگاه

  هاي دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمر هاي موجود، نمایشگاه گورستان  شهر
خارج از 

  بار، حمل و نقل بار میوه و ترهکشتارگاه، گورستان، مرکز دفع بهداشتی زباله، میدان مرکزي   محدوده شهر

  تأسیسات شهري  12
  هاي عمومی بهداشتی  هاي تنظیم فشار گاز، آب و فاضالب، سرویس ایستگاه  محله

هاي تنظیم فشار  هاي آب و فاضالب و پسماند، ایستگاه خانه مخازن آب زیرزمینی و هوایی، تصفیه  منطقه
  گاز

  هاي مترو اي و ایستگاه هاي محله پارکینگ معابر و  محلهحمل و نقل و   13
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  هاي مسافربري رانی شهري، پایانه  هاي عمومی و اتوبوس معابر، پارکینگ  ناحیه  انبارداري

هـاي موجـود، بنـادر، تأسیسـات      شهري و بین شهري، فرودگـاه  هاي مسافربري درون معابر، پایانه  شهر
  ها هاي بزرگ و کوچک و سردخانه مرکزي مترو، پارکینگ

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

  هاي موجود نیروي نظامی ها و آمادگاه پادگان  شهر  نظامی  14
  هاي کشاورزي و باغات و واحدهاي باغ مسکونی زمین  محله  باغات و کشاورزي  15

هـاي   یادبود، آرامگاه مشاهیر، اماکن متبرکه و حریمها، بناهاي  هاي تاریخی، موزه اماکن و محوطه  شهر  تاریخی  16
  تملک شده آنان

  یابد اختصاص می) غیر از پارك(هاي طبیعی و فضاي سبز دست کاشت  سطوحی که جهت جنگل  شهر  طبیعی  17

هـاي بـین    آهـن  ها و راه حریم قانونی تملـک راه  ها، آبگیرها، مسیل ها، تاالب حریم قانونی رودخانه  شهر  حریم  18
  شهري و تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضالب

 –تفریحی   19
  گردشگري

هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسـراها، هتـل آپارتمـان و متـل، شـهربازي تفریحـی ویـژه ،          شهر
  هاي جهانگردي و پالژهاي ساحلی هاي جنگلی و اردوگاه پارك

خارج از 
  باغ وحش  محدوده شهر

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

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

  صنعتی  20
 18591ت / 64677: به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گـروه الـف، موضـوع مصـوبه شـماره     

  شود هیأت وزیران و اصالحات بعدي آن گفته می 26/12/88: مورخ
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  صنعتی  20

هاي الف  گروه
مصوبه شماره 

ت  64677
مورخ  71591

26/12/1378 
هیات مدیران 
با اصالحات 

  بعدي آن

  :نساجی
  ها واحدهاي قالیبافی، زیلوبافی و نمدمالی دستی و دست بافت-1
  شیرازه دوزي حاشیه موکت و فرش ماشینی-2
  )تن در سال 100یا حداکثر (حداکثر سه دستگاه بافی  جوراب-3
تـن در   100یـا حـداکثر   (کشبافی و تریکوبافی، گردبافی، کتن و راشل حداکثر تا سه دستگاه -4

  )سال
  دست انواع لباس و پوشاك در سال 30000واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر -5
  نوار و ربانتولید طناب نخی و یا کنفی، تور ماهیگیري، قیطان، انواع  -6
  واحد دوزندگی لحاظ و تشک و بالش بدون خط حالجی یا با استفاده از پشم و شیشه -7
  مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ سیلک و غیره(واحد چاپ بازچه به روش دستی  -8
  )غیرموتوري(پارچه بافی دستی  -9

  واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهاي صنعتی-10
  پروپلین واحد تولید الیاف -11

  :چرم
 واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف، دستکش، جلد چرمی و نظایر آن

 واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کاله پوستی، پوستین و موارد مشابه از پوست دباغی شده
 جفت در سال 90000واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا 

 لجفت در سا 90000واحد تولید کفش ماشینی حداکثر 
 واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعی با استفاده از چرم

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم
  :سلولزي

 واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده
 واحد تولید پاکت خواربار و مراسالت مشابه آن

 واحد تهیه کاغذ دیواري از کاغذ آماده و چاپ شده
 از کاغذ آماده واحد تولید کاغذ و دفتر

 التحریر کاغذي و مقوایی از ورق آماده واحد تولید لوازم
 هاي ساده واحد صحافی و چاپخانه

 اي واحد تولید مصنوعات چوب پنبه
 واحد تجاري و خراطی بدون الوار سازي

مترمکعب چوب در سـال بـدون رنـگ آمیـزي      200واحد مبل سازي و سایر مصنوعات چوبی تا 
 واحد

 فیلترهاي کاغذي از جمله فیلترهاي هوا با استفاده از ورق آمادهتولید انواع 
 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
 غذ آمادهبندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از کا واحد بسته

 واحد پرس کاري و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از روکش آماده
 دستگاه در سال 200هاي چوبی و بلم تا  واحد تولید قایق

 واحد تهیه کاربن و استنسیل از کاغذ آماده
 واحد تولید کالسور و زونکن از مقواي آماده

 واحد تولید سازهاي سنتی
  :فلزي

 واحد قلمزنی انواع فلزات
گري و آبکاري حداکثر تا سـه دسـتگاه    واحد تراشکاري و قطعه سازي و قالب سازي بدون ریخته

 تراش
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 )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري(واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیمی 
 )صرفاً در مناطق صنعتی درون شهري(واحد تولید کانال کولر ، لوله بخاري 

 حداکثر تا سه دستگاه تراشواحدهاي طراحی و مونتاژ 
تـن در   100واحد صنعتی تولید ظروف آلومینیم از ورق آماده با یک دستگاه خـم کـن حـداکثر    

 سال صرفاً مناطق صنعتی داخل شهري
 واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبارگیر از قطعات آماده

 )پرس بست فلزي به دو انتهاي شیلنگ فشار قوي(واحد تولید اتصاالت هیدرولیک 
 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز
 واحد تولید ترموستات

  :کانی غیرفلزي
 اي بدون کوره ذوب واحد تولید مصنوعات شیشه

 واحد تولید آیینه ، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره
 )صنایع دستی(واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی 

 د پودر جوشکاريواحد تولی
  شیمیایی

 واحد تولید آب مقطر
 )با استفاده از رول آماده(واحد تولید نایلون و نایلکس و سلوفان 

 واحد صرفاً برش اسکاج ضرفشویی
 واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز

  دارویی، آرایشی و بهداشتی
 )فرموالسیون(واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی 

 پودر ازاله مو بندي واحد اختالط و بسته
 واحد تولید قرص و پودر اسیژنه

 واحد تولید اکسیدان، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن
 واحد تولید اسانس، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک
  برق و الکترونیک

 )ظیر زنگ اخبار و دربازکنن(واحد تولید لوازم برقی کوچک به صورت مونتاژ 
 واحد تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاري و لوستر از قطعات آماده

واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صـورت مونتـاژ مشـروط بـر ایـن کـه عملیـات        
 اي و عملیات تر نداشته باشد کوره

 یکواحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و آموزشی، قطعات الکترون
 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره

 واحد تولید انکوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاري
 واحد تولید انواع ساعت

 فایر به صورت مونتاژ کننده صوت نظیر بلندگو و آمپلی واحد طراحی و تولید تقویت
 واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویري

 دهنده سمعی و بصري هاي برقی عالمت دستگاهواحد تولید 
 هاي مخابراتی مراکز تلفن واحد تولید سیستم

 )کامپیوتر، لوازم اداري و لوازم دقیق الکترونیکی(واحد تولید لوازم الکترونیکی 
 هاي ولتاژ و فرکانس واحد تولید کنترل

 واحد تولید آفنامات
 واحد تولید مودم و میکرو کنترل
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 مونتاژ تایمرواحد طراحی و 
 واحد تولید کارت و بردهاي کامپیوتري

  کشاورزي
 )فاقد محدودیت فاصله از امکان مسکونی 4تا ردیف (واحد زنبورداري و پرورش ملکه 
 قطعه 100واحد پرورش پرندگان زینتی تا 

 واحد پرورش کرم 
 واحد پرورش ماهی زینتی

 آزمایشگاه دامپزشکی
  :غذایی

 بدون شستشوبندي خشکبار  تهیه و بسته
 بندي خرما بدون شستشو بسته

 تن در سال 3000واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر ، پنیر و غیره تا 
 )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

 زدن و بدون روش پخت  تن در سال به روش نم 3000ه و کله تا واحدتولید قند حب
 بندي عسل واحد 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 
 تن در سال 100بندي کره و سایر لبنیات تا  واحد بسته

 تن در سال 300تا  تولید بیسکویت و شکالت
 تن در سال 300بري تا  واحد رشته

 تن در سال 300سازي تا  واحد ماکارونی
 )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 بستهواحد 

 بندي عرقیات گیاهی واحد بسته
 بندي جو بدون عملیات بوجاري و شستشو واحد بسته

 بندي حبوبات بدون بوجاري واحد سورتینگ و بسته
 واحد تولید ، بهبود دهنده کیفیت آرد

 واحد تولید غذاي کودکان آرد غالت ، آماده بودن عملیات بوجاري و آسیاب
  :سازي ماشین

گري، فیکچر، قالب قطعات استاندارد،قالب قید و بسـت و ابـزار    درجه ریخته(ومدل  واحدقالب-1
  )قالب، مدل

کـش و تجهیـزات    هاي دیاگرامی، کف کش، انجمـن  پمپ(واحد تجهیزات شبکه آب و فاضالب -2
  )تصفیه

آسانسور و قطعات آسانسـور، پلـه برقـی،    (آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی  واحد ماشین-3
راك، جرثقیل سقفی، جرثقیل پشت کامیونی، جک پالت باالبر و قطعات مربوطه، نوار نقالـه و  باالت
  )جرثقیل... 
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نشـانی، آب ، کمپرسـورهاي صـنعتی و     هاي خالء ، وکیـوم آتـش   پمپ(واحد پمپ و کمپرسور -4
  )هاي بادي مصرفی، گارازي، مواد فله و تلمبه

  

  مقررات مشترك   -4-2
  معابر و میادین شهري ضوابط احداث بنا در مجاورت -1- 4-2

شـوند، بنـابراین    ها جزء عناصر اصلی فضاي شهري محسوب می هاي ارتباطی و میدان از آن جا که تقاطع شبکه
هاي  هاي معین در چارچوب تهیه طرح این ویژگی. ي معینی باشندها ها باید تابع ویژگی سازي در پیرامون آن ساختمان

  : ي مذکور ، ضوابط زیر به عنوان حداقل باید در نظر شودها زمان تهیه طرح تا. جزئیات شهرسازي تدقیق خواهند شد 
صـورت   متـر و بـه بـاال، بایـد بـه      20با حداقل عرض هاي ارتباطی  ي پیرامون تقاطع شبکهها ـ ساختمان 1ماده

  .هماهنگ و در پیوند با فضاي باز تقاطع طراحی شوند 
  .مساوي باشد  در چهارگوشه تقاطع ها ـ ارتفاع ساختمان2ماده
بینی شود که در مجمـوع منجـر بـه انسـجام فضـایی       ـ پخ به صورت متقارن یا متجانس به کیفیتی پیش  3ماده
  .تقاطع شود
هاي هماهنـگ و مطـابق ضـوابط برخـوردار      باید از ویژگی ها و فرم معماري آن ها ـ مصالح نماي ساختمان  4ماده

  .باشد
ي مـذکور تـأمین   ها براساس حداکثر تراکم پالك ها و میدان ها به تقاطع ي مشرفها ـ تراکم قطعات پالك  5ماده

  .گردد
  .برسد باید به تأیید کمیته فنی شهرداري مروستها  ها و تقاطع ـ طرح قطعات مجاور میدان   6ماده
، تفکیک و احداث بنا در قطعات اراضی که در مجاورت معابر و میادین قرار گرفته انـد ، تـابع   ها کاربري - 7ماده

لکـن ، بـه   . ، تفکیک و احداث بنا در شهر و مناطق گونـاگون آن خواهـد بـود    ها کاربري: ضوابط و مقررات عام و خاص
ر و میادین ، که عمده ترین فضاهاي در معاب... ، جداره و خط آسمان مشخص و تعریف شده و محصوریت: منظور ایجاد

بـا اسـتفاده از رابطـه زیـر      هـا  هستند ، تعداد طبقات و ارتفاع بناهاي احداثی مجـاور آن  مروستعمومی و جمعی شهر 
  :محاسبه و تعیین می گردد 

ارتفاع ساختمان =   −      
  :در این رابطه 

 L- د عرض معبري که قطعه در بر آن قرار گرفته است ، می باش  
 H-  متر در نظر گرفته شده است 3ارتفاع متوسط بناي احداثی که . 

متري قرار دارد ، با استفاده از رابطه فوق به قرار زیر  30تعداد طبقات قطعه اي که در بر معبر : به عنوان مثال 
  : خواهد بود 
    =    −   =   متري 30تعداد طبقات قطعه زمین واقع در بر معبر   / 
  .   طبقه خواهد بود  دوحتساب ارتفاع هر طبقه بنا به میزان سه متر ، تعداد طبقات قابل ساخت آن برابر با ا
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در تعیین و محاسبه تعداد طبقات و ارتفاع بناهاي قابل احداث در بر میادین دایره اي شکل ، از انـدازه   - 8ماده
 .متفاوت است ، از بزرگ ترین ضلع میدان استفاده خواهد شد  ها شعاع میدان و در میادینی که شکل آن

، اندازه عرض معبر عـریض تـر مـالك عمـل قـرار خواهـد        ها در تعیین طبقات و ارتفاع بناها در تقاطع - 9ماده
 .گرفت 

  مقررات مربوط به ارتفاع حصارها و دیوارها -2- 4-2

. گـردد و جنبـه عمـومی دارد    سـوب مـی  نماي هر ساختمان به عنوان یکی از عناصر فضاي شـهري مح  -1ماده
  .ناگزیر براي هماهنگی در فضاهاي عمومی شهري باید تا حدامکان تجانس و هماهنگی بین آن ها بوجود آورد 

نشـینی   عقـب  نسبت به حصار ساختمان هامحل جانمایی تجاري،  هاي خدماتی به استثناي در کاربري -2ماده
ضمنا حصار در این کـاربري هـا شـامل    . می باشدمتر در عرض تمام پالك  5/2نشینی حداقل  میزان این عقب. نمایند

توان از بخشی از ایـن فضـا بـه عنـوان پارکینـگ نیـز        در صورت تهیه طرح مناسب معماري می. باشد اي می دیوار نرده
  . مسقف گرددنباید  این فضا سرباز بوده و.  استفاده نمود
ا باید در طول معبر از هماهنگی و تجانس در ارتفاع ، نوع مصالح دیوارها و حصارهاي حیاط ساختمان ه-3ماده

  .و رنگ نما برخوردار باشند 
اي، این حصارها باید سوگذران بوده و به صورت نرده روي سـکوهایی بـه ارتفـاع     در مورد حصارهاي نرده-4ماده

  .متر احداث شود 1حداکثر 
  ضوابط تشویقی مربوط به احداث پارکینگ عمومی  -3- 4-2

دهـد   نامه به شهرداري مجوز مـی  به منظور تشویق مالکین اراضی به احداث پارکینگ عمومی، این آیین -1ماده
متر در ارتفاع هماهنگ بـا ارتفـاع عمـومی     5ي مورد نیاز به پارکینگ، حداکثر به عمق ها که بر معبر اصلی با حفظ راه

گـاه زمـین ایـن     کـه هـیچ   دهد مشـروط بـر آن   ري میـ ادا ، به مالکین اجازه احداث بنا با کاربري تجاري معبر اصلی
  . کاربري از اراضی پارکینگ افراز نگردد

ساختمانهاي عمومی پر تردد - 4- 4-2   ضوابط مربوط به پارکینگ انتظار و مسیر سرویس در مورد 

مراکز آموزشی، مراکز درمانی، مراکز اداري، مراکز فرهنگـی، مراکـز   : تردد مانندهاي عمومی پر ساختمان-1ماده
باید از زمین خود در مجاورت معبر اصلی وسـعتی را  ، شوند ه که در زمان معین تخلیه میتفریحی، مراکز مذهبی و غیر

  .دنمتر در طول بر معبر به این امر اختصاص ده 5به عرض حداقل 
 بدیهی است این فضا جزء فضاي باز صاحب کاربري محسوب شده و تحت مالکیت و جهت استفاده اختصاصـی 

  .باشد وي می
  ي نیمه تمام و بناهاي مخروبهها ضوابط مربوط به نماسازي موقت جهت ساختمان -5- 4-2

و یـا  ، بناهـاي مخروبـه   ي زراعی پراکندهها ، زمینهاي بایر، باغات و زمینشهرکه در محدوده  نظر به این-1ماده
ست متوقف بـوده و منـافی پـاکی و زیبـایی     ها سال ها ي نیمه تمامی وجود دارند که عملیات ساختمانی آنها ساختمان

هـا،   قانون شهرداري، ضـمن الـزام مـالکین زمـین     110باشد، لذا در اجراي ماده  شهر و بر خالف موازین شهرسازي می
بناها و ساختمانهاي موصوف به کشیدن دیوار مجاور و مشرف به معابر عمـومی یـا مرمـت سـاختمان، کـه اجـراي آن       
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الذکر،کتباً  اي شهر قرار گیرد، از طرف شهرداري به مالکین، متصدیان و یا متولیان موارد فوقباید مورد تصویب شور می
سازي منظر نازیباي محل موردنظر از طریق دیوارکشی مجاور معبـر   اخطار خواهد شد ظرف مدت دو ماه نسبت به زیبا

ح سبک و مقاوم در مقابـل عوامـل جـوي و    و یا مرمت بناي مخروبه و یا اجراي طرح نماسازي موقت با استفاده از مصال
قابل نصب برروي بدنه یا اسکلت ساختمان اقدام نمایند در صورت مسامحه یا امتناع از این امر، طرح نماسـازي موقـت   

  .وصول خواهد شد ها قانون شهرداري 110توسط شهرداري تهیه و اجرا گردیده و هزینه آن طبق ماده 
  سب مجوز ندارداقدامات ساختمانی که نیاز به ک -6- 4-2

، احتیاج به مراجعه به شهرداري و کسب مجـوز  مروستاقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده شهر -1ماده
  :ندارد

، نصـب   ، انـدود کاهگـل   ، پوشـش آسـفالت   قیرگـونی و یـا ایزوگـام   (کـاري   بام از قبیل عایق ـ مرمت پشت الف
  ).موزاییک

  . پله ـ تعویض موزاییک ساختمان و راه ب
  . نقاشی و نصب کاشی ـ سفیدکاري و  پ
، بنـدي  نـوع کـف   هاي مسکونی اعـم از احـداث حـوض یـا اسـتخر و هـر       سازي در منازل و مجتمع ـ محوطه ت

  .بندي مشروط به عدم حذف پارکینگ  باغچه
  .ي بهداشتی ها ـ نصب، تعمیر یا تعویض سرویس ج
  مترمربع 2مساحت حداکثر  مجزا از ساختمان به) دستشویی و توالت(ـ احداث سرویس  ح
  .ـ تعویض یا ترمیم دیواري که بر اصالحی نداشته باشد  خ

  .دـ رفع نواقص بهداشتی ساختمان، مشروط به عدم تغییر نظام فنی ، معماري و کاربري ساختمان 
  ها آمدگی مقررات مربوط به بالکن و سایر پیش -7- 4-2

ظور تامین دیـد مناسـب وانتظـام بصـري وجلـوگیري از      به من ها در معابر عمومی وخیابانها درکلیه پهنه-1ماده
احـداث  کاهش فضاهاي باز شهري هر گونه احداث پیشامدگی در مجاورت معابر عمومی وخیابانها ممنـوع مـی باشـد و   

با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمین تامین می گـردد ایـن فضـاهاي نیمـه بـاز بـراي تقویـت         فضاي نیمه باز
بـرداري از   گیاه و موارد مشابه بوده و بهره و نگهداري گل  کاهش اثر تابش شدید خورشید، سب شهري،اندازهاي منا چشم

ي مسـکونی بـا رعایـت    ها وبالکن صرفا در محوطه پالك. این فضاها به عنوان انباري و خشک کردن البسه ممنوع است
  .ي مربوطه ومسائل سازه اي مجاز می باشدها آیین نامه

ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابنیه از نما یـا   هاي موجود بدنه ساختمان آمدگی تمامی پیش-2ماده
  .شوند جداره ساختمان حذف می

  .ممنوع است  ها آمدگی بسته یا باز در خیابان احداث بالکن و پیش-3ماده
  مقررات مربوط به عدم احتساب تراکم در سرسراي انتظار و اطالعات ساختمان - 8- 4-2

هـاي   هاي عمومی نظیر بیمارسـتان ، مراکـز درمـانی ، ادارات دولتـی، مجتمـع      توجه به نیاز ساختمانبا -1ماده
که در طبقه همکف منظـور   این فضاها ، سطح زیربناي نگهبانیمسکونی آپارتمانی و موارد مشابه  به ورودي مناسب و 
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بدیهی است مـوارد مـذکور جـزء    . گردد ه میگردد ، در تراکم منظور نگردیده و صرفاً جزء زیربناي ساختمان محاسب می
  .مشاعات ساختمان بوده و غیرقابل تفکیک خواهد بود 

  قطعات تفکیک شده و به ثبت رسیده قبلی و نحوه ساختمان در آنها -9- 4-2

قطعات تفکیک شده و به ثبت رسیده قبلی وضع موجود تلقی شده و براساس ضوابط مناطق طرح جامع مجـاز  
  .باشند میبه ساخت و ساز 

  ساختمانهایی که از قبل آغاز شده اند -10- 4-2

ساختمانهایی که از قبل آغاز شده اند به صورت وضع موجود تلقی شده و با رعایت ضـوابطی کـه بـا آن پروانـه     
تواند، با رعایت  ساختمانی دریافت نموده اند، بایستی تکمیل شوند ولی در صورت تمایل صاحب پالك، کاربري آنها می

به کاربري جدیـد پیشـنهادي طـرح جـامع     . اند اي که در آن قرار گرفته جامع و همساز با منطقه ضوابط و مقررات طرح
  .تبدیل شود

  ي ناهماهنگ و محدودیتهاي مربوط به آنها شرایط ادامه کار کاربري - 11- 4-2

کاربریهاي فعلی مستقر در شهر در صورتی که از طرف صنف مربوطه و سازمان حفاظت محـیط زیسـت اسـتان    
همسـایگان یـا   (ولی در صورتی که شاکی خصوصـی داشـته باشـد    . تواند استمرار فعالیت داشته باشد د، میبالمانع باش

مکلف است که پس از استعالم از سازمان حفاظـت محـیط زیسـت و در    مروست شهرداري ) عابران با سایر افراد ذینفع
نباشـد و یـا   ) یـا ضـایعات جامـد و مـایع    صدا، ارتعاش، لـرزش، دود، بـو و   (صورتی که کاربري یاد شده داراي آلودگی 

، ادامه فعـالیتش  و اصول حسن همجواري و عدم اشرافیت را رعایت کند باشد وسد معبر ننمایدنداشته روشنایی زننده 
  .درغیر اینصورت چنین کاربري مجاز به ادامه فعالیت درموقعیت قبلی نخواهد بود. را در محل بالمانع اعالم نماید

  نماي ساختمان ضوابط مربوط به  - 12- 4-2

ـ ساختمان هایی که دیوارهاي آنها به هم چسبیده است ارتفـاع سـاختمانها حـداالمکان بـا هـم مسـاوي       1ماده
  .طبقه اختالف داشته باشند یکباشد و حداکثر به اندازه 

  .باشد ـ احداث ناودان و هواکش بر جداره خارجی نما که قابل رویت باشد ممنوع می2ماده
ایـن  . در بام، که از شوارع قابل رؤیت باشد ممنوع است) کولر و چیلر و غیره(تهویه مطبوع ـ نصب وسایل 3ماده

  .اي که قابل رؤیت نیست نصب شده مگر در فضاهاي محصور تعبیه گردد گونه تجهیزات باید در جبهه
  .و بدنه ساختمان باید با مصالح نماي ساختمان هماهنگ باشد) پناه جان(انداز  ـ نماي دست4ماده
  .ـ استفاده از سقف شیبدار، آردواز و مانند آن در احداث بناها ممنوع است5ماده
ـ نماسازي بناها منطبق بر معماري بومی و اقلیمی منطقه صورت پذیرفته و در آن استفاده از مصالح غیـر  6ماده

  .بومی پرهیز گردد
پیشـنهاد  . باشـد  رنگهاي تند ممنـوع مـی   هاي تیره و  و سنگ) اي آیینه(هاي انعکاسی  استفاده از شیشه -7ماده 

هاي نماي به رنگ روشن، اندود کاهگـل   سانتیمتري، اندود سیمان، سنگ 3-5ها از آجرنما  شود که نماي ساختمان می
  . و مانند آن استفاده گردد

نهـا  آمـدگی آ  ـ به هنگام نصب تابلوهاي واحدهاي تجاري و یا خدماتی رعایت هماهنگی در اندازه و پیش8ماده 
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  .الزامی است
و هر واحد صـرفا مجـاز بـه نصـب      است ممنوعنصب تابلوهاي واحدهاي تجاري و یا خدماتی  تعدد درـ 98ماده

  .یک تابلو می باشد
هرگونه طرح بدنه ونماهاي مستحدثات در محدوده شـهر کـه تـاثیرات قابـل توجـه در سـیما ومنظـر        -10ماده

  .سیما ومنظر شهري بررسی وتایید گرددشهري دارد می بایست از طریق کمیته ارتقاء 

  ضوابط گذربندي و توسعه معابر  - 5
  ضوابط شبکه عبور و مرور -5-1

  :ي شهر به شرح زیر تنظیم شده استها مقررات شبکه عبور و مرور براي خیابان
  درجه دو اصلی ي شریانی ها خیابان -5-1-1

تواند، تـا حـدي    اي می چنین شبکه. دهند ي شریانی، شبکه اصلی ارتباطی درون شهري را تشکیل میها خیابان
. گردد، داراي یـک سـاختار سلسـله مراتبـی باشـد      ها الزم می ها در این راه که براي محدود نگهداشتن تعداد دسترسی

روي راه براسـاس   جایی و عرض سـواره  سرعت طرح مناسب و شکل شبکه براساس اهمیت نسبی نقش دسترسی و جابه
  .شود حجم ترافیک ساعت طرح، تعیین می

ایـن  . شـود  کیلـومتر در سـاعت تعیـین مـی     60تا  40بین  ها سرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه در این گونه راه
سرعت بر اساس شکل شبکه، طوري باید انتخاب شود که اکثریت عمده رانندگان در اوقات خلـوت در حـدود سـرعت    

ي شـریانی قـرار گیـرد کـه     هـا  ر اطـراف خیابـان  یی دهـا  االمکان کـاربري  ازنظر کاربري، باید حتی. مجاز رانندگی کنند
گیـرد بـا    یی که در بناهاي واقـع در یـک سـمت خیابـان انجـام مـی      ها سفرسازي کمتري دارند و رعایت شود  فعالیت

ضمناً دسترسی سواره واحدهاي مسکونی تـا  . ي بناهاي سمت دیگر خیابان ارتباط کم و ناچیزي داشته باشدها فعالیت
  .کننده تأمین و از دسترسی مستقیم به خیابان شریانی پرهیز گردد ي جمع و پخشها یق خیابانحدامکان باید از طر

ي شـهري بایـد عبـور    هـا  واقع در بافت پر و مراکز مهم فعالیـت  ها براي کنترل نقش اجتماعی این گونه خیابان
در ایـن حالـت عبـور    . نظیم گـردد ت) مانند نرده در وسط یا دو طرف خیابان(پیاده از عرض خیابان بوسیله ایجاد مانع 

پیاده از عرض خیابان باید از محل پیاده گذرهایی که به صورت زیرگذر یا روگذر است و یـا بـا چـراغ راهنمـا کنتـرل      
هاي اتوبوس باید با توجـه بـه محـل     ها از عرض خیابان، محل ایستگاه ضمناً به منظور عبور پیاده. شود، انجام پذیرد می

  .گذر طی کنند دهند، عرض خیابان را با استفاده از پیاده شود تا مسافرانی که تغییر جهت می گذرها تعیین پیاده
  شریانی درجه دو فرعیي ها خیابان -5-1-2

شـود، در داخـل محـالت شـهري قـرار       ي جمع و پخش کننده نیز اطالق میها خیابانکه  ها به این نوع خیابان
هـا   سواران و وسایل نقلیه موتوري اولویت مساوي دارند و نقش ترافیکی این خیابـان  ها، دوچرخه پیاده ها گرفته و در آن

انـد و طراحـی    هـاي شـهري   عنصر اصلی تشکیل دهنده بافت ها این خیابان. گردد تعیین می ها با رعایت حال هر سه آن
  .ها به عنوان یک عنصر شهري حائز اهمیت بسیاري است آن
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  ي محلی ها خیابان اصول طراحی -5-1-3

  :هاي محلی مسکونی رعایت اصول زیر ضروري است در طرح خیابان
چنین به عنوان بستري براي ارتبـاط اجتمـاعی تأکیـد     بخش محل و هم ـ به نقش راه به عنوان عامل  وحدت1

  .شود
هـا تـأمین    نی آنها و ایم داشته شود، تا آزادي حرکت پیاده سرعت وسایل نقلیه پایین نگه، بـ با طرح متناس2

  .گردد
  .ـ با طرح متناسب از سفرهاي عبوري در داخل منطقه مسکونی جلوگیري شود3
ي وسـایل نقلیـه عمـومی و    ها را به یکدیگر، به ایستگاه ها رو، کاربري رو و یا دوچرخه ـ یک شبکه پیوسته پیاده4

  .رو و یا دوچرخه اتصال دهد به مسیرهاي اصلی پیاده
کونی براي خدمات شهري، حمل کـاال و خـدمات اضـطراري بـه وسـایل نقلیـه موتـوري        ـ کلیه واحدهاي مس5

  .دسترسی داشته باشند
  اي کنترل شود تا از تبدیل خیابانهاي محلی به پارکینگ ترافیک غیر محلی جلوگیري شود  ـ پارکینگ حاشیه6
ه و همچنـین پارکینـگ   هاي غیرمسکونی، بـراي مـراجعین و کارکنـان پارکینـگ خـارج از جـاد       ـ در کاربري7

  .دوچرخه درنظر گرفته شود
  شکل شبکه -5-1-4

  :توجه به موارد زیر الزامی است شریانیهاي  در طراحی شبکه
یا نوع خاص هسته شـهري مسـکونی ایجـاب کنـد، بایدبـه       استثنایی که پستی وبلندي زمین و ـ جزدرموارد1

درجه نزدیـک   90ي شبکه تا حدامکان به ها ا و پیچه زاویه تقاطع. برتري داد) درمقایسه با منحنی(هاي مستقیم قسمت
  .باشد

داشتن سرعت حرکت وسـایل نقلیـه بایـد از قـرار دادن امتـدادهاي طـوالنی مسـتقیم         ـ به منظور پایین نگه2
 . خودداري کرد

. درجه نزدیک باشـد  90شود که زاویه تقاطع تا حد امکان به  ي میدانی و شبه میدان توصیه میها ـ در تقاطع3
  .درجه بالمانع است 60در شرایط مشکل حداقل زاویه تقاطع تا 

  .شاخه به تقاطع میدانی چهار شاخه برتري دارد 3هاي میدانی به صورت  تقاطع: تبصره
ـ شکل شبکه باید چنان باشد که رانندگان وسایل نقلیه، حتی در اوقات شلوغ به دلیل طوالنی شدن مسـیر و  4

بـر اسـتفاده    هاي محلی بـه عنـوان راه میـان    کاهش سرعت، نخواهند که از شبکه خیابانها به  هم چنین وادار شدن آن
  .کنند

  دسترسی -5-1-5

هاي شریانی اطراف آن دسترسی سـواره داشـته    ي شهري نباید به راهها ـ بناهاي معمولی واقع در داخل بافت1
  .لی این کار را انجام دهندي محها خواهند وارد بنا شوند باید از طریق خیابان وسایل نقلیه که می. باشند

تـوان   وسـیله نقلیـه یـا بیشـتر اسـت را مـی       100روز  در شـبانه  ها بناهاي بزرگ که میزان سفرسازي آن: تبصره
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  .هاي شریانی وصل کرد مستقیماً به راه
داشـته   ي شریانی اطراف دسترسـی پیـاده  ها توانند به راه هاي شهري مسکونی می ـ بناهاي واقع درداخل بافت2

  .ندباش
  عرض خطوط -5-1-6

شود ولی این عرض را نبایـد از   متر توصیه می 75/2هاي اصلی و کمکی در خیابانهاي محلی  حداقل عرض خط
  .متر بیشتر درنظر گرفت 3

عرض پارکینـگ  . هاي فوق اضافه کرد سانتیمتر به حداقل 25در صورتی که در لبه خط جدول وجود دارد باید 
  .شود میمتر توصیه  5/2تا  2اي  حاشیه

گیرد نباید در هیچ  ها و وسایل نقلیه سواري قرار می ها و دوچرخه اي که مورد استفاده توأم پیاده ـ عرض جاده9
  . )معابرموجود در بافت هاي تاریخی به استثنا(متر کمتر باشد 6اي از خیابان از  نقطه

سـواري   روي و دوچرخـه  بـر پیـاده   جایی در داخل بافت، هاي شهري مسکونی باید براي جابه ـ در طرح بافت10
رو که همه واحدهاي مسکونی را به مراکز خریـد و اداري   رو و دوچرخه فراهم ساختن سیستم یکپارچه پیاده. تکیه شود

  .دهد ضروري است هاي اتوبوس و وسایل همگانی ارتباط می چنین ایستگاه و آموزشی و هم
  ضوابط عرض گذرها -5-1-7

، رعایـت ضـوابط و مقـررات بـراي معـابر بـه       مروسـت ـ از زمان تصویب و ابالغ طرح توسعه و عمران شهر 1ماده
  .هنگام صدور جواز احداث بنا و یا تفکیک الزامی است

هـاي شـبکه دسترسـی     کـه در نقشـه   مروسـت ي پیشنهادي طرح توسعه و عمران شهر ها ـ براي کلیه راه2ماده
  .باشد هاي اجرایی با توجه به قوانین ملکی می داري موظف به تهیه نقشهمسیر آن مشخص شده است، شهر

ها و گزارش طرح توسعه و عمران مشـخص شـده و رعایـت آن از     و معابر اصلی در نقشه ها ـ عرض خیابان4ماده
  .سوي شهرداري الزامی است

ده است، رعایت حـداقل  ها مشخص نگردی ـ براي شبکه دسترسی، که تعریض و یا احداث آن برروي نقشه5ماده
  . الزامی است ها عرض بر اساس طول آن

ـ در کلیه مواردي که عرض ثبتی گذر بیشتر از عرض راه در نقشه باشد، عرض منـدرج در نقشـه مـالك    6ماده
  .باشد عمل می

ـ در مواردي که عرض قید شده در طرح توسعه و عمران، از عرض ثبتی گـذر بیشـتر باشـد، عـرض قیـد      7ماده
  .مالك عمل بوده و نحوه تعریض آن از طرفین خواهد بود جامعطرح  شده در

ي یـک سـمت کوچـه    هـا  هاي پیشنهادي از مرز مشترك قطعات، در صورتی که زمین ـ در تعریض کوچه8ماده
درصد ساخته نشده باشد، عرض پیشنهادي از همـان سـمت منظـور گـردد، تـا موجـب       80تماماً بایر بوده و یا بیش از 

  .نشود ها انتخریب ساختم
  .باشد متر مجاز نمی 150بست با طول بیش از  ـ احداث بن9ماده
متر طول داشته باشند در انتهاي معبر احداث یک دور برگردان بـه   50بست بیش از  ـ چنانچه معابر بن10ماده
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رابـر  ب 5/1در صورتی که دوربرگردان به صورت مستطیل باشد، حداقل عـرض مسـتطیل   . صورت مستطیل الزامی است
  . عرض معبر خواهد بود

  .گردد باز محاسبه می بست از اولین تقاطع با معبر بن ـ طول گذر معبر بن11ماده
 6، نیز حـداقل   کنند بست که دسترسی به چهار واحد مسکونی و کمتر را تأمین می ـ عرض گذرهاي بن12ماده

  .شود مترتعیین می
عرض کمتر صورت گیرد و انتهاي دیگر آن در محل تقاطع بـا  ارتباط گذر دسترسی باید از خیابان با  -13ماده 

  .بست درآید خیابان اصلی به صورت بن
  :باشد  اي در تفکیک اراضی برحسب طول معبر به شرح ذیل می ـ حداقل عرض معابر محله14ماده

شماره طول ):13(جدول  عرض توزیع  حسب  بر   معابر پیشنهادي 
  عرض معبر  معبرطول 

  متر 50تا 
  متر 100تا  51از 
  متر 300تا  101از 
  متر 500تا  301از 
  متر به باال 501از 

  متر 8
  متر 10
  متر 12
  متر 14
  متر 18

  
  ي مجاز به شبکه معابرها سلسله مراتب و اتصال -5-1-8

متـر مجـاز    16هاي محلی با حـداکثر عـرض    مشمول این ضوابط فقط به خیابان دسترسیاتصال معابر -1ماده 
در موارد مربوطه الزم است با تعبیه موانع فیزیکی مناسب این . ها به معابر با عرض بیشتر ممنوع است بوده و اتصال آن

  .ها قطع شوند گونه اتصال
تغذیـه  ) دسترسـی محلـی  (غیر شریانی  عابرماز  باید) واحدهاي مسکونی(ترین عنصر کاربري  خصوصی -2ماده 

  .شوند
  .تأمین خواهد شد فرعی 2شریانی درجه اي از خیابان  هاي محله دسترسی کاربري -3ماده 
یی که نیاز به دسترسـی سـریع دارنـد    ها همچنین کاربري )ترین عناصر کاربري عام(هاي شهري  کاربري-4ماده 

دسترسـی   فرعـی  2یا درجه  اصلی ی درجه دونهاي شریا از طریق خیابان مانند آتش نشانی، بیمارستان و پمپ بنزین 
  .خواهند داشت

یا پیشنهادي براي قطعـات زمـین مجـاور بـه      )1شریانی درجه ( هاي موجود دسترسی سواره به بزرگراه-5ماده 
  .هیچ وجه مجاز نیست

متـري و   250واصـل حـداقل   براي قطعات زمین در فاصلی هاي شریانی درجه دو  دسترسی به خیابان -6ماده 
اي  هـاي ورزشـی، مـدارس حرفـه     هـاي حمـل ونقل،اسـتادیوم    ها، مراکزآموزش عالی وفضاهاي مشابه ایستگاه نیز پارك

  .ها مجاز است وبیمارستان
بینی  علل موجه پیش هچه ب قرار دارند، چنان اصلی هاي شریانی درجه دو در مورد قطعاتی که بر خیابان -7ماده 

دسترسی از گذرگاه اصلی بـا نظـر سـازمان مجـري طـرح اقـدام        ،مقدور نباشد قطعهز جبهه پشت انه ادسترسی جداگ
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  .گردد می
  الزامات مقطع عرضی معابر -5-1-9

توانـد براسـاس    باشـند، مـی   یـا احـداث مـی    ـ مسیرهاي پیشنهادي طرح که نیاز به تعـریض، بازسـازي و  1ماده
  .هاي مقاطع عرضی پیشنهادي اجرا شود   نمونه

رو، جـوي و   رو دو طرفه باشند و بقیه عرض به پیاده متر عرض سواره 5/5باز باید حداقل داراي  معابر بن -2ماده 
 .یابد جدول اختصاص 

هاي پیشـنهادي و در سـایر مـوارد     روها بر طبق ضوابط پیشنهادي بر اساس مقاطع خیابان پهناي پیاده-3ماده 
 5/2هـاي عمـومی    متر، مناطق اداري و سـاختمان  پنجالی  سهاطق تجاري من ،متر سه تا دوبراي مناطق مسکونی بین 

در صورت اجراي نوار سـبز، عـرض آن بـه ایـن میـزان      . گردد متر رعایت می 5/3الی  2متر و مناطق صنعتی  چهارالی 
  .شود افزوده می

  ضوابط مربوط به دوربرگردان - 5-1-10

باشند در انتهاي معبر احداث یـک دور برگـردان بـه    متر طول داشته  50بست بیش از  ـ چنانچه معابر بن1ماده
حـداقل عـرض مسـتطیل    ، در صورتی که دوربرگردان به صورت مستطیل باشد .  صورت دایره یا مستطیل الزامی است

 4در صورتی که دوربرگردان به صورت دایره درنظر گرفته شود حداقل شـعاع دایـره   .  برابر عرض معبر خواهد بود 5/1
 . بست خواهد بود عرض بن متر بیشتر از

جهت مانور وسایل اطفاء حریق، حمل زباله و  غیره، در انتهاي بن بسـتها   به منظور ایجاد فضاي الزم – 2ماده 
متر  مطابق کروکی زیر تامین  12*12متر و بیشتر بایستی فضاي الزم جهت دوربرگردان با ابعاد حداقل  100با طول 

 . گردد

  .احداث دوربرگردان در توسعه هاي جدید الزامی استرعایت ضابطه  -3ماده 
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پیشنهادي:  2نقشه  عرضی    مقاطع 
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پیشنهادي:  3نقشه  عرضی    مقاطع 
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پیشنهادي:  4نقشه  عرضی    مقاطع 
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پی:  5نقشه  عرضی    شنهاديمقاطع 
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پیشنهادي:  6نقشه  عرضی    مقاطع 
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  طراحی هندسی معابر -5-1-11
  شعاع قوس ها در پالن ها  - 11-1- 1- 5

هـا برحسـب عـرض راه  صـورت زیـر       به هنگام احداث و یا توسعه معابر رعایت شعاع قـوس در تقـاطع   -1ماده 
  .الزامی است

شماره قوس ):14(جدول  شعاع  قائمه) R(حداقل  تقاطع هاي   در 
 )متر(عرض خیابان  6 8 10 12 14 16 18 20 24 30 36
* 15 15 12 12 12 * * * * * 36 

 15 15 12 12 12 10 10 10 * * 30 

  15 12 12 10 10 10 8 * * 24 

   12 12 10 10 10 8 8 6 20 

    10 10 10 8 8 8 6 18 

     10 10 8 8 8 6 16 

      10 8 8 6 6 14 

       8  8 6 6 12 

        6 6 6 10 

         4/5 4/5 8 

حسـب   توانـد  شبکه راه ها بوسیله کارشناس ذیصالح ترافیک انجام شود، ضوابط فوق میطراحی در صورتی که 
  .با  نظر کارشناس مورد جرح و تعدیل قرار گیرد مورد و ضرورت

  شعاع قوس در پروفیل طولی - 11-2- 1- 5
 .درصد و در معابر اصلی هشت درصد است 10حداکثر شیب طولی در معابر فرعی  -1ماده 

حداقل شعاع قوس محدب ومقعر در خیابان هاي فرعی و اصـلی مـی بایسـت براسـاس سـرعت مجـاز        -2ماده 
  .پیش بینی گردد

  تقاطع ها - 11-3- 1- 5
، بایـد بـا نصـب تـابلو و هشـدار      اگر این امر ممکن نباشد. متر است 20ها حداقل  فاصله دید در تقاطع -1ماده 

 .الزم، رفع نقص کرد

 . هاي بزرگراهی و شریانی، شعاع قوس گوشه هشت متر بدون استفاده از جزیره مثلثی است در تقاطع -2ماده 

  .متر باشد25 -50تواند هاي شریانی ازجزیره مثلثی استفاده شود، شعاع قوس می که درتقاطع درصورتی-3ماده
اگر امکان احـداث میـدان فـراهم    .بیش از چهار ورودي داشته باشد تبدیل به میدان می شوداگرتقاطع  -4ماده 

  نباشد می بایست ورودي هاي مازاد را مسدود نموده یا یک طرفه کرد
 .نصب تابلو و هر نوع تجهیزات و تأسیسات دیگر در مثلث دید ممنوع است -5ماده 

متر احداث  12متر به گرد هسته مرکزي با شعاع حداقل  5/3 ها سه نوار عبورحلقوي با عرض درمیدان -6ماده 
 .شود می

متر خواهـد   12اي باشد، حداقل شعاع گردش به کار گرفته شده در هسته مرکزي  اگر میدان غیردایره -7ماده 
 .بود

  .احداث قوس به میزانی که امکان حرکت و توقف امن بر اساس سرعت طرح را بدهد مجاز است -8ماده 
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  )پخی(اجراي عقب رفتگی در تقاطع ها  ضوابط -5-1-12

ها با توجه به واقع بودن در بافت پر و موجود و یا بافت جدید به شـرح   مقررات و ضوابط مربوط به پخ در تقاطع
  . گردد ها می هاي قبلی مربوط به پخ زیر است و از این پس این ضوابط و جداول جایگزین کلیه ضوابط و بخشنامه

 6عـرض کمتـر از   (رو نیسـت   ها طبق ضوابط و مقررات شهرسازي ماشین که هر دوي آنپخ دو کوچه  -1ماده 
بدیهی است حداقل طول پخ نبایـد از یـک متـر کمتـر     .  گردد به طول ثابت یک متر در طرفین تقاطع تعیین می) متر

  . باشد
و دیگـري کـه   ) متر 6بیشتر از (باشد  رو می ها طبق ضوابط شهرسازي ماشین پخ دوگذر که یکی از آن -2ماده 

  . گردد مترتعیین می 5/1به طول ثابت ) متر 6کمتر از (رو نیست  ماشین
مجمـوع   1/0طول پخ تقاطع دوگذر در صورت احراز شرایط زیر بدون توجه به زاویه تقاطع به صـورت   -3ماده 

  . گردد عرض دوگذر تعیین می
  . ـ داخل محدوده شهر باشد الف
  ).2و  1به استثناء موارد مندرج در بندهاي (متر کمتر باشد 20گذر از عرض یکی از دو  ـ حداقل ب
چـه در  (هاي تقاطع براساس طرح توسعه و عمران و طرح اجرایی تعیین پخ نشـده باشـد    ـ هیچ یک از گوشه پ

 و اج کـرده  ل زیر استخرورا از جدا بایستی پخ نگردد ، می بدیهی است، چنانچه شرایط فوق احراز). پروانه و چه در اجرا
  .وجه به دیگر ضوابط این دستورالعمل تعیین گردد ت با

و دیگـري بـا عـرض کمتـر از     ) داراي رفـوژ (ها بلوار  ، طول پخ در تقاطع دو گذر که یکی از آن ـ در بافت پر ت
  .باشد ، نصف عرض بلوار مالك عمل می بیست متر باشد

طبـق  ،  باشـد  متـر مـی   36ها کمتر و یا مسـاوي بـا    نرو و عرض آ پخ تقاطع دو گذر که هر دو ماشین -4ماده 
  . گردد با توجه به زاویه تقاطع تعیین می وزیر در خصوص اندازه پخ   جداول چهارگانه

متـري و بیشـتر توسـط واحـد فنـی شـهرداري       36هـاي   متر و بیشتر با شبکه 30پخ خیابان به عرض  -5ماده 
  .و جهت تصویب به کمیسیون ماده پنج ارسال شود  زیرتهیهضمن رعایت حداقل طول پخ در جدول (

کندرو، طول پخ با توجـه بـه عـرض کنـدرو از     متر یا شریانی داراي 30هاي گذرهاي کمتر از  در تقاطع -6ماده 
  . گردد یین میهمین دستورالعمل تع 3و یا با توجه به بند جداول زیرروي 

مشروط بر آنکـه داخـل   ...) هاي گاز و نفت و  ها، لوله سیلخطوط انتقال نیرو و م(پخ یک گذر با حرایم  -7ماده 
متر که در داخل حریم قرار گرفته  12آن خیابانی درنظر گرفته نشده باشد ، براساس تقاطع خیابانی مفروض به عرض 

عمل همـین دسـتورال   3و بـا توجـه بـه بنـد      زیـر شود با خیابان متقاطع با توجه به زاویه تقاطع از جداول چهارگانه  می
  .العمل عمل شود  این دستور 10تعیین گردد، در غیر این صورت طبق بند 

بایست طرح اجرایی توسط شهرداري تهیـه و پـس از تصـویب     شاخه می 4 هاي بیش از در مورد تقاطع -8ماده 
  . عمل گردد 5در کمیسیون ماده 

الساقین که براساس پخ جـداول پیوسـت تعیـین شـده اسـت از       در صورتی که مساحت مثلث متساوي -9ماده 
  .فضاي ثبتی میدان یا تقاطع کمتر باشد، حدود ثبتی به جاي پخ مالك عمل قرار گیرد 
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) گـذر یـا مـوارد اسـتثنایی دیگـر      ها با اختالف دو به دلیل تداخل پخ(چنانچه تعیین پخ به هر شکل  -10ماده 
د و جهـت تصـویب بـه    قدور نباشد، موضوع توسط واحـد فنـی شـهرداري بررسـی و طـرح الزم بـراي آن تهیـه گـرد        م

  . ارسال شود 5کمیسیون ماده
که وجود دوربرگردان دلیل عدم دسترسـی سـواره بـه خیابـان      ها به علت آن در مورد پخ دوربرگردان -11ماده 

  .ذر عابر پیاده تلقی و نیازي به احداث پخ نداردباشد، لذا گذرهاي مربوط به آن گ اصلی مربوطه می
هایی توسط پله بـا   در مواردي که کوچه: هایی که توسط پله با معبر دیگر تقاطع دارند طول پخ کوچه -12ماده 

  .تر و مالك عمل خواهد بود عرض معبرکوچک 1:5معبر دیگري تقاطع دارند، طول پخ 
هاي واقع در محل تقـاطع گـذرها کـه     پخ: باشد اي طرح اجرایی میهایی که دار پخ مالك عمل تقاطع -13ماده 

ها مورد تأییـد قـرار گرفتـه باشـد مـالك عمـل        داراي طرح اجرایی بوده و طرح مذکور در کمیسیون رسیدگی به طرح
  .است

 متـر در  12گـذر اصـلی    ، متر 20متر با گذرهاي بیش از  10 جهت تعیین پخ معابر با عرض کمتر از -14ماده 
  .شود ظر گرفته مین

متر قطع باشـد و در واقـع اتصـال سـواره نداشـته       20در صورتی که اتصال معابر با گذرهاي بیش از  -15ماده 
  . گیرد رو گذر اصلی مالك عمل قرار می باشند، عرض پیاده

هـاي جمـع و    هاي شریانی ، که واجد باند کندرو هسـتند ، بـا خیابـان    جهت تعیین پخ تقاطع خیابان -16ماده 
دهـد ،   اي که صرفاً باند کندرو آن قطع شده و بانـد تنـدرو بـه حرکـت خـود ادامـه مـی        اي و محله پخش کننده ناحیه

 جـداول زیـر  از) خیابـان شـریانی   عرض بانـد کنـدرو  (متري  12براساس تقاطع خیابان جمع و پخش کننده با خیابان 
  .استخراج گردد 

ترین پخ بر مبناي نقشه ثبتی یا پروانه صادره از یک دهـم مجمـوع    شاخه چنانچه بزرگ 4در تقاطع  -17ماده 
بـدیهی اسـت   .  هاي دیگر نیـز قـرار خواهـد گرفـت     ، طول پخ مزبور مالك تعیین پخ گوشه عرض دو گذر بزرگتر باشد

، از  هاي مصـوب اجرایـی   از ابالغ این مصوبه با توجه به ضوابط قبلی صادر گردیده و همچنین طرحهایی که قبل  پروانه
  .باشد این مصوبه مستثنی می

  .ها ممنوع است رو در کلیه پخ نصب در ماشین -18ماده 
شماره تقاطع  ):15(جدول  زاویه  براي  پخ    >50aمیزان 

  LA  11تا  6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
LB 

00/9  00/8  00/7  00/6  00/5  00/4  11-6  
00/12  00/11  50/9  00/8  00/7  00/5  11/1-15 
00/14  00/12  00/11  00/10  00/8  00/6  15/1-19  
00/16  50/13  00/12  00/11  50/9  00/7  19/1-23  
00/20  00/15  50/13  00/12  00/11  00/8  23/1-30  
00/25  00/21  00/16  00/14  00/12  00/9  30/1-40  
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شماره زاویه ):16(جدول  براي    a<50>85 پخ 

  LA  11تا  6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
LB 

8  7  6  5  4  5/3  11-6  
10  9  8  7  6  4  11/1-15 
12  10  9  8  7  5  15/1-19  
14  11  10  9  8  6  19/1-23  
17  5/12  11  10  9  7  23/1-30  
22  18  14  12  10  8  30/1-40  

  
شماره زاویه ):17(جدول  براي  پخ  1 میزان  10<a<85  

  LA  11تا  6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
LB 

5/5  5  5/4  4  3  2  11-6  
8  7  6  5  4  3  11/1-15 
9  8  7  6  5  4  15/1-19  
10  9  8  7  6  5/4  19/1-23  
12  10  9  8  7  5  23/1-30  
14  12  10  9  8  5/5  30/1-40  

  
  .متر نیاز به طراحی هندسی دارند 36ها بیش از  تقاطع خیابان-19ماده
،  متر 30هاي کمتر از  خیابان، در تقاطع با  ها داراي رفوژ میانی باشند در صورتی که هر یک از خیابان-20ماده

 . گردد پخ تقاطع از جدول فوق شامل تقاطع نیمه خیابان داراي رفوژ و خیابان مربوطه محاسبه می

داراي مسـیر کنـدرو باشـد پـخ تقـاطع بایـد از       ) متـر 30با عرض بیش از (در صورتی که خیابان اصلی -21ماده
  . متر در جدول مزبور استخراج شود 30 کمتر از، رو با معبر  پیاده+ مجموع عرض مسیر کندرو

شماره تقاطع  ):18(جدول  زاویه  براي  پخ    a>110میزان 

  LA  11تا  6  15تا  1/11  19تا  1/15  23تا  1/19  30تا  1/23  40تا  1/30
LB 

00/5  00/4  50/3  00/3  50/2  00/2  11-6  
00/6  00/5  50/4  00/4  50/3  50/2  11/1-15 
00/7  00/6  00/5  50/4  00/4  00/3  15/1-19  
00/8  00/7  00/6  00/5  50/4  50/3  19/1-23  
00/10  50/8  00/7  00/6  00/5  00/4  23/1-30  
00/15  00/10  00/8  00/7  00/6  00/5  30/1-40  
  

  مسیردوچرخه -5-1-13

مواردي که وضـعیت  مگر در .کلیه معابر شهري می بایست با رعایت حال دوچرخه سوران طراحی شوند-1ماده 
  .طبیعی شهر مناسب دوچرخه سواري نباشند یا براي مسیر دوچرخه امتداد مستقل و جداگانه اي در نظر می گیرند

  .مسیرهاي دوچرخه باید مجزا از پارکینگ هاي حاشیه اي جانمایی شوند-2ماده 
  .آن ها ضروري استمناسب سازي راه ها براي دوچرخه سواران با اصالح رویه و یا روسازي  -3ماده 
  .هاي شریانی درجه یک استفاده کنندرو راهدوچرخه ها نباید از سواره-4ماده 
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دوچرخـه هـا مجـاز     .اگر درامتداد مسیرهاي درجه یک ودرجه دو، مسیر دوچرخه رو وجود داشته باشد-5ماده 
  .به استفاده مشترك از سواره رو نیستند

. متر تعیین مـی گـردد   5/1براي مسیر دوطرفه و متریک  یکطرفههاي عرض براي مسیر دوچرخهحداقل-6ماده
 متـري مـانع،   5/0در غیر این صورت تـا فاصـله   .متر فاصله باشد 5/0بین لبه دوچرخه رو وموانع کناره راه باید حداقل 

  .ء عرض مفید مسیر دوچرخه رو به حساب نمی آیدجز
شماره و دوچرخه ):19(جدول  پیاده  نیلز هاي  به  ا توجه  ب خیابان  شیب طولی   حداکثر 

  )درصد(حداکثر شیب طولی  مسیري که در امتداد راه قرار دارد
  متر 200با طول شیب کمتر از   غالب

  5  2  مسیرهاي دوچرخه
  7  5  مسیرهاي پیاده

  

  مروست بافت تاریخی شهر معابرضوابط و مقررات اجراي شبکه  -5-2
جهت انجام هرگونه تغییر در شبکه معابر بافت تاریخی اخذ مجوز از اداره کل میـراث فرهنگـی الزامـی     -1ماده

  . است
تفصـیلی بـا    –معبر اصلی بافـت تـاریخی شـهر مروسـت در طـول تهیـه طـرح جـامع          سهخط پروژه  -2ماده 

تهیه شده ودر این طـرح ارائـه شـده     هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، استانداري و سایر ارگان هاي مسئول شهري
و اخـذ مجـاوز از    تعریض هاي پیشنهاد شده در این دو معبر، مطابق نقشه پیشنهادي این طرح، بدون هماهنگی. است

  .قابل اجرا است میراث فرهنگی

  
احداث پارکینگ هاي درون محله اي و حاشیه معـابر بـه صـورت گشـودگی در بافـت تـاریخی توصـیه        -3ماده 

  .شود می
  .متر می باشد 5/2معابر  گشودگیحداقل عرض الزم براي -4ماده 
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   تاریخی ضوابط تفکیک پیاده رو از سواره رو در بافت -5-2-1

، تفکیک مسیر پیـاده از سـواره بـه صـورت جداسـازي      )متر و بیشتر 8(در مسیرهاي دسترسی اصلی -1ماده   
  . رو از سطح سواره رومتر پیادهسانتی 15فیزیکی و تأمین اختالف ارتفاع

، تفکیک مسیر پیاده از سواره بدون اخـتالف ارتفـاع و   )متر 8کمتر از (در مسیرهاي دسترسی فرعی  -2ماده   
  .سانتیمتر عرض20× سانتیمتر عمق 12صرفاً از طریق کانال دفع آبهاي سطحی همسطح سواره به ابعاد 

  . رو از روسازي سواره رو متمایز خواهد بوددر هر دو دسته بندي فوق، جنس کفسازي پیاده  -3ماده   

  ضوابط پارکینگ - 5-3
  عامضوابط  -5-3-1

ها، برابر ضوابط ارائه شـده در طـرح توسـعه و عمـران شـهر الزامـی        تأمین پارکینگ براي کلیه کاربري -1ماده 
  . باشد می

و ناحیـه  اي  لـه کنـاري در معـابر مح  -توانند به صورت خطی هاي مجاور معابر و کنار معابر می پارکینگ -2ماده 
در معـابر شـهري، اسـتقرار خطـی پارکینـگ بـدون ورودي و خروجـی  مجـاز         . بدون ورودي و خروجی مطرح باشـند 

  .باشد نمی
  .باشد ـ هنگام صدور پروانه ساختمان رعایت ضوابط و مقررات پارکینگ پیشنهادي طرح الزامی می3ماده
ایـن پارکینـگ   . تحت اشغال یک خانوار الزامی استـ احداث یک واحد پارکینگ براي هر واحد مسکونی 4ماده

  .قابل تأمین است ذکر شده در کاربري مسکونی در زیرزمین یا در فضاي باز واحد مسکونی برابر ضوابط
  .تأمین شود) درداخل قطعه زمین(تواند به صورت سرپوشیده و یا در محوطه باز ـ محل پارکینگ می5ماده
باشد میزان تـأمین پارکینـگ بـا     می) هاي مختلف استفاده(بري آن ها مختلط ـ در ساختمان هایی که کار6ماده

  .گیرد ها صورت می توجه به ضوابط پارکینگ هر یک از کاربري
 25باشـد   ـ حداقل سطح هر واحد پارکینگ در کاربري هایی که حداقل یک واحد پارکینگ مورد نیاز می7ماده
  .است در نظر گرفته شدهسطح براي مانور هر وسیله نقلیه  از این معادل ده متر. باشد مترمربع می

. شـود  تعیین مـی  8/3درجه 30و  45، 60هاي  متر و براي گردش 5درجه  90حداقل عرض راهرو براي گردش 
  .باشد براي تأمین حداکثر یک واحد پارکینگ در یک پالك نیاز به فضاي مانور نمی
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واحد باشد حداقل سطح پارکینـگ   1ز در یک قطعه زمین بیش از ـ چنانچه تعداد پارکینگ هاي موردنیا8ماده
  .مترمربع خواهد بود 25موردنیاز 

  .شود متر تعیین می 80/1متر و حداقل ارتفاع ورودي به پارکینگ  25/2ارتفاع پارکینگ  کثرـ حدا90ماده
حداقل عرض رامپ براي . به تمامی طبقات باشد) پله از طریق راه(بایست داراي دسترسی ـ پارکینگ می10ماده

متـر و یـا یـک ورودي و یـک      5دستگاه به بـاال   25متر و از  3دستگاه اتومبیل  25دسترسی پارکینگ جهت حداکثر 
  .باشد متر می 3خروجی هر کدام به عرض 

  .باشد درصد می 15ـ حداکثر شیب رامپ پارکینگ 
  :هر واحد پارکینگ به شرح ذیل استـ حداقل مساحت پارکینگ برحسب کاربري هاي مختلف به ازاي 11ماده

   ي خدماتیها کاربريمیزان پارکینگ الزم در  -5-3-2

هستندحداقل تعداد واحد پارکینگ موردنیاز بصورت )منفرد(تجاري که به صورت غیرمجتمع ـ در کاربري1ماده 
  :باشد زیر می

شماره وا):20(جدول  موردنیاز  پارکینگ  تجاريحداقل واحد   حدهاي 
  متر 50بیش از   متر و کمتر 50  سطح زیربنا

  متر اول یک واحد 50متر مربع مازاد بر  100به ازاي هر    یک واحد  تعداد واحد پارکینگ

مترمربـع اضـافه یـک واحـد      200متـر باشـند بـه ازاء هـر      500چنانچه مساحت واحدهاي تجـاري بـیش از   ـ 
  .شود پارکینگ درنظر گرفته می

  ـ واحدهاي آموزشی 2ماده 
  .باشد واحد می 5/1ـ حداقل پارکینگ موردنیاز واحدهاي آموزشی به ازاء هر کالس 

  .شود ـ تأمین پارکینگ اتومبیل مورد نیاز فضاهاي آموزشی خارج از محوطه تأمین می
  .باشد ـ تأمین پارکینگ در محوطه مدارس ممنوع می
آمـوز   دانـش  5فضـاي مناسـبی بـه ازاء    ) دوچرخه و موتور(زان آمو ـ براي تأمین پارکینگ وسایل موتوري دانش

آموز راهنمایی پسر در محوطه مدرسه به صورت سرپوشیده و یـا روبـاز کنـار درب اصـلی      دانش 10متوسطه پسر و هر 
  .الزامی است

  .شدبا مترمربع می 6/1آموزان به ازاء هر واحد  ـ حداقل سطح موردنیاز فضاي پارکینگ وسایل موتوري دانش
. باشـد  ـ سطوح پارکینگ عمومی موردنیاز سایر فعالیت هاي خـدماتی شـهر بـه شـرح جـدول زیـر مـی       3ماده 
  .باشد هاي اختصاصی تابع ضوابط احداث و طراحی ساختمانهاي اداري و عمومی می پارکینگ
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شماره پارکینگ ):21(جدول  فعالها سطوح  موردنیاز  عمومی   ي خدماتیها یتي 
  حداقل درصد پارکینگ لب معبر   تعداد پارکینگ الزم  مبناي تعداد پارکینگ  نوع کاربري  ردیف

  25  )مترمربع25(واحد  1  مترمربع زیربنا 100هر   کتابخانه  1
  -  1  مترمربع زیربنا 80هر   مراکز ورزشی  2
  50  1  مترمربع زیربنا 40براي هر   غذاخوري رستوران و سالن  3
  25  1  مترمربع زیربنا 100براي هر   مراکز اداري و انتظامی  4
  -  1  مترمربع زمین 50به ازاء هر   صنعتی  5
  75  1  مترمربع زمین 30به ازاء هر   شعب بانک  6
  10  1  مترمربع زیربنا 50براي هر   کوچکمراکز مذهبی   7
  10  1  مترمربع زیربنا 30براي هر   بزرگمراکز مذهبی   8
  -  1  تخت 2ازاء هر  به  1درجه  هتل  9
  -  1  تخت 4به ازاء هر   2درجه  هتل  10
  -  1  تخت 6به ازاء هر   3درجه  هتل  11
  25  1  مترمربع زیربنا 50براي هر   توریستی- تفریحی  12
  -  1  مترمربع زمین 25به ازاء هر   سینما و تاتر  13
  25  1  مترمربع زمین 500به ازاء هر   پارکهاي عمومی  14
  25  1  مترمربع زمین 1000به ازاء هر   پارك شهر  15
  25  1  تخت 6تا  4به ازاء هر   ها بیمارستان  16
  25  1  مترمربع زمین 30به ازاء هر   ها درمانگاه  17
  75  2  مترمربع زمین 15به ازاء هر   داروخانه  18
  50  5  مطببه ازاء هر   مطب پزشک  19
  50  5/1  ء هر کالسبه ازا  آموزشی  20

پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیل، یـک واحـد پارکینـگ وسـایل     ـ عالوه بر 4 ماده
  .ي فوق الزامی استها براي هر یک از کاربري) موتور و دوچرخه(نقلیه موتوري

  .باشد مترمربع می3ـ حداقل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوري 5ماده
  .دپارکینگ لب معبر باید بدون حصار باش-6ماده

  ضوابط مربوط به حذف پارکینگ - 5-3-3

در موارد زیر و به هنگام صدور پروانه ساختمانی، پارکینگ حذف شده و عـوارض آن طبـق قـوانین مربـوط بـه      
  .شود شهرداري پرداخت می

رو نداشـته   متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محـل اتومبیـل   36هاي به عرض  ـ ساختمان در برخیابان الف
  .است

متر و بیشـتر واقـع شـده و دسترسـی بـه       20هاي به عرض  ساختمان در فاصله یکصد متري تقاطع خیابانـ  ب
  .رو نداشته باشد محل اتومبیل
هـاي کهـن باشـد کـه      ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد کـه ورود بـه پارکینـگ مسـتلزم قطـع درخـت       پ

  .ها را نداده است شهرداري اجازه قطع آن
  .هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نباشد ر کوچهـ ساختمان در ب ت
ـ ساختمان دربر معبري قرار گرفته باشد، که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنـی مقـدور    ث

  .نباشد
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ح طبقـات  ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشـد کـه از نظـر فنـی نتـوان در سـط       ج
  .احداث پارکینگ نمود

  .باشد تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین براي حذف پارکینگ در صالحیت کمیته فنی می: 1تبصره
شهرداري موظـف اسـت وجـوه دریـافتی بابـت عـوارض حـذف پارکینـگ را منحصـراً جهـت احـداث            : 2تبصره
  .هاي عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند پارکینگ

که طبق ضوابط شهرسازي مربوطه واحدهاي پارکینگ گروهـی  ... هاي مسکونی، تجاري و  در مجموعه: 3تبصره
  .شود گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی بینی و احداث و می با هزینه مالکین ساختمان پیش

  ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی  -5-4
تمانهاي عمومی رعایت ضوابط معلولین جسمی و حرکتی الزامی هاي ساخ روهاي شهري و ورودي در کلیه پیاده

در ادامه ضوابط مناسب سـازي محـیط شـهر بـراي معلـوالن و ضـوابط طراحـی شـهري مصـوب شـوراي عـالی            . است
  .شهرسازي ارائه می شود

  سایرضوابط -5-5
ي معـابر بـه   ، رعایـت ضـوابط و مقـررات بـرا    مروسـت ـ از زمان تصویب و ابالغ طرح توسعه و عمران شهر 1ماده

  .هنگام صدور جواز احداث بنا و یا تفکیک الزامی است 
هـاي شـبکه دسترسـی مسـیر آن      ي پیشنهادي طرح توسعه و عمران شهر که در نقشـه ها ـ براي کلیه راه2ماده

احـداث  لکـن   .باشـد  هاي اجرایی بـا توجـه بـه قـوانین ملکـی مـی       مشخص شده است ، شهرداري موظف به تهیه نقشه
هـاي وضـعیت    مالکان باید نقشـه . انجام گیرد  د به منظور تفکیک زمین باید پس از کسب مجوزهاي الزمگذرهاي جدی

ها و گذرهاي آن که توسط مهندسین مجاز و بر اساس کلیه ضوابط طـرح توسـعه و    محل را با طرح پیشنهادي کاربري
 .نندتهیه و براي کسب مجوز به سازمان مجري طرح تسلیم ک) تفصیلی-جامع(عمران 

متر در هر شـرایطی و بـا هـر طـولی مطلقـاً ممنـوع        ششاحداث هرگونه معبر جدید با عرض کمتر از  -3ماده 
 .است

درب ورودي ساختمانها باید به سمت فضاي داخلی ساختمان باز شود و بـاز شـدن لنگـه درب بطـرف      -4ماده 
  .معابر مجاز نمی باشد

است و موارد موجد بایسـتی در زمـان بازسـازي و نوسـازي      درکلیه پخها ممنوع رونصب درب ماشین  -5ماده 
 .مسدود شوند

 .روها و گذرها مطلقاً ممنوع است احداث هر تعداد پله در خارج از حد مالکیت و در پیاده-6ماده 

در موارد خاص و با تأیید شهرداري، فقط تأمین دسترسـی پیـاده قطعـات مسـکونی از فضـاهاي سـبز        -7ماده 
 .از خواهد بودحاشیه معابر مج

ترسیم نشده اسـت بایـد از   ) تفصیلی -جامع(انشعاب کلیه گذرهاي فرعی که در طرح توسعه و عمران  -8ماده 
  .رده خود یا یک رده باالتر از خود از نظر ترافیکی و از داخل بافت صورت پذیرد گذرهاي هم
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  ضوابط و مقررات حریم شهر -6
شهرداري در آن ضرورت عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون شهر که نظارت و کنترل حریم شهر 

به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرهابا رعایت اولویت حفظ اراضی کشـاورزي ، باغـات   . دارد
هر تنهـا در چـارچوب ضـوابط و    سـاختمان و تأسیسـات در داخـل حـریم شـ      و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداث

   .پذیر خواهد بود دي امکانها جامع و مقررات مصوب طرحهاي
حها و ضـوابط مصـوب درداخـل حـریم شـهر      طرنظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب 

حـریم   کـه درهـر حـال از محـدوده قـانونی و     (هاي صنعتی  مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرك
باشد ، هر گونه ساخت و سـاز غیـر مجـاز     شهرداري مربوط می به عهدة) باشند  شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می

  .متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد در این حریم تخلف محسوب و با
اینکـه  در محدوده حریم کلیه مالکین موظف هستند که براي تفکیک و قطعه بندي و احداث بنـا مشـروط بـر    

در محدوده حریم در طرح جامع شهرها سه نوع استفاده از اراضی . داراي طرح مصوب نباشد از شهرداري مجوز بگیرند
  ي ممنوع؛ ها استفاده -3ي مشروط؛ ها استفاده -2ي مجاز؛ ها استفاده -1: تحت عناوین 

 ي مجاز ها استفاده -6-1

ي مورد نیاز مزارع بر اساس آخـرین  ها احداث ساختمان، ي کشاورزيها ه حریم شهرها فعالیتدر محدود-1ماده
  . مصوبه شوراي عالی معماري شهرسازي ایران مجاز می باشد

 ي مشروط ها استفاده -6-2

 . خدماتی و کارگاهی بر اساس ضوابط و مقررات مجاز خواهد بود يها يکاربر، احداث شهر در حریم-1ماده

 ي ممنوع ها استفاده - 6-3

 .شهرك مسکونی و واحد مسکونی ممنوع استه احداث هر گون شهر در حریم - 

ممنـوع   و کـاربري هـاي آلـودگی زا    صنعتی بزرگدامداري، مرغداري، احداث هر گونه  شهردر حریم  - 
 است؛ 

   ضوابط و مقررات حفظ حرایم - 7
ي هـا  ، راه هـاي بـرق   حریم شهر شامل حرایم خطوط انتقال بـرق دکـل  و هاي موجود در محدوده  حریم -1ماده

ي ذیربط یا طرح کالبدي مشخص گردیده و احـداث هـر گونـه    ها شهري است که محدوده آن توسط سازمان بیناصلی 
  . باشد ي متولی و یا طرح کالبدي میها بنا در این حرایم منوط به رعایت ضوابط سازمان

ي هـا  رگـان رویه شهر و براساس ضوابط ا هاي قانونی جهت رعایت مسائل ایمنی و کنترل توسعه بی حریم-2ماده
و خطـوط تأسیسـات زیربنـایی و انتقـال انـرژي       هـا  ها شامل حـریم شـبکه راه   این حریم. بینی شده است مربوطه پیش

  . باشد می
مکـان نظـارت مسـتقیم    و خطوط تأسیساتی باید به صورت فضاي بـاز و بـا ا   ها ي شبکه راهها کلیه حریم-3ماده
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هـا و یـا    د هرگونه مستحدثات در این محدوده ممنوع است مگر کاربريایجا. در نظر گرفته شوند ها بر آنارگان مربوطه 
  .داده شود  توسط مراجع ذیصالح ضروري تشخیص ها احداث آنتثبیت شده و یا  ها تأسیساتی که محل آن

ي کشاورزي باغات و هم چنـین  ها از زمین) کشت، داشت و برداشت(برداري  تأسیسات الزم براي بهره:  1تبصره
هاي انتقال نفـت   ها ، لوله ه هاي واقع در مسیر را ها و تونل هاي مخابراتی ، پل هاي انتقال نیروي برق و شبکه خطوط پایه

گیرهـا از محـدودیت ایجـاد     هـاي آبرسـانی ، سـیل بنـدها و سـیل      هاي آبیـاري خطـوط و لولـه    و شبکه ها ، کانالو گاز
  .قررات مربوط به خود هستند ها مستثنی بوده و تابع قوانین و م مستحدثات در حریم راه

  حرایم خطوط انتقال برق -7-1
هاي قانونی خطوط برق فشار قوي جهت جلوگیري از بروز خطرات جـانی و مـالی    با توجه به لزوم رعایت حریم

حـریم خطـوط    7/10/47مصـوب هیـأت وزیـران مـورخ      29052براساس قوانین و مقررات باالخص تصویبنامه شـماره  
نیروي برق از طرف کلیه سـازمانها و  هوایی انتقال و توزیع نیروي برق که رعایت حریم و استانداردهاي مصوب خطوط 

ادارات دولتی و غیردولتی را الزامی دانسته است، کلیه عملیاتی که به وسیله اشخاص اعم از حقیقـی و یـا حقـوقی در    
بایستی طبق قانون مذکور و با رعایت اصول ایمنی و حفـاظتی و بـه   ، گردد  مسیر و حریم خطوط نیروي برق انجام می

هاي قـانونی خطـوط انتقـال و     لذا با اعالم حریم . بروز خطرات جانبی و ورود خسارت صورت گیردمنظور جلوگیري از 
  . االجرا در حریم خطوط به شرح ذیل مستدعی است فوق توزیع به تفکیک براساس نوع ولتاژ و مقررات الزم

  
  حریم خطوط هوایی فشار قوي نیروي برق -7-1-1

درجه تقسیم و نسبت به ولتاژهاي مختلف به شرح ذیل تعیـین  2حریم خطوط هوایی فشار قوي نیروي برق به 
  : گردد می

شماره برق):22(جدول  نیروي  نتقال  ا خطوط   حریم 

حریم درجه یک از محور خطوط   )قدرت(ولتاژ 
  )متر(

حریم درجه دو از محور خطوط 
  )متر(

  5  3  هزار ولت 20تا 
  15  5  هزار ولت 33تا 
  20  13  هزار ولت 63تا 
  30  15  هزار ولت 132تا 
  40  17  هزار ولت 230تا 
  50  20  هزار ولت 400تا 
  60  25  هزار ولت 750تا 

متـر در هـر    3ـ حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هزار ولت برابر 1ماده
  .باشد  متر از محور خط می 5فاصله  در هر طرف به 2طرف مسیر خط بوده و حد خارجی درجه 

متـر در هـر طـرف    5ـ حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولـت برابـر   2ماده 
  .باشد  متر از محور خط می 15در هر طرف به فاصله  2مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه

متر در هر طـرف   13اژ شصت و سه هزار ولت برابر ـ حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولت3ماده
  .باشد  متر از محور خط می 20در هر طرف به فاصله  2مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه
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متـر در   15ماده ـ حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولـت برابـر     4
  .باشد  متر از محور خط می 30در هر طرف به فاصله  2درجههر طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم 

متـر در هـر    17ـ  حریم درجه یک خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابـر  5ماده 
  . باشد متر از محور خط می 40در هر طرف به فاصله  2طرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه

متـر در هـر طـرف     20وط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد هزار ولت برابر ـ حریم درجه یک خط  6ماده 
  .باشد  متر از محور خط می 50درهر طرف به فاصله  2مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه

  دو برحسب حریم درجه یک و حریم درجه الزم االجرامقررات  -7-1-2

ت سـاختمانی و ایجـاد تأسیسـات مسـکونی و     ـ در مسیر و حریم درجه یک اقـدام بـه هـر گونـه عملیـا     1ماده 
باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سـطحی و   تأسیسات دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می

سازي و شبکه آبیاري مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت براي تأسیسات خطوط انتقال نگـردد   حفر چاه و قنات و راه
هـاي خطـوط    سـازي در اطـراف پایـه    ایجاد شبکه آبیاري ، حفر چاه و قنـات و راه . باشد  ارت نیرو مجاز می، با اجازه وز

  .ها انجام گیرد  متر از پی پایه 3اي کمتر از  نباید در فاصله
نعتی و مخازن سـوخت تـا هـر    فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و ص 2ـ در حریم درجه   2ماده 

  .باشد  می ممنوعارتفاع 
ـ اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات به متجاوزین واقع در مسیر و حـریم  3ماده 

  .باشد  الیحه قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور ممنوع می 10خطوط فشار قوي مطابق با ماده 
تصرفاتی در حریم خطوط انتقال و توزیع بنمایند ـ در صورتی که اشخاصی بر خالف مقررات، عملیات یا 4ماده 

ي تابع، عملیات و تصـرفات را متوقـف و بـه هزینـه     ها مکلفند به محض اعالم مأموران وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت
  .خود در رفع آثار عملیات و تصرفات اقدام نمایند 

درهر طرف نیم متر از محور کابل و تـا  . د شو گذارده می ها ي زیرزمینی که در معابر و راهها ـ حریم کابل5 ماده
کشی آب و فاضـالب   در موردي که کابل با سایر تأسیسات شهري از قبیل لوله. ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود

  . هاي انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت شود و کابل تلفن و نظایر آن تقاطع نماید استاندارهاي متداول شبکه
ي ولتاژي در آینده بین ردیفهاي ولتاژ مذکور به وجود آیـد حـریم درجـه یـک و     ها در صورتیکه ردیفـ 6 ماده

بـدیهی اسـت تعیـین و تشـخیص     .  آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیـین خواهـد شـد    2حریم درجه 
  . ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت نیرو خواهد بود

  طبیعی حرایم خطوط انتقال گاز  -7-2
شود کـه بـه وسـیله     اي از طرفین خطوط لوله انتقال گاز اطالق می منطقهیم خطوط گاز در داخل شهرها به حر

هاي فنی و تعمیرات ونگهـداري خطـوط انتقـال گـاز در نظـر گرفتـه        شرکت ملی گاز ایران به منظور تأمین نیازمندي
سـازي و   م از ایجـاد سـاختمان، تأسیسـات، راه   وفعالیت اشخاص حقیقـی وحقـوقی اعـ   شود وهرگونه دخل و تصرف می

  . عملیات کشاورزي در آن ممنوع است
روها با استفاده از پوشش بتـونی بـراي کابـل در محـل      هاي انتقال برق در پیاده در مورد تقاطع با کابل -1ماده 
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  .متر فاصله بین جداره کابل و جداره لوله گاز حفظ گردد  سانتی 50تقاطع، باید حداقل 
شمارهجد گاز):23(ول  جداره لوله  و  برق  انتقال  کابل  جداره  بین   فاصله 

  )متر(حداقل فاصله   ولتاژ
  5/0  ولت 220- 380
  1  کیلوولت 20
  5/1  کیلوولت 63

  
 هـا از نظـر ممنوعیـت برداشـت شـن و ماسـه       حداقل حریم خطوط لوله گاز در محل تقاطع با رودخانه -2ماده 

   .متر از هر طرف خطوط لوله است 250اي  رودخانه
  . متر کمتر باشد 50فاصله بین محور خطوط آهن و محور خطوط لوله گاز نباید از  -3ماده 
هاي بین خطوط راه آهن و خطوط لوله گاز، استاندارد مهندسی مصوب شـرکت ملـی گـاز و     در تقاطع -4ماده 

  . مقررات سازمان راه آهن معتبر خواهد بود
حـریم ایـن   . هاي تقلیل فشار باید خارج از محدوده مراکز جمعیتـی باشـند   الزاماً محل احداث ایستگاه -5ماده 

  . ها است متر از حصار اطراف آن 30ها  ایستگاه
  .است زیربه شرح جدول ) مراکز جمعیتی(حریم خطوط لوله گازرسانی در داخل شهرها  -6ماده 

شماره داخل شهرها  ):24(جدول  در  گاز  نتقال  ا خطوط لوله  جمعیتی(حریم   )مراکز 
  )متر(حریم از هر طرف   قطر خارجی لوله

  25  اینچ 6کمتر از 
  50  اینچ 18تا  6
  100  اینچ و بیشتر 18

  

  ي آبرسانی شهري و فاضالبها حرایم لوله -7-3
این حریم بـه صـورت راه یـا فضـاي سـبز سـطحی       . باشد جدول زیر میحریم خطوط لوله آب به شرح  -1ماده 

  .  تواند مورد استفاده قرار گیرد بدون درختکاري می
شماره آب):25(جدول  انتقال  خطوط  ظرفیت  و   حرایم 

  )متر(حریم در هر طرف از محور   )میلیمتر(قطر لوله 
500  3  

800 -500  4  
1200-800  5  
  6  1200بیش از 

رسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصـب شـوند، حـد خـارجی حـریم بـه        هاي آب در صورتی که لوله -2ماده
  .شود اعتبار قطر آخرین لوله تعیین می

خانـه   هاي مسئول موظفنـد از هرگونـه سـاخت و سـاز تـا حـریم یـک کیلـومتري تصـفیه          کلیه دستگاه -3ماده
   .جلوگیري کنند
  . ها ایجاد گردد خانه ت توسط مسئولین مربوطه کمربند درختکاري در اطراف تصفیهالزم اس
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ي عمومی آب رسانی ها مخازن، تأسیسات آبی، کانال ،قنوات، ها حرایم رودخانه  انهار و مسیل -7-4
  و زهکشی

ي هـا  مخـازن، تأسیسـات آبـی، کانـال     ،قنـوات ، هـا  رعایت حد بستروحریم فنی رودخانه  انهار و مسیل -1ماده 
   .الزامی است یزداي استان  آب منطقه شرکتبر اساس ضوابط  عمومی آب رسانی و زهکشی

 است زیرها به شرح جدول  مقدار حریم نهرها و مسیل -2ماده 
شماره مسیل ):26(جدول  و  نهرها   ها حرایم 
  )متر(مقدار حریم در دو طرف   میزان آبدهی 

  10-15  مترمکعب در ثانیه 15بیش از 
  8-12  متر مکعب در ثانیه 15تا  10بین 
  6-10  متر مکعب در ثانیه 10تا  5بین 
  4- 8  متر مکعب در ثانیه 5تا  2بین 
  3-6  متر مکعب در ثانیه 2تا  1بین 
  2- 5  لیتر در ثانیه 1000تا  100بین 

  1- 2  لیتر در ثانیه 100کمتر از 
  :شوند دسته دایر و متروکه تقسیم میها به دو  قنات -3ماده 

بـا  ، پـس از اسـتعالم از مراجـع مربوطـه و     هـا  هاي متروکه فاقد حریم بوده و ساخت و ساز در روي آن ـ قنات1
  .باشد رعایت جوانب فنی مجاز می

اسـتعالم شـده و رعایـت     شرکت آب منطقه اي اسـتان هاي دایر داراي حریم بوده که باید حریم آن از  ـ قنات2
  . باشد ریم آن ضروري میح

کـه   در مـواردي . گـردد  متـر توصـیه مـی    250صورت حداقل ودرحالـت عـادي    به شرب حریم چاه آب -4ماده 
رسان دراطراف آن احداث گرددبه تناسب باید حریم یادشده بـر اسـاس اسـتعالم از     کننده و یا آسیب هاي آلوده کاربري

  . افزایش یابدشرکت آب منطقه اي 
 . ها ممنوع است ها و مسیل اث هرگونه ساختمان در داخل محدوده حریم تعیین شده نهرها، قناتاحد -5ماده 

هاي خطی و گردشـگاهی عمـومی و تفریحـی بـه همـراه       استفاده از این حرایم به منظور احداث پارك -6ماده 
هاي فصـلی و حجـم و دبـی     طغیانسازهاي مناسب و مشروط به تهیه طرح ویژه و با رعایت مسائل فنی از نظر  و ساخت

  .سیالبی مجاز است
هـا، فضـاهاي ورزشـی و تفریحـی و سـایر       ها، رستوران خانه احداث واحدهاي خدمات عمومی مثل چاي -7ماده 

هـا، ضـمن    هاي فصلی و حجم و دبی سیالب ها مشروط به رعایت نکات فنی از نظر طغیان موارد مشابه در حریم مسیل
  .مناسب با تأیید مراجع فنی ذیربط مجاز استدر نظر گرفتن سازه 

الزم به ذکر است که مالك عمل در خصوص حرایم دفتر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري طـرح   -8ماده 
است، بنابراین در صورت تغییر در ضوابط نیاز به تصویب و مراجعه به مراکـز قـانونی   ) تفصیلی -جامع(توسعه و عمران 

  .دارد
  .ها ممنوع است هاي عمومی از جمله نهرها و قنات راهه ر مسیر و مسدود کردن آبتغیی -9ماده  

رسانی، آبیـاري و زهکشـی در داخـل محـدوده      ي عمومی آبها حریم مخازن و تأسیسات آبی، کانال -10ماده 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



  

 
 تفصیلی شهر مروست–طرح جامع                       اداره کل راه و شهرسازي استان یزد                                                                                             

 
 
 ضوابط و مقررات اجرایی  79  

زهکشی مصـوب  ، آبیاري و  ي عمومی آبرسانیها ، تأسیسات آبی کانال هاي حریم مخازن نامه قانونی شهر براساس آیین
توانـد بـه صـورت راه، فضـاي سـبز، ایجـاد        این حریم مـی . گردد هیئت وزیران به شرح پیوست تعیین می 24/4/1371

  .  اراضی کشاورزي و باغات مورد استفاده قرار گیرد

  و راه آهن راهحرایم  -7-5
 هـا  یـن حـریم  ا. به صورت فضاي سبز یا اراضی کشـاورزي و باغـات موجـود حفـظ گردنـد      ها حریم راه -1ماده 

  :عبارتند از
  واقع درحریم شهر هرات-یزدشامل جاده  هاي اصلی بین شهري ـ جاده  الف

  :از سمت محدوده شهر 
  .از محور به طرفین متر 38

  :از سمت مخالف محدوده شهر و محل هایی که محدوده شهر وجود ندارد
  .از محور به طرفینمتر  5/122

  :واقع در حریم شهرمبارکه   شامل جاده بین روستاییهاي  ـ جاده ب
  .محور به طرفینمتر از  5/42

کـه احـداث هـر گونـه سـاختمان و      اسـت  هاي سریع و کنارگذر به عنـوان نـوار حفـاظتی     ریم جادهح -2ماده 
داشـت و  شـت،  اک ،بـرداري  سیسـات بهـره  هاي خـاص از قبیـل تأ   مگر در مورد کاربرياست، تأسیسات در آن غیرمجاز 

بـا  ، پمپ بنزین و خطوط تأسیسات زیربنـایی بـا تأییـد سـازمان مجـري طـرح و       ها شاورزي و باغهاي ک برداشت زمین
 .متري بعد از حریم قانونی راه 50رعایت حریم سبز حداقل 

  .مجاز است راهایجاد فضاهاي سبز عمومی بدون دسترسی مستقیم به جاده در حریم  -3ماده 
  .وابسته استاستان اداره کل راه  یدأیها به ت راه هرنوع تغییردرعملکرد در نوار حفاظتی -4ماده 
متر به طـرفین   117از آکس خط ) در هر پالك(در فواصل بین کلیه ایستگاهها راه آهن حریم خطوط  -5ماده 

  .متر حریم حفاظتی است 100متر حریم قانونی و  17که شامل  .باشد آن می
و  هـا  حـریم راه  متـر از انتهـاي  ) 100(ات به شعاع صـد  هر گونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیس یجادا -6ماده 

احداث نموده یا می نماید و یا مسئولیت نگهـداري آن را بـه   اه هاي کشور و در طول کنار گذرهایی که وزارت ر آهن راه
 .باشد میبدون کسب مجوز از وزارت مذکور ممنوع  عهده دارد

آهـن مصـوب سـال     و راه هـا  اصالح قانون ایمنی راه) 17(  ماده) 1(در آیین نامه اجرایی تبصره  ضمناً -7ماده 
ي کشـور ،از  هـا  و راه آهـن  هـا  متـر بـراي راه   30عـرض   آمده است ، اراضی که در نوار به) 2(ماده ) ج(در بنده  1379

، )باشـد  مـی  متـر  17حریم قانونی راه آهن (،بالفاصله بعد از حریم قانونی راه و راه آهن  ابتداي محدوده یک صد متري
 . باشد میوساز در این محدوده ممنوع  فقط داراي کاربري تاسیسات زیربنایی خواهند بود ، که هرگونه ساخت

مـوارد   هـاي مربوطـه در تمـامی    نامـه  هـا و بخـش   نامه ، آیینها رعایت مقررات مربوط به حریم قانونی راه-8ماده 
  . الزامی است
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   آثار تاریخیحریم  -7-6
میـراث   اداره کـل توسـط   هـا  که محدوده حـرایم آن  محدوده و حریمي داراي ارزش تاریخی واقع در ها کاربري

 اداره کـل منوط به رعایت ضوابط  ها شخص و احداث هر گونه بنا در محدوده این کاربريـفرهنگی و یا طرح کالبدي م
  .باشد میراث فرهنگی و یا طرح کالبدي می

  :میراث فرهنگی جهت حفظ آثار تاریخی به شرح زیر است اداره کلوسط اهم ضوابط و معیارهاي اعالم شده ت
   .شوند نشینی و اصالح معابر نمی مشمول ضوابط مربوط به عقبـ آثار تاریخی ثبت شده 1ماده 
نصـب  : از جملـه . هرگونه اقدامی که منجر به تخریب و یا آسیب به عرصه و اعیـان پـل یادشـده شـود     -2ماده 

  .باشد ده، دودزا، پر سرو صدا، انباشت زباله، تردد ماشین آالت سنگین و غیره ممنوع میهاي لرزانن دستگاه
هرگونه دخل و تصرف اعم از مرمت، ساماندهی محوطه، احیا در عرصه و اعیان اثر در تمام و یا بخشـی  -3ماده 

  .باشد و گردشگري ممنوع می سازمان میراث فرهنگیاز آن بدون صدور مجوز از 
به کاربردن هر گونه مصالح و یا اندودهاي غیر سـنتی یـا غیـر بـومی در بازسـازي نماهـا و دیوارهـاي         -4ماده 

  خارجی بناي قلعه
  .ذف شودحباید  در صورت وجود می. عبور تأسیات شهري از عرصۀ اثر ممنوع است -5ماده 
لیـه    و این آثـار  یست حذف گرددمی با ....آثارتاریخی و کلیه الحاقات صورت گرفته بر روي  -6ماده  وضـعیت او

  .خود را باز یابد
  . هاي همجوار و حریم آثار تاریخی ممنوع است ـ احداث زیرزمین در ساختمان7ماده 
  . متر از اضالع خارجی آثار مزبور، نصب موتور و وسایل لرزاننده ممنوع است 20ـ به فاصله 8 ماده
بر روي مصالح سـاختمان بنـاي تـاریخی تـأثیر بگـذارد،      ـ احداث تأسیساتی که ایجاد دود و غبار کند و 9 ماده
  . ممنوع است
  . ، قنات و یا نظایر آنها در اطراف بناهاي تاریخی ممنوع است ، کانال ـ احداث چاه10 ماده
  . گردد متر از طرفین تعیین می 20ـ حریم بالفصل بناها به شعاع  11 ماده
صل این بناها باید بـا تأییـد و نظـر میـراث فرهنگـی انجـام       ـ هرگونه عملیات ساختمانی در حریم بالف12 ماده

  . پذیرد
  . باشد متر می 5/4متر در یک طبقه حداکثر ارتفاع  20ـ احداث بنا در حریم بالفصل تا شعاع 13 ماده
متر در محدوده درجه یک بناي ثبت شده احداث بنا در دو طبقـه   100ـ بعد از حریم بالفصل تا شعاع 14 ماده

  . باشد متر مجاز می 5/4ع حداکثر با ارتفا
   . ـ عبور وسایل نقلیه سنگین از معابر اطراف ممنوع است15 ماده

  طرح جامع شهر مروست) دستورالعمل تشخیص اساس(آستانه هاي مغایرت اساسی -8
. اسـت  شـده  ارائـه  و هیـ ته یسـتم یس ينظـر  یمبـان  و چـارچوب  اساس بر مروست شهر یلیتفص و جامع طرح

 محسـوب  طـرح  نیـ ا اسـاس  مـوارد  نیا. اند آورده وجود به را طرح نیا یاصل شاکله و چارچوب طرح نیا از یهائ بخش
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 هـم  بـر  موجـب  هـا  آن در رییـ تغ هرگونـه . انـد  شده ارائه شوند، یم محسوب  طرح اساس که يموارد ادامه در. شوند یم
 از مقـررات  و ضـوابط  و ارهـا یمع ت،یـ ظرف توسـعه،  یکلـ  حدود و جهات ساختار، نقش،. شد خواهد طرح نیا یختگیر

. اسـت  ممنـوع  کامالً موارد نیا در تصرف و دخل. باشند یم شهر نیا یلیتفص-جامع طرح اساس در مطرح موارد جمله
 مشـروط  شـکل  به که طرح نیا اساس ریغ موارد رییتغ. باشند یم اساس ریغ موارد عنوان به طرح در مطرح گرید موارد

 مربـوط  مـوارد  مجموعه ادامه در. بود خواهد یعمل) پنج ماده ونیسیکم(ربطیذ مراجع قیطر از اند، شده مطرح مجاز و
  : است شده ارائه مروست شهر جامع طرح اساس به

   است زیر قرار به که مروست شهر جامع طرح نظري محتواي کلیات -8-1
  .است شده ارائه الگو -دهیا-انگاره قالب در که مروست شهر یلیتفص و عجام طرح ينظر یمبان-1
  .است شده نییتع یخدمات طرح نیا یزمان افق در که) ندهیآ و حال در( شهر یاصل عملکرد و نقش-2

  شهر جامع طرح اساس یا اصلی محتواي -8-2
  کالبدي و ساختی مشخصات و شهر ساخت-1

باشـد  وجـود    یمـ  یشـطرنج -حلقـوي صـورت   بـه  یلیتفصـ  –در طـرح جـامع    مروسـت شهر  يکالبد ساخت
ـ  -یشـرق  و ...امـام خمینـی، شهیدبهشـتی، شـهید مطهـري و      :ماننـد  جنوبی– یشمال يمواز يها بانایخ ماننـد   یغرب

   .است دهیگرد مروستشهر  ينوع ساخت برا نیباعث بوجود آمدن ا.. و جمهوري اسالمی، مصلی، مهدي
  یاصل يعملکردها حوزه نییتع -

انتظـامی،  -کشـاورزي، اداري  مسـکونی، ارتبـاطی،  : یلیتفصـ  –طـرح جـامع   در مروستشهر  یاصل يهاعملکرد
 .اسـت  دهیـ گرد ییجانمـا موجود  يها يامتداد کاربر درشهر  اسیدر مق ازیمورد ن يهاعملکرد .آموزشی و تجاري است

موارد بـر شـمرده، بـه عنـوان      .است دهیگرد ینیب شیپ محالت از کی هر مراکز در زین يا محله عملکرد با يها يکاربر
  .شوند بخشی از اساس طرح شهر مروست محسوب می

تفصیلی شهر مروست قـرار دارنـد، بـه عنـوان      -اراضی زراعی و باغات که در داخل محدوده و حریم طرح جامع
  .شوند اساس طرح محسوب می

   یارتباط شبکه نظام و یکل خطوط -
جـزء اسـاس طـرح     انـد،  مشخص شده اساس  نقشه با مطابق که ردو در شه درجه و کی درجه یانیشر يها شبکه

 .گردد یم محسوب اساسی رتیمغا جزءمعابر  نیعرض ا ای ریدر مس رییهرگونه تغ باشند و یم

  شهري  يواحدها ماتیتقس نظام -
 کیـ به عنـوان   مروستدر سطح اول شهر . در دو سطح در نظر گرفته شده است مروستشهر  ماتینظام نقس 

و نظـام تقسـیمات شـهر     دهیـ گرد میتقسـ  محلـه  پـنج شهر بـه   يدر سطح بعد. در نظر گرفته شده استکالبد  میتقس
 .باشد تفصیلی این شهر مطرح می-به عنوان اساس طرح جامع ماین نظا .استمروست تعریف و ارائه شده 

  شهر یخیتار عناصر -
ه و عناصر تاریخی داخل شهر بـه عنـوان   محدوده بافت تاریخی شهر مروست مطابق محدوده ارائه شده در نقش
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  .اساس طرح محسوب می گردد
 جهات و حدود کلی توسعه-2

   تیرشدجمع احتماالت -
 نفـر  10487برابر با  4/1 رشدبا توجه به نرخ ) 1402(در سال افق طرح مروستشهر  يبرآورد شده برا تیجمع

   .باشد یم
  مروست شهر تیجمع تراکم یکل حدود-

مسـاحت   .با شـد  ینفر م 10487برابر با  1402افق طرح در سال  يبرا مروستشهر  يشده برا برآورد تیجمع
 نیـ بـه ا  کـه باشـد   یهکتـار مـ   259 بـا  برابر زین یلیتفص –طرح جامع يشنهادیپ يا با توجه به محدوده مروستشهر 

  .باشد یم هکتار در نفر 5/40شهر برابر با  یتیناخالص جمع تراکم بیترت
   شهر میحر و محدوده 

هرگونـه تغییـر    .باشـد  یهکتارم1488 با برابر شهر میحر و هکتار 259 با برابرمروست  شهر يشنهادیپ محدوده
 درشهر با توجه بـه مختصـات    میحر محدوده. در محدوده و حریم به عنوان آستانه مغایرت اساسی محسوب می گردد

   .بوطه ارائه شده استراسناد م
  مقررات و ضوابط و ارهایمع -3

   نیزم يکاربر و مختلف مصارف سرانه-
تغییـر در  . ، به عنوان اساس طرح مطـرح مـی باشـند    ریدر جدول زسرانه هاي محاسبه شده بر مبناي ظرفیت 

  .ها مجاز نیست آن
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: 1(شماره جدول  در شهر مروست)  پیشنهادي    کاربري اراضی 

 وضع موجود  پیشنهادي 
 ردیف عنوان کاربري 

 سطح سرانه درصد  سطح سرانه  درصد 

 1 مسکونی  844012 101/8 25/1 1267770 120/9 48/9

 2 خدماتی -تجاري  28957 3/5 0/9 45971 4/4 1/8

 ٣ آموزشی  43971 5/3 1/3 57668 5/5 2/2

 4 آموزش، تحقیقات و فناوري  8201 1/0 0/2 4351 0/4 0/2

 5 میراث تاریخی 6788 0/8 0/2 6788 0/6 0/3

 6 هنري - فرهنگی 15797 1/9 0/5 13295 1/3 0/5

 7 مذهبی 25854 3 0/8 28970 2/8 1/1

 8 اداري و انتظامی 74103 8/9 2/2 81863 7/8 3/2

 9 تاسیسات شهري 1232 0/1 0/04 3971 0/4 0/2

 10 تجهیزات شهري 13832 1/7 0/4 3034 0/3 0/1

 11 درمانی 23657 2/9 0/7 25111 2/4 1/0

 12 صنعتی 4213 0/5 0/1 3833 0/4 0/1

انبار و  11919 1/4 0/4 18107 1/7 0/7
حمل ونقل و  پارکینگ

 انبارداري
13 

 معابر 904747 109/2 26/9 753395 71/8 29/0

 14 گردشگري- تفریحی  0 0 0 802 0/1 0/03

 15 ورزشی 0 0 0 5633 0/5 0/2

 16 پارك و فضاي سبز 74139 8/9 2/2 143454 13/7 5/5

 17 اراضی بایر 969785 117 28/8 0 0 0

 18 باغات و کشاورزي 293550 35/4 8/7 73417 7/0 2/8

 19 دامداري 23361 2/8 0/7 0 0 0

 سطح کل  3368218 406/4 100 2595101 247/5 100/0

  
  ..) و محالت شهر،:  مثل(شهر ماتیتقس يواحدها داخل در مختلف يعملکردها استقرار-

 نیچنـ  هـم  شـهر و  یدر مرکـز هندسـ   مروسـت فراتر از شهر در شـهر   شهر و اسیمق دربا عملکرد  يها يکاربر
هرگونـه   .انـد  افتـه ی اسـتقرار  محلّهبا عملکرد محله در مراکز  ییها يکاربر. اند افتهی استقرار هرات-مهریزمجاورت جاده 

   .گردد یم یتلق یاساس رتیمغا جزء، عملکردها نیدر ارییتغ
  تیجمع تراکم عیتوز یچگونگ-

. گانه شهر مشخص خواهـد شـد   توزیع تراکم جمعیت با توجه به تراکم ساختمانی پیشنهادي در بخش هاي سه
در . مرکزي تراکم متوسط پیش بینی شده اسـت اطراف این هسته . تراکم در مرکز شهر و بافت تاریخی کم خواهد بود 

  .نهایت در سمت ورودي شهر و بخش مسکن مهر تراکم زیاد جمعیت وجود خواهد داشت
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  عناصر وبافت هاي خاص-

بافت تاریخی شهر مروست به عنوان محدوده ثبتی میراث فرهنگی مشـخص شـده و بناهـاي تـاریخی متعـدد      
و بافت به عنوان بافت خاص شناخته شده و به عنوان اساس طرح مطـرح مـی    بنابراین این بناها. درآن ثبت شده است

 .باشند

   ي شهر يمایسو  يمعمار اتیکل-
علی رغم وجود بافت تاریخی در شهر مروست مصالح جدید و سوق به سـوي معمـاري جدیـد، سـبب شـده تـا       

با این وجود الیـه  . ی شکل گیردمیاقل يها یژگیو و یفرهنگ سنن به توجه با تر مسیما و بافت بخش هاي جدید شهر ک
 .لذا ضروري است تا کلیات معماري قدیم شهر زنده گردد. ها یافت توان در آن گذاري عوامل فوق را می هائی از اثر

  ستیز طیمح حفاظت-
  .در راستاي حفاظت محیط زیست، کلیه اراضی باغی و اراضی زراعی به عنوان اساس مشخص می گردند

  .باشند بخشی از اساس طرح می عنوان به هم مروستاز شهر  يقنوات عبور میحرا
  .موجود در شهر به خارج از محدوده و حریم شهر مورد تاکید است  انتقال گورستان
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مغایرت هاي اساسی:  7نقشه  آستانه  و  طرح    اساس 
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