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  همکاران طرح

  دکتر کیومرث ایراندوست

  دکتر هوشمند علیزاده

 مهندس آرمان بهمنی اورامانی
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موچشجامع و تفصیلی شهر    طرح                                                                                                                                          

ژیناب غربمهندسین مشاور      

 
١ 

 

 1-  شهرموچش و مقررات طرح جامع بطضوا 

 1-1- طرح موضوع

چون زندگی شهر  ،ولی شهر باید کنترل شود. سازدشکل آن شهر را می مجموعه تقسیمات مردم ساکن هر شهر،
بر همین اساس همه . ابل اجرا رو به انحطاط خواهد رفتبا هرج و مرج و بدون سازوکارهاي انتظام بخش و ق

تا همان مردم با . ن نیاز به قوانین و مقررات دارندجوامع براي کنترل تقسیمات مردم و عملکرد صحیح و آسا
ا توان انتظار پیروي از این مقررات رد که از دیگران هم مینناطمینان زندگی کنند و به کار خود بپردازند و بدا

ضوابط و مقررات شهرسازي آن بخش از تصمیمات مردم که بازتاب فضایی و کالبدي دارد کنترل و . داشت
 همچنین در عرض زمان در و قدر مسلم توسعه و پایداري که مفهوم عدالت را در طول زمان و. کندهدایت می
در واقع اگر ضوابط و . نوع از ضوابط و مقررات قرار گیردبه عنوان آرمان و مقصد نهایی این  تواندبردارد می

شود و در صورتی که وین میهاي شهر تدمدي به منظور تحقق اهداف و آرمانمقررات شهرسازي به نحو کارآ
. سعه آن خواهد بودي توهاشکل گیري صحیح شهر با آرمان. مدي هم به اجرا درآید تضمین کنندبه نحو کارآ

هاي انجام شده ضوابط و مقررات پیشنهادي موجود و براساس مطالعات و تحلیل حال با توجه به مطالعه وضع
  .گرددبه شرح ذیل ارائه می موچششهر 

معرفی اساس طرح جامع شهر موچش  -  1-2 

به نحوي که  .داده استوچش را در موارد مشروح ذیل مورد بررسی قرار ماین مشاور اساس طرح جامع شهر 
که هرگونه تغییر در  الزم به ذکر است .گردددر آنها موجبات تغییر اساسی در طرح جامع می هر گونه تغییر

بنابراین در  .هاي جامع برسدرجع تصمیم گیري در ارتباط با طرحاساس طرح جامع باید به تصویب باالترین م
 تواند مالك عمل کمیسیون ماده پنج بوده ورح جامع میموضوع اساس ط هاي موضعی وتصویب طرح تهیه و

  .صمیم گیرندگان را یاري نمایدت
حدوده شهرم  1 -2 -1 -  

)  قانون تعاریف محدوده وحریم(مجلس شوراي اسالمی  14/10/84محدوده شهر بر اساس مصوبه مورخ 
مقررات شهرسازي  ضوابط وتوسعه آتی آن در دوره طرح جامع که  عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و

مساحت محدوده  و .استر هکتا4779/128مساحت محدوده موجود شهر موچش . آن الزم االجرا است در
 موچش در نقشه شماره شهر پیشنهادي مشخصات محدوده .هکتار پیش بینی شده است 2153/123 پیشنهادي

   . نشان داده شده است  )1- 1(
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حریم شهر موچش  - 1- 2- 2  

حریم شهر عبارت )  قانون تعاریف محدوده وحریم(مجلس شوراي اسالمی  10/84/ 14مصوبه مورخبر طبق 
حریم مصوب . آن ضرورت دارد کنترل شهردار در است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون شهر که نظارت و

هر گونه . باشدتار میهک 7854/615 حریم پیشنهادي مشاور و. وسعت دارد هکتار 6582/1455 شهرموجود 
. هاي جامع برسدقام تصمیم گیري در ارتباط با طرححدود حریم باید به تایید باالترین م تغییر در وسعت و

  . نشان داده شده است)  1-2  (مشخصات حریم شهر موچش در نقشه شماره
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  تقسیمات کالبدي - 1- 2- 3

نشان داده  ) 1-3(کالبدي در نقشه شمارهوسعت تقسیمات  محدوده و. سیم شده استقمحله ت 3شهر موچش به 
منطقه  در شهر موچش ناحیه و الزم به ذکر است. اساس طرح جامع است يتقسیمات کالبدي جز. شده است

  .شهري بدلیل کوچک بودن شهر به یک معنی بکار برده شده است
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  موچشهاي اساسی طرح جامع و تفصیلی مغایرت  - 1- 2- 4

غییر در  اندازه و شکل محدوده مصوب شهر با مساحت و ساختار مشخص شده در نقشه هر گونه ت -1

 .گرددهاي اساسی طرح محسوب میمحدوده شهر جزء مغایرت

هاي اندازه و مساحت و ساختار حریم مصوب شهر جزء مغایرت هر گونه تغییر و تحول در  -2

 .شوداساسی طرح محسوب می

 .شودتحول در پهنه بندي حریم جزء مغایرت اساسی طرح محسوب می هر گونه تغییر و  -3

هر گونه تغییر و تحول در شبکه ارتباطی اصلی شهر که در طرح جامع و تفصیلی ساختار آن  -4

 .گرددجزء مغایرت اساسی طرح محسوب می) بلوار کردستان( پیشنهاد گردیده 

واقع در سطح شهر جزء مغایرت اساسی هاي خدمات شهري هر گونه تغییر کاربري عمده در پهنه -5

 .شودطرح محسوب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


موچشجامع و تفصیلی شهر    طرح                                                                                                                                          

ژیناب غربمهندسین مشاور      

 
٨ 

 

 

  شهرنحوه استفاده کاربرهاي مختلف در قالب تقسیمات کالبدي   - 1- 2- 5

  .نشان داده شده است) 1- 4(نقشه شماره در ت شهر هاي مورد نیاز در سطح محالپیش بینی کاربري
استقرار صحیح . این سطوح در سطح محالت شهر هستنداحداث  هاي مجري ملزم به پیش بینی ودستگاه

  .در مطالعات پیش رو به موارد ذیل نیز اشارات کاملی شده است ضمنا .خدمات از اساس طرح جامع است
  ها و پوشش مناسب و متعادل آن در کل شهرتعریف سلسله مراتب دسترسی - 
  رفع کمبود تاسیسات زیر بنایی شهر و تجهیزات شهري - 
  اد سلسله مراتب خدماتی و استقرار نظام مند این خدمات ایج - 
  موچشهاي طبیعی پیرامون شهر در جهت تقویت کیفیت سازمان بصري شهر استفاده از پتانسیل - 
  موچشتقویت بافت تاریخی شهر  - 
  رامون شهرپیهاي فزایش مکان هاي تفریحی و تفرجگاها - 
  لحاظ کالبديحفظ و تقویت و بهینه سازي ادارات شهر به  - 
  وگردشگري افزایش امکانات پذیرایی - 

و مراکز خدماتی استقرار واحدهاي خدماتی در مقیاس ناحیه و محله براساس الگوي پیشنهادي و محورها  - 
  .می باشند موچشاند که این محورها و مراکز خدماتی جز اساس طرح جامع شهریافته

  .شهر جز اساس طرح استاصلی در  2محورهاي ارتباطی شریانی درجه  - 
- می موچشها جز اساس طرح جامع و توجه ویژه به آن شهر موچشهاي تاریخی بهسازي و توجه به بافت - 

  .باشد
  جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر  - 
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  کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی در شهر و مناطق خاص شهري  - 1- 3

داري شهرها را فراهم کند و ي عدم تعادل و ناپایتواند زمینهمیشهرها ي رشد خود جوش و خود انگیخته
، مقررات و لذا از دیرباز قوانین. راهم سازدبی نظمی و عدم رفاه اجتماعات انسانی ف ي شهر را در راستايتوسعه

  .نه کند مد نظر بوده استبهی ها را سامان مند وي شهرو توسعهضوابطی که بتواند رشد 
ضوابط و مقررات اجرایی  ، منطقه بندي واي است که در آنهاي جامع مجموعهت اجرایی طرحمقرراضوابط و 

آن و کیفیت احداث  ي تفکیکشامل استفاده هاي مجاز، مشروط، ممنوع، نحوه(ربوط به نوع استفاده از زمینم
تعیین می ...) ها و یم، حربور و مرور سواره و پیادهمسیرهاي ع ، مسائل هم جواري مشخصاتساختمان در آن

  .گردد
ضوابط  ،البدي مدنظردر طرح جامع شهر موچشي کنظور اتخاذ تصمیم جهت تحقق توسعهبراین اساس و به م

ضوابط تعریف شده در این فصل به منظور کنترل . و مقررات ساختمانی و شهرسازي این طرح تدوین گردید
، تأمین رفاه و ایمنی شهروندان ارائه ح بهداشت عمومی، ارتقاي سطي آتی شهرت عمرانی، نظام توسعهعملیا
  .گردید

 )هاي تخصصیمفهوم واژه  تعریف و(شهرسازي  مقررات ساختمانی و ضوابط و - 1- 3- 1

گونه شبهه و ازي کشور ارائه شده است تا از هرخذ پایه شهرسأتعاریف زیر با استفاده از متون قوانین و م
  .آورد بعمل برداشت شخصی از مفاهیم جلوگیري

  :سازمان مجري طرح -1
  .قانونی مسئول اجراي طرح جامع استشهرداري یا دستگاهی است که به طور 

  :محدوده شهر -2
محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح تفصیلی 

  :1باشدات شهرسازي در آن الزم االجرا میشهر که ضوابط مقرر
  

                                                           
  14/10/84، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوبه مجلس شوراي اسالمی مورخ یک قانون تعاریف محدوده حریم شهرماده -  1
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  حریم شهر -3

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بال فصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري آن 
  .ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید

  کاربري ناسازگار یا ناهماهنگ -4

 عمغایر با مالحظات ناظر بر الگوي سازمان فضایی طرح جامهایی که به دالیل ساختاري و یا عملکردي کاربري
  .هستند

  سطح خالص شهر -5
  .باشدهاي مورد نیاز شهر میاربريهاي مختلف کر است که در بردارنده تمامی حوزهشامل وسعتی از شه

  سطح ناخالص شهر -6

اراضی مانند  سطوحشامل مساحت محدوده قانونی طرح است که در بردارنده سطح خالص شهر به عالوه 
  .است... زي باغات و اراضی بایر و هاي کشاورحرایم زمین

  سطح خالص مسکونی -7

  .ه اراضی داراي کاربري مسکونی استشامل مساحت کلی

  تراکم جمعیتی  -8

میانگین پراکندگی جمعیت شهر در کل اراضی ناخالص شهري داخل محدوده تراکم ناخالص و در اراضی 
به کاربري مسکونی اختصاص دارد تراکم خالص مسکونی  خالص و در اراضی که منحصرًاخالص شهري تراکم 

  :شوداست و به شکل زیر محاسبه می و واحد آن نفر در هکتاراست 

  تراکم ناخالص جمعیتی =  سطح ناخالص( مساحت محدوده شهر)  جمعیت شهر

  جمعیت شهر
  تراکم خالص جمعیتی =سطح خالص شهر
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جمعیت شهر
  تراکم خالص مسکونی  =سطح خالص مسکونی

  تراکم ساختمانی -9 
به کل مساحت قطعه ) بدون احتساب مساحت زیرزمین و پارکینگ (بت کل مساحت زیر بناي ساختمانی نس

   .باشدزمین می

 مساحت زیر بنا
  تراکم ساختمانی =مساحت زمین

  تراکم ساختمانی مسکونی -10

   .مسکونی به کل مساحت قطعه زمین مسکونی استنسبت کل مساحت زیر بناي مفید 

مساحت زیر بناي مفید
  تراکم ساختمانی مسکونی =کل مساحت زمین  مسکونی

  کاربري -11

هاي مجاز و در موارد مشروط و موقت پیش بینی شده براي اراضی شهر در طرح استفادهمنظور نوع و نحوه 
هاي مختلف تقسیم جامع این شهر اراضی شهري به حوزهدر طرح . باشدهاي گوناگون میع جهت فعالیتجام

  .وع کاربري به عملکرد آن توجه شوددر نحوه استفاده از اراضی باید عالوه بر ن. شده است

  کاربري مختلط -12
-زمین عملکردهاي مربوط به کاربري هاي مختلف در یک قطعهت از ترکیب چند عملکرد از کاربريعبارت اس

  .مستقل و جداگانه داشته باشندسترسی هاي مختلف باید د

  تعمیر اساسی -13
  .ملکرد شودعبارت است از هر گونه تغییر در وضع داخلی و یا خارجی بنا که منجر به تغییر طرح یا تغییر ع

  تفکیک -14
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 به عبارت است از تقسیم بندي قطعه زمینی یا یک پالك ثبتی به دو یا چند قطعه کوچکتر که بتوان از نظر ثبت
  .دادهر جز حاصله را به طور مجزا مورد تملک قرار 

  تجمیع -15
ا تبدیل به یک عکس عمل تفکیک است به نحوي که بتوان از نظر ثبتی دو یا چند قطعه زمین مجاور یکدیگر ر

  .پالك ثبتی نمود

  قطعه زمین  -16
   .ثبتی براي آن بالمانع باشدزمینی است یکپارچه با محدوده مشخص که داراي سند ثبتی بوده و یا صدور سند 

  مجتمع مسکونی -17

  .عبارت است از اجتماع تعدادي واحد مسکونی در یک یا در چند بلوك که در یک قطعه زمین قرار گرفته باشد

  واحد مسکونی -18
اي اسکان یک خانوار را دارا عبارت است از تمامی یا قسمتی از سطح زیربنا که بطور مستقل حداقل امکانات بر

  .پیش بینی آشپزخانه توالت و حمام الزامی استدر یک واحد مسکونی عالوه بر فضاهاي عمومی . باشد

  اراضی بایر  -19
شود که در داخل محدوده طرح جامع واقع شده و در ي اطالق میهاطرح اراضی بایر به آن قطعه زمین در این

  .اندقبیل باغ یا کشاورزي و غیره بودهزمان انجام مطالعات خالی از ساخت و ساز و یا هرگونه کاربري دیگر از 

  مشاعات -20
هایی از سطح زیر بنا که بصورت مشترك توسط ساکنان دو از سطوحی از قطعه زمین و یا قسمتعبارت است 

  .واحد مسکونی قابلیت استفاده داشته باشد یا چند

  بر زمین -21
  .کندي قطعه زمین را تعیین میکه لبه ) بویژه معابر دسترسی(عبارت است حد نهایی عرض یک معبر 
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  کف -22
  .شودبه ضوابط ارتفاعی یک بنا تلقی میعبارت است از رقوم ارتفاعی بر زمین در معبر دسترسی که مبناي محاس

  خط آسمان  -23
عبارت است از خط فرضی به فاصله مشخصی از بر زمین و به موازات خیابان دسترسی که تعیین کننده 

   .محدودیت ساخت و ساز براي تمام یا بخشی از طبقات یک بنا یا ساختمان است

  ارتفاع بنا -24
اس معبر دسترسی مجاور عبارت است از فاصله قائم باالترین حد یک ساختمان تا رقوم کف تعیین شده بر اس

  .قطعه زمین

مثال هم در این ارتفاع خرپشته پله اتاقک آسانسور برج خنک کننده دود کش منبع آب ذخیره آنتن و ا: توضیح
  .گرددمحاسبه منظور نمی

  ارتفاع مفید -25
همان عبارت است از فاصله کف تمام شده تمام یا قسمتی از یک طبقه تا پایین ترین حد ساخت و ساز سقف 

   .طبقه

  پیلوت -26
یا قسمتی از عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که بصورت فضاي سرپوشیده و باز در زیر تمام 

ه اول است و سقف پیلوت گیرد حداکثر سطح پیلوت معادل سطح آن قسمت از کف طبقکف طبقه اول قرار می
  .گرددمحاسبه می

  ضریب اشتغال  -27
  .شودقات که در یک قطعه زمین احداث میع سطوح ساخته شده در کلیه طبعبارت است از مجمو

  سطح زیر بنا -28
 .شوداتی که در یک قطعه زمین احداث میعبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در کلیه طبق
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  سطح مجاز احداث بنا -29
کلیه اي از سطح قطعه زمین که در آن احداث بنا مجاز بوده و تصویر حد عبارت است از حداکثر محدوده

  .بر روي قطعه زمین در آن قرار گیرد) هاي مجاز به جز پیش آمدگی(طبقات 

  فضاهاي اصلی ساختمان هاي مسکونی -30
  .هاي خواب و اتاق کارخوري اتاق یا فضاهاي نشیمن اتاق عبارتند از سالن پذیرایی نهار

  هکوچ -31
  .باشده میهاي کوتاه و کم عرض که مورد استفاده عابرین پیادعبارت است از راه

  خیابان دسترسی -32
هاي مسکونی را فراهم ه ارتباطی بوده و دسترسی به واحدها و مجموعها آخرین رده بندي شبکاین نوع خیابان

  .آورندمی
  دور برگردان -33
که در انتهاي معبر بن بست قرار داشته و جهت دور زدن وسائط گردد وربرگردان به فضاي بازي اطالق مید

  .متر کمتر باشد 12نبایستی از ) دایره شکل(گردد قطر دوربرگردان نی مینقلیه پیش بی

  هابندي آنمعابر شهري و طبقه -34
هاي و شهرسازي راه راهوزارت  7/9/1373هاي شهري مصوب ها و خیابانطبق ضوابط آیین نامه طراحی راه

شوند هاي محلی تقسیم میهاي شریانی درجه دو و خیابانهاي شریانی درجه یک راهشهري به سه گروه راه
  .شودهاي ویژه پیاده و دوچرخه در نظر گرفته میهاي ویژه شامل راهعالوه بر سه گروه ذکر شده راه

  راه شریانی درجه یک -35
براي . شودسایل نقلیه موتوري برتري داده میبه جابجایی وبرداري از آن راهی است که در طراحی و بهره
  .گرددها تنظیم میض راه و نحوه استقرار نوع کاربريرعایت برتري عبور عابر پیاده از عر

 بزرگراه -36

  .باشدبه طور فیزیکی از یکدیگر جدا می راهی است که ترافیک دو طرف آن مانند آزاد راه
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  راه شریانی درجه دو -37
شود داده میراهی است که در طراحی و بهره برداري از آن به جابجایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوري برتري 

  .شودها از عرض خیابان کنترل میبراي رعایت این برتري حرکت پیاده

  خیابان محلی -38
رار گیرد قشود که نقش اجتماعی آن در اولویت هاي محلی به نحوي تنظیم میحرکت وسایل نقلیه در خیابان

  .شودکیلومتر در ساعت پیشنهاد می 30ر سرعت طول این گونه معاب

  پایانه ها -39
  .مختلف شهر در نظر گرفته شده است مکانی است که براي وسائل حمل بار و کاال و نیز مسافرین در نقاط

 کاربري -40

یا به شود و موقت یا دائم، کاربري نامیده می ساختمان یا زمین به صورتوري از ي بهرهنوع فعالیت و شیوه
  .می نامند برداري از اراضی را کاربري آن اراضیعبارتی نوع استفاده و بهره

 کاربري مسکونی
اند و فعالیت سکونت در ي مسکونی تفکیک و ساخت و ساز شدهست از اراضی که به منظور استفادهعبارت ا

.باشد آن مورد نظر  

  خدماتی -کاربري تجاري
خرده  عمده فروشی،( ي خدمات هاي خرید و فروش کاال و ارائهیتیعنی اراضی اختصاص یافته به فعال

....)، دفاتر فنی و بازرگانی و فروشی  

  تجاري -مسکونی کاربري
مسکونی و یا واحدهاي شود که بخشی از ساختمان آن به واحدهاي تجاري و بخشی دیگر به شامل اراضی می

.هاي مجاز تعیین شده اختصاص داردسایر کاربري  

  کاربري آموزشی
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، دکستان، مدارس ابتدایی، راهنمایی، کوآموزشی اعم از مهدکودك هايمل اراضی اختصاص یافته به کاربريشا
  .شودمی)  ...ي علمیه وحوزه( گاهی و سایر فضاهاي آموزشیدبیرستان، پیش دانش

   کاربري آموزش عالی
 .و مدارس عالیها ها، دانشکدهاراضی اختصاص یافته به واحدهاي آموزش عالی از قبیل دانشگاه

  کاربري مذهبی
  .شودمی ...ها، تکایا و ها، حسینیهد، امام زادهضی اماکن مذهبی از قبیل مساجشامل ارا

  و هنري کاربري فرهنگی
، کانون موزه ها، سالن اجتماعات کتابخانه ها، ،هاي فرهنگیفرهنگی از قبیل انجمنشامل اراضی واحدهاي 

- سایر بناها و فضاهاي مشابه می ، تئاتر وهنري، سینما ،حوزه هاي فرهنگی پرورش فکري کودکان و نوجوانان،

  .شود
  تفریحی و توریستیکاربري 

ردشگري و    هاي گها واردوگاهفضا ، متل، زائرسرا،هتل، مهمانسرا،خانهراضی که به کاربري هاي مثل مهمانا
  .، سفره خانه، قهوه خانه اختصاص یافته استتاالر هاي پذیرایی، رستوران ،گرديجهان

  کاربري درمانی
، بیمارستان، کلینیک و ها از قبیل درمانگاهی وابسته به آنهاي درمانی و خدماتیافته به واحداراضی اختصاص 

  .شوندهاي درمانی محسوب میآزمایشگاه جزو کاربري

  ورزشی کاربري
 وهاي سرپوشیده زورخانه، استخر، استادیوم و سالن، اي ورزشی، میادین ورزشیهاراضی که به احداث باشگاه

  .اندها در محالت اختصاص یافتههاي بازي بچهمکان
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  انتظامی -  کاربري اداري
    فرمانداري، شهرداري، سایرشود از قبیل هایی تحت عنوان اداري انجام میها فعالیتاراضی اماکنی که درآن

ها در این کاربري هاي انتظامی مانند کالنتريهمچنین فعالیت. ادارات دولتی استو  ، نهادهاهاها، ارگانسازمان
  .شوندمستقر می

  کاربري پارك و فضاي سبز
اخل صنوعی واقع در دهاي ماي و جنگللهمحهاي شهري و ز عمومی مانند پاركشامل اراضی فضاهاي سب

ان اوقات فراغت در نظر گرفته شود که به منظور ایجاد زیبایی یا تلطیف هوا و نیز براي گذرمی ي شهرمحدوده
  .اندشده

                                         صنعتی –کاربري کارگاهی 
ها در آنت وزیران أهی 2/5/1384 ها و صنایع موضوع مصوبه مورخاحداث کارگاه شود کهبه اراضی اطالق  می

ط زیست و طی بندي سازمان حفاظت محیقهسایر واحدهاي مزاحم شهري طبق طب. مجاز شناخته شده است
  .هاي تعیین شده انتقال یابندبایست به حوزهریزي شهرداري، میبرنامه

  داريکاربري حمل و نقل و انبار
-، پارکینگ هاي عمومی، ایستگاه)درون شهري بین شهري و(پایانه هاي مسافربري شبکه معابر ، اراضی که به 

هاي انبارداري فعالیتو  شوندکاربري حمل و نقل شناخته می به عنوان ه استاختصاص یافت ...وهاي اتوبوس 
شوند به کاال و مایحتاج عمومی نگهداري میاراضی که در آن سیلوها، انبارهاي نفت و ها،همچون سردخانه

  .شوندمی  عنوان کاربري انبار محسوب

  شهريکاربري تأسیسات 
براي احداث تاسیسات شهري مانند تاسیسات مربوط به سیستم هاي آب رسانی، برق رسانی،  ضی کهاار

  گردند تاسیسات شهري محسوب می ،ع فاضالب شهري و آب هاي سطحی استگازرسانی، جمع آوري و دف
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دفع زباله، کشتارگاه، غسالخانه، گورستان، پمپ اراضی براي احداث مراکز آتش نشانی، مراکز جمع آوري و 
  .باشندمیبا تأسیسات و تجهیزات شهري  بنزین،

  و باغکاربري کشاورزي 
بوده و تعریف و تشخیص آن طبق قوانین  و باغداري داراي استفاده کشاورزي شود کهشامل اراضی می

  . باشدقانون زمین شهري می 12سیون ماده کشاورزي و ضوابط کمی

  ه استفاده از اراضینحو - 1- 3- 2

هاي مختلفی به شرح زیر شکل ها مناطق و حوزهبرخی از کاربري براساس نوع عملکرد غالب موچشدر شهر
   .اندگرفته

  حوزه مسکونی -الف
  حوزه تجاري و بازرگانی - ب
  حوزه صنعتی و کارگاهی - پ
  حوزه حمل و نقل و انبار - ت
  حوزه تاریخی - ث
  ...حریم شهر و  -ج

- براي بررسی دقیقتر محدوده هر کدام از مناطق مذکور اجزا و عناصر هر یک از آنها به شرح زیر طبقه بندي می

  .شود
  حوزه مسکونی شامل -الف

  منطقه مسکونی تراکم کم - 1
 منطقه مسکونی تراکم متوسط - 2

  حوزه تجاري و بازرگانی -ب
  هاي تجاري در مقیاس محلهفعالیت - 1
  کالندر مقیاس هاي تجاري فعالیت - 2
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  حوزه صنعتی و کارگاهی -پ
  حوزه صنایع - 1
  حوزه کارگاهی - 2

  حوزه حمل و نقل و انبار -ت
  حوزه ترمینال و تاسیسات حمل و نقل - 1
  حوزه انبار - 2

  حوزه تاریخی -ث
  اي ثبت شده حفاظتی و میراث فرهنگی در سطح شهرمحدوده آثار قدیمی و حوزه

  حریم شهر -ج
  مناطق اراضی مسکونی روستاها - 1
  حوزه هاي اراضی کشاورزي و باغات  - 2

هاي زیر ربريضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی براي هر کدام از مناطق مذکور با عنوان کا
  .گیردمورد بررسی قرار می

  کاربري اراضی داراي قابلیت مسکونی - 1- 3- 2- 1

پرداخت  رعایت مقررات ومصوبات مربوطه وهرگونه احداث بنا در اراضی با کاربري قابلیت مسکونی منوط به 
ارزش افزوده وحق وحقوق شهرداري براساس توافق یا مقرراتی است که ازاین پس به تصویب مراجع مربوطه 

هاي داراي کاربري ر پروانه ساختمانی در زمینقانونی شهرداري مجاز به صدوپس از طی مراحل  .رسدمی
نظر  مترمربع مساحت که شکل مناسبی نیز از 1000ي اراضی تا برا(قابلیت مسکونی به کاربري مسکونی 

هاي تغییر کاربري نخواهد در کمیسیون ،با شرایط فوق نیازي به طرح موضوع ،)دسترسی به معابر داشته باشند
با توجه به اینکه عملکرد . نحوه استفاده از آنها مسکونی استعملکرد اصلی اراضی منطقه مسکونی و  .بود

هاي دیگر نیز در این منطقه انبی نیاز دارد از این رو عملکرددر مجاورت خود به فضاهاي خدماتی جمسکونی 
  .شودعنوان عملکردهاي مجاز یاد میتوانند ایجاد شوند که از آنها به می
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  هاي مجاز از اراضی منطقه مسکونیچگونگی استفاده
  طرح جامعهاي پیشنهادي هاي مسکونی براساس تراکماحداث ساختمان - 
  احداث مهد کودك و کودکستان و دبستان طبق ضوابط مربوطه - 
  اي مرکز بهداشت و پایگاه بهداشت شهري آزمایشگاه و تزریقات طبق ضوابط مربوطاحداث درمانگاه محله - 
  هاي ورزشی در مقیاس محلیاحداث باشگاه و زمین - 
- خصوصی کارگاهرایشگاه دوزندگی تدریس ب پزشک آاحداث واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی مانند مط - 

  هاي صنایع دستی و موارد مشابه طبق ضوابط مربوطه 
  احداث تاسیسات رفاهی در سطح شیرخوارگاه و مرکز مشاوره و رفاه خانواده طبق ضوابط مربوط - 
  س محلهااحداث واحدهاي فرهنگی در مقی - 
  هاي بازي کودکانعمومی و زمینبز اي و گذرهاي سیجاد فضاي سبز به صورت پارك محلها - 
  ایجاد تاسیسات و تجهیزات شهري مانند پست برق و منبع آب - 
  هاي عمومی در مقیاس محله طبق ضوابط مربوطاحداث پارکینگ - 
  احداث واحدهاي پذیرایی نظیر خوابگاه و پانسیون با موافقت شهرداري - 

ها باید برابر ضوابط حوزه مسکونی یا ضوابط پالك زدر کلیه موارد فوق سطح فضاي باز در هر یک ا: 1توضیح 
   .ضی هر کدام بیشتر است رعایت گرددآن نوع استفاده خاص از ارا

گیرد پس از اتمام فعالیت به هر هاي مغایر مجاز انجام میاردي که در منطقه مسکونی استفادهدر مو: 2توضیح 
  . شونده کاربري مسکونی تبدیل میدلیل یا پس از پایان اجاره و یا ترك محل کاربري آن ب

  :هاي مشروط از اراضی منطقه مسکونیاستفاده
واحد مسکونی باید به  6هاي مسکونی بیش از هاي معماري سازه و تاسیسات مجتمعطرح تفکیکی و نقشه - 
  .یید کمیسیون ماده پنج استان برسدأت
متر  5000و اراضی داراي وسعت بیش از ) طبقه  5بیش از ( هاي مسکونی بلند مزتبه طرح احداث مجتمع - 

  .یید کمیسیون ماده پنج استان برسدمربع باید به تا
اي و یک واحد تجاري در منطقه مسکونی به شرح اي و ناحیهدمات غیر انتفاعی با عملکرد محلهاستقرار خ - 

   .ذیل مجاز است
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  :تشرایط احداث یک واحد تجاري در منطقه مسکونی به شرح ذیل اس
  تامین و دسترسی مناسب وپیش بینی پارکینگ مورد نیاز - 1
  رعایت ضوابط خاص مربوط به استقرار کاربري مورد نظر - 2
  متر عرض 12استقرار ملک در جوار معابر با حداقل  - 3
اي احداث گردد مشروط به کمبود تجاري مزبور در آن محله با گر یک واحد تجاري با عملکرد محلها - 4

  .متر باشد 10ی که عرض معبر حداقل ربع در صورتمتر م 25زیر بناي حداکثر 

  .ي شهرداري خواهد بودشهر به عهدهتشخیص کمبود واحد تجاري تا زمان تهیه طرح تفصیلی : توضیح
  .در منطقه مسکونی ممنوع است) روط مجاز و مش( ي دیگري غیر از موارد مطرح شده هرگونه استفاده - 

  مسکونی داخل محدوده ي شهر  ضوابط و مقررات در مورد تفکیک اراضی
برخوردار می  ي شهري اراضی واقع در محدودهاز امکانات شهري که مالکین عرصه وريبا توجه به میزان بهره

شوند به هنگام تفکیک اراضی خود سطح متناسبی از اراضی خود را جهت احداث عملکردهاي عمومی و 
را به سازمان ... رفاهی از قبیل فضاي سبز کاربري آموزشی کاربري فرهنگی کاربري درمانی کاربري ورزشی و 

  .واگذار می نماید) شهرداري ( جري م
عیتی محالت را افزایش داده و باعث افزایش حجم عملکردهاي عمومی و تفکیک این اراضی عمال سقف جم

-هاي مجري طرح میدمات عمومی سازمانبراي تامین زمین و تامین اعتبار این نوع خ. گرددمی تهی محالارف

طرف معیار ضوابط مربوط به این سطوح در واگذاري آن از . هولت از این سطوح استفاده نمایندتوانند به س
  :ین به شرح زیر خواهد بودمالک

ي شهر اعم از بخش خصوصی و دولتی موظف هستند هنگام تفکیک هاي داخل محدودهمالکین کلیه عرصه - 
به شهرداري ) زمین به صورت عوارض نقدي یا به صورت ( ملک خود مقدار سطحی را به عنوان ارزش افزوده 

  .واگذار نمایند
ي سازمان مجري ی به عهدهبراي احداث عملکرد عمده شهري و رفاهانتخاب قطعه زمین جهت واگذاري  - 

هاي ر کنار معابر دسترسیبایستی حتی االمکان دین قطعات واگذاري به مجري طرح میمحل ا. طرح است
  .و یا جمع کننده قرار داشته باشد اصلی
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هندسین نقشه بردار توپوگرافی توسط مي نقشه بر و کف و متر مربع پس از تهیه 3000تفکیک اراضی بیش از  - 
ساز داراي پروانه اشتغال طراحی و در آن توسط مهندسین معمار یا شهرهاي مجاور طرح جامع و انعکاس شبکه

  .کمیسیون ماده پنج برسدبه تصویب 
  ي قطعات تفکیکیحداقل اندازه - 

 .تر و یا بیشتر دسترسی داشته باشدم 6هر یک از قطعات زمین تفکیک شده باید حداقل به یک گذرگاه با عرض 
  )متوسط  و کم( بافت مسکونی به دو حوزه تراکمی تقسیم شده است  موچشدر طرح جامع شهر 

  .متر مربع است 150ي قطعات تفکیکی مسکونی در تراکم کم حداقل اندازه - 
  .متر مربع است 200متوسط ي قطعات تفکیکی مسکونی در تراکم حداقل اندازه - 

متر مربع دارند  60متر مربع یا حداقل  100هاي قید شده که مساحت کمتر از مسکونی موجود در تراکمقطعات 
  .باشندنی قابل نوسازي و احداث میهستند به عنوان یک پالك مسکو) شش دانگ ( و داراي سند مالکیت 

  .باشداز نمیمتر مربع مج 200ر از در اراضی مسکونی پیشنهادي طرح جامع تفکیک قطعات به کمت - 
  .متر نباید کمتر باشد 7مسکونی از حداقل عرض قطعات تفکیکی  - 

  .هاي مسکونی قابل تفکیک نمی باشندهاي مشاع مجتمعمحوطه
  .باشددر تفکیک اراضی قطع اشجار مجاز نمی - 
مجاز ها هاي دسترسی و دور برگردانقطعات مسکونی فقط از طریق خیاباندر تفکیک اراضی دسترسی به  - 
  .باشدمی
  .باشدمتر مربع می 60) یض ربعد از تع( هاي مسکونی در بافت موجود شهر حداقل مساحت پالك - 

هاي شهري کونی که موجب صرفه جویی در هزینههاي مسمجموعه به منظور ایجاد قطعات بزرگ و احداث
  .مانع استد تجمیع قطعات زمین بالشومی

  ضوابط مربوط به تجمیع

هاي تعیین شده امري مفید بوده و هاي الزم به میزان حد نصابمساحتتجمیع قطعات مسکونی براي احراز 
  .شودو اصالح ساختار شهرسازي بافت می موجب بهبود

ابط مربوطه فقط براي یک هاي مسکونی و تفکیک مجدد آنها براساس ضوتجمیع قطعات مالکیت در محوطه - 
  .نوبت بالمانع است
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روانه ساختمانی چند قطعه تفکیکی قصد احداث یک ساختمان باشد قطعات مذکور قبل از صدور پچه درچنان - 
م تجمیع ي منحصري نسبت به انجاتوافق نامهدر این موارد صدور پروانه ساختمانی با ارائه  .باید تجمیع گردند

تجمیع قطعات مالکیت به هر . تهنگام صدور پایان کار ضروري اس ي سند تجمیعی بهبالمانع است لیکن ارائه
  .ایر ضوابط و مقررات بالمانع استمیزان و با رعایت مسئله مشرفیت و س

حذف و تغییر شبکه ارتباطی و خدمات محدوده ي مورد درخواست جهت تجمیع به هیچ وجه نباید در  - 
  .هاي پیرامونی خلل ایجاد نمایدو نظام توزیع مراکز خدماتی محوطهشبکه ارتباطی 

واحد  هاي مسکونی قبل از تجمیع در طبقاتی تجمیع شده حداقل به تعداد پالكهاي مسکوندر پالك - 
  . باشدمسکونی قابل احداث می

  ضوابط مربوط به احداث ساختمان
   تراکم ساختمان

قطعه و  درصد می باشد و احداث بنا بیش از تراکم پایه براساس مساحت 60تراکم پایه در منطقه ي مسکونی  - 
  .عرض گذر همجوار قطعه است

  .باشدمی 1اکم کم طبق جدول شماره ضوابط احداث بنا در پهنه مسکونی با تر - 
  .باشدمی 2متوسط طبق جدول شماره  ضوابط احداث بنا در پهنه مسکونی با تراکم - 
موارد خاص به  به عنوان) تراکم بیشتر ( شایان ذکر است درصورت درخواست براي احداث طبقات بیشتر  - 

  .بات کمیسیون ماده پنج تعیین گرددطبقه و بیشتر براساس مصو 5- 6صورت 

  تبصره
در صورت هم جواري پالك هاي مسکونی با چند معبر داراي عرض بیشتر که کسب دسترسی از آن امکان  - 

  .پذیر است مالك تعیین تراکم است 
ورود پارکینگ تاسیسات و انباري از آن استفاده  پیلوت و زیر زمین ها مشروط بر آن که صرفا برايسطح  - 

  .گردد جز تراکم ساختمان محسوب نمی شود 
آن بسته باشد و کل سطح ) دو طرف ( یک سوم مساحت بالکن سه طرف باز دو سوم سطح بالکن که طرفین  - 

  .بالکن که توسط شیشه محصور شده جز سطح زیر بناي تراکمی محسوب می گردد 
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گیرد ا مساحت قید شده در سند انجام میتراکم ساختمانی براساس مساحت زمین قبل از اصالح یي محاسبه - 
و مشروط بر این که هیچ گونه خسارتی بابت میزان اصالحی از شهرداري درخواست ننمایند در غیر این 

  .ساحت زمین پس از اصالح خواهد بودصورت مبناي محاسبه تراکم م
  انبار پارکینگ موتورخانه سرویس بهداشتی پناهگاه : ر زمیناستفاده هاي مجاز از زی - 
پارکینگ در ضرورت تامین پارکینگ باقی مانده سطح پیلوت به انبار موتورخانه  : استفاده هاي مجاز از پیلوت - 

  راهرو و فضاي مشترك ورودي پله و آسانسور) البی ( هال 
     موچشمسکونی شهر ضوابط احداث بنا در تراکم کم )  1-1( جدول شماره   

حداکثر سطح  عرض گذر مساحت قطعه
)درصد(اشغال  

حداکثر تراکم 
)درصد(ساختمانی  

 حداکثر تعداد طبقات

 150متر مربع تا کمتر از  120از 
 متر مربع

متر 6کمتر از  طبقه 2 120 60   
متر 8متر تا کمتر از  6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10متر تا کمتر از  8 پیلوت+ طبقه 2 120 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 16متر تا کمتر از  12 پیلوت+ طبقه 2 120 60   

متر و بیشتر 16 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
 200متر مربع تا کمتر از  150ز ا

 متر مربع
6کمتر از  طبقه 2 120 60   

متر 8متر تا کمتر از  6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10متر تا کمتر از  8 پیلوت+ طبقه 2 120 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 16متر تا کمتر از  12 پیلوت+ طبقه 2 120 60   

متر و بیشتر 16 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
 300متر مربع تا کمتر از  200از 

 متر مربع
متر 6کمتر از  طبقه 2 120 60   

متر 8متر تا کمتر از  6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10متر تا کمتر از  8 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
متر 16مترتا کمتر از  12 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر و بیشتر 16 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
 400متر مربع تا کمتر از  300از 

مربع متر  
رمت 6کمتر از   طبقه 2 120 60   

متر 8متر تا کمتر از  6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10متر تا کمتر از  8 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
متر 16متر تا کمتر از  12 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر و بیشتر 16 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
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 60هاي مسکونی موجود در بافت شهر با مساحت از ح اشغال مجاز در طبقات براي پالكحداکثر سط :1تبصره 
 160ها اکم ساختمانی مجاز براي این پالكحداکثر تر. درصد می باشد 80متر مربع  100متر مربع تا کمتر از 
  )باشد واحد مسکونی به صورت دو بلکس می یک( درصد در دو طبقه 

متر  هاي مسکونی موجود در بافت شهر با مساحت ازح اشغال مجاز در طبقات براي پالكحداکثر سط: 2تبصره 
درصد در دو طبقه  140ها حداکثر تراکم مجاز براي این پالك .باشددرصد می 70متر مربع  120مربع تا کمتر از 

  .باشدمی
   .همین جدول عمل خواهد شد 4بیشتر نیز برابر ردیف متر مربع و  400براي قطعات زمین با مساحت : 3تبصره 

   موچشضوابط احداث بنا در تراکم متوسط مسکونی شهر )  1-2( جدول شماره 

حداکثر سطح  عرض گذر مساحت قطعه
)درصد(اشغال  

حداکثر تراکم 
)درصد(ساختمانی  

حداکثر تعداد 
 طبقات

متر  200متر مربع تا کمتر از  150از 
 مربع

متر 6کمتر از  طبقه 2 120 60   
متر 8از  کمتر متر تا 6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10کمتر از  تا متر 8 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
متر 16تا کمتر از متر  12 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر و بیشتر 16 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
متر  300متر مربع تا کمتر از  200ز 1

 مربع
6کمتر از  طبقه 2 120 60   

متر 8از  کمتر متر تا 6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10کمتر از  تا متر 8 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
متر 16متر تا کمتر از  12 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

بیشتر متر و 16 پیلوت+ طبقه 3 180 60   
متر  400متر مربع تا کمتر از  300از 

 مربع
متر 6کمتر از  طبقه 2 120 60   

متر 8از  کمتر متر تا 6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10کمتر از  تا متر 8 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 4 240 60   
متر 16تا کمتر از متر 12 پیلوت+ طبقه 4 240 60   

متر و بیشتر 16 پیلوت+ طبقه 4 240 60   
متر  500متر مربع تا کمتر از  400از 

 مربع
رمت 6 کمتر از  طبقه 2 120 60   

متر 8از  کمتر متر تا 6 پیلوت+ طبقه 2 120 60   
متر 10کمتر از  تا متر 8 پیلوت+ طبقه 3 180 60   

متر12متر تا کمتر از  10 پیلوت+ طبقه 4 240 60   
متر 16تا کمتر از  متر 12 پیلوت+ طبقه 4 240 60   

متر و بیشتر 16 پیلوت+ طبقه 4 240 60   
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- 2(متر مربع از ضوابط تراکمی جدول شماره  150در این تراکم براي قطعات زمین با مساحت کمتر از : تبصره
  .شودهمین جدول استفاده می 4کمی ردیف متر مربع و بیشتر از ضوابط ترا 500و براي قطعات با مساحت  )1

  :تبصره

 ، صدور پروانه تجدیدهاي مذکور بیشتر باشدتراکم از در صورتیکه تراکم ساختمانی مستحدثات موجود - 1
 .بنا تا حد تراکم موجود مجاز است

هاي ساختمانی با خط چین که در نقشه تراکم) میراث فرهنگی محدوده (در محدوده بافت مرکزي شهر  - 2
مشخص شده رعایت ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان در زمینه تراکم و نحوه 

 .لزامی استاحداث ا

ن تصویب هایی که براي آنها مصوبات و مجوزهایی با تعداد طبقات بیشتر صادر گردیده و تا زماپالك - 3
یا مجوز صادره قابل احداث  اند با تعداد طبقات تعیین شده در مصوبهث نگردیدهاین ضوابط احدا

 .هستند

هاي اعالم رصد کمتر از مساحتد 5هاي مسکونی که مساحت آنها حداکثر هاي تراکمی پالكدر جدول - 4
توانند از تراکم پیشنهادي ردیف مربوطه هاي مساحتی همان تراکم باشد میشده در هر یک از ردیف

با  هاي تعریف شده در آن ردیفبه داشتن عرض معبر مناسب طبق عرضمشروط . استفاده نمایند
 .رعایت سایر ضوابط الزامی است

  سطح اشغال 
  .درصد سطح پالك مسکونی است 60معادل ) کم، متوسط ( حداکثر سطح اشغال در دو تراکم  -

 .ت زمین بعد از اصالح سند می باشدشغال مساحمبناي محاسبه سطح ا -

قرار دارند به تشخیص ) معبر  3یا  2( سطح اشغال پالك هایی که در مجاورت بیش از یک گذر  -
 .شدتواند بادرصد بیشتر از سطح اشغال مجاز می 5شهرداري 

 .ر زمین معادل سطح اشغال همکف استسطح اشغال مجاز زی -

 .متر مربع است 75) پارتمان مستقل آ( ک واحد مسکونی حداقل مساحت زیر بناي مفید ی -

 .ع به ازا هر واحد مسکونی می باشدمتر مرب 10حداقل میزان سطح فضاي باز  -
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  نحوه استقرار ساختمان در زمین
ها اصل بر در کلیه پالك. ن بستگی به شبکه بندي معابر داردبه طور کلی نحوه استقرار ساختما    - 

  در غیر این صورت باید حتی المقدور با توجه به . باشدي شمال زمین میجبههبنا در احداث 

 .جواري ها در ضلع غربی ایجاد گرددهم 

می به شرایط اقلی در احداث ساختمان مسکونی رعایت حقوق همسایگی الزامی است و توجه -
 .مندرج در طرح جامع ضرورت دارد

هاي مسکونی مجاور را کم و تابش شعاع آفتاب واحد ه دید هااي باشد کاستقرار بنا باید به گونه -
 .براي واحد هاي مسکونی تامین شود نکند و دید مناسب

  حداکثر ارتفاع ساختمان در منطقه ي مسکونی

 متر 20/1اختالف رقم روي سقف زیر زمین نسبت به متوسط رقوم کف معبر دسترسی حداکثر  -

 متر  3تا  7/2ارتفاع مفید طبقات مسکونی  -

 متر 6/2تا  2/2اع مفید زیر زمین ارتف -

متوسط کف معبر  کف پیلوت در پالك هاي جنوبی در تراز. متر 4/2رتفاع مفید پیلوت حداکثر ا -
 .هاي شمالی هم سطح محوطه اي داخلیدسترسی و در پالك

طبقه از سطح گذر با احتساب ارتفاع سقف زیر  2هاي حداکثر ارتفاع ساختمان ها براي ساختمان -
 .متر است 16طبقه  4ساختمانهاي تا متر و براي  9) ست انداز بام ( زمین تا سطح گذر گاه 

و براي ساختمانهاي  2/10طبقه از سطح گذر با در نظر گرفتن پیلوت  2حداکثر ارتفاع ساختمانهاي  -
 .است ) ام با احتساب دست انداز ب(  3/17طبقه  4تا 

داقل طبقه که در طبقه همکف خود کاربري غیر مسکونی دارند ح 2هاي حداکثر ارتفاع ساختمان -
متر تعیین  5/3ي هر طبقه در صورت وجود تعداد طبقات بیشتر برا. متر است 8/11و حداکثر  6/10
 .گرددمی

 .می شود توجه به طرح معابر تعیین ي ارتفاع توسط شهرداري و باکف براي محاسبه   -

 .متر از کف معبر مجاز است 2داکثر ح) خارجی ( ارتفاع دیوارهاي حیاط    -

 .سانتی متر از کف معبر مجاز است 150سانتی متر و حداکثر  80حداکثر ارتفاع زیر زمین ها    -
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از ) درز انقطاع ( نبی متر ارتفاع از روي فونداسیون رعایت فاصله جا 12هاي بیش از در ساختمان  -
 .باشدنامه ملی ساختمان الزامی میهاي هم جوار برابر آیین انساختم

 .سانتی متر الزامی است 80ارتفاع  احداث دست انداز بام به  -

 .طبقه مسکونی الزامی است 3بیش از نصب آسانسور در بناهاي   -

  ضوابط مربوط به فضاهاي باز

با مترمربع 6هاي پالك کلیههاي اصلی و نشیمن واحدهاي مسکونی درحداقل سطح نورگیر اتاق  -
 . متر است 2حداقل عرض 

 .باشدکلیه پالك ها می متر مربع جهت 3، حداقل سطح نور گیر آشپزخانه -

 متر است که در صورت افزایش تعداد 2حداقل عمق حیاط خلوت در واحدهاي ساختمانی شمالی    -
تیجه سانتی متر به عمق و در ن 25طبقه به ازاي هر طبقه بایستی حداقل  4طبقات به میزان بیش از 

 .مساحت حیاط خلوت اضافه گردد

 .ستفاده یک واحد پارکینگ مجاز استدر واحدهاي شمالی جهت ا) حیاط ( فضاي باز    -

یک سوم مساحت بالکن هاي سه طرف باز و یک دوم مساحت بالکن هاي دو طرف باز و کل   -
 .گرددبنا محسوب میه جز ساخت زیر مساحت بالکن هایی که کامٌال محصور شد

 .گرددها جز سطح زیر بنا محسوب نمیراسسطح ت  -

  ضوابط مربوط به باز شوها

ها و معابر در طبقات باالي هم کف بدون نصب نرده یا د باز شو به حیاط ها و حیاط خلوتایجا  -
 .سانتی متر ممنوع است 80اع حداقل دست انداز ایمنی به ارتف

 .حرارتی در داخل بازشوها توصیه می گردد هاي عایق بینی ورقه پیش  -

 .هاي متحرك در پشت پنجره ها به عنوان عایق حرارتی توصیه می گردداستفاده از شبکه  -

  ضوابط مربوط به فضاها و تاسیسات روي بام

 .دکش و آنتن بر روي بام ممنوع استنصب تاسیسات به جز دو  -

 .سانتی متر الزامی است 80حداقل ع به ارتفا) جان پناه ( احداث دست انداز بام   -

 .احداث انبار موقت، دائم و انبار کردن وسایل روي پشت بام ممنوع است   -
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  ضوابط مربوط به احداث پارکینگ

 .کلیه واحدهاي مسکونی الزامی است احداث پارکینگ جهت  -

متر  15حد واهایی که شامل یک یا دو واحد مسکونی باشد احداث پارکینگ به ازاي هر براي ساختمان  -
 .مربع مساحت الزامی است

نی براي ساختمانهایی که تعداد واحدهاي مسکونی آنها بیشتر از دو واحد باشد به ازاي هر واحد مسکو  -
 .متر مربع مساحت الزامی است 25

 

  سازي ضوابط و مشخصات عمومی نما

مبحث سیماي شهري مورد توجه خاص قرار گرفته و  موچششهر ) طرح جامع (در طرح توسعه و عمران 
ه در این رابطه اندیشیده شده قرار دادن اماکن عمومی در سیماي اصلی ترین معابر از جمله تمهیداتی است ک

  :و احداث بناهاي عمومی ضرورت داردبراي تکمیل این اصول رعایت چند ضابطه  .است
  .احداث گردند) تهیه شده بوسیله متخصصین ( شده  بناهاي عمومی از طریق یک طرح متناسب و فکر  -

 .سیما سازي شهري مد نظر قرار گیردها نقش در طرح این ابنیه اثرات محیطی آن  -

ي در سیما سازي شهري فضاي باز ابنیه عمومی در ارتباط با فضاي باز عمومی قرار گیرند و نقش موثر  -
و استفاده از بنابراین فضاها نباید به وسیله دیوارهاي بسته از فضاهاي عمومی جدا شوند . داشته باشند

 .ه در این رابطه بسیار کارساز استهاي درختان و مشابدیوارهاي مشبک ردیف

ی ، همگون سازي بناهایمومی از دیگر عوامل سیماسازي شهرضوابط همجواري در احداث بناهاي ع  -
 .گردندر احداث میاست که در جوار یکدی

اعم از نماي اصلی و یا نماي ها که از داخل معابر قابل مشاهده است نکلیه سطوح نمایان ساختما  -
سب و زیبا و هماهنگ نما جانبی نماي شهري محسوب شده و الزم است با مصالح مرغوب و به طرز منا

 .سازي شود

از . باشدمتر ممنوع می 12رض کمتر از با ع نما در طبقات فوقانی در معابر یش آمدگیپایجاد هرگونه   -
 .مانع استمتر بال 1ی تا حداکثر متر و بیشتر پیش آمدگ 12در معابر با عرض متر به باال  4ارتفاع 

 .ماسازي نماهاي اصلی و جانبی استصدور پایان کار بهره برداري مشروط به انجام ن  -
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شود که به طور لذا پیشنهاد می. عوامل موثر در نماسازي شهري است احداث فضاي تجاري خود از  -
 .ي تجاري به صورت جمعی احداث گرددقطع فضاها

نیاز  بنابراین الزم است فضاي کافی براي انبار مورد. باري در خارج از مغازه ممنوع استگونه انهر  -
 .ها در نظر گرفته شودمغازه

 ثاث شهري بدوندرب هاي حفاظ و تابلوي نام تا حدودي تغییر در ا ،هاهر گونه تغییر در نما، ویترین  -
 .توافق شهرداري غیر مجاز است

 .ید کامٌال حفاظت و نگه داري شوندفضاي سبز هم جوار بخش هاي تجاري با  -

  ضوابط و مقررات ایمنی

هاي معماري نقشهاالتر اجباري است و باید در طبقه و پیلوت و ب 3هاي با نصب اسانسور در آپارتمان  -
قرار شود از نظر رعایت موازین ایمنی باید از در این جا پیلوت یک طبقه محسوب می. نشان داده شود
 .ر فضاي پلکان خودداري به عمل آیددادن آسانسور د

 .نصب آسانسور الزامی است) و دوم  همکف، اول( در بناهاي تجاري بیش از سه طبقه   -

ط فنی الزامی بیش از پنج طبقه نصب برق گیر و اتصال زمین آن طبق ضوابدر بناهاي بلند مرتبه و   -
 .است

در طراحی و اجراي بناهاي عمومی و همچنین بناهاي مسکونی با چهار سقف و بیشتر باید ضوابط و   -
ذیصالح  مقررات آتش نشانی و خدمات ایمنی و سایر ضوابط و مقررات ایمنی که توسط سایر مراجع

 .رعایت گرددشود ارائه می

- اي مناسب از پلکان اصلی در فضاي آزاد و یا مکاندر فاصله) فرار( ن خروج اضطراري احداث پلکا  -

هاي مربوطه در بناهاي شش طبقه مشخصات فنی صحیح طبق استاندادرد هاي مناسب با تعداد مناسب با
رداري ارائه هت اخذ مجوز به شههاي که جها باید در نقشهمتر و بیشتر، این پلکان 20بیشتر یا ارتفاع  و

 .شوند منعکس گردندمی

  .باشدگونه هواکش و کولر گازي در گذرها و معابر مجاور امالك ممنوع مینصب هر
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 مجتمع هاي آپارتمانی احداثضوابط 

 1000مساوي یا بیشتر از (مشروط به احراز حد نصاب مساحت در تراکم متوسط،  هاي آپارتمانی احداث مجتمع
   :و تناسب عرض معبر، به شرح زیر مجاز می باشد) مربع متر 

هاي هاي آپارتمانی بایستی طوري طراحی شوند که از نظر ایجاد سایه و اشراف براي بلوكبلوك -
 20از  هاي مسکونی نبایدبین بلوك مستقیم در این صورت حداقل فاصله. مجاور ایجاد مزاحمت ننماید

  .کمتر باشد متر
انجام محاسبات مربوط به زلزله براساس آخرین ول فنی و ایستائی ساختمان و یت اصرعا -

مرکز تحقیقات مسکن وزارت مسکن و  82نشریه شماره  2800استاندارد (موجود  استانداردهاي
  . الزامی است) شهرسازي

 ،واحد به باال 15متر و از  5/3 ،واحد پارکینگ 15براي حداکثر حداقل عرض ورودي پارکینگ  -
گردد مگر اینکه پارکینگ داراي دو راه ورود و خروج جداگانه هر یک به عرض متر تعیین می 5حداقل 

  .متر باشد 5/3
متر  20از هر خیابان فقط یک راه ورودي پارکینگ مجاز خواهد بود مگر آنکه طول بر زمین بیش از  -

  .فاده نمودتوان از دو درب ورودي و خروجی پارکینگ استباشد که در این صورت می
      مربعمتر 15شود سطح الزم براي هر اتومبیل گ در مازاد فضاي باز پیش بینی میدر مواقعی که پارکین -

  .بایست تامین باشدمحاسبه خواهد شد، بدیهی است دسترسی اتومبیل به فضاي باز می
مرور معلولین هاي آپارتمانی ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي عبور و در کلیه مجتمع -

شورایعالی شهرسازي در ارتباط با رفع موانع شهرسازي و معماري در عبور و  8/3/1368مصوب جلسه 
مرور، دسترسی به اماکن و فضاها و تجهیزات عمومی شهري به منظور تامین امکان شرکت افراد داراي 

  .گردددقیقًا رعایت  ،اگون جسمی در زندگی روزمره جامعهمعلولیتهاي گون
رگونه طرح مجتمع سازي بصورت آپارتمان با بلوکهاي متعدد در یک فضا، بایستی در کمیسیون ه -

جهت صدور پروانه ساختمانی و سایر تشریفات مقرر  ،مطرح و پس از تصویب ) 5ماده  (طرح تفصیلی 
  .به شهرداري ارسال گردد
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آسانسور مناسب براي هاي مسکونی که تعبیه آسانسور اجباري است، باید یک در کلیه ساختمان -
   .معلوالن نصب شده باشد

  خدماتی - اراضی داراي کاربري قابلیت تجاري  - 1- 3- 2- 2

  .باشدشامل موارد زیر می موچشخدماتی شهر –هاي مجاز از اراضی منطقه تجاري استفاده
و کلیه شده است و شناور در کاربري مسکونی پیشنهاد کاربري تجاري در طرح پیشنهادي به صورت سیال 

هاي تجاري که در نقشه وضع موجود نشان داده شده به عنوان وضع موجود تثبیت و چنانچه هر یک از فعالیت
 . بط و مقررات طرح جامع الزامی استآنها قصد نوسازي را داشته باشند رعایت کلیه ضوا

حد مراکز خرید،  تجاري عمده فروشی و خرده فروشی و مراکز عمده کاال درهاي احداث مراکز و محدوده
، تاسیساتی ، دوزندگی، تعمیرگاه لوازم خانگیها، آزمایشگاهجیره اي، دفاتر مهندسی، شعب بانکهاي زنفروشگاه

  .و الکتریکی
 .سالن اجتماعات، سینما، تئاتراحداث مراکز فرهنگی و مراکز مذهبی از قبیل مساجد، تکایا، نمایشگاه، کتابخانه، 

 .درمانی مانند کلینیک و درمانگاه و مراکز توانبخشیاحداث مراکز بهداشتی و 

 .احداث مراکز جهانگردي و پذیرایی مانند هتل و رستوران

هاي بازي کودکان و اي، گذرهاي سبز، پاركاي و منطقهبز عمومی به صورت پارك هاي ناحیهایجاد فضاي س
 .تاسیسات وابسته به آن

 .CNGپمپ بنزین و  احداث تاسیسات حمل و نقل در حد پارکینگ و

 ....در حد مراکز آتش نشانی، پست هاي تاسیسات برق و احداث تاسیسات و تجهیزات شهري 

 .احداث واحد مسکونی

 .احداث واحد اداري

 8حداکثر عمق تجاري . متر باشد 12ض معبر دسترسی حداقل الزم است عردر صورت استفاده تجاري از بنا 
  .متر مجاز است
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  احداث بناضوابط  -الف

متري با نظر شهرداري و تامین پارکینگ  16تا  12احداث واحدهاي خود تجاري در مجاورت خیابان   -
حداکثر ) متر می باشد  5متر و طول  5/3با عرض ( متر مربع  5/17حداقل مساحت یک واحد تجاري 

 .متر مربع 24مساحت یک واحد تجاري 

درصد  15متري و باالتر با رعایت  20هاي خیابانهاي تجاري خود در قطعات مجاور احداث واحد  -
  .واحد تجاري مجاز است 2حداکثر تا مساحت قطعه 

متر به شرط تأمین  20واحد در بر خیابان با عرض بیش از  2احداث واحدهاي تجاري بیش از   - 
ون میسیهاي معماري در کیید نقشهپارکینگ و کسب نظر کیمسیون ماده پنج و رعایت ظوابط تجاري و تا

  .باشدماده پنج امکان پذیري می
  متر مربع می باشد 2000)عمده فروشی(حداقل قطعه مساحت تجاري کالن    - 

  :تبصره

توانند مجوز تجاري گیرند بشرط عقب نشینی رایگان مییض قرار میرهاي مجاور خیابان هایی که در تعپالك
  .کاربري را نیز داشته باشند مشروط به اینکه سایر شرایط احداث این. دریافت نمایند

  درصد مساحت قطعه  70سطح اشتغال تجاري به صورت پاساژ مجتمع تجاري و راسته بازار   - 
  درصد مساحت قطعه و در محدوده سطح اشتغال مجاز ساختمان 10حداکثر سطح اشتغال تجاري فرد  - 

 .از معبر مجاور عقب نشینی نمایند متر 2واحد تجاري بایستی به میزان  20کلیه واحدهاي تجاري پیش از  - 
  .باشدك محاسبه مساحت قبل از تعویض میمال
سیون ماده یبایست در کمیته فنی و کماند میرفتهطرح معماري مجتمع هاي تجاري که در مسیر تعویض قرار گ- 

  .پنج به تصویب برسد
از قبیل سطح استغال تراکم رعایت کلیه ضوابط و مشخصات داده شده در طرح مطابق با کاربري مسکونی - 

  .جهت احداث واحد تجاري در کاربري مسکونی الزامی است... ساختمانی و
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  تعداد طبقات -ب

  .حداقل طبقات این مجتمع مشابه ظوابط قطعات حوزه تراکمی آن می باشد - 
  .متر می باشد 5متر وحداکثر  5/3حداقل ارتفاع واحدهاي تجاري  - 

گذر به )پس از کسر تعریض (متر با سطح زیر بناي فعلی بالمانع است  16تا  12ارتفاع و مجاورت معابر  - 
   .الزامی است)متر مربع  5/17معادل (شرط تأمین پار کینگ به ازاي هر واحد تجاري 

  ضوابط مربوط به احداث مجتمع هاي تجاري و پاساژ
   :در اراضی با کاربري تجاري رعایت ضوابط زیر ا لزامی است

  درصد مساحت قطعه  80حداکثر سطح اشتغال زمین  - 
ي که حداکثر تعداد طبقات در مراکز و محورهاي تجاري شهر)ی تراکم ساختمان(حداکثر زیر بناي طبقات  - 

  .هاي ساختمانیقات تعیین شده در نقشه هاي تراکممجاز طبق طب
   .متر مربع است 15هاي تجاري حداقل مساحت واحد - 
   .متر است 5اي تجاري حداقل عمق واحده - 
متر مربع پیش بینی می  5/2،5/1مغازه یک سرویس بهداشتی شامل دستشویی و توالت با ابعاد  10به ازاي هر  - 

   .شود
   .احداث پیلوت در مجتمع هاي تجاري پاساژ مجاز نمی باشد - 
حت قبل از تعویض مالك محاسبه مسا.درصد از مساحت عرصه از معبر مجاور عقب نشینی نماید 20حداکثر  - 

  .پالك می باشد
   .دطرح معماري مجتمع هاي تجاري در کمیته فنی و کمسیون ماده پنج به تصویب برس - 
متر  100به ازاي هر (متر مربع الزامی است یا  25به ازاي هر واحد تجاري یک واحد پارکینگ به مساحت  - 

  .)ست متر مربع الزامی ا 75واحد پارکینگ به مساحت  3مربع تجاري 
  منطقه عمده فروشی و میدان بار 

  ضوابط تفکیک 
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   .نسبت به عرض قطعه و طول آن کمتر از یک به سه نباشد ،متر مربع 250حداقل مساحت تفکیک  - 
-میهاي داخلی تأمین ر داخل میدان بار دسترسی از شبکهد .متر نباشد 12کمتر از  عرض معابر و دسترسی - 

  .باشدپیرامونی ممنوع میسترسی از شبکه و د گردد

  ضوابط احداث ساختمان
   .درصد 60حداکثر ضریب اشتغال در طبقات  ،درصد و در دو طبقه 120ساختمانی  حداکثر تراکم - 
قه هم کف با دسترسی احداث نیم طبقه با بالکن معادل یک سوم طب ،متر 6ثر ارتفاع سفید طبقه هم کف حداک - 

  .از داخل واحد

  احداث مجتمع هاي تجاري و پاساژضوابط مربوط به 

  .مترمربع است 200یا پاساژ  مجتمع تجاري  حداقل مساحت تفکیک زمین  - 
و  .درصد مساحت قطعه است 80به صورت پاساژ یا مجتمع تجاري و راسته ي بازار  اشغال تجاريسطح  - 

  .گیردحیاط و پارکینگ مورد استفاده قرار می ،باقی سطح به عنوان نورگیر
زیرزمین میتواند در تمام سطح زیر مجتمع تجاري اجرا گردد مشروط بر آن که استفاده آن انبار و پارکینگ  - 

  .باشد
  .کمیسیون ماده پنج به تصویب برسد می بایست درطرح معماري مجتمع هاي تجاري  - 
از قبیل سطح  هتراکم مربوط مطابق با کاربري مسکونی ،ي ضوابط و مشخصات داده شده در طرحرعایت کلیه - 
  .الزامی است ...، تراکم ساختمانی وشغالا
  .اي مجاز است عملکردهاي شهري و ناحیهکاربري تجاري در در اراضی  )پاساژ( هاي تجاري احداث مجتمع - 
متر  5/1 در هر طرف ،متر و بصورت دو طرفه 2بصورت یکطرفه حداقل  ي دسترسی در این مراکزها عرض پله - 

  .باشد متر می 30 ها از دورترین واحد تجاري حداکثرفاصله محل پله ،است
از سطح زیربنا در هر  درصد 40باید رعایت گردد و حداقل  ها کلیه ضوابط و مقررات مربوطه می در این مجتمع - 

  .در نظر گرفته شود و سایر مشاعات مجتمع مراجعینو مرور طبقه باید جهت عبور 
  .باشدمترمربع می 20تجاري در پاساژها  حداقل مساحت واحدهاي - 
  .گردد متر تعیین می 5/3حداقل عرض واحدهاي تجاري در پاساژها  - 
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 3این رقم در طبقات باال به . باشد متر می 4حداقل عرض راهرو بین دو واحد تجاري مقابل در طبق همکف  - 
  .یابد متر کاهش می

  . یس بهداشتی شامل یک توالت و دستشویی الزامی استواحد تجاري احداث یک واحد سرو 10به ازاي هر  - 
  . پیش بینی دسترسی ایمن و آسانسور در مجمتع هاي تجاري بیش از دو طبقه الزامی است - 
هاي تجاري صرفا از راهرو و و دسترسی واحد عمق واحدهاي تجاري تنها باید به یک واحد اختصاص یابد - 

  .مشاعات مجتمع در نظر گرفته شود
متر کمتر  5/3رعایت تناسب طول و عرض قطعات تجاري الزامی است و نباید حداقل بر واحد تجاري از  - 

  .باشد
این فضا . اي الزامی است متر از بر فضاهاي تجاري به صورت مسقف در مقیاس شهري و ناحیه 3نشینی   عقب - 

توان احداث بنا  راکم مجاز میشود و روي آن در صورت داشتن حد نصاب تفکیک تا ت جزء تراکم محسوب نمی
 واهد بود و جزء فضاي باز ملک عمًال پیش فضاي مسقف جلوي واحدها به صورت رواق عبوري خ. نمود

 .شود تجاري محسوب می

 100یا به ازاي هر ( مترمربع الزامی است  25به ازاي هر واحد تجاري یک واحد پارکینگ به مساحت  - 
  ).مترمربع الزامی است 75ه مساحت واحد پارکینگ ب 3مترمربع تجاري 

شهرداري در هنگام . درصد فضاي باز باید فضاي سبز کاشته شود 30هاي تجاري حداقل در در مجموعه- 
فضاي پایان کار منوط به اجرا و کاشت   نماید و صدور گواهیذکر می صدور پروانه احداث این ضابطه را عینًا

  .باشدسبز می
  کاربري آموزشی - 1- 3- 2- 3

مقاطع مختلف تحصیلی از با هاي آموزشی اختصاص دارد که  اراضی داراي کاربري آموزشی به کلیه فعالیت 
  .در ارتباط هستند  دبستانی تا پایان دوره دبیرستان پیش

  :فضاهاي آموزشی باید در نظر داشت موارد زیر را در خصوص
ها به مسکونی یا کاربري قبلی  کاربري این پالك ،آموزشی استیجاري و غیرانتفاعی تخلیه فضاهايت در صور - 

بینی شده در  تغییر کاربري این فضاها پس از تأمین فضاي مناسب سطوح پیشطبیعی است (یابد  تغییر میآنها 
  ).باشد طرح تفصیلی مجاز می
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یم نهایی و تصم باشداعالم بالمانع دستگاه متولی،  الزم بوده ولی کافی نمی ،آموزشی جهت تغییر کاربري زمین - 
  .باشدبا کمیسیون ماده پنج می

در موارد استثنایی و ضروري، با موافقت اداره آموزش و . باشد تغییر کاربري آموزشی به غیرآموزشی مجاز نمی - 
دیگري خدمات عمومی  و معادل با آن که داراي کاربري در همان محدوده پرورش و پس از تعیین زمین مناسب

توان کاربري این دو زمین را با نظر  آن براي اداره آموزش و پرورش انجام شده باشد، مینیز تملک  ونباشد 
  .نمود با هم عوض کمیسیون مربوطه

  احداث بنا در اراضی آموزشیضوابط و مقررات 

  )پیش دبستانی(کودکستان  -
  .باشد مترمربع می 500براي کودکستان  زمین حداقل تفکیک - 
  .باشد میدرصد  50برابر مجاز ساختمانی حداکثر سطح اشغال  - 
  .باشد درصد سطح کل زمین می 50ساختمانی برابر مجاز اکثر تراکم حد - 
  .حداکثر تعداد طبقات مجاز ساختمان یک طبقه است - 

  دبستان 
  .باشد مترمربع می 1000براي دبستان  زمین حداقل تفکیک - 
  .باشد می درصد 40طبقه همکف دبستان  حداکثر سطح اشغال زمین در - 
  .باشد درصد سطح کل زمین می 80ساختمانی برابر مجاز حداکثر تراکم  - 
  .باشد طبقه می 2حداکثر تعداد طبقات ساختمان در دبستانها برابر  - 

 ی یمدرسه راهنما

  باشد مترمربع می 1500براي مدرسه راهنمایی  زمین حداقل تفکیک - 
  .درصد میباشد 40اکثر سطح اشغال زمین مدرسه راهنمائی درطبقه همکف حد - 
  .باشد درصد می 120ساختمانی برابر مجاز حداکثر تراکم  - 
  .باشد طبقه می 3حداکثر تعداد طبقات ساختمان در مدارس راهنمائی برابر  - 
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 اي مراکز آموزش فنی و حرفه دبیرستان و

  باشد مترمربع می 2000فنی و حرفه اي  آموزشبراي دبیرستان و مراکز زمینحداقل تفکیک  - 
  .باشد درصد می 40طبقه همکف ساختمان  حداکثر سطح اشغال زمین در - 
  .باشد درصد می 120ساختمانی برابر  مجاز حداکثر تراکم - 
  .باشدمیبقه ط 3برابر  اي مراکز فنی و حرفهحداکثر تعداد طبقات ساختمان در مراکز دبیرستان و  - 

  ضوابط و مقررات عمومی فضاهاي آموزشی
  .سطح قطعه زمین کمتر باشد درصد 30اصلی نباید از  یکپارچه سطح حیاط - 
  .باشد هاي همجوار میبا ساختمان می بایست هماهنگشکل ساختمان در قطعه زمین  - 
  .شود شود محل استقرار بنا در قسمت میانه شمالی زمین در نظر گرفته توصیه می - 
استفاده از  .ها باید تأمین شودگیري از نور و تهویه طبیعی مستقیم براي فضاهاي اصلی و کالس بهرهشرایط  - 

  .باشد ها مجاز میبراي تأمین نور و تهویه کالس )متر 10× متر  10با ابعاد حداقل ( هاي مرکزي حیاط
  .دسترسی به بام نباید براي دانش آموزان امکانپذیر باشد - 
  .نشانی براي احداث بنا الزم است رعایت موارد ایمنی و اخذ تأییدیه سازمان آتش - 
مانند سرویس  )خارج از سطح اشغال اصلی بنا(هاي آموزشی سطح اشغال فضاهاي جنبی در کلیه کاربري - 

  .شوندو سرایداري جزء تراکم محسوب نمی آبخوري –بهداشتی
رت طراحی بناي به هر صو ،مجاز در قطعه زمین محدودیتی ندارد شکل استقرار بناي آموزشی با سطح اشغال - 

  :اي باشد که موارد زیر رعایت گرددآموزشی باید بگونه
در طرح نهایی فضاي آموزشی باید به ضوابط سازمان نوسازي مدارس توجه شود و در نهایت طرح بایستی  - 

  .مورد تایید آن سازمان باشد
ها واحدهاي آموزشی در مجاورت شبکه و بر شبکه معابر ممنوع است و این ساختماناستقرار ساختمان اصلی  - 

  .دنمتر از بر شبکه باید فاصله داشته باش 5حداقل 
  .تاسیسات شهري ممنوع است موزشی با مراکز بهداشتی و درمانی وهمجواري واحدهاي آ - 
متر بین این دو  6اي با حداقل عرض  در صورت همجواري واحدهاي آموزشی با کاربري مسکونی باید کوچه - 

  .در نظر گرفته شودکاربري 
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  .احداث زیر زمین در واحدهاي آموزشی حداکثر معادل سطح همکف مجاز می باشد - 
هاي جنبی غیر آموزشی و در صورت نیاز دهاي آموزشی جهت انبار و استفادهاستفاده از زیر زمین در واح - 

  .پارکینگ مجاز است
خصوص در  ایران شوراي عالی شهرسازي و معماري 28/8/69نماسازي مصوبه مورخ  رعایت ضوابط - 

  .نماسازي الزامی است
درصد سطح فضاي باز واحدهاي آموزشی به فضاي سبز اختصاص داده شود و شهرداري در هنگام  20حداقل  - 

 .نماید اجرا و کاشت فضاي سبز را کنترل میه احداث و پایان کار صدور پروان

  .متر ممنوع است 16دسترسی واحدهاي آموزشی دبستان از معابر داراي عرض بیش از  کسب - 
  .متر فاصله داشته باشد 100هاي خیابان حداقل  در اصلی ورودي و احدهاي آموزشی دبستان از تقاطع شبکه - 
  .متر ممنوع است 20هاي داراي عرض بیش از  کسب دسترسی مدارس راهنمایی از خیابان - 
  .هاي درجه یک و شریانی ممنوع است دسترسی دبیرستان از خیابانکسب  - 
  .باشد متر می 20حداقل فاصله دید مستقیم بناهاي اموزشی با ابنیه مسکونی مجاور  - 
سازمان  مغایرت، ضوابط وجودباشد و در صورت آموزش و پرورش مکمل این ضوابط میضوابط وزارت  - 

  .باشد این ضوابط ارجح می آموزش و پرورش بر
  .به ازاء هر کالس آموزشی تامین یک واحد پارکینگ الزامی می باشد - 

 اراضی آموزش فنی و حرفه اي

اي، مراکز کار و دانش و و حرفه فنیاي شامل هنرستان هاي وزه تمام مراکز آموزش فنی و حرفهدر این ح - 
  .دتوانند مستقر گردنهاي کشاورزي و نظایر آن ها میاندبیرست

زیربناي کل و . درصد مساحت زمین است 20حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف در این واحدهاي آموزشی  - 
  .باشدها میواحدها تابع طرح اجرایی آنتعداد طبقات این 

  .اي الزامی استدر احداث مراکز آموزش فنی و حرفهرعایت ضوابط آموزش و پرورش  - 
 .ر اجراي این واحدها الزامی استتهیه نقشه هاي محوطه سازي و نماسازي د

شهرداري در هنگام صدور پایان درصد سطح فضاي باز این واحدها اختصاص به فضاي سبز دارد و  30حداقل 
 .نماید، اجراي طرح را کنترل میکار
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  کاربري تحقیقات و فناوري- 1- 3- 2- 4
فضاهاي خدماتی و زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی شامل فضاهاي آموزشی، کمک آموزشی،  - 

باشد که میزان آن با توجه به  اي، فضاهاي باز و سبز و درختکاري و ورزشی می برنامه، خدمات پشتوانه فوق
ضوابط مربوط به تعیین مقدار (موضوع  23/6/1371مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران  مصوب 

ت موجود در شهرهاي مختلف کشور تعیین می و با توجه به امکانا) زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی
  .گردد

است که دانشگاه  تابع طرح جامعی... ، تراکم، تعداد طبقات، شکل و مکان استقرار بنا وسطح اشغالمیزان   - 
   .رسدنماید وبه تایید مراجع مربوطه میمربوطه ارائه می

  .باشدضوابط وزارت علوم و تحقیقات فناوري مکمل این ضوابط می - 

  درمانیکاربري   - 1- 3- 2- 5 

هاي بهداشتی عمومی و  هاي عمومی، سرویس هاي مجاز مربوط به کاربري بهداشتی شامل حمام فعالیت
  .شود ها می رختشویخانه

  مقررات ویژه
  .تواند از محدوده فضاهاي مختلط تجاري نیز استفاده نماید متقاضی تاسیس حمام عمومی می - 
کاربري بهداشتی، رعایت ضوابط سازمان محیط زیست و استعالم از آن الزامی در خصوص مجوز احداث  - 

  .است
 .رعایت مسائل  زیست محیطی در محدوده این کاربري الزامی است - 

  .درصد مورد استفاده قرار گیرد 100تواند تا  سطح اشغال فضاهاي بهداشتی می - 
شود و ضرورت رفتن در طبقات وجود  همکف انجام میها در طبقه  با توجه به آنکه معموًال این نوع فعالیت - 

  ندارد، تعداد طبقات آنها یک طبقه است 
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص  28/8/69رعایت ضوابط نماسازي مصوبه مورخ  - 

  .نماسازي الزامی است
حد پارکینگ مورد نیاز وا) یک سوم( 3/1ها براي هر نمره خصوصی و براي هر دوش عمومی  براي گرمابه - 

  .است
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هاي عمومی و خصوصی را ه ها، مراکز بهداشتی، پلی کلینیکاین کاربري بیمارستان ها، درمانگاه ها، زایشگا
  .گرددشامل می

  .مطب و ساختمان پزشکان جزو کاربري خدمات هستند   - 
  .متر مربع می باشد 500حداقل مساحت تفکیک درمانگاه و مراکز بهداشتی کوچک  - 
این مراکز داراي . مترمربع می باشد 2000حداقل مساحت تفکیک درمانگاه هاي بزرگ و پلی کلینیک ها  - 

  .اورژانس و چند تخت بیمارستانی می باشند
  .مترمربع می باشد 5000حداقل مساحت بیمارستان ها  - 
 150ت آن ها ار طبقدرصد و زیربنا د 50مراکز بهداشتی و درمانی کوچک  درمانگاه و حداکثر سطح اشغال - 

  .درصد در سه طبقه می باشد
درصد در همکف و میزان زیر  40ها و بیمارستان ها حداکثر سطح اشغال درمانگاه هاي بزرگ و پلی کلینیک در - 

  .باشددرصد در سه طبقه می 120در طبقات بنا 
  .اشدهمجواري مراکز درمانی با مراکز آموزشی، مذهبی، تجاري و مسکونی ممنوع می ب - 
  .همجواري مراکز درمانی با کاربري هاي اداري، ورزشی و فرهنگی بالمانع است - 
ها درمانگاه هاي بزرگ و پلی کلینیک درمانگاه ها و مراکز بهداشتی کوچک بهتر است که در مراکز محالت و - 

  .در مراکز ناحیه مستقر گردند
ه باید تامین گردد و کسب دسترسی از شبک 2و1 دسترسی مراکز بهداشتی و درمانی صرفا از شبکه هاي درجه - 

  .باشدو کوچه ها ممنوع می 3هاي درجه 
متر ان را از بافت  10در صورت مجاورت کاربري درمانی با بافت مسکونی باید معبري به عرض حداقل  - 

  .مسکونی مجزا سازد
و در هنگام دریافت مجوز به در طرح مراکز درمانی باید نقشه محوطه سازي و تمام نماهاي مجموعه تهیه  - 

  .باشدر مشروط به اجراي محوطه نماها میصدور گواهی پایان کا. شهرداري ارائه گردد
مترمربع زیر بنا پیش بینی یک پارکینگ با مساحت حداقل  50به ازاي هر پنج تخت بیمارستانی یا به ازاي هر  - 

  .مترمربع الزامی است 20
محوطه باید به فضاي سبز اختصاص یابد و در هنگام صدور گواهی پایان  درصد سطح فضاي باز و 40حداقل  - 

  .کار شهرداري اجراي این ضابطه را کنترل نماید
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  .متر باشد 5فاصله ساختمان هاي بهداشتی ودرمانی از بر خیابان باید حداقل  - 
   باشدآموزش پزشکی، مکمل این ضوابط می ضوابط خاص وزارت بهداشت و درمان و - 

  انتظامی  -  کاربري اداري - 1- 3- 2- 6

  .گردنددهاي انتظامی و بانک ها مستقر میدر این کاربري ادارات، واح
 .باشدمتر مربع می 500در کاربري اداري حداقل مساحت تفکیک زمین 

شعبه اداري به محلی . ( باشدمترمربع می 200هاي پست ها و شعبهداقل مساحت شعب ادارات، شعب بانکح
 .)داراي اداره مرکزي باشد موچششود که در شهر گفته می

- می) سه طبقه ( درصد  150ر طبقات درصد و د 50هاي اداري در طبقه همکف میزان تراکم احداث ساختمان

 . باشد

 .     گرددبیشتر در کمیسیون مربوطه مطرح  می تقاضاي طبقات :تبصره

- و مساحت آن جزو تراکم محسوب نمی داث استقابل اح) معادل همکف(درصد  50زیرزمین با سطح اشغال 

 .ضمنا استفاده اداري از زیرزمین مجاز نمی باشد. گردد

ها و اداراتی که در مجاورت خیابان اصلی قرار دارند حداکثر دو طبقه و میزان تراکم احداث در شعب بانک - 
  .باشد درصد در همکف می 80درصد شامل حداکثر  160

  . ها و ادارات در بر شبکه معبر بالمانع استاستقرار شعب بانک - 
بایست فاصله باشد و ساختمان میاصلی مجاز نمیاستقرار ساختمان در قطعه زمین اداري، در بر شبکه معابر  - 

  .داشته باشد) متر  3بیش از ( مناسبی از بر خیابان 
 160لی قرار دارند حداکثر دو طبقه و میزان تراکم احداث در شعب بانکها و اداراتی که در مجاورت خیابان اص - 

  .باشد درصد در همکف می 80درصد شامل حداکثر 
  . ها و ادارات در بر شبکه معبر بالمانع استاستقرار شعب بانک - 
درصد از سطح فضاي باز ادارات و شعب آنها به فضاي سبز اختصاص می یابد و در هنگام دریافت  30حداقل  - 

  .نماید هی پایان کار شهرداري اجرا و کاشت فضاي سبز را کنترل میپروانه احداث و صدور گوا
شوراي عالی شهرسازي و معماري در خصوص نماسازي  28/8/69رعایت ضوابط نماسازي مصوبه مورخ  - 

  .الزامی است
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به  مجاور کاربري اداري در تمام طول بر زمین اداري با نظر شهرداري،کف سازي و ساخت درختان پیاده رو - 
  .باشد ده اداره مربوطه میعه
  . باشدیک از ادارات مکمل این ضوابط میضوابط اختصاصی هر  - 
مترمربع  20، پیش بینی یک واحد پارکینگ به مساحت حداقل مترمربع زیربنا 50در کاربري اداري، به ازاي هر  - 

هاي احداث و در نقشه صدور پروانه در همکف، زیرزمین و یا در محوطه آن الزامی است و شهرداري درهنگام
  .نمایدکار رعایت این ضابطه را کنترل میارائه شده به شهرداري و درهنگام صدور گواهی پایان 

  

 وهنري کاربري فرهنگی - 1- 3- 2- 7

ش فکري کودکان و ، کتابخانه، فرهنگسرا، سینما، تئاتر، تاالر اجتماعات، کانون پرورکاربري فرهنگی در - 
  .گرددها احداث میري، موزه و نظائر آنهاي فرهنگی و هنانونها و کنوجوانان، انجمن

  .مترمربع می باشد 500حداقل زمین در واحدهاي فرهنگی  - 
به ( . درصد در سه طبقه می باشد 150 درصد و در طبقات حداکثر 50تراکم این واحدها در همکف حداکثر  - 

  . )در همکف اشغال نمایند درصد سطح را هم می توانند 100جز سینماها و تئاترها که 
  .باشدنظر ارگان مربوطه میضوابط ساختمانی در این کاربري تابع طرح معماري و  -
هاي فرهنگی الزامی است و دیوار و نرده محوطه براي مجموعه تهیه نقشه هاي محوطه سازي، نماسازي، - 

  .باشدها میپایان کار مستلزم اجراي آنصدور گواهی 
درصد سطح محوطه کاربري فرهنگی اختصاص به کاشت فضاي سبز دارد که در هنگام صدور  30حداقل  -  

  .گواهی پایان کار شهرداري در این مورد کنترل الزم را انجام خواهد داد
ها در ختصاص داشته و دسترسی به پارکینگدرصد سطح فضاي باز این واحدها باید به پارکینگ ا 20حداقل  - 

  .خص شده باشدنقشه مش
من تطبیق با ضوابط ارگان ها ضهاي آند داراي هویت معماري باشد و نقشهطرح نماي ابنیه فرهنگی بای - 

  .در مراجع ذیربط به تایید برسدمربوطه 
  .گرددمجاز است و جزو تراکم محسوب نمی احداث زیرزمین معادل سطح همکف در این کاربري - 
یابی و  شود، الزم است در خصوص مکان اي فضاي سبز احداث میه فضاهاي فرهنگی که در مجموعه -
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  .اي انجام شود هاي ویژه هاي مختلف واقع در پارك بررسی هماهنگی این فضا با قسمت
و  که بنایی از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان واجد ارزش تشخیص داده شده در صورتی - 

  . زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و طی مراحل قانونی خواهد بود ثبت گردد، تبدیل آن به کاربري فرهنگی
شوراي عالی شهرسازي و معماري در خصوص نماسازي  28/8/69رعایت ضوابط نماسازي مصوبه مورخ  - 

  .الزامی است
ضوابط سازمان میراث فرهنگی مکمل این ضوابط می باشد و در صورت ایجاد مغایرت، ضوابط سازمان میراث  - 
  .به این ضوابط ارجح می باشد رهنگیف

 کاربري مذهبی - 1- 3- 2- 8

-در خصوص مکانیابی مساجد در طرح 7/5/87رعایت مصوبه شوراي عالی شهرسازي ومعماري ایران  مورخ - 

  .هاي توسعه و عمران شهري الزامی است
ها  و همجواريه ضوابط انتخاب مکان مناسب بهاي مذهبی،  ی براي ایجاد کاربريدرتخصیص و اهداي اراض  - 

  .باید توجه داشت
  .مترمربع می باشد 500حاقل مساحت تفکیک زمین جهت کاربري مذهبی  - 
درصد مساحت زمین می باشد و بقیه سطح زمین اختصاص به حیاط و باغچه و  60سطح اشغال در همکف  - 

  .معابر داخلی و آبنما دارد
  . رح معماري استتعداد طبقات و ارتفاع مساجد و بناهاي مذهبی تابع ط - 
می  تهیه گردد و با ضوابط طرح معماري مساجدباید با الهام از قواعد و اسلوب هاي  معماري سنتی واسال - 

  .هاي ذیربط مطابقت داشته باشدارگان
  .تمام نماهاي اصلی و جانبی مساجد باید داراي طرح نما باشد - 
با سایر مدارك و نقشه ها براي دریافت پروانه احداث محوطه مساجد باید داراي طرح باشد و نقشه آن همراه  - 

  .به شهرداري ارائه گردد
  .شهرداري در هنگام صدور پروانه پایان کار طرح محوطه و نماسازي را کنترل نماید - 
احداث واحد مسکونی در مساجد منحصر به یک واحد مسکونی کوچک جهت سرایدار و یک واحد جهت  - 

  .پیش نماز مسجد است
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  .ورودي واحدهاي فوق باید جدا از سایر ورودي هاي مسجد باشد در - 
  .احداث واحدهاي تجاري متداخل با کاربري مذهبی ممنوع می باشد - 
ها، مراکز فرهنگی، بازارها و مراکز تجاري بسیار مناسب و مورد توصیه همجواري تاسیسات مذهبی با پارك - 

  .است
  .باشد ها مجاز نمی، مدارس و آموزشگاهنی و بهداشتیمذهبی با مراکز درماهمجواري تاسیسات  - 
  .همجواري مساجد با ادارات و تاسیسات شهري بالمانع است - 
اي با حداقل ب نیست و الزم است که اوًال شبکههمجواري مستقیم تاسیسات مذهبی با بافت مسکونی مناس - 

انیًا نما و دید اصلی مسجد و سایر ث. متر بین بافت مسکونی و کاربري مذهبی وجود داشته باشد 8عرض 
  .تاسیسات مذهبی به طرف بافت مسکونی نباشد

شوراي عالی شهرسازي و معماري در خصوص نماسازي  28/8/69رعایت ضوابط نماسازي مصوبه مورخ  - 
  .الزامی است

  .پیش بینی پارکینگ عمومی در جوار مساجد به میزان ده درصد سطح مساجد الزامی است - 

  تفریحی و توریستیکاربري  - 1- 3- 2- 9

  .باشد ، مهمانسرا، متل، رستوران، کمپینگ و اقامتگاه کوتاه مدت با چادرزدن می در این حوزه  ایجاد هتل - 
حداقل مساحت تفکیک زمین در کاربري جهانگردي و پذیرایی براي احداث رستوران توسط بخش خصوصی  - 

و مساحت . باشدمترمربع می 5000مجتمع توریستی مترمربع، و  1000مترمربع، مهمانسرا  500مترمربع، هتل  300
  .هاي توریستی محدودیتی نداردپارك

  .باشدتعداد طبقات تابع طرح معماري می درصد و 40حداکثر سطح اشغال در همکف  - 
یا زیر مترمربع در محوطه   20به مساحت  بنامترمربع زیر 50پیش بینی یک واحد پارکینگ به ازاي هر  - 

  . ساختمان الزامی است
تی و فرهنگی و فضاي گردشگري و پذیرایی با کاربري هاي تفریحی و توریس ،جهانگردي  همجواري کاربري - 

  . گرددسبز توصیه می
ها آنهمجواري کاربري جهانگردي و پذیرایی با سایر کاربري ها بالمانع است، مشروط به آن که دسترسی   - 

  . ها ممنوع استتامین گردد و کسب دسترسی از کوچهاز خیابان  صرفًا
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  .باشدتی از طرف ابنیه مجاور ممنوع  میهاي توریسگشودن در و پنجره به داخل کاربريهرگونه اشراف و  - 
باید در کنار  تأمین سایر نیازهاي مجموعه از جمله پارکینگ است که الزامًاشرط استفاده از تراکم،  :1بصرهت

  .فضاي جهانگردي باشد
بینی پارکینگ به صورت منفصل مجاز  یابی و پیش براي فضاهاي پذیرایی در یک فاصله مناسب، مکان :2تبصره

  .ها باشد ها، محل پارکینگ باید در کنار و چسبیده به بناي هتل هتلولی براي مراکز گردشگري مانند . باشد می
ي موقت و جایگزین آن فضاي سبز تا زمان اجراي طرح توریستی در اراضی پیشنهادي حوزه جهانگردي کاربر  - 
  .باشدمی
ال و پذیرایی توسط مراجع مربوطه و یا عدم استقب جهانگرديشهرداري در صورت تأخیر در تملک اراضی  - 

و پذیرایی در این سطح اقدام به  جهانگرديمالکان اراضی از احداث تأسیسات فوق الذکر، تا زمان اجراي کاربري 
  .نمایدکاشت فضاي سبز و درختان مناسب می

خصوص نماسازي در ایران شوراي عالی شهرسازي و معماري 28/8/69رعایت ضوابط نماسازي مصوبه مورخ  - 
  .الزامی است

 اربري ورزشیک - 1- 3- 2- 10

  .   باشدو عمومی مجاز می خصوصیورزشی، سالن و زمین هاي ورزشی،  در این حوزه احداث مجتمع - 
عمومی ورزشی هاي مترمربع، سالن 500ي ورزشی خصوصی حداقل مساحت تفکیک زمین براي باشگاه ها - 

 .باشدمترمربع می 5000ها ها و استادیوممترمربع، مجتمع 1000

اینکه مراجع مختلفی در سطح شهر ممکن است است تاسیسات ورزشی را ایجاد نمایند لذا اعالم عدم نظر به   - 
ورزشی در موجب تغییر کاربري اراضی داراي کاربري  نیاز به اراضی ورزشی از سوي ادارات مربوطه دلیل و

  .باشدطرح جامع نمی
هاي ورزشی  درصد و در مورد سالن 70همکف  هاي خصوصی حداکثر تراکم زیر بنا در طبقهدر احداث باشگاه - 

  .باشد درصد می 50عمومی 
  .باشد حداکثر تعداد طبقات در کاربري ورزشی دو طبقه و زیرزمین معادل سطح طبقه همکف می - 
  .گیردقرار میدر مواردي که نیاز به طبقات بیشتر باشد موضوع در کمیسیون مربوطه مورد بررسی و اظهار نظر  –
  .سطح فضاي باز تاسیسات ورزشی می باید به فضاي سبز اختصاص یابد درصد 25 - 
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هاي همجوار با فضاهاي ورزشی بازکردن در و پنجره در تمام طبقات به داخل فضاهاي ورزشی و در کاربري - 
  .هرگونه اشرافیت به این فضاها ممنوع است

.ممنوع است) سو بالعک(همجواري تأسیسات ورزشی مردان با مراکز آموزشی دختران  -   
ها کوچههمجواري کاربري ورزشی با کاربري هاي دیگر محدودیتی ندارد ولی دسترسی کاربري از داخل  - 

  .باشدممنوع می
هاي بانوان مسائل مربوط به عدم ایجاد اشرافیت در جانمایی و طراحی ورزشگاهالزم است در خصوص  - 

  .ها مد نظر قرار گیردورزشگاه
شوراي عالی شهرسازي و معماري در خصوص نماسازي  28/8/69نماسازي مصوبه مورخ رعایت ضوابط  - 

  .الزامی است
باشد و در صورت ایجاد مغایرت، ضوابط سازمان تربیت ان تربیت بدنی مکمل این ضوابط میضوابط سازم - 

  .بدنی به این ضوابط ارجح می باشد
 20بنا پیش بینی یک واحد پارکینگ به مساحت  در احداث کاربري ورزشی به ازاي هر یکصد مترمربع زیر

  .مترمربع در زیر ساختمان یا در محوطه الزامی است

  کاربري پارك و فضاي سبز - 1- 3- 2- 11

تغییر کاربري هستند مگر آن که غیر قابل  ، تا پایان مدت  دوره طرحایی که در طرح جامع کاربري دارندمکان ه - 
ها اط وجود ندارد و یا تملک زمین آنکه امکان اجراي فضاي سبز در این نق شهرداري به دالیل فنی اثبات نماید

ها در حوالی ي مشروط به تامیین معوض معادل آندر این صورت تغییر کاربر. از نظر قانونی امکان پذیر نباشد
  .همان نقاط می باشد

طرح، اراضی و ابنیه مسکونی در بافت قدیمی و مرکزي شهر، شهرداري مجاز است عالوه بر نقاط پیشنهادي  - 
متر و بیشتر خریداري و در آن ها پارك و فضاي  10تخریبی و مخروبه را در مجاورت شبکه هاي داراي عرض 

  .سبز کوچک و فضاهاي بازي کودکان و یا فضاهاي ورزشی کوچک اجرا نماید
فضاهاي سبز شهري   سطح فضاهاي سبز مجاور معابر جزو مساحت شبکه معابر است و در محاسبه سرانه - 

  .دخالتی ندارد
سبز ممنوع است، مگر تاسیسات و ابنیه وابسته به ختمان و تاسیسات در کاربري فضاي احداث هرگونه سا - 
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پارك شامل دفتر پارك، نگهبانی، انبار و کارگاه تعمیرات کوچک، عناصر ورزشی، نمازخانه، کتابخانه، شعبه کانون 
کاربري  .باشد ، بوفه و رستوران وابسته به پاركجوانان، فضاي کوچک نمایشگاهو نو پرورش فکري کودکان 

  .        باشدزمین این تاسیسات فضاي سبز می
رسی از محوطه آنها ممنوع دست کسبها و فضاي سبز وبه داخل پارك هاي همجوارکاربري در و پنجره گشودن - 

 .شودتخلف محسوب می می باشد و

جزو شبکه معابر نباشد داراي کاربري فضاي سبز است و  چنانچهها در داخل محدوده شهر یلمس انهار و حریم - 
  .هرگونه احداث در این حریم ها ممنوع است

  .هاي شهري بالمانع استي پارك و فضاي سبز با همه کاربريهمجوار - 
اختمان در آنها ممنوع هاي پارك جنگلی و حریم فقط کاشت درختان مجاز است و احداث هرگونه سدرکاربري - 
  .باشد می
  .ها در محدوده و حریم شهر به عهده شهرداري استحفاظت از اراضی فضاي سبز و حریم - 
  .باشد قطع کردن درختان در سطح شبکه معابر ممنوع می - 
 ییدأتقطع درختان براي ایجاد دسترسی صرفًا منوط به موافقت شهرداري و رعایت قانون منع قطع اشجار و  - 
  .میسیون هاي مربوطه و پرداخت غرامت می باشدک
هاي عمومی قرار دارند توسط شهرداري  ها و داخل محوطه کاربرين کهنسالی که در سطح معابر، پاركدرختا - 

  .گرددند و براي آنها شناسنامه تهیه میشو پالك کوبی می
  .شود ده درصد فضاي سبز به عنوان محل پارکینگ طراحی می - 

  داريحمل و نقل و انبار  کاربري  - 1- 3- 2- 12

و ) تا حد مینی بوس ( هاي وسائط نقلیه سبک درون شهري توقفگاه  ،هاي بار و مسافر ترمینال  ن کاربريحوزه ای
  .باشد می هاي عمومی شهر پارکینگ

  .باشدهاي پیش بینی شده ممنوع میر در خارج از حوزهایجاد هرگونه انبار و ترمینال بارو مساف - 
  ها ترمینال

 .یک هکتار است در این کاربري تفکیک زمینحداقل  - 

 .استدرصد  30زمین در این کاربري سطح اشغال  حداکثر - 
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 . درصد است 60زیر بنا در طبقات  حداکثر  - 

  .باشد دو طبقه می حداکثرتعداد طبقات  - 
  .باشد مربوطه مجاز می  ارگانطبقات بیشتر با نظر ایجاد ها در صورت ضرورت  در برخی از قسمت :تبصره –

  . احداث زیرزمین معادل طبقه همکف مجاز است
  .تواند تجاري و خدمات مورد نیاز ترمینال باشد پنج درصد مساحت زمین در این کاربري می - 
  .احداث ترمینال بصورت مجتمع است و استقرار گاراژهاي منفرد در حوزه ترمینال ممنوع است - 
 

   انبارها
  .مترمربع است 250احت تفکیک زمین در این کاربري حداقل مس - 
، مترمربع 1000مترمربع تا  250از  بیش ،درصد 100، مترمربع 250حداکثر سطح اشغال زمین در این کاربري تا  - 

  .درصد است 60مترمربع،  1000درصد و بیش از  80
یک سوم مساحت انبار براي دفتر و  ولی احداث نیم طبقه معادل. شوند انبارها صرفًا در یک طبقه احداث می - 

  .هاي وابسته مجاز است استفاده
  پایانه بار

  . این حوزه تابع ضوابط خاص سازمان حمل ونقل و پایانه هاي کشور می باشد - 
  :حوزه پارکینگ  - 
  .ایجاد می گردد) تا حد مینی بوس(در این حوزه فقط توقفگاه وسائط نقلیه سبک درون شهري  - 
  .باشدمینه احداث پارکینگ منوط به ارائه طرح محوطه و مشخصات پارکینگ ها به شهرداري دریافت پروا - 
احداث زیرزمین . رصد مساحت زمین و در یک طبقه استد 10سطح زیربنا در طبقه همکف در این حوزه  - 

  .معادل سطح دفتر اداري پارکینگ بالمانع است
تواند ري، آبریزگاه عمومی و نگهبانی میدفتر،  نمازخانه،  سرایداها شامل هاي قابل احداث در پارکینگساختمان

  .باشدوشیده پارکینگ ها جزو زیربنا نمیباشد و فضاي سرپ
. مشخص شده است) نقشه کاربري هاي پیشنهادي( هاي اختصاص یافته به پارکینگ در طرح جامع محل - 

د با رعایت ضوابط زیر می توان سطح پارکینگ معذالک در سطح شهر در نقاط مناسبی که شهرداري صالح بدان
  مورد نیاز را تامین کرد
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  .، مرکز ناحیه و مرکز محلههاي تجاري در مرکز شهردر حوزه کاربري -      
  .در جوار مراکز اداري، بیمارستان ها و کاربري هاي عمومی و مساجد -  
  .سترسی کنندتوانند کسب دها میهاي عمومی صرفا از شبکه خیابانپارکینگ - 
  .همجواري پارکینگ با مدارس ابتدایی و راهنمایی ممنوع می باشد - 
هاي اصلی ممنوع متري تقاطع 100در فاصله کمتر از کسب دسترسی پارکینگ در شبکه خیابان هاي اصلی  - 

  .است
  . وسیله نقلیه د ورودي و خروجی مستقل داشته باشند 25پارکینگ هاي عمومی با ظربایفیت بیش از  - 

  احداث بنا در باغات و اراضی کشاورزي در محدوده و حریم شهر 

  .هرگونه احداث بنا در اراضی کشاورزي حریم شهر ممنوع است - 
قوانین و ضوابطه مربوطه ت آبرسانی کشاورزي طبق هاي زیر بنایی و انرژي و تاسیسااحداث تأسیسات و شبکه - 

  .گیردانجام می
هاي آئین نامه هاي واقع در محدوده و حریم شهر تابع قانون منع قطع اشجار واحداث ساختمان خانه باغ در باغ - 

  .است يزمین شهر 14مصوب شوراي عالی شهرسازي و معماري و دستور العمل ماده 
  :تعیین می کندرا  عرض معابر زیر جدول

   معابر بن بست )1- 3(جدول شماره 
  )متر( طول معبر   )متر ( حداقل عرض 

  بافت موجود  بافت توسعه شهر
  متر 50تا   4  6
  متر 100تا  51  6  8
  متر 150تا  101 8  10
عرض بن بست با توجه به عرض گذر اصلی که بن بست از آن  

  کمتر باشد متر 8تعیین می گردد نباید از منشعب می شود 
  متر 150بیش از 
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  معابر بن باز )1-4(جدول  شماره 
  طول معبر  )متر ( حداقل عرض معبر 

  بافت موجود  بافت توسعه شهر
  متر 150تا کمتر از   6  8
  متر 250تا  151  8  10
  متر 400تا  251  10  12
  متر 600تا  401  12  14
  متر 600بیش از   16  18

 

، افزایش سطح زیر بنا ات اساسیها در زمان تعمیرتا قبل از اجراي طرح هاي تعریضی، اعمال عقب نشینی :تبصره
  .و تجدید بنا ضروري است

 .لیه تقاطع ها باید پخی ایجاد شوددر ک - 

  و کشاورزي باغحوزه اراضی کاربري  13-2-3-1

از جمله کاربریهـاي قابـل اسـتقرار در    اراضی مشجر مثمر، اراضی مشجر غیرمثمر، جنگلهاي طبیعی و مصنوعی 
  .این حوزه میباشند

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربري، افراز، تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزي یـا آیـش   
قانون زمین شهري، برحسب اینکه داخل محدوده شهر یا حریم شهر قرار داشته باشند به شـرح   14موضوع ماده 

در اجراي این ضوابط الزم است مفاد قانون حفظ و گسترش فضـاي سـبز در شـهرها    . یده استذیل تعیین گرد
رعایت گردد و در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربري اراضی حوزه فوق، موضوع حسب مورد  1359مصوب 

رد تصمیم در کمیسیون ماده پنج یا مرجع تصویب طرحهاي جامع مطرح و همراه با نحوه تأمین خدمات الزم مو
  .گیري قرار خواهد گرفت
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  :باغات داخل محدوده شهر –
 :فضاي سبز عمومی - 1

میتواند تملک نمـوده و بـا   ) جهت احداث فضاهاي سبز عمومی(باغاتی که شهرداري عالوه بر مصوبات طرحها 
 حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاري به صورت فضاي سبز عمومی نگهداري نمایـد، اعـم از اینکـه در طـرح    

  .مصوب داراي کاربري باشند یا نباشند میتواند با تصویب مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومی تبدیل گردند
 

 :باغ مسکونی - 2

مسـکونی بـا ضـوابط     –باغاتی که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی باشند قابل تبدیل به بـاغ  
  :تفکیک و ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند

  %10درصد و حداکثر سطح اشغال  20مترمربع با تراکم ساختمانی  2000تفکیک، افراز و تقسیم حداقل  -1-2
در صورتی که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افـزایش مسـاحت قطعـات تفکیکـی اجـازه      

  :احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر، به شرح زیر داده میشود
% 15با حـداکثر سـطح اشـغال    % 30متر مربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000تا  3000در قطعات  -2-2

  .سطح زمین مجاز میباشد
با حداکثر سـطح اشـغال   % 45مترمربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000در قطعات تفکیکی  -2-3

  .سطح زمین% 15
 2-1مترمربع مساحت داشته باشـند نیـز مشـمول ضـابطه      2000باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از  -1تبصره 

مترمربع سطح اشغال در  150مترمربع باشد حداکثر تا  150میباشند در قطعاتی که سطح اشغال ساختمان کمتر از 
توضیح قطعات با مساحت کمتر از پانصـد مترمربـع بـاغ محسـوب     . (دو طبقه و یک طبقه زیرزمین، مجاز است

  ).نمیگردند
 4در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه، محل استقرار آن باید از هر ضلع زمین حـداقل   -2تبصره 

 16طبقـه   4متر و براي  12طبقه  3متر، و براي  8طبقه  2متر فاصله داشته باشد این فاصله در مورد ساختمانهاي 
نیست و نقشه استقرار بنا در زمـین  طبقه در مناطق باغ مسکونی مجاز  4احداث ساختمان با بیش از . متر میباشد

  .باید به نحوي طراحی گردد که کمترین میزان قطع درخت رعایت شده باشد
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در آن دسته از کاربریهاي خدماتی مانند هتل، واحدهاي تفریحی، ورزشـی و فرهنگـی کـه انتفـاعی      – 3تبصره 
ت عمـومی کـه بـا اعتبـارات دولـت      باشند رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است، لیکن در کاربریهاي خـدما 

  .درصد تراکم در تمام حاالت بالمانع است 45درصد سطح اشغال و  15احداث میشود، استفاده از حداکثر 
هرگونـه تفکیـک    3-2و  2-2با استفاده از مزایاي تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهاي  – 4تبصره 

  .کیت و صورتمجلس تفکیکی قید شودبعدي ممنوع است و مراتب میبایست در سند مال
  :مسکونی - 3

درصد از سطح باغات خود به عنوان فضاي سبز  70مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاري  –مالکین منطقه باغ 
عمومی یا باغ شهري به صورت رایگان به شهرداري باشند میتوانند با تصویب مراجع مربوطه به جاي منطقه باغ 

  :قه بندیهاي مسکونی استفاده کنند، مشروط بر اینکهمسکونی از انواع منط –
هـزار مترمربـع    20سطح مجموعه باغاتی که مشترکًا به صورت یکپارچه از این ضوابط استفاده میکنند از  -

  .کمتر نباشد
 .سهم خدمات و فضاي سبز عمومی حتی االمکان به صورت یکپارچه باشد -

ایعالی شهرسازي و معمـاري تحـت عنـوان منطقـه بنـدي      شور 14/2/71ضمن رعایت کامل مفاد مصوبه  -
 :مسکونی شهرها، ضوابط زیر را رعایت نمایند

  با رعایت ضوابط مربوطه –منطقه تک خانواري  -3-1
مترمربع حـداکثر تـراکم هشـتاد درصـد و بـا       500حداقل تفکیک، افراز و تقسیم  –منطقه چند خانواري  -3-2

  متر مربع حداکثر تراکم صد در صد 1000افزایش سطح قطعات به بیش از 
متر مربع با تراکم صددرصد و با افـزایش سـطح    1000حداقل تفکیک، افراز و تقسیم  –منطقه آپارتمانی  -3-3

  مترمربع تراکم به میزان حداکثر یکصد و بیست درصد 2000قطعات به بیش از 
هـزار مترمربـع باشـد     20هر کمتـر از  در حالتی که سطح کل باغات به هم پیوسته در یـک نقطـه شـ    – 1تبصره 

  .استفاده از ضوابط این بند فقط به صورت رعایت ضوابط منطقه بندي مسکونی همجوار مجاز است
اراضی واگذار شده براساس این بند قابل تبدیل به کاربریهاي مسکونی و انتفاعی نبـوده و شـهرداري    -2تبصره 

در صورت عدم تبدیل ایـن  . ده عمومی تبدیل به پارك نمایدماه آنها را براي استفا 15موظف است ظرف مدت 
اراضی به پارك در مدت فوق، بالفاصله با تصویب مراجع مربوطه این اراضی، به سایر خدمات عمـومی مـورد   

  .نیاز شهر اختصاص خواهد یافت
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  :باغدیگر استفاده هاي مجاز در حوزه کاربري  -

واحدهاي مربوط به پـرورش گلهـاي زینتـی، تولیـد نهـال و درخـت و       عالوه بر استفاده هاي ذکر شده احداث 
درختچه در اراضی با مساحت بیش از ده هزار متر مربع و تولید صیفی جات، سـبزیجات، میـوه و بسـته بنـدي     

بسته بندي صرفًا شامل محصوالت تولید شده از محـل همـان واحـد    (تولیدات فوق در این حوزه، مجاز میباشد 
  .)باغ مجاز است

  :حوزه کاربري اراضی کشاورزي  14-2-3-1

زراعت، پرورش گل و نهال، تأسیسات محدود دامداري، تأسیسات پرورش ماهی، زنبـور عسـل، کـرم ابریشـم،     
صرفًا (احداث واحدهاي دامداري، پرورش طیور و پرندگان، پرورش ماهی بدون واحد کشتار (کشت و صنعت 
  .از جمله کاربریهاي قابل استقرار در این حوزه میباشند) هرمتري از محدوده ش 500در فاصله بعد از 

قانون زمین شهري در خصوص قانون حفظ کاربري اراضـی   14براساس دستورالعمل جدید و اصالح شده ماده 
زراعی و باغها، اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده شهرها از قابلیتهایی به شرح ذیـل برخـوردار خواهنـد    

  .بود
تبدیل اراضی کشاورزي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمـومی باشـند بـه بـاغ بـا       – 1تبصره 

در ایـن  . قسمت الف دستورالعمل فـوق بالمـانع اسـت    2مسکونی موضوع بند  –استفاده از مقررات منطفه باغ 
شـهرداري   صورت الزم است که نقشه درختکاري باغ نیز همراه با نقشه هاي تفکیکی و ساختمانی به تصـویب 

  .مربوطه برسد
تبدیل و تغییر کاربري اراضی کشاورزي یا آیش داخل محدوده شهر به مسکونی، در صورتی که طرح  -2تبصره 

. جامع یا هادي کاربري مسکونی آنها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تأییـد اسـت  
ینگونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط بـه تـأمین   کسب اجازه قطعه بندي، تفکیک و ساختمان سازي ا

شـورایعالی شهرسـازي و معمـاري ایـران      3/10/69فضاهاي عمومی و خدمایت شهرها موضوع مصوبه مـورخ  
  .خواهد بود

اراضی که در محدوده شهر با کاربري کشاورزي مشخص گردیده اند کـًال غیرقابـل تفکیـک بـوده و      -3تبصره 
  .مترمربع بنا در هر قطعه احداث نمود 250میتوان حداکثر 
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تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمان سازي ندارند میتوانند از ضوابط تفکیک بـه شـرح زیـر     -4تبصره 
  :استفاده نمایند

  هکتار 5حداقل تفکیک اراضی شالیزار  -
 هکتار 10حداقل اراضی زراعتی غیرشالیزار  -

  هکتار 20حداقل اراضی زراعتی دیم  -
  

  : حوزه کاربري اراضی مربوط به تجهیزات شهري 1- 3- 2- 15

از جمله کاربریهاي قابل استقرار در این حوزه شامل نمایشگاهها، مراکز خـدمات پسـتی، کشـتارگاه، گورسـتان،     
را ...  غسالخانه، پمپ بنزین، ایستگاه خدمات شهري، آتش نشانی، آشیانه زباله، گرمابه، مرکز آبریزگاه عمومی و

   .میتوان نام برد

حداقل مساحت اراضی اختصاص داده شده به تجهیزات شهري در نقشه هاي طـرح جـامع براسـاس     -1تبصره 
  . سرانه هاي مصوب منعکس و اراضی فوق قابل تفکیک و تجزیه نمی باشند

رعایت ضوابط شرکت ملی نفت ایران درمورد احداث ایستگاههاي فـروش مـواد سـوختی و پمـپ       -2تبصره 
  . بنزین الزامی میباشد

رعایت سرانه هاي مصوب طرح جامع در مورد احداث کشتارگاه، گورسـتان، آتـش نشـانی و سـایر      -3تبصره 
  . ي میباشدکاربریهاي وابسته به این حوزه در زمین و ساختمان احداثی ضرور

رعایت ضوابط سازمانهاي مسئول در احداث واحدهاي ساختمانی مربوط به حوزه تجهیزات شهري   - 4تبصره 
  . براساس طرح مصوب الزامی میباشد

  

  : حوزه کاربري اراضی مربوط به تاسسیات شهري - 1- 3- 2- 16

ی، خطوط و تاسیسات نفت و تاسیسات و خطوط آبرسانی، برق رسانی، گاز رسانی، مخابرات، دفع آبهاي سطح
مشتقات آن، سدها و لوله هاي آب خام، قناتها، آب انبار، مخازن آب، نفت، گاز، چاههـا، شـبکه هـاي رادیـو و     
  . تلویزیون، تاسیسات هسته اي و تاسیسات فنی وابسته به آنها از کاربري هاي قابل استقرار دراین حوزه میباشند
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در اراضی مربوط به ایـن حـوزه براسـاس ضـوابط و طرحهـاي مصـوب       مقررات تفکیک و ساختمان : 1تبصره 
  .ارگانهاي مربوط میباشند

اراضی که جهت احداث تاسیسات شهري تملک یا از طرف دولت بصـورت بالعـوض یـا بـا قیمـت      : 2تبصره 
ن منطقه اي به این امراختصاص می یابد در صورت تغییرکاربري میبایست مجددا به ارگـان واگـذار کننـده زمـی    

  . مسترد و در صورت نیاز با تصویب کمسیون ماده پنج با کاربري جدید مجددا واگذار گردد
اختصاص حداکثر پنجاده درصد از سطح کاربریهاي اختصاص یافته بـه ایـن حـوزه بـه فضـاي سـبز،       : 3تبصره 

  . درخت کاري و حریم سبز بالمانع میباشد
سیساتی و خدماتی در اراضی این حوزه که در رابطه مستقیم ساخت و ساز ابنیه مسکونی، تجاري یا تا: 4تبصره 

با کاربري مربوط به حوزه تاسیسات شهري نباشد ممنوع می باشد و در صورت اضطرار میبایست با تصـویب و  
  . تأیید کمیسیون ماده پنج صورت پذیرد

  . شدرعایت حریم هاي مصوب تاسیسات شهري درطرحهاي توسعه شهري الزامی می با: 5تبصره 
در صورت عبور گذرگاه، کانال آب، خطوط تاسیسـاتی از حریمهـاي مربـوط بـه تاسیسـات شـهري       : 6تبصره 

میبایست ابنیه فنی الزم با نظارت و تائید دستگاه مسئول جهت تامین و حفاظـت مطلـوب و همچنـین رعایـت     
  . جرا میباشدضوابط، و مقررات و مشخصات فنی مربوطه درهنگام صدور پروانه ساختمان الزم اال

هنگام اخذ پروانه ساختمانی استعالم حریم تاسیسات شـهري مجـاور پـالك بصـورت کتبـی توسـط       : 7تبصره 
  .متقاضی از سازمانهاي ذیربط الزامی میباشد

 
  :حوزه کاربري صنعتی و کارگاهی -17-2-3-1

قابـل اسـتقرار در ایـن    کارگاههاي درون شهري، صنایع، بازارچه هاي صنعتی، پارك صنعتی، در شمار کـاربري  
  .حوزه میباشند و استقرار صنایع بزرگ با آلودگی زیاد در این حوزه ها مجاز نمیباشد

به کارگاههایی اطالق میشود که با آلودگی بسـیار جزیـی بـه عنـوان تعمیرگـاه      : کارگاههاي درون شهري –الف 
به عنوان مثـال کارگـاه سـاعت سـازي،     (میتوانند در مجاور کاربریهاي تجاري در حد واحد مغازه مستقر گردند 

در ...) تعمیر لوازم صوتی، کارگاه تعمیر کفش، تعمیر لوازم خانگی کوچک، کارگاه خیاطی، تعمیر دوربین و غیره
  .مورد واحدهاي فوق ضوابط تفکیک و ساختمان این کاربریها براساس ضوابط کاربري تجاري مجاز میباشد
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به مجتمع ها و کارگاههاي کوچک نیمه مزاحم شهري با آلـودگی محـدود    :بازارچه ها و پارکهاي صنعتی –ب 
نفر کارگر به  10متر مربع با حداکثر  100الی  50اطالق میشود که واحدهاي صنعتی آن در فضاهایی با مساحت 

ته مانند تعمیرگاه و صافکاري اتومبیل، آهنگري، تراشـکاري، واحـدهاي بسـ   (تولید و تعمیر اشتغال داشته باشند 
بندي، تولید بستنی، تولید همبرگر، تولید حلوا، تولید کانال کولر، تولید لباس، کارگاه نجاري، کارگاه تعمیر مبـل  

  ...)و
  .متر مربع میباشد 200حداقل تفکیک در مورد پالکهاي واقع در محدودة بازارچه هاي صنعتی  -1تبصره 
ات از پنجاه درصد سطح زمـین نمیبایسـت تجـاوز    حداکثر درصد زیربنا در طبقه همکف و کل طبق – 2تبصره 
  .نماید

  .حداکثر ارتفاع در واحدهاي کارگاهی پنج و نیم متر میباشد -3تبصره 
در محل دریافت کاال جهت سهولت تخلیه ) متر 5/2حداقل با عرض (ارتفاع کف تمام شده بارانداز  – 4تبصره 

رگاه طراحی و محلی جهت رمپ در آن پـیش بینـی   میبایست به صورت سکو حداقل یک متر باالتر از کف گذ
  .گردد

گذرگاههاي داخلی بازارچه صنعتی با ورودي و خروجی جداگانه باید به نحـوي طراحـی شـود کـه     – 5تبصره 
  .مسیر ورود و خروج مواد خام و کاالي ساخته شده کامًال از یکدیگر مجزا در نظر گرفته شوند

سطحی، لوله کشی آب گرم و سرد براي هر یک از واحدهاي کارگاهی سیستم فاضالب و دفع آبهاي  -6تبصره 
  .و محوطه باز بازارچه صنعتی طراحی و احداث گردد

موقعیت و نظام دفع ضایعات و زباله با توجه به جهت وزش بادهاي غالب، عـدم دیـد، سـهولت در     -7تبصره 
  .جمع آوري با ورودي جداگانه در طرح منظور گردد

و ساخت تأسیسات جنبی مانند دفتر اطالعات، نمازخانـه، نگهبـانی، سرویسـهاي بهداشـتی،     احداث  -8تبصره 
  .شیرهاي آتش نشانی، انبار و سردخانه در طرحها مورد توجه قرار گیرد

ابعاد پارکینگ میبایست براساس تعداد و نوع ظرفیت وسائط نقلیه که به صـورت روزانـه از بازارچـه     -9تبصره 
  .خواهند کرد طراحی و تعداد پارکینگ به ازا هر کارگاه دو محل در طرح منظور گرددصنعتی استفاده 

  :کاربري میراث تاریخی آثار باستانی و با ارزش معماري - 1- 3- 2- 18

  . آثار تاریخی ثبت شده مشمول ضوابط مربوط به عقب نشینی و اصالح معابر نمی گردند -1تبصره 
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  . یا نظایر آن که در محوطه حریم ایجاد خالء نماید ممنوع است احداث چاه، کانال، قنات و -2تبصره 
  . احداث زیرزمین در ساختمانهاي همجوار و حریم آثار تاریخی ممنوع است -3تبصره 
  . احداث تاسیساتی که ایجاد دود و غبار نموده و بر نماهاي تاریخی تاثیر بگذارد غیرمجاز می باشد -4تبصره 

 

  :اراضی مربوط به عناصر و عوارض طبیعی حوزه کاربري  19-2-3-1

کوه، تپه، دریا و دریاچه، تاالب و مرداب، باتالق، رودخانه و مسیل، نهر، آبشار، جنگل، بیشـه، چشـمه، آبراهـه،    
  بیابان، مرتع، پرتگاه، بریدگی زمین، دره، یخچالهاي طبیعی، از کاربریهاي مجاز در این حوزه میباشند

وضعیت زمین خاکریزي و خاك برداري در حوزه اراضی مربوط به عناصر و عـوارض  هرگونه تغییر  -1تبصره 
  .زمین بدون اجازه مجري طرح غیرمجاز میباشد

  .تفکیک اراضی واقع در این حوزه غیرمجاز میباشد: 2تبصره 
احداث هرگونه ساختمان در اراضی این حوزه با ارائه طـرح مصـوب توسـط سـازمانهاي مسـئول بـه       : 3تبصره 

یسیون ماده پنج صرفًا در طبقه همکف بدون پیلوت با سطح اشغال حداکثر پنج درصد مساحت حوزه مجـاز  کم
  .میباشد
رعایت حریمهاي مصوب در این حوزه الزامی بوده و احداث فضـاي سـبز و مشـجر در اراضـی ایـن      : 4تبصره 

  .حوزه با تصویب کمیسیون ماده پنج مجاز میباشد
  

  :حوزه کاربري اراضی کشاورزي واقع در حریم شهر  20-2-3-1

  :این حوزه مشتمل است بر اراضی واقع در حریم شهر و شامل دو بخش ذیل میباشد
ساله تا پانصدمتري آن که استفاده هاي مجاز در این حوزه عبارتنـد   10اراضی کشاورزي مجاور محدوده  –الف 
  :از
  کشاورزي و باغداري بدون کارگاه یا کارخانه وابسته – 1
  احداث شهرك براساس برنامه هاي مصوب قبلی تا حد اراضی واگذار شده -2
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احداث واحدهاي مسکونی روستایی در بخش مسکونی جهت سکونت اهالی روستا بر مبناي عرف و عادت  -3
اري دام در این حوزه فقط در صورتی که جهت نگهد(روستا و در باغات حداکثر تا یک واحد مسکونی ویالیی 

  ).رفع نیازمندیهاي خانگی باشد مجاز است
باغات ملی و یا تأسیساتی که سازمانها و مؤسسات دولتی راسًا جهت تأمین احتیاجات ساکنین حریم شهر به  -4

  .وجود می آورند
خـل روسـتاها و متناسـب بـا     تأسیسات آموزشی، بهداشـتی، تجـارتی و کارگاههـاي حرفـه اي فقـط در دا      – 5

  .احتیاجات ساکنین روستاهاي حریم شهر
  )با نظارت مجري طرح و تأیید شهرداري(احداث خیابان در داخل بافت مسکونی روستاها  -6
متر مجاز است ولی چنانچه اینگونـه   20احداث جاده در خارج از بافت مسکونی روستاها حداقل به عرض  -7

عـرض آن بـه   . ابري یا مسکن و شهرسازي و یـا دفتـر فنـی اسـتان احـداث گـردد      راهها توسط ادارت راه و تر
  . تشخیص کارشناسان سازمانهاي مذکور خواهد بود

با موافقت ) رستوران، استراحتگاه خانوادگی، هتل(احداث واحدهاي پذیرایی و گذران اوقات فراغت از قبیل  -8
  .مراجع کمیسیونهاي ذیربط

  
  :ز پانصد متري محدوده شهراراضی کشاورزي بعد ا –ب 

  :فعالیتهاي مجاز در این حوزه عبارتند از
  کلیه قعالیتهاي مجاز در اراضی کشاورزي مجاور محدوده شهر و تا پانصدمتري آن - 1
نگاهداري، پرورش و فروش مرغ، بوقلمون و سـایر طیـور و پرنـدگان مشـابه و حیوانـات کوچـک ماننـد         - 2

 در هر قطعه زمین خرگوش،  ماهی و غیره بدون واحد کشتار

در استقرار انواع کاربریها در این حوزه ضوابط همجواري مثبت میباشد با تأییـد شـهرداري رعایـت     – 1تبصره 
  .گردد

گلخانه و پرورش گل، پرورش پرندگان و زنبور عسل، حوضچه هاي پرورش ماهی و پرندگان آبزي، کـرم   - 3
  ابریشم، آموزشگاه اسب سواري

و گوسفند و بز شـامل انبـار علیـق دامهـاي مـذکور مشـروط بـر اینکـه ایـن           پرورش و چراي اسب و گاو - 4
 .واحدهاي پرورش دام مربوط به کشتارگاه ، محل ویژه فروش دام نباشد
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انبار کردن و بسته بندي تولیدات کشاورزي و میوه و سـبزي، تولیـد مـواد لبنـی کنسـرو کمپـوت، تولیـد و         - 5
 در هر قطعه زمینپاستورریزه کردن شیر و فروش این تولیدات 

با کسب موافقـت مراجـع و کمیسـیونهاي    ) متل، هتل، مجتمعهاي اقامتی(مجتمعهاي پذیرایی و جهانگردي  - 6
 ذیربط

 توسعه مجتمعهاي اقامتگاهی و شهرکها براساس طرحهاي مصوب در شوراي شهرسازي استان - 7

، مخابرات، مجموعه هاي فرودگاهها، گورستانها، مراکز تصفیه آب، فاضالب، سیستمهاي برق، گاز، سوخت - 8
مجتمعهاي سیلو انبارداري منطقه اي، تأسیسات راه آهن، میدان احشـام،  . آموزش عالی، پایانه هاي منطقه اي

مجتمعهاي پارك مصالح ساختمانی، پارکهاي جنگلی، پارك وحش، میادین اسب دوانی، مجتمعهاي ورزشی 
، مجموعه هاي بازبافت زباله، شهرك آزمـایش و  آبی، اردوگاههاي ورزشی و فرهنگی، مجموعه کشتارگاهها

حریم اراضی داراي کاربریهاي ویژه از جمله کاربریهاي مجاز قابل استقرار در این حوزه براساس طرحهـاي  
  .مصوب و تصویب کمیسیون ماده پنج و سپس شوراي شهرسازي استان میباشند

  :ضوابط جلوگیري از توسعه حریم شهرها   21-2-3-1

جلوگیري از تخریب اراضی کشـاورزي و باغـات پیرامـون شـهرها، تحمیـل هزینـه هـاي گـزاف بـه          به منظور 
دستگاههاي مسئول خدمات شهري و پراکنده سازي و مخدوش شدن سیما و منظر شهرها موارد ذیل به عنـوان  

  :ضوابط مکمل درج گردیده است
ناخالص شهري به عنـوان   موظف است در جهت هدایت اصولی افزایش تراکم راه و شهرسازيوزارت  - 1

یکی از ابزارهاي مورد نیاز این مصوبه، ضوابط بلند مرتبه سازي و مکانیابی آن را بر حسب اولویـت و  
ضرورت در شهرها با همکاري شهرداریها مطالعه و تهیه نماید و براي طی مراحل تصویب و اجرا ارائه 

  .نماید
به افراد در شرکتهاي تعاونی یا ارگانهاي دولتی و   هر گونه تفکیک زمین و واگذاري آن براي امر مسکن - 2

 .غیردولتی و نهادها در داخل حریم شهرها ممنوع می باشد

دستگاههاي ذیربط موظفند براي ارتقاء کیفیت و شرایط زندگی در محله هاي مرکزي و قدیمی شـهرها   - 3
تعیـین حـدود منـاطق     و بوجود آوردن امکان عرضه بیشتر و به موقع زمین در بخشهاي مذکور، پس از

بازسازي در طرح جامع شهري، بالفاصله در طرحهاي تفصیلی موضـعی،   –نوسازي  -مشمول بهسازي
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طراحی شهري الزم براي این مناطق را با حفظ هویت و رعایت اصول معماري و شهرسازي بومی شهر 
ریخی الزم است پـیش از  در مورد بافتهاي باارزش تا. استان برسانند 5تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 

 .طرح مذکور به تائید سازمان میراث فرهنگی برسد 5طرح در کمیسیون ماده 

  

  ضوابط گذر بندي  -3-3-1

ده است هاي طرح جامع مشخص نگردیها در نقشههاي شهري که عرض و امتداد آندر مورد معابر گذرگاه
  باشدضوابط ذیل الزم االجرا می

هاي  ثبتی مشخص جامع بدلیل در دسترس نبودن نقشه ی که در نقشه طرحیهاعرض معابر و گذرگاه :1تبصره
ي ذیل قابل متر از رابطه 14گردند تا عرض و یا تصویب مراجع مسئول احداث مینشده و یا بعدٌا بدلیل تفکیک 

  .محاسبه خواهند بود

2 =گاه عرض گذر
طول گذرگاه

50  + )2(    
هاي هم عرض یا عریض تر یا دورگردان محاسبه فاصله ما بین تقاطع آن با گذرگاهطول گذرگاه در  :2تبصره 

  .گرددمی
  .عرض گذرگاه هاي ممتد و بن باز می بایست بر اساس عرض گذرگاه هاي عریض تر محاسبه گردد :3تبصره

متر خواهد بود و در اراضی  5 متر حداقل 50هاي پیاده در بافت قدیمی با حداکثر طول پهناي کوچه :4تبصره 
که متر خواهد بود  4رض گذرگاه حداقل گردد عشی از کوچه به صورت پله احداث میبا شیب زیاد که بخ

  .باشدبه داخل این گذرگاه ها ممنوع می ورود اتومبیل
بست  رت بنمتر که در طرح تفکیکی به صو 75با طول بیشتر از  در انتهاي گذرگاه هاي اتومبیل رو و :5تبصره 

هاي نمونه لی مشخص نشده باشد باید طبق نقشهآید در صورتی که در نقشه ي شبکه پیشنهادي طرح تفصیدر
 .دن وسایل نقلیه در نظر گرفته شوداي براي دور زدور برگردان یا دایره ،هاي جامع ارائه خواهد شدکه در طرح

کمتر بوده و ایجاد امکان ارتباط پیاده با عرض نیاید از دو برابر عرض گذرگاه  هاعرض این دور برگردان
 14*14ها قل استاندارد ابعاد دور بر گردانحدا( .باشدن به ذرکاه هاي سواره بالمانع میمتر از انتهاي آ 4حداکثر 

  .)گرددمتر تعیین می
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ض و مسیر ي شبکه ارتباطی پیشنهادي طرح جامع عرمناطق شهري در صورتی که در نقشه يدر کلیه :6تبصره 
هاي قبل از هاي دو بر گذرگاه براساس طرحدرصد پال ك25اگر  ،راي آنها در نظر گرفته نشده باشدخاصی ب

هاي گذرگاه نیز سایر پالك ،و گذرگاه طرح جدیدي نداشته باشد تصویب طرح جامع عقب نشینی نموده باشد
   .ملزم به رعایت بر اصالحی می باشد

چنانچه به علل موجه پیش بینی  ،متر و باالتر قرار دارند 32هاي خیابانه بر در مورد قطعاتی ک :7تبصره 
با نظر سازمان مجري طرح دسترسی جداگانه از جبهه ي پشت پالك مقدور نباشد دسترسی از گذرگاه اصلی 

   .گردداقدام می
شود ظور میترتیب منهاي اجرائی بدین جود به صورت پله است و یا در طرحمعابري که در وضع مو :8تبصره 

  .الزام به تعریض ندارند
بایست بر اساس نقشه مقطع پیشنهادي مربوط به گذرگاه از کف تمام کف تمام شده پیاده رو می :10تبصره 

  .نشده محور گذرگاه مورد رعایت قرار گیرد
ي و در سایر موارد هاي پیشنهادط پیشنهادي بر اساس مقاطع خیابانپهناي پیاده روها بر طبق ضواب :11تبصره 

متر  4تا  5/2هاي عمومی مناطق اداري و ساختمان ،متر 5تا 3متر مناطق تجاري  3تا 2 براي مناطق مسکونی بین
  .گرددمتر رعایت می 5/3تا 2ناطق صنعتی و م

در صورتیکه وضع موجود خیابان بیش از عرض پیش بینی نشده در طرح جامع باشد عرض موجود  :12تبصره 
   .ل خواهد بودمالك عم

مطابق با  ،ي ثبتی در طرح جامع مشخص نگردیدههابري که به علت در دست نبودن نقشهعرض معا :13تبصره 
   .ضوابط مندرج در این آیین نامه قابل عمل و اتخاذ تصمیم خواهد بود

طبق طرح عرض مربوطه  ،با نقشه ثبتی مربوطه منطبق نباشدچنان چه در طرح تفصیلی عرض بعدي  :14تبصره 
  .گرددت محور معبر در نقشه ثبتی عمل میجامع با رعای

 ،اندهاي مصوبه تعریض و بن بست شدههاي ثبتی بن باز بوده و طبق طرحمعابري که در نقشه :15تبصره 
 گردد،ض ثبتی و یا موجود در محل عمل میعرض آن قسمت که به صورت معبر مشخص شده مطابق عر

  .یا از عرض مشخص شده در طرح بیشتر بوده باشد معادل ومشروط بر اینکه عرض آن 
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عرض مشخص شده  ،تفصیلی  بعدي پیش بینی نشده باشدچنان چه در امتداد نهر یا سیلی در طرح  :16تبصره
ل عبور آب و منطبق بر حریم قانونی با توجه به دبی آن خواهد بود و به عنوان محمطمئنًا از طرف شهرداري که 

  .گرددسوب میمسیر پیاده مح
انتهاي معابري که طبق این ضوابط و مقررات طرح می بایست داراي دور برگردان باشند لیکن به  :17تبصره  

  علت ساختمان پیش از طرح تفصیلی امکان ایجاد دور برگردان مقدور نباشد با 
  .تصویب کمسیون ماده پنج با احداث مانع ترافیک سواره قابل اقدام خواهد بود

  ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی  - 1- 3- 4

 .علولین جسمی و حرکتی الزامی استهاي عمومی رعایت ضوابط مهاي ساختمانپیاده روها و ورودي در کلیه
وب شوراي عالی شهر سازي ضوابط طراحی شهري مص در ادامه ضوابط مناسب محیط شهري براي معوالن و

  .شودارائه می
  
  مطلوب طراحی فضاي شهريضوابط  - 1- 3- 5

  پیاده رو
  .سانتی متر باشد 120حداقل عرض مفید پیاده رو  - 
نصب آن پیاده رو برنامه  سانتی متر فاصله از دیوار براي هر نوع مانعی که به هر علت 120رعایت حداقل  - 

   .گردد اجباري استریزي می
   .حداکثر شیب عرضی پیاده رو دو درصد باشد - 
  .طح دارند در سر پیچ سه درصد باشدقسمت اتصال بین دو پیاده رو که نسبت به هم اختالف سحداکثر شیب  - 
   .ایجاد جدول یااختالف سطح بین پیاده رو و سواره رو الزامی است - 
   .باغچه یا جوي کنار پیاده رو الزامی است ،سانتی متر بین پیاده رو 5ارتفاع ایجاد جدول به  - 
   .باغچه یا جوي کنار پیاده رو الزامی است ،سانتی متر بین پیاده رو 5 ارتفاعایجاد جدول به  - 
  .پوشش کف پیاده رو باید از مصالح سخت و غیر لغزنده باشد - 
   .گونه شیر فلکه و سایر اجزاي تأسیسات شهري در کف معابر باید در محفظه مناسب در نظر گرفته شودهر- 
  رو ممنوع است  هم سطح بودن هر گونه شبکه در سطح پیاده - 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


موچشجامع و تفصیلی شهر    طرح                                                                                                                                          

ژیناب غربمهندسین مشاور      

 
٦٥ 

 

  پل هاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو
  .متر فاصله الزامی است 500پیش بینی پله اي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو و حداکثر در هر  - 
رعابیت  ،درصورت وجود اختالف سطح هاي ارتباطی و پیاده رو باید بدون اختالف سطح باشد،اتصال پل - 

  .فصل سطح شیب دار الزامی استضوابط ذکر شده در 
حداقل  .برابر عرض پیاده رو باشد ،شوندمتداد مسیر پیاده رو نصب میهاي ارتباطی که در احداقل عرض پل - 

   .سانتی متر باشد 150هاي ارتباطی عمود بر مسیر پیاده رو عرض پل
  .اي نابینایان باشدمحل ارتباط پیاده رو با سواره رو باید داراي عالیم حسی قابل تشخیص بر - 
   .ساختن پل با سطح لغزنده ممنوع است - 

  محل عبور عابر پیاده در سواره رو
  متر الزامی است  500ها وحداکثر در هر پیاده در سواره رو در کلیه تقاطعایجاد خط کشی عابر  - 
   .تها الزامی اسهاي خاص آنه در محل تردد معلوالن و در مکانکشی عابر پیادایجاد خط - 
   .هاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو در امتداد خط کشی عابر پیاده الزامی استساختن پل - 
   .هاي وسط خیابان الزامی استط کشی عابر پیاده حذف جدول جزیرهدر محل خ - 
جهت استفاده نابنیایان  پیش بینی دستگاه تولید صداي خبر کننده به هنگام به هنگام عبور آزاد براي عابر پیاده - 

   .هاي پر تردد الزامی استدر تقاطع
  .کفسازي محل خط کشی عابر پیاده باید از جنس قابل تشخیص براي هدایت نابینایان باشد - 

  توقفگاه 
هاي اصلی شهر ایجاد ه به منظور پیاده وسوار شدن معلوالن از وسیله نقلیه در خیابانبراي توقف وسیله نقلی - 
متر با ارتباط مناسب با پیاده  12متر و به طول حداقل  60/3به عمق حداقل  )فتگی سواره رو در پیاده رو پیشر (

  رو الزامی است 
متر  500اختصاص دو پار کینگ ویژه معوالن با نصب عالمت مخصوص در کنار خیابان اصلی و در هر  - 

   .فاصله الزامی است
   .است حرکتی الزامی –فضاي توقفگاه به معلوالن جسمی  در صد 3هاي عمومی اختصاص در توقفگاه - 
   .متر است 5/3حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلوالن با صندلی چرخدار  - 
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باید در نزدیکترین فاصله به درهاي ورودي یا خروجی حرکتی می –محل توقف اتومبیل معلوالن جسمی  - 
   .آسانسور باشد

  .باید بوسیله عالمت مخصوص مشخص شودهاي اختصاصی معلوالن توقفگاه - 
  حداقل عرض سواره رو - 

  :ور براي وسایل نقلیه موتوري شاملعرض هر خط عب
  )متر  5/2(عرض اتومبیل مجاز  - 
  عرض فضاهاي بازي طرفین  - 

-ر هنگام عبور از مجاور یکدیگر میعرض فضاي بازي طرفین بر حسب خواست ایمنی حرکت وسایل نقلیه د

 25/0اندازه فضاهاي باز بین  .نمایدزش باد و ناهمواري را ه تغییر میه گیري آن برحسب سرعت وباشد و انداز
  .متر نوسان دارد 75/3تا  75/2متر است به ترتیبی که عرض مقطع بین  25/1تا 

  :قه ذبندي معابر ارائه گردیده استعرض خطو ط عبور برحسب طب) 1- 5( جدول شماره
  

  عرض هر خط عبور بر حسب سلسله مراتب شبکه مقادیر) 1- 5(جدول شماره 
  مالحظات  )متر(عرض خط عبور  نوع معبر

  1شریانی درجه 
  بزرگراه-ازاد راه

در آزاد راه و بزرگراه می توان عرض کناري   5/3
جهت تردد کامیون ها در متر  75/3معبر را 

  نظر گرفت
  شریانی
  2درجه 

  عبور شبکه اتوبوسرانی  25/3  اصلی

  3  فرعی
      اصلی  محلی

  فرعی

  

  ضوابط و مقررات مربوط به حرایم  - 1- 3- 6

  ضوابط و مقررات بافت قدیم و ضوابط عرصه و حریم آثار و میراث فرهنگی  -الف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


موچشجامع و تفصیلی شهر    طرح                                                                                                                                          

ژیناب غربمهندسین مشاور      

 
٦٧ 

 

سازمان میراث  از طرف موچش )تپه باستانی ( محدوده بافت تایخی شهر جهت خاصی ضوابط و مقررات
فقط محدوده اثر مشخص شده  و گردیدهنتهیه و اعالم  کردستانگردشگري استان  صنایع دستی و ،فرهنگی
  . است

هسته اولیه بافت قدیمی موچش را شامل  این تپه باستانی که بافت قدیمی شهر موچش برروي آن شکل گرفته و
در فهرست  9/11/84به تاریخ 14117در میان مردم به قلعه تاریخی موچش شهرت دارد که به شماره  .شودمی

 267میانگین عرض و متر 315محوطه مذکور با ابعاد تقریبی میانگین طول  .ملی کشور به ثبت رسیده استآثار 
     .گیردهکتار مساحت را در بر می5وسعت برابر با  متر16ارتفاعی قریب  متر و

   .باشدممنوع می اثردرعرصه گونه انباشت زباله و ایجاد آلودگی زیست محیطی هر - 1
تصرف و  باشد و هر گونه دخل وصنایع دستی وگردشگري می ،سازمان میراث فرهنگیعرصه اثر در اختیار  - 2

   .ساز در عرصه اثر ممنوع است ساخت و
صنایع   ،یراث فرهنگیساماندهی در عرصه اثر در انحصار سازمان م و گونه حفاظت حرمت و احیاءهر - 3

  باشددستی و گردشگري می

برروي  ،...مخابرات و ،ها و تیرهاي برقنصب دکل ،نواع کانالا ،لوله کشی ،حفر هرگونه چاه آب و فاضالب - 4
  .باشدممنوع میعرصه اثر

 .ساز در این محدوده ممنوع است گونه ساخت وهر

  ضوابط راه و جاده هاي اصلی  -ب
متر بعد از حد  100شهري و کمربندها هاي بین حریم راه 12/2/77مورخ 5756/16207بر اساس الیحه شماره 

متر از  100دیوار کشی وتاسیسات به شعاع  ،بنابراین ایجاد هر گونه ساختمان .ددحریم قانونی جاده ها می باش
   .کنار جاده ها بدون کسب مجوز از وزارت راه وترابري ممنوع است

ها و پل ،هاي مخابراتیل برق و شبکهها در داخل حریم مذکور و همچنین خطوط انتقااحداث بعضی از کاربري
   .باشدهاي آبیاري مجاز میانال و شبکهک ،هاي انتقال نفت و گازولهل ،هاهاي واقع در مسیر راه تونل

  هاي و قنوات تأمین آب مشروب ضوابط انهار و چاه -ج
  :باشدریم مربوط به آنها به شرح زیر میح
   .متر به مرکز چاه است 15اي به شعاع دایرههاي تأمین آب شرب قنات و چاه ،حرایم - 
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هیئت دولت به شرح  6/5/1371مورخ 193ت/47347ها مطابق مصوب شماره بدهی آنحرایم انهار نسبت به آ - 
  .باشدجدول زیر می

  هاي آبیاريحرایم مربوط به انهار وشبکه )1-6(جدول شماره
  حریم وطرفین  میزان آب دهی وشبکه آبیاري

  متر15- 12  متر مکعب در ثانیه 15بیش از 
  متر 12-8  متر مکعب در ثانیه 15تا  10مابین 

  متر 8-6  متر مکعب در ثانیه 10تا 5مابین 
  متر 6-4  متر مکعب در ثانیه 5تا2مابین 
  متر 2-3  لیتر در ثانیه 1000تا  100مابین 

  متر 2-3  لیتر در ثانیه 100کمتر از 
  هاي آبرسانی شهري حرایم لوله - د

  .تعیین شده است هیئت دولت به شرح زیر 6/5/1371مورخ  193ت / 47347مطابق مصوبه شماره 
  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله  3(متر 6میلیمتر در کل  50حریم آبرسانی با قطر  - 
  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله  4(متر  8میلیمتر در کل  800تا  500حریم لوله با قطر  - 
  )متر از هر طرف به محور لوله  5(متر  10میلیمتر در کل  1200تا  800حریم لوله با قطر  - 
  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله  6(متر  12میلیمتر در کل  1200حریم لوله  - 

حد خارجی حریم جدید از  .وازات و در حریم یکدیگر نصب شوندهاي آبرسانی به مدر صورتیکه لوله :تبصره
  .هاي مربوط نسبت به ارقام فوق تقدم داردارگانسوي 

  در حریم درجه یک خطوط فشار قوي انتقال برق - ه
  شود تقسیم می 2و1رق با دو حریم درجه حریم فشار قوي انتقال ب

درختکاري  ،تأسیسات باغداري احداث هر گونه ساختمان مسکونی و ،در حریم درجه یک خطوط فشار قوي - 
شبکه برق رسانی نشود بالمانع لیکن زراعت و حفر چاه و راه سازي در صورتیکه باعث صدمه به  .ممنوع است

   .هاي خطوط انتقال برق مجاز نیستمتر از پی دکل 3ه فاصله کمتر از ضمنًا ایجاد شبکه آبیاري و قنوات ب .است
ي سبز و باغ و جاده ضاایجاد ف فقط احداث ساختمان غیر مجاز است و ،خطوط فشار قوي2حریم درجه  - 

  .باشدبالمانع می
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  میزان خطوط فشار قوي ) 1-7(جدول شماره
  2حریم درجه   1حریم درجه   )قدرت (ولتاژ

  متر از طرفین 5  متر از طرفین 3  هزار ولت 20
  متر از طرفین 15  متر از طرفین 5  هزار ولت 23
  متر از طرفین 20  متر از طرفین 13  هزارولت 63
  متر از طرفین 30  متر از طرفین 15  هزار ولت132
  متر از طرفین 40  متر از طرفین 17  هزار ولت230
  متر ازطرفین 50  متر از طرفین 20  هزار ولت 400

 

  خطوط انتقال گاز - و

رداري از بتأسیسات به جز آنچه که براي بهرهاحداث هر گونه بنا وساختمان و  در حریم خطوط انتقال گاز،
   .باشد ممنوع استضروري میخطوط لوله گاز 

الزامًا محل احداث  .شهرها ممنوع است پوند براي پنخ مربع به داخل 300ورود خطوط لوله گاز با فشار از  - 1
  .هاي تقلیل فشار بایستی خارج از محدوده شهر باشندایستگاه

ها به شرح ازي و در تقاطعگاز در مسیرهاي موهاي اي خطوط هوایی نیرو از جدار لولههحداقل فاصله پایه - 2
   :زیر است

  حداقل فاصله  ولتاژ
  متر 5/0  ولت 380و 220 

  متر2  کیلو ولت 20
  متر 7  کیلو ولت 63

  متر 10  کیلو ولت 132
  متر 20  کیلو ولت 230
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  :ر مسیر هاي موازي به شرح زیر استهاي گاز دهاي زیر زمینی برق از جداره لولهحداقل فاصله جداره کابل

  حداقل فاصله  ولتاژ
  متر1  ولت 380و220
  متر2  کیلو ولت 20

  متر 3  کیلو وات 63

  

شن و (اي هاي رودخانهارتباط با ممنوعیت برداشت مخلوط رودخانه ها در حداقل حریم گاز در محل تقاطع با
   :متر از طرفین خطوط لوله تعیین شده است 250) ماسه 

  متر 25از هر طرف حریم   اینچ 6قطر لوله گاز کمتر از 

  متر حریم از هر طرف 50  اینچ 18تا  6قطر لوله گاز بین 

  متر از هر طرف 100  اینچ وبیشتر 18قطر گاز 

  

  حریم تأسیسات فاضالب  -ي 
هاي وجه به لزوم خفظ حریم تصفیه خانهبا ت.باشدها میهاي انتقال و تصفیه خانهتأسیسات فاضالب شامل لوله

شکل بومی سایر عوامل زیست محیطی اوًال در انتخاب موقعیت مکانی تصفیه خانه کلیه فاضالب به لحاظ 
ساز تا  ظفند از هر گونه ساخت وؤهاي زیر بط مثانیًا کلیه دستگاه .زیست محیطی رعایت گردد مسائل فنی و

 .گیري نمایندکیلومتري تصفیه خانه جلو 6  حریم

  هاي اجرایی توصیه
اقدام شهرداري براي  ،درصد طول و مسیر 80شود و پس از باز شدن  زمان انجام میتعریض معابر در طول  - 

  .شود ها الزم میالزام به عقب نشینی باقی مانده پالك
  . هاي عادي باشد، نه قولنامه مالك مساحت و ابعاد قطعات، ابعاد ثبتی مندرج در اسناد رسمی مالکیت می - 
تجاري و تجاري خدماتی پیشنهاد   –ي پیشنهادي مسکونی یا مسکونی هایی که به صورت کاربرکلیه کاربري - 

شده به صورت قابلیت مطرح بوده بدیهی است کاربري مصوب آن بعد از پرداخت حق و حقوق شهرداري با 
ماده واحده مصوب مجلس  4شوراي عالی شهرسازي و معماري و همچنین تبصره  7/2/1366توجه به مصوبه 
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 .شدبا شوراي اسالمی می

اراضی خدماتی که در طرح هادي قبلی بدون مجوز در آن ساخت و ساز انجام شده است، کاربري آن در طرح  - 
 .قابل توافق با شهرداري تا تراکم اراضی مجاور پیشنهاد شده است  جدید اصالح، ولی تراکم پایه

، نظر کمیسیون مربوطه ه آناي نشده باشد، مالك عمل دربار مواردي که در این ضوابط نسبت به آن اشاره - 
 .باشد می

با توجه به اصل لزوم تامین فضاهاي خدماتی در شهر، متقاضیان تفکیک اراضی در محدوده قانونی شهر الزم  - 
  .بینی نماید تفکیکی خود پیش هاي طرح است به میزان سهم سرانه خدماتی، زمین در

یید مراجع أسط مهندسین واجد صالحیت تهیه و به تتو ارائه شده به شهرداري، باید ،اراضی ینقشه تفکیک - 
  .ذیربط برسد

طرح و  و تواند با موافقت شهرداري هاي دیگر تاثیر ندارد، میها، گذرهایی که بر پالكدر موقع تجمیع پالك - 
 .هاي تجمیع شده اضافه شودبه پالك  ،5سیون ماده یدر کم تایید

باشد، به استثناء مواردي که در طرح، تعریض از یک طرف یا  میها در درجه اول از محور تعریض خیابان - 
  .بیشتر از یک طرف پیشنهاد شده باشد

مشروط  )از جمله مواردي که در نقشه وضع موجود شهر مشخص نشده اند ( موجود هاي تجاريبريکلیه کار
 عنوان به  داده شده باشند تجاري به رسمیت بشناسد وبا مقررات تطبیق  عنوان برآن که شهرداري آن ها را به 

وضع موجود  تثبیت و چنانچه هر یک از آن ها قصد نوسازي داشته باشند رعایت کلیه ي ضوابط و مقررات 
  .عهده شهرداري استي این واحدها به کاربر در  غیر اینصورت تشخیص .طرح جامع براي آنها الزامی است

در . شود ه باشد، طبق جدول عرض گذرها اقدام میکلیه گذرهایی که عرض آن بر روي نقشه مشخص نشد  - 
بت به عرض تعیین شده بر روي صورتی که عرض موجود معبر بیشتر از عرض تعبیه شده باشد عرض موجود نس

  .ها تقدم داردنقشه
) 7/2/1366اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ ( 23/12/1363تمام تأسیسات نظامی حسب مصوبه مورخه  - 

  .سازي و معماري باید به خارج از حریم شهر انتقال یابندشوراي عالی شهر
هایی که داراي شوراي عالی شهرسازي و معماري در شهر براي ساختمان 28/8/1369با استناد به مصوبه مورخ  - 

مصالح مرغوب و  سطوح نمایان از داخل معابر شهر هستند صدور گواهی پایان کار مشروط به انجام نماسازي با
  . باشدزیبا می متناسب و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


موچشجامع و تفصیلی شهر    طرح                                                                                                                                          

ژیناب غربمهندسین مشاور      

 
٧٢ 

 

شوراي عالی  8/3/68رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي براي عبور و مرور معلولین موضوع مصوبه مورخه  - 
شهرسازي معماري و رفع موانع شهرسازي و معماري براي تردد و دسترسی معلولین به فضاهاي شهري در شهر 

  .الزامی است

  :هاي مجاز از حرایم سیل هااستفاده

هاي مناسب با رعایت ی و تفریحی به همراه ساخت و سازهي عمومهاها و گردشگاهجهت احداث پارك - 1
  .می باشد مسایل فنی

عملکرد ورزشی و تفریحی و  ،مهمانسرا ،هتل ،چاپخانه ،حدهاي خدمات عمومی مانند رستوراناحداث وا – 2
هاي فصلی و حجم دبی ی وفنی از نظر طغیانیت نکات ایمندیگر موارد مشابه در طرح سیل ها مشروط به رعا

  .ها ضمن در نظر گرفتن سازه مناسب و تایید طرح از سوي وزارت نیرو مجاز خواهد بودسیالب
کوچک به همراه هاي آبی ها از طریق احداث نیروگاهنی از تاسیسات از جریانات آب سیلاستفاده ف - 3

  .خواهد بود ت ایمنیفنی مربوطه با رعایت نکا تأسیسات ساختمانی و
  

  پیوست ها  - 1- 4

مجلس  14/10/84مصوب  تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها قانون  :1پیوست 
  .شوراي اسالمی

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح   :1ماده 
  . باشد االجرا می مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم

هاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهري و ها عالوه بر اجراي طرحشهرداري
سیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و تأ

  . سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند
ل شهرداري حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنتر :2ماده 

  . در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید
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موچشجامع و تفصیلی شهر    طرح                                                                                                                                          

ژیناب غربمهندسین مشاور      

 
٧٣ 

 

به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي،  
ها در چارچوب ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تن باغات و جنگل

  . پذیر خواهد بود ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امکان
ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر اختمان و تأسیسات که به موجب طرحنظارت بر احداث هرگونه س

یم حال از محدوده قانونی و حر که در هر(هاي صنعتی  ستثناي شهركمجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به ا
باشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز  به عهدة شهرداري مربوط می) باشند ها مستثنی میشهرها و قانون شهرداري

  . در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد
طرح  اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره محدوده روستا عبارت است از محدوده  :3ماده 

. رسدهاي باالدست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط میهادي روستایی که با رعایت مصوبات طرح
  . دار خواهند بود ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهدهدهیاري
شوند مطابق طرح هادي روستایی داراي محدوده و حریم  روستاهایی که در حریم شهرها واقع می :1تبصره 

  . مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد
هاي مصوب جامع و هادي در داخل حریم شهرها واقع شوند در صورت روستاهایی که به موجب طرح :2تبصره 

شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان یک ناحیه یا منطقه از  رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل
هاي جامع و تفصیلی ضوابط و نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرح

  . هاي روستایی تهیه و مالك عمل قرار خواهد گرفتمقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیت
روستاهاي فاقد طرح هادي، با هماهنگی شوراي اسالمی روستا توسط بنیاد مسکن انقالب محدوده : 3تبصره

  .رسد اسالمی در قالب بافت مسکونی روستا پیشنهاد گردیده و به تصویب مراجع قانونی مربوطه در استان می
اعم از  .گیرند درآمد ناشی از ساخت و سازها و عوارض روستایی که در حریم شهرها قرار می :4تبصره 

هاي روستا جهت توسعه و عمران واریز روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي، به حساب دهیاري
  . گردد می

نماید موظف به  در هر محدوده و یا حریمی که شهرداري عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می: 5تبصره 
  .   باشد ارائه کلیه خدمات شهري می

هایی که طبق مقررات و با  هاي مسکونی و صنعتی یا سایر شهرك ها اعم از شهركمحدوده شهرك :4ماده  
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٧٤ 

 

  . گردد شوند در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میمجوزهاي قانونی مربوط ایجاد و احداث می
داراي  1355هاي یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکز جمعیتی که قبل از سال محدوده شهرك :1تبصره 

اد شهرك و صورتجلسه تفکیکی بوده و تاکنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غیر طرح ایج
هاي اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دالیل توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرح مصوب باقی مانده

زي در آنها خاتمه یافته سا جامع و هادي مصوب در داخل حریم شهرها قرار گیرند، اعم از اینکه عملیات شهرك
برداري آنها صادر شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیل باشند تحت کنترل و نظارت  و پروانه بهره

  . شهرداري مربوط خواهند بود
  . هاي یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهدبودهرگونه ساخت و ساز در شهرك: 2تبصره
هاي هادي شهر و تغییرات بعدي آنها هاي مذکور در طرحو تا تهیه طرح هاي جامعطرح درمحدوده شهر  :5ماده 

به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و 
ماه از ابالغ این محدوده حداکثر ظرف سه . رسدبه تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرحهاي مذکور می

توسط شهرداري تدقیق  ،طرحهاي مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روي زمین باشد
شده و پس از کنترل و امضاي دبیر مرجع تصویب کننده و تأیید شدن به مهر دبیرخانه مربوط به امضاي استاندار 

  . گردد ابالغ میجهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرایی ذیربط 
چنانچه اقدامات الزم ظرف مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقیق محدوده را به : 1تبصره 

  . سایر مراجع ذیصالح صادر خواهد کرد
پیگیري اجراي این ماده در قالب مهلت تعیین شده تا مرحله ابالغ محدوده شهرها، به عهده دبیرخانه  :2تبصره 

  . ها خواهد بود مرجع تصویب کننده طرح
هاي جامع و هادي شهري پیشنهادات شهرداري که به تصویب شوراي اسالمی شهر رسیده در تهیه طرح: 3تبصره 

  . شود نونی منعکس میباشد براي تأیید نهایی به مراجع قا
  . گردد حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادي شهر تعیین و تصویب می: 6ماده 
محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستایی و تغییرات بعدي آنها و تا تهیه طرحهاي مذکور توسط  :7ماده 

بل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شدة ثابت، همراه با بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط به صورت قا
این . رسد مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مرجع تصویب کننده طرح هادي روستایی می
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محدوده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مربوط تدقیق شده 
  . شود شهرستان مربوط جهت اجرا به دهیاري و دستگاههاي اجرایی ذیربط ابالغ می و به امضاي فرماندار

هاي تعیین شده براي شهرهاي مجاور و محدوده روستاهاي مجاور و محدوده  حریم ها و محدوده :8ماده 
جع در صورت تداخل، مرجع حل اختالف و رفع تداخل، مرا. شهرکهاي مجاور، نباید با هم تداخل داشته باشند

  . هاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بودتصویب کننده طرح
  . شودهاي شهري در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب می محدوده مجموعه :9ماده 
این قانون ) 2(و ) 1(هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگري به جز محدوده و حریم موضوع مواد   :10ماده 

این قانون نخواهند ) 4(و ) 3(محدوده دیگري به جز محدوده موضوع مواد ها، و هیچ یک از روستاها و شهرك
حوزه «، »حریم قانونی«، »محدوده قانونی« داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله 

، »ظیحوزه استحفا«، »حدوده استحفاظیم«و نظایر آنها در مورد محدوده شهر، » حدود مصوب شهر«، »شهرداري
محدوده مسکونی « و نظایر آنها در مورد حریم شهر،» محدوده نفوذي«، »محدوده نهایی«، »حریم استحفاظی«

گردد و هر ترتیب دیگري که می» محدوده قانونی شهرك« و » محدوده روستا«در مورد » حدود روستا«یا » روستا
در مورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگري در 

  . قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد، با تصویب این قانون ملغی خواهد بود
رد اشاره در این قانون جایگزین هاي مو ها و حریم گیر مربوط به محدوده تعاریف و مراجع تصمیم :1 تبصره

تقسیمات کشوري جمله قاون تعاریف و ضوابط تمام قوانین موضوعه ازگیر مربوط در  تعاریف و مراجع تصمیم
  .شودمی 15/4/1362مصوب 

در این قانون براي مناطق مسکونی شهري و روستایی و شهرکهاي که محدوده و حریم تعریف شده  :11ماده 
حریم  مثل(اند  هاي خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده ها و حریم سایر محدوده مسکونی است و شامل

نخواهد ) ه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آنگانآهن، محدوده مناطق چهار ها و راهراه
  . شد

محسوب شده و هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومی، جرم  :12ماده 
رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسالمی محکوم اعاده وضع و مرتکبین عالوه بر 

  . خواهند شد
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هاي توسعه شهري مصوب  هاي ساختمانی و کاربري اراضی در طرح بندي و تعیین تراکم ضوابط منطقه: 2پیوست 
  .7/2/1366اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ  19/11/1364
توانند در قبال اضافه ارزشی که براي هر یک از قطعات  باشند می هایی که داراي طرح جامع می شهرداري  - 1

هاي ساختمانی و کاربري اراضی بیش از قیمت اراضی در  بندي و تعیین تراکم اراضی شهر بر اثر ضوابط منطقه
قانون تشکیل شوراهاي  35ماده  1مستند به بند (ي شهر شود، با تعیین شورا مناطق مسکونی با تراکم کم ایجاد می

ها و تبصره آن عوارض اختصاصی  قانون شهرداري 45ماده  8و تأیید وزارت کشور، مستند به تبصره بند ) اسالمی
درآمد حاصله از فعالیتهاي «به تناسب میزان اضافه ارزش حاصله وضع وصول نموده و در حسابی جداگانه به نام 

هاي توسعه و عمران شهري و اجراي  نگهداري کرده و صرفًا در تهیه طرح » هاي شهري در ساختماناقتصادي 
  .هاي مربوطه به مصرف برسانند آنها با نظر شوراي شهر و عاملیت دستگاه

هاي مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط  ها و تأسیسات ناهماهنگ با کاربري در مورد ساختمان  - 2
ي مقرر در طرحهاي جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث گردیده و همچنین در مواردي که علی رغم بند منطقه

احداث  ت، محل کسب و پیشه یا تجارتعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیر تجاري
تواند در  شهرداري میگردیده و یا به هر حال شرایط کاربري مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد، 

صورتی که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربري و 
هاي ساختمانی را به تصویب شوراي شهر و تایید وزارت کشور رسانیده باشد، بنابر تقاضاي صاحب ملک  تراکم

ط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها قبل از محل کسب و پیشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربو
  .قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران مطرح سازد 5طرح موضوع در کمیسیون ماده 

احداث  ها و تأسیسات بندي تشخیص دهد که ساختمان هرگاه کمیسیون مذکور با استفاده از تعدیل ضوابط منطقه
سازد و در اساس طرح جامع شهر موثر  به توازن و تناسب شهر وارد نمیبرداري از آنها لطمه اساسی  شده و بهره

ها و تاسیسات مذکور،  شهرداري بابت ساختمان. نیست و لهذا با اصالح و تعدیل کاربري آن موافقت نماید
فوق وصول و با صدور گواهی پایان کار یا عدم ) 1(عوارض اختصاصی مقرر را بر اساس ضابطه مندرج در بند 

  .و یا ادامه کار محل کسب و پیشه موافقت خواهند نمود خالف
صورتی که کمیسیون مذکور با اصالح و تعدیل ضوابط کاربري موافقت ننماید و یا آن را مغایر با توازن ولی در

 24و تبصره بند  100وتناسب آن منطقه از شهر و یا مغایر با اساس طرح جامع تشخیص دهد برابر مفاد تبصره 
  .قانون شهرداري رفتار خواهد شد 55ماده  الحاقی به
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هاي کلی است که در  منظور از رعایت اساس طرح جامع و توازن و تناسب شهر، رعایت حدود و سقف :تبصره
  .یابی آنها تعیین شده است هاي مختلف و هم در ضوابط مکان هاي جامع هم براي مقادیر کاربري طرح

به شرح زیر از طرف شوراي عالی  1عوارض اختصاصی موضوع بند هاي مصارف درآمد حاصل از  اولویت - 
  :شود شهرسازي و معماري به وزارت کشور پیشنهاد می

  .هاي جامع و تفصیلی و هادي و توسعه و عمران شهري تهیه طرح  - 1
  .اصالح و احداث شبکه ارتباطی  - 2
  .هاي کهنه و قدیمی بهسازي و نوسازي بافت  - 3
  )اگر انجام آن به عهده شهرداري باشد( .عه منابع و شبکه آبرسانیبهبود و توس  - 4
  .هاي آموزشی کمک به تملک و احداث ساختمان  - 5

  .3/10/1369ضوابط ومقررات مربوط به تامین فضاهاي عمومی و خدماتی، شهرها، از مصوبه مورخ  :3پیوست 
خدمات عمومی که صاحبان اراضی اعم از ضوابط و مقررات مربوط به سطوح الزم براي تاسیسات و تجهیزات 

بندي و تفکیک و  دولتی و غیر دولتی براي استفاده از مزایاي ورود به محدوده خدماتی شهر وکسب اجازه قطعه
  :ساختمان سازي پس از رعایت مقررات قانون زمین شهري باید واگذار نماینده به شرح زیر است

هزار  200قطعه زمین در شهرهایی که طبق آخرین سرشماري کمتر از  نسبت به مازاد بر هزار مترمربع از هر - 1
درصد آن به معابر و  70درصد و در تهران  55درصد و در سایر شهرها غیر از تهران  50اند،  نفر جمعیت داشته

هاي  قانون وضعیت امالك واقع در طرح 4درصد موضوع تبصره  20ات عمومی و متاسیسات و تجهیزات و خد
  .گیرد مجلس شوراي اسالمی تعلق می 1367آبان  29ها مصوب  شهرداري دولتی و
هاي توسعه شهري براي قطعات مزبور  هاي عمومی و خدماتی که طبق طرح در صورتی که کاربري :1تبصره 

معین شده بیش از سهم مقرر در این بند باشد مقدار اضافی در مقابل زمین معوض معادل که داراي کاربري 
  .باشد واگذار خواهد شد) ن، تجاري، صنعتیمسک(خصوصی 

  .متر نیز متعلق به شهرداري است 1000بدیهی است معابر حاصل از تفکیک قطعات کمتر از  :2تبصره 
هاي هادي و جامع و  مساحت و محل اراضی مربوط به تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی مطابق طرح  - 2

شود بقیه طبق زمین شهري  متعلق به شهرداري است و به او واگذار میشود و غیر از آنچه که  تفصیلی تعیین می
  .بردار تحویل دهد هاي بهره هاي مصوب به دستگاه گیرد که طبق کاربري و شهرسازي قرار میراه  تردر اختیار وزا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m

http://www.pdffactory.com


موچشجامع و تفصیلی شهر    طرح                                                                                                                                          

ژیناب غربمهندسین مشاور      

 
٧٨ 

 

درصد متعلق به  70از کل ذخیره اراضی حاصل از اجراي این مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتی  :1تبصره 
  .درصد متعلق به دولت است 30شهرداري و 

  .باشد وصول مازاد بر آنچه که در این مصوبه مقرر گردید مجاز نمی :2تبصره 
که در اجراي این ضوابط و مقررات ) خصوصی(واگذاري اراضی داراي کاربري مسکونی و تجاري و صنعتی   - 3

یسات و تجهیزات و خدمات عمومی ممنوع در اختیار شهرداري و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تاس
  .است

تعیین اولویت در استفاده از اراضی معوض براي تامین فضاهاي عمومی وخدماتی به عهده کمیسیون موضوع  - 4
  .قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران است 10آیین نامه اجرایی تبصره 

هاي دولتی و  ي و معماري در ارتباط با قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرحضوابط شهرساز :4پیوست 
  .مجلس شوراي اسالمی 1367ها، مصوب  شهرداري
هاي جامع و تفصیلی و هادي اعم از مسکونی، تجاري و خدماتی  هاي طرح ها موظفند در تمام کاربري شهرداري

هاي مصوب  متقاضی احداث ساختمان مطابق کاربري بور براي مالکینی کهذهاي م طبق ضوابط ومقررات طرح
هاي  ها توسط دستگاه هاي شهردار هاي دولتی با طرح هستند، پروانه ساختمان صادر نمایند مگر اینکه اجراي طرح

ذیربط در امالك مالکین مزبور اعالم شده باشد که در این صورت با توجه به قانون تعیین وضعیت امالك واقع در 
  :ها به ترتیب زیر عمل خواهد شد شهرداري لتی وهاي دو طرح

عیین تماه مقرر در قانون  18صورت اعالم نظر دستگاه اجرایی مبنی بر تصمیم به اجراي طرح، ظرف  در - 1
  .وضعیت امالك، اجازه احداث و تجدید بنا یا افزایش ساختمان به مالک داده نخواهد شد

ماه مقرر در قانون و  18بر عدم تصمیم به اجراي طرح ظرف  در صورت اعالم نظر دستگاه اجرایی مبنی - 2
ماه مقرر در قانون در مناطق  18موکول کردن آن به آینده خواه قبل و خواه بعد از ده سال یا انقضاي مهلت 

مسکونی و تجاري، اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با رعایت ضوابط مربوط به تعداد 
  .مترمربع در کل زیربنا داده شود 150طح اشغال و تراکم مجاز، حداکثر تا طبقات و س

در صورتی که اجراي طرح به بعد از ده سال موکول شده باشد، تعهد الزم مبنی بر عدم هزینه احداث و  :1تبصره 
خذ خواهند ها از مالک ا شهرداري اي دولتی وه قانون تعیین امالك واقع در طرح )1(تجدید بنا مطابق تبصره 

  .گردید
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در صورت تعدد مالکین مشاع بر اساس اسناد مالکیت مربوط به قبل از تصویب قانون وضعیت امالك  :2تبصره 
به هر یک از مالکین احداث یک واحد مسکونی به مساحت ) 29/9/67(ها  هاي دولتی و شهرداري واقع در طرح

در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه بیشتر نباشد  شود مشروط بر اینکه مترمربع اجازه داده می 150حداکثر
  . و ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود

  .ها هاي دولتی و شهرداري قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح  :5پیوست 
ها و  به دولت و شهرداريهاي دولتی یا وابسته  ها، نهادها، شرکت ها، موسسات، سازمان کلیه وزارتخانه:ماده واحده

هاي عمومی با عمرانی که  باشند، در طرح ها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می موسساتی که شمول قانون بر آن
ضرورت اجراي آنها توسط وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعالن شده 

قرار داشته و در داخل محدوده ) حقیقی و حقوقی(اشخاص اعم از باشد و در اراضی و امالك شرعی و قانونی 
ها باشد، پس از اعالم رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هیجده  ها و حریم استحفاظی آن شهرها و شهرك

ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام 
  .نمایند

بندي مصوب به حداقل  در صورتی که اجراي طرح و تملک امالك واقع در آن به موجب برنامه زمان :1صره تب
مالکین امالك واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا  سال بعد موکول شده باشد، 10

سال باشد مالک  10صورتی که کمتر از افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در 
هرگاه زمان اجراي طرح قبل از دهسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و . نماید هنگام اخذ پروانه تعهد می

  .تجدید بنا را ندارد
، 1ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره  شهرداري :2تبصره 

صه و اعیان و تاسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا مالك ارزیابی به مشخصات دقیق عر
هنگام اجراي طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تامین اعتبار آمادگی اجراي طرح مزبور باشد، به هنگام 

  .واهد بوداجراي طرح مصوب مالك پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجراي طرح خ
هاي آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه  مالکین امالك و اراضی واقع در طرح :3تبصره 

ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند 
میادین قرار دارند  احداث یا توسعه معابر وگرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصی که ملک آنها در مسیر 
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  .نسبت به سایرین حق تقدم دارد
بندي و تفکیک و  هاي مجاز براي قطعه در مواردي که تهیه زمین عوض در داخل محدوده :4تبصره

هاي مصوب توسعه شهري مورد تایید  سازي میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح ساختمان
توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضی براي استفاده از  بور میذنونی قرار بگیرد، مراجع ممراجع قا

سازي زمین و  مزایاي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، عالوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده
ها براي  درصد از اراضی آن 20ا سیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تأواگذاري سطوح الزم براي ت

هاي نوسازي و بهسازي  هاي موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح تامین عوض اراضی واقع در طرح
  .شهري بطور رایگان دریافت نمایند

هزار  ماه یک قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم آبان
به تایید شوراي نگهبان رسیده  2/9/1367صت و هفت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ وسیصد و ش

 . است

سیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی أمنع احداث و توسعه و ضرورت خروج تدریجی ت :6پیوست 
  .11/3/1366اصالح شده بر اساس مصوبه مورخ ) 5بند ( 23/12/1363شهرها، مصوب 

توسعه تاسیسات نظامی از قبیل پادگان ها و میادین آموزشی و تمام یا هر قسمت از گونه تاسیسات احداث و 
علق به واحدهاي نظامی و انتظامی که عملکرد شهري ندارند، در داخل محدوده و حریم استحفاظی تدیگر م

حریم شهرها خارج  شهرها ممنوع است و تاسیسات مشابه موجود، الزم است طی برنامه تدریجی از محدوده و
  .شده و اراضی و ساختمانهاي باقیمانده با رعایت اولویت هاي شهري به مصارف عمومی تبدیل شود

ائًا بنا به مصالحی که شوراي عالی دفاع تشخیص دهد که خروج ندر صورتی که در برخی از شهرها استث :تبصره
ریق شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران به تدریجی تاسیسات مذکور مستلزم زمان بیشتري باشد، مراتب از ط

  .هاي ذیربط خواهد شددستگاه
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