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رامیانضوابط و مقررات شهر 
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فیتعار- 1

رامیاني ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر ها و اصطالحاتی که در متن مجموعهتعریف برخی از واژه

:بکار رفته، به شرح زیر است

زمان طرح :

يهجر1405ان سالیپاب تا یاز تصویطرح جامع، محدوده زمانیدوره زمان

طرحمکان

بین و به تصوییتع)ک یبه هر(مربوطه يباشد که طبق نقشه هایم شهر میحرمکان طرح شامل محدوده و

.رسدیصالح ميمراجع ذ

 سازمان مجري طرح

وکنترل ساخت وسازها و توسعه يت امور شهریریمسئول مدیاست که بطور قانونيشهرداري و یا دستگاهها

قابل ينهاد مرکزياز سويو محله ايه ای، ناحيمنطقه اين سازمان در رده هایايت هایمسئول. استيشهر

.ض استیتعو

طرح جامع شهر

بندي مربوط به است که در آن چگونگی استفاده از اراضی و منطقهیعبارت از طرح بلندمدتطرح جامع شهر

هاي عمومی هاي مسکونی، بازرگانی، اداري، کشاورزي، تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهري و نیازمنديحوزه

سطوح الزم براي ایجاد ها و بنادر وو فرودگاه) ترمینال(شهري، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهاي خط 

شود و هاي مربوط به آنها تعیین میتأسیسات و تجهیزات و تسهیالت عمومی، مناطق نوسازي بهسازي و اولویت

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

.برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بودطرح جامع شهر. گرددتهیه و تنظیم می

طرح تفصیلی شهر

طرح تفصیلی شهري عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده 

موقعیت و مساحت دقیق زمین براي هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی . شودهاي شهري تهیه میاز زمین
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بندي زمین، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهاي شهري، موقعیت کلیه مرور، قطعههاي عبور وشبکه

هایی است که در طرح هاي نیازمند به بهسازي و نوسازي، حل مشکالت شهري، از جمله برنامهعوامل شهري، بافت

طرح . شودمالکیت زمین تهیه مینقشه طرح تفصیلی بر مبناي مدارك ثبتی و. تفصیلی باید مورد توجه قرار گیرد

طرح . شودهاي اجرایی تصویب شده در طرح جامع تهیه میتفصیلی بعد از طرح جامع شهري و به منظور انجام برنامه

. هاي شهري استهاي مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلهتفصیلی در حقیقت، تنظیم برنامه

وزارت راه و شهرسازي است و پس از تصویب به نهادهاي اجرایی شهر ابالغ سازمان مسئول تهیه طرح تفصیلی

.شودمی

شهر

:نمایدآن مقرر می4، در ماده 1362تیر ماه 15قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب 

شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، "

که اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل طوريهاي خاص خود بوده، بهتغال و سایر عوامل داراي سیمایی با ویژگیاش

هاي اداري اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهري از خودکفایی کسب، تجارت، صنعت، کشاورزي، خدمات و فعالیت

سیاسی، منطقه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و نسبی برخوردار و کانون مبادالت اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و

."باشدحداقل داراي ده هزار نفر جمعیت می

طبق ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر(محدوده شهر(

محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع که ضوابط و - 1ماده

.االجراء می باشدمقررات شهرسازي در آن الزم 

شهرداریها عالوه بر اجراي طرحهاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهري و تأسیسات 

زیربنائی، در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات 

.ا نیز به عهده دارندمربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر ر

طبق ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر(حریم شهر(

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

زم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، باغات به منظور حفظ اراضی ال

و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات 

أسیسات که به موجب نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و ت. مصوب طرحهاي جامع و هادي امکان پذیر خواهد بود

طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرکهاي صنعتی 

به عهده شهرداري مربوط می ) که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می باشد(

.یم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شدباشد، هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حر

یگیواحد همسا(يکو(

گر قرار گرفته و ازخدمات یکدیاست که در جوار یمسکونياز واحد هايمجموعه ا) یگیواحد همسا(يکو

يابانهایخاییابان جمع کننده محلیخقیها از طريکو. برخوردار باشندیورفاهیخدماتياز عناصر تجاريتعداد

.شوندیگر جدا میکدیدر سطح محالت از یاصليابانهایا خییجمع کننده محل

محله

یهمراه با خدماتن،یمعیمشخص وتراکم"ت نسبتایجمعوسعت ويهاست که داراياز کوياهمجموع

.باشدیتوسعه اغلب آنها در مراکز محله متمرکز خواهد بود ميمتناسب که در بافت هایوعمومیرفاه

هیناح

یو رفاهیت نسبتا مشخص بوده وعالوه بر خدمات عمومیوسعت وجمعياز محالت است که داراياهمجموع

ان زمان یتا پاياز خدمات و امکانات فرا محله اینیسطوح نسبتا معيکه در محالت آن وجود خواهند داشت ، دارا

المقدور در آن مستقر یحتيه ایتر است خدمات ناحاست که بهیتیمرکزيدارايه شهریناحهر. طرح خواهد بود

.باشند

پهنه

با نوع ( یت کارکرد به صورت خاص خدماتیقابلياز شهر که مطابق با نقشه طرح جامع شهردارایقطعات

ده و یا در موارد خاص به مرز قطعه محدود گردیيبه مرز بلوك شهر"هستند مرز پهنه ها عموما) ن نوع کاربردییتع
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.ق استیقابل تدقیخاص و موضعيرح هادر ط

بلوك شهري

هاي است که همه لبه) ساخته شده و یا نشده(بخشی از بافت شهري و متشکل از یک و یا چند قطعه زمین 

. آن با گذرهاي عمومی همجوار است

قطعه زمین یا پالك

.شش دانگ زمینی که به وسیله اسناد رسمی مشخص شده باشد

نیمسکويمجموعه

. شودیده مینامیمسکونيواحد برسد، مجموعه4به یمسکونيت، تعداد واحدهایک قطعه مالکیچنانچه در 

اط و اتاق ینگ، حیبام، پارکپله، پشتمشاع در راهيم به فضاهایمستقید دسترسین مجموعه هر واحد بایدر ا

.سات داشته باشدیتأس

مشاعات

صورت مشترك توسط ساکنان دو یا چند یر بناي ساختمان است که بهعبارت از سطوحی از قطعه زمین و یا ز

.گیردواحد مستقل مورد استفاده قرار می

یساختمانيپروانه

احداث ساختمان از يارائه شده برايهاد نقشهییو تأیدگیفات مربوط و رسیتشریاست که پس از طيمجوز

.دیبه احداث ساختمان اقدام نماگردد تا مالک براساس آن نسبتیصادر ميطرف شهردار

يکاربر

.وامالكیجاد شده در اراضیمجاز از مستحدثات ايبهره بردارنوع استفاده و

یاراضيکاربريزیبرنامه ر

اساس بريشهريها و عملکردهاتیفعالییو فضایمکانی، ساماندهيشهریاراضيکاربريزیربرنامه

گر یبه عبارت د. دهدیل میرا تشکيشهريزیربرنامهیاست و هسته اصليجامعه شهريازهایها و نخواست

است که به منظور یکاربردها و مصارف مختلف زندگين و مکان برایم زمی، علم تقسیاراضيکاربريزیربرنامه
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يکه الگوهاشود یتالش ميزیرن برنامهیدر ا. ردیگیمناسب و کارا صورت میین و انتظام فضایاستفاده مؤثر از زم

گر یکدیبا یمختلف در شهر در انطباق و هماهنگيهاتیفعالیابیمشخص شود و مکانیبه صورت علميشهریاراض

.ردیقرار گيشهريهاستمیو س

 کاربري هاي شناور

هاي کاربري هایی که در نقشه هاي کاربري اراضی طرح جامع محل استقرار آنها تثبیت نشده و در محدوده

در طرح جامع، فقط تراکم مسکونی و تا . بایستی مکانیابی و تثبیت گرددمی) محدوده محالت، نواحی(ه م شداعال

.حدودي بخشی از کاربري هاي تجاري، شناور اعالم گردیده و در برنامه ریزي پیش بینی شده است

 حرائم

بنایی به تناسب هاي اي از اراضی که در اطراف عملکردهاي خاص و تأسیسات زیرعبارت است از محدوده

ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته و هرگونه ساخت و ساز کاربري، بهره برداري از اراضی مذکور منوط امنیتی یا

.ضوابط حریم مربوطه می باشدبه رعایت

 سطح آزاد یا فضاي سبز خصوصی

- جامع/در طرح جامعاست از قسمت هایی از سطح یک قطعه زمین که بر اساس ضوابط تعیین شدهعبارت

.ساختمان یا بنا در آن مجاز نمی باشداحداثتفصیلی،

کاربري مختلط

.دو یا چند کاربري در یک قطعه زمین را کاربري مختلط گوینداستقرار

ين شهرین مطابق قانون زمیت زمیبر اساس نوعيشهریاراضيم بندیتقس:

مجلس شوراي اسالمی تعریف انواع اراضی 1366ل شهري مصوب ساقانون زمین5و 4، 3، 2براساس مواد 

:باشدشهري، موات، دایر و بایر به شرح ذیل می

اراضی شهري

یشامل سه نوع اراضيشهریدر مجموع اراض.ها قرار گرفته باشدهایی که در محدوده شهرها وشهركزمین

.ر و موات استیر، بایدا

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



٩

مهرآزان پارس
مهندسين 
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اراضی بایر شهري

و احیاء داشته و بتدریج به حالت موات برگشته است، اعم از آنکه صاحب مشخصی هایی که سابقه عمرانزمین

.داشته باشد یا نداشته باشد

اراضی دایر شهري

. ردیگیقرار مبرداري مالک مورد بهرهحال حاضردراند وآباد نمودهاحیاء وهایی اسـت که آن رازمین

.اضی کشاورزي یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور استصرفاً ارين شهریزمهاي دایر مشمول قانونزمین

اراضی موات شهري

.هایی که سابقه عمران و احیاء نداشته باشدزمین

باغ و زمین زراعی

طبق نظر ایشود و یا در داخل آن عمل کشت و زرع انجام میگردد که یمیشامل اراضین زراعیباغ و زم

ا در سند یشده استاعالم یباغ یا زمین زراعبه عنواناراضی شهري قانون 12کمیسیون تشخیص موضوع ماده 

يهمان کاربريز داراین موارد در طرح توسعه مصوب نید شده و عالوه بر ایقیا زراعیباغ ين نوع کاربریت زمیمالک

.باشدیمیا زراعیباغ 

پارکینگ

.اراي دو چرخ و بیشتر اختصاص یافته باشدوسیله نقلیه موتوري د) موقت یا دائم(محلی که فقط براي توقف 

پارکینگ اختصاصی

توانند در داخل منزل و یا محل کار اتومبیل خود را متوقف عبارت است از مکانی که صاحبان اتومبیل می

.سازند

پارکینگ عمومی

ی، مناطق و عبارت است از محلی که افراد در موقع مراجعه به نقاط مختلف شهري از قبیل مراکز محالت، نواح

.شهر بتوانند اتومبیل خود را در آن متوقف سازند
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 معابر

کلیه سطوح مورد استفاده براي جابجایی انسان و کاال چه به صورت سواره و چه به صورت پیاده را کاربري 

:باشدهاي شهري شامل انواع مختلفی به شرح زیر میمعابر شهري طبق آئین نامه طراحی راه. معابرگویند

)کمربندي(شبکه پیرامونی شهر - فال

:معابر شریانی- ب

؛)هاي اصلیخیابان(هاي شریانی درجه یک خیابان- 

.هاي شریانی درجه دوخیابان- 

:معابر محلی- ج

ايي ناحیهکنندههاي جمع و پخشخیابان- 

هاي دسترسیخیابان- 

:ادهیپيگذرها- د

:ي پیرامونی شهرشبکه- الف

عموماً سفرهاي . شودموتوري برتري داده میجایی وسایل نقلیهن راه به جابهیاز ابرداريهدر طراحی و بهر

.جا کرده و ترافیک آن در مقایسه با ترافیک درون شهري، عبوري و پیوسته استاي شهر را جابهطوالنی منطقه

:معابر شریانی- ب

شود، این معبر عموماً سفرهایی ل نقلیه داده میي آن اولویت به عبور وسایمعبري است که در طراحی و اداره

گردد و ترافیک آن عمدتاً عبوري است این نوع معابر از درون یک منطقه شهري درون شهري طوالنی را شامل می

.باشندیدهنده مرزهاي نواحی شهري معبور نموده اما نباید از درون یک محله شهري عبور کند و عموماً تشکیل

:معابر محلی- ج

در بسیاري از شهرهاي موجود و گاه در طراحی ساخت و سازهاي جدید به عللی همچون وضعیت توپوگرافی، 

سو به علت تداوم در سطح چند منطقه شهري بخشی از ترافیک عبوري را به خود شود که از یکمعابري مشاهده می

ناسب عملکرد جمع و توزیع کردن ي مکنندهکند و از سوي دیگر به علت وجود خیابان جمع و پخشجذب می
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این . اي استي محلهدهد و در واقع نوعی معبر در حد شریانی و جمع و پخش کنندهترافیک محل را نیز انجام می

ي آن شود، که از درون نواحی شهري عبور کرده و وظیفهاي نامیده میي ناحیهکنندهنوع معابر، معابر جمع و پخش

.ي شریانی شهري استه شبکهرساندن ترافیک عبوري ب

هاي دسترسی نیز از درون محالت شهري عبور کرده و دسترسی مستقیم به واحدهاي مسکونی منفرد خیابان

.نمایدهاي مسکونی محلی را تأمین میو برخی کاربري

:گذرهاي پیاده- د

د که به دلیل اولویت دادن به هاي شهري وجود داربندي راهعالوه بر معابر سواره، گذرهاي پیاده نیز در طبقه

.بسته است) به جز وسایط نقلیه اضطراري و وسایط نقلیه خدماتی(ي عبوري حرکت پیاده، به روي وسایل نقلیه

راسته پیاده

عبارت از گذرگاه عابر پیاده که با حداقل تقاطع با شبکه سواره ارتباط واحدهاي مسکونی را با عملکردهاي 

.آوردعمومی فراهم می

دوربرگردان

برابر 1.5ابعاد مطلوب آن .عبارت است از فضاي بازي در انتهاي معابر بن بست براي دور زدن وسایط نقلیه

.باشدیبه آن میعرض گذر منته

یپخ

عبارت است از خط موربی که سطح گوشه اي از زمین را که در نبش دو معبر قرار دارد را به منظور پخی

پخی از حد فاصل محل تقاطع دایره اي . حذف نموده و آن را جزء فضاهاي شهر قرار دهدرانندگیمناسبایجاد دید

تالقی دو محور خیابان هاي متقاطع بوده و حداکثر به شعاع نصف مجموع عرض دو معبر مذکور نقطهکه مرکز آن

.گردددو ضلع نبش قطعه زمین حاصل میباترسیم می شود،
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. ز محاسبه نمودیک دهم عرض دو معبر متقاطع همجوار نیرا به اندازه یتوان طول پخیم

عبارت است از قاعده مثلث متساوي الساقین که دو ساق آن از امتداد بدنه دوگذر متقاطع تشکیل شده و طول 

در نبش ساختمان است ) مساويبا دو زاویه(یبه عبارت دیگر، برش مورب. باشدقاعده آن مثلث، مبناي اجراي پخ می

.شودکه براي تأمین دید مناسب رانندگان درنظر گرفته می

تراکم جمعیت

.کیلومترمربعنفردریاهکتاربررسی برحسب نفر درجمعیت به مساحت محدوده موردنسبت

یتراکم جمعیتی خالص مسکون

.شودتی خالص گفته مینسبت جمعیت به مساحت اراضی مسکونی داخل محدوده شهر، تراکم جمعی

يتراکم جمعیتی ناخالص شهر

.گویندنسبت جمعیت به مساحت کل محدوده شهر را تراکم جمعیتی ناخالص شهر می

تراکم ساختمانی

نسبت مجموع مساحت زیربناي مفید ساختمان در تمامی طبقات به مساحت کل زمین، تراکم ساختمانی 

.ودشیان میشود، که به صورت درصد بگفته می
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تراکم ساختمانی پایه

پذیري مه ریزي طرح و جهت حصول به جمعیتتراکم پایه تراکم حداقلی است که هر زمین با توجه به برنا

.مورد نظر می تواند بدون پرداخت حق تعدیل، تراکم داشته باشد

 حداکثر تراکم مجاز

هاي خود، معبر همجوار و محل حداکثر تراکم مجاز، تراکمی است که هر قطعه زمین با توجه به ویژگی 

استفاده از حداکثر . استقرار بارعایت توان جمعیت پذیري ناحیه مربوطه می تواند با پرداخت حق تعدیل، تراکم بپذیرد

.بر اساس ضوابط طرح جامع می باشدتراکم مجاز

 حق تعدیل تراکم(عوارض اضافه ارزش ناشی از تراکم بیش از تراکم پایه (

بیشتر از ) بند قبلی(ما به ازایی است که براي استفاده از تراکم مجاز یا حداکثر تراکم مجاز عوارض مذکور 

حق تعدیل تراکم به وسیله شوراي شهر تعیین و تصویب . پایه، تا حد تراکم حداکثر مجاز می باید پرداخت شودتراکم

.می شود

:هاي زیر توجه تام داشته باشددر تعیین میزان حق تعدیل تراکم، شوراي شهر می بایست به شاخص

سرانه خدماتی محله اي- الف

ارزش روز قیمت زمین- ب

اقتصادي منطقه مورد نظر- وضعیت اجتماعی- ج

اولویت هاي توسعه در شهر- د

کمیسیون ماده پنج دییتاقبل از تصویب موضوع توسط شوراي شهر، اثبات اخذ حق مذکور می بایست به 

.برسد

سطح خالص مسکونی

.سطح خالص مسکونی شامل مساحت کلیه اراضی داراي کاربري مسکونی است

سطح کل زیربنا

.باالدر طبقات طبقه همکف وعبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان در
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زیربناي مفید

.سطح کل ساختمانی به جز دستگاه پله، آسانسور و بالکن

 اشغالسطح

.باشدیمه زمینی که بر روي آن بنا احداث شده و یا قابل احداث عبارت است از قسمتی از سطح هر قطع

 فضاي باز(سطح آزاد(

.روي آن مجاز نباشداست از آن قسمت از قطعه زمین که احداث ساختمان برعبارت

سطح معبر

.ترین نقطه گذر یا گذرهاي مشرف به قطعه مالکیتمتوسط ارتفاع باالترین و پایین

زیر زمین

شود و حداکثر از تراز متوسط معبر یطبقه همکف ساخته میکه در قسمت تحتانییربنایزاز عبارت است

متر، 1.20ش از ین فضا بیايریدر صورت نورگ. مترارتفاع نداشته باشد1.20ش از یآزاد ساختمان بيا فضایمجاور و 

.دیه محسوب خواهد گردیآن جزء طبقه و تراکم پايربنایکل ز

لوتیپ

از کف یا قسمتییر تمامیده در زیسرپوشياز طبقه همکف که به صورت فضایا قسمتیت از تمام عبارت اس

محسوب یلوتیمعادل سطح  آن قسمت از طبقه اول است که سقف پیلوتیحداکثر سطح پ. ردیگیطبقه اول قرار م

. شودیجزء تراکم حساب نمیلوتپیگردد، سطح یم

طبقه

.باشدیک سطح ارتفاعیکف و سقف مستقل در يختمان که داراعبارت است از هر سطح از سا

طبقه همکف

متر باشد40/1از ساختمان که ارتفاع کف آن از متوسط کد ارتفاع معبر مجاور حداکثریقسمت

طبقات فوقانی

.کلیه طبقات ساختمانی که روي طبقه همکف ساخته شود
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حیاط خلوت

باشد و در مجاورت قطعه زمین همجوار قرارگیرد و ) اعیانی(ا فضاي محصور و غیرمسقف که بیرون از حجم بن

.از آن براي نورگیري و تهویه استفاده شود

کف تمام شده

یا طبقات و یا بام ساختمان با مصالح ) معبر یاحیاط(ترین پوشش مربوط به سطح زمین عبارت است از مناسب

.ساختمانی نهایی

عیتجم

ر یت و سایل مالکیپس از حل مسا( ک قطعه بزرگتر ین به یقطعه زمل چند یتبد: ع عبارت است ازیتجم

)یل حقوقیمسا

تفکیک

استفاده يمناسب برايهایجاد دسترسیا چند قطعه مجزا با ایکپارچه به دو ین یم زمیعبارت است از تقس

عات متعدد تفکیک تقسیم یک قطعه زمین به قط، یبه عبارت. ت جداگانهیص سند مالکیک همراه با تخصیجداگانه هر 

د بر اساس شرح ین بایک زمینقشه تفک).تواند کاربري متفاوت و یا یکسان داشته باشدهرقطعه می(شودنامیده می

.خدمات مربوطه باشد و به امضاء مهندس مشاور شهرساز برسد

کیحد نصاب تفک(حداقل سطح تفکیک(

.باشدکوچکترمجاز نمیآن اندازه ازسطح زمینی است که تفکیک آن به قطعاتنشانگر

 حد جنوبی زمین

.از زمین که در جنوب قطعه مالکیت قرار گرفته باشدیبخش

يمنظر شهر

یاهی، پوشش گيساختمانها و الحاقات آنها، مبلمان شهر(و مصنوع یعیه عناصر طبیکليمنظور از منظر شهر

. استیعموميها، گره ها و پهنهنیادیابانها، میشهر شامل خیعموميقابل مشاهده از عرصه ها...) و
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نما

يشهرسازیعالیشورا28/8/1369مصوبه 1ف ارائه شده در بند یو در انطباق با تعريشهريمنظور از نما، نما

ها که از داخل معابر قابل م شهرها و شهركیواقع در محدوده و حريان ساختمانهایه سطوح نمایکل(ران یايو معمار

. باشدیم) یجانبيا نماهاییاصلينمامشاهده است اعم از

نماي ساختمان

فرعی اصلی یامعابریافرعی وکلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به فضاي بازاصلی یاعبارت است از

.شودیمحیاط نماي اصلی ساختمان نامیده وساختمان مشرف به معابربر.باشد

اضافات

یعملکرد بنا احداث میفی، به منظور بهبود کیوه بر ساحتمان اصلکه عالییعبارت است از ساخت و سازها

.شود

ارتفاع ساختمان

مجاور ین شده بر اساس معبر دسترسییک ساختمان تا رقوم کف تعین حد یقائم باالترعبارت است از فاصله 

ک کننده، دودکش، منبع سات ، اتاقک آسانسور، برج خنیارتفاع خرپشته پله، گلدسته، گنبد ، اتاقک تاس. نیقطعه زم

.گرددین محاسبه منظور نمیره و آنتن و مانند آن در ایآب ذخ

دیارتفاع مف

ن حد ساخت و ساز سقف همان ین ترییاز طبقه تا پایا قسمتیعبارت است از فاصله کف تمام شده تمام 

.طبقه

جداره

به صورت بالفصل به آن یتمانچ ساخیاست که هییمحوطه هايوارهایمنظور از جداره، سطوح مربوط به د

.ر آنیوار باغات و نظایر دینظ،ستیملحق ن

برِ ساختمان

واریا دیعبارت است ازخط فصل مشترك بین زمین باز یا معبر و قسمتی از زمین که بر روي آن ساختمان
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.شودیا میاحداث شده 

بالکن

.ها نباشدقهمکف احداث شود و جزء اتاياز ساختمان که در طبقات باالیسطح

 ضوابط و مقررات خاص

عبارت است از ضوابط و مقرراتی که توسط سازمان هاي ذیربط تهیه و اجراي آن الزامی است همانند ضوابط 

ومقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت راه و شهرسازي، وزارت آموزش 

.وپرورش و غیره

يما و منظر شهریسیفیارتقاء کيهاتهیکم

ن نامه نحوه ییآ3از ماده 3بر اساس مفاد تبصره بند (است یرانتفاعی، غیربخشیغیتخصصيته نهادین کمیا

کشور يو معماريو مقررات شهرسازیو ملياو منطقهياهی، ناحیتوسعه و عمران محليب طرحهایو تصویبررس

ه سازمانها، نهادها، دستگاهها، شرکتها یان کلیمیجاد هماهنگیکه به منظور ا) رانیأت محترم وزیه12/10/78مصوب 

ه ین مشاور تهی، مهندسيندگان شهرداریت نمایو با عضويما و منظر شهریسیفیربط در امر ارتقاء کیو مؤسسات ذ

استان، یمهندساستان، سازمان نظام يو گردشگریع دستی، صنایراث فرهنگی، سازمان ميکننده طرح توسعه شهر

استان و يو شهرسازيمعماريدانشکده هایأت علمیاستان، دو نفر از اعضاء هیاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم

ه یران با اصالحیايو معماريشهرسازیعاليمصوبه شورا: مأخذ.گرددیل میاستان تشکيسازمان مسکن و شهرساز

1389، يبعد
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محدوده شهر:الف
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

طرح يو عملکردهاها يکاربريحوزه بند- 2

ف و ین تعاریالزم به ذکر است که ا. گرددین مییل تعیبه شرح ذيشهريهايم کاربریف و مفاهیتعار

نامه یه طیبا ابالغ(10/3/89ران مورخه یايو معماريشهرسازیعاليم مطابق مصوبه شورایمفاه

.است) 26/3/89مورخ 17970/310/300

)اتخدموسکونتحوزه( مسکونی- 2-1

ترین کاربري زمین منطقه مسکونی دربردارنده اصلی.شودیافته جهت سکونت اطالق میاختصاص یبه اراض

اي از فضاهاي زندگی است که داراي ورودي مستقل و واحد مسکونی مجموعه. در شهر یعنی واحدهاي مسکونی است

. باشدهاي بهداشتی و آشپزخانه میمجزا بوده و داراي سرویس

شنهاد شده است که در طرح یپهنه سکونت و خدمات پصورتبهیمسکونيمنطقهرامیانجامع شهر در طرح 

.ن کندیز بتواند تامیرا ني، خدمات محله ایق شده و عالوه بر منطقه مسکونیتدقیلیتفص

يفناوروقاتی،تحقیعالآموزش- 2-2

یو عمومیالت رسمید از دوره تحصبعیو پژوهشیلیو تکمیآموزش عاليت هایکه جهت فعالیبه اراض

.شودیشود گفته میاختصاص داده م) الت متوسطهیتحص(

تمامی مراکز آموزشی که ادامه تحصیل در آن نیاز به در دست داشتن پایان تحصیالت متوسطه بوده 

و درمان و آوري، وزارت بهداشتو تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن) اي و کارودانشدبیرستان، فنی حرفه(

.کننده آموزش عالی باشد، در این بخش قرار داردآموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی و یا مؤسسات ارائه

آموزشی-2-3

آموزش و يت وزارت خانه هایریتحت مدیو عمومیآموزش رسميت هایفعاليافته برایاختصاص یبه اراض

.شودیگفته میپرورش وکار و امور اجتماع

کودك، آمادگی، کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، هنرستان، مدارس کودکان دشامل مه

هایی که در سطح آموزش فوق و دانشگاهی به همراه تمامی واحداي، کار و دانش، پیشاستثنایی، مدارس فنی و حرفه

و مقررات و معیار کاربري آموزشی تحت عنوان مدارس غیرانتفاعی فعالیت کرده و یا ایجاد خواهد شد، تابع ضوابط 
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.خواهند بود

یانتظامواداري- 2-4

صورت ارائه خدمات غیر تولیدي در اختیار مردم ها که بههاي خدماتی ادارات، نهادها و سازمانکلیه فعالیت

.شهرهایانتظاميت هایگیرد به همراه فعالقرار می

و طالق، دفاتر پست، ادارات آموزش و پرورش، ثبت اسناد، شهرداري نواحی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج

به همراه ...  ها، ادارات کل، اوقاف، ادارات آب و برق، تأمین اجتماعی وثبت احوال، فرمانداري، مخابرات، سازمان

در این ... وهاي راهنمایی و رانندگی، اداره انتظامی، آگاهیج و سپاه پاسداران، کیوسکیبسيهاها، ساختمانکالنتري

. بخش قرار دارند

)یانتفاعریغویانتفاع(خدماتیوتجاري- 2-5

.شودیگفته میر انتفاعیو غیو خدمات انتفاعیبازرگانيت هایانواع فعاليافته برایاختصاص یبه اراض

لیت خدماتی صورت مجرد و یا گروهی در یک بنا به فعاشامل اراضی است که قابلیت ایجاد واحدهایی را که به

.پردازندمی) اعم از خرده و عمده(و یا داد و ستد 

، 3هاي ذکر شده در جدول بخش بینی شده، ایجاد فعالیتدر این اراضی بعد از رعایت ضوابط و مقررات پیش

پذیر خواهد بودامکان

ورزشی-2-6

.شودیگفته ميتا مبتديمختلف از سطوح حرفه ايافته جهت انجام ورزش هایاختصاص یبه اراض

ها؛ ضمناً ها و کلوپها، مجموعههاي بازي، باشگاههاي ورزشی اعم از سرپوشیده و یا روباز، زمینشامل زمین

نمایند، کاربري ورزشی ها فعالیت میصورت مجرد و یا ترکیبی مانند استخر، سونا و امثال آنتمامی واحدهایی که به

.کاربري استتلقی شده و تابع ضوابط و مقررات این

درمانی-2-7

گفته یاجتماعيهايو سالمت انسان و دام و مددکاری، درمانیافته به خدمات پزشکیاختصاص یبه اراض

هاي تخصصی و عمومی، فیزیوتراپی، توانبخشی، هایی از قبیل کلینیک، درمانگاه، بیمارستانشامل فعالیت.شودیم
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ها، مرکز گفتار وانخانه، شیرخوارگاه، مرکز انتقال خون، تیمارستان، آزمایشگاهمراکز رفاه خانواده، خانه سالمندان، ن

هاي عمومی، رادیولوژي، مرکز اورژانس، هاي بهداشت، حمامدرمانی، شنوایی سنجی، آسایشگاه روانی، خانه

.باشدمی... روزي وهاي اصلی و شبانهداروخانه

يهنر-فرهنگی- 2-8

.شودیگفته میفرهنگيتهایه فعالافته بیاختصاص یبه اراض

:باشدهاي زیر میدربرگیرنده فعالیت

نما، تئاتر، ی، سالن اجتماعات، سیفرهنگي، نگارخانه ، فرهنگسرا و مجتمع هایو تخصصيکتابخانه مرکز

مایروزنامه و مجله ، مراکز صدا و سيسالن کنسرت ، موسسات و دفاتر مرکز

سبز فضاي و پارك  -9-2

یاحداث و مورد استفاده عموم قرار ميکه توسط شهردار) بوستان( افته جهت پارك یاختصاص یاضبه ار

.شودیرد گفته میگ

اي که امکان حضور و استفاده مردم با امکانات الزم از پوشش گیاهی شامل تمامی فضاهاي سبز تجهیز شده

.گیرداي و شهري را دربر میقهمنطاي،ناحیهاي،فراهم آمده را دارا بوده و حد خدمات محله

هاي جنگلی، فضاهاي گردشگري و تفریحی، تواند دربر گیرنده فضاهاي سبز خصوصی، پاركاین فضا می

.اي نیز باشداي و فضاهاي سبز خطی و جزیرهاي و محلهاي، ناحیههاي شهري، منطقهپارك

مذهبی-2-10

.شودیو بقاع متبرکه گفته مینیو دیم مذهبض و مراسیافته جهت انجام فرایاختصاص یبه اراض

در این منطقه قرار ... ها وها، مصلی، مهدیهها، هیئتمسجد، حسینیه، تکیه، امامزاده، اماکن مذهبی اقلیت

خانه، سالن هاي خدمات وابسته به کاربري مذهبی نظیر سالن عزاداري، قرائتبرداري از ساختماناحداث و بهره. دارند

.و موارد مشابه در این منطقه مجاز استاجتماعات

شهريتجهیزات-2-11

يار شهرداریشهروندان که عمدتاً در اختیعموميازهایافته جهت رفع نیاختصاص یتجهیزات شهري به اراض
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نشانی، آوري زباله، آتشگورستان، غسالخانه، کشتارگاه، مراکز جمعيدر بر گیرندهين کاربریا. شودیاست گفته م

خاطر .باشدمی... بار شهرداري، مراکز تربیتی، تجهیزات رادیو و تلویزیون ومراکز توزیع سوخت، میادین میوه و تره

.هاي این چنینی باید خارج از محدوده شهر جانمایی گرددسازد گورستان، غسالخانه و کاربرينشان می

شهريتأسیسات-2-12

ابد ییا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص میشهر و ییربنایزسات یکه جهت امور مربوط به تاسیبه اراض

.باشدتأسیسات آب، برق، مخابرات، گاز و فاضالب می. شودیگفته م

يانباردارونقلوحمل- 2-13

و يشهر، برونيشهريانجام سفرهايکه براییافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایاختصاص یبه اراض

.شودید گفته مابییشهروندان اختصاص م

.شهريرانی شهري و بینبوس، مینیرانی شهريهاي اتوبوسپایانه- 

.شهريشهري و بینسواري درونهايپایانه- 

.هاي عمومیپارکینگ- 

.شهري باید خارج از محدوده شهر جانمایی گرددهاي اتوبوس بینسازد پایانهن میخاطر نشا

ینظام-2-14

ینظاميروهاینير پادگان ها و آمادگاههاینظ. شودیمسلح گفته ميروهایبه نافته یاختصاص یبه اراض

يکشاورزوباغات- 2-15

.شودیگفته ميکشاورزين هایافته به باغات و زمیاختصاص یبه اراض

یخیتارراثیم- 2-16

.شودیگفته میخیتاريافته به مکانهایاختصاص یبه اراض

یعیطب- 2-17

.شودیو دست کاشت و امثالهم گفته میعیطبيافته به جنگلهایبه سطوح اختصاص 
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میحر- 2-18

.شودیشود گفته میکه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور میبه اراض

یستیتورویحیتفر- 2-19

.شودیاحت گفته میافته جهت اقامت و سیاختصاص یبه اراض

شهر در خدمت مسافرین اعم از عبوري و میهمان قرار گیرند توانند عالوه بر مردم تمامی واحدهایی که می

هاي جشن و میهمانی و هرگونه مجتمع هاي جهانگردي، سالنشامل رستوران، مسافرخانه، هتل، مهمانسرا، اردوگاه

.قرار دارندپذیر، در این بخش مهمان

)الفيهاگروهعیصنا(یصنعت-2-20

18591- ت/64677ع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره یصناافته جهت استقرار یاختصاص یبه اراض

شودکه با رعایت دستورالعمل سازمان حفاظت محیط یآن گفته ميران و اصالحات بعدیات وزیه26/12/88مورخ 

. توانند در محدوده شهر استقرار یابندزیست می

شهر و يباید خارج از محدودهي میهاي مزاحم شهرالزم به ذکر است مراکز صنایع سبک و مشاغل و کارگاه

.در یک مجموعه استقرار یابند

یت فرهنگیمثال اگر فعاليرد برایگیت مورد توجه قرار میها عملکرد غالب هر فعالیف کاربریدر تعر:1تبصره 

.شودیقلمداد مین مورد نظر مذهبیزميرد کاربریگیز داخل مسجد انجام مین

يمجاز در هر حوزه کاربريه هامقررات مربوط به استفاد-3

یعاليمطابق مصوبه شورايمات شهریک سطوح تقسیبه تفکيشهريهايمجاز کاربريعملکردها

آن در طرح جامع ين و اجزایزميکاربریاصليدسته بنديکه مبنا10/3/89ران مورخه یايو معماريشهرساز

:ل استیقرار گرفته است به شرح جدول ذرامیانشهر 
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يمات شهریک سطوح تقسیبه تفکيشهريهايمجاز کاربريعملکردها): 1(جدول شماره 

فیتعراسیمقينوع کاربرفیرد

ییدانشجويو خوابگاههايچند واحدیو آپارتمانيچند خانواري، مجتمع هايتک واحديسکونتگاههامحلهیمسکون1
خارج از محوطه دانشگاه

یو علمیو پژوهشیقاتیه و مراکز تحقیعلمي، دانشگاهها، دانشکده ها، دانشسراها، حوزه هایمدارس عالشهريرفناو. قات یآموزش تحق2
يو پارك فناوريو کاربرد

یآموزش3

)دبستان -یآمادگ-مهد کودك( یش دبستانیپيآموزش هامحله
یاهش دانشگیرستان و پیدب-ییمدارس راهنما-يسوادآموزيکالس هاهیناح

وزارت کار و امور يو حرفه ایآموزش فنيوابسته به آموزش و پرورش و مجتمع هایصنعتيهنرستانهامنطقه
یاجتماع

درخشان، مدارس شاهد و مدارس ي، مراکز پرورش استعدادهایی، مدارس کودکان استثنایمدارس اسالمشهر
یاتباع خارج

يادار4
یو انتظام

حل اختالفيشوراهاینواحيشهردارهیناح

منطقه
ن ی، تامیو رانندگیی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنماییقضايمجتمع ها

، ي، کالنتریو رانندگیی، راهنمایاتیو مالي، پست ، ثبت احوال ، ثبت اسناد ، امور اقتصادیاجتماع
جیبسيگاههایو پایآگاه

شهر

يوابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي، ادارات کل و شرکتهایمستقل دولتيو سازمانهاوزارتخانه ها
، یر مراکز انتظامیو سایو انتظامینظاميروهای، ستاد نیر دولتیغیعموميو نهادهایمستقل دولت

و يسترشهر ، دادگیاسالميو شوراي، شهردارین المللیبيها و سازمانهايسفارتخانه ها، کنسول گر
بانکهایت و سرپرستیاصالح و تربيو کانونهايموجود و مراکز بازپروريزندانها

خارج از محدوده 
زندانشهر

5

: يتجار
یخدمات

یانتفاع( 
)یر انتفاعیغ

يتجار

)و امثالهم ی، قصابیی، نانوايوه و سبزیخوار و بار، م( د روزانه یخريواحدهامحله

هیناح

ل ی،آجيمصرف شهر و روستا، نوشت افزار ، قناديسوپر مارکت، فروشگاهها( ید هفتگیخريواحدها
معامالت ي، بنگاههايو اعتباریقرض الحسنه وموسسات ماليشعب بانکها و صندوق ها....)و یفروش

، يریو تصوی، لوازم صوتیک، لوازم خانگیمنسوجات، پالستيامالك ، بازارچه ها ، فروشگاهها
گریمه ، داروخانه و انواع مشابه دیبيها، رستوران ها، شرکتهایوشکتابفر

شهر

د یخري، واحدهايو تجاریبازرگانيصنوف مختلف و بورسها، بازار شرکتهايها، راسته هایعمده فروش
بانکها و يها، پوشاك، شعب مرکزی، مبل فروشيره ایبزرگ زنجيخاص و بلند مدت مانند فروشگاهها

ه ، یل نقلیفروش عرضه وسایندگیواردات و صادرات کاال، نماي، موسسات تجاريو اعتباریات مالموسس
، ییرایپذيو فرش، تاالرهایع دستیه و فروشگاه عرضه صنایل نقلی، وسایدکیفروشگاه عرضه قطعات 

يتجارموسسات یندگی، نمایخارجيبانکهایندگیو خودرو، دفاتر نمایلوازم خانگيرگاههایتعم
یخارج

خدمات 
یانتفاع

زنانه و مطب پزشکانيشگاه های، آرا) ن تلفن همراه ،فروش روزنامه و مجله یپست ، امور مشترک( دفاتر محله

هیناح
، ثبت اسناد، ازدواج و يو نقشه برداریوکالت، مهندس( ، دفاتر یخصوصي، آموزشگاهها+10س یپل

، يولوژی، مراکز رادیو تخصصیطبيشگاههای، آزما) ر و خدماتو مشاويمانکاریپيطالق، شرکتها
یکوچک، مرکز مشاوره درمانیورزشيسالن ها

منطقه
اد ، ی، درمان اعتیو مشابه ، آمبوالنس خصوصيام آر آ، مراکز ینترنت، دفاتر حسابرسیارائه خدمات ا

، مطب يولوژی، رادیتال انتفاعیجیديانه هاخودرو ، رسینه فنی، مرکز معایابی، مراکز کاریوتراپیزیف
دامپزشکان
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٢٦

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ها ، یه ها ، مجامع ، انجمن ها و تعاونیاتحاد-هیریموسسات خ-مردم نهاديدفاتر احزاب، تشکل هاشهریر انتفاعیخدمات غ6
)ه یعلمير از حوزه هایبه غ( یمذهبيو آموزشگاههایورزشيات های، هيتال خبریجیديرسانه ها

یورزش7
کوچکيبازين هایزممحله

و استخرهایکوچک ورزشيو سالنهایورزشين هایزمهیناح
یورزشیآبي، زورخانه ها ، مجموعه هایورزشيورزشگاهها و مجتمع هاشهر

یدرمان8

م خانواده، درمانگاههایمراکز بهداشت و تنظمحله
ک هاینیکلیپلهیناح

تخت و مراکز اورژانس64کمتر از يمارستانهایقال خون ، بمراکز انتمنطقه

یکودکان بيو مراکز نگهداریمارستانها، مراکز توانبخشیشگاهها، تیشهر ، زایاصليمارستانهایبشهر
یدامپزشکين و جانبازان و درمانگاههایسرپرست و سالمندان، معلول

يهنر–یفرهنگ9
نمایکودکان و نوجوانان، سيپرورش فکرياجتماعات کوچک ، کانون هايکتابخانه ها و سالنهاهیناح

نما، ی، سالن اجتماعات، سیفرهنگي، نگارخانه ، فرهنگسرا و مجتمع هایو تخصصيکتابخانه مرکزشهر
مایروزنامه و مجله ، مراکز صدا و سيتئاتر، سالن کنسرت ، موسسات و دفاتر مرکز

پارك9
يمحلها) رك پا( بوستان محله

يه ایناح) پارك ( بوستان هیناح
شهریاصل) پارك ( بوستان شهر

ه هایه ها و فاطمینیمساجد، حسمحلهیمذهب10
سه ها و آتشکده هایساها، کنیه ، کلی، مهدیمساجد بزرگ و مسجد جامع شهر ، مصلشهر

يزات شهریتجه11

زبالهيجمع آوريستگاه هایامحله

، 115وه و تره بار، اورژانس ین میادی، میآتش نشانيستگاه هایزباله ، ايجمع آوريستگاه هایاهیاحن
سوختيگاههایجا

و مراکز امداد و نجات هالل احمریدائميشگاههاینما–موجود يگورستانهاشهر
خارج از محدوده 

وه و تره بار ، حمل و نقل باریميکزدان مریزباله، میانتقال گورستان ها، مرکز حفر بهداشتشهر

یبهداشتیعموميس هایم فشار گاز ، آب و فاضالب ، سرویتنظيستگاه هایامحلهيسات شهریتاس12
م فشار گازیتنظيستگاههایآب و فاضالب و پست ايه خانه های، تصفییو هواینیمخازن آب زممنطقه

يحمل و نقل انباردار13

مترويستگاههایو ايمحلهاينگ ها یکمعابر و پارمحله
يمسافربريانه های، پايشهریو اتوبوس رانیعمومينگ هایمعابر پارکهیناح

سات یموجود ، بنادر ، تاسيستگاه فرودگاههای، اين شهریو بيدرون شهريمسافربريانه هایمعابر ، پاشهر
نه هاکوچک و سردخاين شهریبينگ هایمترو ، پارکيمرکز

لو و سردخانه هایکاال فرودگاه ، سیاصليهايانبارخارج از محدوده
ینظاميروهایموجود نيپادگان ها و آمادگاههاشهرینظام14
یباغ مسکونيو باغات واحدهايکشاورزين هایزممحلهيباغات و کشاورز15

تملک يم هایر ، اماکن متبرکه و حریادبود، آرامگاه مشاهیي، موزه ها ،بناهایخیتارياماکن و محوطه هاشهریخیتار16
شده آنان

.ابدییم) ر از پارك یغ( سبز دست کاشت يو فضایعیطبيکه جهت جنگلهایسطوحشهریعیطب17

وين شهریبيتملک راه آهن هایم قانونیلها و راه حریرها، مسیرودخانه ها، تاالبها، آبگیم قانونیحرشهرمیحر18
آب و برق و گاز و نفت و فاضالبییربنایسات زیتاس

يـ گردشگریحیتفر19
يژه پارکهایویحیتفرير و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازیهتل ، مسافرخانه ، مهمانپذشهر

....و یساحليو پالژهايجهانگرديو اردوگاههایجنگل
خارج از محدوده 

باغ وحششهر
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٢٧

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

يمات شهریک سطوح تقسیبه تفکيشهريهايمجاز کاربريعملکردها):1(شماره دامه جدول ا

فیتعراسیمقينوع کاربرفیرد

یصنعت20

الف يگروهها
مصوبه شماره 

-ت64677
ات یه26/12/78
ران با اصالحات یمد

آنيبعد

:ییغذا
خشکبار بدون شستشويه و بسته بندیته-1

شستشوخرما بدون يبسته بند-2
تن در سال3000ره تا یر و غیشکر پنید آب نبات و پولکیواحد تول-3

)يزینبات ر( نبات يدیواحد تول-4
تن در سال300د گز و سوهان تا یواحد تول-5

ه جاتینمک و ادويواحد بسته بند-6
يچايواحد بسته بند-7
قهوهيواحد بسته بند-8

تن در سال به روش نم زدن و بدون روش پخت300د قند حبه و کله تا یواحد تول-9
عسليواحد بسته بند-10

تن در سال1000تا ید بستنیتول-11
تن در سال300و نان تا ینیرید شیتول-12

تن در سال300د آرد گندم و جو تا یاب و تولیآس-13
تن در سال100ات تا یر لبنیکره و سايواحد بسته بند-14

تن در سال300ت و شکالت تا یکوسید بیتول-15
تن در سال300تا يواحد رشته بر-16

تن در سال300تا يسازیواحد ماکارون-17
)عسل يمخصوص کندو( د آج موم یواحد تول-18

وه جاتیجات و میسبزيواحد بسته بند-19
.)ابندیاستقرار یستیبايدرون شهریصرفاً در مناطق صنعت( خ ید یواحد تول-20

ینان بستيدیواحدتول-21
گالبيواحد بسته بند-22

یاهیات گیعرقيواحد بسته بند-23
و شستشويات بوجاریجو بدون عمليواحد بسته بند-24

يحبوبات بدون بوجارينگ و بسته بندیواحد سورت-25
ت آردیفید، بهبود دهنده کیواحد تول-26

ابیو آسيات بوجاریماده بودن عملکودکان آرد غالت آیید غذایواحد تول-27
:ینساج

و دست بافتهایدستیو نمدمالیلوبافی، زیبافیقاليواحدها-1
ینیه موکت و فرش ماشیحاشيرازه دوزیش-2

)تن در سال 100با حداکثر ( حداکثر سه دستگاه یجوراب باف-3
)تن در سال 100ا حداکثر ی( دستگاه ، کنن و راشل حداکثر تا سه ی، گردبافیکو بافیو تریکشباف-4

دست، انواع لباس و پوشاك در سال3000د لباس و پوشاك حداکثر یواحد تول-5
طان، انواع نوار و روبانی، قيریگی، تور ماهیا کنفیید طناب نخیتول-6

شهیااستفاده از پشم شییلحاف و تشک و بالش بدون خط حالجیواحد دوزندگ-7
)ره یلک و غیمانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ س( یروش دستیه چاپواحد پارچ-8

)ير موتوریغ( یدستیپارچه باف-9
)یصنعتيله نفت سوز و نوارهاید فتیواحد تول-10

نیاف پروپلیدالیواحد تول-11
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٢٨

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

:چرم
ر آنیو نظایف، دستکش ، جلد چرمیل کیاز قبید مصنوعات سراجیواحد تول-1

شدهین و موارد مشابه از پوست دباغی، پوستیل کاله پوستی، از قبید مصنوعات پوستیتولواحد-2
جفت در سال90000کفش حداکثر تا یید بستایواحد تول-3

جفت در سال90000حداکثر ینید کفش ماشیواحدتول-4
با استفاده از چرمیمصنوعيواحد مونتاژ دست و پا-5

با استفاده از چرميتوپدواحد مونتاژ لوازم ار-6

:يسلولز
و کارتن از ورق آمادهیید جعبه مقوایواحد تول-1
د پاکت خوار و بار و مراسالت مشابه آنیواحدتول-2
از کاغذ آماده و چاپ شدهيواریه کاغذ دیواحد ته-3

د کاغذ و دفتر از کاغذ آمادهیواحد تول-4
از ورق آمادهییمقواوير کاغذید لوازم التحریواحد تول-5

سادهيو چاپخانه هایواحد صحاف-6
يد مصنوعات چوب پنبه ایواحد تول-7
يبدون انوارسازیو خراطيواحد نجار-8

مترمکعب چوب در سال بدون رنگ200تا یر مصنوعات چوبیو سايواحد مبل ساز-9
تفاده از ورق آمادها اسیهوا و يلترهایاز جمله فيکاغذيلترهاید انواع فیتول-10

ر مصنوعات مشابه از ورق آمادهیو ساییمقوایچید انواع دوك و لوله طاقه پیواحد تول-11
یاهیاف گیاز الیر و سبد بافیو حصید محصوالت ساخته شده از نیتول-12

دستمال و محصوالت مشابه بااستفاده از کاغذ آمادهيواحد بسته بند-13
لون بااستفاده از روکش آمادهیسباندن روکش ناو چيواحد پرس کار-14

دستگاه در سال200و بلم تا یچوبيق هاید قایواحد تول-15
ل از کاغذ آمادهیه کاربن و استنسیواحد ته-16
آمادهيد کالسور و زونکن از مقوایواحد تول-17

:يفلز
انواع فلزاتیواحد قلمزن-1

حداکثر تا سه دستگاه تراشيو آبکاريخته گریبدون ريقالب سازويو قطعه سازيواحد تراشکار-2
)يدرون شهریصرفا در مناطق صنعت( یمینیو آلومید درب و پنجره آهنیواحد تول-3

)يدرون شهریصرفاً در مناطق صنعت(يد کانال کولر ، لوله بخاریواحد تول-4
اشو مونتاژ حداکثر تا سه دستگاه تریطراحيواحدها-5

تن در سال صرفاً مناطق 100ک دستگاه خم کن حداکثر یم از ورق آماده با ینید ظروف آلومیتولیواحد صنعت-6
يداخل شهریصنعت

ر ازقطعات آمادهیزات گرد و غبار گیواحدمونتاژ تجه-7
)يلنگ فشار قویشيبه دو انتهايپرس بست فلز( ک یدرولید اتصاالت هیواحد تول-8

لیو مونتاژ کولر اتومبیحواحد طرا-9
و مونتاژ کاربراتور گاز سوزیواحد طراح-10

د ترموستاتیواحد تول-11

:ير فلزیغیکان
بدون کوره ذوبيشه اید مصنوعات شیواحد تول-1

بدون کورهیشگاهیشه آزماینه ، پوکه آمپول ، شیید آیواحد تول-2
)یع دستیصنا( یسنگینید مصنوعات تزئیواحد تول-3

يد پودر جوشکاریواحد تول-4
:ییایمیش
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مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

د آب مقطریواحد تول-1
)با استفاده از رول آماده ( لکس و سلوفان یلون و ناید نایواحدتول-2

ییواحد صرفاً برش اسکاچ ظرفشو-3
و مونتاژ نت ترمزیواحد طراح-4

:یو بهداشتیشی، آراییدارو
)ون یفرموالس( یشیو آراید مواد بهداشتیواحد تول-1

پودر ازاله مويواحد اختالط و بسته بند-2
ژنهید قرص و پودر اکسیواحدتول-3

ژنیو پودر بلوندر اکسیو صنعتیدان، کرم بهداشتید اکسیواحد تول-4
یعیو طبییایمید از مواد شید اسانس، تنطور، الکالوئیواحد تول-5

کیوتیبید هورمون و آنتیواحد تول-6
:ک یبرق و الکترون

)ر زنگ اخبار و دربازکن ینظ( کوچک به صورت مونتاژ ید لوازم برقیواحد تول-1
و لوستر ، از قطعات آمادهيون بدون آبکاریزید آنتن تلویواحد تول-2

ات تر یعملويات کوره اینکه عملیبه صورت مونتاژ مشروط بر ایکیو الکترونید لوازم برقیو تولیواحد طراح-3
.نداشته باشد

کی، قطعات الکترونیو آموزشیشگاهی، آزماید لوازم پزشکیواحد تول-4
رهیستور و مقاومت و غید ترانزیواحد تول-5

يبدون آبکاریشگاهیر لوازم آزماید انکوباتور و سایواحد تول-6
د انواع ساعتیواحد تول-7

ر به صورت مونتاژیفایر بلندگو و آمپلیت کننده صوت نظید تقویو تولیواحد طراح-8
يریو تصویون و لوازم صوتیو و تلوزید رادیواحد تول-9

يو بصریعالمت دهنده سمعیبرقيد دستگاههایواحد تول-10
مراکز تلفنیمخابراتيستم هاید سیواحد تول-11

)یکیق الکترونیو لوازم دقيوتر ، لوازم اداریکامپ( یکید لوازم الکترونیواحد تول-12
ولتاژ و فرکانسيد کنترل هایواحد تول-13

د آفتاماتیواحد تول-14
کرو کنترلید مودم و میواحد تول-15

مریو مونتاژ تایواحد طراح-16
يوتریکامپيد کارت و بردهایواحد تول-17

:يکشاورز
)یاز امکان مسکونت فاصلهیفاقد محدود4ف یتا رد( و پرورش ملکه يواحد زنبوردار-1

قطعه100تا ینتیواحد پرورش پرندگان ز-2
شمیواحد پرورش کرم ابر-3
ینتیزیواحد پرورش ماه-4

یشگاه دامپزشکیآزما-5
:ين سازیماش

د و بست و ابزار قالب ، مدلیکچر ، قالب قطعات استاندارد، قالب قی، فيخته گریدرجه ر( واحد قالب و مدل -1
)ه یزات تصفی، کف کش ، لجن کش و تجهیاگرامیديپمپها( زات شبکه آب و فاضالب یتجهواحد-2

ل ی، باالتراك ، جرثقیآسانسور و قطعات آسانسور ، پله برق( یکیزات حمل و نقل مکانین آالت و تجهیواحد ماش-3
)ل یجرثق... .، جک پالت باالبر و قطعات مربوطه، نوار نقاله و یونیل پشت کامی، جرثقیسقف

مواد يو گاراژیو مصرفیصنعتي، آب ، کمپرسورهایوم آتش نشانیخالء وکيپمپها( واحد پمپ و کمپرسور -4
)يباديفله و تلمبه ها
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٣٠

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

يدر هر حوزه کاربریضوابط و مقررات ساختمان- 4

در هر حوزه و احداث بنا سطح اشغال، تراکم وک، نحوه استقرار،یتفکاستفاده هاي مجاز، -1- 4

يکاربر

کاربرييپهنههردرمجازهاياستفادهبهمربوطمقررات- 1- 4-1

)خدماتوسکونتپهنهای(مسکونیمنطقه-1- 1- 4-1

از آنجا که عملکرد مسکونی در مجاورت خود به فضاهاي خدماتی . ها مسکونی استعملکرد اصلی این زمین

توانند بعد از رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر آن عملکرد ه مسکونی مینیاز دارد، عملکردهاي دیگري نیز در منطق

.ایجاد شوند

دائر کردن دفتر وکالت و مطب، اسناد 17/5/1352قانون شهرداري مصوب 55ماده 24بر اساس تبصره 

ري محسوب رسمی و ازدواج، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون، استفاده تجا

.تواند در منطقه کاربري مسکونی ایجاد گرددشود و مینمی

بینی شده در هاي پایه پیشاستفاده مجاز این منطقه با حفظ ضوابط و مقررات هر عملکرد و بر اساس تراکم

:ضوابط و مقررات ساختمانی عبارتند از

ات شخصی مانند آرایشگاه، دوزندگیخدم

شی و تأمین مایحتاج روزانه مانند خوار و بار فروشی، لبنیاتی، نانوایی، فروخدمات تجاري در حد خرده

بري، خشکشویی و شیشهفروشیقصابی، میوه

ودکستان، دبستان، مدرسه راهنماییخدمات آموزشی مانند مهدکودك، ک

 مطب پزشک، تزریقات و داروخانهخدمات درمانی مانند

هاي عمومیرهاي سبز عمومی و پاركگذاي و یا صورت پارك محلهفضاي سبز عمومی به

در مقیاس محله(هاي بازي روباز هاي ورزشی و محلخدمات ورزشی مانند زمین(

کشی و خدمات تأسیساتینگی و لولهخدمات واحدهاي مسکونی مانند تعمیرات لوازم کوچک خا

پارکینگ عمومی
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٣١

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

مراکز بهداشتی مانند حمام عمومی

،ايکوچک نمایش و مساجد کوچک محلههاي خانه و سالنقرائتمراکز فرهنگی شامل کتابخانه

ي مانند پست ترانسفورماتورتأسیسات و تجهیزات شهر

نظارت وزارت کار و امور اجتماعیاي تحتاحداث یا تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه

ی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورشهاي آمادگی کنکور و زبان خارجآموزشگاه

أیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیشر مورد تدفاتر ن

هاي خیاطی و گلدوزي، بافندگی، آموزشگاه آرایش خواهران با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی آموزشگاه

یت مقررات و پرداخت حقوق شهرداريبا رعا

می تنها دفاتر مطبوعاتی مشروط به تأیید مناسبت محل براي این محل توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسال

راي دارندگان پروانه رسمی انتشارب

ن تحت نظارت وزارت آموزش و پرورشهاي آزاد هنري تا سطح دبیرستاآموزشگاه

سازي، سفالگري، هاي آزاد هنري نظیر موسیقی، خوشنویسی، هنرهاي تجسمی، مجسمهآموزشگاه

و ارشاد اسالمی به نام صاحب امتیاز سازي و نظایر آن مبتنی بر صدور مجوز وزارت فرهنگ دستی، فیلمصنایع

مؤسسه، مشروط به عدم ایجاد مزاحمت محیطی و ترافیکی و همچنین رعایت ضوابط و مقررات و پرداخت حقوق 

شهرداري

.الزامی استرعایت ضوابط و مقررات ویژه هر کاربري براي هر یک از عملکردهاي مجاز فوق،: 1تبصره 

د سازمان ذیربط یاز نظر فنی و ایمنی، باید مورد تأئت و تجهیزات شهري،احداث واحدهاي تأسیسا:2تبصره 

.آن باشد

آموزشیمنطقه-2- 1- 4-1

بینی استفاده از اراضی خدمات آموزشی به منظور احداث واحدهاي آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات پیش

هاي ورزشی مربوط به آموزش و حداث زمینا. هاي ادارات ذیربط خواهد بودشده و همچنین معیارها و دستورالعمل
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٣٢

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

آموزي و تأسیساتی که متعلق به همچنین در این اراضی احداث خوابگاه دانش. پرورش در این اراضی بالمانع است

.داند، بالمانع استرا مناسب میآن وزارتخانه آنوزارت آموزش و پرورش است و

هاي تقویتی و واحدهاي هاي خارجی، کالسزبانهاي آموزشی کالس: واحدهاي آموزشی غیررسمی شامل

صورت عملکرد مختلط با کاربري آموزشی تا التحریر فروشی و نظایر آن نیز بهتجاري همچون کتابفروشی، لوازم

.مجاز استدرصد زیربناي آن،10حداکثر 

جهت صدور پروانه الذکر، تأییدیه اداره آموزش و پرورش، براي هر یک از موارد استفاده فوق:1تبصره 

.ساختمانی و پروانه کسب الزامی است

یانتظامواداريمنطقه- 3- 1- 4-1

صورت ارائه خدمات غیر تولیدي در اختیار مردم ها که بههاي خدماتی ادارات، نهادها و سازمانکلیه فعالیت

.شهرهایانتظاميت هایگیرد به همراه فعالقرار می

رسمی، دفاتر ازدواج و طالق، دفاتر پست، ادارات آموزش و پرورش، ثبت اسناد، شهرداري نواحی، دفاتر اسناد 

به همراه ...  ها، ادارات کل، اوقاف، ادارات آب و برق، تأمین اجتماعی وثبت احوال، فرمانداري، مخابرات، سازمان

در این ... ره انتظامی، آگاهی وهاي راهنمایی و رانندگی، اداج و سپاه پاسداران، کیوسکیبسيهاها، ساختمانکالنتري

: هاي زیر نیز در این منطقه مجازندعالوه بر موارد فوق کاربري. بخش قرار دارند

ها و واحدهاي تولیدي، دفتر وکالت، دفتر واحدهاي اداري خصوصی نظیر، دفتر مرکزي و اداري شرکت- 

ها، دفتر ها و انجمنیوتري و حسابداري، دفتر کانونمهندسان مشاور و پیمانکاران، دفتر بیمه، دفتر ارائه خدمات کامپ

؛...هاي غیر دولتی وسازمان

نشانی؛واحدهاي تأسیسات و تجهیزات شهري مانند پست برق، پست امداد آب، فاضالب و برق، ایستگاه آتش- 

مورد ) ازاداري با سایر عملکردهاي مج(صورت عملکرد مختلط تواند بهاراضی کاربري اداري می:1تبصره 

ت در طبقات یب اولویتجاري، واحدهاي عملکرد تجاري به ترت- در حالت عملکرد مختلط اداري. استفاده قرار گیرد

.ر همکف باید مستقر شوندیهمکف، اول و ز
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٣٣

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

50نباید از ضمن طرح و تصویب در مراجع قانونی و ذیربط حداکثر زیربناي عملکردهاي غیراداري :2تبصره 

.ي ساختمان بیشتر باشددرصد کل زیربنا

.باشداستقرار عملکرد مسکونی در اراضی کاربري اداري مجاز نمی:3تبصره 

درمانیمنطقه-4- 1- 4-1

م خانواده، درمانگاهها،یمراکز بهداشت و تنظ(استفاده از اراضی درمانی براي ایجاد واحدهاي درمانی 

شهر، یاصليمارستانهایتخت و مراکز اورژانس، ب64ر از کمتيمارستانهایک ها، مراکز انتقال خون ، بینیکلیپل

ن و جانبازان و یسرپرست و سالمندان، معلولیکودکان بيو مراکز نگهداریمارستانها، مراکز توانبخشیشگاهها، تیزا

.در نظر گرفته شده است) یدامپزشکيدرمانگاهها

:باشدپذیر میهاي زیر امکانش گفته کاربريهاي درمانی پیهمچنین در این اراضی عالوه بر احداث کاربري

فضاي سبز-

فضاي ورزشی روباز-

نند پست ترانسفورماتور و منبع آبتأسیسات و تجهیزات شهري ما-

حمام عمومی-

؛...آزمایشگاه، داروخانه، فیزیوتراپی، مطب، تزریقات و: خدماتی وابسته به درمان نظیر-واحدهاي تجاري-

هاي عمومی اقامتگاه: بسته به آن مرتبط با کادر پزشکی بیمارستان نظیرفضاهاي مسکونی و خدمات وا-

.مجاز است تائید مراجع قانونی مشروط به کارکنان

)یانتفاعریغویانتفاع(یخدماتـيتجارمنطقه-5- 1- 4-1

مجاز هاي کاربري. بینی شده استاستفاده از این اراضی به منظور احداث واحدهاي تجاري و خدماتی پیش-

بار فروشی، لبنیات، نانوایی، ودر این پهنه، خدمات تجاري اعم از خرده فروشی و تأمین مایحتاج روزانه نظیر خوار

؛...قصابی، میوه فروشی، خرده فروشی و
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٣٤

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

بار؛هاي بزرگ، مراکز عمده فروشی میادین میوه و ترهعمده فروشی نظیر بازار شهري، فروشگاه-

اه و دوزندگی؛خدمات شخصی مانند آرایشگ-

خدمات درمانی و بهداشتی مانند مطب پزشک، داروخانه، تزریقات و ساختمان پزشکان؛-

خانه، هتل، اغذیه فروشی، چلوکبابی و مراکز عرضه غذا؛خدمات پذیرایی نظیر رستوران و چاي-

ایل خدمات کارگاهی کوچک تعمیراتی مانند پنچرگیري، تعویض روغن، تعمیر لوازم خانگی، تعمیر وس-

؛...الکتریکی، تعمیر وسایل گرمایش و سرمایش و

؛...هاي گاز وتأسیسات و تجهیزات شهري مانند پست برق، مخابرات، ایستگاه-

هاي بدنسازي، بیلیارد، هاي بازي روباز و سرپوشیده مانند سالنهاي ورزشی و محلمراکز ورزشی مانند زمین-

؛...سونا، استخر و

هاي هنري، مساجد کوچک خانه، آموزشگاهل کتابفروشی، کتابخانه، قرائتمذهبی شام-مراکز فرهنگی-

هاي تئاتر و سینما؛فرهنگسرا، سالن...) اي، مراکز نمایشگاهی و گل و گیاه، کتاب ومحله

هاي ها، دفاتر پست، ناحیه انتظامی، دفاتر مهندسی و وکالت، فعالیتتجاري نظیر شعب بانک-خدمات اداري-

نقل؛ومه، حملبازرگانی، بی

هاي کودك؛اي و بازيهاي محلهفضاي سبز در مقیاس بوستان-

پارکینگ عمومی-

يتجار-مسکونیمختلطمنطقه -6- 1- 4-1

در طرح جامع با توجه به شناور بودن تجاري امکان ایجاد این کاربري در کلیه معابر استفاده از این اراضی 

ق یتدقیلیدر طرح تفصي با رعایت سایر ضوابط بالمانع می باشد که شریانی مشخص شده در شبکه معابر پیشنهاد

:ن حال کاربري مجاز در این پهنه عالوه بر مسکونی عبارتند ازیبا اید وخواهد گرد

خدمات شخصی مانند آرایشگاه و دوزندگی.

خدمات درمانی و بهداشتی مانند مطب پزشک، داروخانه، تزریقات و ساختمان پزشکان.
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ها، دفاتر پست، ناحیه انتظامیتجاري، شعب بانک- اداريخدمات.

فضاي سبز.

رهیخانه، هتل، رستوران، اغذیه فروشی، چلوکبابی و غخدمات گردشگري و پذیرایی مانند قهوه.

هاي کوچک تعمیراتی مانند پنچرگیري، تعویض روغن، تعمیر لوازم خانگی، تعمیر و نگهداریوسایل کارگاه

.ش، تعمیر وسایل الکتریکیو سرمایگرمایش

هاي هنري؛سالن تئاتر، کتابخانه، سینما، فرهنگسرا، آموزشگاه: خدمات فرهنگی مانند

هاي گاز و غیره؛هاي برق، مخابرات، ایستگاهتأسیسات و تجهیزات شهري مانند پست

پارکینگ عمومی

سبزفضايوپاركمنطقه-7- 1- 4-1

:گرددیر استفاده میهاي زها براي کاربرياز این زمین

هاي آب، حریم خطوط ها و کانالها، نهرها، رودخانهاي یا نواري به ویژه در حریم مسیلفضاي سبز حاشیه

.هاي تأسیساتی مانند آب، نفت و گازبرق فشار قوي و حریم لوله

هاي کودكها و پاركفضاهاي تفریحی و بازي بچه.

:کاربري بالمانع استهاي زیر از اراضی این همچنین استفاده

کتابخانه و چایخانه و فرهنگسرا؛،)در هواي آزاد(ها مانند سینما و تئاتر تأسیسات وابسته به پارك

ها و تأسیسات ورزشی کوچک سربازنزمی.

تأسیسات و تجهیزات شهري مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور، ایستگاه گاز.

اي تابعه فضاي سبز مانند کتابخانه عمومی و کتابفروشی، مسجد، برداري از فضاهاحداث و بهره:1تبصره 

فروشی، اماکن فرهنگی و اجتماعی مانند فرهنگسرا و انجمن قلم، نمایشگاه و موزه، رستوران و چایخانه، گلخانه و گل

اداري پارك، هاي هاي هنري، ساختمانهاي ورزشی روباز، سالن تئاتر و سینما، آتلیهفضاهاي تفریحی کودکان، زمین

ها و نیز تأسیسات مربوط به اداره پارك و فضاي سبز فروش روزنامه و مجله و نظایر آنهاي بهداشتی، کیوسکسرویس
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٣٦

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

:در اراضی این کاربري به شرط رعایت موارد زیر مجاز است) با اولویت(

حداث بنا براي به سطح مجاز ا) عمومی و پارك(درصد سطح فضاي سبز پیشنهادي 10استفاده از حداکثر -

.سایر عملکردهاي مجاز مورد اشاره

به عنوان سطح مجاز احداث ) عمومی و پارك(درصد سطح فضاي سبز پیشنهادي 20استفاده از حداکثر -

.هاي ورزشی روباززمین

با (هاي این عملکردها با ضوابط و مقررات طراحی فضاي سبز مورد نظر عدم مغایرت سازه و نماي ساختمان-

.)هاي سبک و قابل انتقالازهسالویت

برداري از فضاهاي تابعه کاربري گردشگري مانند واحدهاي پذیرایی و اقامتی، احداث و بهره:2تبصره 

.ها و فضاهاي مشابه در پهنه کاربري سبز گردشگري مجاز استها، هتلها، تاالرها، مسافرخانهرستوران

هاي خرید بزرگ و ها، فروشگاهعه کاربري تجاري مانند مغازهبرداري از فضاهاي تاباحداث و بهره:3تبصره 

.فضاهاي طراحی شده باز دستفروشی و کلیه واحدهاي تجاري مقیاس منطقه مجاز است

ورزشیمنطقه-8- 1- 4-1

ها و تأسیسات ورزشی شامل استادیوم، استخرهاي سرباز و استفاده از این اراضی به منظور احداث زمین

بوده و ایجاد تأسیسات وابسته ... سواري وهاي ورزشی، مانژهاي اسبهاي چند منظوره ورزشی، باشگاهپوشیده، سالن

هاي بدنسازي و نیز خدمات وابسته به هاي رزمی، سالنهاي ورزشی سرپوشیده، ورزشبه فضاهاي ورزشی مانند سالن

برداري از خدمات وابسته به کاربري ورزشی همچنین احداث و بهره. ها مانند چایخانه و فضاي سبز بالمانع استآن

بالمانع و عدم تفکیکتائید مراجع قانونی مشروط به واحدهاي اداري، واحدهاي تجاري، واحدهاي پذیرایی: نظیر

.است

يهنرفرهنگیمنطقه-9- 1- 4-1

هاي ، محوطهاستفاده از این اراضی به منظور احداث مراکز فرهنگی و یا تفریحی از قبیل کتابخانه کودکان

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



٣٧

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

و نیز 2هاي درجه هاي تفریحات سالم، کتابخانههاي سینما و تئاتر، باشگاهها، سالن اجتماعات، سالنبازي بچه

.باشدمی... ها، فرهنگسراها وهاي بزرگ، انجمنکتابخانه

یخیتارراثیممنطقه - 10- 1- 4-1

و یراث فرهنگیطبق استعالم از سازمان مشدهيم درجه بندیت حرایبا رعاین اراضیبه منظور حفاظت از ا

هاي ها و نمایشگاهآموزشگاهفرهنگسرا، بخشی بناهاي تاریخی، عملکردهاي دیگري ازجمله ایجاد کتابخانه،جهت روان

البته مشروط بر آنکه عملکرد جدید موردتأیید . شوددر مجاورت این اماکن پیشنهاد می... هنري، پذیرایی، چاپخانه و

.برسدمراجع ذیصالح و قانونی ن میراث فرهنگی بوده و به تصویب سازما

مذهبیمنطقه - 11- 1- 4-1

.بینی شده استها پیشاین اراضی براي احداث مصلی، مسجد، حسینیه، تکیه و اماکن مذهبی اقلیت

يگردشگریحیتفرمنطقه - 12- 1- 4-1

:واحدهاي عملکردي زیر مجاز استبرداري ازاستفاده از اراضی این کاربري براي احداث و بهره

فروشی فروشی، کبابی، رستوران، چلوکبابی، سالن غذاخوري، آبمیوهخانه، اغذیهواحدهاي پذیرایی مانند قهوه-

؛..و

...هاي میهمانی وو عروسی، سالنهاي عقدواحدهاي پذیرایی مانند سالن-

...ارتمان وآپ- مانسرا، هتل، هتلواحدهاي اقامتی مانند مسافرخانه، مه-

احداث شهربازي، پارك جنگلی و اردوگاه هاي جهانگردي-

مشمول ضوابط و ) مثالً رستوران، هتل(وجود عملکردهاي پذیرایی در داخل واحدهاي اقامتی :1تبصره 

.شودمقررات کاربري تجاري می

.تغییر کاربري عملکرد واحدهاي اقامتی ممنوع است:2تبصره 
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٣٨

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

عملکرد مختلط در اراضی واحدهاي پذیرایی، عملکرد پذیرایی باید در طبقه در صورت وجود :3تبصره 

.همکف یا اول و سایر عملکردها در طبقات دیگر باشد

)الفگروه(یصنعتمنطقه -13- 1- 4-1

در . هاي کوچک و غیر مزاحم تولیدي و تعمیراتی بالمانع استاستفاده از این اراضی به منظور احداث کارگاه

ها و صنایع قابل ها الزم است مفاد دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست در مورد کارگاهع کارگاهمورد موضو

.احداث در محدوده قانونی شهرها رعایت گردد

هاي سازي، صافکاري و نقاشی اتومبیل، کارگاههاي در و پنجرههاي مزاحم شهري نظیر کارگاهتمامی کارگاه

صورت متمرکز گري، مصالح فروشی و آهن فروشی و سایر مشاغل مشابه بهري و ریختهسازي، تراشکانجاري، کابینت

بینی واحدهاي الزم به یادآوري است هنگام احداث مجتمع مذکور، پیش. خارج از محدوده شهر باید مشخص گردد

ردهاي فوق موارد عالوه بر عملک. درمانی، مذهبی، تجاري، تأسیسات و تجهیزات، فضاي سبز و پارکینگ الزامی است

:تواند در این اراضی احداث شوندزیر نیز می

د سوختی مانند پمپ بنزینمراکز توزیع موا-

ترانسفورماتور، تأسیسات برق و آبتأسیسات و تجهیزات شهري مانند منبع آب، پست -

پایانه-

هاشی و نظایر آنفرودکی، اغذیههاي لوازم یواحدهاي تجاري مرتبط با کاربري کارگاهی مانند فروشگاه-

واحدهاي تأسیسات و تجهیزات شهري مورد نیاز مجموعه کارگاهی پیشنهاد شده مانند پست ترانسفورماتور، -

...نشانی، منبع آب وایستگاه آتش

يانبارداروونقلحملکاربريدارايهايزمین- 14- 1- 4-1

بوس ظیر پایانه اصلی اتوبوس شهري، مینیونقل ناستفاده از این اراضی به منظور کاربري شبکه معابر و حمل

.بینی شده استپیشين انبارداریو همچن... هاي سواري خط ویژه، پارکینگ وشهري، ایستگاه
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٣٩

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

:ها بالمانع استعالوه بر عملکرد فوق احداث موارد زیر در این زمین

نند منبع آب و پست ترانسفورماتورتأسیسات و تجهزات شهري ما
فنی و سرویس وسایط نقلیهي خدمات گاراژها
 پارکینگ عمومی(توقفگاه(
گیريمرکز سوخت

شهريتجهیزاتوتأسیساتمنطقه -15- 1- 4-1

نشانی، محل ، آتشتهاي برق، آب، گاز، مخابرااستفاده از این اراضی به منظور احداث تأسیسات شبکه

:آوري زباله، و نیز موارد زیر بالمانع استجمع

هاي توزیع سوختپ بنزین و جایگاهپم- فضاي سبز - 

بوس شهري، سواري خط ویژهس، مینیهاي اتوبوایستگاه- کارواش - 

هاي برقنیروگاه- رسانی و مراکز امداديبزرگ خدماتهاي ایستگاه- 

و هاي آب، برق، گاز، پست و مخابراتهاي اداري مربوط به سازمانبرداري از ساختماناحداث و بهره: 1تبصره 

.هاي ذیربط در اراضی این کاربري مجاز استفاضالب و سایر سازمان

ها در خانه، فاضالب و نظایر آنبرداري گورستان، کشتارگاه، محل دفن زباله، تصفیهاحداث و بهره: 2تبصره 

.اراضی این کاربري در داخل محدوده شهر ممنوع است

راضی این کاربري مطابق ضوابط و مقررات فنی وزارت نفت برداري از پمپ بنزین در ااحداث و بهره: 3تبصره 

.مجاز است

با رعایت ضوابط و مقررات فنی و ... استقرار تأسیسات و تجهیزات مربوط به آب و برق و گاز و تلفن و: 4تبصره 

.تأیید شهرداري باید همراه باشد

يفناوروقاتیتحق،یعالآموزشمنطقه -16- 1- 4-1

به عبارتی دیگر تمامی مراکز . بینی شده استاضی به منظور کاربري آموزش عالی پیشاستفاده از این ار

آموزشی که ادامه تحصیل در آن نیاز به در دست داشتن مدرك پایان تحصیالت متوسطه داشته و تحت پوشش 
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٤٠

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

یا سایر آوري، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی ووزارت علوم تحقیقات و فن

موارد مجاز استفاده از زمین با کاربري آموزش عالی . مؤسسات ارائه کننده آموزش عالی باشد، در این منطقه قرار دارد

:شامل موارد زیر است

وابسته به مرکز آموزش... برداري از واحدهاي تحقیقاتی، پژوهشی، کارگاهی واحداث و بهره-

...ه علمیه وکز تربیت معلم، مدرساي، مرحرفه-فنی

وابسته به مراکز آموزش عالی... وبرداري از واحدهاي تحقیقاتی، پژوهشی، کارگاهی احداث و بهره-

جویی وابسته به مراکز آموزش عالیهاي دانشبرداري از خوابگاهاحداث و بهره-

داري وابسته به مراکز آموزش عالیهاي ابرداري از ساختماناحداث و بهره-

:ها بالمانع استهاي گفته شده احداث مراکز آموزشی زیر نیز در این زمینعالوه بر عملکرد-

دانشگاهی و کار و دانشهاي پیشندبیرستا-

ايحرفهمراکز آموزش فنی-

یماحر-17- 1- 4-1

هاي شهري و فضاهاي باز استفاده از این اراضی به منظور فضاي سبز و گذراندن اوقات فراغت نظیر پارك

.ه رعایت مواد حریم قانونی بالمانع استتفریحی، مشروط ب

زمینتفکیکمقررات-1-2- 4

مسکونیاراضی-1- 2- 4-1

ن در یهمچن. باشدیمترمربع در وضع موجود م308ین مساحت قطعات مسکونیانگیالزم به ذکر است که م

.نظور شده استمترمربع بر حسب نوع تراکم م250مترمربع تا 150ک یز حداقل تفکیشهر نيضوابط طرح هاد

شهروندان نسبت به کاهش حداقل مساحت قطعات ير و تقاضایاخين در سالهایمت زمیش قیبا توجه به افزا

.گرددیمترمربع منظور م200ن حد نصاب در طرح جامعیایکیتفک
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٤١

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

:ضوابط تفکیک-الف

دسترسی داشته متر یا بیشتر 6هر یک از قطعات زمین تفکیک شده باید حداقل به یک گذرگاه با عرض -

. باشد

.مترمربع است200حداقل اندازه قطعات تفکیکی مسکونی در سطح شهر -

صدور پروانه ساختمانی براي قطعاتی که به اعتبار طرح هادي قبل تفکیک و سند و پروانه ساخت دریافت -

.ستطبق ضوابط طرح قبلی بالمانع اباشد ،ها کمتر ازحد نصاب فوق میاند ولی مساحت آننموده

نباشد، 2چنانچه مساحت قطعه زمین مضرب کاملی از حداقل تفکیک مجاز مندرج در جدول شماره -

کمتر از حد نصاب تفکیکی مجاز در آن منطقه باشد، % 10که حداکثر مانده در صورتیمساحت یکی از قطعات باقی

.تفکیک آن بالمانع است

توانند مساحت واقع شده در اضافه عرض دوربرگردان میگیرند به اندازه قطعاتی که در دوربرگردان قرار می-

.کمتر از حد نصاب تفکیک مربوطه باشند

.گرددحد نصاب تفکیک قطعات پس از رعایت برهاي اصالحی محاسبه می-

تفکیک اراضی به طور کلی باید به ترتیبی باشد که موجب از بین رفتن اشجار نگردد و ساخت و ساز در -

.پذیر شودب امکانا در کیفیت مطلوهآن

.المانع استتجمیع قطعات تا هر اندازه با رعایت شکل مناسب زمین و موقعیت اراضی مجاور ب-

.نباید بیشتر باشد 3به 1از نسبت عرض به طول هر قطعه مسکونی-

.هاي مسکونی غیر قابل تفکیک استمحوطه مشاع ساختمان-

را قطع هاي مختلف آنحمنوعه اعم از حریم و یا طرهایی که خط مرز محدوده شهر و یا نقاط مدر پالك-

باشد، تفکیک براساس ضوابط و مقررات شده و یا خارج از نقاط ممنوعه میکنند، براي قسمتی که داخل محدودهمی

.هاي همجوار بالمانع استهاي همجوار همان پالك یا پالكمربوط به کاربري

شهر، قطعات موجود و یا ساخته شده کوچکتر از حد نصاب چنانچه در داخل محدوده هر یک از محالت -

آن منطقه، شامل آن ... تفکیک آن منطقه باشد، ضوابط و مقررات ساختمانی شامل تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و
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٤٢

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.گرددقطعات نیز می

مترمربع کمتر شود و 75هاي مصوب شهري، اگر قطعه زمینی پس از اجراي طرح از در اجراي طرح-

و در . متر، ممنوع است و این اراضی باید با ملک مجاور تجمیع شوند 8چنین کلیه قطعات با عرض کمتر ازهم

.درصد است120مترمربع حداکثر تراکم مجاز 75مترمربع و بیشتر از 150قطعات با مساحت کمتر از 

ضوابط مربوط به تجمیع: ب 

سازي و بهسازي بافت فرسودة هسته مرکزي شهر و به منظور کاهش ریزدانگی بافت مسکونی و باالخص نو-

:باشدتشویق شهروندان به تجمیع قطعات، افزایش تراکم پایه قطعه حاصل از تجمیع به شرح زیر می

گردددرصد تراکم ساختمانی پایه به عنوان تشویق افزوده می10قطعه، 2به ازاي تجمیع -

گردد ی پایه افزوده میدرصد به تراکم ساختمان20قطعه، 3به ازاي تجمیع -

درصد به تراکم ساختمانی پایه افزوده 30قطعه، 4به ازاي تجمیع -

.درصد افزایش خواهد یافت100قطعه و بیشترتراکم ساختمانی پایه به 5به ازاي تجمیع -

.در صورت تجمیع قطعات انتهاي معابر، واگذاري معبر و تجمیع آن با قطعات مذکور مجاز است-

. ري بخشی از معبر است که در صورت تجمیع چهار قطعه آخر می تواند به قطعات ملحق شودبخش خاکست-

تجمیع و تفکیک براي اصالح معابر و شکل قطعات بالمانع است و حد مساحت قطعات می تواند با توجه به مساحت 

.تفکیکی هاي قبل از تجمیع، معین گردد

:ضوابط سطح اشغال و تراکم ساختمانی-ج

هاي همسان گیرند با توجه به ویژگیمقررات ساختمانی منفرد سازي قرارمیهایی که درقالب ضوابط وپالك

رد و مساحت قطعه یگیبه پالك مورد استفاده قرار میو با توجه به عرض شبکه معابر که جهت دسترسيبافت شهر

:شده است که عبارتست ازيمنطقه بند
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٤٣

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

رامیانطرح جامع شهر اکمک و تریتفکضوابط):2(شماره جدول

حداقل تفکیک
عرض معبرمسلحت قطعات

حداکثر سطح حداکثر طبقات 
اشغال

حداکثر 
تراکم

حداقل فضاي 
)مترمربع(باز

200

500-200
8<x120%60دو طبقه

25

61<x≤8180%60سه طبقه
61≥x*002*%60چهار طبقه

و بیشتر500
8<x120%60دو طبقه

61<x≤8180%60سه طبقه
61≥x240%60چهار طبقه

%.50کاهش حداکثر سطح اشغال تا مشروط به * 

تراکم ساختمانی--

.باشدمی2تراکم ساختمانی مجاز در مناطق مسکونی مطابق جدول شماره -

استفاده شود ها مشروط بر اینکه به منظور ورودي، پارکینگ، تأسیسات و انباريها و زیرزمینسطح پیلوت-

.شودبه عنوان بخشی از تراکم ساختمانی محسوب نمی

.گرددسطح زیر بنا محسوب میها جزءسطح نیم طبقه-

تراکم پایه عبارتست از حداقل تراکمی است که هر زمین می تواند با توجه به ویژگیهاي قطعه و معبر : تذکر -

. یین می گردددرصد تع60رامیانهمجوار بپذیرد، تراکم پایه در شهر 

: توضیحات -

تراکم ساختمانی مجاز براي امالکی که به واسطه تعریض معابر ، بخشی از آنها تعریض گردیده است ، بر -1

اساس مساحت زمین قبل از تعریض محاسبه می گردد ، لیکن سطح اشغال مجاز بر اساس مساحت زمین بعد از 

.رعایت برهاي اصالحی محاسبه و منظور می گردد 

بدیهی . درصد زیربناي هر واحد می باشد 20سطح زیربناي واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی حداکثر -2

مشاغل خانگی . است سطح زیربناي این واحدها مشمول پرداخت عوارض ویژه تجاري با توافق شهرداري خواهد شد 

. تی و موارد مشابهمانند مطب پزشک ، آرایشگاه ، دوزندگی ، تدریس خصوصی ، کارگاه صنایع دس

در مواردي که واحدهاي مربوط به مشاغل خانگی در حوزه اراضی مسکونی و به صورت مشترك احداث -3

می شود، بایستی فضاهاي مسکونی داراي دسترسی مستقیم به معابر بوده و همچنین در رابطه با فضاي باز قطعه 
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٤٤

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

. زمین باشد

در اجاره یکی از ادارات یا سازمانهاي دولتی یا مدارس غیر چنانچه ملکی در کاربري مسکونی –تبصره یک 

انتفاعی قرار داشته باشد پس از فسخ قرارداد و تخلیه ملک مذکور و ارائه مدارك الزم داراي کاربري مسکونی می 

. گردد 

ویژه مسکن مهرتراکم- 

. نظرگرفته شده استبینی شده در جنوب شهر جهت احداث مسکن مهر در این تراکم براي اراضی پیش

تفکیک و احداث بنا در این پهنه تراکمی تابع ضوابط مشخص شده از سوي وزارت راه و شهرسازي براي مسکن مهر 

.ربط برسدطرح اراضی مزبور از جمله ضوابط و مقررات آن، باید به تصویب مراجع قانونی ذي. باشدمی

يفناورواتقیتحقعالی،آموزشوآموزشیاراضیمنطقه -2- 2- 4-1

:حداقل اندازه قطعات آموزشی در مقاطع مختلف آموزشی به شرح زیر است

مهد کودك و کودکستان- 

هاي توسعه آتی و مترمربع در بخش750حداقل مساحت زمین براي استفاده مهدکودك و کودکستان برابر 

.مترمربع در بافت پر خواهد بود500

دبستان و راهنمایی- 

هاي توسعه آتی و مترمربع در بخش2000ین براي استفاده دبستان و راهنمایی برابر حداقل مساحت زم

.خواهد بودیمترمربع در بافت پر و فشرده مسکون1000

دبیرستان و هنرستان- 

مترمربع 3500هاي توسعه آتی و مترمربع در بخش4500حداقل مساحت زمین براي استفاده دبیرستان برابر 

.د بوددر بافت پر خواه

ايآموزش عالی و آموزش فنی و حرفه- 

اي تابع ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوري و هاي آموزش عالی و آموزش فنی و حرفهاستفاده
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٤٥

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

بایست حداقل معیار ممکن در تفکیک قطعات منطقه آموزش عالی و آموزش وزارت کار و امور اجتماعی بوده و می

.ضوابط و مقررات مربوطه رعایت گرددر یاي و سافنی و حرفه

ربط در خصوص احداث یذيه ضوابط و مقررات مربوط به سازمان هایت استانداردها و کلیرعا: 1تبصره

.باشدیمیالزامیآموزشيواحدها

درمانیاراضیمنطقه- 3- 2- 4-1

وزارت يارهایو معمطابق ضوابط یدر حد محالت و نواحیدرمانيکاربريبرانیداقل اندازه قطعه زمح

يهايکاربريبرانیدر هر صورت حداقل مساحت قطعه زم. خواهد بودیپزشکآموزشبهداشت و درمان و 

يهايکاربر.مترمربع است1000مترمربع و در سطوح باالتر 500محالتدر حدیستیو بهزیدرمان،یبهداشت

.باشندینمنیزمکیمشخص شده در طرح جامع مجاز به تفکیستیو بهزیدرمان

يتجار-مسکونیاراضی-4- 2- 4-1

حداقل مساحت تفکیک اراضی این منطقه براي استفاده مسکونی منطبق بر حد نصاب تفکیکی اراضی 

خدماتی، منطبق بر حد نصاب تفکیک کاربري تغییر - باشد و در صورت تغییر کاربري به تجاريمسکونی همجوار می

.باشدیافته مربوطه می

گردد که داراي کاربري تجاري در طبقه همکف و مسکونی در طبقات هایی میبري شامل ساختمانیاین کار

.گردندهاي اصلی احداث میفوقانی است و بیشتر در مجاورت شبکه

درصد سطح قطعه 20در این کاربري، احداث واحدهاي تجاري صرفاً در طبقه همکف، آن هم حداکثر با 

. متر بالمانع است12مالکیت در محورهاي بیش از 

تجاريخدماتاراضی-5- 2- 4-1

صورت خطی هاي آن بهگردد که واحداطالق مییخدمات-هاي تجاريبه آن دسته از فعالیت:خطییخدمات-تجاري
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٤٦

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

متر و حداقل 3با حداقل عرض مترمربع24واحد تجاري معادلین دسته حداقل تفکیک هراگیرند درشکل میطول یک معبردر

گرددمیتعیینمتر 6مق ع

صورت بهیخدمات-تجاريگردد که واحدهايضاهایی اطالق میهاي تجاري متمرکز به ففعالیت:متمرکزیخدمات-تجاري

گردند، هستند و در یک طبقه و یا بیشتر احداث می) متر12حداقل (روي هم در سطح پالك که داراي عمق کافی مجاور و یا روب
).نند آنپاساژ و ما(باشد می

با حداقل مترمربع12معادل یخدمات-ک هر واحد تجاريیمترمربع و حداقل تفک400ن یدر این دسته، حداقل تفکیک زم
).تواند از این حداقل، کمتر باشددر یک مجتمع مییخدمات-درصد واحدهاي تجاري5(گردد تعیین میمتر 3عرض 

تنها در يابا عملکرد فرامحله) ژ و مانند آنپاسا(متمرکز یخدمات-يصدور پروانه ساختمانی براي واحدهاي تجار:تبصره

.مجاز استيو شهريااستقرار خدمات برون محلهيمحورها

هاي مختلف تجاري، فرهنگی، گیرنده فعالیتشود که دربرکاربري مختلط به آن دسته از بناها گفته می:کاربري مختلط

توانند در یک طبقه و یا بیشتر در یک بنا متمرکز ها میک مجموعه احداث گردند این فعالیتصورت یباشد و به... ورزشی، اداري و
.باشدمتمرکز مییخدمات-حداقل تفکیک در این دسته همچون تجاري. گردند

.مجاز استيو شهرياستقرار خدمات برون محله ايمختلط تنها در محورهايصدور پروانه ساختمانی کاربر:تبصره

یانتظامـادارياراضی- 6- 2- 4-1

مترمربع در رده عملکرد شهر مجاز 600مترمربع در رده ناحیه و 400تفکیک اراضی براي مصارف اداري براساس حداقل 
صورت مجتمع و در کنار هم ایجاد شوند تا از فضاي باز بیشتر و شود که مراکز اداري بهدر این زمینه توصیه می. باشدمی

.برخوردار گردندتر دسترسی ساده
ها بر اساس مقیاس دیده شده است و تفکیک آنرامیانها و سطوح مورد نیاز در شهر اراضی انتظامی با توجه به سرانه

.باشدمترمربع به باال می1000عملکردي از حداقل 

سبزفضايوپاركاراضی- 7- 2- 4-1

حداقل مساحت زمین براي احداث پارك و فضاي . نیستها و فضاي سبز و تفریحی مجاز تفکیک اراضی مربوط به پارك
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٤٧

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

5000مترمربع و در سطح شهري برابر 2500مترمربع، در سطح ناحیه 1000گاه مربوط به آن در سطح محله سبز و تفریح
.گرددمترمربع  تعیین می

به مساحت رامیانهاي پر و ساخته شده شهر احداث فضاهاي سبز در مقیاس واحدهاي همسایگی در بخش: 1تبصره 
مترمربع 400مترمربع و در مناطق جدیداالحداث در هنگام تفکیک قطعات در اراضی با کاربري مسکونی به مساحت 200

.از تفکیک مذکور محسوب خواهد گردیدرامیانبدیهی است اختصاص کاربري فوق به عنوان سهم شهرداري . گرددپیشنهاد می
.سبز عمومی و پارك محدودیتی نداردشکل قطعه زمین فضاي : 2تبصره 

ورزشیاراضی-8- 2- 4-1

ه، حداقل مساحت یهاي ورزشی در سطح ناحبراي استفاده. تفکیک این اراضی به جز براي فضاي ورزشی مجاز نیست
ی در که اراضی مورد نیاز عملکرد ورزشضمن این. گرددمترمربع تعیین می3000مترمربع و در سطح شهر 1000زمین برابر 

بینی گردیده هاي مناسب پیشاي تا شهري با توجه به سرانه مورد نیاز در طرح جامع، در موقعیتسطوح مختلف محله
هاي ورزشی سطوح کمتري مورد تأیید قرار چنانچه براساس ضوابط سازمان تربیت بدنی و تأیید آن اداره براي برخی فعالیت.است

.باشدهاي کمتر مینحصراً براي آن کاربري قابل تفکیک به مساحتهاي داراي کاربري ورزشی مزمین. گیرد
هاي اي باشد که امکان استفاده از آن براي فعالیتگونهدر تفکیک اراضی ورزشی باید نسبت طول به عرض به:تبصره

.ورزشی مقدور باشد
یورزشيدر خصوص احداث واحدهاربط یذيه ضوابط و مقررات مربوط به سازمان هایت استانداردها و کلیرعا: 1تبصره

.باشدیمیالزام

يهنرـفرهنگیاراضی-9- 2- 4-1

اند، به جز براي استفاده از فضاهاي این هایی که در طرح کاربري زمین به این کاربري اختصاص یافتهتفکیک زمین

رت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد اساس الگوي وزاحداقل مساحت زمین براي احداث مراکز فرهنگی بر. ها مجاز نیستکاربري
مترمربع در مقیاس شهر براي کاربري فرهنگی کمتر 2500مترمربع در مقیاس ناحیه و 500که از حداقل مشروط بر این. بود

.نباشد
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٤٨

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

یفرهنگيربط در خصوص احداث واحدهایذيه ضوابط و مقررات مربوط به سازمان هایت استانداردها و کلیرعا: 1تبصره
.باشدیمیالزاميو هنر

مذهبیاراضی- 10- 2- 4-1

اند، به جز براي استفاده از فضاهاي این هایی که در طرح کاربري زمین به این کاربري اختصاص یافتهتفکیک زمین

. ها مجاز نیستکاربري

توریستی-تفریحی اراضی- 11- 2- 4-1

مترمربع 1000مترمربع و در مقیاس شهر 500ه حد نصاب تفکیک اراضی عملکرد اقامتی در این بخش در مقیاس ناحی

.است
براي عملکرد اقامتی ) اندکه پیشتر تفکیک شده(هاي فوق استفاده از اراضی داراي مساحت کمتر از حد نصاب: 1تبصره 

.تفکیک مجدد این اراضی ممنوع است. درصد بالمانع است180با حداکثر تراکم ساختمانی 
تواند در درون یک محله باشد و تنها در ه و شهر به هیچ وجه نمییري در مقیاس ناحهاي گردشگجانمایی کاربري

.مجاز استيو شهرياستقرار خدمات برون محله ايمحورها
منطبق بر ضوابط و یستیباين شهریت قوانیعالوه بر رعاتفریحی و توریستیرمجموعه یزيهايه کاربریکل:2تبصره 

مربوط به آن يت استانداردهایو رعایو سازمان فرهنگ و ارشاد اسالميو گردشگریع دستی،صنایراث فرهنگین سازمان میقوان

.باشدیم

)پارکینگو(يانبارداروونقلحملاراضی-12- 2- 4-1

آهن تابع ضوابط و مقررات راه و ترابري هاي اصلی همچون مسافربري بین شهري و راهاحداث و توسعه پایانه

در تفکیک اراضی . مترمربع خواهد بود1000و انبارها ینگ عمومیت تفکیک براي عملکرد پارکحداقل مساح. است

فوق باید ضوابط مربوط به معابر رعایت گردد و هر یک از واحدهاي مربوطه نیز از دسترسی کافی و مناسب به شبکه 

.برخوردار باشند) کنندهحداقل جمع و پخش(ارتباطی 
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یصنعتاراضی-13- 2- 4-1

مزاحمغیرعیصنااراضی-

بوده و در داخل محدوده شهر قرار دارد، تنها براي یبندي کاربري زمین، صنعتهایی که در پهنهتفکیک زمین

نیا. باشدیمترمربع م003برابر یکیحداقل اندازه قطعات تفک. شودتعیین میصنعتی گروه الفهاي ایجاد فعالیت

.ابدیتواند کاهش یممراجع ذي صالحبیبا تصوتیفعالبا توجه به نوع یطیحداقل در شرا

شهريتجهیزاتوتأسیساتاراضی-14- 2- 4-1

هاي ذیربط و با رعایت حداقل معیار تفکیک مربوط به تفکیک این اراضی با در نظر گرفتن معیارهاي دستگاه

.هاي مجاز در این منطقه بالمانع خواهد بودهر یک از استفاده
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)...نحوه استقرار ، ارتفاع و احداث بنا و ( ط ساختمانیضواب- 1-3- 4

مسکونیاراضیساختمانیضوابط- 3-1- 4-1

باتوجه به این موضوع ضوابط . اند، در پهنه مسکونی جاي گرفتهرامیاناراضی مسکونی در طرح جامع شهر 

.باشدمقررات ساختمانی در اراضی مسکونی به شرح ذیل می

ردیگیض صورت میبر اساس ابعاد قبل از تعرشوندیض میکه مشمول تعرییهامحاسبه ضوابط پالك .

غربی در قسمت غرب -جنوبی در شمال زمین و در قطعات شرقی-احداث بناي مسکونی در قطعات شمالی

یالزاماز مجاورت عرصهدو واحد در دو قطعه روبرو هميمتر برا8ت یت حداقل فاصله اشرافیزمین مجاز است؛ و رعا

.باشدیم

 رعایت وجود بازشو الزامی است در صورت عدم قطعات مسکونیعرصه متر اشرافیت از انتهاي 4رعایت

.باشدمسکونی بال مانع میقطعات عرصه متر از انتهاي 2فاصله 

 لوت یطبقه روي پ4متر و براي 80/13ن یطبقه روي زیرزمین از سطح زم4حداکثر ارتفاع ساختمان براي

طبقه روي 2متر، 20/12لوت یطبقه روي پ3متر و براي 60/10ن یطبقه روي زیرزمین از سطح زم3تر،م40/15

.متر از بر و کف مجاور خواهد بود00/9لوت یطبقه روي پ2متر و براي 40/7ن یزیرزمین از سطح زم

 اختصاص یابد ) د آنباغچه و مانن(ها باید به احداث فضاي سبز خصوصی درصد از فضاي باز پالك10حداقل

باشد؛یسبز ميت فضایان کار منوط به رعایو صدور پا

 تأمین پارکینگ در تمامی قطعات مسکونی که داراي دسترسی سواره بوده، اجباري و به ازاي هر واحد

.مسکونی یک واحد پارکینگ تأمین گردد

رکینگ، موتورخانه و انباري احداث زیرزمین در قطعات مالکیت به منظور استفاده از آن جهت تأمین پا

.بالمانع است

متر بیشتر باشدک یمتر بوده و نورگیري آن نباید بیش از 2/2ت حداقل یارتفاع زیرزمین با رعا.

 باشددر طبقه همکف مجاز می06/2و حداکثر متر 03/2احداث پیلوت با حداقل ارتفاع.

شودنمیباشد جزو تراکم ساختمانی محاسبه یآن قسمت از پیلوت که براي انباري، پارکینگ، تأسیسات م.
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 شودجزو تعداد طبقات منظور نمی) در صورت وجود(پیلوت و زیرزمین.

متر باشد، 25داشته باشد و چنانچه بر پالك بیش از ) رواتومبیل(تواند یک دسترسی سواره هر پالك می

.باشد، داشته باشدمتر10ها هاي آنتواند دو در ورودي سواره که حداقل فاصلهمی

ورگیري و تهویه مناسب داشته باشدپله باید نها، آشپزخانه و راهکلیه فضاهاي اصلی ساختمان شامل اتاق.

30حداقل احداث پاسیو به داخل حیاط و یا معابر مجاور با رعایت ضوابط عدم اشراف با احداث کف پنجره

.متر بالمانع استسانتی

ارتفاع ساختمان از حصار قطعه  در اطراف آن  باشد200/1د با فاصله  حداقل یاستقرار بنا در قطعه با .

در طرح ها ... و2800ن نامه یو آئ19ساختمان از جمله مبحث یه مباحث ضوابط و مقررات ملیت کلیرعا

.باشدیمیالزام

محورهاي شریانی درجه با توجه به نحوه تفکیک قطعه، محل قرارگیري بنا در پالکهایی که صرفاً در امتداد

در قسمت ) اعیان(در بقیه پالکها، بنا . باشدقرار دارند، به سمت خیابان و فضاي باز در پشت بنا می) فرعی و اصلی(دو

.گیرددر قسمت جنوب یا شرق قرار می) عرصه(ا غرب پالك و فضاي باز یشمال 
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-

-

-

:گرددبه شرح زیر اعالم میمحاسبه سطح زیر بناي مفید ساختمان

،گرددشده جزو بناي مفیدمحسوب میکلیه سطوح ساختهبه غیر ازسطوح ساخته شده مجاز در زیرزمین.

باز طرف دوم و سهیکدوطرف بسته، طرف بسته، دوسوم زیربنا،هاي سهچنانچه بالکن احداث گردد، بالکن

.گرددسوم زیربنا محسوب مییک

غربی واقع در بر معابر با عملکرد -نحوه استقرار بنا در قطعات شرقی
جنوبی واقع در بر معابر با عملکرد - نحوه استقرار بنا در قطعات شمالی)اصلی و فرعی(درجه دوشریانی

)اصلی و فرعی(درجه دو شریانی

جنوبی واقع در بر معابر غیرشریانی- نحوه استقرار بنا در قطعات شمالی
غربی- با امتداد شرقیدرجه دو

غربی واقع در بر معابر غیرشریانی-نحوه استقرار بنا در قطعات شرقی
جنوبی-با امتداد شمالیرجه دود
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40قلمداد ، جزو مشاعات )آپارتمانی(1هاي مسکونییداري در زیرزمین یا در پیلوت مجموعهمترمربع سرا

.شده و غیر قابل تفکیک است

 گرددانسور جزو زیربنا محسوب نمیمترمربع به ازاي هر واحد آس3مساحت آسانسور تا.

 سطح اشغال جزءمساحت آن %) 50(2/1مترمربع باشد، 16در صورتی که مساحت راه پله کمتر از

-مینجزء سطح اشغال محاسبه مازاد آن مترمربع 16از به بیش در صورت افزایش مساحت راه پله .محاسبه می شود

.شود

 گرددرمربع جزو زیربنا محسوب نمیمت25مساحت پارکینگ به ازاي هر اتومبیل، تا.

 گرددمیمحسوبو سطح اشغال مساحت انباري جزو زیربنا.

گرددرمربع جزو زیربنا محسوب نمیمت15تا مساحت موتورخانه.

رمربع جزو مت6هاي بهداشتی تا مترمربع و نورگیر آشپزخانه و سرویس12هاي اصلی تا مساحت نورگیري

.گرددزیربنا محسوب نمی

بنا نماید، ) مطابق ضابطه(مجاز را در یک قسمت قطعه زمین چنانچه مالک نخواهد تمام تراکم ساختمانی

قه با رعایت موارد زیر طب1صورت یک یا چند بناي مستقل و در واند بقیه تراکم مجاز را در اضالع دیگر زمین بهتمی

.بنا نماید

مساحت کل زمین باشد% 35ده حداقل فضاي باز باقیمان.

ي از ورود خودرو به پارکینگ نشودچنانچه بناي مورد نظر در بر گذر قرار گیرد، باعث جلوگیر.

البته به شرط رعایت سایر ضوابط(باشد پذیر میمورد نظر استفاده تجاري یا اداري امکاناز بناي.(

 قبل از صدور پروانه ساختمان، چنانچه در نقشه هوایی امالك مورد درخواست آثاري از مسیل یا انهار

رعایت ت مالک ملزم بهدر این صور. باید از شرکت آب منطقه استعالم گردیده و در پروانه قید شوددیده شود،

.هاي شرکت مذکور استتوصیه

 پرونده امالکی که به هر علت، مساحت محدوده مورد تصرف مالک یا مالکین از مقدار اعالم شده در سند

در این مجموعه هر واحد باید دسترسی . شودواحد برسد، مجموعه مسکونی نامیده می4چنانچه در یک قطعه مالکیت، تعداد واحدهاي مسکونی به . 1
).بام، پارکینگ، حیاط و اتاق تأسیسات داشته باشده، پشتپلراه(مستقیم به فضاهاي مشاع 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



٥٤

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

مالکیت بیشتر بوده و یا احتمال اینکه در گذشته مسیر جوي، نهر، مسیل، دره، گذر متروکه و یا موارد مشابه بوده 

هر اقدام جهت بررسی به واحد امالك شهرداري یا ادارات مسکن و شهرسازي، ثبت اسناد یا آب و فاضالب ارسال و باشد، قبل از
.بالمانع است) خالف پایان ساختمانپروانه ساختمان، عدم (پس از آن صدور هرگونه گواهی 

ین مجموعه براي بینی شده در ادر هر ساختمان موجود، به شرط رعایت حداکثر تراکم ساختمانی پیش

سازد در صورتی که ساختمان قابل تقویت کردن باشد به یخاطرنشان م. اشکوب اضافه مجاز است1بار احداث یک

نحوي که هیچگونه اشکالی براي ایستایی و استحکام آن به وجود نیاورد، احداث یک طبقه اشکوب اضافه مجاز است؛

شود و در واردي است که ساختمان جدید احداث میاستفاده از تراکم مجاز طرح جامع محدود به م

.تعیین شده طرح تفصیلی مجاز نیستساختمان قدیمی احداث طبقات براي رسیدن به تراکم

ینگ براي اشکوب اضافه الزامی استاگر ساختمان موجود دو طبقه باشد، تأمین پارک.

گیرند، هاي مجاور قرار میي ساختمانهاهاي مسکونی که مورد اشراف پنجرهدر صورتی که مالکین خانه

بخواهند حفاظی در محدوده حیاط ساختمان خود ایجاد کنند، این امر با رعایت اصول فنی و استفاده از مصالح سبک 

.و مقاوم مجاز است

)يو شهريخدمات برون محله ايمحورها(خدماتی –ضوابط ومقررات ساختمانی راسته تجاري- 3-2- 4-1

یخدمات–يرتجايراسته ها

هاي مجاز در این مراکز در طرح تفصیلی مشخص خواهد شد، که محل و موقعیت دقیق استفادهتوجه به اینبا 

در بر معابر استقرار يت تجاریاي در محدوده قابلاي و ناحیهبنابراین تا زمان تهیه طرح تفصیلی، استقرار خدمات محله

ده است با رعایت ضوابط و مقررات و شرایط یمشخص گرديشنهادیپنقشه يکه رويو شهريخدمات برون محله ا

هاي مجاز در این محدوده بالمانع است، مشروط بر اینکه کاربري خدمات عمومی تثبیت شده خاص هر یک از استفاده

ند با در هر حال هرگونه استفاده غیرمسکونی از اراضی این مراکز که کاربري عمومی تثبیت شده ندار. نداشته باشند

.هاي مجاز بالمانع استهاي مجاز و ضوابط و مقررات و شرایط خاص استفادهدر نظر گرفتن استفاده
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، در صورت استفاده تجاري و 1با توجه به اینکه اراضی این منطقه قابلیت استفاده تجاري و خدماتی را دارند

در 7/2/66رسازي و معماري ایران مورخ شهیعالیخدماتی از اراضی این منطقه براساس مفاد بند یک مصوبه شورا

بایست عوارض قانونی اضافه میخصوص پرداخت عوارض قانونی براي استفاده تجاري و خدماتی از اراضی این منطقه،

.پرداخت گرددرامیانارزش حاصل از استفاده تجاري و خدماتی از اراضی این منطقه در حق شهرداري 

ش از ین در معابر با عرض بیرزمیزيطبقه رو3درصد در 240حداکثر يربرن کایایتراکم ساختمان:1تبصره

. متر و باالتر است20ن  در معابر با عرض یرزمیزيطبقه رو4درصد در 320متر و حداکثر 20متر و کمتر از 14

ونی در اگر از اراضی این منطقه، استفاده مسکونی گردد، ضوابط و مقررات ساختمانی کاربري مسک:2تبصره

.این محدوده رعایت خواهد شد

4، که در آن رعایت مساحت قطعه است% 80حداکثر سطح اشغال مجاز در طبقه همکف در این منطقه، -

.متر عقب ساخت از خیابان اصلی الزامی می باشد

.استفاده از طبقه باالي همکف در این منطقه، خدماتی است-

گردد توصیه می. فاده آن پارکینگ تلقی خواهد شددر صورت اختصاص زیرزمین به پارکینگ، است-

.االمکان زیرزمین قطعات با استفاده تجاري و خدماتی به پارکینگ اختصاص یابدحتی

:باشدیل میبه شرح ذیواحدهاي تجاري ـ خدماتیضوابط ساختمان

 باشدمتر می3حداقل عرض یک واحد تجاري .

و در طبقات ) مفید(متر 5/5متر و حداکثر  60/3عادل حداقل ارتفاع واحدهاي تجاري در طبقه همکف م

همکف توسط يضمناً احداث نیم طبقه در طبقه. شودمتر پیشنهاد می00/4متر و حداکثر 60/3فوقانی حداقل 

.)به شرط تأمین دسترسی از داخل مغازه. (مالک مجاز است

از کف (متر1/3بنا و رعایت حداقل ارتفاع درصد40خدماتی تا - طبقه در داخل واحد تجارياحداث نیم

.بالمانع است و مالک باید عوارض مربوط را به شهرداري پرداخت نماید ) م طبقهیتا کف نيتجار

هاي خدماتی بوده و الباقی شامل خدماتی در طرح جامع پیشنهادي مختص کاربري–درصد پهنه مسکونی 30همانطور که پیش از این ذکر شده،. 1
.باشدکاربري مسکونی و شبکه معابر می
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ش از یبينگ و در مساحت هایک پارکین یمترمربع تام50تا يهر واحد تجارينگ به ازاین پارکیتام

.باشدیمیگر الزامینگ دیک پارکین ی، تاميجارش سطح تیمترمربع افزا30مترمربع تا هر 50

عرض دید هستند، باید نماسازي شودکلیه سطوح خارجی ساختمان که در م.

 سایر بازسازي و نوسازي واحدهاي تجاري موجود با سطح زیربناي فعلی آن، پس از رعایت تعریض گذر و

.ضوابط و مقررات بالمانع است

)مانند آنپاساژ و(واحدهاي تجاري متمرکز 

متر و 16ش از ین در معابر با عرض بیرزمیزيطبقه رو3درصد در 240حداکثرين کاربریایتراکم ساختمان

. متر و باالتر است20ن در معابر با عرض یرزمیزيطبقه رو4درصد در 320متر و حداکثر 20کمتر از 

متر3عرض حداقل (مترمربع 12ز اري متمرکز نباید احد نصاب تفکیک واحدهاي تجاري در مجموعه تج (

.گرددمیمتر پیشنهاد3متر و درطبقات 5حداقل عرض راهرو بین دو واحد تجاري مقابل درطبقه همکفواشدکمتر ب

از کف (متر10/3درصد بنا و رعایت حداقل ارتفاع 40خدماتی تا - طبقه در داخل واحد تجارياحداث نیم

.و مالک باید عوارض مربوط را به شهرداري پرداخت نمایدبالمانع است) م طبقهیتا کف نيتجار

ش از یبينگ و در مساحت هایک پارکین یمترمربع تام50تا يهر واحد تجارينگ به ازاین پارکیتام

.باشدیمیگر الزامینگ دیک پارکین ی، تاميش سطح تجاریمترمربع افزا30مترمربع تا هر 50

باشدمییواحدهاي خطن واحدها مانند یارتفاع مجاز ا.

متر در نظر گرفته شود5/1صورت دو شیب متر و به2صورت یک طرف شیب، حداقل پله بهعرض راه .

طبقه الزامی است4هاي بیش از عهاحداث پله فرار و آسانسور براي مجمو.

باشدجاز میاحداث زیرزمین در طبقات متعدد به هر میزان صرفاً جهت تأمین پارکینگ و بارانداز م .

 گردددرصد تعیین می80حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف معادل.

هاي تجاري الزامی استطرح مجموعهنامه مربوط به دسترسی معلولین در کلیه مواد آیین.

 به غیر از سطح اختصاص یافته به پارکینگ در زیرزمین، کلیه سطوح ساخته شده در طبقه همکف و

.گرددیربنا و جزو تراکم محسوب میسطح زفوقانی به عنوان 
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نقشه محل استقرار تجاري
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عالیآموزشوآموزشیمنطقهدرساختمانیمقرراتوضوابط-3-3- 4-1

عالوه بر آن ضوابط . باشدساخت و ساز در اراضی آموزشی براساس ضوابط گروه نوسازي و تجهیز مدارس می

:زیر نیز باید رعایت گردد

در . درصد مساحت زمین تا ارتفاع دو طبقه50ربنا در طبقه همکف در مقطع دبستان، حداکثر سطح زی

گردد و حداکثر زیربناي مجاز در طبقه تعیین می3مساحت زمین تا ارتفاع % 40مدارس راهنمایی و دبیرستان، 

.باشددرصد می150طبقات 

- مراجع ذيربوطه، در صورت موافقت در شرایط خاص، ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات الزم م:1تبصره 

.هاي ساختمانی آن وجود دارد، امکان افزایش هر یک از تراکمصالح قانونی

 60/2و حداکثر 30/2پیلوت حداقلمتر و ارتفاع 6/3متر و حداکثر 20/3ارتفاع مفید هر طبقه حداقل

.متر استسانتی40تا 30ضخامت سقف هر طبقه حدود . است

متر از بر مشرف به گذر دسترسی جهت پارکینگ وسایل نقلیه عمومی در 5یزان حداقل به معقب ساخت-

.هنگام احداث بنا الزامی است

عالی، ساخت و ساز با رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ، آموزش عالی و تصویب در مورد اراضی آموزش

:ایط زیر الزامی استحال رعایت شربا این. بالمانع خواهد بودمراجع ذیصالح آن در 

.درصد است200حداکثر تراکم ساختمانی در اراضی با کاربري آموزش عالی -

.درصد است40حداکثر ضریب اشغال در اراضی کاربري آموزش عالی -

.درصد مساحت زمین کمتر باشد40صورت یکپارچه نباید از حداقل وسعت حیاط مرکزي اصلی به:1تبصره 

مراجع ذیصالح و ارتفاع مفید هر طبقه در اراضی کاربري آموزش عالی باید در حداکثر تعداد طبقات و -

.به تصویب برسدقانونی 

درمانیمنطقهساختمانیمقرراتوضوابط- 3-4- 4-1

.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استهاي درمانی، ساخت و ساز تابع ضوابط و مقررات وزارت در استفاده-
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پارکینگ متر از بر مشرف به گذر دسترسی جهت5به میزان حداقل ختعقب سادر احداث ساختمان -

.وسایط نقلیه الزامی است

ها و براي سایر اي، کلینیکها، مراکز بهداشتی و درمانی ناحیهحداکثر تراکم ساختمانی براي درمانگاه-

.درصد است200دهاي کاربري درمانی عملکر

ها و مراکز بهداشتی و درمانی و ها و درمانگاها و زایشگاههحداکثر ضریب سطح اشغال براي بیمارستان-

.درصد است60ها لینیک و نظایر آنک

.متر است8/4و حداکثر اندازه آن متر3هاي درمانی ارتفاع مفید هر طبقه در ساختمان-

.شودها مشمول این محدودیت نمیهاي اجتماعات و نمایش و نظایر آنسالن:تبصره

برداري از مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد ساخت و بهرهرعایت ضوابط و-

.باشدأییدیه از این وزارتخانه میهاي کاربري درمانی الزامی است و صدور پروانه ساخت مستلزم ارائه تساختمان

هاي محلهاي اداري و هاي معاینه، اتاقهاي بستري، اتاقدر بناهاي درمانی استفاده از نور طبیعی براي اتاق-

.پر تردد اصلی الزامی است

ها چنین ایجاب شود که عملکرد آننمی) مانند سالن نمایش و اجتماعات(این الزام شامل فضاهایی :تبصره

.کندنمی

.هاي درمانی منظور شوددر ساختمانعالوه بر پله، آسانسور با ظرفیت و تعداد کافی باید -

یانتظامواداريمنطقهساختمانیمقرراتوضوابط- 3-5- 4-1

.درصد سطح کل زمین است50مکف حداکثر زیربناي مجاز در طبقه ه-

.مساحت کل زمین است% 200ین منطقه حداکثر تراکم ساختمانی مجاز اراضی ا-

متر از بر مشرف به گذر دسترسی جهت پارکینگ 5به میزان حداقل عقب ساختدر احداث ساختمان، -

.زامی استوسایط نقلیه ال

.برسدمراجع ذیصالح و قانونی گردند، باید به تأیید صورت مجتمع طراحی میطرح اراضی اداري که به-
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

طبقه است4ي اراضی کاربري اداري هاحداکثر تعداد طبقات در ساختمان-

.فضاهاي مانند سالن اجتماعات مشمول محدودیت ارتفاع براي طبقه نیستند:2تبصره 

يهنروفرهنگیمنطقهساختمانیمقرراتوضوابط-3-6- 4-1

مقررات ساختمانی در این اراضی مطابق معیارها و ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی 

:با این حال رعایت نکات زیر الزامی است. خواهد بود

هاي فرهنگی باید نور و تهویه مستقیم داشته باشندفضاهاي اصلی ساختمان.

ها که عملکرد تئاتر، سالن سمینار و نظایر آنعایت این ضابطه در فضاهایی مانند سالن نمایش، آمفیر:تبصره

.کند، لزومی نداردفضا ایجاب نمی

.احداث سرپوشیده سبک بدون استفاده از مصالح بنایی براي حفاظت تأسیسات در روي بام مجاز است:تبصره

 درصد است200هنگی هاي فرساختمانحداکثر تراکم ساختمانی در.

 در صورت مجاورت با پالك مسکونی، احداث بنا در طبقات دوم به باال باید با رعایت ضوابط و مقررات

.اث واحد مسکونی در آن منطقه باشداحد

بدون احتساب پیلوت(طبقه است 4هاي فرهنگی حداکثرحداکثر تعداد طبقات در ساختمان.(

متر از بر مشرف به گذر دسترسی در اراضی با کاربري 5میزان حداقل به عقب ساختدر احداث ساختمان، -

.فرهنگی جهت پارکینگ وسایط نقلیه الزامی است

مذهبیمنطقهساختمانیمقرراتوضوابط-3-7- 4-1

با این حال . خواهد بوداداره اوقاف و امور خیریه مقررات ساختمانی در این اراضی مطابق معیارها و ضوابط 

:کات زیر الزامی استرعایت ن

.درصد است100حداکثر تراکم ساختمانی در اراضی کاربري مذهبی -

که به عملکرد مذهبی و خدمات جنبی آن ) متر40/2با ارتفاع مفید (مساحت آن قسمت از زیرزمین :تبصره
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.شونداختصاص داده شود، جزو زیربنا محسوب نمی

.درصد است50اراضی کاربري مذهبی حداکثر ضریب اشغال در-

.رسی عملکردهاي غیرمذهبی جدا باشددسترسی به عملکردهاي مذهبی و خدمات وابسته به آن باید از دست-

باید به تصویب دفتر فنی و سایر ضوابط و مقررات ساخت و سازالگوي معماري و نقشه اماکن مذهبی-

.اداره اوقاف و امور خیریه برسد) واحد فنی موجود(شهرداري و سپس 

تفریحی و توریستییاراضدرساختمانیمقرراتوضوابط- 3-8- 4-1

هاي گردشگري و پذیرایی، اعم از مسافرخانه، هتل بندي شده تحت عنوان استفادهاحداث تمامی مراکز طبقه-

و هرگونه مجتمع مهمانپذیر در منطقه گردشگري و پذیرایی، با ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز 

.هاي تابعه آن الزامی استپیش از صدور مجوزهاي قانونی احداث بنا، اخذ مجوز وزارت مذکور یا سازمان. اهد بودخو

متر از بر مشرف به گذر دسترسی جهت پارکینگ وسایط 3به میزان عقب ساختدر احداث ساختمان، -

.نقلیه الزامی است

عایت کلیه ضوابط و مقررات که در بند اول آمده هاي مربوط به این اراضی پس از رالزم به ذکر است طرح-

.به تصویب برسدمراجع ذیصالح و قانونی است، قبل از اجرا باید در 

.درصد است50حداکثر ضریب اشغال در اراضی این کاربري -

.ه استطبق2طبقه و 3طبقه، 4درصد به ترتیب 100و 200،150حداکثر تعداد طبقات از بناهاي با تراکم ساختمانی -

.شودتعیین میمراجع ذیصالح و قانونی حداکثر تعداد طبقات در اراضی مجاز با تراکم باالتر توسط -

رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري در احداث -

.هاي اقامتی الزامی استساختمان

.لی پرتردد باید داراي نور و تهویه مستقیم باشندهاي اداري و فضاهاي اصاتاق اقامتی، اتاق-

مترمربع زیربناي واحدهاي اقامتی احداث یک زوج سرویس بهداشتی زنانه و مردانه 200به ازاي هر :1تبصره 

.الزامی است
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.استنان و ارائه خدمات جنبی مجاز بام، به شرط رعایت ضوابط ایمنی و دسترسی، براي پذیرایی مهمااستفاده از پشت-

يانبارداروونقلحمل،یصنعتاراضیساختمانیمقرراتوضوابط- 3-9- 4-1

)گروه الف(یصنعت- 

هاي غیر و شغلیبا توجه به اینکه اراضی در نظر گرفته شده براي این کاربري جهت ایجاد مجموعه صنعت

ظر گرفتن سطوح الزم براي خدمات ها باید با در نمزاحم شهري در نظر گرفته شده است، بنابراین طرح این مجموعه

در . برسدمراجع ذیصالح و قانونی عمومی و فضاي سبز پس از اخذ موافقت سازمان حفاظت محیط زیست، به تصویب 

.بایست در طراحی مربوطه تأمین گرددهر حال پارکینگ مورد نیاز مجموعه می

.درصد است100یحداکثر تراکم ساختمانی در اراضی با کاربري صنعت-

. درصد است60مترمربع، حداکثر تراکم ساختمانی 1000هاي با مساحت کمتر از در قطعه زمین:1تبصره 

مترمربع به ترتیب 2000مترمربع و مساحت بیشتر از 2000تا 1000هاي با مساحت بین این تراکم در قطعه زمین

.درصد است100و 80

.درصد است80رگاه خودرو هاي تعمیحداکثر تراکم ساختمانی مجتمع:2تبصره 

1000درصد، بین 30مترمربع، 1000هاي کمتر از حداکثر ضریب اشغال در اراضی این کاربري در مساحت-

درصد است؛50مترمربع 2000درصد و بیش از 40مترمربع 2000تا 

طبقه است؛2) بدون احتساب پیلوت(حداکثر تعداد طبقات روي زمین -

 زمین باید به فضاي سبز اختصاص داده شوددرصد مساحت کل20حداقل.

يونقل و انباردارحمل- 

محیط حفاظتسازماناساس ضوابط و مقررات وزارت بازرگانی وها برخانهداحداث انبارهاي عمومی و سر

.ونقل و انبار بالمانع استهاي تابعه وزارت مذکور در محدوده کاربري حملبا تأیید سازمانزیست

استزمینکلسطح%5برابرشهريداخلمسافربريهايپایانهدرساختمانیمتراکحداکثر.

باشدمیزمینسطح%30برابرشهريبیرونمسافربريهايپایانهدرساختمانیتراکمحداکثر.
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

استزمینکلسطح%50برابرباربريهايپایانهدرساختمانیتراکمحداکثر.

باشدمیاراضیسطح%75برابرانبارهابريکاربرايساختمانیتراکمحداکثر

نمیمحاسبهتراکمجزءشونداستفادهموتورخانهتأسیساتوانبارمنظوربهچنانچههازیرزمینسطح

.شوند

استنیسطح زم% 5برابر يداخل شهريمسافربريهاانهیحداکثر سطح اشغال ساختمان در پا .

باشدیمنیسطح زم% 21برابر يخارج شهريسافربرميهاانهیسطح اشغال بنا در پاحداکثر .

استنیسطح کل زم% 51برابر يباربريهاانهیسطح اشغال بنا در پاحداکثر .

باشدیمنیسطح زم% 75انبارها برابر يسطح اشغال بنا در کاربرحداکثر .

باشدیمنیسطح زم% 5برابر يپارك موتوريسطح اشغال بنا در کاربرحداکثر.

هايطرحبهتوجهباصالح قانونیمراجع ذيتوسطهاپایانهبهمربوطهايکاربريدرارتفاعحداکثر

.گرددمیتعیینشدهتهیهمناسب

باشدمیمجاورمعبرسطحازمتر9برابرموتوريپاركدرواقعبناهايوانبارهاارتفاعحداکثر.

ش از شروع عملیات اجرایی، طرح یمقررات شهرداري بوده و پبار تابع ضوابط و احداث میادین میوه و تره- 

شهر ياحداث آن در خارج از محدوده. (برسدمراجع ذیصالح و قانونی بار بایستی به تصویب و ترهمیادین میوه

.)مجاز است

در نظر گرفتن بار باونقل مسافر و بار و احداث انبارهاي عمومی و میادین میوه و ترههاي حملدر احداث پایانه- 

ها در خارج از احداث آن. (بایست پارکینگ مورد نیاز در طراحی طرح تأمین گرددمیحجم وسایط نقلیه

.)شهر مجاز استيمحدوده

هاي ذیربط باید به ونقل و انبارها بعد از رعایت معیارهاي دستگاههاي مربوط به اراضی حملکلیه طرح- 

.سدبرمراجع ذیصالح و قانونی تصویب 

.الزامی استرعایت ضوابط و مقررات سازمان محیط زیستهاي فوق در تمامی کاربري- 
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ورزشییضوابط و مقررات اراض-3-10- 4-1

استنیسطح کل زم% 01روباز برابر یورزشيهانیحداکثر سطح اشغال ساختمان در زم .

باشدیمنیسطح زم% 08یورزشيسطح اشغال بنا جهت احداث سالن هاحداکثر

بایست به تأیید مشخصات ساخت و ساز و رابطه فضاهاي پر و خالی پیش از صدور مجوزهاي قانونی، می

.سازمان تربیت بدنی استان برسد

ها و امثال بردار همچون کارخانجات، ادارات، دانشگاههاي مختلف بهرهاحداث مراکز ورزشی توسط دستگاه

بایست به هاي قانونی میها پیش از صدور مجوزتان بوده و مشخصات طرح آنآن تابع مقررات سازمان تربیت بدنی اس

.تأیید تربیت بدنی استان برسد

استیالزامیبدنتیضوابط سازمان تربتیرعایورزشيهاومیاحداث استاديبرا .

وساتیشامل رختکن، تأس(روباز یورزشيهانیدر زمازیمورد نساتیتأسیتراکم ساختمانحداکثر

.باشدیمنیکل زم% 10برابر )ریسا

باشدیمنیسطح کل زم% 08و باشگاه و زورخانه برابر یجهت احداث سالن ورزشیساختمانتراکم .

میمحسوب نربنایمسقف جزء زرو استخر غی)…ویدانیدو و مستیفوتبال، پنیزم(يبازيهانیزم-

.شود

 باید به فضاي سبز و درختکاري اختصاص ...) پارکینگ وورزشی،به جز زمین(سطوح خالی اراضی ورزشی

.داده شود

50ارتفاع دیوار زیر نرده نباید از . صورت نرده مجاز استاحداث حصار براي اراضی ورزشی فقط به

.متر بلندتر باشدسانتی

 در همه اماکن ورزشی الزم است...) بهداشتی ومانند دوش، رختکن، سرویس(احداث فضاهاي جنبی.

رعایت ضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی در ایجاد اماکن ورزشی الزامی است.

اند، به شرط هاي تعیین شده که پیشتر تفکیک شدهاراضی ورزشی داراي مساحت کمتر از حد نصاب

.شوندتوانند در سطح اشغال و تراکم ساختمانی کنونی خود تخریب و بازسازيرعایت سایر ضوابط و مقررات الزم، می
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سبزفضايوپاركساختمانیمقرراتوضوابط-3-11- 4-1

توان به فضاهاي سرپوشیده به هاي پارك و فضاي سبز تجهیز شده را میاز سطح کل زمین% 20حداکثر -

.هاي مرتبط و فضاهاي فرهنگی اختصاص دادمنظور استفاده

.الزامی استها و فضاهاي سبزدر پاركو نمازخانههاي بهداشتیاحداث سرویس-

.فضاهاي سبز خطی و رفوژها از ضوابط مذکور مستثنی هستند-

شهريتجهیزاتوتأسیساتساختمانیمقرراتوضوابط-3-12- 4-1

:ضوابط عام 

.درصد است100حداکثر تراکم ساختمانی در اراضی این کاربري -

این . درصد است60راکم ساختمانی مترمربع، حداکثر ت500هاي با مساحت کمتر از در قطعه زمین:1تبصره 

و 80مترمربع به ترتیب 1000مترمربع و مساحت بیش از 1000تا 500هاي با مساحت بین تراکم در قطعه زمین

.درصد است100

.واحدهاي تأسیسات و تجهیزات شهري باید نور و تهویه مستقیم داشته باشند: 2تبصره 

ي جهت محاسبه سطح مجاز احداث بنا براي اراضی با مساحت حداکثر ضریب اشغال در اراضی این کاربر-

.درصد است50و 45، 40مترمربع به ترتیب 1000مترمربع و بیش از 1000تا 500مترمربع، بین 500کمتر از 

.طبقه است2) بدون احتساب پیلوت(حداکثر تعداد طبقات روي زمین -

اضی این کاربري محدودیتی نداشته و طبق هاي تأسیسات و تجهیزات شهري در اراحداث ساختمان-

هاي تیپ این با این شرط که انطباق طرح. شودهاي ذیربط ساخته میهاي تیپ و ضوابط و مقررات فنی سازمانطرح

.تأیید شهرداري رسیده باشدها با ضوابط سیماي شهري مالك عمل، به سازمان

این کاربري، عالوه بر رعایت ضوابط و مقررات هاي اداري مجاز به استقرار در اراضی احداث ساختمان

هاي اداري طرح تفصیلی که متعاقباً اعالم خواهد شد، را نیز هاي ذیربط، باید ضوابط و مقررات ساختمانسازمان

.هاي ذیربط، طرح حاضر مالك عمل خواهد بوددر صورت مغایرت با ضوابط و مقررات سازمان. رعایت نماید
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

کلیاستقرارضوابط- 

نشان تجهیزاتوتاسیساتصورتبهپیشنهاديکاربرينقشهرويبرکهاراضیدرکاربريایناستقرار-

.باشندمیمجازاند،شدهداده

مشروط ذیربطسازمانهايطرحاساسبرمسکونیمنطقهدرشهريتجهیزاتوتاسیساتکاربرياستقرار-

.بودخواهدیایمنومهندسیوفنیضوابطومعیارهارعایتبه

.باشدمیمجازمربوطهکاربرينیازحددرتنهاهاکاربريسایردرشهريتجهیزاتوتاسیساتاستقرار-

حرایم- 3-13- 4-1

هاي آب، چاهقنوات،ها،ها، نهرها، مسیلها، رودخانهبراي تفکیک اراضی و احداث بنا، رعایت حریم جاده

رسانی و سایر هاي آبهاي مربوط به شبکهها و کانالهاي مخابراتی، لولهط و شبکههاي انتقال نیرو، خطوخطوط و پایه

هاي حدود حرایم مربوطه را سازمان. باشند، الزامی استکه داراي حریم میو عوامل طبیعی و مصنوعیتأسیسات

. نمایدذیربط تعیین می
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حوزه مختلف در هر يهايربرشعاع عملکرد مناسب کامجاز،يهایها و دسترسيهمجوار-2- 4

يکاربر

هاي هاي همجواري در بافت پر و نیمه پر شهري دشواريبندي معابر و رعایت اولویتاز آنجا که سیستم طبقه

هاي مجاز به طور عمده شامل اراضی خالی و یا باغات ها و دسترسیفراوانی به همراه دارد، ضوابط مربوط به همجواري

صورت منطقه مسکونی داخل محدوده شهر شده و در سایر مناطق در صورت امکان قابل تعمیم هکه با تغییر عملکرد ب

.خواهد بود

مسکونیيپهنه- 1- 4-2

کننده هاي دسترسی و جمع و پخشخیابان(هاي محلیونی فقط از طریق خیاباندسترسی واحدهاي مسک

.باید تأمین گردد) ايمحله

يباشند به استثناهاي شریانی دسترسی داشتهد نباید به خیابانهاي مسکونی منفریک از واحدهیچ

.اي دارندهاي کنترل شدهاند که  دسترسیصورت مجموعه طراحی شدههاي مسکونی که بهمجموعه

.شوندسازي احداث میبلندمرتبهواحدي،آپارتمانی وصورت الگوهاي تکمسکونی بهواحدهايدرمنطقه مسکونی،

يفناوروقاتیتحقعالی،آموزشوآموزشیيپهنه-2- 4-2

کودکستان-

متر300حداکثر: شعاع عملکرد مفید

سبز عمومی در مقیاس واحدهاي مسکونی، مراکز تجاري واحد همسایگی و فضاهاي : هاي مناسبهمجواري

واحد همسایگی

آوري زباله جمعهايهاي صنعتی و مشاغل مزاحم و محلحداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواريمحدودیت

متر500

گذر،ها از طریق شبکه پیادهاي و بقیه دسترسیکننده محلهیک دسترسی از معبر جمع و پخش:دسترسی
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

واحد همسایگی یا محله

دبستان-

متر500حداکثر : عاع عملکرد مفیدش

ز عمومی و فضاهاي سبمراکز محله،واحدهاي مسکونی، مراکز فرهنگی مقیاس محله،: همجواري مناسب

بازي کودکان

متر، حداقل فاصله از 500هاي صنعتی و مشاغل مزاحم حداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواريمحدودیت

متر500آوري زباله هاي جمعمحلمراکز درمانی و

گذر محلهاي و در مسیر شبکه پیادهدسترسی از معابر جمع و پخش کننده محله: دسترسی.

مدرسه راهنمایی-

متر1000حداکثر -ع عملکرد مفیداشع

ی و مراکز فرهنگی مقیاس محله و ناحیه، مراکز محله و ناحیه، فضاهاي سبز عموم: هاي مناسبهمجواري

هاي ورزشیبازي کودکان، زمین

هاي صنعتی و مشاغل مزاحم و از مراکز درمانی وحداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواريمحدودیت

متر500اله آوري زبهاي جمعمحل

ايکننده محلهدسترسی از معبر جمع و پخش: دسترسی-

دبیرستان-

اي موارد در مقیاس منطقهرهدر مرکز ناحیه یا در پا: شعاع عملکرد مفید.

ر هاي ورزشی، در صورت امکان چند واحد در کنااي، زمینمراکز فرهنگی، پارك ناحیه: همجواري مناسب

.بینی شودصورت مجتمع پیشهم ب

متر، حداقل فاصله از 500هاي صنعتی و مشاغل مزاحم حداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواريمحدودیت

) متر500(متر، تا حد امکان از مراکز تجاري فاصله مناسب داشته باشد، همچنین فاصله مناسب 500مراکز درمانی 

.آوري زباله رعایت گرددهاي جمعلاز مح
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

و همچنین نزدیکی به ) 2شریانی درجه (اي کننده ناحیهع و پخشدسترسی از معبر جم: دسترسی

...).اتوبوس و(ونقل عمومی هاي وسایل حملایستگاه

مراکز آموزش عالی-

با توجه به مقیاس عملکردي شهر و فراتر از آن براي کاربري آموزش عالی، شعاع آن کل : شعاع عملکرد مفید

تواند راتر از آن نیز میهایی که دارد در حد شهرستان و استان و یا حتی فگیاي موارد با توجه به ویژشهر و در پاره

.عمل کند

هاي ورزشیاي و شهري، زمینمنطقههاي مراکز فرهنگی، پارك: هاي مناسبهمجواري.

هاي صنعتی و مشاغل مزاحم و حداقل فاصله از رعایت حداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواريمحدودیت

...آوري زباله ونی و مراکز جمعامراکز درم

کننده اصلی و باالتر مجاز استدسترسی به اراضی کاربري آموزش عالی از معابر جمع و پخش: دسترسی.

مراکز  درمانی-3- 4-2

:مراکز درمانی ناحیه-

در مرکز ناحیه استقرار یابند؛: شعاع عملکرد مفید

فضاهاي سبز و باز عمومی احداث شوند؛اي وهاي ناحیهدر مجاورت پارك: همجواري مناسب

متر، از مراکز آموزشی 1000هاي صنعتی و مشاغل مزاحم حداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواريمحدودیت

.فاصله مناسب داشته باشد

2شریانی درجه (اي کننده ناحیهدسترسی از معبر جمع و پخش: دسترسی(.

 شهريمراکز درمانی:

مرکز منطقه و شهر استقرار یابندرد: شعاع عملکرد مفید.

اي یا شهريبا فضاهاي سبز منطقههمجواري: هاي مناسبهمجواري.

هاي متر، از زمین100هاي صنعتی و مشاغل مزاحم حداقل فاصله از کارگاه: هاي همجواريمحدودیت

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



٧٠

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

باشد، همچنین از مراکز ورزشی فاصله مناسب داشته باشد، از حریم خیابان با ایجاد فضاي سبز فاصله داشته 

.تأسیسات و تجهیزات شهري دور باشد

با کنترل دسترسی2یا 1دسترسی از معبر شریانی درجه : دسترسی.

فضاي سبز عمومیيپهنه-4- 4-2

زمین بازي و پارك کودکان-

متر در مرکز واحد همسایگی یا کوي300حداکثر : شعاع عملکرد مفید.

ضاي باز واحد همسایگی احداث شونداکز تجاري و فدر مجاورت مر: همجواري مناسب.

آوري زباله فاصله داشته باشدجمعاز مراکز : هاي همجواريمحدودیت.

گذردسترسی از معبر محلی و شبکه پیاده.

ايپارك ناحیه-

در مرکز ناحیه استقرار یابد: فیدشعاع عملکرد م.

ی و متناسب با موقعیت ناحیه تأسیسات خدماتهمجواري با مراکز آموزشی و فرهنگی، : همجواري مناسب

.بینی شودتفریحی در پارك پیش

آوري زبالهفاصله مناسب از مشاغل مزاحم و مراکز جمع: هاي همجواريمحدودیت

ايکننده ناحیهجمع و پخش(2دسترسی از معبر شریانی درجه : دسترسی(

اي و شهريپارك منطقه-

یا شهردر مرکز منطقه: لکرد مفیدشعاع عم.

و پارکینگ عمومی... انی، تجاري وهمجواري با مراکز آموزشی، فرهنگی، درم: هاي مناسبهمجواري.

محدودیت خاصی در همجواري وجود ندارد، شبکه سواره در آن در حداقل و : هاي همجواريمحدودیت

.کیلومتر طراحی گردد30اکثر سرعت صورت اضطراري و با حدبه

2و 1عابر شریانی درجه دسترسی از م:دسترسی
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مراکز ورزشی-5- 4-2

ايمرکز ورزشی ناحیه-

متر1000حداکثر : اع عملکرد مفیدشع.

با مراکز آموزشی و مراکز فرهنگیها و فضاهاي سبز عمومی، همجواريمجاورت با پارك: هاي مناسبهمجواري.

اي همشاغل مزاحم، محلتأسیسات بهداشتی و درمانی، تأسیسات صنعتی و: هاي همجواريمحدودیت

.آوري زباله، تجهیزات شهريجمع

اياي و ناحیهکننده محلهدسترسی از شبکه جمع و پخش: دسترسی.

مراکزخدمات  تجاري-6- 4-2

.ايخدماتی محله- جاريمراکز ت-

در مقیاس محله: شعاع عملکرد مفید.

هاي اتوبوسایستگاهراکز فرهنگی، فضاي سبز عمومی، فضاي ورزشی، م: همجواري مناسب.

گذردسترسی از معابر محلی و پیاده: دسترسی

:ايخدماتی ناحیه- مراکز تجاري-

در مقیاس ناحیه: عاع عملکرد مفیدش.

هاي اي، فضاهاي سبز عمومی و فضاهاي ورزشی، ایستگاهبا سایر مراکز خدماتی ناحیه: هاي مناسبهمجواري

.ي کافی براي باراندازي و بارگیريهاي عمومی، فضاها، پارکینگ)تاکسیبوس،اتوبوس، مینی(وسایل نقلیه عمومی 

اياي و ناحیهکننده محلهدسترسی از شبکه جمع و پخش: دسترسی

اي و شهريخدماتی منطقه- مراکز تجاري-

در مقیاس منطقه و شهر: لکرد مفیدشعاع عم.

ي هاعمومی، فضاهاي ورزشی، ایستگاهاي، فضاهاي سبز با سایر مراکز خدماتی منطقه: همجواري مناسب

.هاوسایل نقلیه عمومی، پارکینگ
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با کنترل دسترسی2و 1دسترسی از معابر شریانی درجه : دسترسی.

یخیتارراثیميکاربر-7- 4-2

:م شده است یبه دو گروه به شرح زیر تقسين کاربریا

رفاً به عنوان یک اثر تاریخی شناسایی گردیده این گروه شامل آن دسته از آثار تاریخی است که ص: گروه اول 

يآثار مذکور در نقشه کاربري اراضی پیشنهادي طرح بعنوان کاربر. و امکان انجام فعالیت دیگري در آن وجود ندارد

.اندمیراث تاریخی مشخص شده

ر از یغياهياست که در حال حاضر با کاربریخیشهر شامل آن گروه آثار تاریخیراث تاریدسته دوم م

رند و یا قابلیت یگیها مورد استفاده قرار منیر ایو نظایر آموزشی، اداري، سایهمانند مذهبیخیتارراثیميکاربر

. انداستفاده براي این خدمات در آینده را داشته و در طرح پیشنهادي براي خدمات یاد شده در نظرگرفته شده

.اندنشان داده شدهTمربوط و با عالمتيطرح با کاربريشنهادیپیاراضيمزبور در نقشه کاربريهايکاربر

هاي مجازـ استفاده

استفاده مجاز از کاربري میراث تاریخی شهر در راستاي حفاظت از هویت فرهنگی و تاریخی شهر و صرفاً - 

.باشددستی و گردشگري استان میبراساس ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع

هاي ممنوعفادهـ است

.هاي مجاز و مشروط ممنوع است هرگونه استفاده دیگري به جز استفاده

ـ ضوابط تفکیک

الذکر، غیرقابل تفکیک هستند مگر آنکه مجوز کلیه آثار تاریخی ثبت شده یا ثبت نشده موضوع دو گروه فوق

.دستی وگردشگري استان صادر گرددآن توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع

ـ ضوابط احداث بنا

الذکر در قالب بهسازي، نوسازي و بازسازي منوط به اخذ استعالم هرگونه مداخله کالبدي در دو گروه آثار فوق

.دستی و گردشگري استان استو رعایت ضوابط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع
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ضوابط و مقررات عمومی مشترك-5

کلیات-5-1

ي شهر و حریم ط و مقررات طرح توسعه و عمران، هرگونه اقدام در محدودهاز تاریخ تصویب و ابالغ ضواب-

شهر اعم از تعیین و چگونگی استفاده از زمین یا ساختمان، تفکیک اراضی، صدور پروانه ساختمانی، تعیین بر و کف و 

سازي ساختمان یا ي ترمیم و بهنشینی زمین یا ساختمان در زمان احداث یا تعریض معبر و اقدامات در زمینهعقب

.بایست با رعایت ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران انجام گردداي از شهر، میمنطقه

در دوره اجراي این طرح با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قانون، کلیه حقوق مکتسبه قانونی و مجاز -

از طریق طرح مصوب سابق ) قانونیاز قبیل صدور پروانه ساخت و راي مراجع ذي صالح (ایجاد شده براي مالکان

.گرددمحفوظ اعالم می

اي است صدور هرگونه پروانه ساختمانی، ها در طرح جامع به صورت پهنهبا عنایت به اینکه جانمایی کاربري-

در سطح محدوده شهر منوط به استعالم از حوزه شهرسازي اداره کل راه و ... تفکیک، جابجایی و یا تغییر کاربري و

.زي استان، تا زمان تهیه طرح تفصیلی استشهرسا

محدوده مصوب شهر بالمانع پنج درصدا تافزایش محدودهتدقیق محدوده، در زمان تهیه طرح تفصیلی و-

ورایعالی ربط مورد تصویب شضروري است پس از طرح در مراجع ذیباشد و بیش از آن مغایر با اساس طرح بوده و می

.ر گیردقراشهرسازي و معماري ایران

هاي ارتباطیهاي واقع در تقاطع شبکهشرایط ساختمان در زمین-5-2

شوند، ها جزو عناصر اصلی فضاهاي شهري محسوب میهاي ارتباطی به ویژه میداناز آنجا که تقاطع شبکه

ر چارچوب هاي معین داین ویژگی. هاي معینی باشندباید تابع ویژگیهاآنسازي در پیرامون بنابراین ساختمان

هاي ي طرحتا زمان تهیه. ات شهرسازي و تدوین مفاهیم عام طراحی شهري تدقیق خواهد شدیئهاي جزي طرحتهیه

:ي الگوهاي موردنیاز شرایط زیر به عنوان حداقل باید اجرا شودمذکور و ارائه

هماهنگ و در پیوند صورتبهمتر باید 20هاي ارتباطی با حداقل عرضهاي پیرامون تقاطع شبکهساختمان-
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.با فضاي باز تقاطع طراحی شوند

.ي تقاطع مساوي باشدها در چهار گوشهارتفاع ساختمان-

.بینی شود که در مجموع منجر به انسجام فضایی تقاطع شودمتقارن یا متجانس به کیفیتی پیشصورتبهپخ -

.هنگی برخوردار باشدهاي هماباید از ویژگیهاآنها و فرم معماري مصالح نماي ساختمان-

.هاي مذکور تأمین گرددها براساس حداکثر تراکم پالكها و میدانهاي مشرف به تقاطعتراکم قطعات پالك-

.ي فنی شهرداري برسدها باید به تأیید کمیتهها و تقاطعطرح قطعات مجاور میدان-
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ضوابط مربوط به پارکینگ-5-3

هاي عمومی پر ترددبه پارکینگ انتظار و مسیر سرویس در مورد ساختمانضوابط مربوط-5-3-1

که در زمان معین تخلیه ...هاي عمومی پر تردد مانند مراکز آموزشی، مراکز درمانی، مراکز اداري وساختمان

مجاورت معبر نمایند، باید از زمین خود در جا میهاي ویژه کارمندان خود را جابهي سرویسشوند یا به وسیلهمی

این فضا جزو فضاي . متر در طول بر معبر به این امر اختصاص دهند5اصلی مجاور زمین وسعتی را به عرض حداقل 

.یابدي اختصاصی وي تخصیص میباز شهري با مالکیت صاحب کاربري براي استفاده

ضوابط تشویقی مربوط به احداث پارکینگ عمومی- 5-3-2

دهد مجوز میرامیاننامه به شهرداري اراضی به احداث پارکینگ عمومی، این آیینبه منظور تشویق مالکین 

هاي موردنیاز به پارکینگ با حفظ راه) براساس سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادي( و  فرعی که در بر معبر اصلی 

ي احداث بنا با کاربري ازهدر ارتفاع هماهنگ با ارتفاع عمومی معبر اصلی، به مالکین اجو متر 5حداکثر به عمق 

و حداقل سطح .گاه زمین این کاربري از اراضی پارکینگ افراز نگرددمشروط بر آنکه هیچ. دهداداري می-تجاري

.مترمربع باشد500زمین مربوطه نباید کمتر از 

مقررات مربوط به پارکینگ-5-3-3

کاربري مسکونی-

این پارکینگ در زیرزمین، پیلوت یا در . نی الزامی استاحداث یک واحد پارکینگ براي هر واحد مسکو

ه موارد مندرج در ضوابط و مقررات قابل تأمین است یت کلیفضاي باز مازاد بر فضاي باز مورد نیاز واحد مسکونی با رعا

.باشدیدا ممنوع میاکیمسکونيهاينگ در کاربرید و فروش پارکین هرگونه خریو همچن

ن یدرصد تام10عالوه بر یباز قطعات مسکونيلوت، در فضایاز در پینگ مورد نیارکن پیدر صورت عدم تام

بان با مساحت یجاد سایباز با اينگ در فضایک پارکین یباز تاميمانده از فضایمترمربع باق50هر يسبز به ازايفضا

بان خودرو جزو  سطح یاث سااحد. باشدیبالمانع ميمترمربع و با سازه و پوشش سبک با اخذ مجوز از شهردار25
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.شود یاشغال محسوب نم

ها مییکی از پارکینگ(نگ یمترمربع و باالتر ، دو واحد پارک150یهر واحد مسکونياست به ازايضرور-

.ن گرددیتام) تواند مزاحم پارکینگ همان واحد باشد

پشتدرحرکتفضاياستالزمبعالوهاست،نیازموردمتر3×5اندازه بهفضاییاتومبیلهرپاركبراي

وپارکینگطولمجموع(شدهبینیپیشمتر5حداقلاندازهبهپاركهايمحلبهدسترسی مستقلراهوآن

.شودخارجوواردمستقالًبتواندبایداتومبیلو هر)متر10حداقلآنپشتفضاي

موردخودروپاركبرايمترمربع5×5اندازه بهفضایییکدیگر،کناردرپارکینگدوقرارگیريصورتدر:1تبصره

.استنیاز

پشت آن تا يو فضانگیواحد کمتر باشد، مجموع طول پارک10از ازیمورد ننگیکه تعداد پارکیدر قطعات: 2تبصره 

.کاهش استقابلمتر9

 تر تعیین م8/3درجه، 30و 45و 60هاي متر و براي گردش5درجه، 90حداقل عرض راهرو براي گردش

.باشدبراي تـأمین حداکثر یک واحد پارکینگ در یک پالك نیاز به فضاي مانور نمی. گرددمی

 دستگاه به 25متر و از 3دستگاه اتومبیل 25حداقل عرض رامپ براي دسترسی پارکینگ جهت حداکثر

درصد تعیین 15ب رامپ باشد، حداکثر شیمتر می3متر و یا یک ورودي و یک خروجی هر کدام به عرض 5باال 

؛گرددمی

بینی هاي دسترسی سریع به همکف باید در آن پیشکه پارکینگ در زیر زمین احداث شود، پلهدر صورتی

؛شده باشد و ارتفاع آن براساس ارتفاع مجاز زیرزمین تأمین گردد

متر3/2- 5/2ارتفاع مفید زیرزمین یا پیلوت براي اختصاص به پارکینگ اتومبیل و حداقلحداکثر

اي باشد که تردد هر خودرو در پارکینگ به سهولت انجام شده و نیازي گونهي استقرار خودروها باید بهنحوه

هاي ارائه شده به شهرداري نقشه محل استقرار خودروها در پارکینگ باید در نقشه. جایی سایر خودروها نباشدبه جابه

.مشخص بوده و مورد تأیید شهرداري باشد

ه ورود و خروج از فضاي باز ساختمان بالمانع استرا.
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به استثناي مازاد فضاي باز توضیح داده شده (گردد فضاي باز هر واحد مسکونی جزو پارکینگ محسوب نمی

؛)در بند اول

در هر ساختمان، ورودي پارکینگ باید از ورودي افراد پیاده جدا باشد.

هاسایر کاربري-

سطح خیابان و قبل از ورودي قرار داشته که به اد پارکینگ الزم باید متصل و همتعد: یآموزشيهايکاربر-

.باشدشرح جدول زیر می

تعداد پارکینگ برحسب مقاطع تحصیلی) 3( شماره جدول
پارکینگ بلندمدتپارکینگ کوتاه مدتمحل سوار و پیاده شدنمقطع

2کالس اول، 5ي پارکینگ برا3دبستان
کالس5سواري براي هر 1کالس5بوس براي هر مینی2سواري و 3کالس بعدي5پارکینگ براي هر 

1کالس اول، 6پارکینگ براي 3راهنمایی
کالس3سواري براي هر 1کالس3بوس براي هر مینی1سواري و 1کالس بعدي3پارکینگ براي هر 

1کالس اول، 4پارکینگ براي 3...دبیرستان و هنرستان و
سواري براي هر 1کالس4سواري براي هر 1کالس بعدي4پارکینگ براي 

کالس4

.سه کالس یک پارکینگ استهرحداقل پارکینگ اتومبیل موردنیاز به ازاي -

ه آموز دوردانش10، ایجاد فضاي مناسبی به ازاي هر)موتور-دوچرخه(آموزان نقلیه دانشبراي وسایل-

آموز مقطع راهنمایی پسرانه، یک پارکینگ درمحوطه مدرسه بصورت سرپوشیده در کنار دانش15متوسطه پسر و هر 

.درب ورودي الزامی است

مترمربع تعیین 6/1آموزان به ازاي هر واحد، حداقل سطح موردنیاز فضاي پارکینگ وسایل نقلیه دانش-

.گرددمی

.مدارس اکیداً ممنوع استتأمین پارکینگ اتومبیل در محوطه - -

هاي تاریخی باید به هاي اجرایی و ضوابط و مقررات کاربریهاي آموزشی پیشنهاد شده در بافتنقشه: تبصره -

به تأیید اداره کل میراث فرهنگی، ... سازي و لحاظ همخوانی طراحی با کلیت بافت و عناصر پیرامونی، ارتفاع، نما

.ددستی و گردشگري استان برسصنایع
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٧٨

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

پارکینگ موردنیاز مراکز درمانی باید طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و : یدرمانيکاربر-

:اگر این ضوابط ارائه نشود، رعایت موارد زیر ضروري است. آموزش پزشکی و یا سازمان متولی تأمین و احداث گردد

تخت در یک اتاق عمومی، تأمین یک 3هردر بیمارستانها به ازاي هر تخت در یک اتاق خصوصی و به ازاي -

.واحد پارکینگ الزامی است

.کارمند و یک پزشک یک واحد پارکینگ الزامی است3در درمانگاهها و مراکز درمانی به ازاي هر -

.خواه، تأمین یک واحد پارکینگ الزامی استنفر فرد توان5کارمند و یا5در مؤسسات بهزیستی به ازاي هر -

متر از بر مشرف به گذر و 5زان حداقل یبه مینیهاي مشمول این کاربري، عقب نشاختماندر احداث س-

.استیه الزامینگ وسایل نقلیجهت پارکیدسترس

.نشان داده شده استریزهاي مختلف طرح جامع در جدول کاربرييجا پارکینگ موردنیاز برادر این

هاي مختلف استفاده از اراضیپارکینگ موردنیاز در منطقه): 4( شماره جدول

*تعداد پارکینگ معیار برابرمنطقه عملکرد
کلمراجعینکارکنان

5/05/01مترمربع سطح زیر بناي کل20هر يبه ازا**یانتظام-اداري

1-1ربنایمترمربع ز50هر واحد تا يبه ازاتجاري
112مترمربع30ش سطح زیر بناي کل تا یافزايبه ازا

ير فضاهای، کتابخانه و موزه و ساییرایپذيتاالرها
5/05/01مترمربع سطح زیر بناي کل10هر ... **یفرهنگ

11-مترمربع سطح زیر بناي کل10هر **مراکز اجتماعات و مساجد
11-صندلی5هر سینما و تئاتر

5/05/01ید صنعتا هر واحیمترمربع سطح زیربنا و 100تا **یو کارگاهیصنعت
5/05/01مترمربع سطح زیربنا100تا انبار و حمل و نقل
11-مترمربع سطح کل150هر **پارك و فضاهاي سبز

11-ینفر تماشاچ10هر **ورزشیيسالن ها
11-نفر دانشجو20هر **آموزش عالی

5/05/01مترمربع زیربنا100هر تأسیسات و تجهیزات
.بودخواهدعملمالكبعديکاملعدداعشاري،اعدادآمدندستبهصورتدرپارکینگواحدتعدادمحاسبهرد* 

.استیالزاممراجعینپارکینگبرايمتر5حداقلمیزانبهاصلیخیابانبردرجانبیعقب ساخت**
گ و ارشاد اسالمی و گردشگري برحسب مورد باید براساس ضوابط وزارت فرهن- پارکینگ کاربري تفریحی- 

در صورت عدم ارائه ضوابط پارکینگ توسط . سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري تأمین گردد

:هاي اجرایی مزبور، رعایت ضوابط زیر الزامی استدستگاه
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

و هر یک اطاق در مسافرخانه، یک 3تخت درجه 6تخت درجه دو، 4تخت هتل درجه یک، 2به ازاي هر - 

.د پارکینگ الزامی استواح

، یک واحد 2نفري در رستورانهاي درجه4نفري در رستورانهاي درجه یک و دو میز4به ازاي هر میز- 

.پارکینگ الزامی است

ش یک واحد پارکینگ محاسبه یمترمربع افزا30مترمربع تا هر 50شتر از یدر اراضی تجاري با زیربناي ب-

مترمربع یک واحد پارکینگ الزامی است؛50ناي کمتر از براي واحدهاي تجاري با زیرب. گردد

مترمربع زیربنا یک واحد پارکینگ 20ها در فضاي خارج از محوطه بانک براي مراجعین به ازاي هر براي بانک

.تالزامی اس
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ضوابط و مقررات گذربندي- 5-4

و جمع و 2و 1ي مل شریانی درجهي معابر طرح جامع شابندي شبکههاي اصلی استخوانخیابان

جا ضوابط و مقررات حال در اینبا این. گردندات بیشتر بررسی میییاي در طرح تفصیلی با جزهاي ناحیهکنندهپخش

.کلی شبکه گذربندي آورده شده است

ي تعریض گذرهانحوه-1- 5-4

هاي تفصیلی و اجرایی مصوب طرحبه هنگام صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی، عرض معابر براساس-

؛مالك عمل خواهد بود

16مانند خیابان (نیز اشاره شده باشد "موجود"ي در مواردي که در طرح تفصیلی ضمن قید عرض، کلمه-

همان ) مترسانتی50حداکثر (ولی عرض قید شده با عرض موجود در محل اندکی تفاوت داشته باشد ) متري موجود

؛مالك عمل خواهد بودعرض موجود در محل 

در مواردي که عرض قید در طرح تفصیلی از عرض موجود گذر بیشتر باشد، عرض قید شده در طرح -

؛ي تعریض آن براساس طرح اجرایی از طرفین خواهد بودتفصیلی مالك عمل بوده و نحوه

.ح تفصیلی خواهد بودي تعریض در گذر از یک طرف تعیین شده باشد، مالك عمل طردر مواردي که نحوه:تبصره

هاي یک سمت که زمینهاي پیشنهادي نقشه تفصیلی از مرز مشترك قطعات، در صورتیدر تعریض کوچه-

درصد ساخته نشده باشد، عرض پیشنهادي از همان سمت منظور گردد تا 80کوچه تماماً بایر بوده و یا بیش از 

؛ها نشودموجب تخریب ساختمان

.بست معادل یک و نیم برابر عرض پیشنهادي معبر استهاي بناي کوچهانتهيهاعرض دوربرگردان-

عرض گذرها و معابر محلی-2- 5-4

.گرددتعیین میبعديبه شرح جدول رامیانحداقل عرض گذرها و معابر محلی در شهر 
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

حداقل عرض گذرها و معابر محلی در شهر ) 5( شماره جدول

در بافت )متر (حداقل عرض )متر (طول گذر 
در بافت خالی) متر (حداقل عرض ساخته شده

68متر50تا 
810متر100تا 51
1012متر150تا 101
1214متر250تا 151
1416متر350تا 251

.کمتر باشدتواند از مقادیر جدول میهاآنهاي بهسازي و نوسازي تعیین شده و عرض عرض گذرهاي داخل بافت با ارزش، در طرح* 

.باشدمتر مجاز نمی250بست با طول بیش از احداث بن- 

کسره بعنوان طول یدرجه داشته باشد، طول معبر به صورت 90شتر یه بیبا زاویشکستگيچنانچه معبر- 

. شودیجز طول گذر محسوب نمیر اصلیاز مسیفرعيهایشود و جداشدگیگذر محسوب م

ش، باید یچگونه گشایمتر با فرض ه10متر و عرض کمتر از 50با طول بیش از بستدر انتهاي گذرهاي بن- 

. بینی گرددبرابر عرض گذر پیش5/1دوربرگردان براي دور زدن وسایط نقلیه با عرض 

اولین تقاطع با (بست از ابتداي بنهاآنبست به منظور تعیین عرض احتساب طول گذرهاي بن:1ي تبصره

.گیردانجام می) کوچه یا خیابان

4کنند، حداقل بست که دسترسی به چهار واحد مسکونی و کمتر را تأمین میعرض گذرهاي بن:2ي تبصره

.شودمتر تعیین می

تواند مستقیماً به ها رعایت گردد و یک گذر دسترسی نمیدر ارتباط گذرها باید سلسه مراتب راه:3ي تبصره

.یک خیابان اصلی ارتباط داشته باشد

ضوابط و مقررات پخ- 3- 5-4

ها با توجه به واقع بودن در بافت پر و موجود و یا بافت جدید به شرح مقررات و ضوابط مربوط به پخ در تقاطع

درصورت (هاي مصوب بعدي که روي طرح تفصیلی و اجرایی، مشخص خواهند شد الزم به ذکر است پخ. زیر است

.ند بود، مالك عمل خواه)تفاوت با این اعداد
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

به ) متر6عرض کمتر از (رو نیست طبق ضوابط و مقررات شهرسازي ماشینهاآنپخ دو کوچه که هر دوي 

.بدیهی است حداقل طول پخ نباید از یک متر کمتر باشد. گرددطول ثابت یک متر در طرفین تقاطع تعیین می

رو و دیگري که ماشین) متر6بیشتر از (باشد رو میطبق ضوابط شهرسازي ماشینهاآنپخ دو گذر که یکی از 

.گرددمتر تعیین می5/1به طول ثابت ) متر6کمتر از (نیست 

متر 20و دیگري با عرض کمتر از ) داراي رفوژ(بلوار هاآندر بافت پر، طول پخ در تقاطع دو گذر که یکی از 

کمتر و یا مساوي با هاآنرو و عرض اشینپخ تقاطع دو گذر که هر دو م.باشدباشد، نصف عرض بلوار مالك عمل می

.گرددي تقاطع تعیین میباشد، طبق جداول و با توجه به زاویهمتر می40

توسط واحد فنی شهرداري 2و 1ي متري شریانی درجه45هاي متر و بیشتر با شبکه30پخ خیابان به عرض 

.ارسال شود5ي ت تصویب به کمیسیون مادهتهیه و جه) ادامه گزارشضمن رعایت حداقل طول پخ در جداول(

متر با شریانی داراي کندرو، طول پخ با توجه به عرض کندرو از روي 30هاي گذرهاي کمتر از در تقاطع

.گرددتعیین میادامه گزارشجداول

آن خیابان مشروط بر آنکه داخل...) هاي گاز و نفت وها، لولهخطوط انتقال نیرو و مسیل(پخ یک گذر با حرایم 

شود متر که در داخل حریم در نظر گرفته می12در نظر گرفته نشده باشد، براساس تقاطع خیابانی مفروض به عرض 

صورت موضوع توسط تعیین گردد، در غیر اینادامه گزارشي تقاطع از جداولبا خیابان متقاطع با توجه به زاویه

ربطيذيهاون یسیکمته و یبه کمب یگردد و جهت تصوهیتهآن يو طرح الزم برایبررسيشهرداریواحد فن

.ارسال شود

بایست طرح اجرایی توسط واحد فنی شهرداري تهیه و پس از تصویب شاخه می4هاي بیش از در مورد تقاطع

.عمل گرددربط يذيون هایسیته و کمیکمدر 

مقدور ) تفاع دو گذر یا موارد استثنایی دیگرها یا اختالف اربه دلیل تداخل پخ(چنانچه تعیین پخ به هر شکل 

ته و یکمنباشد، موضوع توسط واحد فنی شهرداري بررسی و طرح الزم براي آن تهیه گردد و جهت تصویب به 

.ارسال شودربط يذيون هایسیکم

طه ها به علت آنکه وجود دوربرگردان دلیل عدم دسترسی سواره خیابان اصلی مربودر مورد پخ دوربرگردان
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.باشد، لذا گذرهاي مربوط به آن، گذر عابر پیاده تلقی و نیازي به احداث پخ نداردمی

عرض معبر کوچکتر مالك عمل 1:5طول پخ . هایی که توسط پله با معبر دیگر تقاطع دارندطول پخ کوچه

قاطع گذرها که داراي هاي واقع در محل تباشد؛ پخهایی که داراي طرح اجرایی میپخ مالك عمل تقاطع.خواهد بود

.ها مورد تأیید قرار گرفته باشد، مالك عمل استطرح اجرایی بوده و طرح مذکور در کمیسیون رسیدگی به طرح

ي کنندههاي جمع و پخشهاي شریانی، که واجد باند کندرو هستند، با خیابانجهت تعیین پخ تقاطع خیابان

دهد، براساس تقاطع قطع شده و باند تندرو به حرکت خود ادامه میاي که صرفاً باند کندرو آن اي و محلهناحیه

.عرض باند کندرو خیابان شریانی از جدول استخراج گرددکنندهخیابان جمع و پخش

ي صادره از یک دهم مجموع عرض ي ثبتی یا پروانهشاخه چنانچه بزرگترین پخ بر مبناي نقشه4در تقاطع 

هایی بدیهی است پروانه. هاي دیگر نیز قرار خواهد گرفتمزبور مالك تعیین پخ گوشهدو گذر بزرگتر باشد، طول پخ 

هاي مصوب اجرایی، از این مصوبه که قبل از ابالغ این مصوبه با توجه به ضوابط قبلی صادر گردیده و همچنین طرح

.باشدمستثنی می

ضوابط تعیین پخ

.متر در زوایاي مختلف تقاطع آورده شده است40زیر هايضوابط تعیین پخ تقاطع خیابانریزدر جداول 

a>50میزان پخ ): 6( شماره جدول
)m(عرض معابر 11تا 156تا 191/11تا 231/15تا 301/19تا 401/23تا 1/30

11تا 9876546
15تا 12115/98751/11
19تا 14121110861/15
23تا 165/1312115/971/19
30تا 20155/13121181/23
40تا 252116131291/30

*a :باشدزاویه تقاطع دو معبر می.
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

a≤50>85تقاطعزاویهبرايپخمیزان): 7( شماره جدول

)m(عرض معابر 11تا 156تا 191/11تا 231/15تا 301/19تا 401/23تا 1/30
11تا 876545/36
15تا 10987641/11
19تا 111098751/15
23تا 1411109861/19
30تا 175/121110971/23
40تا 221814121081/30

a85≥>110تقاطعزاویهبرايپخمیزان): 8( شماره جدول

)m(عرض معابر 11تا 156تا 191/11تا 231/15تا 301/19تا 401/23تا 1/30
11تا 5/555/44326

15تا 8765431/11
19تا 9876541/15
23تا 1098765/41/19
30تا 121098751/23
40تا 141210985/51/30

<110aعتقاطزاویهبرايپخمیزان): 9( شماره جدول

)m(عرض معابر 11تا 156تا 191/11تا 231/15تا 301/19تا 401/23تا 1/30
11تا 545/335/226
15تا 655/445/35/21/11
19تا 7655/4431/15
23تا 87655/45/31/19
30تا 105/876541/23
40تا 151087651/30

.متر نیاز به طراحی هندسی دارند40هاي بیش از قاطع خیابانت:توجه

متر، پخ تقـاطع  30هاي کمتر از ها داراي رفوژ میانی باشند، در تقاطع با خیابانکه هر یک از خیاباندر صورتی

؛گرددي خیابان داراي رفوژ و خیابان مربوطه محاسبه میاز جداول فوق شامل تقاطع نیمه

داراي مسیر کندرو باشد، پخ تقاطع باید از مجموع عرض ) متر30با عرض بیش از (بان اصلی که خیادر صورتی

.متر در جداول مزبور استخراج شود30رو با معبر کمتر از پیاده+ مسیر کندرو 

ي طـرح برخـورد دارنـد، مشـمول     با پوستهمربوطه ها و اراضی مزروعی که براساس جداول ها، باغي زمینکلیه

.گرددصادر نمیهاآنوده و هیچگونه مجوزي جهت طرح ب
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٨٥

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ي اراضی دایر، بـایر و مـوات اعـم از محصـور و غیرمحصـور و      هاي موضوع بند فوق، کلیهمنظور از زمین:تبصره

داراي پروانه و یا مواردي که قبل از ایـن، احـداث گردیـده و مـورد تأییـد      (مشجر خواهد بود که بناهاي احداثی مجاز 

.درصد کل مساحت زمین قبل از اصالحی کمتر باشد10از هاآندر ) ح قرار گرفته استمراجع ذیصال

هـاي  انـد و پروانـه  ي ساختمانی پخ تقاطع معابر اخذ نمـوده هایی که قبل از ابالغ این دستورالعمل پروانهپالك

ام که طـرح در اولویـت اجرایـی قـرار     تا تاریخ ابالغ این مصوبه معتبر باشد، در حد زیربناي مندرج در پروانه، مادهاآن

.برداري از بناي احداثی بالمانع استنگرفته، بهره

احداث بنا گردیده، در حد زیربناي مندرج در مجوزهـاي  هاآنهایی که قبل از ابالغ این دستورالعمل در پالك

برداري از بناي یی قرار نگرفته، بهرهمادام که طرح در اولویت اجرا) ي ساختمانیکار، عدم خالف و پروانهپایان(مربوطه 

ي بنـا مقـدور نبـوده تنهـا تعمیـر      گونه موارد صـدور هرگونـه مجـوز توسـعه    بدیهی است در این. احداثی بالمانع است

که اجراي طرح در اولویت قرار گیرد، پـالك مشـمول   بدیهی است در صورتی. ها در بناي موجود بالمانع استساختمان

.معارض خواهد شدضوابط و مقررات رفع
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ي عبور و مرورمقررات شبکه- 5-5

ي شریانیشبکه-1- 5-5

توانـد، تـا   اي مـی چنـین شـبکه  . دهنـد ي اصلی ارتباطی درون شهري را تشکیل میهاي شریانی، شبکهخیابان

اختار سلسـله مراتبـی   گردد، داراي یـک سـ  ها الزم میها در این راهحدي که براي محدود نگه داشتن تعداد دسترسی

هـا  راهرويجایی و عرض سـواره سرعت طرح مناسب و شکل شبکه براساس اهمیت نسبی نقش دسترسی و جابه. باشد

.شودنیز براساس حجم ترافیک تعیین می

ایـن سـرعت   . گـردد کیلومتر در ساعت تعیین می60تا 40ها راهگونهدر اینسرعت مجاز حرکت وسایل نقلیه

شکل شبکه طوري باید انتخاب شود که اکثریت عمـده راننـدگان در اوقـات خلـوت در حـدود سـرعت مجـاز        براساس 

.رانندگی کنند

هـاي شـهري بایـد عبـور     هاي واقع در بافت پر و مراکز مهم فعالیتگونه خیابانبراي کنترل نقش اجتماعی این

در این حالت عبور . تنظیم گردد) ط یا دو طرف خیابانمانند نرده در وس(ي ایجاد مانع پیاده از عرض خیابان به وسیله

زیرگذر یا روگـذر اسـت و یـا بـا چـراغ راهنمـا کنتـرل        صورتبهگذرهایی که پیاده از عرض خیابان باید از محل پیاده

محـل  هاي اتوبوس باید با توجـه بـه   ها از عرض خیابان، محل ایستگاهضمناً به منظور عبور پیاده. شود، انجام پذیردمی

.گذر طی کننددهند، عرض خیابان را با استفاده از پیادهگذرها تعیین شود تا مسافرانی که تغییر جهت میپیاده

هاي محلیشبکه-2- 5-5

بـه عنـوان یـک عنصـر شـهري      هاآناند و طراحی هاي شهريي بافتها عنصر اصلی تشکیل دهندهاین خیابان

.حائز اهمیت بسیار است

هاي محلیطراحی خیاباناصول -2-1- 5-5

:در طراحی این معابر رعایت اصول زیر ضروري است

      به نقش راه به عنوان عامل وحدت بخش محل و همچنین به عنوان بسـتري بـراي ارتبـاط اجتمـاعی تأکیـد

.شود
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

تـأمین  هـا آنها و ایمنـی  با طرح متناسب، سرعت وسایط نقلیه پایین نگه داشته شود تا آزادي حرکت پیاده

.گردد

؛با طرح متناسب از سفرهاي عبوري در داخل منطقه مسکونی جلوگیري شود

ي عمـومی  هاي وسایط نقلیهها را به یکدیگر، و به ایستگاهرو، کاربريرو یا دوچرخهي پیوسته پیادهیک شبکه

.و یا مسیرهاي اصلی پیاده و دوچرخه اتصال دهد

موتـوري  ي، حمـل کـاال و خـدمات اضـطراري بـه وسـایل نقلیـه       کلیه واحدهاي مسکونی براي خدمات شهر

.دسترسی داشته باشند

هاي محلی به پارکینـگ ترافیـک غیـر محلـی جلـوگیري      اي کنترل شود تا از تبدیل خیابانپارکینگ حاشیه

.شود

خـه  هاي غیرمسکونی، براي مراجعین و کارکنان پارکینگ خارج از معبر و همچنین پارکینگ دوچردر کاربري

.در نظر گرفته شود

شکل شبکه- 2-2- 5-5

:ها توجه به موارد زیر الزامی استدر طراحی این شبکه

  به جز در موارد استثنایی که پستی و بلندي زمین و یا نوع خاص هسته شهري مسکونی ایجاب کند، باید بـه

درجـه  90هاي شبکه تا حد امکان بـه  ها و پیچي تقاطعزاویه. برتري دارد) در مقایسه با منحنی (هاي مستقیم قسمت

؛)بافت شطرنجی(نزدیک باشد 

داشتن سـرعت حرکـت وسـایل نقلیـه بایـد از قـرار دادن امتـدادهاي طـوالنی مسـتقیم          به منظور پایین نگه

اگر طـول راه بیشـتر   . شودتوصیه میح جدول زیرهاي مستقیم شبکه به شرطول حداکثر براي قسمت. خودداري کرد

.شکست) درجه و با قوس حداقل90ي زاویه(اده شده در این جدول باشد باید طول را با تغییر جهت تند از ارقام د

هاي شهريي دسترسیمشخصات شبکه): 10( شماره جدول 

)h/km(سرعت حرکت مورد نظر 
)متر (حداکثر طول قسمت مستقیم 

3شیب طولی کمتر از 
درصد

درصد و 3شیب طولی 
بیشتر

3010075
40150125
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٨٨

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

درجه نزدیک باشد90شود که زاویه تقاطع تا حد امکان به هاي میدانی و شبکه میدانی توصیه میدر تقاطع .

.درجه بالمانع است60در شرایط مشکل حداقل زاویه تقاطع تا 

؛شاخه به تقاطع میدانی چهار شاخه برتري دارد3صورتبههاي میدانی تقاطع:تبصره

بیشتر باشدریزهاي داده شده جدول ها از یکدیگر از حداقلي تقاطعود که فاصلهشتوصیه می.

از یکدیگرهاآنها و فواصل وضعیت تقاطع): 11( شماره جدول

)متر (حداکثر طول قسمت مستقیم هاوضعیت تقاطع
دسترسی محلیکنندهخیابان جمع و پخش

4090مجاور هم
2040مقابل هم

 شبکه باید چنان باشد که رانندگان وسایل نقلیه، حتی در اوقات شلوغ به دلیل طوالنی شـدن مسـیر و   شکل

.بر استفاده کنندهاي محلی به عنوان راه میانبه کاهش سرعت، نخواهندکه ازشبکه خیابانهاآنهمچنین وادار شدن 

دسترسی-2-3- 5-5

هاي شریانی اطراف آن دسترسی سواره داشته ید به راههاي شهري نبابناهاي معمولی واقع در داخل بافت-

.هاي محلی این کار را انجام دهندخواهند وارد بنا شوند باید از طریق خیابانوسایل نقلیه که می. باشند

توان ي نقلیه یا بیشتر است را میوسیله100روز در شبانههاآنبناهاي بزرگ که میزان سفرسازي :تبصره

.هاي شریانی وصل کرداهمستقیماً به ر

هاي شریانی اطراف دسترسی پیاده توانند به راههاي شهري مسکونی میهمه بناهاي واقع در داخل بافت-

.داشته باشند

سرعت مجاز- 2-4- 5-5

. گرددکیلومتر در ساعت پیشنهاد می30هاي محلی واقع در مناطق مسکونی حداکثر سرعت مجاز در خیابان

دید افقی و قائم و همچنین دید در (هاي دید فاصله. ها را باید برابر سرعت مجاز گرفتخیابانسرعت طرح در این 

.کیلومتر در ساعت از سرعت مجاز بیشتر باشد10را باید براساس سرعتی تعیین کرد که حداقل ) ها تقاطع

کت وسایل نقلیه را در ساخت و سازهاي جدید باید با رعایت ضوابطی که در این فصل داده شده، سرعت حر

اگر در شرایطی رعایت این . داشتنگه) کیلومتر در ساعت30حداکثر (در اوقات خلوت در حد سرعت مجاز خیابان 
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.هاي کاهش سرعت استفاده نمودتوان از سایر شیوهضوابط عملی نباشد، می

فاصله دید- 2-5- 5-5

کیلومتر در 40اي که با سرعت ف وسایل نقلیههاي محلی باید براي توقحداقل فاصله دید توقف در خیابان

.متر است45این فاصله حداقل . کافی باشد) کیلومتر در ساعت است30سرعت مجاز (کنند ساعت حرکت می

عرض خطوط- 2-6- 5-5

شود ولی این عرض را نباید متر توصیه می75/2هاي محلی هاي اصلی و کمکی در خیابانحداقل عرض خط

.ر در نظر گرفتمت3بیشتر از 

عرض پارکینگ . هاي فوق اضافه کردمتر به حداقلسانتی25که در لبه خط، جدول وجود دارد، باید در صورتی

.شودمتر توصیه می5/2تا 2اي حاشیه

در مواردي که کیفیت روسازي خوب نیست، این . شوددرصد توصیه می5/2تا 2رو بین شیب عرضی سواره

.شوددرصد توصیه می3شیب عرضی خط پارکینگ . رصد در نظر گرفتد3توان شیب را می

ي موتوري ها و وسایل نقلیهتوان سطح مشترك براي استفاده پیادههاي فرعی میبا رعایت موارد زیر در خیابان

:در نظر گرفت

.واحد کمتر باشد20تعداد واحدهاي مسکونی که به خیابان اصلی دسترسی دارند، از -

20در حدود (داشت راحی راه و محیط اطراف آن سرعت حرکت وسایل نقلیه را بسیار پایین نگهباید با ط-

؛)کیلومتر در ساعت

به عنوان مثال منطقه مسکونی، حضور . آگاهی دادبه رانندگان در ورود به خیابان با عالمت مخصوص، پیش-

؛...عابرین پیاده، وجود واحدهاي آموزشی و

؛ها کامالً متمایز از سطح راه باشدمبیلمحل پارکینگ جمعی اتو-

سنگفرش، آجرفرش و یا آسفالت زبر و درشت . هاي محلی دیگر متمایز باشدروسازي جاده از روسازي خیابان-

؛شوددانه توصیه می

. هاي محلی باشدبندي محل کاشت درختان و نصب تیرهاي چراغ برق خیابان متمایز از سایر خیابانردیف-
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.شوند، بگیردهایی را که از پارکینگ خارج میها و رانندگان اتومبیلرها جلوي دید پیادهها و تیدرخت

؛روشنایی کافی تأمین باشد-

؛توان به عنوان مسیرهاي اصلی پیاده استفاده کردهایی نمیاز چنین خیابان-

گیرد، نباید در هیچ ر میها و وسایل نقلیه سواري قراها و دوچرخهاي که مورد استفاده توأم پیادهعرض جاده-

؛متر کمتر باشد5/4اي از خیابان از نقطه

سواري تکیه روي و دوچرخهبر پیادهجایی در داخل بافت،هاي شهري مسکونی باید براي جابهدر طرح بافت-

کز اداري رو که همه واحدهاي مسکونی را به مرکز خرید، مرارو و دوچرخهفراهم ساختن سیستم یکپارچه پیاده. شود

.دهد، ضروري استهاي اتوبوس و وسایل همگانی ارتباط میو آموزشی و همچنین ایستگاه

ضوابط مربوط به احداث خطوط عبور دوچرخه- 3- 5-5

:در هنگام احداث خطوط ویژه دوچرخه توجه به نکات زیر الزامی است

ها را ایی و رانندگی باید دوچرخههایی که خط ویژه دوچرخه وجود دارد، مقررات راهنمها خیاباندر راه

رو ي سوارهها از بقیهي دوچرخهها، استفادهدر این خیابان. موظف کند که فقط از خط ویژه خود استفاده نمایند

؛ممنوع است

در . گرددکشی مشخص میي دوچرخه با نوع خطي استفاده از وسایل نقلیه موتوري از محل خط ویژهنحوه

کشی ممتد مشخص شده ممنوع بوده و ي موتوري از مسیرهاي ویژه دوچرخه با خطوسایل نقلیهاین حالت استفاده 

گذاري شده است، بنا به ضرورت و عالمت) چینخط(بریده صورتبهکشی هایی که این نوع خطتنها در قسمت

.باشدمحدود مجاز میصورتبه

:کنندبریده مشخص میکشیي دوچرخه را با خطدر موارد زیر خط ویژه:1ي تبصره

؛ايهاي حاشیهها و پارکینگاگر وسایل نقلیه موتوري ناچار به قطع خط ویژه دوچرخه گردند مانند تقاطع

؛رو مجاز باشدي سوارهاگر استفاده دوچرخه از بقیه

کشی ممتد رو و حجم کم ترافیک دوچرخه، در نظر گرفتن خط ویژه با خطاگر به علت عرض کم سواره

؛پذیر یا صحیح نباشدانامک
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را باید با ) بریدهصورتبهچه با خط پر و ممتد و چه (ي دوچرخه کشی، خط ویژهعالوه بر خط:2ي تبصره

.شود، مشخص نمودسازي نقاشی میعالمت دوچرخه که با رنگ سفید در روي کف

داشتن اصول کوتاه نگاهاگر رعایت. خط ویژه دوچرخه باید یک طرفه و موافق جهت ترافیک موتوري باشد

:توان خط ویژه را در خالف جهت ترافیک موتوري قرار دادمسیر ایجاب کند با رعایت شرایط زیر می

.کیلومتر در ساعت بیشتر نباشد40ي موتوري در اوقات خلوت از درصد وسایل نقلیه85سرعت -

.متر کمتر نباشد2عرض خط ویژه از -

اگر خط ویژه بین خط . متر کمتر باشد5/1یابان باشد، عرض آن نباید از اگر خط ویژه چسبیده به جدول خ

کشی مشخص نمایند به اي که آنرا با خطپارکینگ و سواره و واقع است، باید بین خط پارکینگ و خط ویژه، حاشیه

متر 25/1تواند می) به علت نبود جدول(در این موارد عرض خط ویژه . متر در نظر گرفتسانتی75عرض حداقل 

؛باشد

در . سواران الزامی استدر خطوط ویژه دوچرخه رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف دوچرخه

؛ها استهاي متقاطع با مسیرهاي دوچرخه، اولویت با ایمنی دوچرخهدر راهي موتوري،کنترل وسایل نقلیه

کشی حد فاصل بین رنگ سفید بوده و خطهاي افقی مسیرهاي دوچرخه باها و عالمتکشیي خطکلیه

کشی حد فاصل بین خط ویژه و خط پارکینگ به متر و خطسانتی15خط ویژه و ترافیک موتوري به ضخامت 

متر 3کشی و صورت یک متر خطها بهي تقاطعکشی بریده، در خارج از محدودهخط. باشدمتر میسانتی10ضخامت 

؛کشی و یک متر فاصله انجام گیردیک متر خطصورتبههاي تقاطعفاصله و در محدوده

متر سانتی15کشی سفید به ضخامت را با خطناگر مانع خطرسازي در خط ویژه دوچرخه واقع است، باید آ

؛برابر عرض انحراف آن باشد15لچکی باید حداقل طول . لچکی مانع را رد کند، مشخص سازندصورتبهکه 

استفاده از تابلوي مخصوص . جسته براي مشخص ساختن خط ویژه دوچرخه مجاز نیستاستفاده از عالیم بر

حال اگر بخواهند با این. شودکشی ضروري نیست اما توصیه میمسیر دوچرخه به عنوان همراه یا مکمل خط

؛کننده، نصب تابلو ضروري استي مشخصمسیرهاي ویژه دوچرخه را با نام و شماره

شودهاي زیر انجام میرو به شیوهي دوچرخه از مسیرهاي سوارهرهاي ویژهجداسازي فیزیکی مسی:
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حاشیه-

هاي خالی عرض حاشیه در بافت. شودحاشیه، نوار حایلی است که بین مسیرهاي دوچرخه و سواره گذاشته می

عرضی براي آن، هاي پر و در صورت عدم امکان، فراهم ساختن چنینشود، ولی در بافتمتر توصیه می3تا 5/1بین 

.متر در نظر گرفته شودسانتی70ي حداقل عرض حاشیه

متر مقدور نبوده و کمتر از این مقدار باشد، سانتی70در مواردي که اختصاص حاشیه حداقل به عرض :تبصره

.توقف و یا پیاده و سوار کردن مسافر در امتداد راه ممنوع است

رورو و سوارهاختالف ارتفاع دوچرخه-

صورت، سکو باید از نوع قائم در این. توان از سکو استفاده کردرو میرو از سوارهاي جدا کردن باند دوچرخهبر

متر در سانتی50اي به عرض حداقل به عالوه باید حاشیه. متر باشدسانتی20و حداکثر 16بوده و ارتفاع آن حداقل 

.ها استفاده نمودهاي تفریحی و گردشگاهتوان در محوطهلت میاز این حا. رو در نظر گرفته شوددو طرف باند دوچرخه

جدول-

متر کمتر بوده و امکان افزایش سانتی50رو از رو و سوارهباند دوچرخهيکه عرض حاشیه جداکنندهدر صورتی

در تاریکی نیز این جدول باید. ي فیزیکی این دو استفاده نمودتوان از جدول به عنوان جداکنندهآن مقدور نباشد، می

. بنابراین رنگ آن باید سفید باشد. به سادگی دیده شود

.منقطع احداث نمودصورتبهي آب، جدول را باید جهت سهولت در تخلیه:تبصره

نرده و دیوار-

هاي آب و یا رودخانه و یا نقاطی که داراي اختالف ارتفاع است، که باند دوچرخه در امتداد مسیلدر صورتی

در این حالت حداقل ارتفاع از . براي جدا کردن مسیر دوچرخه الزامی استد، استفاده از نرده و یا دیوارهطراحی شو

.متر کمتر باشد40/1

. تعیین شده استر یزهاي مختلف در جدول حداقل شعاع قوس مسیرهاي دوچرخه و براي سرعت

حداقل شعاع قوس مسیرهاي دوچرخه): 12( شماره جدول 
h/km(10*15*2025303540(سرعت طرح

m(471014172024(حداقل شعاع قوس 
.ها مجاز استهاي کم واقع در نزدیکی تقاطعکیلومتر در ساعت فقط در طول20هاي کمتر از سرعت طرح* 
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هاينامه طراحی راهیینسایر ضوابط و مقررات مربوط به طراحی مسیرهاي دوچرخه براساس دستورالعمل آ

.باشدمیمعاونت شهرسازي و معماريانتشارات وزارت مسکن و شهرسازي،11شهري، بخش 

ضوابط و مقررات عبور و مرور معلولین جسمی حرکتی-4- 5-5

ضوابط مطلوب طراحی فضاي شهري-4-1- 5-5

روپیاده-

 ؛سانتیمتر باشد120حداقل عرض مفید پیاده رو

 رو آن در پیادهیوار براي هر نوع مانعی که به هر علت نصبسانتیمتر فاصله از د120رعایت حداقل

؛گردد اجباري استریزي میبرنامه

؛رو دو درصد باشدحداکثر شیب عرض پیاده

؛رو هشت درصد باشدحداکثر شیب طولی پیاده

؛شد، سه درصد بارو که نسبت به هم اختالف سطح دارند درسرپیچحداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده

رو و سواره الزامی استایجاد جدول یا اختالف سطح بین پیاده.

 روالزامی استرو، باغچه یاجوي کنار پیادهسانتیمتر بین پیاده5ایجاد جدول به ارتفاع حداقل.

؛رو باید از مصالح سخت و غیرلغزنده باشدپوشش کف پیاده

مناسب در نظر گرفته شودعابر باید در محفظههرگونه شیرفلکه و سایر اجزاي تأسیسات شهري در فلکه م.

؛رو الزامی استهمسطح بودن هرگونه درپوش با سطح پیاده

رو ممنوع استاستفاده از هرگونه شبکه در سطح پیاده.

رورو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهپل-

؛استفاصله الزامیمتر500رو و حداکثر در هر رو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهبینی پلپیش

رعایت رو باید بدون اختالف سطح باشد، در صورت وجوداختالف سطحهاي ارتباطی و پیادهاتصال پل ،

؛ضوابط ذکر شده در فصل سطح شیبدار الزامی است

؛رو باشدپیادهشوند، برابر عرضرو نصب میهاي ارتباطی که در امتداد مسیر پیادهحداقل عرض پل
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سانتیمتر باشد150رو هاي ارتباطی عمود بر مسیر پیادهحداقل عرض پل.

باشدرو باید داراي عالئم حسی قابل تشخیص براي نابینایانرو و سوارهمحل ارتباط پیاده.

ساختن پل یا سطح لغزنده ممنوع است.

رومحل عبور عابر پیاده در سواره-

استمتر الزامی500ا و حداکثر در هر هرو در کلیه تقاطعکشی عابر پیاده در سوارهایجاد خط.

ها الزامی استهاي خاص آنکشی عابر پیاده در محل تردد معلوالن و در مکانایجاد خط.

کشی الزامی استرو در امتداد خطرو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهساختن پل.

استفاده نابینایان در عابر پیاده جهتکننده به هنگام عبور آزاد براي بینی دستگاه تولیدي صداي خبرپیش

.هاي پرتردد الزامی استتقاطع

باشدکشی عابر پیاده باید از جنس قابل تشخیص براي هدایت نابینایانکفسازي محل خط.

توقفگاه-

هاي اصلی شهر ایجاد براي توقف وسیله نقلیه به منظور پیاده و سوار شدن معلوالن از وسیله نقلیه درخیابان

رو متر با ارتباط مناسب با پیاده12طور حداقل متر و به60/3به عمق حداقل ) رورو در پیادهپیشرفتگی سواره(ج خلی

؛الزامی است

يمتر500و در  فاصلهاختصاص دو پارکینگ ویژه معلوالن با نصب عالمت مخصوص در کنار خیابان اصلی

؛الزامی است

حرکتی الزامی است-د فضاي توقفگاه به معلوالن جسمیدرص3هاي عمومی اختصاص در توقفگاه.

 متر است50/3حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلوالن با صندلی چرخدار.

ورودي یا خروجی فاصله به درهاينزدیکترینباید در حرکتی می- محل توقف اتومبیل معلوالن جسمی

.آسانسور باشد

له عالمت مخصوص مشخص شودهاي اختصاصی معلوالن باید به وسیتوقفگاه.
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تجهیزات شهري-

:هاایستگاه

پرتردد، احداث محل هاي عمومی، و نزدیک ساختمان، مراکز شهريرانی درون شهريهاي اتوبوسپایانه

؛اتوبوس الزامی استسانتیمتر و همسطح با کف140انتظار ایستگاه اتوبوس به عرض حداقل 

رو به شرایط اتصال پیادههاي اتوبوس شهري مطابقافر در ایستگاهشرایط دسترسی به محل انتظار مس

؛رو باشدسواره

سانتیمتر از کف 45، حفاظ و نیمکت باارتفاع بینی سرپناه، پیشهاي قابل استفاده براي معلوالندر ایستگاه

؛الزامی است

تردد معلوالن الزامی استامکانهاي مسافربري برون شهري رعایت کلیه شرایط الزم براي در محوطه پایانه.

:تلفن عمومی و صندوق پست

پرتردد و مخصوص هاي عمومی، مراکز شهري و نزدیک ساختمانشهريهاي اتوبوسرانی دروندر پایانه

؛بینی تلفن عمومی و صندوق پست قابل استفاده براي معلوالن بامشخصات زیر الزامی است، پیشمعلوالن

؛مناسب براي معلوالن صورت گیردمومی یا صندوق پس به صورت همسطح و یا باشیبدسترسی به تلفن ع

سانتیمتر در جلو تلفن و یاصندوق پست الزامی است140×110بینی فضاي آزاد به ابعاد حداقل پیش.

 ؛سانتیمتر باشد80حداقل عرض در باجه تلفن عمومی

لفن و شکاف صندوق پست یکصد سانتیمتر از کف گیر ت، صفحۀ شمارهحداکثر ارتفاع محل شکاف سکه

؛باشد

؛عمومی ضروري استسانتیمتر جهت استفاده معلوالن در فضاي تلفن80بینی پیشخوان در ارتفاع پیش

شود، ایجادحداقل یک آبریزگاه هایی که آبریزگاه عمومی احداث میدر معابر و فضاهاي شهري و در محل

.واحد آبریزگاه اضافه شودهاي بزرگ در ازاي هر ده واحد یکدر آبریزگاه. مخصوص معلوالن الزامی است
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سازي معابرمناسب- 4-2- 5-5

روهاي موجودپیاده-

؛سانتیمتر رسانده شود90روهاي باریک به ، حداقل عرض پیادهبا استفاده از امکانات

سانتیمتر 90حداقل عرض مفیدرو قرار داشته و یا نصف گردیده و از موانعی که به هر علت در پیاده

؛باید جابجا گردند...)و، تیربرق، دکه، صندوق پست، باجه تلفنمانند مانع عبور وسائط نقلیه(کاهند می

محل خط کشی عابر پیاده-

سانتیمتر 150کشی باحداقل عرض صورت خط، تسطیح و بهروها باید اصالحمحل عبور عابر پیاده در سواره

؛روها شودی به پیادهو قابل دسترس

؛هاي عابر پیاده الزامی استهاي ارتباطی در امتداد کلیه خط کشیوجود پل

؛کشی عابر پیاده باید قابل عبورصندلی چرخدار شودجزیره وسط خیابان در محل خط

هاتوقفگاه-

ورودي و خروجی فاصله به درصد فضاي توقفگاه در نزدیکترین2هاي عمومی موجود باید حداقل در توقفگاه

این عمل در وضع موجود از . حرکتی اختصاص یابدرو براي توقف اتومبیل معلوالن جسمیو دسترسی مناسب به پیاده

.حرکتی امکانپذیر است- معلول جسمیطریق تبدیل فضاي سه محل توقف اتومبیل

هاي عمومیضوابط کلی طراحی ساختمان- 3- 4- 5-5

خدمات عمومی را در هایی هستند که یکی از انواع، آن دسته از ساختمانجامنظور از اماکن عمومی در این

.دهنداختیار افراد جامعه قرار می

هاورودي-

ساختمان دسترسی رو یا پارکینگورودي اصلی باید براي استفاده معلوالن نیز در نظر گرفته شود، و به سواره

؛مناسب داشته باشد

؛رو باشدطح پیادهاالمکان هم سورودي ساختمان حتی

؛رو منتهی به ورودي معلوالن باید با عالیم حسی مشخص شودپیاده
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 ؛سانتیمتر است140حداقل عمل فضاي جلو ورودي

؛سانتیمتر بر روي فضاي جلو ورودي الزامی است140بان به عرض حداقل وجود سایه

 سانتیمتر باشد160حداقل عرض بازشوها در ورودي ساختمان.

راهرو-

 ؛سانتیمتر است140حداقل عرض راهرو

؛کف راهروها باید غیرلغزنده باشد و از نصف کفپوشها با پرز بلند نیز خودداري شود

مناسبی تأمین گردددر صورت وجود اختالف سطح در کف راهرو باید ارتباط با سطح شیبدار به صورت.

)درو پنجره(بازشوها -

؛سانتیمتر باشد82ر صندلی چرخدار حداقل عرض مفید هرلنگه در براي عبو

؛شوند تأمین دید کافی الزامی استدر مورد درهایی که به خارج باز می

 ؛سانتیمتر باشد100حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده

 ؛سانتیمتر باشند20درها باید داراي پاخور به ارتفاع

80عرض مفید حداقل ینی یک در معمولی بهب، پیش، کشویی، گردشیدر صورت استفاده از درهاي چرخان

؛ها براي استفاده معلوالن الزامی استسانتیمتر در جوار آن

؛کلیه درها باید به سهولت باز و بسته شوند

سانتیمتر باشد7تا 5/3ها و سطح در دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و فاصله داخلی بین آن.

سانتیمتر،چنانچه هر دو به 200چنانچه هر دو در به یک جهت باز شوند حداقل فاصله بین دو در متوالی

.سانتیمتر باشد280سانتیمتر و چنانچه هر دو به داخل باز شوند 120سمت خارج باز شوند 

سانتیمتر باشد2در صورت اجبار حداکثر ارتفاع آستانه . المقدور بدون آستانه باشنددرها باید حتی.

 سانتیمتر در طرفین 30سانتیمتر سطح هموار در هر سوي در و 150بینی ، پیشحرکتبه منظور تسهیل در

.آن الزامی است

 سانتیمتر باشد120ارتفاع دستگیره از کف حداکثر.
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

هایی که تا کف داراي شیشه هستند در مقابل ضربه صندلی چرخدارمحافظ و از شیشه کلیه درها و پنجره

.مقاوم ساخته شوند

پله-

 ؛است؛ قبل از ورود به قفسه پله براي هشدار به نابینایان الزامیعالئم حسی در کفوجود

 ؛سانتیمتر باشد17سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن 17سانتیمتر و حداکثر ارتفاع آن 30عرض کف پله

 ؛سانتیمتر باشد120حداقل عرض پله

؛انداز در طرفین پله الزامی استنصب دست

؛سانتیمترباشد85سانتیمتر و براي بزرگساالن 60از از کف پله براي کودکان اندارتفاع دست

سانتیمتر 4سانتیمتر و حداقل فاصله آن ازدیوارها 5و3انداز اعم از گرد یا صاف حداکثر قطر میله دست

؛باشد

؛لبه پله کامالً غیرلغزنده بوده و به وسیله اختالف رنگ قابل تشخیص باشد

 پله غیرهمسطح و گرد کردن لبه پله ممنوع استنصب هرگونه لبه.

؛است؛ تعبیه لبه مخصوص براي جلوگیري از لغزش عصا الزامیهاي عرضی پلهدر کناره

 ؛سانتیمتر باشد3پاخور پله باید بسته باشد و پیشامدگی لبه پله از پاخور نباید بیش از

 ؛پله باشد12حداکثر مقدار پله بین دو پا گرد باید

هاي دو جهته همعرض پله باشدسانتیمتر و در پله120اقل عمق پاگرد پله حد.

سطح شیبدار-

 ؛سانتیمتر باشد120حداقل عرض سطح شیبدار

 ؛سانتیمتر باشد120درصد با عرض 8متر طول حداکثر شیب 3براي سطوح شیبدار تا

 سانتیمتر به 5متر افزایش طولدر ازاي هر ) متر9تا حد مجاز (در سطوح شیبدار بیش از سه متر طول

؛درصد از شیب آن کاسته شود5عرض مفید آن اضافه و 

درسطوح شیبدار دو . متر طول الزامی است9سانتیمتر و در هر 120حداقل قبینی یک پاگرد به عمپیش
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

؛جهته عرض پاگرد برابر عرض سطح شیبدار خواهد بود

؛کف سطح شیبدار باید غیرلغزنده باشد

 ؛شیبدار و ورودي ساختمان باید مسقف باشدسطوح

؛نصب میله دستگرد در طرفین سطح شیبدار الزامی است

 85ایستاده سانتیمتر براي شخص75ارتفاع میله دستگرد از کف سطح شیبدار براي شخص نشسته

؛سانتیمتر باشد60سانتیمتر و براي کودکان 

 سانتیمترباشد4ل فاصله بین آن و دیوار سانتیمتر و حداق3و 5حداکثر قطر میله دستگرد.

آسانسور-

شود وجودحداقل یک هاي عمومی که براي دسترسی به طبقات از آسانسور استفاده میدر ساختمان

؛آسانسور قابل استفاده براي معلوالن روي صندلی چرخدار الزامی است

؛رار گیردآسانسور باید همسطح ورودي و یا در دسترس بالمانع صندلی چرخدار ق

 ؛سانتیمتر مربع باشد150×150حداقل فضاي انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه

آسانسور قابل استفاده براي معلوالن باید مشخصات زیر را داشته باشد:

سانتیمتر؛80عرض مفید -

؛مجهز به دو درکشویی با چشم الکترونیکی-

سانتیمتر؛140* 110ابعاد مفید اتاقک آسانسور -

؛الزامی استسانتیمتر از کف اتاقک85هاي آسانسور در ارتفاع هاي کمکی در دیوارهدستگیرهنصف

سانتیمتر؛ حداقل 130هاي کنترل کننده آسانسور حداکثر هاي پرتردد معلوالن ارتفاع دکمهدر محل

؛بل تشخیص باشدنابینایان قاسانتیمتر و نیز براي استفاده2سانتیمتر و حداقل قطر آن 5/1برجستگی آن 

الزم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود.

فضاهاي بهداشتی-

بهداشتی مخصوص آنان نمایند تعبیه سرویسهاي عمومی که معلوالن تردد میهایی از ساختماندر قسمت
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

؛الزامی است

 ر این فضا صندلی چرخدار دسانتیمتر مربع باشد و قابلیت گردش150×170حداقل اندازه سرویس بهداشتی

؛الزامی است

امکانپذیر باشددر سرویس بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراري از بیرون.

 ؛سانتیمتر از کف الزامی است45نصب کاسه مستراح به ارتفاع

متر جلوتر سانتی20سانتیمتر از کف و70هاي کمکی افقی در طرفین کاسه مستراح به ارتفاع نصب دستگیره

؛از لبه جلویی کاسه الزامی است

سانتیمترباالتر از نشیمن 40سانتیمتر از جلو کاسه و 30هاي کمکی عمودي با فاصله نصب دستگیره

؛سانتیمتر باشد120تا80هاي عمودي دامنه نوسان میله. مستراح به روي دیوار مجاوري اجباري است

سانتیمتر فاصله از محور 25سانتیمتر از کف و 80در به ارتفاع نصب دستگیره اضافی بر روي قسمت داخلی

؛لوال الزامی است

جایی فردمعلول از روي مستراح هاي بهداشتی باید به نوعی نصف شوند که بدون جابهدستشویی سرویس

؛توسط وي قابل استفاده باشد

 ؛سانتیمتر باشد80تا 75ارتفاع مناسب دستشویی از کف معلوالن

؛سانتیمتر باشد45ل عمق بدون مانع در زیر دستشویی حداق

؛شیرهاي دستشویی باید به صورت اهرمی و به راحتی باز و بسته شوند

 ؛سانتیمتر باشد90ارتفاع لبه پایینی آینه دستشویی معلوالن از کف حداکثر

 ؛سانتیمتر80حداکثر ارتفاع آویز حوله و جاي صابون از کف

معلوالن طراحی و تجهیز شهري و قسمتهاي از ساختمانهاي عمومی که براي استفاده؛ فضاهاي کلیه اماکن

.اند باید به وسیله عالمت ویژه معلوالن مشخص گردندگردیده

نیز قابل استفاده گیرد و باید براي معلوالنهایی از آن مورد استفاده عمومی قرار میهایی که بخشساختمان

:باشند؛ به قرار زیر است
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- آهنراه، مراکز ورزشی، هاآسایشگاه، مسجد و مصلی، هاها و درمانگاهبیمارستان، ها و مراکز فرهنگینشگاهدا

اداري مانند بانک و مؤسسات مالی - مراکز خدماتی ، بخش اورژانس کلیه فضاهاي درمانی، مترو-ترمینال -فرودگاه 

مؤسسات دولتی، و پست و تلگراف و تلفن

:هاي عمومی رعایت موارد زیر الزامی استاختماندر سایر س

؛معلوالن مناسب باشددر مراکز آموزشی غیردانشگاهی باید طبقه همکف یا ده درصد سطح زیربنا؛ براي

بهداشتی مناسب براي هاياتاق باید یک اتاق قابل دسترسی و استفاده با سرویس25ها تا ظرفیت کلیه هتل

این . دیگر براي معلوالن ضروري استبینی یک اتاق مناسباتاق اضافه پیش25ازاي هر در . معلوالن داشته باشد

؛توزیع گردندهاي معمولی هتلطور یکنواخت در بین اتاقها باید بهاتاق

بهداشتی مناسب براي تخت باید یک تخت و یک سرویس30ها و مهمانسراها تا ظرفیت کلیه مسافرخانه

؛مناسب براي معلوالن اضافه شودتخت دیگر با سرویس بهداشتی30ه باشند در ازاي هر استفاده معلوالن داشت

مساحت داشته باشند مترمربع400نفر کارمند و حداقل 20هاي اداري دولتی که بیش از کلیه ساختمان

؛براي اشتغال معلوالن قابل استفاده باشد

متر مربع بایدبراي معلوالن جسمی 100بیش از کلیه پروانه ساختمانی تجاري و همچنین کلیه واحدهاي

.قابل دسترسی و استفاده باشد

هاي مسکونیمجتمع-

براي معلوالن نصب ؛ باید یک آسانسور مناسبهاي مسکونی که تعبیه آسانسور اجباري استدر ساختمان

؛شده باشد

هاي عمودي و بایدارتباطواحد مسکونی 10مترمربع سطح و بیش از 1000هاي با بیش از کلیه مجتمع

.افقی و فضاهاي عمومی قابل استفاده براي معلوالن جسمی ـ حرکتی باشند

اي مناسب سازي محیط شهر براي معلوالنضوابط توصیه- 4-4- 5-5

؛استرو ایجاد لغزندگی نماید ممنوعها در اطراف پیادههاي آنکاشت گیاهانی که ریختن میوه

؛رل شخص معلول باشد باید در دو طرف محل عبور نصب گرددچراغ راهنمایی که در کنت
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؛کشی عابر پیاده الزامی استایجاد زمان کافی براي عبور ایمن معلوالن از محل خط

؛هامجهز گرددوسایل نقلیه عمومی باید به باالبرهاي مکانیکی براي دستیابی معلوالن به داخل آن

سکوي فلزي کف وسیله نقلیه عمومی باشد باید یکدر صورتی که ارتفاع سکوي مسافربري همسطح

؛مکانیکی بین ایستگاه و اتوبوس براي هدایت معلوالن به داخل اتوبوس تعبیه گردد

 خصوصی از اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه با کمترین فاصله ازدرهاي ورود و خروج بهمشخص کردن قسمت

هاي دیگر براي ؛ بستدستگیره،کمربنداید بدون صندلی و مجهز بهها باین محل. براي استفاده معلوالن الزامی است

؛باشدهاي ناگهانیداشتن صندلی چرخدار در برابر حرکتثابت نگاه

؛جهت استفاده معلوالن در داخل هواپیما باید در اختیارآنان قرار داده شودهاي چرخدار با عرض کمصندلی

واپیماها ورود و خروج اتوبوس یا قطارهابین شهري براي نابینایان ضروري است که اطالعات مربوط به پرواز ه

؛صورت بصري ارائه گرددصورت صوتی و براي ناشنوایان بهبه

معلوالن و تعبیه کمربند براي) مترو(آهن شهري بینی فضایی بدون صندلی در کنار ورودي قطارهاي راهپیش

؛استهاي چرخدار ضروريیداشتن صندلو یا دستگیره و بست براي ثبات نگاه

 نحوه استفاده از قطارها و اطالعات مربوط به ورود و خروج باید با وسایل صوتی وتصویري براي استفاده

؛نابینایان و ناشنوایان اعالم گردد

؛وجود عالیم بصري براي ناشنوایان و عالیم صوتی براي نابینایان ضروري است

؛ عمودي وجانبی صورت پذیرد د و کم سویی باید در رابطه با زوایاي افقینصب تابلو براي افراد با دید محدو

؛درجه باشد30درجه و براي افراد ایستاده15در این گروه زوایاي افقی دید براي افراد نشسته 

؛الزم است که تابلوها با زمینه مشکی و حروف سفید تهیه گردند

حالت حداکثر ارتفاع در گوشه چپ باالي تابلو نوشته و در این"بریل"باید توضیحات باخط براي نابینایان می

ارائه عالئم تنها به )شده به دیوار استاین مساله در مورد تابلوهاي نصب(سانتیمتر باشد 122تابلو براي افراد ایستاده 

؛صورت تصویري مجاز نیست

م حسی باشند تا نابینایان را آگاه نمایدهاي راهنما در نقاط حساس خطرناك باید داراي عالیها و نردهمیله.
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هاها و دسترسیبندي راهضوابط مربوط به طبقه-5- 5-5

:بندي شده طرح جامع توجه به موارد زیر الزامی استدر طراحی و اجراي معابر طبقه

؛درصد در نظر گرفته شود2رو حداکثر شیب عرضی پیاده-

؛درصد باشد3ه نسبت به هم اختالف سطح دارند، در سر پیچ رو کحداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده-

؛رو الزامی استرو و سوارهایجاد جدول با اختالف سطح بین پیاده-

؛رو الزامی استرو، باغچه یا جوي کنار پیادهمتر بین پیادهسانتی5ایجاد جدول به ارتفاع -

؛رو باید از مصالح سخت و غیر لغزنده باشدپوشش کف پیاده-

ي مناسب در نظر گرفته هرگونه شیر فلکه و سایر اجزاي تأسیسات شهري در کف معابر باید در محفظه-

.شود

؛رو الزامی استسطح بودن هرگونه در پوش با سطح پیادههم-

متر مجاز 10/2نصب هر نوع پیشامدگی مانند تابلو و عالیم تبلیغاتی درون مسیر پیاده تا ارتفاع :تبصره

.باشدنمی

؛متر فاصله الزامی است500رو حداکثر در هر رو و سوارههاي ارتباطی بین پیادهبینی پلپیش-

در صورت وجود اختالف سطح، رعایت . رو باید بدون اختالف سطح باشدهاي ارتباطی و پیادهاتصال پل:تبصره

.ضوابط ذکر شده در بندهاي اول و دوم و سوم الزامی است

هاي ارتباطی رو و حداقل عرض پلرو برابر عرض پیادهرتباطی در امتداد مسیر پیادههاي احداقل عرض پل-

؛متر استسانتی150رو عمود بر مسیر پیاده

ها و حداکثر در هر متر در کلیه تقاطعسانتی150رو با عرض حداقل کشی عابر پیاده در سوارهایجاد خط-

؛متر الزامی است500

؛کشی عابر پیاده الزامی استرو در امتداد خطرو و سوارهبین پیادههاي ارتباطی احداث پل-

.گرددتوصیه می) رفوژ میانی(هاي وسط خیابان کشی عابر پیاده حذف جدول جزیرهدر محل خط:تبصره

به عرض ) رورو در پیادهگرفتگی سوارهپیش(هاي خطوط اتوبوسرانی درون شهري، ایجاد خلیج در ایستگاه-
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رو به منظور احداث محل انتظار ایستگاه اتوبوس سطح با کف سوارهمتر هم12متر و طول حداقل سانتی014حداقل 

؛گرددتوصیه می

مقررات کلی مربوط به دور برگردان- 6- 5-5

ها را رو و یا از بخش ورودي به پارکینگ منازل جهت دور زدن استفاده نشود، دوربرگردانبراي اینکه از پیاده

.کنندبست ایجاد میهاي بناي خیاباندر انته

هاي متفاوت نظیر میدان یا شبیه به میدان طراحی شوند، به نحوي که عالوه توانند به شکلها میدوربرگردان

وجود فضاي سبز و کاشت درختان در . بر رعایت مشخصات هندسی ترافیک سایر عملکردها را نیز مدنظر قرار دهند

ها نشان اندازه و ابعاد دوربرگردانریزدر جدول. (اند در تناسب آن با محیط اطراف مؤثر باشدتوانتهاي دوربرگردان می

).داده شده است

*مشخصات دوربرگردان): 13( شماره جدول

شعاع خارجینوع وسیله نقلیهکاربري محیطنوع خیابان
مالحظات)متر(دایره 

هاي دسترسی
سواره

در نقاط مسکونی
ممکن ) وانت (حمل زباله هاي سواري و ماشیندور زدن اتومبیل6اتومبیل سواريلصمسکونی خا

.اي اتخاذ کردهاي بزرگتر باید تدابیر ویژهاست، ولی براي ماشین

سواري،اتومبیلغالب مسکونیهاي محلیخیابان
هاي کوچک حمل گازوییلبوس و ماشینامکان دور زدن براي مینی8بوسمینی

مسکونی،کنندهبان جمعخیا
صنعتی- تجاري

سواري، اتومبیل
بوس، اتوبوس مینی

معمولی و مفصلی

10
12

.ات طراحی آورده خواهد شدییدر طرح تفصیلی، جز* 

هاي طبقاتیهاي پارکینگضوابط و دستورالعمل- 7- 5-5

:اندهاي طبقاتی به سه دسته کلی قابل تقسیمپارکینگ

 تجهیزات با رامپ(تجهیزات غیرمکانیکی(

کنند و پیمودن بین طبقات از در این پارکینگ وسایل نقلیه در ساختمان پارکینگ با نیروي خود حرکت می

.گیردها صورت میرامپ
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تجهیزات نیمه مکانیکی

مکانیکی و بخش دیگر با پیمودن نیروي خود صورتبهجایی در ساختمان این پارکینگ بخشی از جابه

.گیردانجام میي نقلیهوسیله

تجهیزات مکانیکی کامل

ي نقلیه از بدو ورود به پارکینگ طبقاتی تا قرارگیري در محل پارك و برعکس کامالً مکانیکی و بدون وسیله

.گیردي نقلیه انجام میوسیلهيحضور راننده

هاي طبقاتیضوابط پارکینگ

مترمربع و 2000حدوداً "تجهیزات رامپ"هاي طبقاتی باحداقل زمین موردنیاز براي احداث پارکینگ-

؛متر است34تا 26عرض موردنیاز بین 

5به علت بار ترافیک در رامپ بیش از "تجهیزات رامپ"هاي طبقاتی با سیستم تعداد طبقات در پارکینگ-

؛باشدطبقه مجاز نمی6تا 

. گردددي است و توصیه نمیاقتصامحل پارك در طبقه غیر60هاي طبقاتی با کمتر از احداث پارکینگ-

؛محل پارك است1000تا 500هاي طبقاتی حجم مناسب براي پارکینگ

تا 200نفر براي 8آسانسور با ظرفیت . طبقه الزامی است3هاي طبقاتی بیش از وجود آسانسور در پارکینگ-

؛کندمحل پارك کفایت می250

ي اي و مسطح به تفکیک زاویهن پارکینگ حاشیههاي طبقاتی و همچنیدر ادامه چگونگی طراحی پارکینگ

.پارك نشان داده شده است
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ه پاركیک زاویبه تفک) ياهینگ حاشیپارک(ابان ینگ کناره محور خیپارکیهندسیطراحیچگونگ

ه پاركیک زاویهمسطح به تفکينگ هایپارکیهندسیطراحیچگونگ

٣٠ ٤٥

٦٠ ٩٠
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ه پاركیک زاویبه تفکیطبقاتيهانگیپارکیهندسیطراحیگونگچ

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



١٠٨

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



١٠٩

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

مالحظات پدافند غیرعامل-8- 5-5

حفاظت در برابر تهاجم، بدون استفاده از : پدافند غیرعامل یا دفاع غیرعامل به مفهوم کلی عبارت است از

امروزي در جهت مقابله با انجام اقدامات دفاع غیرعامل در جنگ هاي نامتقارن. سالح و درگیر شدن مستقیم

تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارات ناشی از حمالت هوایی، زمینی و دریایی کشور مهاجم، موضوعی است که وسعت 

در این میان، شهرها به لحاظ شرایط خاصی همچون . گستره آن تمامی مراکز حیاتی وحساس کشور را در بر می گیرد

گیري سیاسی، هاي مادي و معنوي کشور، محل استقرار مراکز تصمیمایهتجمیع نیروي انسانی، مکان تمرکز سرم

اداري و نظامی، برخورداري از امکانات و خدمات رفاهی و نقش مؤثر در پشتیبانی، هدایت و اداره جنگ ها و نظایر 

.اینها جایگاه خاصی در زمینه پدافند غیرعامل دارند

جامع شهرهايجایگاه پدافند غیرعامل در طرح ها- 8-1- 5-5

طرح هاي جامع شهري از جمله طرحهایی است که درنظام طرحهاي جامع براي هدایت و کنترل توسعه 

هاي انجام شده و مبتنی بر بینیاین طرحها به منظور تدوین برنامه توسعه شهر براساس پیش. شوندشهرها تهیه می

تعریف شرایط دفاعی . گردندعمران شهر تهیه میهاي بخشی دستگاههاي ذي ربط در توسعه و هماهنگ سازي برنامه

براي تأمین امنیت، مشخص کردن ساز وکارهاي الزم براي افزایش توان دفاعی شهر و کاهش خسارات احتمالی حمله 

دشمن، پیش بینی مکانهاي مناسب براي استقرار و ساماندهی مراکز دفاعی و نظایر اینها بخشی از وظایف طرح هاي 

.شمار می رودجامع شهري به 

نکته قابل توجه دراین گونه طرحها، تبیین جایگاه دفاع و امنیت و تفاوتی است که باید بین ایمنی و امنیت و 

مقوله ایمنی عموماً در مقابل حوادث غیرمترقبه طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین، آتش سوزي و . دفاع قائل شد

منیت همیشه در مقابل تهاجم دشمن و خطرات ناشی از آن  مورد توجه لیکن دفاع و ا. شود نظایر اینها مطرح می

.قرار می گیرند

براین اساس، باید توجه داشت که پدافند غیرعامل در طرحهاي جامع معطوف به مقوالت دفاع و امنیت 

.باشد و ایجاد پشتوانه دفاعی و امنیتی مهمترین و اصلی ترین هدف آن استمی
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فند غیرعامل در طرحهاي جامع شهريمالحظات پدا- 8-2- 5-5

پراکندگی و توزیع متعادل امکانات و جمعیت در شهر- 1- 2- 8- 5- 5

.تمرکز زدائی و توزیع بهینه امکانات و جمعیت جهت کاهش خسارات ناشی از حمالت دشمن:هدف

:راههاي تحقق هدف

تمرکز زدایی جمعیتی عدم تمرکز مراکز و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم در یک محدوده و همچنین- 

لذا مراکز و تأسیسات در معرض خطر بایستی . تدبیر مهمی براي کاهش آسیب پذیري شهر در مواقع بحران می باشد

.بینی گرددضمن رعایت حرایم، بصورت پراکنده و با حداقل تراکم قابل قبول پیش

گ و غیره در داخل و پیرامون هاي عظیم صنعتی، تأسیسات بندري وسیع، نیروگاههاي بزرایجاد مجتمع- 

شهر از بعد پدافند غیرعامل به صالح نبوده و در این موارد، الزم است اصل تمرکز زدایی و پراکندگی درحد ممکن 

ایجاد گردند تا در یک حمله هوایی یا موشکی به یکباره ) انتخاب مقیاس بهینه(رعایت و مراکز متعدد با ظرفیت کمتر

.جبرانی به شهر و کشور وارد نگرددخسارت هنگفت و غیرقابل 

هاي زیربناییسازي شبکهمقاوم-2- 2- 8- 5- 5

هاي خدمات رسانی و زیربنائی در جهت تداوم برقراري خدمات مربوطه در زمان بحران و طراحی شبکه:هدف

.عدم استفاده دشمن در زمان اشغال 

:راههاي تحقق هدف

نائی بایستی مقاومت الزم در مقابل تهدیدات دشمن مورد توجه هاي زیربدر مطالعات طراحی و توسعه شبکه- 

. قرارگیرد

اي پیش بینی و طراحی ها، خطوط انتقال برق، نفت و گاز و نظایر اینها بایستی به گونهها، تونلراهها، پل- 

. سازي باشدشودکه درصورت آسیب دیدن در زمان بحران،باعث بسته شدن طوالنی شبکه نگردیده وبه سرعت قابل باز

اي پیش بینی و طراحی گردد که درصورت اشغال توسط دشمن، قابلیت ها باید به شیوهمسیر عبور شبکه- 

.بهره برداري از آن براي وي میسر نگردد

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



١١١

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

مرمت پذیري مستحدثات- 3- 2- 8- 5- 5

بحرانتداوم جریان زندگی و فعالیت با ارتقاء سطح مرمت پذیري مستحدثات موردنیاز در زمان :هدف

:راههاي تحقق هدف

پذیري سریع پس از بحرانها و مراکز مهم به دلیل امکان مرمتسازيساخته در انبوهاستفاده از مصالح پیش- 

.استفاده از مواد و مصالح ساختمانی تولید شده در شهر یا منطقه استقرار آن- 

کنترل آسیب هاي ناشی از تخریب-4- 2- 8- 5- 5

هاي ناشی از تخریب تأسیسات و مراکز خطرسازبکنترل و کاهش آسی:هدف

:راههاي تحقق هدف

محدود نمودن توسعه مراکز جمعیتی و زیستی و فعالیتها در مناطق پرخطر و لزوم رعایت مالحظات و - 

.هاي الزمایمنی

مسکونی هاي زیربنایی اصلی از برخی نقاط مانند عبور خطوط لوله نفت از بافتهاي جلوگیري از عبور شبکه- 

.که درصورت تخریب تبعات زیادي را به همراه خواهد داشت 

اجتناب از تمرکز و تجمع تأسیسات و مراکز خطرساز در یک محدوده شهر به منظور جلوگیري از افزایش - 

.پذیريریسک آسیب

امدادرسانی- 5- 2- 8- 5- 5

.بازیابی و برقراري تسهیالت و خدمات به جمعیت آسیب دیده از بحران:هدف

:راههاي تحقق هدف

ایجاد سیستمهاي پشتیبان و جایگزین در سطح شهر با توزیع متعادل امکانات الزم جهت امدادرسانی در - 

.زمان بحران

.پیش بینی مراکز معین کمک رسانی به نقاط جمعیتی همجوار در زمان بحران در نقاط مناسبی از شهر- 

پناهگاهها در زمان (یش بینی عملکرد مناسب در زمان صلحایجاد پناهگاههاي عمومی در سطح شهر با پ- 

).صلح می تواند بعنوان مراکز نمایشگاهی، خدماتی و ورزشی و امثالهم مورد استفاده قرارگیرد
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.ایجاد فضاهاي الزم جهت ذخیره مواد و  وسایل ضروري شهروندان در سطح شهر براي زمان بحران- 

.ساختمان در اراضی مربوطه الزامی می باشدمررات ملی 21رعایت مبحث : تبصره 

پذیري شهر در رویارویی با تهدیدات دشمنهاي شهرسازي با آسیبارتباط مؤلفه-8-3- 5-5

ساختار شهر -3-1- 8- 5- 5

دهنده توزیع فضایی عناصر، چگونگی آرایش فضایی و ترکیب عناصر و عملکردهاي اصلی شهر که تشکیل

تک . حوادث نظامی داردهمی در میزان آسیب پذیري در برابر حوادث مختلف خصوصاًباشند، نقش مساختار آن می

مرکزي بودن یا چند مرکزي بودن از وجوه بارز ساختار شهر محسوب می شود که هر یک از آنها استعداد خاصی به 

انسانی، امکان آسیب در ساختار تک مرکزي به لحاظ تمرکز امکانات اقتصادي و. لحاظ مقابله در برابر حوادث دارند

.پذیري شهر بیشتر می شود ضمن آنکه امکان سقوط شهر در زمان کمتري وجود دارد

بافت شهر- 3-2- 8- 5- 5

بافت شهر یا همان شکل، اندازه و چگونگی ترکیب کوچکترین اجزاي تشکیل دهنده شهر نیز در میزان 

بافت منظم و نامنظم . بالیاي شهري مؤثر استمقاومت شهر در برابر تهاجم نظامی و حوادث سیاسی و حتی دیگر 

مثالً در زمان تهاجم نظامی، بافت منظم از امکان فرار و . پذیري متفاوتی برخوردار استبسته به نوع تهدید، از آسیب

پناه و یا امدادرسانی بیشتر برخوردار است اما بافت نامنظم در جنگ شهري و حضور دشمن بیگانه، امکان مقاومت 

توان گفت که واکنش هر نوع بافت شهري در به هر حال، در مجموع می. یشتر و بهتري را فراهم می کندشهري ب

گیري ساکنان، در امکان امدادرسانی، در چگونگی پاکسازي و هنگام حوادث مختلف شهري در قابلیتهاي گریز و پناه

ها نه تنها در طراحی ساختمان، بلکه در دامنه تأثیر این ویژگی. بازسازي و حتی اسکان موقت، متفاوت می باشد

.یافته و حائز اهمیت بسیاري استطراحی شهري و در مدیریت بحران نیز توسعه

، مساحت قطعه، ابعاد و اندازه قطعه و تناسب طول و )منظم یا نامنظم(بندي اراضی، شکل هندسی قطعهقطعه

ی براي دریافت میزان مقاومت شهر و قابلیت عرض قطعه در رابطه با کاربري زمین مالك سنجش بسیار مناسب

هاي ساخت وساز ابنیه و شبکه راهها و نهایتاً، در ها به طور مستقیم در مشخصهاین ویژگی. پذیري آن استآسیب

. ضریب آسیب پذیري و یا کارآیی بافت در زمینه مقاومت شهري در برابر دشمنان مؤثر خواهد بود
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١١٣

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

پذیري و هاي دیگر ارزیابی آسیبفضاهاي باز بین قطعات مجاور از شاخصالگوي همجواري ساخت وسازها و

هاي دیگري شامل نحوه مجاورت این مشخصه باید در ترکیب با شاخص. قابلیت بافت شهري در مقابله با حوادث است

ورد توجه ها مقطعات تفکیکی با گذر، همجواري فضاي باز و ساخته شده هرقطعه با گذر و همچنین درجه محصوریت

. قرارگیرد

هاي مسکونی، عامل دیگري در ارزیابی میزان کارآیی بافت به میزان و نحوه پراکندگی فضاهاي باز در کل بافت

ها یا عوارض طبیعی گستردگی فضاهاي باز و موقعیت آنها از نظر همجواري با ساختمان. هنگام وقوع جنگ است

.ودتواند موجب افزایش آسیب پذیري بافتها شمی

با افزایش نسبت سطح ساخته شده به مساحت زمین، آسیب پذیري بافت به دلیل افزایش ریزش آوار در معابر 

گیري و چه به لحاظ اسکان همجوار و غیرقابل استفاده شدن بافت چه به لحاظ استفاده از فضا براي گریز و پناه

گردد که این امر براي امور پشتیبانی جنگ، بیشتر میموقت، امدادرسانی و یا استفاده ازخیابانها وشریانهاي حیاتی 

.باعث افزایش تلفات نیروي انسانی نیز خواهد شد

هاي فرعی داخل شهر نیز به دلیل تعدد دسترسی از فلج شدن زود نظم شبکه راهها و شطرنجی بودن کوچه

توان ي، بافتی است که در مجموع میابافت ناپیوسته، منظم و پلکانی مناطق کوهپایه. کندهنگام بافت جلوگیري می

تراکم جمعیت نیز نقش غیرقابل تردیدي در . پذیري وکارآیی، بافتی متوسط به حساب آوردآن را به لحاظ آسیب

حتی بعد از حوادث طبیعی و غیرطبیعی نیز تراکم باالي جمعیتی تأثیر زیادي در . پذیري شهر داردمیزان آسیب

بنابراین، . دارد.... هاي آسیب دیده وها، تخلیه محلانسانی، بروز مشکل در توزیع کمکشیوع بیماري، افزایش تلفات 

.پذیري بافت شهري محسوب می شودلحاظ تراکم جمعیتی و ساختمانی بهینه، الزمه کاهش آسیب

فرم شهر- 3-3- 8- 5- 5

به . هستندفرمهاي شهري باز در مقابل تهدیدات نظامی و حوادث طبیعی داراي آسیب پذیري کمتري

پذیري کمتر طورکلی، این فرمها انعطاف پذیري زیادي در برابر حوادث دارند، درحالیکه فضاهاي متراکم ضمن انعطاف

ها، امکان تخلیه سریع اماکن و خروج از شهر در این بافت. از، آسیب پذیري باالتري در برابر حوادث مذکور برخوردارند
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١١٤

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

هاي بعدي هاي شهري باز، قابلیت زیادي جهت اسکان موقت و ارائه کمکرماین در حالی است که ف. وجود ندارد

.دارند

کاربري اراضی شهري     - 3-4- 8- 5- 5

. هاي شهري نقش مهمی در کاهش آسیب پذیري در برابر حوادث مختلف داردریزي بهینه کاربري زمینبرنامه

مختلف شهري باعث کاهش اثرات حوادث مذکور رعایت همجواریها و عدم استقرارکاربریهاي خطرساز در مناطق 

.شودمی

هاي نظامی وتأسیسات مهم شهري باید در مناطق خاص ریزي کاربري زمین، کاربریهایی نظیر پادگاندر برنامه

.هاي مسکونی استقرار یابند تا از میزان آسیب پذیري مناطق مسکونی و به طورکلی شهر، کاسته شودو دور از کاربري

تأسیسات زیربنایی شهري-3-5- 8- 5- 5

هاي آب، برق، گاز و مخابرات در افزایش خسارات و تلفات آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی شهر مانند شبکه

ها و تأسیسات شهري نقش توان گفت که شبکهدر مجموع، می. ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی نقش مهمی دارد

ن در زمان جنگ ایفا می کند و به صورت مستقیم در تسخیر، سقوط مهمی در حیات شهري و تداوم زندگی شهروندا

اي ها و مستحدثات تأسیسات زیربنایی شهر باید به گونهبینی و طراحی شبکهبنابراین، پیش. یا تسلیم شهر مؤثر است

.صورت گیرد که در زمان جنگ آسیب پذیري کمی داشته باشد

یريتجزیه و تحلیل شهر از نظر آسیب پذ- 4- 8- 5- 5

این تحلیل  به عنوان مبنا . پذیري تحلیل کردرا از نظر آسیبرامیانتوان شهر باتوجه به مطالب گفته شده می

نتایج تحلیل آسیب پذیري شهر . جهت اعمال مالحظات دفاعی، امنیتی و ایمنی در طرح جامع مدنظر قرارگرفته است

:اندبدین شرح

ه، یابنيعمر باال|قدیمی شهر به دلیل يپذیري بافت هایزان آسیبدهد که مبررسیهاي انجام شده نشان می- 

.باشدساختار ارگانیک و عرض کم معابر نسبتاً زیاد می
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١١٥

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

مذکور داراي فرم متراکم بوده و برخی از بافتهاي جدید و نوساز یمیقديبخش عمده اي  از بافت ها- 

لذا در زمان بحران به دلیل عدم انعطاف الزم، تا حد بسیار .آنها نیز فاقد فضاهاي باز الزم هستندیرامونیپیاحداث

.زیادي آسیب پذیر خواهند بود

.آسیب پذیري شهر از نظر شبکه ها و تأسیسات شهري در حد متوسط است- 

به لحاظ ساختار یمیآسیب پذیري شهر از نظر شبکه هاي ارتباطی و شریانهاي حیاتی شهري در بافتهاي قد- 

.ر محالت کم استیمعابر و تبعیت شریانهاي حیاتی از این ساختار، بسیار زیاد و درساارگانیک شبکه 

مالحظات پدافند غیرعامل پیشنهادي طرح جامع - 8-5- 5-5

...) برداري ویابی، پراکندگی، موانع، مدیریت ساخت و بهرهمکان(ریزيحوزه برنامه-1- 5- 8- 5- 5

ستگاههاي گاز، ترانسفورماتورهاي برق، مراکز مخابراتی، انتخاب مکان تأسیسات اصلی شهر مانند ای- 

بیمارستانها و مراکز اورژانس، ایستگاههاي پمپاژ و ذخیره آب و نظایراینها باید با رعایت اصول پدافند غیرعامل صورت 

.پذیري تأسیسات مزبور گرددگیرد تا باعث کاهش آسیب

ت جمعیت و انجام فعالیتهاي امدادرسانی و بینی فضاهاي امن در سطح شهر جهت اسکان موقپیش- 

.پشتیبانی هنگام وقوع جنگ و حوادث طبیعی

هاي عدم تمرکز مراکز و تأسیسات زیربنایی شهر در یک محله و همچنین تمرکززدایی جمعیتی از بافت- 

.قدیمی شهر به عنوان تدبیر مهمی براي کاهش آسیب پذیري در مواقع بحران 

اء کیفی سکونت و فعالیت در شهر از طریق توزیع بهینه و تعادل بخشی جمعیت و فعالیت، توجه ویژه به ارتق- 

محدودیت ها و تهدیدات مربوط به امنیت و دفاع در آن ها، نیازها،اي که هریک از محالت متناسب با قابلیتبه گونه

.وداز طیف مناسبی از فعالیتهاي اقتصادي، اجتماعی، نظامی و امنیتی برخوردار ش

پذیري سریع ها و ساخت مراکز مهم شهر به منظور امکان مرمتسازياستفاده از مصالح پیش ساخته در انبوه- 

.پس از بحران
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١١٦

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

اجتناب از تمرکز و تجمیع مراکز اداري و جمعیتی در یک محدوده به منظور جلوگیري از افزایش ریسک - 

.پذیريآسیب

تلف شهر به منظور کاهش صدمات و خسارات تأسیساتی، نصب تأسیسات اعالم خطر در قسمتهاي مخ- 

.تجهیزاتی و نیروي انسانی 

بینی انبارهایی جهت ذخیره مواد و وسایل ضروري شهروندان در سطح شهر و محالت آن براي زمان پیش- 

.هاي طبیعی و غیرطبیعیبحران

.ع جنگ و سوانح طبیعیپیش بینی پناهگاه در قسمتهاي خاصی از شهر جهت حفاظت مردم در مواق- 

)معماري، طراحی فضاي چند عملکردي(حوزه طراحی- 2- 5- 8- 5- 5

گیري از آنها در شرایط اي کردن کاربریها و مستحدثات عمومی و دولتی به منظور امکان بهرهدو منظوره- 

.وقوع تهدیدات

.محالت آن اي و شهري در قسمتهاي مختلف شهر وایجاد فضاهاي سبز و باز با عملکرد محله- 

..)شبکه زیرساخت، خطوط انتقال نیرو، موانع آب و سوخت،(حوزه ساخت-3- 5- 8- 5- 5

در مطالعات طراحی و توسعه شبکه هاي زیربنائی، مقاومت الزم در مقابل تهدیدات مورد توجه - 

با عرضهاي مقاوم بودن خطوط اصلی، کابلهاي زیرزمینی، فاضالبهاي صنعتی، خطوط نفت و گاز، پلهاي(قرارگیرد

).متناسب و تعریف شده

اي صورت گیرد که ها، خطوط انتقال برق، نفت و گاز و نظایر اینها بایستی به گونهطراحی و توسعه راهها، پل- 

. درصورت آسیب دیدن در زمان بحران، باعث بسته شدن طوالنی شبکه نگردیده و به سرعت قابل بازسازي باشد

طریقی درنظرگرفته شود که در صورت اشغال توسط دشمن قابلیت بهره برداري از ها بههمچنین مسیر عبور شبکه

.آنها براي وي میسر نگردد

با توجه به اهمیت خاص تأمین آب شرب در مواقع بحران، محاسبات ساخت شبکه و احداث مخازن ذخیره - 

.باید با در نظرگرفتن شرایط بحران انجام گیرد
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١١٧

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

اي انجام گیرد که و عمومی و اماکنی همچون درمانگاهها و بیمارستان به گونهطراحی ساختمان هاي دولتی - 

تواند در مواقع بحران به محل استقرار ها میاین قسمت. هاي ضدانفجار در طبقات پایین آنها تعبیه شودنطفه

.شهروندان، مرکز مداواي آسیب دیدگان و مراکز پشتیبانی تبدیل شوند

.دهدده براي پدافند غیرعامل در شهر را نشان مینقشه فضاهاي قابل استفا
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مهرآزان پارس
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

رعاملینقشه پدافند غ
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١١٩

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

شهرفرسودهبافتهاي-9- 5-5

. اي یافته اسـت ژهبافتهاي فرسوده شهر از جمله مشکالت مهم شهرهاي کشور است که در دهه اخیر اهمیت وی

هاي خاص از جمله قدمت ابنیه، عدم رعایت اصول فنـی در سـاخت، ریزدانگـی، عـرض کـم      این بافتها به لحاظ ویژگی

شـود کـه   هاي مزبور باعث مـی ویژگی. اندمعابر و ضعف شدید تأسیسات و خدمات عمومی با مشکالت متعددي مواجه

را از دست داده و مأمن اقشـار پـایین اجتمـاعی و درآمـدي شـهر و      ی به مرور زمان، جمعیت بومی خود ین بافتهایچن

.فرهنگی شوند-عامل افزایش معضالت اجتماعی

اي، سـه شـاخص ناپایـداري سـازه    11/2/1385شورایعالی شهرسازي و معماري ایران براسـاس مصـوبه مـورخ    

مشـخص نمـوده و انطبـاق هـر سـه      ریزدانگی و نفوذناپذیري به شرح زیر را براي شناسایی بافتهـاي فرسـوده شـهري    

:شاخص را مالك تعیین بافتهاي مذکور دانسته است

مترمربع دارند ؛200هاي آنها مساحت کمتر از درصد پالك50بلوکهایی که بیش از : ریزدانگی-1شاخص

درصد بناهاي آنها ناپایدار و فاقد سیستم سازه است ؛50بلوکهایی که بیش از: ناپایداري-2شاخص

.متر قرار دارند6درصد معابر آن عرض کمتر از 50بلوکهایی که بیش از : نفوذپذیري-3شاخص

بافـت فرسـوده   هکتـار 61.39يدارادهـد کـه شـهر    نشان مـی رامیانگانه فوق در شهر هاي سهتلفیق شاخص

که هر چند تعـدادي  بدین معنی .باشدیمداخله مت دومیهکتار در اولو40.22ت اول و یهکتار در اولو21.17.باشدمی

اي واجد شرایط فرسودگی هستند، اما به دلیل بزرگـی  هاي شهري از حیث حدنصاب معبر و نیز استحکام سازهاز بلوك

.شوندقطعات متشکله آنها شامل فرسودگی نمی
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

نقشه بافت  فرسوده
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

م شهر یحر-ب
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١٢٢

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

هاي مجاز در حریم شهرداث بنا و استفادهضوابط و مقررات اح- 6

در يشهر که نظارت و کنترل شهرداريرامون محدودهیبالفصل پیاز اراضیم شهر عبارت است از قسمتیحر

.دیشهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايمات کشوریآن ضرورت دارد و از مرز تقس

، يکشاورزیت حفظ اراضیت اولویرها با رعاموزون شهيتوسعهيالزم و مناسب برایبه منظور حفظ اراض

م شهر در چارچوب ضوابط و یسات در داخل حریاحداث ساختمان و تأسيها، هرگونه استفاده براباغات و جنگل

.ر خواهد بودیپذجامع امکانيهامقررات مصوب طرح

م شهر یداخل حرها و ضوابط مصوب در سات که به موجب طرحینظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأس

م شهرها و یو حرکه در هر حال از محدوده(یصنعتيهاشهركيم به استثنایمجاز شناخته شده و حفاظت از حر

م ین حریرمجاز در ایساز غوباشد، هرگونه ساختیمربوط ميشهرداريبه عهده) باشندیمیمستثنهايقانون شهردار

.خواهد شدن طبق مقررات رفتاریتخلف محسوب و با متخلف

ران صرفاً یايو معماريشهرسازیعالير شورایدب13/4/91مورخ 91/300/21339مطابق مفاد نامه شماره 

:باشدیل مین آنها به شرح ذیشده است که عناوینیبشیم شهرها پیمجاز در حريکاربر11

گورستان- کشتارگاه- زندان- 

حمل و نقل و انبار- وه و تره باریميدان مرکزیم- زبالهیمرکز دفن بهداشت- 

سردخانه- لویسفرودگاه- کاالیاصليانبارها- 

باغ وحش- 

یمقررات ساختمان-1- 6

:ر استیت موارد زیم شهر مستلزم رعایسات مجاز در حریجاد هرگونه تأسیا

ات یو شروع عملیک اراضیا تفکیید قبل از هر اقدام عمرانیم شهر بایو امالك واقع در حرین اراضیمالک-

.ندیپروانه اخذ نماياز شهرداریساختمان

؛يکشاورزیاراضينفره واگذار7يهائتیا از هیشده یملیاداشتن مجوز الزم در مورد اراضیت یاحراز مالک-
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١٢٣

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

ها، خطوط و لیها، مس، قنوات، چاهیعموميها، نهرهاها، جنگلها، رودخانهم نسبت به جادهیت حریرعا-

ر یها، واقع در مسانتقال گاز و نفت، پليها، لولهیسات مخابراتیها و تأسبرق، خطوط و شبکهيروینتقال نايهاهیپا

، یو انتظامیسات نظامی، تأسیآبرسانيهامربوط به شبکهيهاها و کانال، لولهیسات عمرانیا تأسیها جاده

براساس ضوابط یخیه و آثار تاریو ابنیسات عمومیر تأسیرها سایگلیبندها و سلیآب و فاضالب، سيهاخانههیتصف

.ربطیمصوبه و مقرر مراجع ذ

.گریبه مصارف ديکشاورزیل اراضیاز تبديریسبز و جلوگي، حفظ فضایت بهداشت عمومیرعا-

يسوزها و آتشان رودخانهیل و طغیاز سیاز خطرات ناشيریمربوط به جلوگیمنین و ضوابط ایت قوانیرعا-

.م بناو استحکا

.رویوزارت نیو مداوم بنا بر گواهین آب و برق کافیتأم-

.باشدیشهر ميدر محدودهیقاً تابع ضوابط ساختمانیم شهر دقیحريدر محدودهیضوابط ساختمان-

ست و ضوابط یط زیع استان و سازمان محیکل صنايها طبق مجوز ادارهو کارگاهیسات صنعتیاحداث تأس-

.باشدیر میپذامکانیساختمان

حال نیبا ا. استان خواهد بوديم شهر با نظر جهاد کشاورزیها واقع در حراحداث بنا در باغات و نخلستان-

.باشد که باعث قطع درختان نگردديابه گونهیستیسطح اشغال بنا با

يناربیبا سطح زیس بهداشتیسات و سرویباشد مگر جهت تأسیمجاز نميکشاورزیاحداث بنا در اراض-

.مترمربع و با تصویب مراجع ذیصالح50حداکثر 

در محدوده حریم شهرغیر مسکونی ضوابط تفکیک اراضی -2- 6

شهرها با نظر وزارت جهاد يو باغات در خارج از محدودهی، زراعيکشاورزیک اراضیص تفکیمرجع تشخ-

از وزارت جهاد ير کاربرییا تغییراضک ایباشد و ادارات ثبت اسناد و امالك مکلفند در مورد تفکیميکشاورز

.ندیاستعالم نمايکشاورز
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

و احداث بناصدور پروانهيمقررات و نحوه- 3- 6

و يشهردارید توسط دفتر فنیبایم شهر میطرح و حريهاا احداث بنا در محدودهیک و یتفکيهاطرح

مربوط به يهاگردد طرحیشنهاد مین پیهمچن. ب گرددیشهردار با توجه به ضوابط طرح توسعه و عمران شهر، تصو

ها ع، کارگاهی، صنايزات شهریسات تجهی، تأسیانتظامي، اداریحیتفری، ورزشیبهداشتی، درمانیمراکز آموزش

يرگذاریت تأثیبه لحاظ اهم. ربط، با ضوابط طرح توسعه و عمران شهر هماهنگ گرددیذيهاوانبارها توسط سازمان

يهاشود برنامه و طرحیه میشهر توصيهاما و نما و نشانیژه در سیت ویدر موقعيریگ و قرارگبا حجم بزريبناها

يها، تخصصياحرفهیفنيقرار گرفته و از راهبردهایمرتبط مورد بررسیتخصصیفنيهاتهیمربوطه در کم

.مختلف بهره گرفته شود

مطابق با ... و يو دامداريمرغداريهاتیالفعيم برایحريواقع در محدودهيرکشاورزیغیک اراضیتفک-

.استان استيبا سازمان جهاد کشاورزنیبودن زميرکشاورزیص غیتشخ. بالمانع استذیربط ضوابط دستگاهاي 

م شهریضوابط مربوط به حر-4- 6

کشتارگاه-4-1- 6

امـونی روسـتاها و نقـاط    ، در محـدوده پیر یابی و احداث کشـتارگاه در داخـل محـدوده قـانونی شـهرها     مکان-

.مسکونی واقع در سطح شهرستان ممنوع است

یابی و احداث کشتارگاه در اراضـی کشـاورزي و جنگلـی و درمجـاورت مراکـز خـدماتی و صـنعتی کـه         مکان-

که وجودهاوسایر کاربريیستیتورهاي اصلی و مراکز تفریحی و، در مجاورت راهکندهمجواري با آنها ایجاد اشکال می

.ممنوع است،کشتارگاه درنزدیکی آنهامشکل زاست

یابی و احداث کشتارگاه نباید در مسیر وزش باد غالب به سـمت نقـاط سـکونت و فعالیـت و تفـریح در      مکان-

.نزدیکی آنها باشد

، به طوري کههاي آب زیرزمینی تخلیه شودهاي سطحی و یا در نزدیک سفرهفاضالب کشتارگاه تباید به آب-

.به آن نفوذ کرده و موجب آلودگی شود
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

یابی و احداث کشتارگاه رعایت کلیه موازین فنی و بهداشتی و اقتصـادي و همچنـین احـداث    در هنگام مکان-

.سیستم تصفیه فاضالب و با تأیید رساندن طرح مربوطه در سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است

هـاي عوامـل طبیعـی و مصـنوع و ضـوابط و مقـررات       کلیـه حـریم  یابی و احداث کشتارگاه رعایـت در مکان-

.هاي مربوطه در مورد ساخت و ساز الزامی استسازمان

همچنـین رعایـت   . برسـد شهرسـتان یـا اسـتان زیسـت محیطسازمانتأییدبهبایدکشتارگاهایجادمحل-

.تمعیارهاي مکانیابی و سایر حرایم مصوب عوامل طبیعی و مصنوعی الزامی اس

گورستان-4-2- 6

.یابی و احداث گورستان باید به همراه تجهیزات و تأسیسات وابسته به آن باشدمکان-

محدوده تأثیر (یابی و احداث گورستان در داخل محدوده مصوب شهري و روستایی و محدوده پیرامونی مکان-

.، ممنوع استروستاهاي فاقد طرح) گذار از نظر زیست محیطی

هـاي واقـع در معـرض توسـعه احتمـالی آتـی شـهرها و        یابی و احداث گورستان باید در خارج از زمـین مکان-

.روستاها باشد

هـاي  ،اما داشتن دسترسی مناسـب بـه راه  هاي اصلی ممنوع استیابی و احداث گورستان درمجاورت راهمکان-

.اصلی الزامی است

.ممنوع است) به باال % 15( یابی و احداث گورستان در سطوح شیبدار مکان-

.،فعالیت وتفریح ممنوع استمسیر وزش بادهاي غالب به سمت نقاط سکونتیابی و احداث گورستان درمکان-

، ایجـاد کمربنـد سـبز در اطـراف آن و محصـور نمـودن       یابی و احداث گورستان درختکاري محوطه آنمکان-

.سته الزامی استها و تأسیسات وابمحوطه گورستان با ساختمان

:شودگردد به شرح زیر عمل میبراي به دست آوردن سطح مورد نیاز گورستان که در حریم شهر مستقر می-

شهر در نظر گرفتـه شـود و میـزان    ) نرخ مرگ و میر(جمعیت موجود 1000/6چنانچه آمار متوفیان را ساالنه 

ضـریب رشـد سـاالنه    Bجمعیت سال پایه شـهر و  Aبع و مترمر5مساحت مورد نیاز به ازاي هر قبر به طور متوسط 

:براي ظرفیت سی سال عبارت است ازSجمعیت باشد آنگاه مساحت گورستان مورد نیاز 
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

S=30 ×15)B1+(A ×5 ×نرخ مرگ و میر

.گورستان شهر باید مجهز به دستگاه تصفیه فاضالب باشد-

.استالزامی گورستان یابی و احداثکانطبیعی و مصنوع در مهاي عواملرعایت کلیه حریم-

.هاي ذیربط در این زمینه ضرورت داردسازمانتوجه به اصول و معیارهاي فنی مربوط به-

زبالهیبهداشتمحل دفع - 4-3- 6

، تـا یـک کیلـومتري محـدوده     یابی محل دفع زباله در داخل محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهامکان-

.ا با حدود تقریبی روستاها و مراکز سکونت و در مسیر آنها ممنوع استمصوب روستاه

.، فعالیت و تفریح ممنوع استیابی محل دفع زباله در مجاورت مراکز سکونتمکان-

.، ممنوع استیابی محل دفع زباله در نقاطی که ایجاد مناظر زشت کندمکان-

.ي و جنگلی و اراضی مرتعی بسیار مناسب ممنوع استیابی محل دفع زباله در اراضی کشاورزمکان-

.ممنوع است% 15یابی محل زباله در اراضی با شیب باالي مکان-

، وجود خاك قابل استفاده به کـود و  هاي مدفون شدهتوجه به وجود خاك مناسب و کافی جهت پوشش زباله-

.توجه به نوع زباله و چگونگی دفن زباله الزامی استکاري و بوته کاري بایا قابلیت تبدیل به فضاي سبز و جنگل

.هاي زیرزمینی و سطحی و عدم آلوده شدن آنها باشدجه به سطح آبیابی محل دفن زباله باید با تونمکا-

هاي سطحی و زیرزمینی به سـمت  یابی محل دفن زباله نباید در مسیر وزش بادهاي غالب یا حرکت آبمکان-

.سکونت و تفریح باشد، نقاط فعالیت

یابی محل دفن زباله بایـد امکـان دسـتیابی و تهیـه آب مـورد نیـاز جهـت مصـارفی چـون شستشـوي           مکان-

.نظر گرفتهاي حمل زباله و یا جلوگیري از حریق احتمالی را درماشین

معیارهـاي  هـاي عوامـل طبیعـی و مصـنوع و قـوانین و      یابی محل دفن زبالـه بایـد بـه کلیـه حـریم     در مکان-

.توجه کرد)از جمله سازمان محیط زیست(هاي مربوطهسازمان

.امکان تملک زمین براي مدیریت مواد زاید میسر باشد-

.، آثار باستانی و تاریخی باشدهاي مسکونیمکان دفن به دور از محل-
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.مقبولیت عامه داشته باشد-

صورت امکان میسـر بیمارستانی درسوززبالهوتولیدواحدرت مصارف بازیافتی ازجمله استقراقابل توسعه جه-

.باشد

یو مصنوعیعیزات از عوامل و عوارض طبیتجهسات و یتاسحریم ن ییو تعیابیمکانه یاصول اول-4-4- 6

، کـارواش  ، پارکینـگ اتوبـوس و کـامیون   هـاي بـاربري و مسـافربري   ، ترمینـال ، گورسـتان بارمیدان میوه و تره

رعایت سـایر مـوارد ذکـر شـده در     . هاي بین شهري باید با رعایت فواصل ذیل از عوامل ذکر شده مستقر شونداتوبوس

.مورد حریم سایر عوامل طبیعی و مصنوعی الزامی است

م شهریحريپهنه بند-5- 6

در يرشهر که نظارت و کنترل شـهردا يرامون محدودهیبالفصل پیاز اراضیم شهر عبارت است از قسمتیحر

.دیشهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايمات کشوریآن ضرورت دارد و از مرز تقس

، يکشـاورز یت حفـظ اراضـ  یـ ت اولویموزون شهرها با رعايتوسعهيالزم و مناسب برایبه منظور حفظ اراض

ضـوابط و  م شـهر در چـارچوب  یسـات در داخـل حـر   یاحداث ساختمان و تأسيها، هرگونه استفاده براباغات و جنگل

.ر خواهد بودیپذجامع امکانيهامقررات مصوب طرح

م شـهر  یها و ضوابط مصـوب در داخـل حـر   سات که به موجب طرحینظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأس

م شـهرها و  یو حـر که در هر حال از محـدوده (یصنعتيهاشهركيم به استثنایمجاز شناخته شده و حفاظت از حر

ن یـ رمجـاز در ا یباشد، هرگونه سـاخت و سـاز غ  یمربوط ميشهرداريبه عهده) باشندیمیها مستثنيقانون شهردار

.ن طبق مقررات رفتار خواهد شدیم تخلف محسوب و با متخلفیحر

: باشدیر مجاز میزيعملکرديهام شهر، پهنهیحردر محدوده

زراعی و باغییاراضيپهنه-1

شهر يتوانند در محدودهیکه نمیعیو صنايو دامپروريبسته به کشاورزع وایشامل صنا(ع یصنايپهنه-2

؛)احداث شوند
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

يو درختکاریپهنه جنگل-3

)آبيخانههیل فشار،تصفیتبدي هاگورستان،کشتارگاه،پستشامل صرفاً (شهريزات یسات وتجهیتأسيپهنه-4

هاي مربوط از جمله موارد ذیل نامهین و آئینگانه فوق براساس قوانهاي چهارضوابط و مقررات هر یک از پهنه

:تنظیم و در ادامه آورده شده است

نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آئین-1

.با اصالحات بعدي27/2/55مصوب 

قانونی اصالح برخی از مواد قانون مزبور و الیحه 16/4/54هاي کشاورزي مصوب قانون گسترش قطب-2

.شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران17/9/58مصوب 

.هیأت وزیران14/4/55هاي کشاورزي مصوب نامه قانون گسترش قطبآئین-3

.هیأت وزیران1/9/74و دستورالعمل اجرایی آن مصوب 22/6/66قانون زمین شهري مصوب 14ماده -4

و 24/10/74اجرایی آن مصوب و آئین31/3/1374ها مصوب بري اراضی زراعی و باغقانون حفظ کار-5

ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ2ماده یک و تبصره یک ماده 3و 2دستورالعمل اجرایی تبصره 

.وزارت کشاورزي1/5/75

.هیأت وزیران22/12/80ها مصوب نامه اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغاصالحیه آئین- 6

.ایرانشوراي انقالب جمهوري اسالمی3/3/59الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب -7

.و اصالحات بعدي آن30/5/1346ها و مراتع مصوببرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره -8

تصویب نامه شماره - عتی و تولیديهاي صنمعیارهاي استقرار واحدها و فعالیتضوابط و-9

.هیأت وزیران15/4/90هـ مورخ 39127ت/78946

هاي وزارت کشاورزي و منابع طبیعی و انحالل وزارت قانون جدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمان-10

.12/11/3501مصوب ) تغییر نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست(منابع طبیعی 

شوراي انقالب، مجمع 1359قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال -11

.13/5/1388تشخیص مصلحت نظام مصوب
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شوراي انقالب، مصوب 1359نامه اصالح قانون وگسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال آئین-12

.مجمع تشخیص مصلحت نظام13/5/1388

ت /78946تصویب نامه شماره -ارهاي استقرار واحدها و فعالیتهاي صنعتی و تولیديضوابط و معی-13

.هیأت وزیران15/4/90هـ مورخ 12739

.گیردهاي چهارگانه حریم شهر مورد بررسی قرار میهر یک از پهنهدر ادامه ویژگی
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میحريقشه پهنه بندن
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زراعی و باغیپهنه- 1

هاي زراعی و باغداري به عنوان پهنه هاي آن در زمینه کشت فعالیتپتانسیلاین پهنه با توجه به امکانات و

. زراعی و باغی تعیین شده است

هاي مجاز استفاده- 

.)زراعت آبی(کشت محصوالت ساالنه آبی - 

.)باغداري(کشت محصوالت دائمی - 

.درختکاري براي ایجاد پارك جنگلی، پارك طبیعی و جنگل دست کاشت- 

.ش کرم ابریشم و زنبور عسل به روش سنتیپرور- 

.دامداري و پرورش طیور به روش سنتی- 

.هاي پرورش گل به روش سنتینهالستان و محوطه- 

ها بدون آنها مقدور نباشد هاي زراعی و باغاز زمین) کاشت، داشت و برداشت(برداري مستحدثاتی که بهره- 

آوري ها و چپرهاي جمعهاي انتقال و توزیع آب، اتاقککانالهاي تقسیم آب،مثل تأسیسات چاه آب،حوضچه

.محصوالت کشاورزي و نظایر اینها

هاي مشروط استفاده- 

.ایجاد گلخانه منوط به کسب مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک - 

ارات احداث واحدهاي دامداري، پرورش ماهی و آبزیان و مرغداري به روش صنعتی منوط به موافقت اد- 

حفاظت محیط زیست، جهادکشاورزي، منابع طبیعی و آبخیزداري و صنایع و معادن و تصویب طرح در مراجع قانونی 

.ربطذي

احداث سردخانه و انباردائمی محصوالت کشاورزي منوط به اخذ موافقت ادارات حفاظت محیط زیست، - 

.ع قانونی مربوطجهادکشاورزي و منابع طبیعی و آبخیزداري و تصویب طرح در مراج

ایجاد انبارهاي نگهداري موقت ادوات و محصوالت کشاورزي با اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک - 

.هاقانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ
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هاي دامی، خوراك دام، صنایعهاي کشاورزي مانند فرآوردهاحداث صنایع تبدیلی و وابسته به فعالیت- 

ت زراعی، صنایع فرآوري محصوالت باغی و دامی، صنایع دستی روستایی و نظایر اینها منوط به بندي محصوالبسته

موافقت ادارات حفاظت محیط زیست، جهادکشاورزي، منابع طبیعی و آبخیزداري و صنایع و معادن و تصویب طرح در 

.مراجع قانونی 

منوط به کسب ) ايز آموزش فنی و حرفهآموزش عالی و مراک(استقرار و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی - 

.ربطموافقت ادارات حفاظت محیط زیست، جهادکشاورزي و منابع طبیعی و آبخیزداري و تصویب در مراجع ذي

کمپینگ، مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی از قبیل هتل، متل،ایجاد امکانات گردشگري و خدمات بین- 

زیست و رات جهادکشاورزي، منابع طبیعی و آبخیزداري حفاظت محیط راهی و نظایر اینها براساس موافقت ادا

و اداره راهداري و ) در مورد هتل(هاي متولی همچون  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگريدستگاه

.ربط و تصویب در مراجع قانونی ذي) راهیهاي خدماتی بیندر مورد مجتمع(اي حمل و نقل جاده

فاً در قالب طرح هاي هادي روستایی توسعه آنها صرخدماتی درداخل روستاها وازمسکونی وسساخت و- 

.مصوب 

ایجاد واحد مسکونی براي مالکان اراضی زراعی و باغی منوط به اخذ نظریه کمیسیون تبصره یک ماده یک - 

.قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغی

هاي ممنوع استفاده- 

.ي مجاز و مشروط، هرگونه استفاده دیگري از اراضی پهنه زراعی و باغی ممنوع استهاجز استفادهه ب

ضوابط تفکیک - 

ها در خارج از محدوده تفکیک اراضی زراعی و باغی در پهنه موردنظر تابع ضوابط تفکیک اراضی زراعی و باغ- 

وزارت 1/5/1375ها مصوب ی و باغنامه اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی زراعموضوع ماده چهار آئین- شهرها

:باشد و به شرح زیر می-کشاورزي

هکتار 10): غیر از موارد زیر (حداقل مجاز براي تفکیک اعم از تجزیه و افراز اراضی آبی -1

هکتار4.                               حداقل مجاز براي تفکیک اراضی شالیزاران - 1-1
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هکتار 50)احداث شده یاآنچه احداث خواهد شد(هاي آبیاريحداقل مجاز براي تفکیک اراضی زیرشبکه-1-2

هکتار5حداقل تفکیک باغات آبی- 2

هکتار 15حداقل تفکیک باغات دیم-3

هکتار 30زیه و افراز اراضی دیمحداقل تفکیک اعم از تج-4

شود، ضوابط قانون یا بعداً دایر میهاي کشاورزي که دایر است ودر خصوص تفکیک اراضی واقع در قطب-5

14/4/1355نامه اجرایی قانون مذکور مصوب و آئین5/3/1354هاي کشاورزي مصوب گسترش کشاورزي در قطب

.الرعایه استالزم

تفکیک اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده مصوب روستاها به منظور سکونت شخصی مالکین کم- 

ها در خارج از محدوده شهرها موضوع ماده چهار بضاعت در مساحت کوچک طبق ضوابط تفکیک اراضی زراعی و باغ

ها در حد عرف محل خواهد بود، مشروط به اینکه سطح زیربنا باغنامه اجرایی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی وآئین

افزایش سطح زیربناي . صد مترمربع تجاوز ننماید، فقط براي یکبار مجاز استمترمربع و سطح محوطه از یک75از 

.ربط بالمانع استمذکور در ارتفاع به صورت چند طبقه منوط کسب مجوز مراجع قانونی ذي

هاي مشروط اعی براي ایجاد صنایع، خدمات عمومی و تجهیزات تعیین شده در استفادهتفکیک اراضی زر- 

پهنه زراعی و باغی باید پس از اخذ مجوزهاي الزم از ادارات حفاظت محیط زیست، جهادکشاورزي و منابع طبیعی و 

هاي ادن براي فعالیتهمچون اداره صنایع و مع(اجرایی متولی آبخیزداري و مبتنی بر ضوابط و مقررات دستگاه

.ربط انجام گیردو نیز تصویب مراجع قانونی ذي)  گفتهصنعتی پیش

ضوابط احداث بنا - 

براي زارع و باغبان در اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده روستاهاي داخل حریم خانه کارگرياحداث - 

.نی مربوط صورت گیردشهر باید براساس ضوابط اداره جهادکشاورزي و تصویب در مراجع قانو

هاي مشروط مشخص ساخت و ساز صنایع، خدمات عمومی و تأسیسات و تجهیزات تعیین شده در استفاده- 

هاي ابالغی معاونت شده در پهنه زراعی و باغی باید براساس ضوابط و مقررات دستگاه متولی و نیز رعایت دستورالعمل

صوبات شورایعالی شهرسازي و معماري ایران، وزارت راه و شهرسازي و جمهور، مریزي و نظارت راهبردي رئیسبرنامه 
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.هاي تابعه آنها در زمینه تدوین ضوابط و مقررات فنی وساختمانی صورت گیردها و شرکتسازمان

ها، ها، نهرهاي عمومی، قنوات، چاهها، تاالبها، دریاچهها، جنگلها، دریا، رودخانهرعایت حریم نسبت به راه- 

هاي واقع در مسیر ها و تونلها و تأسیسات مخابراتی، پلهاي انتقال نیروي برق، خطوط و پایهها، خطوط و پایهسیلم

هاي هاي آبیاري، خطوط و لولهها و شبکههاي انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها یا تأسیسات عمرانی، لولهراه

گیرها و سایر بندها و سیلي آب و فاضالب، سیلهاخانهرزي، تصفیهآبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و م

ربط و همچنین هاي ذيتأسیسات عمومی و عمرانی و ابنیه و آثار تاریخی براساس ضوابط مصوب ادارات و سازمان

.زیست الزامی استربط در مورد بهداشت عمومی و بهسازي و حفاظت محیطضوابط مقرر توسط مراجع ذي

هاي مربوط به آن به منظور جلوگیري از قطع نامهیت قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و آئینرعا- 

.رویه درخت در مورد اراضی مشجر و باغات داخل حریم شهر ضروري استبی

پهنه صنعتی -2

بندي سازمان تقسیم 3تا1هاي براي استقرار صنایع ردهايگسترهبینی پهنه مزبور با توجه به ضرورت پیش

.استبینی شده حفاظت محیط زیست پیش

هاي مجاز استفاده- 

.بندي سازمان حفاظت محیط زیست استقرار تمامی صنایع رده یک تا سه تقسیم- 

به منظور مشخص کردن نوع صنایع قابل احداث در این پهنه، استعالم متقاضیان از اداره کل حفاظت : تبصره 

طبق ضوابط و معیارهاي (تشخیص نوع صنعت و رده آن از نظر آلودگی و مزاحمت زیست استان در موردمحیط

.ضروري است) ها و مصوبات بعدي آننامههاي صنعتی و تولیدي آئیناستقرار واحدها و فعالیت

هاي مشروط استفاده- 

بینی ي منوط به پیشاستقرار انبارهاي کاال و مواد اولیه صنایع و دفاتر فروش و نمایشگاه محصوالت تولید- 

.سازي مصوب مجموعهآن در طرح آماده

ضوابط تفکیک - 

حدنصاب .هکتاري انجام گیرد2هاي صنعتی و در اراضی حداقل باید در قالب احداث مجموعهتفکیک پهنه - 
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.گرددمترمربع تعیین می100تفکیک واحدهاي صنعتی داخل مجموعه 

. ندمتري از کاربریهاي پیرامون جدا شو14عابر حداقل صنعتی باید به وسیله مهايمجموعه- 

ضوابط احداث بنا - 

درصد 100درصد و حداکثر تراکم ساختمانی50مجموعه صنعتیحداکثر سطح اشغال مجاز ساختمانی - 

.باشدسطح زمین می

.به درختکاري و گلکاري و آبنما الزامی استمجموعه درصد از فضاي باز 25اختصاص - 

باشد که بخشی یا تمامی طبقه همکف به عنوان کارگاه یا انبار و دو طبقه میمجموعهثر تعداد طبقاتحداک- 

.یا نمایشگاه و طبقه اول یا نیم طبقه داخل کارگاه جهت قسمت اداري و دفتري استفاده خواهد شد 

.هاي جانبی مجموعه قرار گیردساختمان باید در منتهی الیه دیواره- 

.تأمین یک پارکینگ الزامی استي مجموعه،مترمربع زیربنا100ر به ازاي ه- 

ها، ها، نهرهاي عمومی، قنوات، چاهها، تاالبها، دریاچهها، جنگلها، دریا، رودخانهرعایت حریم نسبت به راه- 

هاي واقع در مسیر ها و تونلها و تأسیسات مخابراتی، پلهاي انتقال نیروي برق، خطوط و پایهها، خطوط و پایهمسیل

هاي هاي آبیاري، خطوط و لولهها و شبکههاي انتقال نفت و گاز، سدها و کانالها یا تأسیسات عمرانی، لولهراه

گیرها و سایر بندها و سیلي آب و فاضالب، سیلهاخانهآبرسانی، تأسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزي، تصفیه

ربط و همچنین هاي ذينیه و آثار تاریخی براساس ضوابط مصوب ادارات و سازمانتأسیسات عمومی و عمرانی و اب

.زیست الزامی استربط در مورد بهداشت عمومی و بهسازي و حفاظت محیطضوابط مقرر توسط مراجع ذي

مقررات ویژه - 

.ربط برسدباید به تصویب مراجع قانونی ذيداخل پهنه صنعتیصنعتیهايطرح مجموعه- 

در 17/8/1387مورخ 39725ت / 120308هاي صنعتی به شماره نامه نحوه ایجاد مجتمعرعایت آئین- 

.خصوص ایجاد مجموعه صنعتی الزامی است
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درختکاريویجنگلپهنه- 3

هاي مجاز استفاده- 

.کاشتپارك جنگلی، پارك طبیعی و جنگل دست- 

هاي مشروط استفاده- 

محیطی و کسب مجوز از به صورت گسترده و متمرکز با رعایت معیارهاي زیست) طبیعت گردي(گردشگري- 

.دستی و گردشگرياداره میراث فرهنگی، صنایع

و حرایم آنها ) آب، برق، گاز و مخابرات(ایجاد و توسعه انواع شبکه حمل و نقل، مسیر خطوط انتقال نیرو - 

نابع طبیعی و آبخیزداري و جهادکشاورزي و تصویب منوط به اخذ نظریه ادارات حفاظت محیط زیست، اداره م

.درمراجع قانونی

هاي آب منوط به کسب موافقت شرکت گیر و رعایت حرایم رودخانه، مسیل و کانالبند و سیلایجاد سیل- 

.ايآب منطقه

.داري منوط به تصویب در مراجع قانونی مربوطایجاد مستحدثات مربوط به آبخیزداري و آبخوان- 

هاي ممنوعاستفاده- 

.هاي مجاز و مشروط هرگونه استفاده دیگري از اراضی پهنه ممنوع است بجز استفاده- 

ضوابط تفکیک- 

گردي در قالب گردشگري گسترده و متمرکز باید پس از هاي طبیعتتفکیک اراضی پهنه براي ایجاد فعالیت- 

شاورزي و مبتنی بر ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی اخذ مجوزهاي الزم از اداره حفاظت محیط زیست و جهادک

.ربط انجام گیردو نیز تصویب مراجع قانونی ذي...) دستی و گردشگري واداره میراث فرهنگی، صنایع(متولی 

ضوابط احداث بنا- 

، گردي باید براساس ضوابط و مقررات اداره میراث فرهنگیساخت و ساز مراکز و عناصر مرتبط با طبیعت- 

ریزي و نظارت راهبردي، مصوبات شورایعالی هاي ابالغی معاونت برنامهدستی و گردشگري و نیز دستورالعملصنایع

هاي تابعه آنها در زمینه تدوین ضوابط و ها و شرکتشهرسازي و معماري ایران و وزارت راه و شهرسازي و سازمان
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.مقررات فنی وساختمانی صورت گیرد

ها، خطوط و طبیعی و مصنوع از جمله رودخانه، مسیل، نهرهاي عمومی، قنوات، چاهرعایت حریم عوامل- 

ها یا تأسیسات هاي واقع در مسیر راهها و تونلهاي تأسیسات مخابراتی، پلهاي انتقال نیروي برق، خطوط و پایهپایه

گیرها، بندها و سیلهاي آبرسانی، سیلهاي آبیاري خطوط و لولهها و شبکههاي انتقال نفت و گاز، کانالعمرانی، لوله

.ابنیه و آثار تاریخی و نظایر اینها براساس ضوابط مصوب سازمانهاي متولی ضروري است

زاتیسات و تجهیپهنه تاس-4

.باشدیقبل الزام ميسات مطابق با بند هایجاد تاسیه ضوابط ایکل
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م شهریمشترك محدوده و حر: ج
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١٣٩
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

و حریم شهر محدودهو مشتركیضوابط و مقررات عموم- 7

و مصنوعیعیسات و عوارض طبیتأسضوابط مربوط به حرائم- 1- 7

و هاي مربوط به استفادهاین ضوابط ممکن است باعث ممنوعیت و محدودیت تمام یا بعضی از فعالیت

.برداري از زمین باشدبهره

هاي بین شهري و حریم حفاظتی یا محدودیت احداث ساختمان در اطراف جادهم راه، یحر-1- 1- 7

حریم شهرهاي داخل مربنديک

جهت رعایت حرایم الزامیهاي ذیربط ه مجوز دریافت استعالم از دستگاهدر صورت هرگونه اقدام جهت ارائ

.باشدمی

1/3/68مصوبه مورخ (ها در محدوده استحفاظی وحریم شهرها ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهبراساس 

ها که عموماً هاي بین شهري و کمربنديرل ساخت و سازهاي اطراف جادهبه منظور کنت؛ )3/2/69واصالحیه مورخ 

، شورایعالی شهرسازي و معماري ایران ضوابط زیر گرددهاي مذکور میرویه شهرها به سمت جادهمنجر به توسعه بی

:را به تصویب رسانده است

متر از حد حریم 150تا عمق هاي کمربندي و محدوده شهرها و همچنین اراضی واقع در حد فاصل جاده- 

هادي واقع هاي مصوب جامع یاهاي مذکور چنانچه در خارج از محدوده استحفاظی طرحقانونی در بر خارجی جاده

محدوده و وسعت اراضی فیمابین به گردند مگر اینکه فاصله کمربندي ازهاي مذکور اضافه میاند به محدودهشده

ثیري در میزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حریم حدي باشد که در طول عمر طرح تأ

استحفاظی را عمالً غیر ممکن بسازد که تشخیص آن با کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازي و معماري ایران در 

.ودهادي حسب مورد خواهد بهايشهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسئول بررسی و تصویب طرح

هاي کمربندي واقع در متر، از بر حریم راه در طرفین جاده150ایجاد هرگونه ساختمان و تأسیسات تا عمق - 

.هاي مذکور ممنوع استهاي استحفاظی و همچنین ایجاد هر نوع راه دسترسی هم سطح به جادهحریم

در محدوده استحفاظی و هاي بین شهري واقعاحداث هرگونه ساختمان و تأسیسات در طرفین کلیه راه- 
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

هاي دسترسی هم سطح به جاده اصلی متر از بر حریم قانونی راه و همچنین ایجاد راه150حریم شهرها به عمق 

هاي هاي دسترسی الزم عیناً در قالب طرحهاي خاص که هم محل کاربري و هم راهممنوع است مگر در مورد کاربري

.یم شده یا ضوابط مربوط به آنها تعیین شده باشدهادي عیناً ترستفصیلی و ،مصوب جامع

هاي کشاورزي و باغات و همچنین از زمین) کاشت، داشت و برداشت(برداريتأسیسات الزم براي بهره- 1تبصره

هاي انتقال نفت و ها، لولههاي واقع در مسیر راهها و تونلهاي مخابراتی، پلهاي انتقال نیروي برق و شبکهخطوط پایه

بندهاي فوق مستثنی و گیرها، از شمولبندها و سیلهاي آبرسانی، سیلهاي آبیاري خطوط و لولهها و شبکهز، کانالگا

.تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند

هاي هاي صنعتی و صنفی و تجاري و خدماتی و نظایر آن موجود در دو طرف راهها و واحدکلیه کارگاه- 

.هاي متمرکز جدید منتقل شوندباید به مجموعهموضوع این مصوبه 

و مراجع مسئول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حریم 99ها در مورد حریم موضوع ماده شهرداري- 

ها را با هاي مناسب براي انتقال اینگونه واحدهادي موظفند محلهاي جامع وشهرداري تا محدوده نهایی طرح

هاي مصوب توسعه شهري تعیین و تسهیالت الزم را براي ها براساس طرحهرسازي استانو شراههمکاري ادارات کل

و شهرسازي با استفاده از امکانات سازمان زمین شهري و خصوصاً با استفاده از اراضی راهانتقال فراهم نمایند و وزارت 

قانونی مقرر برحسب مورد به هاي قبلی براساس تصویب مراجعمحل. دولتی تحقق امر فوق را تسهیل خواهد کرد

.هاي عمومی تبدیل و اعمال هرگونه کاربري خصوصی مغایر با آن ممنوع استیا سایر کاربريفضاهاي سبز و

ود و اضافه بر عرض شهاي قانونی و حریم شهرها واقع میها که در داخل محدودهآن قسمت از حریم راه- 

کردن راه ه پاکیزگی و زیبایی منظر ورودي شهرها و جلوگیري از بازباشد، به منظور کمک برو میسواره و پیاده

ها در محدوده امکانات آنها و با هماهنگی وزارت راه دسترسی براي ساخت و سازهاي بعد از حریم راه توسط شهرداري

.و ترابري براي درختکاري و ایجاد فضاي سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت

و 1/3/68ها در محدده و حریم شهرها مصوب بط حفظ حریم و اراضی مجاور راهضوا3در اجراي بند - 

:همین بند1شورایعالی شهرسازي و معماري ایران و تبصره3/2/69اصالحیه بعدي مصوب 

ایجاد پرچین یا نرده براي محافظت باغات در صورتی که دیوار زیر نرده از یک متر بلندتر نباشد و همچنین - 
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.بالمانع است) تبدیل به صورت اولیه با همان مصالح(اي سابق باغات ترمیم دیواره

رعایت و تأسیسات مخابراتی با) برق، گاز و نفت(انرژيایجاد تأسیسات مربوط به تولید، انتقال و توزیع آب و- 

حدوده ها در مضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راه3و2قوانین و مقررات مربوط به هر یک از شمول بندهاي 

.استحفاظی شهرها مستثنی هستند

1379مصوب -ها و راه آهناصالحی قانون ایمنی راه) 17(ماده)1(نامه اجرایی تبصره براساس آیین- 

:روندها و عبارات زیر در مفاهیم مربوط به کار مینامه، واژهدر آیین- 1ماده 

آهن است که توسط مراجع و حاشیه راه و راهاي از اراضی بسترمحدوده: آهنحریم قانونی راه و راه- الف

هیأت وزیران تعیین یا 4/2/1346مورخ 1672نامه شماره تصویب) 3(ذیصالح و از جمله کمیسیون موضوع ماده 

.افزایش آنها براساس جدول و کروکی پیوست به تصویب کمیسیون مذکور رسیده و یا برسد

ازي براي صدور مجوز ایجاد هرگونه ساختمان، دیوارکشی و اي است که وزات راه و شهرسهزینه: وجوه- ب

طور اقساط دریافت آهن برآورد و به صورت یکجا یا بهالیه حریم راه و راهتأسیسات به عمق یکصدمتر از منتهی

.داردمی

ترافیک با تردد تا دو هزار وسیله نقلیه در روز: ترافیک سبک- ج

هزار وسیله نقلیه در روزدو هزار تا پنجترافیک با تردد از: ترافیک متوسط- د

هزار وسیله نقلیه در روزترافیک با تردد بیش از پنج: ترافیک سنگین-ه

.شودمحدوده شهرها است که توسط مراجع ذیصالح تعیین شده یا می: محدوده شهر-و

به عمق یکصد متر از صدور مجوز براي ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات و نظیر آن- 2ماده 

:هاي کشور به رعایت موارد زیر مجاز استآهنها و راهانتهاي حریم راه

با (آهن نظیر پل صدور هرگونه مجوز براي ایجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنیه فنی راه یا راه- الف

هاي همسطح و راه، پارکینگ، تقاطعي پلیسهاگیر، پایگاهمتر، تونل، دیوار حایل، دیوار ضامن، گالري بهمن10) دهانه

. متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد ازآنها ممنوع است250تا 100غیرهمسطح و نظایر آنها در فاصله 

.باشدمجاز میيایجاد تأسیسات خدمات زیربنایی حسب مورد با مجوز وزارت راه و شهرساز
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هایی کلیه زمین(هایی که داراي کاربري کشاورزي هستند ینصدور مجوز براي ایجاد مستحدثات در زم- ب

ممنوع است ) که به موجب قوانین و ضوابط جاري زمین کشاورزي یا باغ شناخته شده و تبدیل آنها منع قانونی دارد

. ائه نمایدیربط اخذ و ارمگر اینکه مالک اراضی، مجوز الزم مبنی بر بالمانع بودن تبدیل اراضی کشاورزي را از مراجع ذ

باغی، تلمبه خانه، حفرچاه و نظایر آن فقط در چارچوب و حدود مجاز همان مقررات و با ایجاد مستحدثاتی مثل خانه

.اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري بالمانع است

متر با مجوز و طبق مشخصاتی که وزارت محصورکردن اراضی کشاورزي و باغات به ارتفاع حداکثر یک-تبصره

.کند بعد از نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی بالمانع استو ترابري تعیین میراه

وزارت 17/05/1380مورخ 1/5324بنا به پیشنهاد شماره 16/11/1381هیأت وزیران در جلسه مورخ -1

نامه را ، این آیین1379مصوب - آهنها و راهاصالحی قانون ایمنی راه) 17(ماده ) 1(و به استناد تبصره يشهرسازوراه

:تصویب نمود

هاي کشور، از ابتداي محدوده یکصدمتري، آهنها و راهمتر براي راه) 30(اراضی واقع در نوار به عرض - ج

مستحدثات مجاز در . آهن، فقط داراي کاربري تأسیسات زیربنایی خواهند بودبالفاصله بعد از حریم قانونی راه و راه

:عبارتند از) ربري تأسیسات زیربنایینوار با کا(این محدوده 

.هاي تأسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت، مخابرات و امثال آنشبکه-1

ها و ایجاد تأسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ با رعایت حقوق مکتسبه تأسیسات افزایش حریم راه-2

.زیربنایی ایجاد شده

عرض نوار یادشده براي تأسیسات زیربنایی براساس معیارهاي فنی و مهندسی کافی در مواردي که -1تبصره 

.نباشد، با هماهنگی وزارت راه و ترابري استفاده بیش از نوار یاد شده بالمانع است

براي حفظ حقوق مالکان اراضی واقع در محدوده با کاربري تأسیسات زیربنایی، هرگونه تصرف و - 2تبصره 

اضی مذکور، براي کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از جمله الیحه قانونی نحوه خرید و استفاده از ار

شوراي انقالب 7/11/1358مصوب -هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولتتملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

.است
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خدماتی و رفاهی در خارج از هاي هاي صنعتی و مسکونی، مجتمعبراي ایجاد مستحدثاتی نظیر شهرك- د

.نمایدنامه، مجوز صادر میمحدوده قانونی شهرها مرجع صدور مجوز با رعایت مفاد این آیین

واحدهاي خدماتی و رفاهی جایگاه فروش مواد روغنی و سوختی، تعمیرگاه وسایط نقلیه، هرگونه - 1تبصره

در يهایی که وزارت راه و شهرسازی و رفاهی و در مکانهاي خدماتفروشگاه، هتل و متل و نظیر آنها در قالب مجتمع

هاي عمومی بار و مسافر و هاي پایانهچارچوب قانون اجازه واگذاري امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه

.شوندنماید، مستقر و احداث میتعیین نموده یا می- 1377مصوب -هاي خدمات رفاهی بین راهیمجتمع

:ها در موارد زیر ممنوع استهرگونه مستحدثات در محدوده یکصدمتري بعد از حریم راهایجاد -2تبصره 

.اندهایی که روستاها در یک سمت آنها قرار گرفتهدر سمت دیگر راه

.هاها و گذرگاهدر ضلع خروجی کمربندي

.ده دید گردددر نقاطی که محدودیت دید وجود دارد یا ایجاد مستحدثات جدید باعث کاهش رویه و محدو

.بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم

نامه الزامی هاي موجود، رعایت مفاد این آییندر تهیه طرح جامع، تفصیلی و هادي شهرها یا بازنگري طرح-ه

.شودبوده و هرگونه تغییر درآن تغییر اساسی است محسوب می

هاي کشور در محدوده روستاهاي آهنو راههااحداث مستحدثات در محدوده یکصدمتر بعد از حریم راه-و

.باشدهاي هادي، مجاز مینامه و اصالح طرحداراي طرح جامع مصوب، با رعایت مفاد این آیین

.نامه مجاز استهادي، صدور مجوز در چارچوب این آییندر روستاهاي فاقد طرح-1تبصره 

نامه الزامی هاي جدید، رعایت مفاد این آیینهاي هادي مصوب یا طرحدر تهیه و بازنگري طرح-2تبصره 

.است

هاي کشور الزم است، در صدور مجوز به نحوي عمل آهنها و راهبه منظور تأمین حداکثر ایمنی براي راه- ز

شود که بعد از نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی باتوجه به موقعیت محل و زمین، به ترتیب محوطه یا فضاي سبز، 

.سپس بنا و اعیانی قرار گیرندپارکینگ و

نصب نورافکن یا پروژکتور و هرگونه تابلو اعم از تبلیغاتی یا غیرآن به هر کیفیت در محدوده موضوع این - ح
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١٤٤
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.نمایدنامه، برابر ضوابطی است که وزارت راه وترابري تعیین و اعالم میآیین

در - 1379مصوب - آهنها و راهون ایمنی راهکلیه مستحدثاتی که قبل از تصویب قانون اصالح قان- 3ماده 

هاي کشور با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در حال آهنها و راهخارج از حریم و در محدوده یکصد متر بعد از حریم راه

:باشند در موارد زیر ملزم به تطبیق وضعیت خود هستنداحداث می

درمواردي که هنوز کار اجرایی شروع (سات زیربنایی ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربري تأسی- الف

).نشده است

در (تجدید نظر در جانمایی اعیانی براي تأمین بیشترین فاصله اعیانی از نوار با کاربري تأسیسات زیربنایی - ب

).مواردي که هنوز کار اجرایی شروع نشده است

تأمین دسترسی مناسب- ج

راجع ذیربط که هنوز کار اجرایی آنها شروع نشده است حداکثر شش مجوزهاي صادر شده توسط م-3تبصره 

معتبر بوده و پس از انقضاي مهلت مذکور، دارندگان مجوز مکلف به اخذ مجوز از نامهماه پس از تاریخ ابالغ این آیین

مجوز در غیر این صورت وزارت مذکور موظف است از هرگونه ساخت و ساز فاقد. وزارت راه وشهرسازي هستند

.جلوگیري نماید

نامه نسبت به شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد این آیینبه وزارت راه وشهرسازي اجازه داده می- 4ماده 

وجوه اخذ شده به حساب خزانه واریز و صد در صد آن . وصول وجوه از کلیه متقاضیان ایجاد مستحدثات اقدام نماید

.رسدها به مصرف میسازي راهبه منظور ایمن

ها از طریق مطالعه، وزارت راه وشهرسازي موظف است در جهت ارتقاي کیفیت فضاي اطراف راه-5ماده 

محیطی، میراث ها و مستحدثات، مسایل زیستمسایلی نظیر مالکیت اراضی موجود در طرح، وضعیت موجود کاربري

ناحیه، تعیین کاربري هاي هري ظرفیتهاي توپوگرافی، اجتماعی و اقتصادفرهنگی، ایجاد منظر مناسب، ویژگی

هاي ریزي و ارائه ضوابط الزم نسبت به تهیه طرح هدایت و ساماندهی فضایی براي هریک از راهمناسب، ضمن برنامه

.کشور اقدام نماید

.باشندنامه مستثنی میهاي روستایی از شمول این آیینراه- 6ماده 
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هم، با هاي متصل بهها و آزادراههاي چهارخطه، بزرگراهاهکروکی حریم و یکصد متر محدوده نظارتی ر

)نیوجرسی، جدول، گاردریل(جداکننده وسط 

یسات آبیر تأسیو ساهاي تأمین آب مشروبها و قنوات و چاهحریم رودخانه-7-1-2

لیحریم کمی و کیفی رودخانه و مس-الف

منوط به تهیه استعالم از دستگاهاي ذیرط و قانونی و رعایت ... اعطاي هرگونه مجوزي در نزدیکی رودخانه ، قنات و 

.کلیه دستورالعمل هاي ابالغی از سوي دستگاه مربوطه الزامی می باشد

منابع آب شرب

) یافقـ تـراز (متـر  150با عنایت به مصوبه حریم کیفی آبهاي سطحی، حریم کیفی منبـع آب شـرب مقطوعـاً   

ریـ زصـورت بهآببرداشتمحلدستنیپائزینوباالدستازشربآبیمحرطولیبازهمحدودهنیهمچنباشدمی

:گرددیمنییتع

حفاظت از منبع آب در باالدست محل یرودخانه در نقطه برداشت آب به عنوان بازه طولبسترعرضبرابر20

. گرددیف میتعریم کمیموجود در حريارهایگردد که بستر براساس معیبرداشت آب منظور م

برابر عرض بستر رودخانه در نقطه برداشت آب جهت لحاظ نمودن برگشت آب رودخانه بـه سـمت بـاال    2تا 1

. گرددین دست محل برداشت آب منظور میحفاظت از منبع، در پائیدست ، به عنوان بازه طول

کیلـومتر بـه   5اي با فاصله کمتر از هاي برداشت آب جهت مصارف شرب در رودخانهن چنانچه ایستگاهیهمچن

. گرددصورت متوالی قرار گرفته باشند، کل این محدوده نیز بازه آب شرب محسوب می

، اسـتقرار هـر گونـه    یآب شرب به منظور کمال انتفاع و عدم تضرر منبع آبـ یفیم کیحریدر محدوده حفاظت

ن یهمچن.سم و کود ممنوع است با اعمال کامل کنترلیر غرقابیکم آب بر و غيکشاورزيت هایبه جزء فعاليکاربر

ن محـدوده  یـ ه شـده در ا یا تصفیخام يو پساب فاضالبهايت هر نوع زهاب کشاورزیست از اتصال کانال و هدایبایم

. شوديریجلوگ
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حفاظت شدهيتاالب ها و رودخانه ها

جـانوري وابسـته   حریم کیفی تاالبها جهت حفاظت از شرایط اکولوژیکی ویژه زیستگاه و حیات جوامع گیاهی و

سـت اسـتان   یط زیمحدوده تاالب بـا اسـتعالم از اداره کـل حفاظـت محـ     . باشدیاز تاالب ميمتر150به آنها، شعاع 

150مقطوعـا  ) یدر محـدوده حفـاظت  (حفاظـت شـده   يرودخانه هـا یفیم کین حریهمچن. گرددین مییمربوطه تع

.باشدیمترم

در خصوص ) 12/7/46، مورخ 1مصوبه شماره (د یو نظارت بر صینشکاربایعالیت به مصوبه شورایکن با عنایل

متر از هر طـرف رودخانـه بـه    200بخش حفاظت شده رودخانه چالوس و سرد آبرود واقع در شهرستان نوشهر فاصله 

. ده است ین گردییم تعیعنوان حر

حفاظـت شـده   يودخانـه هـا  تـاالب هـا و ر  یفـ یم کیر در محدوده حریها به جز موارد زيه کاربریاستقرار کل

:م فوق الذکر عبارتند ازیمجاز در حريهایباشد و تنها کاربریممنوع م

یستیمربوط به حفظ تنوع زيهایکاربر-

جاد هرگونـه سـازه   یا رودخانه حفاظت شده بدون ایتاالب یستیتنوع زيارزشهایدر جهت معرفيگردشگر-

در منطقه

یو آموزشیپژوهشيکاربر-

م تأسیسات آبیحری-ب

در مـواردي کـه احـداث صـنایع     . گـردد متر از دو طرف توصیه می500حریم قنات حداقل و در حالت عادي -

.هاي نامناسب ضروري است باید به تناسب بر این میزان افزوده گرددکننده یا کاربريآلوده

هـاي آلـوده   مواردي کـه کـاربري  در. گرددمتر توصیه می50متر و در حالت عادي 10حریم چاه آب حداقل -

.کننده و یا آسیب رسان در اطراف آن باید ایجاد شود به تناسب حریم ذکر شده افزایش یابد

مصـوب  (رسـانی، آبیـاري و زهکشـی    بهـاي عمـومی آ  نامه حریم مخازن، تأسیسـات آبـی، کانـال   آیینبراساس 

)هیأت وزیران24/4/1371

هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی مستحدثاتی هستند که به منظورمخازن، تأسیسات آب، کانال-1ماده 
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.شوندها یا انتقال آب ایجاد شده یا میآبرسانی، سالم سازي زمین

هاي عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی با توجـه بـه ظرفیـت آنهـا     حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانال-2ماده 

.الیه دیواره آنهاستهیاین حریم از منت. باشدطبق جدول زیر می

:هاي آبیاري و زهکشیهاي مستحدثه و شبکهظرفیت کانال

.متر12میزان حریم از هر طرف -متر مکعب در ثانیه15بیش از ) دبی(آبدهی -1

.متر8میزان حریم از هر طرف -متر مکعب در ثانیه15تا 10از) دبی(آبدهی -2

.متر6میزان حریم از هر طرف -همتر مکعب درثانی10تا5از) دبی(آبدهی -3

.متر4میزان حریم از هر طرف -متر مکعب درثانیه5تا 2از) دبی(آبدهی -4

.متر2تا 1میزان حریم از هرطرف-مترمکعب درثانیه2لیترتا150از) دبی(آبدهی -5

.متر1میزان حریم از هر طرف -لیتر در ثانیه150کمتر از) دبی(آبدهی -6

)متر از هر طرف نسبت به محور لوله3(متر6میلیمتر، درکل 500لوله آبرسانی با قطرحریم-3ماده 

).متر از هر طرف نسبت به محور لوله3(متر6میلیمتر، در کل 800تا500حریم لوله از-1

).متر از هر طرف نسبت به محور لوله5(متر10در کل،میلیمتر1200تا800حریم لوله از-2

).متر از هر طرف نسبت به محور لوله6(متر12میلیمتر به باال، در کل 1200ازحریم لوله-3

هاي آبرسانی به موازات و درحریم یکدیگر نصب شوند، حد خارجی حریم بـه اعتبـار   درصورتی که لوله-تبصره

.شودقطر آخرین لوله منظور می

هکتار که بـراي  100رع و باغها تا مساحت کانال عمومی آبرسانی، آبیاري و زهکشی واقع در داخل مزا-4ماده 

.آبیاري همان مزارع و باغها مورد استفاده است، داراي حریم نیستند

هاي ثبت و اسناد و امالك که بیست روز قبل از تجدید حدود امالك واقع در مجـاورت رودخانـه،   اداره-5ماده 

اي هاي منطقـه زهکشی، روز تجدید حدود را به شرکتهاي آبیاري، آبرسانی ونهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعی، کانال

هاي ذیربط و در گلستان بـه سـازمان آب و بـرق گلسـتان اطـالع      و در داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهرداري

نرسیدن پاسخ در مدت یاد شـده،  . دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین و قبل از روز تجدید حدود اعالم دارند
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.باشدجراي مقررات ثبت اسناد و امالك نمیمانع از ا

ها و نهادهاي وابسته به دولت مکلفنـد  ها، سازمانهاي دولتی، شهرداريها، شرکتها، مؤسسهوزارتخانه-6ماده 

هاي طبیعی را در داخل محدوده اسـتحفاظی  ها و برکهها، مردابهاي مربوط به وظایف خود مسیلقبل از اجراي طرح

اي و در اسـتان گلسـتان از سـازمان آب و بـرق     هـاي آب منطقـه  ا و درخارج از این محـدوده، از شـرکت  هاز شهرداري

هاي یاد شده موظفند حداکثر ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت پاسخ، استعالم را دستگاه. گلستان استعالم نمایند

.جراي طرح استاعالم نکردن پاسخ درمدت تعیین شده، به مفهوم بالمانع بودن ا. بدهند

هاي طبیعی بـا حـریم سـایر تأسیسـاتی کـه داراي      ها و برکهها، مردابها، مسیلهرگاه حریم رودخانه-7ماده 

حریم هستند، تداخل نماید، قسمت مورد تداخل براي تأسیسات دو طـرف بـه صـورت مشـترك مـورد اسـتفاده قـرار        

.گیردمی

هـا و تأسیسـات آبـی و    هـاي اشـخاص در مسـیر و حـریم کانـال     نامه، زمینهرگاه در اجراي این آیین-8ماده 

.شود، بهاي عادله روز آنها به مالکان پرداخت می"توزیع عادالنه آب"قانون ) 43(آبرسانی قرار گیرد، طبق ماده 

هاي فاضالبحریم خطوط و تصفیه خانه- 3- 1- 7

هـاي فاضـالب   کیلومتري تصفیه خانـه 6هاي ذیربط موظفند از هرگونه ساخت و ساز تا حریمکلیه دستگاه«-

».جلوگیري نمایند

یابی و ایجاد تصفیه خانـه فاضـالب بـه روش پیشـرفته     حداقل فاصله مورد لزوم از مراکز مسکونی هنگام مکان-

.متر است400

برقحریم خطوط انتقال و توزیع نیروي-4- 1- 7

زیع نیروي برق دریافـت اسـتعالم و رعایـت کلیـه     جهت ارائه هرگونه مجوز در اراضی مجاور خطوط انتقال و تو

.دستورالعمل هاي ابالغی از سازمانهاي مربوطه الزامی می باشد

7/10/1347نامه حریم خطوط انتقال و توزیع نیروي برق مصوب تصویببراساس 
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تعاریف-1ماده 

.باشدنامه بشرح زیر میتعریف اصطالحات بکار برده شده در این تصویب

.ی نیروي برقیها در طول خطوط هواخطی است فرضی رابط بین مراکز پایه: ر خطمحو-الف

هـاي جـانبی   هـادي نواري است از زمین در طول خطوط هوایی انتقال و توزیع حاصل از تصویر: مسیرخط-ب

.خط بر روي زمین

:حریم-پ

هر یک از این دو نوار در سـطح  دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عرض: حریم درجه یک-

.نامه تعیین شده استافقی در این تصویب

دو نواراست در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن فواصل افقی حد خارجی حریم درجه : حریم درجه دو-

.نامه تعیین شده استدو از محور خط در هر طرف در این تصویب

.استولتاژ اسمی خطوط نیروي برق: ردیف ولتاژ-ت

ید مراجع منـدرج در قـانون   أیم مقام قانونی آن با تیطرف انجمن شهر یا قاحدودیست که از: محدوده شهر-ث

.خطوط نیروي برق براي آن شهر تعیین گردیده استقبل از تاریخ طرح نهایی هر یک از

شودایی آن اعالم میهاي اجرتاریخ طرح نهایی خطوط نیروي برق از طرف وزارت آب و برق یا سازمان-تبصره

.باشدخطوطی است که داراي ولتاژ یک هزار ولت و باالتر می: خطوط هوایی فشارقوي-

.باشدخطوطی است که داراي ولتاژ کمتر از یک هزار ولت می: خطوط هوایی فشارضعیف-

و نسـبت بـه   حریم خطوط هوایی فشارقوي نیروي برق درخارج محدوده شهرها بـه دو درجـه تقسـیم    -2ماده 

.شودولتاژهاي مختلف بشرح زیر تعیین می

هـر درمتـر سـه برابـر ولـت هزاربیستتاهزاریکولتاژردیفبرقنیرويهواییخطوطیکدرجهحریم–

.باشدمیمحورخطازمترپنجبفاصلهطرفهردردودرجهحریمخارجیحدوبودهخطمسیرطرف

برق ردیف ولتاژ سی و سه هزار ولت برابر پنج متر در هر طرف مسـیر  ی نیروي یحریم درجه یک خطوط هوا-

.باشدمتر از محور خط می15فاصله هخط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف ب
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١٥٠

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

متر در هر طرف 15ی نیروي برق ردیف ولتاژ یکصد و سی و دو هزار ولت برابر یحریم درجه یک خطوط هوا-

.باشدمتر از محور خط می30حریم درجه دو در هر طرف به فاصله مسیرخط بوده و حد خارجی 

ی نیروي برق ردیف ولتاژ دویست و سی هزار ولت برابر هفده متر در هـر طـرف   یحریم درجه یک خطوط هوا-

.باشدمتر از محور خط می40مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله 

ی نیروي برق ردیف ولتاژ چهارصد و پانصد هزار ولت برابـر بیسـت متـر در هـر     یاحریم درجه یک خطوط هو-

.باشدطرف مسیر خط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله پنجاه متر از محور خط می

ی نیروي برق ردیف ولتاژ هفتصد و پنجاه هزار ولت برابر بیسـت و پـنج متـر در    یحریم درجه یک خطوط هوا-

.باشدطرف مسیرخط بوده و حد خارجی حریم درجه دو در هر طرف به فاصله شصت متر از محورخط میهر

هاي ولتاژ مذکور در این ماده بوجـود آیـد حـریم    هاي ولتاژي در آینده بین ردیفکه ردیفدرصورتی-1تبصره 

.شودیمدرجه یک و حریم درجه دو آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیین 

.باشدتعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت آب و برق می-2تبصره 

داراي (یـا فشـار ضـعیف    ) داراي ولتاژ یک هزار ولت و بیشتر(حریم خطوط هوایی نیروي برق اعم از فشار قوي 

.از جدول زیر باید محاسبه و در اجراي طرح رعایت گردد) ولتاژ کمتر از یک هزار ولت

حریم خطوط هوایی انتقال نیروي برق):  14( شماره جدول

رعایت ولتاژ
)ولت(

حریم درجه یک در هر طرف مسیر نسبت 
)متر(به محور 

حریم درجه دو در هر طرف مسیر نسبت 
)متر(به محور 

20000 -100035
32000515
630001320

1320001530
2300001740
4500002050
7500002560

هـا  از زمین براي اسـپان ) حداقل فاصله سیم(از نظر ارتفاع حداقل فواصل آزاد سیم از زمین یا بنا و فواصل آزاد 

اندازه یـک سـانتی متـر    متر داده شده است که به ازاي هر یک متر ازدیاد اسپان باید به مقادیر فواصل آزاد، به140تا 

هـا  روها و یـا پیـاده  ها و جادهاد از زمین لزومی ندارد و فقط در عبور از خیابانهاي مهار فاصله آزبراي سیم. اضافه شود
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١٥١

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

.هاي مهار مانع باشندنباید سیم

در زیر خط و حریم درجه یک اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسـات مسـکونی و تأسیسـات    -

و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و حفر چاه و قنـات و  دامداري یا درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع است 

سازي و شبکه آبیاري با رعایت اصول حفاظتی مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت براي تأسیسات خطوط انتقـال  راه

.البته براي حفر چاه و قنات و راهسازي اجازه وزارت نیرو الزم است. نگردد مجاز است

تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخزن سوخت تـا هـر ارتفـاع    در حریم درجه دو فقط ایجاد-

.ممنوع است

صورتیکه عبور خطوط هوایی فشار قوي نیروي برق در داخل محدوده شـهرها بـه تشـخیص وزارت    در-3ماده 

یمنـی بـه شـرح    آب و برق الزم باشد و احداث تمام یا قسمتی از آن از نظر رعایت فواصل الزم و سایر جهـات فنـی و ا  

نامه در معابر عمومی و حریم امـاکن ممکـن نباشـد و ایجـاد     این تصویب2هاي حریم درجه یک مذکور در ماده اندازه

قـانون  16سسات تابع طبق ماده ؤخط صرفاً موجب سلب استفاده متعارف از امالك اشخاص شود وزارت آب و برق و م

.برق ایران اقدام خواهندکرد

محدوده شهرها فواصلی که براي رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقـال و توزیـع   در داخل-1تبصره 

ها تا سی درصد کمتـر از مقـدار مقـرر بـراي حـریم      شود می تواند متناسب با فواصل پایهنیروي برق در نظرگرفته می

.نامه طبق نظر وزارت آب و برق باشداین تصویب12درجه یک مذکور در ماده 

اي کـه پیشـتر خطـوط    در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و امالك واقـع درخـارج از محـدوده   -2تبصره 

هاي تابعه کماکـان از حـق   نیروي برق با استفاده از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت آب و برق و موسسات و شرکت

.شودازحریم خارج میحریم درجه یک استفاده می نمایند لیکن اراضی مشمول حریم درجه دو با تقویت خط

در مسیر و حریم درجه یک اقـدام بـه هـر گونـه عملیـات سـاختمانی، ایجـاد تأسیسـات مسـکونی و          -4ماده 

باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سـطحی و  تأسیسات دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می

وط بر اینکه سبب ایجاد خسارت براي تأسیسات خطوط انتقال نگردد حفرچاه و قنات و راهسازي و شبکه آبیاري، مشر

.نامه بالمانع خواهد بوداین تصویب8با رعایت ماده 
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مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

هاي خطوط نباید در فاصله اي کمتر حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پایهایجاد شبکه آبیاري و-تبصره

.ها انجام گیرداز سه متر از پی پایه

ریم درجه دو فقط ایجاد تأسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تـا هـر   در ح-5ماده 

.باشدارتفاع ممنوع می

در صورتیکه در نتیجه عملیات تعمیراتی و بازرسی خطوط نیروي برق خسارتی به اعیان و مستحدثات -6ماده 

تابع خسـارت مالـک اعیـانی را جبـران خواهنـد      هاي موجود در ملکی وارد آید، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت

.نمود

نامه عملیات یا تصرفاتی در حریم درجه یک و درجـه  در صورتیکه اشخاصی بر خالف مقررات این آیین-7ماده 

هـاي تـابع   دو خطوط انتقال و توزیع بنماید مکلفند به محض اعالم مـأموران وزارت آب و بـرق و مؤسسـات و شـرکت    

.ا متوقف و به هزینه خود در رفع آثار عملیات و تصرفات اقدام نمایندعملیات و تصرفات ر

براي کلیه عملیاتی که بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظـور راهسـازي و کارهـاي کشـاورزي،     -8ماده 

بایـد  گیـرد  حفر چاه و قنوات، عبور وحمل بار و ماشین آالت و نظایر آن در مسیر و حریم خطوط نیروي برق انجام می

اصول حفاظتی به منظور جلوگیري از بروز خطرات جانی و ورود خسارات مالی رعایـت شـده و در مـورد حفـر چـاه و      

قنات و راهسازي قبالً از مسئولین عملیاتی خطوط نیروي برق راهنمائی الزم خواسته شود و اجازه کتبی کسب گـردد  

.خ وصول درخواست اعالم شودو در هرحال نظر وزارت آب و برق باید ظرف یکماه از تاری

شود در هر طرف نیم متر از محور کابل و تـا  ها گذارده میهاي زیرزمینی که در معابر و راهحریم کابل-9ماده 

کشی آب و فاضـالب  در موردي که کابل با سایر تأسیسات شهري از قبیل لوله. ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود

.هاي انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت شودقاطع نماید استانداردهاي متداول شبکهآن تنظایرو کابل تلفن و

هـاي دولتـی و   رعایت حریم و استانداردهاي مصـوب خطـوط نیـروي بـرق از طـرف کلیـه سـازمان       -10ماده 

نماینـد کـه بـا    هاي دولتی بخواهند اقدام به ایجاد تأسیسات جدیـدي غیردولتی الزامی است و در هر مورد که سازمان

خطوط نیروي برق تقاطع نماید یا در حریم آن واقع شود این عمل با جلب موافقـت وزارت آب و بـرق یـا مؤسسـات و     

در مواردي که خطوط جدید نیروي برق از روي تأسیسات موجود تلگراف و تلفن و . گیردهاي تابع آن انجام میشرکت
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

هـاي  اردهاي آن مؤسسات از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسـات و شـرکت  نماید حریم و استاندآهن عبور میراه و راه

.هاي جدید با موافقت قبلی مؤسسات مربوط خواهد بودتابع باید رعایت شود و انجام طرح

منظور اطالع صاحبان اراضی و امالك واقع در مسیر خطوط نیروي بـرق و بِـاالخص جلـب توجـه     به-11ماده 

هاي تـابع از طریـق نشـر    قانون برق ایران وزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکت19و18و16آنان به اجراي مفاد مواد 

ها یا توزیع آن در مسیرخط به طریق ممکن یا پخش آگهـی از  آگهی در جراید محل یا الصاق آگهی در تابلو شهرداري

.الم خواهند داشتل مقتضی آغاز اجراي عملیات طرح خط نیروي برق را اعیرادیوهاي محلی و یا سایر وسا

و نفتحریم خطوط انتقال گاز-5- 1- 7

دریافت استعالم و رعایت کلیه دستورالعمل گاز و نفتجهت ارائه هرگونه مجوز در اراضی مجاور خطوط انتقال 

.هاي ابالغی از سازمانهاي مربوطه الزامی می باشد

م آثار تاریخی یحر-6- 1- 7

فرهنگی و گردشگري ها باید براساس ضوابط اداره میراثر این محدودهوساز دهرگونه دخالت کالبدي و ساخت

بدیهی است رعایت و اعمال هرگونه حریم جدید پس از تصویب تفصیلی که از سوي سازمان میراث . انجام گیرد

اهم ضوابط و . باشدطرح تفصیلی ضروري می5ي فرهنگی و گردشگري اعالم گردد با تصویب در کمیسیون ماده

:ارهاي اعالم شده توسط سازمان میراث فرهنگی جهت حفظ آثار تاریخی به شرح زیر استمعی

.شوندنشینی و اصالح معابر نمیقبآثار تاریخی ثبت شده مشمول ضوابط مربوط به ع-

.ار تاریخی ممنوع استهاي همجوار و حریم آثاحداث زیرزمین در ساختمان-

.وتور و وسایل لرزاننده ممنوع استتاریخی نصب ممتر از اضالع خارجی آثار 20ي به فاصله-

تاریخی تأثیر بگذارد، ممنوع احداث تأسیساتی که ایجاد دود و غبار کند و بر روي مصالح ساختمان بناي-

.است

.ي حریم نماید ممنوع استر محوطهداحداث چاه، کانال، قنات و یا نظایر آن که ایجاد خالء-

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



١٥٤

مهرآزان پارس
مهندسين 
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.معابر اطراف ممنوع استسنگین ازيعبور وسایل نقلیه-

ها و همچنین ضوابط و مقررات معماري در حرایم آثار تاریخی نیازمند استعالم حداکثر ارتفاع ساختمان-

.موردي از سازمان میراث فرهنگی است

يو گردشگریع دستی،صنایراث فرهنگیاداره کل م4/4/90مورخ 5/140/902-2390بر اساس نامه شماره 

:دیر اعالم گردیارد زاستان گلستان مو

در فهرست آثار ملی ثبت شده است یک پالك و معابر پیرامون 8864حمام تاریخی رامیان به شماره .1

متر از کف 50/9ارتفاع بناهاي درحال احداث به صورت دو طبقه روي پیلوت و حداکثر. حمام حریم محسوب می شود

.معبر تا اوج شیب دار لحاظ شود

متر از پاي تپه تا پیرامون آن عرصه می باشد و 20در شرف ثبت می باشد و به عمق تپه تاریخی انجیرلو .2

.هرگونه ساخت و ساز و اجراي پروژه هاي عمرانی ممنوع می باشد

کاخ کشاورزي و مدرسه نیکان از بناهاي پهلوي اول در شرف ثبت که یک پالك پیرامون بناها به صورت .3

.ضوابط حریم این بناها می باشدمتر50/7یک طبقه روي پیلوت حداکثر 

از تخریب بناها و محوطه تاریخی یاد شده وهمچنین تجاوز به حریم این آثا در ضوابط جدید طرح جامع .4

.رامیان خودداري شود و ضوابط حریم در طرح جامع لحاظ گردد

حریم امنیتی - 7- 1- 7

هاي اداري، مراکز انتظامی و نظامی، سایترسانی، گازرسانی، تأسیسات تدافعی شهر، تأسیسات آبرسانی، برق

این حرایم بر مبناي ضوابط و مقررات . مراکز فنی مخابرات و مراکز فنی صدا و سیما  باید  داراي حریم امنیتی باشند

.گرددموردي دستگاه اجرایی مربوط مشخص می

، تعیین و رعایت حقوق هاي قواي مسلحدر تعیین حرایم امنیتی اماکن و اراضی مربوط به حوزه: تبصره-

.ضروري است) با توجه به نبود قوانین الزم در حال حاضر(صاحبان حق براي جبران مافات
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و مشتركیمقررات عموم- 2- 7

هاي خروج اضطراريراه-2-1- 7

ي ي ایجاد امکان خروج سریع از محوطهي ضوابط و مقرراتی در زمینهنامه، ارائههدف از این بخش از آیین-

هاي سوزي، زلزله، انفجار و خسارات ناشی از بمبارانو تأمین ایمنی افراد در مواقع بروز خطرات ناشی از آتشخطر

؛باشدهوایی می

هاي ها که از نقطه نظر ایمنی در مواقع اضطراري از مهمترین قسمتپلههاي خروج اضطراري به ویژه راهراه-

امکان مسدود شدن یا غیر قابل استفاده بودن آن و ایجاد سانحه وجود سوزي و انفجار، باشد و در آتشساختمان می

.االمکان در انتهاي راهروها قرار گیرنددارد، ضروري است حتی

؛ها باید به ترتیبی طراحی گردند که هیچگاه بیش از دو طول یکسر پلکان پشت سر هم قرار نگیردپلهراه-

؛هاي هر طبقه به آسانی ممکن باشدکه فرار از تمام قسمتموقعیت قرارگیري پله باید به نحوي باشد -

.ي طول یک پله باشدي کافی عریض و حداقل به اندازهپاگردها باید به اندازه-

متر باشد باید براي 30پله بیش از ي راهچنانچه فاصله مرکز دورترین قسمت ساختمان در هر طبقه تا لبه-

.فته شودي دیگري در نظر گرپلهساختمان راه

25اول یا دارا بودن نفر در طبقات باالتر از طبقه50هاي چهار طبقه به باال با اشغال بیش از در ساختمان-

ي اصلی، یک پلهمترمربع در طبقات، عالوه بر راه900اطاق در طبقات باالتر از اول یا دارا بودن سطحی بیش از 

تواند در خارج ساختمان نیز قرار گیرد به شرطی که مسقف باشد و ار میي فرپله. ي فرار نیز مورد نیاز استپلهراه

هایی با حداقل ي نردهها نیز باید به وسیلهها و پاگردها را نپوشانده و اطراف پلهبرف و باران و یخبندان سطح پله

؛ارتفاع یک متر پوشانده شود

براساس بیشترین جمعیت (طبقه هاي خروج الزم است ظرفیت جمعیت یکي ظرفیت راهدر محاسبه-

این محاسبه باید براساس بیشترین نفراتی که در مواقع مختلف ساختمان را اشغال . در نظر گرفته شود) طبقات

مترمربع سطح یک نفر 5براساس هر هاآنهایی که مراجعه کنندگانی دارند، تعداد در ساختمان(کنند انجام گیرد می

.)شودمحاسبه می
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نفر براي هر واحد عرض، محاسبه 75شوند باید براساس ض راهروهایی که به راه فرار منتهی میظرفیت عر-

.گردد

شوند و به سوزي استفاده میي راهروهاي عمومی که به عنوان راه خروج در موقع آتشحداقل عرض بقیه-

نفر در طبقات و در 50بیش از هاي چهار طبقه و بیشتر و یا اشغال گردند در ساختمانراه خروج اصلی منتهی می

.باشدمتر میسانتی100هاي دیگربرابر متر و درساختمانسانتی140نفر، 250بیش از هاي عمومی با گنجایش سالن

نفر گنجایش داشته باشند، باید حداقل دو راه خروجی در نظر گرفته شود 300هایی که بیش از براي سالن-

.بینی گرددطبقه یا بالکن یک خروجی اضافی پیشنفر اضافی در هر250و براي هر 

متر باشد سانتی23متر و عرض آن کمتر از سانتی20هاي عمومی نباید بیش از پلهحداکثر ارتفاع پله در راه-

.متر در نظر گرفته شودسانتی10هاي گرد در باریکترین قسمت نباید کمتر از و حداقل عرض پله، در پله

.راهروهاي عمومی نباید در جهت راه فرار کم شودپله درعرض راه-

65هیچ قسمت خروج اضطراري نباید کمتر از . درهاي راه خروج باید در جهت راه خروج باز شوند-

.متر باشدسانتی20/1متر و بیشتر از سانتی

؛راداشته باشندکیلو درمترطول75عمودي معادل ها و حصارها باید تحمل یک نیروي افقی وپناهجانها،نرده-

درهاي خروجی عمومی و راهروهاي عمومی ها،هاي فرار اضطراري، پلههیچگونه مانعی نباید در مسیر راه-

.شود وجود داشته باشدهاي فرار منتهی میکه به راه

.احداث پله در طول راهروها در محل رفت و آمد در مؤسسات عمومی ممنوع است-

نفر در 50هاي از چهار طبقه به باال و یا اشغال بیش از ساختمان(بزرگ هايي پله ساختماندر قفسه-

ي باید یک لوله) مترمربع سطح زیربنا900اطاق در طبقات باالتر از اول یا داشتن متجاوز از 25طبقات و یا دارا بودن 

هاي نشانی و یا لولهتشي کامل آسوزي نصب شود و این لوله در هر طبقه به یک جعبهسراسري آب جهت مواقع آتش

.نشانی که روي قرقره مخصوص قرار دارند متصل باشندي آتشویژه

.ي رزرو به هیچ عنوان نباید به منظور راه خروج اضطراري استفاده گردندآسانسور و پله-

متر مشخص سانتی15هاي خروج اضطراري باید با عالیم خروجی به زبان فارسی و با حداقل ارتفاع راه-
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.گردند، که به راحتی قابل تشخیص و دید باشد

مقررات مربوط به زلزله-2-2- 7

ي ساختمانی یا نوسازي که تقاضاي پروانهرامیانهاي شهر ي ساختمانرعایت ضوابط و مقررات زیر براي کلیه

ها در طرح ساختماني نامههاي موجود به ویژه آییننامهاین ضوابط و مقررات براساس آیین. نمایند ضروري استمی

:و ضوابط تعیین نیروهاي حاصل از زلزله پیشنهاد شده است) ایران 2800ي استاندارد شماره(1366برابر زلزله 

با توجه به این امر که نیروها یا ارتعاشات ناشی از زلزله از طریق خاك زیر ساختمان به ساختمان منتقل -

ها، مقاومت خاك و تحمل زمین و اصول فنی و ي ساختمانبه سازهگردد، لذا ضروري است در محاسبات مربوط می

؛ها رعایت گرددها به دیوارها و پوششها و کرسی چینیسازي و کرسی چینی و چگونگی اتصال صحیح پیاجرایی پی

ریزي ها باید منطبق بر مشخصات عمومی فنی ارائه شده از سوي سازمان مدیریت و برنامهاجراي ساختمان-

.هاي ایستایی و محاسبات فنی صورت پذیردنامهي تحقیقات و استاندارد و آیینؤسسهیا م

هاي آجري باید به یکپارچگی ساختمان باید در اجرا مورد دقت قرار گرفته و به طور کلی دیوارهاي ساختمان-

.هاي افقی از هم جدا نشونداي اتصال یابند که در تکانگونهیکدیگر به

.دیوارها باید منطبق بر اصول فنی باشدها بهاتصال سقف-

ها و دیوارها و که ابعاد ستونهاي موجود در صورتیاضافه نمودن یک یا چند طبقه به باالي ساختمان-

.همراه باشدهاآنکاملها در طبقات پایین کافی نباشد در مقابل زلزله ایمنی نداشته و باید با تقویتمقاومت پی

هاي مختلف، ها با ارتفاعتفاع متفاوت و چسبیده به هم باید پرهیز شود، زیرا ساختمانهاي با اراز ساختمان-

.شوندهاي مشابه نسبت به ارتعاش زلزله نداشته و موجب ضربه زدن به یکدیگر میواکنش

اي انتخاب شوند که در اثر ایجاد نیروهاي محوري زیادگونههاي جانبی باید بههاي بلند ستوندر ساختمان-

.ها کمانه نکرده و نشکنندو بروز لنگرهاي واژگونی در ساختمانهاآندر 

که قسمتی از آن بر یکنواخت و با مقاومت یکسان درآید زیرا در صورتیصورتبهخاك زیر ساختمان باید -

از زلزله روي خاك سفت و مقاوم و بخش دیگر بر روي خاك نرم یا دستی قرار گیرد، ساختمان در اثر ارتعاشات ناشی 

.گرددریزي ساختمان میهاي اضافی موجب فروغیر یکنواخت نشست کرده و تنشصورتبه
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هاي ها یا قسمتدر داخل ستونهاآنها و امثال هاي هواکش و دودکشاز قرار دادن ناودان چدنی، یا لوله-

از بین رفته و در اثر هاآنت کافی شود که اتصاالت و مقاومنامناسب دیوارها خودداري گردد، زیرا این امر موجب می

.ي زلزله متالشی گردندنیروهاي وارده

از قرار دادن بارها و تأسیسات سنگین در طبقات فوقانی خودداري شود تا مرکز جرم ساختمان در -

.ترین سطح ممکن قرار گیردپایین

؛ساختمان به حداقل رسانده شودوزناي سبک،اي بامقاومت زیادو مصالح غیرسازهبردن مصالح سازهکاربا به-

.پذیري مناسب باشنداي طراحی گردند که داراي شکلساختمان و اجزاي آن به گونه-

ها آنچنان طراحی و اجرا شوند که در هنگام اي به خصوص قطعات نما و شیشهاعضاء و قطعات غیر سازه-

.احتمالی جانی و مالی ننمایندوقوع زلزله از سازه جدا نشده و با فرو ریختن خود ایجاد خسارت 

هاي سازه بوده و به دقت توسط شهرداري مورد هاي معماري ارائه شده به شهرداري باید همراه با نقشهطرح-

به عالوه شهرداري باید از مهندسین ناظر معمار یا سازه بخواهد که نظارت مستمر بر حسن اجراي . بررسی قرار گیرد

و ) مثل جوش(دهنده و پیوند) مانند سیمان(یژه در امر استفاده از مصالح چسبیده ي عملیات مربوطه، به وکلیه

.رعایت مرغوبیت مصالح و اجراي فنی داشته باشند تا ضریب ایمنی ساختمان در مقابل زلزله باال رود

هاي نها از نظر ایمنی در مقابل زلزله، سازندگان ساختماشهرداري باید با توجه به سیستم کنترل پروژه-

به عالوه با آموزش مردم براي مقابله با خطرات زلزله در مراکز آموزش . کوچک را از این نظر راهنمایی و کنترل نماید

نماید، سمینارهاي آموزشی با نمایش همچنین توصیه می. و وسایل ارتباط جمعی، پیامدهاي آنرا به حداقل برساند

اندرکاران براي آشنایی مردم در برابر معماران، مهندسین مشاور و سایر دستفیلم و با استفاده از تجربیات پیمانکاران، 

.مقابله با خطرات ناشی از زلزله برگزار کنند
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مقررات شهرسازي مربوط به نماسازي-3- 7

:استیر الزامیت مفاد زیران رعایايو معماريشهرسازیعاليشورا25/9/87بر اساس مصوبه مورخ 

ما و منظریمربوط به سضوابط- 3-1- 7

خت یو ريبوده و دانه بندیاس انسانیمقيد دارایشهر بایخیواقع در مناطق تاريبناهايطرح و اجرا- 

م بنا به احجام متناسب یاس، تقسیکالن مقيبناهايمعماریدر طراح. شهر داشته باشدیخیمشابه بافت تاریشناس

.استیشهر الزامیخیبخش تاريبا دانه بند

ت ضوابط و مقررات یباشد که عالوه بر رعايد به گونه ایبایساختمانيه، انتخاب مصالح نماهایدر احداث ابن- 

ست نشود و یط زیمحیران، موجب آلودگیايو معماريشهرسازیعالیر مصوبات شورایو سایلیجامع و تفصيطرحها

. باشديافت و پاکسازیقابل باز

موجود يساختمانهايمصالح نمايساله نسبت به بهساز5يبرنامه ایشود تا طیها امکان داده میبه شهردار

. ندیدر شهرها اقدام نما

داشته و یشهر همخوانیخیتاري، رنگ و بافت و مصالح نما در بخش هایمصالح ساختمانيدر پاکساز- 

.انتخاب شوند) یمحل(حاً از مصالح بوم آورد یترج

د یدر سطح شهرها با... و ي، اداری، خدماتی، درمانياعم از تجاريشهريتهایفعالمربوط بهيه تابلوهایکل- 

ابعاد، فرم، . ه شودیصنوف مختلف تهيساختمان، به صورت هماهنگ برایستم مقررات ملیدر انطباق با مبحث ب

. باشندین مقررات میاتین و بهره برداران ملزم به رعاین و مالکییتع»تهیکم«د توسط یطرح و محل نصب تابلوها با

ک یتنها مجاز به استفاده از واحدباشد؛ و هر یمجاز نميک منظر شهریدر يمعرف کاربريتعدد تابلوها- 

. باشدیمه آن قرار دارد، یمذکور در حاشواحدکه يک از معابر شهریا جداره هر یتابلو در نما 

ار داده یها اختی، به شهردارياس شهریدر مقیغاتیتبليان تابلوهایمیجاد هماهنگیو ایبه منظور سامانده- 

ها، ی، نقاش)لبوردهایب(يشهريه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه استقرار تابلوهایشود تا نسبت به تهیم

ن و یادیابانها و مینام خ(يشهريراهنماي، تابلوهایغاتیتبلي، تابلوهايبزرگ شهريشگرهایجداره ها، استفاده از نما
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دستگاهها، سازمانها، ينه براین زمیدر ا» تهیکم«مات یت تصمیرعا. برساند» تهیکم«ب ید و به تصویاقدام نما...) 

. ت قرار داردیدر الویو عمومینهادها و مؤسسات دولت

ث ممنوع بوده و احدار پاركینظيشهريدر فضاها...) ر بالکن، تراس و ینظ(بدنه ساختمانها یش آمدگیپ- 

ت یمه باز جهت تقوینين فضاهایا. ن خواهد شدین تأمیاز حد زمیخارجيوارهایدینیمه باز با عقب نشینيفضاها

اه و موارد مشابه بوده و بهره یگل و گيد، نگهدارید خورشی، کاهش اثر تابش شديمناسب شهريچشم اندازها

.و خشک نمودن البسه ممنوع است...) ، سوخت و ییمواد غذايمحل نگهدار(ين فضاها به عنوان انباریاز ايبردار

ه یو محل خشک نمودن البسه را در درون ابنياز جهت انباریموردنيه، فضایابنیطراحان موظفند در طراح- 

. شودیدمحاسبه نمیربناجزء مساحت مفیکل مساحت ز) ده درصد% (10ن فضاهاتا سقف یندمساحت اینماینیش بیپ

ا یه از نما یابنيب و نوسازین در هنگام تخریبدنه ساختمانها از حد زمدر موجود ياهیش آمدگیپیتمام- 

. شوندیجداره ساختمان حذف م

يوروديش فضایمه باز و پینيبه فضاهایمسکونيک از واحدهایهر يربنایمساحت ز% 15تا سقف - 

ين و الحاق نمودن آنها به فضاهاشود و مسدود نمودیربنا محسوب نمین بخش جزء زیاختصاص خواهد داشت ا

. باشدیمحدود ساختمانها به هر نحو ممنوع م

ند که به یو اجرا نمایطراحيواقع در تقاطع معابر را به گونه ايبناهايان موظفند معماریطراحان و مجر- 

.تقاطع ها منجر شودییو فضايت بصریفیارتقاء ک

د یید به تأین نقاط بایواقع در ايساختمانهايازه ها، طرح و نمانبش، کنج، درويت معماریبا توجه به اهم- 

. برسد» تهیکم«

رنگ ها، جنس و » تهیکم«باشد یبدار میشيغالب آنها از انواع پوششهاییکه پوشش نهاییدر شهرها- 

. دیفراهم آيما و منظر شهریدر سید که هماهنگینماین میمعيب مجاز آن را به گونه ایحدود ش

. بودمحل نباشد،ممنوع خواهديسنت معمارآن درکه استفاده از ییشهرهاربدار،دیشياستفاده از پوشش ها- 

» تهیکم«ص یو احداث بناها، به تشخیدر طراح...) وه ها و ی، میر کشتینظ(نامتعارف ياستفاده از فرمها- 

. ت قرار داردیدر اولویدولتيدستگاهها، نهادها و سازمانهاين مصوبه برایت ایرعا. باشدیممنوع م
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١٦١

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

در جداره ...) و ياوهیجيشه هایت، شی، کامپوزيشه ای، شیومینیآلومينماها(ياپردهياستفاده از نماها- 

ه یکليساختمان، برایت مبحث چهارم مقررات ملی، ضمن رعایعموميو قابل مشاهده از عرصه هایرونیبيها

ه موجود ین ابنیبه مالک. ن مصالح صرفاً درون بناها مجاز استیو استفاده از اممنوع بوده یو عمومیدولتيبناها

ه با مصالح ین ابنیايبه اصالح نمایو عمومیدولتيت بناهایسال، با اولو3شود تا ظرف مدت یفرصت داده م

.ندیشود، اقدام نماین مییتع» تهیکم«که توسط ینیگزیجا

ممنوع يان در منظر شهریبصورت نما...) لر، کولر و یر چینظ(سات یتأساحداث ،هیابنيو اجرایدر طراح- 

ه موجود به مالکان فرصت داده یدر ابن. حذف شوندید عمومیدات مناسب از معرض دید با تمهیسات بایاست و تأس

. ندیسال به اصالح نما اقدام نما3شود ظرف مدت یمشخص م» تهیکم«يکه از سويشود تا مطابق برنامه ایم

گان را در استفاده از یحقوق همسا... و یا درشت دانگیاد و یل ارتفاع زیکه به دليه این پس احداث ابنیاز ا- 

ر حداقل ینظ(ن خصوص یاز در ایموردنيسنجه ها» تهیکم«. باشدید ممنوع میسلب نمایعینور، مناظر و مواهب طب

. خواهد نمودنییرا تع) واحدهایگیفواصل و ارتفاع بناها در همسا

. د مجاز خواهد بودیب نمایتصو» تهیکم«که ییسبز در محل هاياستفاده از بامها- 

يشهريفضاهايکالبدیضوابط مربوط به سامانده-3-2- 7

یساتیتأسيه کانالهاین مصوبه، کلیخ ابالغ ایسال از تار5شود تا ظرف یه فرصت داده مین ابنیبه مالک- 

برق و يمها و کابلهایکولر، ناودانها، سيکانالها) لت هایاسپ(شامل کولرها يشهريدر جداره هاان در نماها وینما

يشهريج از نماهایر آن به تدریو نظا) يگاز شهريبه استثناء لوله ها(یساتیتأسي، لوله هايتلفن، دودکش بخار

ز ینيگاز شهريلوله ها. مشاهده نباشدقابل يا جداره شهریشوند که در نما یساماندهيا به گونه ایحذف و 

. شوديزیساختمانها رنگ آميمتناسب با رنگ نمایستیبا

یستم مقررات ملین شود، مطابق مبحث بیکه در معابر موجب اختالل در حرکت عابریینصب تابلوها- 

. ساختمان ممنوع است

يجمع آوري، صندوقهای، روزنامه فروشیماعم از تلفن عمو(اده یوسکها در معابر پین ها، کیکابیابیمکان- 
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١٦٢

مهرآزان پارس
مهندسين 

رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

. اده نباشدین پیانجام شود که مزاحم حرکت عابريد به گونه ایبا...) صدقات و 

وسکها و اثاثه ینها و کیکابیساله نسبت به سامانده3يشود تا مطابق برنامه ایها امکان داده میبه شهردار- 

. ندیموجود اقدام نمايشهر

رات سطوح ییاده ممنوع است و تغیر عبور در معابر پیدر مس...) لبه، پله، سکو و (تالف سطح جاد هرگونه اخیا- 

.ب راهه و رمپ انجام شودیله شیبوسیستیبا

افته، ین به حداقل کاهش یانتخاب شود که امکان سر خوردن عابريبه گونه ایستیاده بایمعابر پيکفساز- 

. ورد انتخاب شده باشدداشته و از مصالح بوم آيامکان پاکساز

و ي، نگهداريه معبر و شهرداریحاشين بناهایمالکیو مشارکت عموميد با همکاریمعابر بايکفساز- 

. مرمت شود

مطابق با طرح اثاثه یستیاز نظر فرم، اندازه، رنگ و مصالح بايشهريبکار رفته در فضاهاياثاثه شهر- 

. و اجرا شوندین فضاها طراحیاطراف ايو متناسب با بافت و احجام معماريشهر

گونه » تهیکم«. ردیصورت گیبومیاهیگياالمکان با گونه هاید حتیبايسبز شهريحفظ و توسعه فضا- 

. دینمایهر شهر مشخص نموده و اعالم میو فرهنگیخی، تاریعیطبيهایژگیرا متناسب با ویبومیاهیگيها

يشهريرساخت هایزیضوابط مربوط به سامانده-3-3- 7

. استیساختمان الزامیداخلياز در فضاهایموردنيو کانالهایشیو سرمایشیسات گرمایه تأسیتعب- 

مشخص يله کفسازید بوسیبا) اده راههایاده روها و پیپ(موجود در معابر یساتیتأسيرها و کانالهایه مسیکل- 

. دیر به سهولت فراهم آیتعميبه آنها برایترساحداث شوند که دسيد به گونه ایکانال ها با. شود

، يشهرداريدر معابر را با همکاريجاد کانال مشترك انرژیايرینه شکل گیموظف است تا زم» تهیکم«- 

. دینمايریگیربط پیذيوزارت کشور و سازمانها و دستگاهها
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١٦٣
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

يشهريفضاهايکارکردیضوابط مربوط به سامانده- 3-4- 7

شود تا با یار داده میها اختیدر آنها، به شهرداریجاد سرزندگیو ايشهرينه از فضاهایاستفاده بهبه منظور - 

ش از سه متر باشد، یاده رو آنها بیاز پیکه عرض بخشيها در شهرها و ساکنان مجاور، در معابر» تهیکم«یهماهنگ

سرد يهایدنیوه و نوشیو عرضه کنندگان آبمیه فروشیچون اغذیهائيبه کاربریل و ساعات شبانگاهیام تعطیدر ا

ا یند، لکن احداث نرده و ینمایرائین پذیز و از مراجعیاز معبر را با مبلمان مناسب تجهیو گرم اجازه دهند تا بخش

. ن در آن ممنوع استیر عابریجاد مانع ثابت در مسیا

مقررات يضوابط مربوط به نظارت بر اجرا- 3-5- 7

ه مجاور ید و ابنیه جدیابنیمصالح بکار گرفته شده در طراحيه و راندویابنیحجمل نقشه یتحو- 

ياز سویو کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانیبه مراکز بررسیاخذ پروانه ساختمانيبرا) یگیهمسا(

و يمصالح، دانه بندان احجام از نظر فرم، جنس و رنگیمیجاد هماهنگین نقشه ها ایدر ا. استیان الزامیمتقاض

ته یکمين خصوص از سویاز در ایموردنيدستورالعملها و راهنماها. استیالزامیگیهمسايخت در واحدهایر

. ن و ابالغ خواهد شدیتدو

يداالحداث منوط به اجرایه جدیابنيعدم خالف برایانکار و گواهیصدور پا- 

مصوب يهاق نقشهیدقين ناظر مسئول اجرایمهندس. تاسیارائه شده جهت اخذ پروانه ساختمانينقشه ها

. خواهند بود) ژه نما و حجمیبو(

مقرراتيسازمان اجرا-3-6- 7

يها» تهیکم«ن مصوبه، یايریط تحقق پذیو فراهم نمودن شرایلیو تکمین ضوابط محلیبه منظور تدو- 

ن مصوبه در یمدت سه ماه پس از ابالغ اظرف» يما و منظر شهریسیفیته ارتقاء کیکم«تحت عنوان ین بخشیب

استان مستقر خواهد يته در سازمان مسکن و شهرسازین کمیرخانه ایدب. ل خواهد شدیر تشکیه شهرها به شرح زیکل

. بود
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١٦٤
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

يما و منظر شهریسیفیارتقاء کيهاتهیکم-3-7- 7

یتخصصيته هایاز کمیکین ته به عنواین کمیدر استانها ايما و منظر شهریسيل شورایدر صورت تشک- 

. مذکور خواهد بوديشورا

ربط جهت شرکت در جلسات مرتبط یذيندگان سازمانها، دستگاهها و نهادهایته حسب مورد از نمایکم- 

. آوردیدعوت به عمل م

. ته خواهد بودیر کمیدب،استانيو شهرسازاداره کل راهيو معماريشهرساز) معاون(ر یمد- 

س ین و احکام آن توسط رئییربط در استان تعیا دستگاه ذین مقام سازمان، نهاد یته توسط باالتریاعضاء کم- 

. استان صادر و ابالغ خواهد شديسازمان مسکن و شهرساز

. منظر باشندیا طراحیو يشهری، طراحيتخصص معماريدارایستیته بایاعضاء کم- 

. نخواهد بودیربط الزامیذيمانها و دستگاههاندگان با نهادها، سازینمایارتباط استخدام- 

استان 5ون ماده یسیب کمیه و به تصویته» تهیکم«ن مصوبه توسط یدر خصوص ایلیضوابط و مقررات تکم- 

. دیخواهد رس

:ته عبارت است ازیف کمیوظا- 

يما و منظر شهریدر سیو عمرانییدر خصوص مطالعات، اقدامات اجرایجاد هماهنگیا- الف

يما و منظر شهریسیفیو ارتقاء کيشهرها جهت انجام اقدامات بهسازيمنطقه بند- ب

يما و منظر شهریبه سیساماندهيمورديد طرحهاییو تأیبررس- پ

اده یو پیاده راهیبستر معابر پي، کفسازيشهرياستفاده در نماها و جداره هاين مصالح مناسب براییتع- ت

ان مصالح نماها و یمیجاد هماهنگیو ایو بومیخیتاريهایژگیر ویو سای، فرهنگیمیاقلت به مواردیروها با عنا

.یمصالح بوميریت بکارگیاده راهها با اولویا پییاده راهیمعابر پيجداره ها و کفساز

به يو نحوه نورپرداز) مهمين، پهنه ها و بناهایادیمعابر، م(يشهرياز فضاهایزان نور موردنین مییتع- ث

ن حال مانع از مشاهده یشده و در عيشهريش زمان حضور شهروندان در فضاهایکه باعث افزايبه گونه ا(آنها 

)ستارگان نشود
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

يان مبلمان شهری، اندازه ها و فواصل میبومين ضوابط و استانداردهایتدو- ج

یط محلین مصوبه متناسب با شرایق ضوابط، مقررات و الزامات ایتدق- چ

نماها، جداره ها و يو نوسازي، مرمت، بازسازي، بهسازين ضوابط و مقررات مناسب جهت نگهداریوتد- ح

معابريکفساز

و یات محلیمتناسب مقتضيشهريدر فضاهايمبلمان شهریین ضوابط و مقررات مربوط به جانمایتدو- خ

یبوم

، نحوه استقرار، جنس، رنگ و یابیمکاناز در خصوص نحوه یموردنين ضوابط، مقررات و دستورالعملهایتدو- د

یو محليشهريفرم تابلوها

يما و منظر شهریسيو اقدامات بهسازیجهت انجام مطالعه، طراحيشهريفضاهايت بندیاولو- ذ

توسعه يمندرج در طرحهایته ضوابط و مقررات ساختمانین کمیمات و مصوبات ایهرگاه بر اساس تصم- 

. استان برسد5ون ماده یسیب کمیبه تصویستیرات بایین تغیاشودیراتییدچار تغيشهر

. ته ها انجام خواهد شدیکمین نامه داخلیها بر اساس آئیریم گیل جلسات و تصمیت و تشکیرینحوه مد- 

يما و منظر شهریسدر ضوابط يبازنگر- 3-8- 7

ل و اصالح قرار خواهد ینظر، تکمدیکبار مورد تجدیسال 5ن مصوبه هر یته ، ایص کمیتشخاز و یندر صورت 

:استیشهر الزامير برایزيارهایت ضوابط و معیعالوه بر ضوابط فوق، رعا.گرفت

در غیر این صورت . ساختمان اقدام نمایندیکلیه بناها می بایست نسبت به انجام نماسازي برابر مقررات مل- 

.شهرداري موظف است از صدور مجوز پایان کار خودداري نماید

هاي مجاور متصل نشوند تا از ایجاد یک دیواره بسته یکپارچه در مکان بناهاي عمومی به ساختماناالحتی- 

متر 12هاي داراي عملکرد عمومی که عرض آنها بیش از رعایت این ضابطه براي واحد. جوار معابر جلوگیري شود

درطبقات % 30درطبقات سوم و چهارم % 25م طبقات همکف و اول و دوعرض پالك در% 20باشد، به میزان حداقل 

.پنجم به باال از شرق الزامی است
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رامیانشهر معماري -شهرسازيضوابط و مقرراتگزارش 

هاي داراي دید بناي نشینی داشته باشد، دیوارهدرصورتی که بنا نسبت به بناي ساخته شده همسایه عقب- 

.شوديمناسب نماسازید با استفاده از مصالح همخوان و با طراحیساخته شده با

سطح باشد و در صورت وجود بناي در دست احداث با واحد ساخته شده مجاور باید هم) یم یا افقئقا(سطح - 

.متر باشد5/1اختالف سطح این اختالف نباید بیشتر از 

طور قطع شود که بهلذا پیشنهاد می. ثر در سیماسازي شهري استؤاحداث فضاي تجاري خود ازعوامل م- 

و تنها سرقفلی آن واگذار شود تا بتوان بر حفظ سیما و عملکرد آن در فضاهاي تجاري به صورت جمعی احداث گردد 

:ه گرددئهاي تجاري ارابه عالوه ضوابط زیر نیز به هنگام واگذاري بخش. طول مصرف نیز تسلط داشت

بنابراین الزم است فضاي کافی براي انبار مورد . هرگونه انبار و تجمع اجناس در خارج از مغازه ممنوع است- 

.ها در نظر گرفته شوداز مغازهنی

ها، درهاي حفاظ، تابلو و نام بدون توافق شهرداري و شوراي شهر غیر مجاز هرگونه تغییر در نما، ویترین- 

.خواهد بود

خیابان کاشته شود تا سایه مناسب جنوبیغربی باید حداقل یک ردیف درخت درقسمت-درمعابر شرقی- 

.م آورندتابستانی را در سطح معبر فراه

کلیه کاربریهاي تأسیسات و تجهیزات شهري می باید داراي نماي مناسب و قابل قبول بوده به صورتی که به - 

.نکنندمختلهیچ عنوان نماي عمومی شهر را 
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ضوابط صدور پروانه ساختمانی-4- 7

ن از شهرداري کسب مالکین اراضی که قصد احداث ساختمان دارند باید با رعایت نکات ذیل براي ساختما- 

کلیه شرایط . صادرخواهد شد) ساختمانان کار یپاو پروانه ساختماناخذ (پروانه نمایند پروانه ساختمان در دو مرحله 

.اجراي ساختمان تابع قانون نوسازي و عمران شهري خواهد بود

هاي فوق شتن پروانهشود ملزم به دامیهر نوع ساختمان اعم از آنکه توسط بخش خصوصی یا عمومی احداث- 

.بندي اقلیمی نیز الزامی استمطالعات جغرافیایی و پهنهرعایت اصول مندرج در. باشدمی

هاي معماري و ها تابع قانون نظام مهندسی ساختمان است و نقشهطرح و احداث ساختمان در کلیه زمینه- 

ز شرایط نظام مزبور باشند یمحاسب که حامحاسباتی در صورت نیاز به ترتیب باید به امضاي مهندسین معمار و 

درصورت عدم اجراي نظام مهندسی ساختمان به علت . (رسیده و ساختمان تحت نظارت مهندسین مربوط اجرا شود

فقدان کادر متخصص الزم و عدم تدوین نظامنامه و غیره تا تشکیل و تدوین ضوابط مزبور طبق ضوابط قبلی 

).گرددها عمل میشهرداري

.نامه را در اختیار متقاضیان پروانه ساختمانی بگذاردداري موظف است ضوابط ساختمانی در این آیینشهر- 

براي تقاضاي پروانه احداث بنا ضروري است تا شخص مالک تقاضا نماید درغیر این صورت ارائه وکالتنامه - 

.همراه دیگرمدارك توسط نماینده مالک ضروري استرسمی ازطرف مالک

:زیر جهت تشکیل پرونده احداث ساختمان می باید تحویل شهرداري گرددمدارك- 

شناسنامه مالک یا مالکین و یا برگه انحصار وراثت و برگه کتبی مالک یا وکیل مربوط به همراه فتوکپی تقاضاي

. وکیل

فتوکپی با رونوشت گواهی شده سند مالکیت و سایر مدارك ثبتی الزم

.هاهاي مربوطه براساس قوانین جاري شهرداريیه عوارض ساختمان و زمین و مالیاتگواهی مبنی بر پرداخت کل

.شهریلیتفصطرح برداري یا نقشهبر روي نقشه سازمان نقشه1:2000یک نسخه نقشه موقعیت زمین درمقیاس 

هرداري توسط شیلیتفصجدولی که حاوي اطالعات الزم باشد، پس از بازدید محل و انطباق با ضوابط طرح 

.گرددتکمیل و ضمیمه پرونده می
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.ارائه تعهدنامه توسط مالک مبنی بر اجراي ضوابط فوق در زمان ساخت

.ارائه نقشه ساختمانی براساس ضوابط مزبور به شرح ذیل توسط مالک

) تمورد نیاز اس1:100ها و تأسیسات بزرگ، مقیاس براي کارگاه(هاي ساختمانی شامل پالن اصلی طبقات نقشه

گیري کامل و دقیقو اندازه1:10با مقیاس 

با مشخص نمودن مصالح در نماسازي به ) هاالمقدور از روي پلهحتی(نقشه چهارنما و مقاطع عرضی و طولی 

اضافه نشان دادن نماي اصلی با نماهاي موجود دو طرف

هداشتی و درمانی و فرهنگی و هاي ساختمانی مربوط به خدمات عمومی از قبیل مراکز آموزشی، بکلیه نقشه- 

.هاي مربوط به هر یک رسیده باشدید سازمانأیغیره باید به ت

.گرددساختمان صادر میپروانهید نقشه ساختمانی توسط شهرداري أیپس ازت- 

ساختمان اقدام نماید، شهرداري مکلف است نسبت به پروانهدرصورتی که مالک برخالف تعهدنامه ارائه شده و- 

نسبت به ها،ف یا اجراي حکم طبق قوانین جاري شهرداريپس از رفع خال.امه کار در هر مرحله جلوگیري نمایداد

.ادامه کار یا صدور برگ تکمیل ساختمان اقدام خواهدشد

شود و پروانه پایان کار ساختمان پس از اجراي طرح و انطباق با جواز ساختمان از طرف شهرداري صادر می- 

.گیردساختمانی انجام میان کاریپااعیان یا تفکیک اعیان توسط اداره کل ثبت پس ازصدور صدور سند
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رامیاناساس طرح جامع شهر -7-5

ه و یـ در تهیسـت یران بایـ ايو معمـار يشهرسازیعالیشورا23/12/63از آنجا که اساس طرح جامع طبق مصوبه 

یعـال يهـا در شـورا  ل طـرح ین قبیاز اسناد ایو به عنوان بخشتوسعه و عمران مدنظر قرار گرفتهيب طرح هایتصو

ده یبوده و نادرامیانل مجموعه اساس طرح جامع شهر ین، موارد ذیب برسد، بنابرایران به تصویايو معماريشهرساز

، یانونقـ مراحـل  یها بعد از طرتیل از مغاین قبیمحسوب و الزم است ایرت اساسیک از آنها به عنوان مغایگرفتن هر

.دیب به مرحله اجراء درآیدر صورت تصو

)توسعه کالبدي(ساخت شهر -7-5-1

مشخصات ساختاري و کالبدي-7-5-1-1

گـردد، مغـایرت   کلی و استخوان بندي طـرح جـامع مـی   تغییر در ساختار و کالبد شهر که منجر به تغییر در نظام

.گردداساسی محسوب می

رتباطیاخطوط کلی و نظام شبکه-7-5-1-2

شهر را تشـکیل  ي شبکه معابر پیشنهادي طرح جامع بنداستخوانمحورهاي شریانی درجه یک و درجه دو اصلی، 

.هاي اساسی طرح جامع استهر نوع تغییر اعم از حذف یا تغییر عملکرد آنها جزء مغایرت. دهندمی

یت سلسله مراتب شبکه اصلی شهر مشروط به رعاي ارتباطی جدید در بافت خالی شهر احداث شبکه ها: 1تبصره

.مغایرت غیر اساسی محسوب می گردد

تغییر مسیرهاي جزئی در کلیه شبکه هاي ارتباطی که به منظور تثبیت شبکه ارتباطی در مرحله طـرح  : 2تبصره 

.تفصیلی صورت می گیرد مغایرت غیر اساسی محسوب می گردد

نظام تقسیمات واحد شهري-7-5-1-3

ی ، مغـایرت اساسـ  ناحیهتغییر در تعداد . تقسیم می گرددمحله کالبدي چهارناحیه شامل ه یکبرامیانکل شهر 

.گرددبا طرح جامع محسوب می
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اربري هاي عمده و موثر شهريک-7-5-1-4

فقـط  گردد ومغایرت اساسی محسوب میيشهرهرگونه تغییر یا حذف کاربري هاي عمده شهري در حد عملکرد

و تگاه ذیـربط  ا کاربرد زمین در محدوده محالت و نواحی با عملکرد محله و ناحیه با موافقت دسـ تغییرات نوع مصرف ی

.گردداساسی تلقی میغیر مغایرت تصویب مراجع ذي صالح قانونی 

بـا رعایـت   هاي عمده شهري در حد عملکرد منطقه و شهر در داخـل محـدوده مصـوب    جابجایی کاربري: 1تبصره

.گردداساسی محسوب میغیرمغایرتوب ضوابط و مقررات طرح مص

جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر-7-5-2

محدوده شهر-7-5-2-1

کنـد، بـر ایـن اسـاس     محدوده شهر که حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع را مشخص می

بـه  رامیـان شـهر  ح جـامع در محـدوده مصـوب طـر   هکتار است و هرگونه تغییـر 338.9مساحت محدوده جدید شهر 

.گرددهکتار مغایرت اساسی محسوب می338.9مساحت 

کـه خـط محـدوده از    یثبتـ ياز منظور نمودن پالکهایناشیرات جزئییتغبا توجه به تهیه طرح تفصیلی : تبصره

ـ  ینکه پالك قبل از تصویمشروط بر  ایلیطرح تفصتدقیق محدوده درنها عبور نموده و ي آرو ه ثبـت  ب طرح جـامع ب

از کمتـر از حـد نصـاب تفکیـک و     ردیـ گیپالك که در خارج از محدوده قرار مده باشد و مساحت آن قسمت ازیرس

.گرددیمحسوب میر اساسیرت غیمغاکمتر باشد ، در این صورت منرمربع 200

رامیانحدود کلی تراکم جمعیتی شهر -7-5-2-2

-تغییرات عمده در تراکم جمعیتی گردد مغایرت اساسی تلقی مـی تراکم ساختمانی که منجر به هرگونه تغییر در 

.گردد

و مناطق نوسازي و بهسازي) تاریخی، صنعتی، اقلیمی(عناصر و بافت هاي خاص تغییر-7-5-2-3

رامیـان اسـتان گلسـتان، شـهر    يو گردشگریع دستی، صنایراث فرهنگیمان مبراساس استعالم انجام شده از ساز

با یاساسيرت هایآثار  و دخالت و تعرض به آنها جزو مغایخیم تاریباشد که محدوده، حریمزیریخیتارآثاريدارا
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.گرددیطرح جامع محسوب م

در فهرست آثار ملی ثبت شده است یک پالك و معابر پیرامون حمـام  8864حمام تاریخی رامیان به شماره .1

متر از کف معبـر  50/9صورت دو طبقه روي پیلوت و حداکثرارتفاع بناهاي درحال احداث به . حریم محسوب می شود

.تا اوج شیب دار لحاظ شود

متر از پاي تپه تا پیرامـون آن عرصـه مـی باشـد و     20تپه تاریخی انجیرلو در شرف ثبت می باشد و به عمق 2.

.هرگونه ساخت و ساز و اجراي پروژه هاي عمرانی ممنوع می باشد

کان از بناهاي پهلوي اول در شرف ثبت که یک پالك پیرامون بناها به صورت یک کاخ کشاورزي و مدرسه نی.3

.متر ضوابط حریم این بناها می باشد50/7طبقه روي پیلوت حداکثر 

از تخریب بناها و محوطه تاریخی یاد شده وهمچنین تجاوز به حریم این آثا در ضـوابط جدیـد طـرح جـامع     .4

.م در طرح جامع لحاظ گرددرامیان خودداري شود و ضوابط حری

همچنین آن دسته از تغییرات که باعث ازبین رفتن هویت تـاریخی و فرهنگـی در شـهر گـردد مغـایرت اساسـی       

.محسوب می گردد

تغییر در حریم شهر-7-5-2-4

احداث بنا فقط بر اساس نقشه پهنه بندي اراضی حـریم و ضـوابط و مقـررات آن مجـاز اسـت هرگونـه تغییـر در        

ضـوابط مربوطـه نیـز از مصـادیق مغـایرت اساسـی       هکتـار و 2156.3به مسـاحت  رامیانحریم مصوب شهر همحدود

.می باشد
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