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 سازمان و عوامل اصلی انجام کار

 

 مشاورین طرح

 محمد صابر باقریان شهرسازی

 مرتضی مهدیزاده معماری

 مدیر طرح

 امانیامان اهلل                             شهرسازی

 مسئول فنی طرح

  سید مجتبی حسینی                                  شهرسازی

 

 

 کارشناسان طرح

 معماری  مالک انصاری

 معماری  محمد مهدی سنماری

 معماری  احمد حسن پور

 شهرسازی  سهیل رجبی

 

 شهرسازی  رضا اصالنی

 شهرسازی  سمانه شکری

 منابع طبیعی  هاشم کنشلو

 اجتماعی -جمعیتی   عباسعلی مرادی

 اقتصادی  قاسم براتی

 حمل و نقل و ترافیک  مجید فیاض بخش

 زمین شناسی  علیرضا مجیدی
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 مقدمه

 60/60/31کاربردی توسعه ای شهر در جلسه مورخه  –طرح جامع و تفصیلی شهر سرخرود به عنوان سند راهبردی        
 کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید.

 به دست می دهد. 4161فضایی شهر را تا افق زمانی  –این سند واجد داده های برنامه ای است که نظام کالبدی        
 کور بر پایه سند اصلی تنظیم شده که مشتمل بر موارد زیر می باشد:داده های توسعه ای این شهر در قالب طرح مذ       

 معرفی کلی شهر –الف 

 نقشه های اصلی طرح -ب

 نقشه کاربری اراضی وضع موجود -4
 نقشه کاربری اراضی پیشنهادی -2
 نقشه پهنه بندی حریم -9
 نقشه سلسله مراتب شبکه راه ها -1
 نقشه پهنه بندی تراکم ساختمانی شهر -1
 نقشه اساس طرح -0

 چکیده ضوابط و مقررات –ج 

 ضوابط ساخت و ساز کلیه کاربری ها -4
 ضوابط استقرار فعالیت در حریم -2
 آستانه مغایرات اساسی  -9
 جداول سطوح و سرانه های طرح -1
 فهرست طرح های موضعی و موضوعی و پروژه های پیشنهادی  -1
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 معرفی کلی شهر -الف

از توابع استان مازندران شهرستان محمودآباد و زیر مجموعه ای از  ودبخش سرخر مرکزبه عنوان شهر سرخرود  -
 محسوب می گردد. 

استان مازندران با فرمی خطی و با کشیدگی شرقی ـ غربی به لحاظ موقعیت در شمال کشور استقرار دارد. مساحت  -
شهرستان  43سی آن، درصد مساحت کشور( بوده و در تقسیمات سیا1/4کیلومتر مربع )معادل  1/29710این استان 

 جای می گیرند.
درصد مساحت 4/4کیلومتر مربع ) 0/202شهرستان محمود آباد در شمال استان واقع شده است. مساحت این فضا،  -

)به مرکزیت شهر  مرکزی )به مرکزیت شهر محمودآباد( و سرخروداستان( و در تقسیمات سیاسی خود دارای دو بخش 
  می باشد.سرخرود( 

در آخرین رده از تقسیمات سیاسی، دارای دو دهستان )هزارپی شمالی و دابوی شمالی( بوده و تنها بخش سرخرود  -
 شهر این بخش ، شهر سرخرود می باشد.

می توان قدمت میانه ، (در جنوب این شهر  به نام برزو تپه  باستانی های وجود تپه)تاریخی و شواهد بر اساس منابع  -
ای از تاریخ تمدن ایران را برای این منطقه زیستی متصور شد. اما تحول این شهر در گذشته دور چندان مشخص 

 4906به رشد خویش ادامه می دادند. از سال  -به گونه بطئی –در قالب چند آبادی  4906نیست. این کانون تا سال 
حله  نیز به بافت الحاق شده و امروزه شهر سرخرود از ترکیب  چهار به بعد با شکل گیری شهر سرخرود ،وزرا م

کالبد شهر در این  وزرا محله ، سرخرود غربی، سرخرود شرقی  و محدوده ساحلی  تشکیل شده است. محدوده کالبدی
افت دوره به طور عمده در دو بخش سکونتی و اقامتی  قابل تعریف است که بخش اقامتی، فاقد تعامل الزم با ب

تاریخی و سکونتی شهر می باشد. شهر دارای سه بافت )قدیم ، میانی و جدید( بوده که بافت قدیم و میانی در حوزه 
 سکونتی و بافت جدید را عمدتاٌ در حوزه اقامتی می توان تبیین کرد.

شهردر این توسط مهندسین مشاور مازند طرح تهیه گردید. مساحت محدوده  4902طرح هادی شهر سرخرود در سال  -
 هکتار تعیین گردیده است. 4223هکتار و مساحت حریم  176طرح 

نفر  9642شامل )نفر جمعیت  1324 دارای شهر سرخرود )سال پایه طرح جامع(، 4936 سال مطابق آمار سرشماری -
 تحوالت جمعیتی شهر سرخرود بر پایه جدول زیر ارائه شده است. ( بوده است.نفر زن  2363مرد و 

 36تا  11طی سالهای تحوالت خانوار و جمعیت و رشد ساالنه در سرخرود  

 خانوار جمعیت سال
 تغییرات جمعیت

 بعد خانوار
 توضیحات

 )درصد( نرخ رشد نفر

جمعیت شهر در این دوره ها بر پایه مجموع جمعیت آبادی  1.0 - - 107 2701 4911
است  سرخرود و وزرا محله مورد  محاسبه قرار گرفته

با الحاق وزرا محله به شهر تبدیل  4906)سرخرود در سال 
 گردید(

4901 9312 776 4477 9.0 1.4 

4971 1119 4613 064 4.1 1.2 

4901 0026 4037 2677 9.0 9.3 - 

4936 1324 4090 226 -2.2 9.02 - 
 

با توجه به استقرار شهر سرخرود بریک بستر جلگه ای حاصلخیز و منابع آبی مناسب و برخوردار از ساحل دریا ، زیر  -
بخش های  زراعت ، باغداری، پرورش دام و طیور و صیادی در این مکان فعال بوده و نقش مهمی در اقتصاد شهر 

 100بهره برداری باغی و زراعی  با مساحت  116داد ،  تع4902ایفا می کنند. بنا بر آمار سرشماری کشاورزی سال
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درصد آنها در زمینه باغی فعالیت می کرده اند  3درصد آنها در زمینه ی زراعی و 34هکتار در سرخرود وجود داشته که 
 و نوع کشت غالب آنها به صورت آبی بوده است.

 ق طرح مورد توجه قرارداده است که به سه بازهرا به عنوان سال اف 4161ساله ، سال  41طرح جامع بر پایه یک افق  -
جمعیت پذیری  زی طرح را در حوزه های نقش پذیری وسال قابل تقسیم می باشد. وجهی که نظام برنامه ری 1 زمانی

 این نظام در حوزه های ذکر شده به شرح جداول ذیل می باشد: تحت تاثیر قرار می دهد.
 

 در طرح ناحیه ای شهر  ینقش و روند توسعه اقتصاد ینیب شیپ
 پیشنهادی

 بلند مدت میان مدت کوتاه مدت

رشدد و توسدعه توامداخ بخددش -
هددددای صددددیادی و زراعدددد  و 

 گردشگری

رشد نسدبی  بخدش مددما   -
 تجاری

غلبه بخش مدما  در وهلده او  و بخدش  -
 های کشاورزی و صنع  در وهله دوم

تولید فدراورد  هدای کارمانده ای لبندی و  -
 غذایی

 توسعه بخش مدما  تفریحی و تفرجی -

رشد و غلبه مدما  گردشدگری بدا اولوید  او  و  -
بخش صنایع در اولوی  دوم و کشداورزی در الوید  

 سوم

بازرگانی( بدا -درمانی -توسعه بخش مدما )اداری -
 شعاع عملکرد فراشهری

 
 تعداد، خانوار و بعد خانوارجمعیت پذیری شهر سرخرود بر پایه نقش پذیری و تحوالت آن را بر حسب 

 4936سال پایه  سرانه ها
-31کوتاه مدت)
4934) 

-4166میان مدت)
4930) 

 (4166-4161بلندمدت)
 توضیحات

 - 0019 0470 1366-0666 1324 جمعیت

 نرخ رشد)درصد(
- - 6.71 4.1 

تثبیت جمعیت وضع 
 موجود

6.71 - 

 - 2240 4332 4071-4016 4092 خانوار

 - 9 9.4 9.2 9.2 بعد خانوار

 

هکتار و مساحت محدوده پیشنهادی  106حد کالبدی وضع موجود برداشت شده شهر  ، بر پایه مطالعات وضع موجود -
 هکتار می باشد. 149

 پیشنهاد شده است.هکتار  011  -کسر مساحت محدوده شهر از آن با -ساحت حریم شهر م -
 نفر 46.1 هکتار( ،  106)سال پایه( و مساحت محدوده وضع موجود )  4936جمعیتی شهر بر پایه جمعیت سال  تراکم -

 . بدست می دهد هر هکتار در را
 نفر در هکتار تعیین گردیده است. 49تراکم جمعیتی پیشنهادی شهر،  -
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 نقشه های اصلی طرح جامع  -ب
 

 نقشه کاربری اراضی وضع موجود -

 کاربری اراضی پیشنهادینقشه  -

 نقشه پهنه بندی حریم -

 راه ها نقشه سلسله مراتب شبکه -

 نقشه پهنه بندی تراکم ساختمانی شهر -

 نقشه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل -

 نقشه اساس طرح -
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 چکیده ضوابط و مقررات -ج
 

 ضوابط ساخت و ساز کلیه کاربری ها -1

 مسکونیکاربری  -

قابل تقسیم می باشد که  (به دو حوزه سکونتی )دایم( و اقامتی ) فصلی –بر پایه ماهیت بافت شهر  –ضوابط مربوط به این کاربری 

 ر کدام به شرح جداول ذیل می باشد:ضوابط مربوط به ه

 حوزه سکونتی

 ردیف
 عرض معبر

 )متر(
 مقیاس تراکم

حد نصاب تفکیک 
 )متر مربع(

 سطح اشغالحداکثر 
 )درصد(

 تراکم مجاز تراکم پایه

 %36 % 11 11 216 کم  -42 4

 %466 % 16 16 166 متوسط 42-40 2

 2666 ویژه 11 9
 %16طبقه  2تا 

16 % 206% 
 %96طبقات باالتر 

 حوزه اقامتی

 ردیف
 عرض معبر

 )متر(
 مقیاس تراکم

حد نصاب تفکیک 
 )متر مربع(

 حداکثر سطح اشغال
 )درصد(

 تعداد طبقات حداکثر تراکم ساختمانی

 2 06 %16 166 کم -40 4

 9 466 %91 4166 متوسط 90-96 2

 2666 ویژه 11 9
 %16طبقه  2تا 

206 0 
 %96طبقات باالتر 

 تبصره:

 .پیلوت جزء طبقات محسوب نمی گردد 

  گردند.  9تراکم ویژه صرفاً معبر اصلی شهر را در برمی گیرد. قطعات درشت دانه متصل به این معبر می توانند مشمول ردیف

 گیرد. میدربر دو حوزه سکونتی و اقامتی این امر سمتین معبر اصلی را در 

  متری( عقب بنشینند. 11)متر از بر محور اصلی  1اراضی واجد شرایط اخذ تراکم ویژه می باید حداقل بناها در 

 خدماتی -کاربری تجاری  -

  مترمربع کمتر باشد. 1/47حداقل سطح هر واحد تجاری نباید از 

  باشد. و از این فضا نباید بعنوان انبار استفاده شود.می %96حداقل سطح فضای باز در واحد تجاری حدود 

 دارای ابعاد کمتر از میزان ذکر شده باشند ولی در هر توانند درصد واحدهای تجاری می 46های تجاری حداکثر در مجتمع

 مترمربع کمتر باشد. 46صورت مساحت آنها نباید از 

  های مساحت زمین و در سایر کاربری %76حداکثر سطح اشغال بناهای تجاری به صورت پاساژ یا مجتمع تجاری و راسته بازار

 مجاز مطابق ضوابط همان کاربری تعیین میگردد.

  مساحت قطعه زمین و در محدوده  %42.1سطح اشغال واحدهای تجاری خرد غیر قابل تفکیک از قطعات مسکونی حداکثر

 باشد.سطح اشغال مجاز ساختمان می

 بینی محلی برای مساحت زمین باید به فضای باز اختصاص داده شود. پیش %96های تجاری و پاساژها، حداقل در مجتمع

 مراجعان و یا بارگیری و باراندازی در کنار گذر مجاور مجتمع الزامی است.های توقف کوتاه مدت اتومبیل
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  باشد.مترمربع می 36مترمربع و هر مجتمع تجاری حداقل  96مساحت هر فروشگاه بزرگ و یا سوپرمارکت حداقل 

 های تجاری برابر تراکم ساختمانی مسکونی مجاور است.حداکثر تراکم ساختمانی تجاری، پاساژ، مجتمع 

 متر از معبر مجاور  2واحد تجاری( باید حداقل به میزان  26های تجاری بزرگ )دارای بیش از ها و مجتمعپاساژها، ساختمان

 نشینی است.عقب نشینی کنند. بدیهی است مالک محاسبه تراکم مساحت زمین قبل از عقب

 بوط به قطعات مسکونی در حوزه تراکمی آن های تجاری و پاساژ مشابه ضوابط مرحداکثر تعداد طبقات و ارتفاع مجتمع

 باشد.می

 متر است. 42شوند، های تجاری ساخته میحداقل عرض زمین در قطعات تجاری که به صورت مجموعه 

 باشد. عالوه بر رعایت مسائل زیست محیطی و انتخاب مکان مناسب احداث بازارهای روز و اداره آنها به عهده شهرداری می

 رعایت گردند:ضوابط زیر باید 

  مترمربع 166حداقل اندازه قطعه 

  سطح کل زمین %16حداکثر سطح اشغال 

  سطح کل زمین %16حداکثر تراکم ساختمانی 

  طبقه روی زمین 4حداکثر تعداد طبقات 

 گردشگری-تفریحیکاربری  -

 شرح
حداقل نصاب 

 تفکیک
 گروه بندی

 حداکثر سطح اشغال
 ) درصد (

حداکثر تراکم ساختمانی 

 درصد ( ) مجاز

تعداد 

 طبقات

حداقل 

 عرض گذر

 واحدهای

 (2)درجه 
رستوران و تاالر 

 پذیرائی
 +40 9 406 06 متر مربع 166حداقل 

واحدهای 

 - اقامتی

 رفاهی

 هتل
 ) مهانخانه (

 ( 2و  4) درجه 

متر  2666 -2166
 مربع

 +26 0 216 96 ستاره 1

متر  4166 -2666
 مربع

 +40 7 246 96 ستاره 1

متر  4666 -4166
 مربع

 +41 0 246 91 ستاره 9

متر  716 -4666
 مربع

 +42 1 266 16 ستاره 2

 +42 1 406 11 ستاره 4 متر مربع 166 -716

 مسافر خانه
 ) مهانپذیر (

 ( 2) درجه 

متر  066 -4666
 مربع

 +42 1 216 16 ممتاز

 +42 1 266 16 درجه یک متر مربع 066 -066

 +46 9 416 16 درجه دو متر مربع 166 -06

 +46 9 416 16 درجه سه متر مربع 166 -166

 هتل آپارتمان
 ( 2و  4) درجه 

متر  4666 -4166
 مربع

 +40 0 216 16 ستاره 9

متر  166 -4666
 مربع

 +40 1 266 16 ستاره 2

 +42 9 416 16 ستاره 4 متر مربع 166 -166
 +42 9 416 16 متر مربع 166حداقل  ( 2خوابگاه ) درجه 
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 کاربری آموزشی -

  باشد.مساحت قطعه زمین می %06حداکثر سطح اشغال بنا برابر 

 ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی.احداث واحدهای آموزش فنی و حرفه 

  طبقه. 2درصد تا  466مساحت زمین ، تراکم  %16حداکثر سطح اشغال همکف در کودکستان و دبستان 

  طبقه. 9درصد تا  491مساحت زمین ، تراکم  %11حداکثر سطح اشغال همکف در مدرسه راهنمایی 

  طبقه. 1درصد تا  406مساحت زمین ، تراکم  %16حداکثر سطح اشغال همکف در دبیرستان 

 موزشی ، بر اساس سطح مورد نیاز قطعات آموزشی واقع در محدوده شهر ، با توجه به تعداد دانش آموز و سطح سرانه هر گروه آ

 ضوابط و مقررات سازمان توسعه و تجهیز مدارس محاسبه می گردد. 

 در بافت پر شهر حداقل حد نصاب های زیر توصیه می شود: 

  مترمربع 716حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت احداث کودکستان 

  مترمربع  2666حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت احداث دبستان 

  مترمربع  2166حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت احداث مدرسه راهنمایی 

  مترمربع  9666حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت احداث دبیرستان 

 تحقیقات و فناوری ،کاربری آموزش -

 باشند. سایر ضوابط مانند سطح اشغالفضاهای تعیین شده در طرح که دارای کاربری آموزش عالی هستند قابل تفکیک نمی ،

گردد ولی در هر صورت تراکم و سطح اشغال در آنها نباید های ذیربط تعیین میتراکم ساختمانی و تعداد طبقات توسط سازمان

های مشروط رعایت ضوابط هر یک از از بیشترین تراکم و سطح اشغال کاربری آموزشی بیشتر باشند. در مورد فعالیت

 است. ها مطابق ضوابط همان کاربری الزامیکاربری

 باشداحداث کاربری آموزش عالی براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می 

 کاربری درمانی -

 .هرگونه استفاده به جز موارد ذکر شده ممنوع است 

  متر مربع تعیین میگردد. 9666حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت احداث درمانگاه ناحیه ای 

  متر مربع تعیین می کردد. 1666درمانی شهری -مرکز بهداشتحداقل مساحت قطعه تفکیک جهت احداث 

  گردد.متر مربع تعیین می 9166تا  9666حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت احداث مرکز بهداشت شهرستان 

  گردد.متر مربع تعیین می 06حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت احداث بیمارستان در شهرهای کوچک به ازاء هر تخت 

  های کارآموزی، های مهد کودک، مراکز مددکاری، بنیادهای عام المنفعه کانونخدمات رفاهی این حوزه شامل فعالیتدر بخش

 خانه سالمندان، شیرخوارگاه.

  :درصد 06الف( حداکثر زیربنا در کل طبقات 

  :درصد 16ب( حداکثر سطح سطح اشغال 

  نگ الزامی است.مترمربع زیربنا، احداث یک واحد پارکی 466ج( به ازاء هر 

  د( احداث پیلوت و زیرزمین جهت پارکینگ، پناهگاه، انبار و بایگانی اداری مجاز بوده و جزء تراکم محسوب

 شود.نمی

  حداقل تفکیک جهت احداث تأسیسات زیر پوشش سازمان بهزیستی ) مهد کودک، مجتمع های بهزیستی و سایر تأسیسات

 گردد.ازمان تعیین میمربوطه( بر مبنای ضوابط و مقررات آن س
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  در کلیه موارد فوق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر سازمانهای ذیربط در تعیین حداقل

 تفکیک باید مورد عمل قرار گیرد مگر میزان تفکیک پیشنهادی طرح بیشتر باشد.

  مرکاز آموزشی فاصله باشند. متر از 166فضاهای درمانی درجه یک )بیمارستان ها( باید حداقل 

  متر از کارگاهها  966)کلینیک ها( باید  2متر و مراکز درمانی درجه  166فضاهای درمانی درجه یک)بیمارستانها( باید حداقل

 فاصله داشته باشد.

 ای تامین گردد.دسترسی فضاهای درمانی درجه یک باید از گذرهای جمع و پحش کننده های منطقه 

 درمانی با فضای سبز ارجهیت دارد. همجواری مراکز 

  و همچنین سطح هر  هدرصد سطح کل زمین بود 16حداکثر سطح کل زیربنا در طبقه همکف در کلیه ساختمانهای درمانی

 یک از طبقات نیز به همین میزان است. 

 انتظامی -کاربری اداری -

  دسترسی ملک مجاز است.متر از بر گذر های  9احداث بنا در قطعه زمین اداری با رعایت حداقل 

  متر مربع زیر بنا اداری الزامی است. 16تأمین یک واحد پارکینگ به ازاء هر 

 ( تأمین گردند. 16پارکینگ های مورد نیاز نمی توانند در فضای سبز ) درصد مساحت قطعه 

  متر را بعنوان پیش فضا جهت پارکینگ لحاظ نمایند 46کلیه کاربریهای اداری می بایست حداقل. 

 گردد که در سطح شهر و حوزه نفوذ کاربری اداری شامل مراکز اداری و دولتی ، مراکز اداری خصوصی و نهادهای عمومی می

 عملکرد دارد.

  باشد.متر مجاز می 41احداث واحدهای اداری در اراضی مجاور معبر با عرض بیش از 

  متر از حریم شبکه ارتباطی فاصله داشته باشد. 1دولتی بایستی حداقل  –ساختمانهای اداری 

  مترمربع می بایست احداث گردد و دارای  16در قسمت ورودی از گذرگاه یک قسمت نگهبانی یا سرایداری به مساحت حداکثر

 سرویسهای الزم باشد.

  ق نگهبانی و فضای سبز و درختکاری دارد.درصد سطح کل زمین است و صرفاً اختصاص به اطا 16حداقل سطح فضای باز 

  احداث پیلوت در طبقه همکف جهت ) فضای ورودی ، اطالعات ، بخشهای عمومی مراجعین ، پارکینگ یا هر منظور خاص

 درصد سطح کل زمین مجاز می باشد. 16در زیر ساختمان اصلی حداکثر  اداری (

 مدارس ممنوع بوده و در این مورد محاسبات جهت افزایش عمق و  احداث دیوار در محدوده ساختمانهای عمومی باستثنای

 فضای شهری ، از نرده یا فنس با دیوارهای مجوف استفاده گردد.

 و در چهار طبقه مجاز است. %266های اداری )تراکم ساختمانی( حداکثر سطح کل زیربنای ساختمان 

 متر فاصله با بناهای مجاور داشته باشد.  2ی حداقل ها به منظور حفاظت و ایمنی بایستجبهه جانبی این ساختمان 

 نظامی بر طبق دستورالعمل و قوانین دستگاههای ذیربط  -مقررات و ضوابط احداث بنا و تفکیک اراضی در حوزه کاربری اداری

 است.

 آیند.نتظار لحاظ نمیمتر را بعنوان پیش فضا جهت پارکینگ ا 46های نظامی و انتظامی می بایست حداقل کلیه کاربری فعالیت 

  ، باشد.مترمربع می 4666حداقل مساحت قطعات تفکیکی اداری دولتی 

  باشد.مترمربع می 166حداقل مساحت قطعه تفکیکی برای ارگانها و ادارات بخش خصوصی برابر 

 باالی همکف  درصد سطح کل زمین و همچنین سطح هر یک از طبقات اعم از طبقه 16همکف حداکثر  هسطح زیر بنا در طبق

 یا زیرزمین به همین مقدار است.

  طبقه مجاز می باشد 1درصد و در  266حداکثر تراکم در ساختمانهای اداری 
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 کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری -

 سیسات شهری مجاور پالک به صورت کتبی توسط متقاضی از أهنگام اخذ پروانه ساختمانی ، کسب استعالم حریم ت

 الزامی است.سازمانهای ذیربط 

 سیسات شهر در طرحهای توسعه شهری ضروری است.أرعایت حریم مصوب ت 

 باشد.تراکم و سطح اشغال مجاز حداقل و حداکثرفاصله از معبر اصلی تابع ضوابط و مقررات شهرسازی وتایید کمیته فنی می 

  فضای سبز بالمانع است.درصد از سطح کاربریهای اختصاص یافته به این حوزه به کاربری  16اختصاص حداکثر 

 کاربری صنعتی -

  درصد مساحت قطعه زمین بیشتر  باشد. 16حداکثر سطح اشغال زمین در طبقه همکف بنای کارگاهی نباید از 

  درصد مساحت کل زمین باید جهت احداث فضای باز و سبز در نظر گرفته شود. 16حداقل 

 متر از حد گذر دسترسی ملک باشد. 9با رعایت حریمی برابر کارگاهی( باید -حداث بنا در اراضی حوزه کاربری )صنعتی 

  رعایت ضوابط و مقررات حفاظت محیط زیست ، وزرات صنایع و معادن و اخذ مجوزهای الزم در احداث و تعمیر واحدهای

 کارگاهی ضروری است.

  متر مربع زیربنا نیز احداث  71کمتر از متر مربع زیربنای کارگاهی الزامی است. برای  71تأمین یک واحد پارکینگ به ازاء هر

 یک واحد پارکینگ الزامی است.

  متر بعنوان پیش فضا جهت پارکینگ انتظار لحاظ نمایند. 46کلیه کاربریهای خدمات کارگاهی می بایست حداقل 

 .در تفکیک اراضی فوق باید ضوابط مربوط به عرض معابر رعایت شود 

  مترمربع و تفکیک جدید در این قطعات بصورت مشاعی و تفکیک اعیانی حداقل  166حداقل مساحت الزم جهت این کاربری

 باشد.مترمربع می 16

 الزامی  1های کارگاهی متناسب با عملکرد معبر با تصویب کمیسیون ماده احداث عملکرد انتفاعی نظیر تجاری در بر سایت

 است.

 کاربری حمل و نقل و انبار -

 یسات در خصوص کاربری حمل و نقل بایستی معیارهای مربوط به پیش بینی سطح مورد نیاز در احداث بناهای مربوط به تأس

 برای حرکت و پارکینگ وسایل نقلیه سنگین رعایت شود.

  باشد.متر مربع مجاز نمی 4666تفکیک اراضی در حوزه کاربری حمل و نقل و انبار به کمتر از 

 ل گاراژهای مسافربری و باربری و پارکینگ و موارد مشابه بر اساس ضوابط حداکثر سطح بنا در طبقات برای تأسیساتی از قبی

 گردد.درصد سطح کل قطعه تعیین می 76احداث بنا بوده ولی حداقل فضای باز 

  متر را بعنوان پیش فضا جهت پارکینگ انتظار لحاظ نمایند. 46حداکثر کاربریهای حمل و نقل و انبار می بایست حداقل 

 کاربری ورزشی  -

  درصد  21سطح زیربنا در طبقه همکف اعم از فضاهای سرپوشیده فرعی و ساختمانهای اصلی در ورزشهای میدانی حداکثر

 سطح زمین است.

  ) سطح کل زمین است %71حداقل فضای باز شامل ورزشهای میدانی و استخرهای شنا ) غیر سرپوشیده. 

 باشد.تربیت بدنی می ضوابط و مقررات ساخت این فضاها مطابق با ضوابط اداره 

  سطح کل زمین باشد. %06سطح زیربنای ساختمانهای سالنهای سرپوشیده و زورخانه ها می تواند تا 

  متر است. 1حداقل ارتفاع بناهای ورزشی 

  متر از بر قطعه صورت گیرد. 9احداث بنا باید با رعایت حریمی به اندازه حداقل 
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 بوستان و فضای سبزکاربری  -

 46درصد از سطح کل زمین در پارکهای شهری و  1ساختمان در فضای باز و سبز عمومی با مجموع بیش از  احداث هر نوع 

 درصد از سطح کل پارکهای ناحیه ای و محله ای ممنوع است.

 ، باشند.توالت عمومی و تاسیسات آبیاری از این امر مستثنی می پست برق وساختمانهای گل خانه ، پست نگهبانی 

 واحد  4مترمربع زمین و در پارکهای شهری  416پارکینگ بازاء هر  21/6ینگ مورد نیاز در پارکهای محله ، تعداد پارک

 مترمربع است. 416پارکینگ به ازاء هر 

  درصد زمین به فضای پارکینگ الزامی خواهد  46مترمربع و بیشتر اختصاص  2666برای فضاهای سبز و تفریحی با مساحت

 تی به صورت مناسبی درختکاری گردد.بود این بخش نیز بایس

 هنری - کاربری فرهنگی -

  ضوابط و مقررات ساخت و ساز تراکم ساختمانی با توجه به ضوابط مراجع مسئول و رعایت ضوابط فرهنگ و ارشاد اسالمی

 خواهد بود.

  متر بر گذرگاه اصلی الزامی است. 9عقب نشینی ورودی اصلی به میزان 

  مترمربع در اینگونه مراکز ضروری است 466به ازاء هر احداث حداقل یک پارکینگ 

 کاربری مذهبی  -

  درصد سطح کل زمین باشد.  06حداکثر سطح زیربنا در کل طبقات 

  درصد سطح کل زمین می باشد.  16حداکثر سطح زیربنا در همکف 

  طبقه می باشد.  2فرهنگی  –حداکثر تعداد طبقات مجاز در کاربری مذهبی 

 متر از بر گذرگاه اصلی ضروری است.  1نی حداقل رعایت عقب نشی 

  خواهد بود.  های مربوطهدرصد از سطح کل زمین در طبقه همکف منوط به تصویب کمیسیون 16احداث بنا به میزان بیش از 

  ها ضروری می باشد. متر مربع زیربنا در مساجد و حسینیه 16پارکینگ به ازاء هر  یک احداث حداقل 

  مترمربع. 166فرهنگی  –حداقل مساحت تفکیکی جهت  احداث بنای مذهبی 

 .رعایت دستور العمل ، قوانین و مقررات سازمانهای ذیربط مالک عمل می باشد 
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 ضوابط استقرار فعالیت در حریم -2

ار برخی فعالیت ها در پهنه بندی حریم پهنه بندی کاربری های حریم بر پایه یک پهنه غالب زراعی مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد استقر
برای تامین خدمات سطح کالن از جهت نقش فراشهری تعیین شده برای شهر امری ضروری به نظر می رسد. این فعالیت ها شامل موارد زیر 

 می باشند:
 کاربری درمانی جهت احداث بیمارستان 

 کاربری بوستان و فضای سبز 

 احداث پایانه و پارکینگ کاربری حمل و نقل و انبارداری جهت 

  میوه و تره بار و جایگاه سوخت میدانجهت احداث شهری کاربری تاسیسات و تجهیزات 

 ضوابط مربوط به هر کدام از فعالیت های ذکر شده به شرح ذیل می باشد:

 پهنه اراضی زراعی -

تفکیک اراضی در آنها ممنوع بوده و  جلوگیری گردد.این دسته از اراضی باید به هر صورت حفظ شده و از تغییر کاربری آنها به هر شکل 
 باشد.های موجود در مورد احداث بنا در اراضی زراعی مجاز میاحداث ساختمان در آنها صرفاً با رعایت قوانین و بخشنامه

 

 کاربری درمانی -

 های مجازاستفاده

 وابسته به آنخوابی( و فضاهای تخت 16ر قالب بیمارستان )در حد احداث واحد درمانی د 

 استفاده مشروط 

 ... احداث واحدهای پشتیبان مانند داروخانه، واحد اورژانس و 

 مربوطه  فضاهایهای اداری مربوط به هر یک از احداث ساختمان 
 های ممنوعاستفاده 

 .احداث هر نوع کاربری به غیر از موارد ذکر شده ممنوع است 
 ضوابط و مقررات

  این حوزه ضوابط و مقررات این حوزه تابع ضوایط و سیاست های دستگاه اجرایی مربوطه می باشد 

 

 تاسیسات و تجهیزات شهری -
 های مجازاستفاده

  احداث جایگاه سوخت )تک منظوره و دو منظوره(، و میدان میوه و تره بار 

 استفاده مشروط 

 تاسیسات مربوطه بالمانع استهای اداری مربوط به هر یک از احداث ساختمان. 

  بالمانع می باشد. فعالیتاحداث فضاهای پشتیبان جهت عرضه محصوالت خانگی، در این 
 های ممنوعاستفاده 

 .احداث هر نوع کاربری به غیر از موارد ذکر شده ممنوع است 
 ضوابط و مقررات

  اجرایی مربوطه می باشد این حوزه ضوابط و مقررات این حوزه تابع ضوایط و سیاست های دستگاه 

 

 و انبارداریخدمات حمل و نقل  -
 استفاده های مجاز

 و پارکینگ احداث پایانه های حمل و نقل مسافر و بار 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

www.sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



 جامع و تفصیلی شهر سرخرودطرح                                                                                                                                                              
 سند اصلی طرح                                                                                                                                                                                          

 
     

 مشاور: طرح محیط پایدار                                                            26                                                   : اداره کل راه  و شهرسازی استان مازندران کارفرما 

 استفاده های مشروط 

 استفاده های ذیل به شرط عدم تفکیک قطعات و به عنوان مکمل فعالیت های فوق بال مانع است:

 به وسائط نقلیه با سازه سبک احداث مراکز تعمیرگاهی و خدمات رسانی 

 احداث کارواش و سایر مراکز خدمات رسانی به اتومبیل 
 های اتومبیل غیر مسقفاحداث پارکینگ 

  رفاهی -احداث مراکز خدماتی 

 ضوابط و مقررات

                          درصد 26           حداکثر سطح اشغال 
                         طبقه 4.1             حداکثر تعداد طبقات 
                                     درصد        96        حداکثر تراکم 

 بوستان و فضای سبزکاربری  -

 های مجازاستفاده

  احداث فضای سبز در قالب بوستان در فضای مابین فعالیت های خدماتی پیشنهادی داخل حریم )فضای واسط بین
 تجهیزات شهری(بیمارستان، پایانه و 

 استفاده مشروط 

  درصد. 46درصد سطح اشغال و تراکم  46حداکثر با  بناهای مرتبط به این فعالیتاحداث 
 های ممنوعاستفاده 

 .احداث هر نوع کاربری به غیر از موارد ذکر شده ممنوع است 
 ضوابط و مقررات

  این حوزه ضوابط و مقررات این حوزه تابع ضوایط و سیاست های دستگاه اجرایی مربوطه می باشد 
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 اساس طرح جامع شهر و تعیین آستامه مغایرت های اساسی -3

به تصویب شورای عالی  96/60/31های مغایرت اساسی طرح های توسعه و عمران شهری که در تاریخ دستور العمل نحوه تعیین آستانه

 گردد: شهرسازی و معماری ایران رسید، در چارچوب زیر تعیین و در قالب مواردچهارگانه گانه زیر تقسیم بندی می

 سازمان فضائی شهر-الف

گردشگری تعیین گردیده است. وجهی که با  –با اولویت تفریحی  نقش غالب شهر سرخرود در طرح جامع در حوزه خدمات و -4

)با حداقل بارگذاری با رعایت سطح  -به ویژه در مرکز شهر –گردشگری با رویکرد تفرجی  –تعیین کاربری های تفریحی 

 درصد( مورد تاکید قرار گرفته است. 26درصد و تراکم ساختمانی  46اشغال 

نظام تقسیمات کالبدی شهر مورد توجه قرار گرفته اند. در این بین تغییر در کاربری های خدماتی مراکز پیشنهادی شهر بر پایه  -2

 مراکز شهر)منطقه( و ناحیه می تواند به عنوان مغایرت اساسی مطرح گردد.

 معابر  -9

شامل خیابان تغییر درنقش و عملکرد معابری که در سازمان فضایی شهر نقش اصلی دارند مغایرت اساسی است این محورها 

 غربی( و جاده دسترسی به آمل )جنوب شهر( می باشد. -های بهار و معلم )محورهای ساختاری شرقی

 هرگونه ایجاد معبر شریانی جدید مغایرت اساسی است. -تبصره

هایی که در سازمان فضائی شهرنقش اصلی  مغایرت اساسی است. این کاربری ها شامل تغییر ، حذف و جابجائی کاربری -1

گردشگری پیشنهادی مرکز شهر، حرایم رودخانه موجود در شهر، اراضی باغی و کشاورزی و عناصر  –مجموعه تفریحی 

 خدماتی مستقر در مراکز شهر )منطقه( و ناحیه مطابق با تقسیمات کالبدی پیشنهادی می باشد.

امع شهر سرخرود شامل شهر )منطقه(، تغییرات در نظام تقسیمات کالبدی شهرمغایرت اساسی است. این تقسیمات در طرح ج -1

 ناحیه و محله می باشد.

سطح الف( برای  4گردشگری و ضوابط تعیین شده )بند  -موضعی پیشنهادی مرکز شهر با کاربری تفریحی   –طرح موضوعی  -0

 آن به عنوان اساس طرح تلقی می گردد.

 احتماالت جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیری شهر  -ب

 تغییر درسال افق طرح مغایرت اساسی محسوب می گردد.تعیین می گردد.  4161سال افق طرح جامع ، 

 .تقسیمات کالبدی شهر شامل محله، ناحیه و منطقه جزء اساس طرح و تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می گردد 

 صلی مطابق ضوابط و مقررات پیشنهادی حد نصاب تفکیک ، سطح اشغال و تراکم ساختمانی در حوزه های مسکونی دائم و ف

 طرح جامع اساس طرح بوده و عدول از آن ها مغایرت اساسی محسوب می گردد.

 جهات و حدود کلی توسعه  -ج

هکتار تعیین و تثبیت شده است. افزایش و یا کاهش محدودة شهر مغایرت اساسی محسوب شده لیکن تدقیق  149شهر  محدودة .4

ی، درحد تدقیق پالک بالمانع است )حداکثر به اندازه نصاب تفکیک و در مجموع به اندازه عات طرح تفصیلمحدوده طرح جامع درمطال

 درصد مساحت پیشنهادی شهر(. 9

هکتار در طرح جامع تعیین و تدقیق شده است. هرگونه ایجاد کاربری  011مساحت حریم شهر با کسر مساحت محدوده از آن بالغ بر  .2

منطقه بندی حریم )در مجلد آلبوم نقشه ها( در چارچوب منطقه بندی پیشنهادی و ضوابط آن و مطابق با  درحریم مطابق با نقشه

کاربری مجاز( بالمانع خواهد بود.  44، شامل  49/61/4934مورخ  34/966/24993آخرین مصوبة کاربری های مجاز حریم )شماره 

 تغییر خط حریم مغایرت اساسی محسوب می گردد.
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هادی مصوب روستاهای واقع در حریم  شهر سرخرود )شامل روستاهای چاکسر، درویش آباد و حاجی کالی سفلی(  محدوده طرح .9

مطابق داده های اخذ شده از بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان محمودآباد در نقشه پهنه بندی حریم ارائه شده اند. لذا تغییر در 

 ی محسوب می گردد.محدوده های تعیین و ارائه شده مغایرت اساس

 سطوح و سرانه های کاربری های شهری  -د

گردشگری، حریم و باغات و کشاورزی در طرح جامع شهر سرخرود  –کاربری های خدماتی شامل فضای سبز، تفریحی  تغییر سرانه -4

منطبق بر نقش تعیین شده برای آن مغایرت اساسی است. آستانه مغایرت برای کاربری های مذکور مطابق با آیین نامه مصوب 

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می گردد. 

می  41وده شهر مغایرت اساسی است. ضوابط این کاربری ها تابع دستورالعمل ماده تغییر کاربری عرصه های باغی و زراعی در محد -2

 .باشد

فرهنگی و زیست محیطی و عرصه های طبیعی  های هویت بخش شهری اعم از عرصه های تاریخی،تغییر کاربری و حریم عرصه -9

 است.های گردشگری و طبیعی( مغایرت اساسی داخل محدوده شامل ،مسیل،رودخانه، جاذبه
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 جداول سطوح و سرانه های طرح  -4

 نفر( مورد توجه قرار گرفته است. 0019نفر( و پیشنهادی ) 1324محاسبات مربوط به این قسمت بر پایه جمعیت وضع موجود ) 
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 فهرست طرح های موضعی و موضوعی و پروژه های پیشنهادی  -5

با توجه به نقش تعیین شده برای آن  مزیت های موقعیتی و موضعی  پیشنهادی در نسبت با شهر سرخرود بر پایه  –طرح های موضوعی 

 عبارنتد از :

 ساماندهی محور ساحلی -4

 گردشگری مرکز شهر با ریکرد تفرجی–احداث مجموعه تفریحی  -2

 هراز رودخانه ای -ساماندهی محور آبراهه ای   -9

 خدمات گردشگری در حریم شهر )قسمت جنوبی شهر( پشتیبانی -عناصر تولیدی  طرح احداث  -1
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