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 تعاریف ـ1 

 در که اصطالحاتی و ها واژه کلیه بایستی عالی شوراي 9/2/70 مصوبه پیوست به باتوجه مبحث این در
 معناي داراي کنندگان استفاده براي تکلیف تعیین ظاازلح و رفته بکار اجرایی مقررات و ضوابط مجموعه متن

  .گردد استفاده رایج اصطالحات و ها واژه از که شود کوشش المقدور حتی و شوند  تعریف است دقیقی و خاص
 این در رفته، کار به طرح در و گیرد می قرار استفاده مورد مقررات و ضوابط متن در که عبارتهایی و لغات
 خواهد نیز حال زمان مشمول ضوابط ها، بندي جمله زمان از صرفنظر زمانی نظر از .است شده آورده قسمت

 شامل جمع مورد شود، می مفرد یا جمع صورت به مواردي مشمول اي ضابطه که مواردي در همچنین .بود
  .گردد می نیز مفرد مورد و خود مقررات تمام

  ها کاربري ـ1ـ1
  مسکونی کاربري ـ1ـ1ـ1

 صورت یک به طرح این در مسکونی کاربري .گیرد می قرار استفاده مورد انسان سکونت براي کاربري این
 قطعات ساختمانی ضوابط که است این سیال مسکونی از منظور .تاس شده داده نشان سیال مسکونی
 .باشد می متغیر قطعه مساحت و دسترسی گذرهاي عرض حسب بر مسکونی

  تجاري کاربري ـ2ـ1ـ1

 )عمده و خرده از اعم( ستد و داد فعالیت به بنا یک در گروهی یا مجرد صورت به که ییها واحد تمامی
 تعمیراتی و ) ...و نانوایی حلواپزي، پزي، شیرینی( تولیدي کوچک کارهاي به که واحدهایی و پردازند می

 هاي تعمیرگاه .شود می نامیده تجاري بپردازند، ) ...و کشی لوله خانگی، وسایل تلویزیون، رادیو، تعمیرات(
 فعالیتهاي به که فضاهایی مجموعه همچنین و ...و پنجرگیري روغنی، تعویض همچون نقلیه وسایل کوچک
 جزء نیز ...و بیمه دفاتر ،طالق ،ازدواج کار، دفاتر مشاور، مهندسین هاي شرکت مانند دفتري اداري،

 به کالبدي تقسیمات قالب در قرارگیري موقعیت به بسته تجاري يها کاربري .باشد می تجاري هاي کاربري
  .باشند می خود ویژه مقررات و ضوابط تابع و شده استفاده شهري و اي ناحیه اي، محله تجاري صورت
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  اي حرفه یفن آموزش و آموزشی کاربريـ 1-3- 1

 تمام .است اي حرفه و فنی هنرستانهاي و متوسطه راهنمایی، دبستان، کودکستان، مهدکودك، شامل 
 تابع و بوده ها کاربري این جزء نمایند می فعالیت غیردولتی مدارس عنوان تحت که آموزشی فضاهاي
 .باشد می کاربري این پیشنهادي آموزشی فضاهاي ضوابط

  فرهنگی کاربريـ 4ـ1ـ1

 يها کاربري جزء هنري کارهاي با مرتبط اجتماعات يها سالن و ها سینما تئاترها، ،ها کتابخانه ،ها موزه
 .باشد مربوطه ضوابط براساس باید ها کاربري این در سازي ساختمان و احداث باشند می فرهنگی

  مذهبی کاربريـ 5ـ1ـ1

 ،ها کلیسا ،ها هامامزاد ،ها حسینیه تکایا، مساجد، همانند مذهبی يها آئین انجام به که فضاهایی تمام
 .دارند مذهبی کاربري پردازند، می ...و ها کنیسه

  پذیرایی و جهانگردي کاربري ـ6ـ1ـ1

 ،ها هتل شامل گیرند قرار مسافرین درخدمت شهر مردم بر عالوه توانند می که واحدهایی تمام 
 کاربري ...و ها چایخانه ،ها خانه هوقه ،ها رستوران جهانگردي، يها اردوگاه ،ها مسافرخانه ،ها مهمانسرا
 .دارند جهانگردي - پذیرایی

  درمانی کاربريـ 7ـ1ـ1

 درمانی، و بهداشتی مراکز بهداشت، خانه درمانگاه، بیمارستان، همانند فضاهایی دربرگیرنده کاربري این 
 پزشکان، مطب خون، انتقال مراکز سالمندان، خانه خانواده، رفاه مرکز فیزیوتراپی، توانبخشی،

 پردازند می درمانی يها فعالیت به که مراکزي کلیه .باشد می ...و تزریقات گیاهی، و شیمیایی يها داروخانه
 .هستند کاربري این ضوابط تابع

  بهداشتی کاربريـ 8ـ 1ـ1

 تمام احداث .دباش می ها خانه رختشوي و ها آبریزگاه عمومی، يها حمام و ها توالت شامل کاربري این 
 .شد خواهد انجام حوزه این ویژه مقررات و ضوابط براساس بهداشتی يها کاربري
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ورزشی کاربريـ 9ـ1ـ1

 تلقی ورزشی کاربري پردازند می ورزشی يها فعالیت به ترکیبی یا و مجرد صورت به که واحدهایی تمام 
 از اعم ورزشی يها زمین شامل ورزشی کاربري .تاس کاربري این مقررات و ضوابط تابع و شود می

 و آنها امثال و سونا ،ها استخر به مربوط يها سالن ،ها استادیوم مختلف، يها مقیاس در روباز یا سرپوشیده
 .است ...و پونگ پینگ والیبال، فوتبال، يها زمین همچنین

  اداري کاربريـ 10ـ1ـ1

 به )یعموم نهادهاي و ها سازمان دولتی، اداري مراکز ادارات،( تولیدي غیر و فنی غیر يها فعالیت تمام 
 .هستند ها کاربري این ضوابط تابع و شود یم تلقی اداري کاربري انتظامی يها فعالیت مراکز همراه

  کارگاهی و صنعتیـ 11ـ1ـ1

 تاریخ مصوبه در وزیران هیأت که باشد می صنایع از دسته آن شامل صنایع و ها کارگاه این 
 خود به مربوط ضوابط تابع مراکز این احداث .تاس کرده جایز ها شهر محدوده در را آنها احداث8/5/1384

 .است

  شهري تجهیزات و تأسیساتـ 12ـ1ـ1

 نشانی، آتش شامل شهري تجهیزات .است ...و فاضالب تلفن، برق، آب، مراکز شامل شهري تأسیسات 
 .باشد می غیره و بنزین پمپ گورستان، غسالخانه، کشتارگاه، ،زباله دفع و آوري جمع مراکز

  انبارها و نقل و حملـ 13ـ1ـ1

 سطح در عمومی يها پارکینگ و شهري درون شهري، بین مسافربري همچون اصلی يها پایانه تمام
 انبار پردازند می انبارداري يها فعالیت به که فضاهایی تمام به .تاس نقل و حمل يها کاربري جزء شهر

 .دارند قرار حیطه این در نفت يها انبار سیلوها، ،ها سردخانه .دشو می اطالق

  سبز فضاي و پاركـ 14ـ1ـ1

 يها پوشش از الزم امکانات با مردم استفاده و حضور امکان که است اي شده تجهیز سبز فضاهاي شامل
 سبز فضاهاي و جنگلی اراضی ،ها بچه بازي و تفریحی فضاهاي ،ها پارك .دباش داشته دربر را گیاهی

  .باشند می کاربري این ضوابط تابع و دارند قرار حیطه این در خصوصی
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  باغاتـ 15ـ1ـ1

 .دشون می محسوب باغ شهري زمین قانون 12 ماده تشخیص کمیسیون نظر طبق که هستند اراضی
  .شود می داده تشخیص 12 ماده کمیسیون نظر طبق هم زراعی زمین

  حرایمـ 16ـ1ـ1

 راه خطوط نفت، و آب گاز، و قوي فشار برق خطوط رودها، و ها مسیل اصلی، يها راه برخی حاشیه اراضی
 .است مربوطه يها نهاد از مجوز اخذ آنها در ساز و ساخت و بنا احداث الزمه که باشد می ...و ها چاه آهن،

  انتظامی کاربريـ 17ـ1ـ1

  .است یافته اختصاص انتظامی مراکز استقرار منظور به که اراضی

  معابر شبکهـ 18ـ 1ـ 1

 در معابر شبکه .دارد عهده بر را جابجایی و دسترسی نقش و داده تشکیل را شهر اصلی استخوانبندي 
 .است شده داده نشان سفید صورت به اراضی کاربري نقشه

  هپیاد محورهايـ 19ـ 1ـ 1

 محورهاي سازي محوطه و سازي کف .شوند استفاده پیاده صورت به بایستی می که فضاهایی و مسیرها
 سواره عبور امکان که شوند طراحی چنان بایستی می پیاده محورهاي .تاس تفصیلی طرح الزامات از پیاده

  .باشد داشته وجود ضروري مواقع در آنها از

  مسیلـ 20ـ 1ـ 1

 عهده بر را شهر سطح در بارندگی از ناشی هاي سیالب انتقال وظیفه که هستند ییها آبراهه ها مسیل 
   .باشد می مسئول نهادهاي از مجوز اخذ به منوط کاربري این در تغییر گونه هر الزمه .دارند
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 تعاریف سایرـ 2ـ1

  طرح مجري سازمان -1 -1-2

  .باشد طرح اجراي مسئول قانونی طور به که دستگاهی یا شهرداري 
  محدوده -2-2- 1

 و ضوابط که جامع طرح دوره در آتی توسعه و شهر موجود کالبدي حد از است عبارت رهش محدوده 
   .باشد می االجراء الزم آن در سازي شهر مقررات

  حریم - 2-3- 1

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

  عملکردي پهنۀ یا بندي منطقه -2-4- 1

 زمین درصد بیشترین که گردد می اطالق فضاهایی یا ها محدوده به شهري تقسیمات در عملکردي پهنه
 هاي مسکونی،کاربري پهنۀ در مثال عنوان به .دهد می اختصاص خود به شهري عناصر از یکی براي را

 و سبز فضاي فروشی، خرده واحدهاي و راهنمایی، مدرسه دبستان، حد در آموزشی فضاهاي نظیر دیگري
 در طور همین و است یافته اختصاص مسکن به زمین سهم بیشترین ولی دارد وجود نیز...و محله ورزشی

  .کاربریها یا فعالیتها سایر مورد
  زمین قطعه -2-5- 1

 معبر، یا خیابان بوسیله و شده مشخص مالکیت سند وسیله به که دایر یا بایر است زمینی قانونی نظر از
  .است شده تفکیک و مجزا

  پالك -2-6- 1

 آن روي بر ساختمان چند یا یک و باشد شده تعیین مربوط مالکیت سند در آن حدود که است زمینی 
  .باشد شده ساخته

  ساختمان -2-7- 1

  .است شده گرفته نظر در دیگري فعالیت یا زندگی و مسکن براي که سرپوشیده بناي هر 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  تفکیک -2-8- 1

 هر از مجزا استفاده یا و مالکیت منظور به کوچکتر قطعه چند دویا به ساختمان یا زمین قطعه یک تقسیم
   .قطعه

  تجمیع -2-9- 1

  .ساختمان یا زمین قطعه چند مجموعه از استفاده یا و مالکیت منظور به تفکیک عمل عکس
  خانوار -2-10- 1

  .باشند خرج هم مالی نظر از و بوده مسکونی واحد یک در آنها معمولی اقامتگاه که نفر چند یا یک
  مسکونی واحد -2-11- 1

 .است شده نظرگرفته در خانوار یک سکونت براي که است ساختمان یک از مستقل بخشی یا ساختمان 
 قرار ساختمان آن در که هایی اطاق ازسایر ولی داشته ارتباط یکدیگر با که اطاق چند یا یک دیگر تعریفی به

 براي مستقل مجزاي فضاي یک حال عین در و باشند مجزا هستند دیگري مسکونی واحد به مربوط و دارند
  .باشد داشته را زندگی جهت الزم تجهیزات با خانواده یک دائمی اشغال

  محله -2-12- 1

 و بوده مشترك تأسیسات داراي که ...و تجاري بناي مسکونی، واحد زیادي تعداد از اي مجموعه 
 و مشخص واحدي عنوان به را آن بتوان که باشد داشته را ...و ساخت یا بافت نظر از خاصی خصوصیات

    .داد قرار شناسایی مورد معلوم
  شهري ناحیه -2-13- 1

   .آید می وجود به شهري ناحیه یک محله چند مجموع از 
  شهر - 2-14- 1

   ).منطقه(گردد می تشکیل شهري ناحیه چند مجموعه از
   ساختمان یا زمین بر -2-15- 1

 و ساختمان بین مشترك مرز یا خیابان با زمین قطعه هر بین مشترك مرز عنوان به که است خطی
  .شود می تعیین باز فضاي
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ساختمان ارتفاع -2-16- 1

 جزءارتفاع خرپشته اینجا در.(مجاور معبر متوسط کف از ساختمانی حد ترین مرتفع عمودي فاصله 
  )شود نمی محسوب

  عام درگذرگاه کف -2-17- 1

  :شود می تعیین زیر شرح به ساختمان محاسبه براي درگذرگاه کف موقعیت
 از است عبارت کف گیرند، می قرار خیابان مجاور جانب یک از فقط که هایی ساختمان مورد در -الف
  .ساختمان خارجی دیوار بر خط روي آن جانبی رو پیاده آماده کف ارتفاع متوسط
 متوسط از است عبارت کف گیرند می قرار خیابان مجاور جهت چند از که ساختمانهایی مورد در ـ ب

  .ساختمان خارجی دیوارهاي بر خطوط روي جانبی روهاي پیاده ارتفاعات
 کف ارتفاع از است عبارت کف گیرند، قرارنمی خیابان مجاور سو هیچ از که ساختمانهایی مورد در ج ـ

  .ساختمان یا حیاط به ورودي درب دیوار بر خط یا و ساختمان خارجی دیوار مجاور هاي زمین آماده
  آماده کف - 2-18- 1

  غیره و ساختمانی مصالح با ساختمان طبقات یا زمین سطح به مربوط پوشش آخرین کف
  زمین اشغال سطح یا همکف طبقه در بنا زیر سطح -2-19- 1

 زیربناي درصد .است شده داده اختصاص ساختمان جهت که پالك هر سطح از بخشی از است عبارت
  پالك کل سطح بر تقسیم پالك در همکف

  زیربنا -2-20- 1

  .طبقات کلیه در مجاز احداثی سطوح مجموع
  باز فضاي -2-21- 1

  .شود نمی احداث آن در ساختمانی هیچ که زمین قطعه از قسمتی
  خلوت حیات -2-23- 1

 6 حداقل آن مساحت و شود بینی پیش آشپزخانه یا اصلی يها اتاق نور تأمین جهت که بازي فضاي
  .باشد مترمربع

  زیربناي همکف در پالك
 پالك سطح
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  نورگیر - 2-24- 1

 6 کمتراز آن مساحت و گیرد قرار همسایه دیوار و ساختمان بین یا ساختمان داخل در که بازي فضاي
  .باشد مترمربع

  زیرزمین -2-25- 1

 احداث پارکینگ انباري موتورخانه، مانند مشترك و عمومی مصارف براي غالباً که ساختمان از بخشی
 زمین زیر حداکثرمساحت دارد، ارتفاع اختالف کوچه یا حیاط کف از متر 2/1حداکثر آن سقف و شود می

  .باشد می اشغال سطح معادل
  یپیلوت - 2-26- 1

 و 2/2 پیلوت ارتفاع حداقل ،باشد داشته ارتباط بیرون فضاي با آزاد صورت به که ساختمان از بخشی 
  .باشد می متر 4/2 آن حداکثر

  بالکن -2-27- 1

 زیر و است گرفته قرار آزاد هواي مجاورت در مستقیم طور به طرف سه یا دو یک، از که است سطحی
  .باشد نگردیده اشغال اي بسته فضاي بوسیله آن

  )تراس( مهتابی - 2-28- 1

  .است آن طبقات از ییها بخش سقف که زیرین، طبقه بام بر ساختمان، از روبازي سطح
  ایوان -2-29- 1

  .است مسقف همیشه ایوان .دارد ارتباط مستقیم طور به آزاد هواي با طرف یک از که است فضایی 
  همکف طبقه -2-30- 1

  .نباشد بلندتر متر 2/1 از نیز حداکثر و نبوده تر پایین معبر متوسط کف از آن کف که اي طبقه 
  عمومی پارکینگ -2-31- 1

  .نمایند متوقف آن در را خود اتومبیل مجازند خدماتی، مراکز به مراجعه هنگام در افراد که محلی 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  اختصاصی پارکینگ -2-32- 1

 یا سکونت مثل آن از دیگر استفاده هیچگونه و رود می کار به ساکنان نقلیه وسایل توقف براي که محلی
  .نیست مجاز کسب

  ساختمان نماي -2-33- 1

 یا ساختمان همان خلوت حیاط و اصلی حیاط ،باز فضاهاي به مشرف که ساختمان خارجی سطوح کلیه
  .باشد عمومی خیابانهاي و گذرگاه به مربوط باز فضاهاي به مشرف

  ساختمان اصلی نماي -2-34- 1

 .باشد حیاط یا عمومی هاي گذرگاه یا عمومی باز فضاي به مشرف که نمایی 

  پایه تراکم -2-35- 1

 از هدف .دکر اجرا تراکم، بر مازاد عوارض پرداخت بدون زمین هر در توان می که است تراکمی حداقل
 شده تمام يها هزینه .باشد می مترمربع هر ازاي به ساختمان شده تمام قیمت بهینه تعدیل پایه تراکم ارائه

 مقررات و ضوابط اساس بر .ددار بستگی "ساخت قیمت و زمین قیمت" عامل دو به عموماً ساختمان
 کمتر زمین از واحد هر سهم و یافته افزایش طبقات تعداد باشد، بیشتر ساختمانی تراکم هرچه پیشنهادي

تراکم پایه مالی در شهر  .یابد می افزایش نیز اجرایی يها هزینه طبقات افزایش با دیگر سوي از .شود می
  . درصد می باشد 60درصد و در سایر پهنه ها  180در محدوده مسکن مهر  دندي

  مجاز تراکم -2-36- 1

 تواند می طرح دوره پایان تا گزارش این در شده ارائه ضوابط به باتوجه زمین هر که است تراکمی حداکثر
  .کند استفاده )تراکم تعدیل حق پرداخت با(
  مسکونی خالص تراکم - 2-37- 1

  مسکونی کاربري به اختصاص که سطوحی به ساکن جمعیت تعداد نسبت 
  ساکن جمعیت تعداد

  مسکونی سطوح
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ساختمانی تراکم -2-38- 1

  قطعه مساحت به ساختمان مسکونی زیربناي سطح مجموع نسبت
  بنا زیر کل مساحت
  زمین قطعه مساحت

  تراکم تعدیل حق -2-39- 1

  .شود پرداخت باید می مجاز حداکثر تا تراکم اضافه از استفاده براي که است التفاوتی مابه 
  کاربري تعیین حق -2-40- 1

 مجاز که مناطقی در انتفاعی و تجاري هاي کاربري انتخاب هنگام به که گویند می التفاوتی مابه به 
به این طبق .شود پرداخت باید است شده شناخته و معماري و شهرسازي عالی شوراي 19/11/1364 مصو 

 مصوب جامع طرح داراي که هایی شهرداري ،معماري و شهرسازي عالی شوراي 7/2/1366 مورخ اصالحیه
 تعیین و بندي منطقه ضوابط اثر بر شهر اراضی قطعات از یک هر براي که ارزشی قبال در توانند می باشند، می

 تعیین با شود، می ایجاد مسکونی منطقه در اراضی قیمت از بیش اراضی کاربري و ساختمانی هاي تراکم
 به مستند کشور، وزارت تأیید و )اسالمی شوراهاي تأسیس قانون 35 ماده 1 بند به مستند( شهر شوراي
 حاصله ارزش اضافه میزان تناسب به اختصاصی عوارض آن، تبصره و شهرداریها قانون 45 ماده 8 بند تبصره
 هاي ساختمان در اقتصادي هاي فعالیت از حاصله درآمد نام به جداگانه حسابی در و نموده وصول و وضع

 و شورایی نظر با ها آن اجراي و شهري عمران و توسعه هاي طرح تهیه در صرفاً و کرده نگهداري شهري
  .برسانند مصرف به مربوط هاي دستگاه عاملیت

   سرانه - 2-41- 1

 از نفر هر براي ...و نواحی محالت، شهر، سطح در مختلف عملکردهاي براي که است زمینی مقدار
  .باشد شده بینی پیش ساکنین

  زمینبه  نسبت بنا زیر کل سطح - 2-42- 1

 )پیلوت و پارکینگ سطوح استثناي به( خارجی دیوارهاي احتساب با ساختمان طبقات مساحت کل جمع 
  .شود می درج ساختمانی پروانه در معموالً که

  پالك در طبقات درکل مشاع غیر يزیربنا
  = بنا زیر درصد     

  پالك کل سطح

  مساحت کل
 جمعیت ساکن تعداد
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ساختمانی تعمیرات -2-43- 1

 جابجایی یا و فضا یک ابعاد پنجره، در، محل قبیل از ساختمان یک در عناصري مجدد تنظیم یا تعمیر
  .نشود شامل را بنا کامل بازسازي و تخریب و بندي استخوان تغییرات که اجزایی

  اساسی تغییرات -2-44- 1

 به که غیره و ها تیرك تیر، ستون، باربر، دیوار :قبیل از ساختمانی هاي گاه تکیه و باربر عناصر در تغییر
  .گیرد انجام استفاده نوع تغییر یا استفاده تشدید منظور

  )پاساژ( تجاري مجموعه -2-45- 1

 تجاري کاربري یا پالك یک در که گردد می اتالق تجاري واحدهاي از اي مجموعه به پاساژ ایران در
 به کار و کسب متداول ساعات در را گزیده و حجم کم و روزمره غیر کاالها و اجناس و گردید احداث

  :باشد می زیر صورت به نیز شهري ضوابط نظر از پاساژ تعریف .نماید می ارائه متقاضیان و مراجعات
 با )طرح ضوابط به توجه با( نیز پالك عمق در ،ها گذرگاه دربر احداث بر عالوه که تجاري مجموعه به
  .گردد می اتالق پاساژ شود می احداث پوشیده سر گاه گذر

  شهري پاساژهاي -2-46- 1

 خاص هاي ویژگی از دارند شهري عملکرد چون و شوند می احداث شهري مناطق در پاساژها قبیل این
 دسترس در را همردیف و مشابه کاالهاي از اي مجموعه یا و کاال نوع یک تنها است ممکن .نمایند می پیروي

 خانگی لوازم و برقی و صوتی هايکاال از اي مجموعه که الکتریکی لوازم پاساژهاي مانند .دهند قرار مشتریان
 عرضه به تنها متعدد هاي مغازه بودن دارا با که پوشاك و تریکو پاساژهاي یا و نمایند می ارائه مشتریان به را

 و کاالها است ممکن یا ....غیره و اتومبیل لوازم عرضه پاساژ و نمایند می اکتفا پوشاکی همانند کاالهاي
  .نمایند عرضه مشتریان به را گوناگون و مختلف خدمات

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



16 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 )ZONING( شهري بندي منطقه -1-3

 مناطق، این از یک هر پذیري نقش براي معین مرزهاي با ویژه مناطق به را شهر یک تقسیم
 آینده در شهري زمینهاي از پذیر نظام و منطقی استفاده واقع در بندي منطقه .گویند می )شهري بندي منطقه(

   .است
 به شهر این در بندي منطقه و گردد می محسوب کوچک شهرهاي جزء وسعت و جمعیت تقسیمات نظر از
 مقررات و ضوابط ارائه جهت دندي شهر بندي منطقه براي .باشد نمی ممکن متوسط و بزرگ شهرهاي مانند

 .پهنه ضوابطی تقسیم گردیده است سهشهر به  معماري و شهرسازي

شود که در واقع دو محله قدیم باال و  اراضی بافت فرسوده شهر میاین پهنه در برگیرنده : منطقه یک 
  .شود پایین شهر را شامل می

  .شود میشامل سایت اداري : منطقه دو 
  .شهرك رستگار که در غرب شهر قرار گرفته است: منطقه سه

در ابتدا باید نحوه توزیع فعالیت هاي  ،هاي مختلف قبل از ورود به مباحث ضوابط و مقررات کاربري
 ،ودبر اساس استانداردها و ضوابط موج. هر کاربري به تفکیک تقسیمات کالبدي شهر ارائه گردددر مختلف 

  .  می باشد 1- 32به صورت جدول  ،نحوه توزیع فعالیت هاي مختلف در شهر به تفکیک تقسیمات کالبدي
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 دنديمنطقه بندي ضوابطی شهر : 1-31شماره  نقشه
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  شهر تفصیلی ـ جامع هاي طرح اساسی هاي مغایرت هاي آستانه تعیین -2
اي  اي، منطقـه  هاي توسعه و عمران محلی، ناحیه طرحآیین نامه نحوه بررسی و تصویب  44به استناد ماده 

هـاي مغـایرت اساسـی     و تبصره یـک آن، آسـتانه   1378و ملی و مقررات شهرسازي و معماري کشور مصوب 
در قالب موارد ذیـل  ) شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 23/12/1363بر اساس مصوبه (هاي جامع  طرح

ایـن  . ماده پنج شهر شهر مورد مطالعه قرار گیـرد   مبناي اقدامات کمیسیون بایستی منبعد شود که می تعیین می
  .گردد بندي می گانه زیر تقسیم 3ها در قالب موارد  آستانه

  ساختار شهر  -2-1
 ساختار و استخوان بندي -1-1- 2

ر شعاعی پیوسته با یک مرکز اصـلی و مراکـز فرعـی د    –نظام خطی ساختار و نظام استخوانبندي شهر از 
نمایند که در شهر مورد مطالعه بخشی از هویـت اصـلی شـهر     پیروي میبافت قدم شهر و بافت الحاقی به آن 

هاي عمده و اصلی و چگونگی توسـعه   هستند و سلسله مراتب خدمات، شبکه معابر، تقسیمات شهري، کاربري
  .پذیرند آتی شهر نیز از این نظام ها تأثیر می

گـردد، مغـایرت    بندي طرح می د شهر که منجر به تغییر در نظام کلی و استخوانلذا تعبیر در ساختار و کالب
  . شود اساسی محسوب می

 خطوط کلی و نظام شبکه ارتباطی -1-2- 2

تغییرات حاصله از حذف، کاهش یا افزایش  عـرض و یـا تغییـر در مسـیر شـبکه هـاي اصـلی و شـریانی         
  .گردد اساسی طرح محسوب می  مغایرت

مراتـب شـبکه اصـلی     هاي ارتباطی جدید، در بافت خالی مشروط به رعایت سلسـله  اث شبکهاحد: 1تبصره 
  .گردد شهر مغایرت اساسی محسوب نمی

هاي ارتباطی که به منظور تثبیت واجـراي شـبکه ارتبـاطی     تغییر مسیرهاي جزئی در کلیه شبکه: 2تبصره 
  .گردد گیرد مغایرت اساسی محسوب نمی طرح تفصیلی صورت می

 تقسیمات کالبدي شهر - 1-3- 2

مغـایرت اساسـی   ) ناحیـه، منطقـه و مرکـز شـهر    (هرگونه تغییر یا حذف تقسیمات کالبدي، فراتر از محلـه  
  .محسوب میگردد
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 هاي عمده و موثر شهري کاربري-1-4- 2

اي و شـهري دارنـد، مغـایرت اساسـی      اي و منطقـه  هاي عمده شهري کـه عملکـرد ناحیـه    حذف کاربري
بـا عملکـرد   ( و فقط تغییرات نوع مصرف یا کاربري زمین در محـدوده محـالت و نـواحی    گردند محسوب می

  .گردد با موافقت دستگاه ذیربط مغایرت اساسی تلقی نمی)  محله اي
هاي عمده شهري در حد عملکرد منطقه و شهر و با پیش بینی زمـین   جابجایی و انتقال کاربري: 1تبصره 

داخـل محـدوده مصـوب طـرح جـامع و بـا رعایـت ضـوابط و مقـررات           جایگزین با حداقل همان مساحت در
  .گردد دستگاههاي ذیربط مغایرت اساسی محسوب نمی

. . . هاي اصلی و رودخانه و تأسیسات بـرق و آب و گـاز و    هرگونه تغییر در حرایم قانونی مسیل: 2تبصره 
سیسات با کسب مجوز از سـازمانهاي  فرعی تا  تغییر حریم مسیل فرعی و شبکه. گردد مغایرت اساسی تلقی می

  .شود ذیربط مغایرت اساسی تلقی نمی

  جهات و حدود کلی توسعه و ظرفیت شهر  -2-2
 محدوده شهر  -2-1- 2

از آنجایی که محدوده در چارچوب طرح توسعه و عمـران مـورد مطالعـه و بـه تصـویب مراجـع بررسـی و        
به مساحت حد نصاب تفکیـک منطقـه    حداکثر  ها شهر، در پالكمحدوده تدقیق ،رسد جامع می  تصویب طرح

 .مطرح و مورد بررسی قرارگیرد 5و می تواند در کمیسیون ماده اي مغایرت اساسی محسوب نگردیده 

 حدود کلی تراکم جمعیت شهر  -2-2- 2

که بر تراکم جمعیتـی شـهر مـوثر اسـت، و      کل سطح شهر درصد در تراکم ساختمانی 20تغییرات بیش از 
  .گردد مغایرت اساسی محسوب میکل اشغال شهر درصد در سطح  10بیش از 

 تغییر در عناصر و بافتهاي خاص یا تاریخی شهر  - 2-3- 2

آن دسته از تغییرات که باعث از بین رفتن هویت عناصر تاریخی و فرهنگی در شهر گردد مغایرت اساسـی  
 .شود تلقی می
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 تغییر در حریم شهر -2-4- 2

هرگونـه تغییـر   . نقشه پهنه بندي اراضی حریم و ضوابط و مقررات آن مجاز است احداث بنا فقط بر اساس
در نقشه حریم مصوب شهر و ضوابط مربوطه یا  صدورپروانه مغایر با ضوابط و مقـررات طـرح جـامع  نیـز از     

  .باشد مصادیق مغایرت اساسی می

  سرانه مصارف مختلف و کاربري زمین - 2-3

 10ها و سطوح و سرانه هاي طرح جامع شـهر هرگـاه بـه بـیش از      و تراکم ها مجموع تغییرات در کاربري -
لذا کمیسیون ماده پنج موظف اسـت مصـوبات هرجلسـه را در    . گردد درصد برسد مغایرت اساسی تلقی می

نقشه پیشنهادي طرح تفصیلی و نیز در جدول سطوح و سرانه هاي مصـوب طـرح جـامع اعمـال و بـراي      
  .قتضی به عمل آوردکنترل این موضوع اقدام م

هاي اساسی مربوط به حریم، پس از بررسی و تأیید در کـارگروه تخصصـی امـور زیربنـایی و      کلیه مغایرت -
ریزي و توسعه استان ونیز کلیه مغایرتهاي اساسی مربـوط بـه داخـل محـدوده      شهرسازي و شوراي برنامه

  .ماري ایران ارسال میگرددطرح جامع جهت تصمیم گیري به دبیرخانه شوراي عالی شهرسازي و مع
قـانون تأسـیس شـوراي عـالی      7موضـوع تبصـره مـاده    (در صورت وجود ابهام و اشکال و اختالف نظـر   -

تواند راسأ موضـوع را  بررسـی و    دبیرخانه شوراي عالی شهرسازي معماري می) شهرسازي و معماري ایران
  .اقدام نماید
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  بر اساس تقسیمات کالبدي شهر  هريش نحوه استفاده از اراضی :1-32 جدول شماره
 تعریف مقیاس نوع کاربري ردیف 

سکونتگاههاي تک واحدي، مجتمع هاي چند خانواري و آپارتمانی چند واحدي و خوابگاههاي  محله مسکونی 1
 دانشجویی خارج از محوطه دانشگاه 

. آموزش تحقیقات  2
 فناوري

دانشسراها، حوزه هاي علمیه و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و مدارس عالی، دانشگاهها، دانشکده ها،  شهر
 علمی و کاربردي و پارك فناوري

 )دبستان  -آمادگی -مهد کودك( آموزش هاي پیش دبستانی  محله آموزشی 3
 دبیرستان و پیش دانشگاهی  - مدارس راهنمایی -کالس هاي سوادآموزي ناحیه
آموزش و پرورش و مجتمع هاي آموزش فنی و حرفه اي وزارت کار و هنرستانهاي صنعتی وابسته به  منطقه

 امور اجتماعی
مدارس اسالمی، مدارس کودکان استثنایی ، مراکز پرورش استعدادهاي درخشان، مدارس شاهد و  شهر

 مدارس اتباع خارجی 
 شهرداري نواحی شوراهاي حل اختالف  ناحیه اداري و انتظامی 4

قضایی، ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و آموزش و پرورش راهنمایی و رانندگی ، مجتمع هاي  منطقه
تامین اجتماعی ، پست ، ثبت احوال ، ثبت اسناد ، امور اقتصادي و مالیاتی ، راهنمایی و رانندگی، 

 کالنتري، آگاهی و پایگاههاي بسیج
شرکتهاي وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهاي  وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل دولتی، ادارات کل و شهر 

مستقل دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی ، ستاد نیروهاي نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظامی، 
سفارتخانه ها، کنسول گري ها و سازمانهاي بین المللی، شهرداري و شوراي اسالمی شهر ، 

 ي و کانونهاي اصالح و تربیت و سرپرستی بانکهادادگستري و زندانهاي موجود و مراکز بازپرور
خارج از محدوده 

 شهر
 زندان 

: تجاري - 5
خدماتی 

انتفاعی غیر (
 )انتفاعی

 )خوار و بار، میوه و سبزي، نانوایی، قصابی و امثالهم ( واحدهاي خرید روزانه  محله  تجاري 
سوپر مارکت، فروشگاههاي مصرف شهر و روستا، نوشت افزار ، قنادي ( واحدهاي خرید هفتگی  ناحیه 

شعب بانکها و صندوق هاي قرض الحسنه وموسسات مالی و اعتباري ، بنگاههاي ....)،آجیل فروشی و 
معامالت امالك ، بازارچه ها ، فروشگاههاي منسوجات، پالستیک، لوازم خانگی ، لوازم صوتی و 

 یري، کتابفروشی ها، رستوران ها، شرکتهاي بیمه ، داروخانه و انواع مشابه دیگر تصو
عمده فروشی ها، راسته هاي صنوف مختلف و بورسها، بازار شرکتهاي بازرگانی و تجاري ، واحدهاي  شهر 

خرید خاص و بلند مدت مانند فروشگاههاي بزرگ زنجیره اي ، مبل فروشی ها، پوشاك، شعب 
مرکزي بانکها و موسسات مالی و اعتباري، موسسات تجاري واردات و صادرات کاال، نمایندگی فروش 

ه وسایل نقلیه ، فروشگاه عرضه قطعات یدکی ، وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع دستی و عرض
فرش، تاالرهاي پذیرایی، تعمیرگاههاي لوازم خانگی و خودرو، دفاتر نمایندگی بانکهاي خارجی ، 

 نمایندگی موسسات تجاري خارجی 
خدمات   

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

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

، آزمایشگاههاي طبی و تخصصی ، مراکز رادیولوژي ) طالق، شرکتهاي پیمانکاري و مشاور و خدمات
 ، سالن هاي ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی 

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

 مطب دامپزشکان 
اتحادیه ها ، مجامع ، انجمن ها و تعاونی ها ،  - موسسات خیریه - دفاتر احزاب، تشکل هاي مردم نهاد شهر  خدمات غیر انتفاعی  6

به غیر از حوزه هاي علمیه ( رسانه هاي دیجیتال خبري، هیات هاي ورزشی و آموزشگاههاي مذهبی 
 ( 

 زمین هاي بازي کوچک محله  ورزشی 7
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 تعریف مقیاس نوع کاربري ردیف 
 زمین هاي ورزشی و سالنهاي کوچک ورزشی و استخرها  ناحیه 
 ورزشگاهها و مجتمع هاي ورزشی ، زورخانه ها ، مجموعه هاي آبی ورزشی  شهر 

 مراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاهها محله  درمانی  8
 پلی کلینیک ها  ناحیه 
 تخت و مراکز اورژانس 64مراکز انتقال خون ، بیمارستانهاي کمتر از  منطقه 
بیمارستانهاي اصلی شهر ، زایشگاهها، تیمارستانها، مراکز توانبخشی و مراکز نگهداري کودکان بی  شهر

 سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاههاي دامپزشکی
 کتابخانه ها و سالنهاي اجتماعات کوچک ، کانون هاي پرورش فکري کودکان و نوجوانان، سینما  ناحیه  هنري  –فرهنگی  9

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

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

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

 ایستگاه هاي جمع آوري زباله  محله  تجهیزات شهري  
، 115ایستگاه هاي جمع آوري زباله ، ایستگاه هاي آتش نشانی، میادین میوه و تره بار، اورژانس  ناحیه 

 جایگاههاي سوخت
 نمایشگاههاي دائمی و مراکز امداد و نجات هالل احمر –گورستانهاي موجود  شهر 

خارج از محدوده 
 شهر

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

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

 معابر و پارکینگ ها ي محلهاي و ایستگاههاي مترو  محله  حمل و نقل انبارداري 13
 معابر پارکینگ هاي عمومی و اتوبوس رانی شهري ، پایانه هاي مسافربري  ناحیه 
پایانه هاي مسافربري درون شهري و بین شهري ، ایستگاه فرودگاههاي موجود ، بنادر ، معابر ،  شهر 

 تاسیسات مرکزي مترو ، پارکینگ هاي بین شهري کوچک و سردخانه ها
 انباري هاي اصلی کاال فرودگاه ، سیلو و سردخانه ها خارج از محدوده

 پادگان ها و آمادگاههاي موجود نیروهاي نظامی  شهر  نظامی  14
 زمین هاي کشاورزي و باغات واحدهاي باغ مسکونی  محله  باغات و کشاورزي  15
اماکن و محوطه هاي تاریخی، موزه ها ،بناهاي یادبود، آرامگاه مشاهیر ، اماکن متبرکه و حریم هاي  شهر  تاریخی  16

 تملک شده آنان 
 .می یابد) غیر از پارك ( سطوحی که جهت جنگلهاي طبیعی و فضاي سبز دست کاشت  شهر  طبیعی  17
حریم قانونی رودخانه ها، تاالبها، آبگیرها، مسیلها و راه حریم قانونی تملک راه آهن هاي بین شهري  شهر  حریم  18

 و تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضالب 
هتل ، مسافرخانه ، مهمانپذیر و مهمانسراها، هتل آپارتمان و متل، شهربازي تفریحی ویژه پارکهاي  شهر  گردشگري  –تفریحی  19

 ....جنگلی و اردوگاههاي جهانگردي و پالژهاي ساحلی و 
خارج از محدوده 

 شهر 
 باغ وحش
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

   ساختمان احداث و تفکیک زمین، از استفاده نحوه به مربوط ضوابط ـ3
آید حداقل ضوابط و مقرراتی است که در انواع ساخت و سازهاي شـهري   گزارش می ضوابطی که در ادامه
از جمله عـدم انجـام مطالعـات تفصـیلی در     (با توجه به کافی نبودن برخی اطالعات . رعایت آنها الزامی است
 ، در زمان صدور پروانه ساختمانی، شهرداري مکلف است ضمن رعایـت )ها ها و رودخانه خصوص حرایم مسیل

ضوابط طرح، از سازمانهاي مسئول هر بخـش در مـورد رعایـت حـرایم مربـوط بـه تاسیسـات و زیرسـاختها،         
ها و آثـار و ابنیـه تـاریخی و     ها و رودخانه هاي برق و انتقال نیرو، مسیل هاي نفت و گاز، شبکه ها و لوله شبکه

بالمانع بـودن، نسـبت بـه صـدور      باارزش، حسب مورد استعالم نموده و پس از تدقیق حرایم مربوطه و اعالم
 .پروانه اقدام نماید

  مسکونی کاربري -3-1
  زمین استفاده موارد - 3-1-1

  مجاز -1- 3-1-1
  .اراضی این حوزه براي احداث واحدهاي مسکونی مجاز است

  مشروط -2- 3-1-1
 واحدهاي احداث منظور به )خانواري تک قطعات در فقط( یمسکون اراضی از بخشی از استفاده )الف
 گلدوزي، قبیل از( دستی صنایع خیاطی، آرایشگاه، وکالت، دفتر مهندسی، دفتر مانند خانگی مشاغل به مربوط
 .نماید لغو را مربوط مجوز تواند می شهرداري شاکی، وجود صورت در .است مجاز مشابه موارد و )بافی قالب

 تواند نمی مذکور زیربناي باشد می مسکونی قطعه زیربناي درصد 20 معادل حداکثر خانگی مشاغل زیربناي
 با مسکونی پالك مالک فقط صرفاً .باشد نمی واگذاري و تفکیک قابل فضاها این .باشد مترمربع 40 از بیش
 .است الذکر فوق زیربناي از استفاده و فعالیت به مجاز مرتبط پروانه ارائه

 و ورودي باید و شده بینی پیش ساختمانی توده با ترکیب در باید خانگی مشاغل زیربناي :توضیح
 اشغال سطح و تراکم جزء فوق زیربناي .دگرد بینی پیش مسکونی ورودي از مستقل محدوده این دسترسی
 الزامی خانگی مشاغل به مربوط واحدهاي براي پارکینگ واحد یک احداث و بینی شپی .شود می محسوب

  .است
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 آن موقعیت آنکه به مترمشروط 16 باالي معابر بر در فقط آموزي دانش یا دانشجویی خوابگاه احداث) ب 
  .است مجاز برسد، پنج ماده کمیسیون تأیید به

، محدوده مسکن مهر مربع متر 160 ،یکمنطقه  در مسکونی واحد احداث براي تفکیک نصاب حد) ج
و در تراکم هاي باالتر از  متر مربع 160درصد و کمتر  120دو وسه در تراکم هاي  مناطق و در مترمربع 150
 .شود می گرفته نظر در متر مربع 180درصد  120

 از کمتر مالکیت سند براساس عرصه مساحت( مسکونی کاربري با مربع متر 160 زیر قطعات براي
 با گیرند می قرار مربع متر 160 نصاب حد زیر معبر اصالح اثر بر که قطعاتی براي یا و )دباش مترمربع160

 :شد خواهد عمل ذیل شرایط

 و مالک درخواست به باشد، عرض متر 3 داراي حداقل ثبتی سند در الذکر فوق قطعات که صورتی در ـ
 قبیل از اي محله خدمات براي تواند می قابلیت داشتن و زمین اربعه حدود خصوص در شهرداري فنی تأئید

 3 از کمتر قطعه عرض اگر اما ،شود استفاده ...و نانوایی التحریر، لوازم فروش فروشی، سبزي فروشی، خواربار
  .آید در شهرداري تملک به بایست می باشد متر

 به بنا احداث به نسبت تواند می ذیل شرایط داشتن با باشد مترمربع 160 تا 80 قطعه مساحت چنانچه ـ
 به توأماً دوم و اول طبقات و انباري و پارکینگ تأمین جهت پیلوت شامل مسکونی واحدي یک صرفاً صورت
  :گردد احداث مسکونی واحد یک صورت
 .نباشد مقدور شهرداري توسط قطعه تملک امکانـ 

قبل از تصویب طرح جامع و تفصیلی شهرز نسبت به صدور پروانه اقدام شده و بنا به نیاز به تکمیل  •
 .یا بازسازي براي ایمن سازي  دارد

  .باشد نداشته وجود آن رساندن تفکیک نصاب حد به جهت مجاور قطعات با قطعه تجمیع امکان  •
 نخواهد وجود مسکونی صورت به بنا احداث امکان شرایطی هیچ تحت مربع متر 80 زیر قطعات براي ـ
 تجمیع مجاور پالکهاي با یا و تملک شهرداري توسط شهرسازي اصول رعایت با مذکور قطعات لذا .داشت

 .گردد می

 شهرداري بنام سند انتقال و مالک رضایت صورت در شهرداري توسط قطعات تجمیع و تملکـ 
  .است پذیر امکان
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 شده منتهی متري )14-24( خیابان به بر یک از که ،بر دو مسکونی قطعات در مغازه باب یک احداثـ 
  .است بالمانع مترمربع 24 تحمسا به ثرکحدا باشد،

  ممنوع -3- 3-1-1
  .است ممنوع مسکونی اراضی از مشروط و مجاز هاي استفاده از غیر دیگر استفاده نوع هر

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط - 3-1-2

  قطعات اندازه حداقل -1- 3-1-2
 160، )درصد 120(و متوسط  )درصد 60(حداقل مساحت تفکیک براي استفاده از تراکم ساختمانی کم 

   .متر مربع می باشد 180و در تراکم هاي باال ، متر مربع  150متر مربع، مسکن مهر 
 بر صرفا حقوقی، و حقیقی اشخاص مالکیت در ) هکتار یک از بیش ( مقیاس بزرگ اراضی تفکیک ـ

 .است مجاز ذیربط مراجع در ها آن تصویب و موضعی طرح اساس

 مصوب يها سرانه طبق بر نیاز مورد يها کاربري سایر باید مربع متر هزار باالي اراضی تفکیک در ـ
 و شهرسازي شورایعالی 3/10/1369 مصوبه اساس بر و )پیوست جداول( وشهرسازي معماري شورایعالی
 .گردد بینی پیش شهري خدماتی و عمومی فضاهاي تأمین به مربوط مقررات و ضوابط خصوص در معماري

 خدماتی فضاهاي بینی پیش به نیازي گردند، تفکیک سپس و تجمیع ابتدا مسکونی قطعات که صورتی در
  .باشد نمی
 قطع عدم به مربوط مقررات و ضوابط رعایت .شود جلوگیري اشجار نابودي از باید اراضی تفکیک در ـ

  .است الزامی مشابه مقررات و درختان
 تعریض میزان که مواقعی در .شود می محاسبه اصالحی برهاي رعایت از پس تفکیک نصابهاي حد ـ
  .یابد می تقلیل درصد ده تفکیک حدنصاب باشد، قطعه مساحت درصد بیست از بیش
 گیرد انجام نحوي به باید تفکیک است، شده احداث ساختمان آنها از بخشی در که قطعاتی تفکیک در ـ
 قرار آن در ساختمان ایکه قطعه در )ساختمانی تراکم و اشغال سطح نظر از( بنا احداث مقررات و ضوابط که
 طول نسبت ضوابط و تفکیک حدنصاب رعایت فقط دیگر قطعات یا قطعه در ضمن در .شود رعایت گیرد می
  .است کافی آن عرض به
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 ساختمان بخواهد مالک چنانچه باشد، شده احداث ساختمان آنها از بخشی در که قطعاتی تفکیک در ـ
 انجام مربوطه مقررات و ضوابط اساس بنابر احداث تفکیک نصابهاي حد رعایت فقط نماید، تخریب را موجود

  .گیرد می
 تائید به ذیصالح و قانونی مراجع به ارائه از قبل باید مساحتی هر در تجمیع و تفکیک نقشه هرگونه ـ

  .برسد مهندسی کار به اشتغال پروانه داراي شهرساز مهندس
 ضوابط با انطباق صورت در و بررسی شهرداري توسط مترمربع 1000مساحت تا تفکیکی يها نقشه ـ
 جلسه در طرح به نیاز وبدون گردیده شهرداري تفکیک مهر به ممهور اراضی کاربري نقشه و تفصیلی طرح

 از پس مذبور يها نقشه مترمربع 500 بر مازاد مساحت صورت در .دش خواهد اقدام راساً 5 ماده کمیسیون
   .شود ارسال پنج ماده کمیسیون به باید نهائی تصویب جهت شهرداري توسط بررسی
 .گیرد انجام اصالحی معابر تعریض میزان گرفتن نظر در با باید اراضی تفکیک ـ

 .است مجاز مربوطه يها نصاب حد اساس بر آنها مجدد تفکیک و مسکونی قطعات تجمیعـ 

  قطعات تناسب و ابعاد -2- 3-1-2
   .باشد کمتر آن عرض حداکثر برابر 3 از نباید تفکیکی قطعات از یک هیچ طول ـ
 متر 8 از )زمین تمامی در( نباید مسکونی زمین یک جانبی اضالع بین فاصله حداقل یا عرض حداقل ـ
  .باشد کمتر
 .گردد می تعیین متر 7 ،اصالحی بر رعایت و واحد تفکیک از پس مسکونی قطعات عرض حداقل ـ

 یا متر 6 عرض با گذرگاه یک به حداقل باید شوند می تفکیک بعد به این از که زمین قطعات از یک هر ـ
   .باشد داشته دسترسی بیشتر

  ساختمان احداث به مربوط ضوابط -3-1-3
  ضوابط مربوط به احداث ساختمان در کاربري مسکونی :1- 13جدول شماره

  سهدو و منطقه   و مسکن مهرمنطقه یک   
   300  120  )درصد(حداکثر تراکم ساختمانی 

  )2- 13شماره با توجه به جدول (متغیر   60  )درصد(حداکثر سطح اشغال 
  )2- 13با توجه به جدول شماره (متغیر   2  حداکثر ارتفاع ساختمان

  پارکینگ
، درصورتی که یک واحد پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی

متر مربع باشد  150مساحت خالص واحد مسکونی بیش از 
  به ازاي هر واحد دو پارکینگ

، یک واحد پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی
درصورتی که مساحت خالص واحد مسکونی 

متر مربع باشد به ازاي هر واحد دو  150بیش از 
  پارکینگ
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر -3-1-3-1
درصد است به استثناي مسکن مهر که بر اساس  60در تمامی سطح شهر  مالی تراکم ساختمانی پایه
  . درصد می باشد 120 مالی ساختمانی پایهتراکم شیوه نامه  مسکن مهر 

بر . در نظر گرفته شده است) کم، متوسط و زیاد(سه نوع تراکم ساختمانی  دنديدر طرح تفصیلی شهر 
درصد و در قسمت هایی نیز تراکم  120 صد ودر 60 این اساس در قسمت هایی از شهر تراکم ساختمانی

  . مجاز خواهد بوددرصد  300ساختمانی 
درصد  60طبقه همکف درصد، حداکثر سطح اشغال در  60کم کم حداکثر تراکم مجاز ساختمان در ترا

در هرصورت حداکثر تراکم واحد . همچنین تعداد طبقات با احتساب پیلوت حداکثر دو طبقه می باشد. باشد می
  . مسکونی در این تراکم یک واحد است

درصد و حداکثر سطح اشغال در طبقه  120ان در تراکم ساختمانی متوسط حداکثر تراکم مجاز ساختم
در تراکم متوسط . تعداد طبقات مجاز بدون احتساب پیلوت حداکثر دو طبقه است. درصد می باشد 60همکف 

  .درصد تراکم در طبقه دوم وجود خواهد داشت 60درصد تراکم در طبقه اول و  60امکان استفاده از 
درصد تعداد  300در تراکم . درصد خواهد بود 300مجاز ساختمان در تراکم ساختمانی زیاد، حداکثر تراکم 

  . خواهد بودطبقه  10ون احتساب پیلوت حداکثر طبقات مجاز بد
  : گانه سهپیشنهادي در مناطق ساختمانی تراکم ـ 
  . درصد می باشد 120در منطقه یک و محدوده مسکن مهر حداکثر تراکم مجاز ساختمانی  -
  . باشد می زیربر اساس جدول  حداکثر تراکم ساختمانی مجاز سهدو و در منطقه ـ 

  سه بر اساس مساحت قطعه، تعداد پارکینگ و حداقل فضاي باز دو و تراکم ساختمانی مجاز در منطقه :2- 13جدول شماره

حداکثر تراکم   عرض معبر  مساحت قطعه
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر سطح 
  **پارکینگ  حداکثر طبقات  )درصد(اشغال 

اقل فضاي باز به حد
ازاء هر واحد 

  )متر مربع( مسکونی

  مترمربع 80 -160

  15  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  2  60  120  عرض معبر≥8

  15  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1 2 60 120  8>عرض گذر≥14

  15  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1 2 60 120  14>عرض گذر≥16
  15  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1 2 60 120  16>عرض گذر 

200-160  

  20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  2 60  120  عرض گذر≥8

  20  هر واحد مسکونیپارکینگ به ازاي  1  2 60  120  8>عرض گذر≥14

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  2 60  120  14>عرض گذر≥16

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  2 60  120  16>عرض گذر 

500-200  
 25  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  2 60  120  عرض گذر≥8

 25  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  2 60  120  8>عرض گذر≥14

 25  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  2 60  120  14>عرض گذر≥16
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

حداکثر تراکم   عرض معبر  مساحت قطعه
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر سطح 
  **پارکینگ  حداکثر طبقات  )درصد(اشغال 

اقل فضاي باز به حد
ازاء هر واحد 

  )متر مربع( مسکونی
 25  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  3 60  180  16>عرض گذر 

1000-500  

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  5 50  250  گذرعرض ≥8

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  6 40  240  8>عرض گذر≥14

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  6 40  240  14>عرض گذر≥16

 20  واحد مسکونیپارکینگ به ازاي هر  1  7 40  280  16>عرض گذر 

متر  1000بیش از 
  مربع

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  7  30  210  عرض گذر≥8

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  8  30  240  8>عرض گذر≥14

 20  ازاي هر واحد مسکونیپارکینگ به  1  9  30  270  14>عرض گذر≥16

 20  پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی 1  10  30  300  16>عرض گذر 

 طرح اجراي جهت در و نوسازي جهت مالکان تشویق منظور به ضوابطی هاي پهنه کلیه در :توضیح 
 اصالح و تعریض در آنها از قسمتی که مسکونی کاربري با هاي پالك و قطعات براي معابر تعریض و تفصیلی

 :شد خواهد اقدام ساختمانی شناسنامه صدور به نسبت ذیر شرایط با گیرند می قرار معبر

 بود خواهد عمل مالك ساختمانی تراکم محاسبه جهت اصالحی برهاي رعایت از قبل قطعه مساحت •
 دو و منطقهدر  درصد 300 از باقیمانده مساحت به نسبت آمده بدست ساختمانی تراکم اینکه بر مشروط

  .نکند تجاوز  مسکن مهرمناطق یک و درصد در 120و از  سه

 5  تا حداکثر درصد است، 25 از کمتر آنها تعریض میزان که قطعاتی در تواند می اشغال سطح  •
 در و درصد 10 تا حداکثر باشد صد در 50 الی 25 آنها تعریض میزان که قطعاتی در ودرصد 
 پالکهاي به نسبتدرصد  20 تا حداکثر است، درصد 50 از بیش آنها تعریض میزان که قطعاتی

 شرط به اتفاق این .دیاب افزایش مربوطه جداول در شده رکذ اشغال سطح میزان و اندازه هم
 پالك به نسبت پخی اجراي با عنداللزوم و اندازي سایه و نورگیري و اشرافیت عدم اصول رعایت

 به اشغال سطح افزایش امکان عدم درصورت که باشد، می افزایش قابل مجاور هاي پالك یا
 .بود خواهد طبقات یا طبقه افزایش بصورت تشویقی تراکم شده یاد دالیل

  زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر -3-1-3-2
و در منطقه  درصد 60 مسکن مهردر منطقه یک و حداکثر سطح اشغال عرصه براي واحدهاي مسکونی 

   .می باشد 2-13سه با توجه به جدول دو و 
متر کمتر  2متر مربع و عرض آن از  12چنانچه مساحت آنها کمتر از  خلوت حیات ا ونورگیره سطح 

  .باشد جزء سطح اشغال محسوب نمی گردد
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ساختمان ارتفاع حداکثر -3-1-3-3
 3-13به تفکیک طبقات و داشتن پیلوت به شرح جدول شماره   ساختمان براي ساختمان ارتفاع حداکثر ـ

  .خواهد بود
  تراکم ساختمانی مجاز در منطقه دو و سه بر اساس مساحت قطعه، تعداد پارکینگ و حداقل فضاي باز :3- 13جدول شماره

  با پیلوت  بدون پیلوت  تعداد طبقات
1  8/4  3/6  
2  9/7  4/9  
3  11  5/12  
4  1/14  6/15  

  حیاط ابعاد حداقل -3-1-3-4
 8 طبقه یک مسکونی واحدهاي در اصلی فضاهاي و اتاقها نورگیري جهت خلوت حیاط مساحت حداقل ـ
 افزوده آن مفید عرض حداقل به متر 5/0 اضافه طبقه هر براي .است متر 2 آن عرض حداقل و مربعمتر
  .شود می

 طبقات تعداد بر تکیه با خلوت حیاط عرض حداقل :3- 13شماره جدول
  )مترمربع( مساحت  )متر( مفید عرض حداقل  طبقات تعداد

2  4×2  8  
3  4×5/2  10  

 بنا زیر جزء تماماً عرض و طول حداقل رعایت عدم یا و مساحت مترمربع 12 از کمتر هاي حیاط سطح ـ
  .گردد می محسوب

  اشراف و زمین در ساختمان استقرار نحوه -3-1-3-5
 درجه15 حداکثر غربی یا شرقی جنوب به متمایل جنوبی شمالی است بهتر مسکونی تفکیکی قطعات فرم
 )با توجه به جهت تابش آفتاب و نور مستقیم( .باشد جنوبی - شمالی محور از انحراف

 زمین طول درصد 60 در حداکثر شده ارائه اشغال سطح و تراکم به توجه با مسکونی سازهاي و ساخت
 در بایست می غیره و مشاعات و پله راه مساحت نمودن اضافه ،تراکم افزایش است بدیهی .گردد احداث
 درصد 60 از بنا سطح قسمتی هیچ در کلی صورت به و شود منظور ارتفاع در االمکان حتی و محدوده همین
 .ننماید تجاوز زمین طول

  پارکینگ تعداد حداقل -3-1-3-6
  . احداث پارکینگ به ازاي هر واحد مسکونی در ساختمان هاي ویالیی یا چند واحدي الزامی استـ 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 150متر مربع باشد به ازاي هر  200اگر زیربناي هر واحد مسکونی اعم از ویال و یا آپارتمان بیش از ـ 
  . متر مربع یک پارکینگ اضافه می شود

واحد و به ازاي هر واحد  5/0متر مربع  75آپارتمان کمتر از هاي آپارتمانی به ازاي هر واحد  در مجتمعـ 
  .متر مربع یک واحد پارکینگ تامین گردد 75آپارتمان با مساحت زیربناي بیش از 

مساحت مورد نیاز براي هر واحد  .باشد مترمربع می 25 سرپوشیده پارکینگ ناخالص هر واحدمساحت ـ 
  . مربع پیش بینی می گردد متر 20پارکینگ در فضاي حیاط و فضاي باز 

ـ استفاده از حیاط براي تأمین  پارکینگ فقط در بافت فرسوده و در قطعاتی که به دلیل  اصالح معبر، 
  .باشد امکان تأمین پارکینگ وجود ندارد، بالمانع می

  )نورگیرها پاسیوها، مثل( باز فضاهاي سایر -3-1-3-7
 احداث و بوده طبیعی نورگیري داراي بایستی اشتیبهد وسرویس اصلی،آشپزخانه يها اتاق کلیهـ 
 اتاقهاي براي و متر 3در  متر 2حداقل ابعاد با سرویس و آشپزخانه براي مسکونی واحد در )پاسیو(نورگیر
 .است مجاز نقطه هر در متر 4در متر 3 حداقل اصلی

 باید حداقل نورگیر این مساحت گیرد، انجام پاسیو یا و خلوت حیاط از آشپزخانه نورگیري که صورتی درـ 
 .باشد مترمربع 6

 .گردد می توصیه بیشتر نورگیري جهت ساختمان جنوبی ضلع طرف از پنجره نصبـ 

  طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات -3-1-3-8
 آن مساحت که شد خواهد محسوب باز فضاي ءجز صورتی در ساختمان داخلی باز فضاهاي و نورگیرـ 
 ساختمان تراکم جز آن سطح صورت این در .باشد متر 5/2 حداقل عرض با بنا زیر سطح درصد10 حداقل

 .شد نخواهد محاسبه

 عرض و مترمربع 3/0برابر طبقه دو ساختمانهاي در بهداشتی يها سرویس براي تهویه مساحت حداقلـ 
  .باشد می متر 3/0 حداقل آنها

 پاسیو یا خلوت حیاط یک از مستقل مسکونی واحد دو اتاقهاي که مواردي در مسکونی مجتمع یک درـ 
 ارتفاع تا است الزم رابطه این در .باشد متر 3 از کمتر نباید یکدیگر مقابل هاي پنجره فاصله گیرند، می نور
  .باشد غیرشفاف و غیربازشو بصورت کف از متري 8/1
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 پاسیو یا خلوت حیاط یک از مستقل مسکونی واحد دو اتاقهاي که مواردي در مسکونی مجتمع یک درـ 
 ارتفاع تا است الزم رابطه این در. باشد متر 3 از کمتر نباید یکدیگر مقابل هاي پنجره فاصله گیرند، می نور
  .باشد غیرشفاف و غیربازشو بصورت کف از متري 8/1

  ها خلوت حیاط و حیاطها به ساختمانها بازشوي به مربوط ضوابط -3-1-3-9
 ششم یک از نباید دیوار همان سطح به دیوار روي ...)و پنجره هواکش،در، نورگیر،( گشودگی نصبـ 
 .باشد بیشتر چهارم یک از و کمتر

  .کند تجاوز متر 6/1 از نباید معبر به مشرف دیوار روي پنجره هر ارتفاعـ 
 معبر با متر 2 از بیش ساختمان چنانچه اشراف نظر از معبر به مشرف دیوار در پنجره کف ارتفاع حداقلـ 
 .باشد می متر 7/1 آن از کمتر و بوده متر 2/1 باشد داشته فاصله

  بام روي تاسیسات و فضاها به مربوط مقررات - 3-1-3-10
  .است ضروري مسطح بامهاي براي بام کف از متر 8/0 ارتفاع به حداقل ایمن پناه جان از استفادهـ 
 معبر به رو دیوارنماي از متر دو حداقل نشینی باعقب باید سقف روي بر تاسیسات گونه هر و کولر نصبـ 
   .باشد

 الزم طبقه 4 از بیش هاي ساختمان در .است ممنوع بام روي بر آنتن و دودکش جز به تأسیسات نصبـ 
  .شود استفاده ساختمان داخلی آنتن کشی کابل و مرکزي آنتن از است

   .است الزامی متر سانتی 80 حداقل ارتفاع به بام انداز دست احداثـ 
  .است ممنوع بام پشت روي وسایل انبارکردن ونیز دائم موقت، انبار احداثـ 
 قابل عمومی معابر از که دیگري تأسیسات و کولر نصب یا وسایل انبار استفاده براي بالکن احداثـ 
 فلزي مشبک يها پنجره با است مشاهده قابل عمومی معابر در که آن از نمایی مگر است ممنوع باشد، رویت

  .نباشد رویت قابل آن داخل وسایل که شود پوشیده دیگري نحو به یا متخلخل آجري چیدمان یا

  پیلوت و زیرزمین -3-1-3-11
 رختشویخانه، انباري، پارکینگ، :استفاده جهت مسکونی ساختمان زیر و همکف طبقه در پیلوت احداثـ 

 بنا تراکم سطح جزء و بوده مجاز زمین کل سطح درصد 60حداکثر مساحت تا پلکان و بازي محل موتورخانه،
  .گردد می ن محسوب
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

از کف تمام شده سانتیمتر و ارتفاع زیرزمین  240ارتفاع پیلوت از کف تمام شده تا زیر سقف حداکثرـ 
  .باشد می متر سانتی 90حداکثر و ارتفاع سقف تمام شده از کف تعیین شده قطعه زمین  متر سانتی 260

 درصد 60حداکثر مساحت تا موتورخانهرختشویخانه و  انباري، پارکینگ،: استفاده جهتزیرزمین  احداثـ 
 . گردد می ن محسوب بنا تراکم سطح جزء و بوده مجاز زمین کل سطح

 شده تأمین آن پارکینگ اوالً که شود استفاده مسکونی واحد یک عنوان به تواند می صورتی در زیرزمینـ 

 مساحت رابعاً د،باشمتر  8/0 آن نورگیري ارتفاع حداقل ثالثاً باشد، نورگیري داراي جبهه دو از حداقل ثانیاً باشد،

 .باشد مترمربع 40 حداقل آن مفید

  بالکن و آمدگی پیش نشینی، عقب -3-1-3-12
 عقب این .است ضروري شود می متصل باز بن عمومی معبر به مستقیماً که هائی خانه در نشینی عقبـ 
 .باشد کمتر متر 0/1 از نباید نشینی

  .شد نخواهد محسوب زیربنا جزء ها خانه در نشینی عقبـ 
 60 حداکثر طرفین در زمین ضلع هر به نسبت تفکیکی زمین قطعه محدوده داخل در بنا آمدگی پیشـ 
  .است ضلع همان طول درصد
  .است مجاز زیر شرایط طبق تفکیکی قطعه حد از خارج به ایوان، و بالکن مانند ساختمان آمدگی پیشـ 
   .است ممنوع کالً آمدگی مترپیش12زیر معابر در  •
 معبر کف تا اینکه به مشروط است مجاز آمدگی پیش سانتیمتر 80 متري 20 تا متري 12 معابر در  •

  )گردد می محسوب تراکم جزء( باشد داشته مترفاصله 5/3 حداقل
 معبر کف تا اینکه به مشروط .باشد مجازمی آمدگی پیش سانتیمتر 20/1 متر 20 باالي معابر در  •

  )گردد می محسوب تراکم جزء( .باشد داشته فاصله متر 5/3 حداقل
 حداقل معبر کف تا اینکه به مشروط باشد، می مجاز هرگذري مجاور در آخر طبقه در گیر باران سقفـ 

 .)شود نمی محسوب بنا زیر و جزءتراکم( .باشد داشته فاصله متر 5/3

 .بود خواهد پخی بر مترعمود 5/1 حداکثر نبش دو ساختمانهاي پخی در مجاز آمدگی پیش :الزم توضیح

 مساحت سوم یک نکند تجاوز متر 2از آنها عمق آنکه شرط به باز طرف سه مسقف )بالکن( هاي ایوانـ 
   .گردد می محسوب بنا زیر جزء ها آن
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 زیربنا جزء ها آن مساحت دوم یک متر 2 حداکثر عمق تا باز طرف دو مسقف )بالکن( هاي ایوانـ 
  .شد خواهد محسوب

 محسوب زیربنا جزء آنها مساحت دوسوم متر 2 حداکثر عمق تا باز طرف یک مسقف )بالکن( هاي ایوانـ 
  .شد خواهد
 بسته یا باز طرف 3 یا و 2،1 اینکه از اعم متر 2 از بیش عمق با مسقف ي ها تراس و ها بالکن ها، ایوانـ 
  .گردد می محسوب بنا زیر جزء کامالً باشد

 از اعم نگردد، احداث ساختمانی مقررات و ضوابط تحت که ومسقف سرپوشیده ایوان یا بالکن نوع هرـ 
  .گردد می محسوب بنا زیر سطح جزء کالً شود باز آن طرف چند یا طرف یک اینکه

  مسکونی واحدهاي احداث ضوابط سایر -3-1-3-13
 در مندرج ضوابط و اراضی کاربري نقشه طبق قطعات کاربري نوع رعایت پالکها تفکیک و تجمیع درـ 

  .است الزامی طرح این
 ساختمانی توده از خارج و حیاط داخل در بهداشتی سرویس جهت زیربنا مربع متر 2 حداکثر احداثـ 

  .باشد می بالمانع مسکونی ساختمانهاي در تراکم از خارج بصورت
 باالترین اساس بر حاضر طرح طبق عمل مالك ضوابط گردد فلکه بر به محدود صرفا اي قطعه بر اگرـ 
 .بود خواهد فلکه به منتهی خیابان عرض

 ضخامت حداقل و متر 22/0 خارجی جداکننده دیوارهاي متر، 35/0 باربر دیوار ضخامت حداقلـ 
   .باشد می متر 12/0 داخلی جداکننده دیوارهاي ضخامت حداقل و متر 22/0 خارجی جداکننده دیوارهاي

 تغییر غیرقابل و یکسان بر، سه و بر دو بر، یک از اعم تفکیکی قطعات کلیه براي باال شده یاد ضوابطـ 
   است

 مترمربع 70از واحد هر مساحت حداقل اینکه به مشروط طبقه هر در بیشتر و مسکونی واحد دو احداثـ 
  .است بالمانع پارکینگ تامین و زمین درصد50 اشغال سطح رعایت و کمتر نباشد

 عرض حداقل باشد، می مترمربع 9آن مساحت حداقل و متر 5/2 داخل از اطاق هر عرض حداقلـ 
  .باشد می مربع متر 6 آن مساحت حداقل و متر 2 آشپزخانه

 از )انقطاع درز( جانبی فاصله رعایت فونداسیون، روي از ارتفاع متر 12 از بیش هاي ساختمان درـ 
  .است الزامی ساختمانی نامه آیین برابر همجوار هاي ساختمان
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  .است الزامی طبقه و بیشتر 4 بناهاي در آسانسور نصبـ 
  .شود نمی محسوب ساختمان تراکم جزء ولی بوده بنا زیر جزء ساختمان مشاعات کلیهـ 
  زیربنا سطح محاسبه نحوهـ 

 خواهد ها شهرداري سازمان يها دستورالعمل اساس بر ذیل موارد استثناي به بنا زیر سطح محاسبه نحوه
  :بود

 سرویس فضاي سوم دو همچنین و تاسیسات و انباري پارکینگ، به یافته اختصاص سطوح از غیر به )الف
  .گردد می محسوب زیربنا جز شده ساخته سطوح کلیه حیاط محوطه در بهداشتی

  .شود نمی محسوب زیربنا جز باشد بیشتر و مربع متر 6 آن سطح آنکه بر مشروط خلوت حیاط مساحت )ب
 یک باشد بسته آن طرف دو که ییها بالکن زیربنا، سوم دو باشد بسته آن طرف سه که ییها بالکن )ج
  .گردد می محسوب زیربنا سوم یک باشد بسته آنها طرف یک فقط که هایی بالکن و زیربنا دوم

  .شود نمی محسوب تراکم جزء صورت هر در فرار پله )د
  مسکونی کاربري تغییر به مربوط ضوابط -3-1-4

 قانون پنج ماده کمیسیون صالحیت در است، شده مشخص تفصیلی نقشه در که مسکونی کاربري تغییر
   .است شهرسازي شورایعالی تاسیس

  مسکونی يها کاربري گزینی مکان مقررات و ضوابط -3-1-5

 شوند احداث محالت داخل در بایستی می فقط و بوده محله مقیاس کاربریهاي جزء مسکونی هاي فعالیت
 و واحدها مستقیم دسترسی گیرد می انجام محلی يها خیابان طریق از حداکثر ها فعالیت به مستقیم دسترسی
 نقشه اساس بر مسکونی هاي کاربري گزینی مکان .است مجاز غیر شریانی خیابانهاي به مسکونی يها مجتمع
  .شود می انجام مصوب اراضی کاربري

  ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط -3-1-6

 هاي ساختمان ارتفاع اختالف شود، می توصیه آسمان خط وحفظ ها همجواري اصول رعایت منظور به
 مجلد دراین شده ارائه ضوابط براساس بنابراین .نباشد ارتفاعی طبقه ازیک بیش محور یک در مسکونی
 تجمیع را قطعات ابتدا توان می باشد طبقه یک از بیش همجوار هاي ساختمان ارتفاع اختالف که درصورتی
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 با طبقه یک اختالف تاسطح طبقات افزایش پنج ماده کمسیون نظر با نباشد امکانپذیر تجمیع اگر و نموده
 .باشد می بالمانع مجاور هاي پالك

 واحدهاي همجواري .باشد می مجاز محله مقیاس باکاربریهاي فقط مسکونی واحدهاي هاي همجواري
 هاي کاربري همجواري .میباشد بالمانع مناسب حایل رعایت به مشروط ناحیه مقیاس کاربریهاي با مسکونی
   .است ممنوع منطقه و شهر مقیاس خدماتی فضاهاي با مسکونی

  ها دسترسی به مربوط ضوابط -3-1-7

 واحدهاي به سواره مستقیم دسترسی .است الزامی مسکونی هاي کاربري تمام به پیاده و سواره دسترسی
 بهمستقیم  دسترسی گرفتن .گیرد انجام اصلی محلی يها خیابان طریق از حداکثر بایستی می مسکونی
 .است مجاز غیر میادین از مسکونی قطعات

  ضوابط مربوط به فضاهاي باز  -3-1-8

فضاي باز به ازاء  .است الزامی مسکونی قطعات در واحدها تعداد برحسب باز فضاي میزان حداقل رعایت
متغیر  سهدر منطقه و  متر مربع  30 و دو در منطقه شماره یک ،هر واحد مسکونی ساخته شده در قطعه

   . باشد می
  خالصه ضوابط کاربري مسکونی :4-13 جدول شماره

حداقل تفکیک   منطقه
  )متر مربع(

حداکثر تراکم 
  )درصد(

حداکثر سطح 
  پارکینگ  )درصد(اشغال 

فضاي باز به ازاي هر 
متر (واحد مسکونی 

  )مربع
  160   یک

120  60  

یک پارکینگ براي هر واحد مسکونی، در صورتی که  
متر مربع باشد  150مساحت واحد مسکونی بیش از 

  دو پارکینگ براي هر واحد مسکونی

مسکن   30
  150  مهر

حداقل تفکیک   دو 
مربع و  متر 160

در تراکم هاي 
 120بیش از 

حداقل تفکیک 
  متر مربع 180

متغیر با توجه به   300
  2-13جدول 

متغیر با توجه به جدول 
13-2  

متغیر با توجه به جدول   سه
13-2  
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  تجاري کاربري -3-2
  زمین استفاده موارد - 3-2-1

  موارد مجاز -1- 3-2-1
 هاي خیابان بر تجاري و اي ناحیه اي منطقه شهري يها تجاري به تفکیک قابل خدماتی و تجاري اراضی

  :است شده بینی پیش زیر موارد و تجاري واحدهاي احداث بمنظور تجاري اراضی .است اصلی
  )مشابه موارد و کفاشی ،دوزندگی ،آرایشگاه( شخصی تجاري خدمات -الف
  )مشابه موارد و توالت، حمام ،تزریقات ،داروخانه ،پزشک مطب( خرد بهداشتی و درمانی خدمات -ب
 و پست دفاتر ،بانکها شعب ،بازرگانی و حقوقی دفاتر ،مهندسی دفاتر( اداري ـ تجاري خدمات -ج

  )مشابه موارد و مخابرات
 و چلوکبابی ،فروشی اغذیه ،رستوران ،خانه قهوه( پذیرایی و گردشگري ـ تجاري خدمات-د
  )غذا عرضه مراکز
 لوازم تعمیر ،روغن تعویض ،پنچرگیري( تعمیراتی-تجاري کوچک کارگاههاي ـ تجاري خدمات -ه

  )مشابه موارد و الکتریکی وسایل تعمیر ،سرمایش و گرمایش وسایل نگهداري و تعمیر ،خانگی
  .تجاري فضاهاي به وابسته عمومی يها پارکینگ -و

 به مشروط مسکونی واحدهاي صورت به اي محله تجاري کاربریهاي فوقانی طبقه از استفاده :توضیح
 مینأت شرط به باشد داشته مستقلی ورودي و بوده مترمربع 40 مسکونی واحد خالص مساحت حداقل آنکه

 .است بالمانع پارکینگ

 فوق جدول در که احداث قابل مجاز خدمات فقط محالت مراکز در شده بینی پیش خدماتی واحدهاي در
   .شوند می مستقر است شده ذکر

  موارد استفاده مشروط -2- 3-2-1
بینی شده در مراکز محالت فقط خدمات مجاز قابل احداث که در جدول  پیش خدماتیدر واحدهاي ـ 

  .شوند ست مستقر میا هذکر شد 1- 23
صرفا در بر خیابانهاي  احداث بازارهاي دایمی و موقت براي عرضه نیازهاي ساکنان شهر و حوزه نفوذـ 

 .شروط به بررسی تاثیرات ترافیکی مجاز استمتر به باال و م 16
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

مراکز عرضه کاال، لوازم ساختمانی،  ایجاد مراکز بزرگ خرید و فروش انواع نیازهاي عمومی از قبیل ـ
 .متر به باال و بررسی اثرات ترافیکی و زیست محیطی مجاز است 20هاي  صرفا در بر خیابان ...اتومبیل و

براي خرید روزانه ساکنین همان مشروط به اینکه تجاري در سطح محله  ها و بناهاي احداث ساختمانـ 
  .تاسیس شود، مجاز استمحله 
احداث و ایجاد کارگاههاي تعمیراتی مشروط به اخذ مجوز از سازمان بهداشت و تائید شهرداري از نظر  ـ

  .عدم ایجاد آالیندگی زیست محیطی است

  موارد استفاده ممنوع -3- 3-2-1
 .باشد هاي تجاري ممنوع می گونه کاربري به غیر موارد مجاز و مشروط در پهنه ـ ایجاد هر

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط - 3-2-2

  قطعات اندازه حداقل -1- 3-2-2
و حداقل تفکیک اراضی تجاري مقیاس ناحیه و  مترمربع 200مقیاس شهر،  تجاري اراضی تفکیک حداقل

 اند شده گرفته نظر در پاساژ احداث براي که تجاري اراضی در تفکیک حداقل .متر مربع است 100محله 
   .باشد می مربع متر 500

 در مترمربع،5/17 محله مقیاس در خدماتی و تجاري کاربري با اراضی براي اعیانی تفکیک حداقل
   .است مترمربع 100 شهر مقیاس در و مترمربع 35ناحیه  مقیاس
 .گردد می تعیین مربع متر 200 نیز مسکونی ـ تجاري هاي زمین مورد در تفکیک نصاب حد

  .است متر 20 پاساژها در تجاري واحد یک مساحت حداقل
  تجاري کاربري در تفکیک و ابعاد  اعیانی حداقل :1- 23شماره جدول

  عرض به طول نسبت  )متر( تفکیک عرض حداقل  )مترمربع( مساحت حداقل  ÷
  1 به 2  3  5/17  محله
  1 به 3  4  35  ناحیه

  1 به 4  -  100  منطقه و شهر
  

 اعیانی مساحت حداقل باشد، تجاري مسکونی مختلط شکل به مسکونی قطعه کاربري که درصورتی
 بینی پیش ها کاربري این در .بود خواهد متر 3 آن عرض حداقل و مربعمتر18 تفکیک جهت تجاري واحدهاي
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  مسکونی و تجاري واحدهاي اعیانی تفکیک .است الزامی تجاري و مسکونی واحدهاي براي مستقل ورودي
 .است بالمانعدر پهنه تجاري و مسکونی مجاز 

 5 ماده کمیسیون نظر با مگر است، ممنوع کوچکتر واحد چند یا دو به پاساژها تجاري هايواحد تفکیک
  .است مجاز بزرگتر واحد یک به تجاري واحد چند یا دو تجمیع ولی

  قطعات تناسب و ابعاد-2- 3-2-2
  .است متر 4 ناحیه مراکز در ر ومت 3 محالت مراکز در تفکیکی عرض حداقل

 .باشد می متر 3 )عرض( مغازه دهانه حداقل و متر 6 تجاري واحدهاي عمق حداقل

  ساختمان احداث به مربوط ضوابط -3-2-3
  تجاريضوابط مربوط به احداث ساختمان در کاربري  :2-23 جدول شماره

حداکثر تراکم   
حداکثر   )درصد(حداکثر سطح اشغال   )درصد(

  پارکینگ  ارتفاع

 70درصد و در طبقه اول  70در همکف   140  محله
  یک پارکینگ واحد تجاري به ازاي هر  طبقه 2  درصد

درصد و در  80در طبقه اول و همکف   200  ناحیه
  یک پارکینگ واحد تجاري به ازاي هر  طبقه3  درصد 40طبقه دوم 

درصد و در  80همکف و طبقه اول در   230  منطقه و شهر
  یک پارکینگ واحد تجاري به ازاي هر  طبقه3  درصد 70طبقه دوم 

  

  )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر -3-2-3-1
درصد و  200، مقیاس ناحیه درصد140مقیاس محله حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در کاربري تجاري 

  . درصد می باشد 230مقیاس شهر 

  زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر -3-2-3-2
درصد و طبقه اول  70اري مقیاس محله در طبقه همکف حداکثر سطح اشغال ساختمان در کاربري تج

حداکثر سطح اشغال ساختمان در کاربري تجاري مقیاس ناحیه در طبقه . درصد کل سطح زمین می باشد 70
حداکثر سطح اشغال . درصد سطح زمین می باشد 40درصد سطح زمین و در طبقه دوم  80همکف و اول 

 70درصد سطح زمین و در طبقه دوم  80در طبقه همکف و اول ساختمان در کاربري تجاري مقیاس شهر 
  . درصد سطح زمین می باشد
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ساختمان ارتفاع حداکثر -3-2-3-3
طبقه و  3طبقه، کاربري تجاري مقیاس ناحیه  2تعداد طبقات ساختمان در کاربري تجاري مقیاس محله 

  .  طبقه می باشد 3کاربري تجاري مقیاس شهر 
 . متر می باشد 3متر و در سایر طبقات  5/4ه همکف ارتفا طبقات در طبق

  اشراف و زمین در ساختمان استقرار نحوه -3-2-3-4
در قطعات شمالی با کاربري مسکونی در بر خیابانهاي اصلی و شریانی، مشروط به اینکه فضاي باز 

 5/3پس از کسر  مسکونی طبق ضوابط تامین شده و از سطح اشغال در طبقه همکف عدول ننماید، می تواند
  .متر به کاربري تجاري اختصاص یابد 5متر ورودي مسکونی باقیمانده با عمق حداقل 

 در و )مناسب ارتفاع یا طبقات احداث و اشراف ،ها مجاورت( ها آن حریم و فرهنگی میراث ضوابط رعایت
 پاساژمی سازه و معماري نقشه 0گردد رعایت بایست می قدیمی پاساژهاي در بنا تجدید و نوسازي صورت
  برسد 5 ماده کمیسیون و شهرداري تأیید به بایست
  پارکینگ تعداد حداقل -3-2-3-5

 . است الزامی پارکینگ واحد یکواحد تجاري  هر زايا هب تجاري واحدهاي براي

 پارکینگ محل 3احداث زیربنا کل سطحمتر مربع  100 هر زايا هب ...، پاساژها وتجاري هاي مجتمع در ـ
 .گرفت نظر درمتر مربع  25 مساحت به یک هر

 در( باشد متر 150پاساژ ورودي تا فاصله حداکثر که نحوي به مناسب محدوده یا پاساژ زیرزمین در ـ
 .گردد تأمین و پارکینگ طراحی بایست می )پوشیده سر یا باز فضاي

  . باشد می درصد 15 پاساژ تجاري واحدهاي زیر در پارکینگ به سواره دسترسی شیب حداکثر ـ
  طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات -3-2-3-6
 شب هنگام در و باشد مند بهره طبیعی نور حداکثر زا هک شود طراحی اي بگونه نورگیري نظر از باید پاساژـ 
 .نماید روشن مطلوب حد در را پاساژ فضاهاي روشنایی شبکه

این . گردد تعیین می مرکزي حیاط سطح درصد 50 معادل بایست می پاساژها در مرکزي گیر نور سطح ـ
 نور حداکثر از پاساژ تا گردد طراحی يا هگون به و باشد زمین کل درصد 12 از کمترفضا در هر صورت نباید 

 .شود گیري بهره طبیعی
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 پاساژ درنشانی  و مورد تائید سازمان آتش مرکزي صورت به سرمایش و گرمایش سیستمهاي ایجاد ـ
 .است الزامی

 .است معبر کف از سانتیمتر 90 تجاري واحدهاي در زیرزمین نورگیر ارتفاع حداکثر ـ

  پیلوت و زیرزمین -3-2-3-7
  . است مجازدرصد سطح طبقه همکف  80حداکثر تا  تجاري واحدهاي براي زیرزمین احداث

  . گردد تعبیه تجاري واحد داخل درتجاري باید  زیرزمین ورودي ـ
 به دسترسی براي درصد 15 حداکثر شیب با رامپ یابد اختصاص پارکینگ به زمین زیر صورتیکه در ـ

  . شود گرفته نظر در خیابان
 . کند تجاوزسانتی متر  120و از کف معبر  مترسانتی  260 از نبایداز کف آن  زمین زیر ارتفاع -

  بالکن و آمدگی پیش نشینی، عقب -3-2-3-8
 تر بلند طبقه دو از که بناهایی و ساختمان براي بنا تجدید صورت در موجود تجاري اراضی کاربري در

 چنانچه و نمایند نشینی عقب ساختمان بر از متر یک حداقل همکف از باالتر طبقات کلیه بایست می باشند، می
 به مجاور پالك به نسبت را الزم نشینی عقب طبقات این در نتوان )متر 5 از کمتر( زمین کم عرض علت به

 روي طبقه یک بناها این طبقات تعداد حداکثر و شد خواهد ارتفاع محدودیت مشمول ساختمان آورد عمل
 .نیست مجاز آن از بیشتر و باشد می همکف

 نصف معادل است الزم باشد داشته عرض متر 30 از بیش چنانچه متر 1000 از بیش زمین با پاساژهاي
 .نباشد کمتر متر 2 از نشینی عقب میزان آنکه بر مشروط باشد داشته نشینی عقب خیابان بر از رو پیاده عرض

 نظیر ساختمانی تزئینات صرفاً و نبوده مجاز تفکیکی زمین قطعه حدود از خارج به آمدگی پیش هرگونه
 پیش سانتیمتر 30 تا حداکثر و معبر کف از متر 5/3 از بیش ارتفاع با ایمنی موارد رعایت با گلدان جاي

 همکف از باالتر طبقه هاي مغازه دسترسی )مرکزي حیاط با( تجاري هاي مجتمع در .باشد می مجاز آمدگی
 آخرین سقف بایست می مرکزي حیاط سقف و تامین متر 5/2 اقل حد عرض با بالکن طریق از بایست می

  .شود گرفته نظر در طبقه

  تجاري درکاربري ساختمان احداث ضوابط سایر -3-2-3-9
 . یابد اختصاص کاال عرضه و فروش محل بهتجاري در طبقه همکف  واحد مساحت از درصد 45 حداقل
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 مزاحمت موجب که شود نسب طریقی به باید تبلیغاتی عالیم سایر و تجاري واحد مشخصات و نام تابلوي
 تابلوي قبیل از تابلوها سایر با توجه جلب و جلوگیري موجب تابلوها این نصب همچنین و نگردد عموم

 .نگردد خطر عالئم تابلوهاي وها  خیابان نشانی و نام یا و رانندگی و راهنمایی

  مجتمع تجاري احداث مقررات و ضوابط - 3-2-3-10
 و ارائه قابل خدمات نوع و زمین ابعاد به بستگی تجاري يها مجتمع و پاساژ در مجاز واحد تعداد

 .دارد همگن غیر یا و همگن کاالهاي عرضه نظر از آن بندي طبقه

  پاساژها جنبی فضاهاي در الرعایه الزم فنی هاي توصیه

   :ها پله مشخصات )الف

 .نباشد متر 30/1 از کمتر ها پله عرض حداقلـ 

 .نباشد کمتر سانتیمتر 30 از پله کف و سانتیمتر 17 حداکثر ها پله ارتفاع ـ 

  .شود گرفته نظر در فاصله انداز دست نصب و نورگیر تعبیه براي سانتیمتر 20 حداقل پله دو بینـ 
  .شود گرفته نظر در سانتیمتر 130 حداقل پاگرد عرضـ 
  راهروها مشخصات )ب
  .نمود تعیین متر 6 حداقل را پاساژ راهرو عرض توان می باشد متر 6 از کمتر واحد مساحت صورتیکه درـ 
  .باشد متر 5 از کمتر نباید واحد مساحت صورت هر درـ 
 ،گردد تقسیم بخش دو به راهرو بطوریکه شود، استفاده نورگیر عنوان به طبقات راهرو از صورتیکه درـ 

  .گردد می تعیین مغازه عمق نصف معادل حداقل راهرو عرض اینصورت در
  ها خروجی و ورودي مشخصات )ج

عالوه بر پله متر مربع و دو طبقه و بیشتر  750هاي تجاري و پاساژهاي با مساحت بیش از  ـ مجتمع
معمولی و آسانسور باید داراي پله فرار و اضطراري که ترجیحاً در جهت مخالف پله اصلی قرار گرفته باشد، 

 .ضروري است

 اضطراري پله احداث باشد مربع متر 750 از بیش زمین مساحت و طبقه دو از بیش ارتفاع صورتیکه درـ 
 .باشد می الزامی

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



42 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  بهداشتی هاي سرویس )د
 زنانه توالت واحد یک و مردانه توالت واحد یک احداث تجاري، بناي زیر مربع متر 100 هر ازاء بهـ 
 .شود گرفته نظر در نظافت وسائل نگهداري براي اطاق یک احداث پاساژ هر براي و است الزامی

  مدیریت و نگهداري اتاق) هـ
 .است اجباري مدیریت و نگهبانی اطاق احداث تجاري، واحد 30 از بیش تجاري پاساژهاي برايـ 

  ها ویترین و شیشه )و
 ابعاد یا و شود استفاده نشکن هاي شیشه از ها مغازه ویترین براي مراجعان و عابرین ایمنی تأمین منظور به
 .ننماید ایجاد حوادث بروز یا اضطراري مواقع در خطري که شود انتخاب طوري شیشه

  قوي فشار پست) ز
  .بود خواهد برق اداره نظر با نیاز صورت در قوي فشار پست احداث

   نشانی آتش )ح
  است الزامی طبق ضوابط سازمان آتش نشانی حریق اطفاء وسایل و نشانی آتش شیر تعبیه

  انبار) ط

به ازاء هر واحد تجاري معادل حداکثر نصف مساحت هر مغازه، زیرزمین براي استفاده انباري مجاز خواهد 
  .اي مربوط جزء زیربنا محسوب ولی جزء تراکم حساب نمی شوددر این صورت فض. بود

  عمومی بارانداز )ي
  .است ممنوع پاساژ محدوده در عمومی بارانداز هرگونه ایجاد

  سازه )ك
 سایر و و سیل سوزي، آتش ،زلزله خطرات مقابل در مقاوم ایمنی، مسائل رعایت پاساژ ابنیه احداث در
 و مقاومت و استحکام از مجاور ابنیه با همخوانی ضمن باید می کار روي ساختمانی مصالح بوده الزامی سوانح
 مورد هر در .گردد احتراز الزم اتصاالت بدون و تابلو سنگ چسباندن از و بوده برخوردار نسبی زیبایی
  .برسد شهرداري فنی واحد تأیید به باید محاسباتی هاي نقشه
  :است زیر شرح به پاساژها ساخت در الرعایه الزم مشخصات سایر) ل
 خواهد نیاز مضاعف راهروهاي به اینصورت در باشد متر 30 از بیش رو پیاده مجاور زمین عرض چنانچهـ 

 .است اجباري راهروها بین ارتباط ایجاد و بود

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



43 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  .است الزامی عمومی تلفن یک واحد 20 هر ازاء به تجاري واحد 20 از بیش پاساژهاي براي تلفن نصبـ 
 باشد )وتوالت دستشوئی( خصوصی بهداشتی سرویس یک داراي بایستی )مغازه( تجاري واحد پنج هرـ 
 عمل بهداشت اداره مقررات و ضوابط طبق...و بزرگ هاي فروشگاه و ها رستوران مانند تجاري واحدهاي سایر
  .نمایند می

 میبایست تجاري استفاده براي قانونی، عوارض اخذ بر عالوه ،تجاري واحدهاي احداث پروانه صدور درـ 
  .گردد پرداخت شهرداري حق در نیز تجاري ارزش اضافه از حاصل عوارض
  )پاساژ(تجاري هاي مجتمع و فروشگاهها مارکتها، سوپر به مربوط ضوابط  -3-2-3-11

 دو و عمومی فضاهاي و معابر براي بنا زیر سوم یک تفکیک به تجاري مجتمع از واحد 5 هر ازاي به 
  .باشد می ها مغازه براي بنا زیر سوم

  .است ذیل موارد رعایت به مشروط طبقه نیم احداث بخش این واحدهاي کلیه در
 محسوب تجاري سطح جزء ) ...و رختکن استراحت، محل ،انبار ،دفتر( اختصاصی استفاده منظور به صرفاً

  .است احداث قابل همکف سطح دوم یک میزان به حداکثر و گردد می
  .بود خواهد متر 2/2سقف زیر تا طبقه نیم ارتفاع حداقل
 بهداشت اداره سوي از مقرر میزان به شده تفکیک عمومی و اختصاصی بهداشتی تاسیسات نمودن منظور

  .است الزامی عمومی
  کاربري تغییر به مربوط ضوابط -3-2-4

  است 5 ماده کمیسیون از مجوز اخذ به منوط اراضی این کاربري تغییر
 ضوابطه رعایت با تجاري ـ مسکونی هاي پالك در تجاري واحدهاي روي بر مسکونی واحدهاي احداث

 .است بالمانع مربوطه

 شکل در تجاري کاربري همان با است مجوز داراي که شهر از نقطه هر در موجود تجاري واحدهاي
  .بود خواهند موجود سطح با مذکور کاربري از استفاده به مجاز نیز نوسازي هنگام به و گردد می حفظ موجود

   گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط -3-2-5

 به متر 12 معابر بر در صرفاَ ) نماید تائید را منطقه نیاز شهرداري که درصورتی( تجاري واحدهاي احداث
  .باشد می مجاز باال
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 عرض و متر 30 حداکثر شهر اصلی هاي خیابان و بلوارها حاشیه تجاري هاي ساختمان عمق صورتیکه در
 .است بالمانع پاساژ و تجاري مجتمع احداث گردد، تعیین پالك عمق سوم یک حداقل آنها

 از کمتر پاساژ مقابل در رو پیاده عرض و بوده مناسب رو پیاده داراي که شود احداث خیابانهایی در پاساژ
  .نباشد متر 3

 تجاري واحدهاي اینگونه و باشند نمی رو پیاده از استفاده به مجاز اتومبیل هاي تعمیرگاه و ها تعمیراتی
  .شود احداث محصور محوطه در باید

 -مراکزخدماتی و ها شرکت ،خصوصی ادارات ،بازرگانی خدماتی، دفاتر به مربوط تجاري واحدهاي احداث
  .است ممنوع محلی معابر بر در آموزشی و تفریحی
  :بود خواهد زیر شکل به بنا احداث خیابانها کنار در شده بینی پیش خطی تجاري يها کاربري در

 .باشد می متر 20 عمق به حداکثر و پالك یک اندازه به تجاري پالکهاي عمق محورها این در 

 رعایت با تجاري واحد چند یا یک ایجاد براي توان می متر 5 عمق در و مالکیت هر بر طول درصد 50 از
 .کرد استفاده تجاري بر حداقل شرط

 و کفش هاي دوزندگی مشاوره، هاي بنگاه ها، تعمیراتی ها، فروشی خرده به مربوط واحدهاي کلیه احداث
  .است مجاز مرکز محالت در تنها سنتی هاي مسگري سنتی، هاي آهنگري ها، خراطی لباس،

  ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط -3-2-6

 هاي فعالیت احداث از ممکن حد تا باید شوند، می احداث مساجد کنار در که تجاري هاي کاربري در
 .است ناهمگن

 مزایا و مناظر لحاظ از که ناهمگون واحدهاي استقرار و بوده مجاز همانند کسبهاي مجاورت پاساژ هر در
 .است بالمانع شغلی هاي راسته ایجاد .باشد نمی مجاز نماید ایمنی نا یا ناهماهنگی ایجاد بصري تناسبات و

 در نماید می محیطی آلودگی گونه هر یا صداو سرو ،لرزش بو، ،دود ایجاد بنحوي که فعالیتهائی استقرار
  .است ممنوع تجاري هاي مجتمع

 از مجوز اخذ نیازمند پاساژ تجاري واحدهاي اکثریت عملکرد با ناهماهنگ تجاري واحدهاي واگذاري
 .باشد می شهرسازي و مسکن سازمان و شهرداري
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  ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط -3-2-7

 و محالت تمام در زیر پیشنهادي يها سرانه اساس بر تجاري يها کاربري سرانه و سطوح بینی پیش
  .است الزامی شهر نواحی

 تجاري کاربري استاندارد يها سرانه :3- 23شماره جدول
  شهر    و منطقه ناحیه  محله

3/0  4/0  18/2  

  

  ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-2-8

  .است الزامی تجاري يها کاربري تمام به سواره دسترسیـ 
 .گردد می تعیین سواره دسترسی طریق از صرفاً تجاري ـ مسکونی اماکن دسترسیـ 

 از استفاده با تجاري واحد هر به مربوط اصلی معابر حاشیه جدول و رو پیاده در سبز فضاي احداثـ 
 است الزامی درختکاري و گلکاري

 لباس، و کفش دوزندگیهاي مشاوره، بنگاههاي تعمیراتیها، فروشیها، خرده به مربوط واحدهاي کلیه درـ 
 جداگانه، در دو از ،سواره و پیاده یافته تفکیک دسترسی سنتی، مسگریهاي سنتی، هاي آهنگري ها، خراطی
 .است الزامی

 .است الزامی ؛ دوم گذر به دسترس باشد متر 30 از بیش پاساژ زمین طول چنانچهـ 

 و پیاده سواره، هاي گاه گذر شبکه به طریق دو از بایست می االمکان حتی ) پاساژ( تجاري يها مجتمعـ 
 .کند ایجاد دسترسی خروجی در دو طریق از

 نیست پذیر ن امکا یک درجه شریانی يها خیابان از مستقیم طور به تجاري کاربریهاي به دسترسیـ 
 .است الزامی مواقع این در کندرو بینی پیشو

 بایست می متري 12 خیابان به حداقل ،دندي شهر نواحی و محالت سطح در تجاري واحدهايـ 
 .باشند داشته دسترسی
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  باز فضاهاي به مربوط ضوابط - 3-2-9

 و پارکینگ احداث براي فضا این از .شود می گرفته نظر در درصد 30 همکف در پاساژها باز فضاي حداقل
متر  60/2 ارتفاع حداکثر با زیرزمین در پارکینگ صورتیکه در .نمود استفاده توان می غیره و نماسازي آب

 .شود می گرفته نظر در همکف در درصد 20 باز فضاي اشغال سطح گردد می تأمین

  .باشد می زمین سطح درصد 20 طبقه هر در )طراح نظر برحسب(باز فضاي سطح حداقل تجاري هاي مجتمع در
  خالصه ضوابط کاربري تجاري :4-23جدول شماره 

تقسیمات 
  نحوه استفاده از اراضی  کالبدي

حداقل 
  تفکیک 

  )متر مربع(

حداکثر تراکم 
ساختمانی 

  )درصد(
حداکثر سطح 

  )درصد(اشغال 
تعداد 
 فضاي باز  پارکینگ  طبقات

  )درصد(
  سرانه 

  )مترمربع(

  محله

 فروشی اغذیه شامل روزانه خرید فروشی، خرده مراکز
 و روزنامه ، شویی خشک قصابی، نانوائی، لبنیاتی، و

 و بستنی فروشی، گل دخانیات، فروش فروشی، مجله
 فروشی، التحریر م لواز و کتاب فروشی، نوشابه

 کشی، لوله کفاشی، ، زنانه و مردانه آرایشگاه
 محابرات، پست، دفاتر ، فروشی شیرینی دوزندگی،
  مشابه موارد و خصوصی دور راه تلفن و تلگراف

100  140  
 70در همکف 

درصد و در 
 70طبقه اول 
  درصد

2  

به ازاي هر 
واحد 

تجاري 
یک 

  پارکینگ

30  3/0  

  ناحیه

 خانگی، وسایل فروش ، سوپرمارکتها ، قنادي
 دوزندگی، فروشی، کتاب اي، زنجیره تعاونی شرکتهاي
 ملکی، معامالت بنگاه ، بانکها هاي شعبه ، عکاسی

 با کاال توزیع مراکز فروشیها ساندویچ چلوکبابیها،
، پزشک،داروخانه،تزریقات مطب مربوطه، انبارهاي

 موارد و خانگی وسایل تعمیرگاه اتومبیل، عمیرگاهت
  مشابه

100  200  

در طبقه اول 
 80و همکف 

درصد و در 
 40طبقه دوم 
  درصد

3  

به ازاي هر 
واحد 

تجاري 
یک 

  پارکینگ

20  4/0  

  منطقه 
 نقلیه، وسایل یدکی لوازم فروش ها، فروشی عمده
 فروشی، موکت و فرش خانگی، لوازم ، سوخت فروش

 دفاتر ، مبل و فرش ، اتومبیل نمایشگاههاي پاساژها،
 مصالح ، بانکها مرکزي شعب ، مهندسی و ساختمانی
 اداري ماشینهاي فروشگاههاي آالت، یراق و فروشی

 و بازرگانی،خدماتی حقوقی، دفاتر کامپیوتر، و
  مشابه موارد و ها خانه قهوه و رستورانها

200  230  

در همکف و 
 80طبقه اول 

درصد و در 
 70طبقه دوم 
  درصد

3  

به ازاي هر 
واحد 

تجاري 
یک 

  پارکینگ

20  

4/0  

  18/2  شهر

  آموزشی کاربري -3-3
  زمین از استفاده موارد -3-3-1

  مجاز-3-3-1-1
 راهنمایی، دبستان، کودکستان، کودك، مهد ،سوادآموزي نهضت مراکز( آموزشی مراکز احداث ـ

 بهیاري، آموزشگاه اي، حرفه هنرستان( اي حرفه و فنی ،)استثنایی کودکان مدرسه دینی، مدرسه، دبیرستان
در این پهنه  کشور يها هدانشگا به وابستهموسسات  و معلم تربیتمراکز  ،)کشاورزي آموزش هاي مجتمع

  .توانند استقرار یابند می
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  .کرد خواهداین پهنه مجاز  در غیرانتفاعی آموزشی فضاهاي احداث ـ
 و اي منطقه( آموزشی يها کاربري در پرورش و موزشآ  همجموع زیر فرهنگی مراکز و ها کانون احداث ـ
 .است مجاز )فرهنگی کاربري( کاربري آن مقررات و ضوابط رعایت به منوط )اي ناحیه

  .)دارد معین مراجع از خاص مجوزهاي کسب به نیاز که( مشروط-3-3-1-2
  باشد؛ در این پهنه به شرح زیر می) که نیاز به کسب مجوز خاص از مراجع معین دارد(استفاده مشروط  موارد

   ورزشی فضاهاي ضوابط رعایت به مشروط پرورش و موزشا ه ب مربوط ورزشی يها زمین احداث ـ 
 به مشروط پرورش و موزشه آب مرتبط تجهیزات و تاسیسات سایر و آموزي دانش خوابگاهاحداث  ـ

  اختصاصی هر یک از آنها مقررات و ضوابط رعایت
 کارکنان و آموزشی کادر براي سازمانی يها هخان احداث ـ

 براي دانشجویان و کادر آموزشی  سبز فضاي و ورزشی تأسیسات و ها ساختمان احداث ـ

 .مشروط به اینکه در خدمت فضاهاي آموزشی باشد مخابرات و پست ها، بانک شعب احداث ـ

  ممنوع-3-3-1-3
  ایجاد و استقرار فعالیتهاي زیر در پهنه آموزشی ممنوع است؛

  محیطی آالینده صنوف وها  هکارگا احداث -
  .بشود بلند صداهاي ایجاد موجب که زمین در فعالیت نوع هر احداث -
 و مشروط مجاز موارد از خارج مستحدثات هرگونه -

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط-3-3-2

 قطعات دقیق ندازةا  هک است مدارس نوسازي و تجهیز سازمان ضوابط تابع حوزه این اراضی تفکیک
 به توجه با آموزشی يها مجتمع و مسکونی حوزه شهري، مراکز در استقرار برحسب، را اراضی این تفکیکی

 تمامی براي سازمان این يها هسران و سطوح حداقل اگر. ستا هداد رائها  هگرو هر سرانۀ و آموز دانش تعداد
 قطعات حداقل کلی راهنماي یکبه عنوان  لیکن است، بالمانع تفکیک گردد رعایت تفکیکی قطعات

  :شود می ارائه 6جدول  شرح به مذکور تفکیکی
 فعالیت انتفاعی غیر مدارس قالب در که خصوصی بخش براي فوق هاي حداقل سوم دو رعایت ـ
 .است الزامی نمایند، می
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 توصیه اما. باشد می تفکیک هاي نصاب حد از مستثنی موجود آموزشی فضاهاي نوسازي و بازسازي ـ
 .تفکیک برسد که درصورت امکان با الحاق اراضی پیرامون، مساحت فضاهاي موجود به میزان حدنصاب شود می

  قطعات اندازه حداقل-3-3-2-1
 آموزشی اراضی تفکیکی قطعات حداقل :1- 33شماره جدول

  )مترمربع(حداقل تفکیک   مقطع
  500  کودکستان
  1500  دبستان
  2500  راهنمایی
  5000  دبیرستان

  10000  اي هنرستان و مراکز فنی و حرفه

  قطعات تناسب و ابعاد -3-3-2-2
نسبت . باشد سازمان نوسازي و تجهیز مدارس مینسبت طول به عرض قطعات آموزشی تابع ضوابط 

  .آورده شده است 7اندازه عرض زمین در جدول . شود توصیه می 1به  2طول به عرض حداقل 
طبق ضوابط استفاده مشروط در کاربري (در صورت جایگزینی کاربري مسکونی به کاربري آموزشی  -

شوراي عالی  5مستلزم تصویب کمیسیون ماده  تجدید نظر در ابعاد قطعه زمین کاربري آموزشی) مسکونی
  .باشد شهرسازي و معماري استان می

  آموزشی اراضی ابعاد حداقل :2- 33شماره جدول
  )ابعاد( توضیحات  مقطع

  متر 15 زمین بر یک حداقل  کودکستان
  متر 25 زمین بر یک حداقل  دبستان
  متر 50 زمین بر یک حداقل  راهنمایی
  متر 50 زمین بر یک حداقل  دبیرستان

  متر 100 زمین بر یک حداقل  اي حرفه و فنی مراکز و هنرستان

  ساختمان احداث به مربوط ضوابط-3-3-3
  بط احداث ساختمان در کاربري آموزشیضوا :3- 33جدول شماره

حداکثر تراکم   مقطع
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر سطح 
  )درصد(اشغال 

حداکثر ارتفاع 
 فضاي باز  پارکینگ  ساختمان

  )درصد(
متر مربع زیربنا  200یک واحد پارکینگ به ازاي هر   طبقه 1  50  50  کودکستان

  )هرکدام که بیشتر باشد(نفر کادر اداري  2یا 
50  

  50  طبقه2  50  100  دبستان
  50  طبقه3  50  150  راهنمایی
متر مربع زیر بنا یا  100واحد پارکینگ به ازاي هر  1  طبقه3  50  150  دبیرستان

  کادر آموزشی اداري و سرپرستدو نفر 
  )هرکدام که بیشتر باشد( 

50  
هنرستان و مراکز 

  50  طبقه3  50  150  اي فنی و حرفه
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  )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر -3-3-3-1
 50از بایست نمی آموزش به مربوط طبقات زیربناي قبل از دبستان مقطع در آموزشی ساختمانهاي در -
درصد سطح کل زمین  100مقطع دبستان نباید سطح کل طبقات نباید از . کند تجاوز زمین کل سطح درصد

 .درصد سطح زمین تجاوز کند 150از  نیز نباید دبیرستان و راهنمائی مقاطع در. تجاوز نماید

 آموزشی کاربري در مجاز تراکم حداکثر: 4-33 شماره جدول
  )درصد( تراکم حداکثر  مقطع

  50  کودکستان
  100  دبستان
  150  راهنمایی

  150  اي حرفه و فنی مراکز و دبیرستان

  زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر -3-3-3-2
و در مقاطع باالتر  درصد 40در مقاطع قبل از دبستان و دبستان همکف طبقه در بنا زیر سطح حداکثر

  . باشد می زمین کل سطحدرصد از  50حداکثر 
  آموزشی کاربري در مجاز اشغال سطح داکثرح :5- 33شماره جدول

  )درصد( غالاش سطح حداکثر  مقطع
  50  کودکستان
  50  دبستان
  50  راهنمایی

  50  اي حرفه و فنی مراکز و دبیرستان

  ساختمان ارتفاع حداکثر - 3-3-3-3
 فضاهاي اجتماعات، سالن در ارتفاع این .است متر 6/3 حداکثر و متر 3 حداقل طبقه هر مفید ارتفاع
 .ندارد محدودیت ها آزمایشگاه و ها کارگاه ورزشی، سرپوشیده

 آموزشی کاربري در مجاز طبقات حداکثر:6- 33شماره جدول
  طبقات حداکثر  مقطع

  1  کودکستان
  2  دبستان
  3  راهنمایی

  3  اي حرفه و فنی مراکز و دبیرستان

  اشراف و زمین در ساختمان ستقرارا هنحو -3-3-3-4
 که شود گرفته نظر در زمین از قسمتی در بایستی اصلی ساختمان زیربناي اشغال سطح قطعات کلیه در -
  .نکند وارد صدمه مجاور قطعات باز فضاي و آفتاب نور به ساختمانی هاي  حجم
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و ضوابط  همجوار اراضی ساختمانهاي با هماهنگی نحوه به وابسته زمین قطعه در ساختمان شکل -
  .باشد میسازمان نوسازي و تجهیز مدارس 

  پارکینگ تعداد حداقل -3-3-3-5
 زیربناي. شود بینی پیش عرصه داخل در نیاز مورد پارکینگ باید می آموزشی هاي کاربري کلیه در -

  .شود نمی محسوب زیربنا جزء شرایط تمام در پارکینگ
متر مربع  200واحد پارکینگ به ازاي هر  1تأمین  در کودکستان و مدارس مقاطع دبستان و راهنمایی -

 .الزامی است) هرکدام که بیشتر باشد(نفر کادر آموزشی اداري و سرپرست  2زیر بنا یا 

متر مربع زیر بنا یا دو نفر  100واحد پارکینگ به ازاي هر  1اي  در مقطع دبیرستان و مراکز فنی و حرفه-
 .الزامی است) م که بیشتر باشدهرکدا( کادر آموزشی اداري و سرپرست 

  طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات -3-3-3-6
 .شود تأمین باید کالسها و اصلی فضاهاي براي مستقیم طبیعی تهویه و نور از گیري بهره شرایط

  بام به مربوط ضوابط -3-3-3-7
  .باشد امکانپذیر آموزان دانش براي نباید بام به دسترسی

  پیلوت و زیرزمین -3-3-3-8
 نوع هر و ورزش سالن، پناهگاه، انبار، پارکینگ( استفاده جهت اصلی ساختمان زیر در پیلوت احداث -
  . است مجاز زمین کل سطح درصد 50تا حداکثر) موزشیا هاستفاد
سطح تواند براي استفاده انباري، تاسیسات، پارکینگ و سرایداري حداکثر تا میزان  هر واحد آموزشی می -

زیر زمین جزء تراکم مجاز محسوب . سانتی متر ایجاد نماید 260طبقه همکف زیر زمین با ارتفاع حداکثر 
  .شود نمی

  آموزشی کاربري در ساختمان احداث ضوابط سایر -3-3-3-9
از قطعات مجاور  کشی نرده متر 30/1 و دیوار متر 20/1 احداث باپسرانه  آموزشی واحد باز فضاي دیوار -
  .شودجدا 

 جهت فرعی درب و ورودي درب حالت این در. است مستثنی ضوابط این زه ادختران آموزشی واحدهاي -
 .آورد عمل به ممانعت مستقیم دید زا هک باشد نحوي به باید آمد و رفت
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 شد، خواهند مشغول تحصیل به درآن تحصیلی مقطع چند یا دو که ترکیبی مدارس احداث صورت در -
 یا یک در( دبستان به مختص )همکف در( ولا هطبق که شود عمل نحوي به ساختمان طراحی در است الزم
 ورودي داراي طبقه هر و باشد دبیرستان به مختص ومس طبقه و راهنمایی به مختصه دوم طبق )شیفت دو

 .باشد طبقات سایر از مستقل و مجزا

 طبقه هر براي مجزا حیاط و باز فضاي 3 داراي باید معماري طراحی در ساختمانها اینگونه همچنین -
 انجامها  حیاط این در دارند باز فضاي به نیاز که آموزشی یا ورزشی دیگر هاي فعالیت از یک هیچ باشند داشته

  .افتد می تفاقا همدرس به نزدیک ورزشی سالن یا بازي زمین در ها فعالیت نوع واین شد نخواهند
 و تحقیقات علوم، وزارت و پرورش و آموزش وزارت ضوابط به مربوطه ساختمانی استانداردهاي حداقل -

  .گردد اجرا و رعایت بایستی آوري فن
 .است الزم آموزشی فضاهاي در بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تأییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت -

 کاربري تغییر به مربوط ضوابط -3-3-4

 را آموزشی فضاهاي پراکندگی تفصیلی، طرح تصویب از پس است موظف پرورش و آموزش کل اداره -
  .نماید سازماندهی کالبدي تقسیمات قالب در آموزشی اراضی زا ه ستفاده انحو اصول اساس بر

 کمیسیون توسط دلیل هر به مسکونی غیر هاي کاربري یا و طرح پیشنهادي هاي تراکم که صورتی در -
 جمعیتی بارگذاري با متناسب آموزشی يها هسران و فضا تامین به موظف مالکین یا و مالک ،یابد تغییر 5 ماده

 از پس ساختمانی پروانه صدور است بدیهی. دنباش می پرورش و آموزش نظر زیر ،جدید تراکم از ناشی اضافی
 از قبل زمین تفکیک در. بود خواهد خصوص این در پرورش و آموزش نیاز مورد فضاي مینأت و نظر تامین
 اختیار در رایگان به را شده بینی پیش آموزشی فضاهاي دهستن موظف مالکین ،تفکیکی و ثبتی مراحل
  .دهند قرار پرورش و آموزش سازمان

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط - 3-3-5

 رعایت باها  دسترسی مقررات و ضوابط و کالبدي تقسیمات قالب در آموزشی کاربریهاي گزینی مکانـ 
 .شد خواهد انجامو وزارت علوم و تحقیقات و فناوري  پرورش و آموزش سازمان تأیید و کاربري این ضوابط

 آموزشی فضاهاي احداث جهت زمین تر سهل تملک مکانا  هک مناطقی در و شهر پر هاي بافت در ـ
متر  100در شعاع حداکثر  جابجایی امکان دسترسیها ضوابط و کالبدي تقسیمات رعایت با باشد، داشته وجود
  .دارد وجود
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 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط- 3-3-6

  .ستمجاز نی انتظامی و اداري و شهري تأسیسات صنعتی، کاربریهاي با آموزشی کاربري همجواري -
 اي ناحیه تجاري مناطق با )دبستان و کودکستان کودك، مهد( اي محله آموزشی هاي کاربري همجواري ـ

 و تئاتر سینما، شهر، عمومی کتابخانه ورزشی، استادیوم بیمارستان، و درمانگاه، جامع مسجد ي،ا همنطق و
 و سنگین و سبک صنایع، ترمینال و فرودگاه باند، برق و گاز و نفت انتقال خطوط بنزین، پمپ فرهنگسرا،

  .شود اجتنابها  همجواري این ایجاد از باید امکان حد در و بوده نامناسب سریع سواره
 مسکونی، مناطق با )دبستان و کودکستان کودك، مهد( اي محله آموزشی يها کاربري همجواري ـ

 مطلوب و مناسب، پیاده يها محور و يا همحل پارك و کودك پارك، ورزشی باز يها زمین اي، محله تجاري
  .است
 هنرستان( شهريفرا و )هنرستان و دبیرستان، راهنمائی( يشهر آموزشی يها کاربري همجواري ـ

 کودکان و معلولین ویژه مدارس کامپیوتر، و زبان آموزش مؤسسات دبیرستان، از باالتر يها هآموزشگا صنعتی،
 عمومی، کتابخانه، ورزشی هاي زمین تکیه، و حسینیه، يا همنطق و يا هناحی تجاري با )ها ههنرکد و استثنائی

  .است مطلوب و مناسب اي منطقه و يا هناحی پارك
 هنرستان( يفراشهر و )هنرستان و دبیرستان راهنمائی،(شهري  آموزشی يها کاربري همجواري ـ

 کودکان و معلولین ویژه مدارس کامپیوتر، و زبان آموزش مؤسسات، دبیرستان از باالتر يها هآموزشگا صنعتی،
 انتقال خطوط، بنزین پمپ، ورزشی استادیوم، بیمارستان و درمانگاه، جامع مسجد با )ها ههنرکد و استثنائی

 این ایجاد از باید امکان حد در و بوده نامناسب سنگین صنایع و ترمینال و فرودگاه باند، برق و گاز و نفت
  .شود اجتنابها  همجواري

 5 حداقل که گردد احداث زمین از قسمتی در بایستی آموزشی بناي آرامش، و ایمنی و حفاظت نظر از ـ
  .باشد داشته فاصله رتباطیا ه شبک حریم لبه از متر

 ها هسران به مربوط مقررات و ضوابط-3-3-7

 راهنمایی ،متر مربع 5/1 )دبستان و دبستانی پیش مهدکودك،( محله درمقیاس آموزشی فضاهاي سرانه
  .ستا هشد بینی پیشمتر مربع  5/0 نیز منطقه مقیاس در ومتر مربع  5/0 متوسطه ،متر مربع5/0

 محاسبه عالی آموزش هاي کاربري وجز منطقه مقیاس در آن از بخشی و شهر مقیاس در آموزشی اراضی 
  .ستا هشد
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  سرانه فضاي آموزشی براي دانش آموز در مقطع دبستان :7-33جدول شماره 
  سرانه زمین  سرانه محوطه  سرانه زیر بنا  تعداد کالس

  در دو طبقه  در یک طبقه  در دو طبقه  در یک طبقه
  16/8  87/2  02/5  کالسه 5
  07/8  92/9  18/3  41/3  73/4  کالسه 10
  11/5  57/4  49/2  75/2  05/4  کالسه 15
  72/4  97/5  27/2  38/2  63/3  کالسه 20
  55/4  77/5  26/2  24/2  46/3  کالسه 25

  

  سرانه فضاي آموزشی براي هر دانش آموز در مقطع راهنمائی :8-33جدول شماره 
تعداد دوره 

  کل
  سرانه زمین  سرانه محوطه  زیربناسرانه 

  سه طبقه  دو طبقه  یک طبقه  سه طبقه  دو طبقه  یک طبقه
2  07/5  28/3  -  03/3  46/8  66/6  -  
3  07/6  38/4  82/3  01/2  80/8  86/6  55/6  
4  54/5  80/3  22/3  60/2  14/6  5/6  91/5  
5  92/4  30/3  76/2  59/2  58/7  5/6  6/5  
6  18/3  3  48/2  59/2  22/7  65/5  12/5  
7  14/3  67/2  28/2  58/2  96/6  5/43  91/4  
8  08/3  62/2  12/2  58/2  75/6  25/5  75/4  

  

  سرانه فضاي آموزشی براي هر دانش آموز در مقطع متوسطه :9-33جدول شماره 

  سرانه زمین  سرانه محوطه  سرانه زیربنا  تعداد کالس
  در مدارس دوطبقه  درمدارس یک طبقه

  -  65/9  82/4  74/4  کالسه 4
  67/5  57/7  77/3  80/3  کالسه 8
  62/5  42/7  82/3  60/3  کالسه 12
  22/5  -  57/3  31/3  کالسه 16
  20/5  -  61/3  19/3  کالسه 20
  19/5  -  62/3  14/3  کالسه 24

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-3-8

 آموزشی کاربري در ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط :10-33 شماره جدول
  ضوابط دسترسی  مقطع

  متر 16تا  12هاي  بر خیابان   کودکستان
  متر 20تا  12هاي  بر خیابان  دبستان

  متر24تا  16هاي  بر خیابان  مدرسه راهنمایی
  متر30تا  20هاي  بر خیابان  دبیرستان

  متر 35تا  24هاي  بر خیابان  اي هنرستان و مراکز فنی و حرفه
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 باز فضاهاي به مربوط ضوابط-3-3-9

 زمین کل سطح مابقی و نکند تجاوز زمین کل سطح درصد 50 از همکف طبقه در بنا زیر کل سطحـ 
 .شود گرفته نظر در بازي محل و باز فضاي جهت

 .نیست مجاز پارکینگ عنوان به آن زا هاستفاد و باشد بازي و نشستن درختکاري، منظور به باز فضاي ـ

به هر حال  .یابد اختصاص درختکاري و سبز فضاي به آموزشی ساختمان باز فضاي درصد 20 حداقل ـ
  .باشد کمتر زمین قطعه سطح درصد 30 از نباید صلیا هیکپارچ حیاط سطح
  .باشد) ، موزائیک، سنگآسفالت(مفروش  ماًالزا آموزشی مراکز باز فضاي ـ
 زندگی براي مربوطه بهداشتی سرویسهاي، نگهبان اتاق(شامل ساختمانمتر مربع  70 حداکثر احداث ـ
  .باشد می مجاز باز فضاي به ورودي محل در) سرایدار روزي شبانه

  خالصه ضوابط کاربري آموزشی :11-33 جدول شماره

  دسترسی ها  ضوابط ساختمان  )متر مربع(تفکیک   نحوه استفاده از اراضی
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  ضوابط و مقررات کاربري آموزش عالی - 3-4
  موارد استفاده از زمین -3-4-1

 مراکز صنعتی، هاي هنرستان سراها، دانش ، ها دانشگاه احداث منظور به استفاده جهت حوزه این اراضی

 و ها هنرکده ، ها ،آموزشکده ویژه مدارس اسالمی، مدارس معلم، تربیت ،مراکز علمیه حوزههاي تحقیقاتی،
 .دارند عملکرد شهر و منطقه مقیاس در فوق مراکز تمام شود می استفاده استثنایی کودکان و معلولین مدارس

 کودکان و معلولین مدارس کامپیوتر، زبان، هاي آموزشگاه ها، هنرکده ویژه، مدارس عملکرد نظر از :توضیح

 شهر مراکز در فضاها این که نماید می توصیه تفصیلی طرح ولی باشد نمی عالی آموزش فضاهاي جزء استثنایی

 .نمود نیزاستفاده منظور این براي میتوان پیشنهادي عالی آموزش فضاهاي از دیگر سوي از .مستقرشوند

 زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-4-2

 .است آوري فن و تحقیقات علوم، وزارت مقررات و ضوابط تابع عالی آموزش اراضی تفکیک نحوه

 عالی شوراي 23/6/71 مورخ به مصو به استناد با تحقیقاتی و عالی آموزش اکز مر براي زمین وسعت حداقل

 مراکز با رابطه در همچنین . دشو می معین عالی آموزش کاربري با زمینهاي در و ایران معماري و شهرسازي

  .ایران ضروري است معماري و شهرسازي عالی شوراي 10/10/75 مورخ مصوبه مفاد نوررعایت پیام
    ساکن دانشجوي هر ازاي به مترمربع 50 برمبناي دانشجویی خوابگاه احداث براي زمین تفکیک حداقل

 حداث ساختمانا همربوط بضوابط  -3-4-3

  .باشد ساختمانها این خاص طراحی نوع و مطالعات از منتج باید می عالی آموزش مراکز ساختمانی مقررات
  ضوابط احداث ساختمان در کاربري آموزش عالی :1-43 جدول شماره

حداکثر   نوع کاربري
  سطح اشغال

حداکثر تراکم 
حداکثر   پارکینگ  ساختمانی

  ارتفاع

 و عالی آموزش مراکز
  90  30  تحقیقاتی

 15 هر یا زیربنا مترمربع 100 هر ازاي به پارکینگ واحد 1 تأمین-
 )باشد بیشتر که هرکدام( دانشجو

 )اداري کادر( کارمند و استاد هر ازاي به پارکینگ واحد یک تأمین -
  .است الزامی

-  

 الزامی زیربنا مترمربع 100 هر ازاي به پارکینگ واحد 1 تأمینـ   150  50  دانشجویی خوابگاه
  طبقه 3  .است

  
 .باشد می همجوار ساختمانهاي با آن هماهنگی نحوه به وابسته زمین قطعه در ساختمان شکلـ 

 .شود تأمین باید کالسها و اصلی فضاهاي براي مستقیم طبیعی تهویه و نور از گیري ه بهر شرایطـ 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 حیاط ابعاد حداقل .باشد می مجاز کالسها تهویه و نور تأمین براي مرکزي طهاي حیا از استفادهـ 

 . باشد متر می 15در  15مرکزي

 .باشند داشته اشرافیت مجاور مسکونی واحدهاي به نباید آموزشی واحدهايـ 

 .باشد امکانپذیر دانشجویان براي نباید بام به دسترسی ـ 

 .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تأییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایتـ  

  )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر -3-4-3-1
 150درصد و در خوابگاههاي دانشجویی  90حداکثر تراکم ساختمانی در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی 

  .درصد می باشد
  حداکثر سطح اشغال ساختمان در زمین -3-4-3-2

درصد  50درصد و در خوابگاههاي دانشجویی  30حداکثر سطح اشغال در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی 
  . می باشد

  حداکثر ارتفاع ساختمان-3-4-3-3
 . حداکثر ارتفاع ساختمان در خوابگاههاي دانشجویی ، سه طبقه می باشد

  حداقل تعداد پارکینگ-3-4-3-4
 یک تأمین ،)باشد بیشتر که هرکدام( دانشجو 15 یا عالی آموزش احدو زیربناي مترمربع 100 هر ازاي بهـ 

 .است ضروري پارکینگ واحد

 .است الزامی پارکینگ واحد یک بینی پیش ) کادراداري( کارمند و هراستاد ازاي بهـ 

 .است الزم پارکینگ واحد یک بینی شیپ دانشجویی، خوابگاه زیربناي مترمربع 100 هر ازاي بهـ 

  .باشد کمتر مترمربع 25 از نباید عبوري مسیرهاي احتساب با پارکینگ واحد هر سطح :توضیحـ 
   گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط -3-4-4

 2 درجه شریانی خیابان کنار در یا شهر حریم یا شهر ، منطقه مراکز در عالی آموزش کاربریهاي گزینی مکان

 .است پذیر امکان فرعی و اصلی
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  تغیر کاربري به مربوط مقررات و ضوابط -3-4-5

 با و آوري فن و تحقیقات علوم، وزارت تأیید با مگر نیست پذیر امکان عالی آموزش اراضی در کاربري تغییر

 .پنج ماده کمیسیون تصویب

  ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط -3-4-6

 سریع، سواره نقل و حمل خدمات ورزشی، فرهنگی، کاربریهاي با عالی آموزش کاربریهاي همجواري
 .است مطلوب و مناسب صنعتی مراکز و هنرستانها دبیرستانها، پارکها،

  محله، مقیاس آموزشی مذهبی، بهداشتی، تأسیساتی، کاربریهاي با عالی آموزش کاربري همجواري 
 .است نامطلوب و سبانامن پزشکی واحدهاي

  ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط -3-4-7

شوراي عالی  10/10/75و  23/6/71 مورخ مصوبات( موجود مصوبات اساس بر کاربري این سرانه
 . و بر مبناي ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تعیین می شود) شهرسازي و معماري ایران

  ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-4-8

 اصلی 2درجه معبر از بایستی می سواره دسترسی .است الزامی عالی آموزش مراکز به پیاده و سواره دسترسی

  .است ممنوع 1 درجه شریانی معابر از مستقیم دسترسی .باشد فرعی و
  خالصه ضوابط کاربري آموزش عالی :2-43 جدول شماره

نحوه استفاده از 
  سرانه ها  ها دسترسی  ضوابط ساختمان  تفکیک  اراضی

دانشگاه، 
سراها،  دانش
هاي صنعتی،  هنرستان

مراکز تحقیقاتی، 
هاي علمیه  حوزه

مراکز تربیت معلم، 
 اسالمی، مدارس
 هنرکده ویژه، مدارس

  ها

 و ضوابط تابع
 وزارت مقررات
 و تحقیقات علوم،
 .است آوري فن

 خوابگاه براي
 50 انشجویید

 ازاي به مترمربع
  .دانشجو هر

  خوابگاه دانشجویی  قاتیمراکز آموزش عالی و تحقی  

 پیاده و سواره دسترسی
 عالی آموزش مراکز به

 دسترسی .است الزامی
 از بایستی می سواره
 و اصلی 2درجه معبر
 دسترسی .باشد فرعی
 شریانی معابر از مستقیم
  است ممنوعیک  درجه

اساس بر
  مصوبات

حداکثر تراکم 
  150  90  )درصد(ساختمانی

  50  30  )درصد(حداکثر سطح اشغال 

  3  3  حداکثر تعداد طبقات

  پارکینگ

 هر ازاي به پارکینگ واحد 1 تأمین
 15 هر یا زیربنا مترمربع100
 )باشد بیشتر که هرکدام( دانشجو
 هر ازاي به پارکینگ واحد یک تأمین
  اداري کادر نفر هر یا کارمند و استاد

 پارکینگ واحد 1 تأمین
 100 هر ازاي به

  مترمربع
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 اداري کاربري مقررات و ضوابط -3-5

  زمین زا هاستفاد موارد -3-5-1

  مجازموارد استفاده  -3-5-1-1
  .مجاز است انقالبی نهادهاي و ادارات و، شهرداریها ها سازمان، دولتی، اداري تأسیسات کلیهاحداث  ـ
 به وابسته مراکز سایر و خیریه نهادهاي ها، انجمن ها، کانون وها  هاتحادی قبیل از اداري تأسیسات ـ

 باجه قبیل از اداري کوچک واحدهاي سیاسی و اجتماعی تأسیسات سایر بنیادها و و المنفعه عام هاي سازمان
  .مجاز است بانک و پست
  .احداث پارکینگ و تاسیسات مرتبط با آن براي استفاده مراجعان و کارکنان مجاز است ـ

   مشروطموارد استفاده  -3-5-1-2
 در همکف طبقه در پالك سطح درصد15 تا حداکثر مسجد و کتابخانه قبیل از و مذهبی فرهنگی مراکز ـ
   ريفراشه مراکز و يشهر مراکز
مشروط به اینکه در خدمت کارکنان اداري  ساختمانی مقررات طبق متوسط تراکم با مسکونی واحدهاي ـ
  .باشد
سازي  احداث شرکتها و موسسات خصوصی که زیر نظر سازمانهاي دولتی و در قالب سیاست خصوصی ـ

 .پذیر است دهند منوط به تائید سازمان مربوطه و با کسر کاربري همان سازمان امکان خدمات اداري ارائه می

  ممنوعموارد استفاده  -3-5-1-3
  . ممنوع است غیره و کاال و نمایشگاه ،ها هکارگا فروشی، خرده از اعم تجاري تأسیساتاحداث هر گونه ـ 

 زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-5-2

  حداقل اندازه قطعات-3-5-2-1
 اداري اراضی تفکیک نحوه  :1-53 شماره جدول

  )متر مربع(حداقل تفکیک   رده
  1000  ناحیه
  2000  شهرمنطقه و 

 متر مربع 50 رانندگی و راهنمایی دفاتر مساحت حداقل ومتر مربع  500 شهرداري تابعه مساحت حداقل ـ
 .شود می پیشنهاد
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ابعاد و تناسب قطعات-3-5-2-2
 شهري مراکز سطح در و متر 15حداقل  نواحی و محالت سطح در اداري قطعات جهت نیاز مورد عرض ـ

  .است متر 20حداقل 
  .شود پیشنهاد می 1به  2نسبت طول به عرض حداقل  ـ

  حداث ساختمانا هضوابط مربوط ب-3-5-2-3
  اداريضوابط احداث ساختمان در کاربري  :2- 53جدول شماره

حداکثر تراکم ساختمانی 
حداکثر ارتفاع   )درصد(حداکثر سطح اشغال   )درصد(

  )درصد(فضاي باز   پارکینگ  ساختمان

  طبقه 3  50  150
متر  50یک واحد پارکینگ به ازاي هر 

هرکدام که (نفر کارمند  6زیربنا  یا 
  )بیشتر باشد

50  

  . باشد می درصد 150 کاربري این در مجاز ساختمانی تراکم حداکثرـ 
 حداکثر سطح اشغال ساختمان در زمین-3-5-2-4

 .باشد می درصد 50 کاربري این در اشغال سطح حداکثر

  حداکثر ارتفاع ساختمان- 3-5-2-5
 . باشد می متر 6/3 حداکثر کاربري این در طبقه هر ارتفاع -

 .باشد می مجاز طبقه 3 حداکثر ساختمان زا  هاستفاد نوع نظر از باال به پیلوت روي از طبقات تعداد -

 ستقرار ساختمان در زمین و اشرافا ه نحو- 3-5-2-6

 با فاصله متر 4 حداقلباید  ساختمان جانبی جبههساختمان اداري در مرکز قطعه زمین استقرار یافته و  -
  .باشد داشته مجاور بناهاي
  حداقل تعداد پارکینگ-3-5-2-7
 کارمند نفر 6 یا بنا زیرمتر مربع  50 زايا هب دولتی و اداري تأسیسات براي پارکینگ واحد یکمین ـ تأ

  .الزامی است) هرکدام که بیشتر باشد( ثابت
  .ستا وسیله نقلیه است  هر زايا هبمتر مربع  25 اداري کاربري در پارکینگ مساحت ـ
 در پارکینگ احداث است، زیاد بست بن و فرعی گذرهاي و فرسوده بافت که شهر مرکزي اراضی در ـ

  .است مجاز تقاطع با فاصله متر 50 حداقل و 2 درجه خیابان
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

به صورت باید کنندگان مراجعهپارکینگ . ستا هشد پیشنهاد اداري کادر براي فقط فوق يها پارکینگ ـ
 .مستقل دیده شود

 سطوح از غیر به ..).و سبو مینی اتوبوس،( کارکنان ونقل حمل وسائل براي نیاز مورد فضاي ـ
  .گردد تأمین متناسب بصورت باید و است پارکینگ به یافته اختصاص

  مقررات مربوط به نورگیري و تهویه طبیعی-3-5-2-8
  .شود بینی پیش پرتردد فضاهاي و ها اتاق در مستقیم تهویه و نور از گیري بهره امکان است ضروري -

  زیرزمین و پیلوت-3-5-2-9
، مراجعین عمومی بخشهاي، اطالعات، ورودي فضاي، پارکینگ( جهت همکف طبقه در پیلوت احداث -

  .باشد می مجاز زمین کل سطح درصد 50حداکثر اصلی ساختمان زیر در)اداري خاص منظور هر یا پارکینگ
درصد  سطح کل زمین  و همچنین سطح   50حداکثر ) اشغالسطح (سطح زیر بنا  در طبقه همکف  -

  .هر یک از طبقات اعم از طبقه باالي همکف یا زیر زمین به همین مقدار است
  عقب نشینی -3-5-2-10
نشینی به میزان  مستلزم عقبها  خیابان بر در )محله مرکز اداري مراکز بجز( اداري فضاهاي احداث -

 مناسب گیاهی يها پوشش توسط خیابان تا اداري کاربري دیوار فاصله است بهتر .باشد متر می 4حداقل 
  .شود نیزاستفاده )انتظار( يا هحاشی يها پارك جا شکل به تواند می محدوده این. شود می سازي محوطه
  احداث ساختمان درکاربري اداري سایر ضوابط-3-5-2-11

متر مربع  40سرایداري به مساحت حداکثر قسمت ورودي از گذرگاه یک قسمت نگهبانی یا  در ـ
  .بایست احداث گردد و داراي سرویسهاي الزم باشد می

 اداري با ضوابط و مقررات پارکینگ عمومی احداث  هاي عمومی در صورت احداث در حوزه پارکینگ ـ
  .شوند می

اي اداري الزامی مربوط به طراحی فضاه 187و  49، 67 هاي شماره رعایت مقررات بیان شده در نشریه ـ
  .است
 بیشتر طبقه یک از اصلی مشترك فضاي یا ورودي لها  فضاي رتفاعا  ههرگا منفرد، ساختمانهاي در ـ
  .گردد می محاسبه زیربنا سطح در یکبار فقط فضا این سطح باشد،
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 با )مردانه و زنانه( بهداشتی سرویس زوج یک حداقل باید اداري زیربنايمتر مربع  200 هر زايا  هب ـ
  .شود تأمین مناسب تهویه
  .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تأییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت ـ
در بر ( .است ضروري نرده متر 3/1 ارتفاع و چینی دیوار متر 1 رتفاعا ه ب در بر گذر اصلی سازي دیوار ـ

  )گذرهاي اصلی
 به تغییر کاربري مربوطضوابط - 3-5-3

و  مقررات و ضوابط تمام رعایت و مربوطه دستگاه درخواست از پس اداري فضاهاي کاربري تغییر -
  .باشد می پنج ماده کمیسیون از مجوز خذا  هب منوطها  سرانه

  گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط-3-5-4

 .است پذیر امکان آنها عملکرد مقیاس مبناي بر و کالبدي تقسیمات قالب در اداري مراکز گزینی مکان ـ

 .باشد می مجاز بیشتر و متر 12 معابر بر در اداري واحدهاي احداث ـ

 جهت اراضی این زا  هاستفاد اما. باشد نمی مجاز محالت مراکز در اصلی ادارات يها ساختمان احداث ـ
  .است بالمانعطرح  اراضی زا  هستفادا  هنحونقشه  اساس بر اصلی ادارات تابع اداري يها ساختمان حداثا

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط-3-5-5

 فضاهاي صنعتی، و کارگاهی اراضی با يشهر و فراشهري مقیاس در اداري کاربریهاي همجواري ـ
 و سبز، فضاهاي ورزشی، کاربریهاي با و نامناسب آموزشی مراکز و يا هناحی و اي محله هاي تجاري مسکونی،
 .است مناسب )اصلی و فرعی 2 درجه شریانی( اصلی محورهاي

 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط-3-5-6

و  محالت تمام در زیر پیشنهادي يها سرانه اساس بر اداري کاربردي يها سرانه و سطوح بینی پیش
  .است الزامی نواحی

  اداري کاربري براي تفصیلی طرح پیشنهادي هاي سرانه :3- 53شماره دولج
  شهر  منطقه  ناحیه  محله

-  4/0  1  26/1  
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-5-7

 به دسترسی و فرعی 2 درجه شریانی و اصلی محلی خیابان طریق از اي محله اداري مراکز به دسترسی ـ
 . باشد می )کندرو یجادا  هب منوط( 1درجه شریانی و 2 درجه شریانی معابر طریق از شهري اداري مراکز

 شهري مراکز سطح در و متري 12 خیابان به نواحی و محالت سطح در اداري مراکز دسترسی حداقل ـ
 .است متري 18 خیابان به

 باز فضاهاي به مربوط ضوابط -3-5-8

 فضاي، نگهبانی اطاق ایجاد امکان صرفاً و است زمین کل سطحدرصد  50 باز فضاي سطح حداقل ـ
  .دارد وجود آن در ارتباطی يها هرا و درختکاري، سبز

 در باشد، کمتر متر 8×8 از نباید فضا آن ابعاد محصور، باز فضاي یا پاسیو داخلی، حیاط وجود صورت در ـ
 .شود می محسوب زیربنا جزء آن سطح صورت این غیر

  .دارد اختصاص درختکاري و سبز فضاي به باز فضاي درصد 10 حداقل اداري مراکز در ـ
 مابقی و صلب صورت به متر یک تا حداکثر. باشد حاجب و صلب تواند نمی اداري فضاهاي حیاط دیوارـ 

  )  مشرف به خیابان(.گردد می اجرا نرده با) متر 5/1(
  خالصه ضوابط کاربري اداري :4- 53جدول شماره

  سرانه ها 
 )متر مربع(

 دسترسی

 ضوابط ساختمانی
  تفکیک 

 )متر مربع(
 نحوه استفاده از اراضی

تقسیمات 
 پارکینگ کالبدي

حداکثر 
تعداد 
 طبقات

حداکثر 
سطح اشغال 

 )درصد(

حداکثر تراکم 
ساختمانی 

 )درصد(

4/0 

 خیابان طریق از
 و اصلی محلی
 2 درجه شریانی

 فرعی

یک واحد 
پارکینگ 

براي 
تأسیسات 
اداري و 
ازاي  دولتی به

متر مربع  50
 6زیر بنا یا 

نفر کارمند 
 ثابت

3 50 150 

1000 

 و دفاتر شهرداري، هاي برزن
 خصوصی، و شخصی مؤسسات
 رانندگی، و راهنمایی دفاتر
 بعالوه اجتماعی تأمین شعب
 مخابرات، پست، دولتی مراکز

 دور راه تلفن و تلگراف

 ناحیه

26/1 

 معابر طریق از
 2 درجه شریانی

  درجه شریانی و
 به منوط( 1

 )کندرو ایجاد

2000 

 شعب و کل ادارات از بخشی
 شهر، مردم با ارتباط در آنها

 و ادارات ، منطقه شهرداري
 گاز، ، آب ، برق هاي شرکت
 شعب و کل ادارات و مخابرات

 .بانکها سرپرستی

منطقه و 
 شهر
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 درمانی کاربري مقررات و ضوابط -3-6

  زمین زا ه استفاد موارد -3-6-1

  مجازموارد استفاده  -3-6-1-1
 مراکز آزمایشگاه، و رادیولوژي مرکز زایشگاه، کلینیک، بهداشت، خانه درمانگاه،بیمارستان،  احداث ـ

  .باشد می مجاز پزشکیدانشگاههاي علوم  به وابسته تحقیقاتی مراکز و خانواده تنظیم
  .احداث پارکینگ ویژه آمبوالنس و وسایط نقلیه بیمارستانی مجاز خواهد بود ـ
  .شد خواهد انجام مصوب يها هنقش مبناي بر و کالبدي تقسیمات قالب در فوق يها کاربري احداث ـ

  موارد استفاده مشروط -3-6-1-2
 و بیمارستان به مربوط نکهآ  هب مشروط مشابه موارد سایر و طبی لوازم فروش مراکز داروخانه، احداث -
 این درمانی مراکز انتقال با و شد نخواهد صادر تجاري مجوز حالت این در. است مجاز باشد بهداشت مراکز
  .شد خواهند برچیده نیز مراکز
شهري  مراکز سطح در مراکز سایر و محله مرکز نیاز حد در اینها نظایر و تزریقات پزشک، مطب احداث ـ

  .است مجاز شهريفرا و
 و ضوابطمشروط به رعایت  باشد، شهر داخل در که صورتی درها  تیمارستان و سالمندان خانهاحداث  ـ

  .مجاز است ذیربط ارگانهاي و ها سازمان خاص مقررات
  .فضاي مسکونی در این پهنه مشروط به آنکه در خدمت پزشکان اقامتی قرار گیرد مجاز استاحداث  ـ

  موارد استفاده ممنوع -3-6-1-3
احداث هر نوع کاربري غیر از کاربریهاي مشروحه در بخش موارد استفاده مجاز و مشروط، ممنوع  ـ
  .باشد می

 زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-6-2

 قطعات اندازه حداقل -3-6-2-1

 تأسیسات اورژانس، واحد درمانگاه، همراه به عمومی بیمارستان احداث براي زمین مساحت حداقل ـ
 .است متر 50 آن بعد یک حداقل ومتر مربع  10000 شهري رده در زایمان بخش و رادیولوژي آزمایشگاهی،

 پنج ماده کمیسیون و مربوطه نهاد تأیید به منوط تفکیک حدنصاب از تر کوچک اراضی در درمانی هاي فعالیت
 .باشد می
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  درمانی کاربري در حداقل تفکیک :1-63 شماره جدول
  )متر مربع(حداقل مساحت زمین   رده  نوع

  400  محله  مراکز درمانی
  1000  ناحیه

  1000  در کلیه تقسیمات کالبدي  کلینیک
  500  ناحیه  مراکز توانبخشی

  5000  شهرمنطقه و 
  متر مربع 200به ازاي هر تخت   شهرمنطقه و   بیمارستان

 کمیسیون و مربوطه نهاد تأیید به منوط تفکیک حدنصاب از تر کوچک اراضی در درمانی هاي فعالیت احداث

 .باشد می پنج ماده

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط - 3-6-3
  درمانی ضوابط احداث ساختمان در کاربري :2-63 جدول شماره

حداکثر تراکم ساختمانی   نوع
  )درصد(

حداکثر سطح 
  )درصد(اشغال 

حداکثر ارتفاع 
فضاي باز   پارکینگ  ساختمان

  )درصد(

متر زیربنا یک واحد  50به ازاي هر   طبقه 2  50  100  کلیه مراکز درمانی
  50  پارکینگ

بیمارستان عمومی و 
  زایشگاه

وزارت تابع ضوابط 
  -  40  بهداشت

یک واحد پارکینگ به ازاي یک پزشک، دو 
نفر کارمند و یا هر تخت بیمارستانی 

  )هرکدام که بیشتر باشد(
60  

  طبقه 4  50  200  ساختمان پزشکان
متر زیربنا یک واحد  50به ازاي هر 

پارکینگ خصوصی و یک واحد پارکینگ 
  عمومی

50  

  )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر -1- 3-6-3
گردد، مگر آنکه وزارت بهداشت، درمان و  درصد تعیین می 100حداکثر تراکم در پهنه کاربري درمانی -

در این صورت ضمن اینکه کاربري درمانی در خارج از  .آموزش پزشکی ضابطه دیگري را توصیه نماید
یما و منظر و خط آسمان و سازگاري یابد، باید از نظر س محالت و با فاصله از کاربریهاي مسکونی استقرار می

  .قرار گیرد 5مورد بررسی و تصویب کمیسیون ماده 
  .کاربري درمانی در محالت مسکونی نباید موجب ناهماهنگی خط آسمان و سیماي بافت گرددتراکم  -

 درمانی کاربري در مجاز تراکم حداکثر  :3-63 شماره جدول
  )درصد(حداکثر تراکم   نوع
  100  درمانیکلیه مراکز 

  .شود توسط وزارت بهداشت و درمان تعیین می  بیمارستان عمومی و زایشگاه
  200  ساختمان پزشکان
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر -2- 3-6-3

درصد و هماهنگ با کاربري مسکونی  50سطح اشغال کاربري درمانی در محالت مسکونی حداکثر  -
  .گردد تعیین می

 درمانی کاربري در مجاز اشغال سطح حداکثر :4-63 شماره جدول
  )درصد(حداکثر سطح اشغال زمین   نوع

  50  کلیه مراکز درمانی
  40  بیمارستان عمومی و زایشگاه

  50  ساختمان پزشکان

  ساختمان ارتفاع حداکثر -3- 3-6-3
 متر 6/3 حداکثر و متر 3 طبقه هر مفید ارتفاع حداقلدر مواردي که ضابطه خاص وجود نداشته باشد،  -
  .شود نمی محدودیت این مشمول مشابه عملکردهاي و اجتماعات هاي سالن. است
شکی و درمانی در بافت مسکونی تابع ضوابط کاربري مسکونی خواهد بود، مگر حداکثر ارتفاع مراکز پز -

 .اي براي هماهنگی ارتفاع و خط آسمان در نظر گرفته شود آنکه طرح ویژه

 پارکینگ تعداد حداقل - 4- 3-6-3

  .گردد بینی پیش باید پارکینگ واحد یک، زیربنامتر مربع  50هر زايا هب ـ
 زیربناي. شود بینی پیش اشغال سطح محدوده در یا محوطه در تواند می درمانی هاي کاربري پارکینگ ـ

  .شود می محسوب اشغال سطح جزو باشد سرپوشیده که صورتی در ولی شود، نمی محسوب تراکم جزو آن
  .تواند به پارکینگ اختصاص یابد درصد از فضاي محوطه می 20حداکثر تا  ـ
 واحد یک و زیربنامتر مربع  50 هر زايا هب خصوصی پارکینگ واحد یک تأمین پزشکان ساختمان در ـ

  .است الزامی زیربنامتر مربع  50 هر زايا هب عمومی پارکینگ
 و بیمارستانی مراکز در تخت 5 هر یا و کارمند 2 یا پزشک یک زايا هب پارکینگ واحد یک احداث ـ

 . است الزامی ها کلینیک

  طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات -5- 3-6-3
 اصلی تردد پر و اداري فضاهاي و معاینه بستري، اتاقهاي براي طبیعی نور زا ه استفاد درمانی بناهاي درـ 
 .است الزامی
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 پیلوت و زیرزمین-6- 3-6-3

 بالمانع مقررات وسایر ضوابط  رعایت به مشروطدرمانی  کاربریهاي کلیه براي زیرزمین زا ه استفاد ـ
 .است

 يها هاستفاد سایر و اطالعات قسمت آمبوالنس، مانند درمانی خودروهاي پارکینگبراي  پیلوت احداث ـ
  .است مجاز درمان و بهداشت به مربوطه
  نشینی عقب-7- 3-6-3

 از متر 5 حداقل بایدمراکز درمانی بستري و درمانگاهها و کلینیکها  ساختمان ایمنی و حفاظت نظر از ـ
در این صورت ارتباط ساختمان و شبکه . باشد داشته فاصلهها  هگذرگا و زمین مجاور ارتباطی يها هشبک حریم

معابر شهري باید بر اساس طرح هندسی به نحوي برقرار شود که ضمن دسترسی سهل و راحت، مشکالت 
  .ترافیکی ایجاد نکند

  .متر از خیابان فاصله داشته باشد 2ساختمان مراکز درمانی در سطح محالت حداقل باید  ـ
 درمانی کاربري در ساختمان احداث مقررات و ضوابط سایر- 8- 3-6-3

 .برسد استان درمان شبکه و نشانی تشا هادار دیتأی به باید پزشکان ساختمان طرح -

 و درمان بهداشت، وزارت ضوابط به توجه با طرح پیشنهادي اراضی در درمانی مراکز و اماکن احداث -
  .باشد می مجاز پزشکی آموزش

 متر 30/1حداکثر  و چینی سنگ یا چینی آجر متر 20/1 حداکثر کشی دیوار با درمانی مراکز اصلی بر -
  .شود کشی نرده

  کاربري تغییر به مربوط ضوابط -3-6-4

تغییر کاربري مراکز درمانی در محالت و بافتهاي موجود، مشروط به تامین کاربري حداقل به همان  -
  .پذیر است امکان 5تصویب کمیسیون ماده  متري کاربري پیشنهاد شده و 100اندازه و جایگزینی آن در شعاع 

 با و درمان و بهداشت وزارت تأیید با مگر نیست پذیر مکانا  هوج هیچ به درمانیدر پهنه  کاربري تغییر -
  .پنج ماده کمیسیون تصویب و مناسب توجیهی طرح ارائه

 گزینی  مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط -3-6-5

 پذیر امکان کالبدي تقسیمات درقالبمراتب عملکردي   کاربریهاي درمانی بر اساس سلسله گزینی مکان -
 .است
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط -3-6-6

 مطلوب و مناسب کارگاهی و صنعتی ورزشی، مراکز با ناحیه و محله مقیاس درمانی کاربري همجواري ـ
  .باشد نمی
 و کارگاهی و صنعتی مسکونی، يها کاربري با يشهر و فراشهري مقیاس درمانی کاربري مجواريه ـ

  .نیست مناسب ورزشی
 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط -3-6-7

 محالت، تمام در زیر پیشنهادي يها سرانه براساس درمانی کاربردي يها سرانه و سطوح بینی پیش
  .است الزامی شهر و نواحی

 درمانی کاربري پیشنهادي يها سرانه  :5-63 شماره جدول
  جمع  شهر  منطقه  ناحیه  محله

1/0  3/0  3/0  3/0  7/0  

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-6-8

 خیابانهاي طریق زحداقل ا ه محل مقیاس در درمانی هاي کاربري تمام به پیاده و سواره دسترسی ـ
 در و فرعی 2 درجه انییشر و اصلی محلی خیابان طریق زحداقل ا  ناحیه مقیاس در فرعی محلی و دسترسی
  .گیرد می انجام فرعی و اصلی 2 شریانی خیابان طریق ازحداقل  شهر مقیاس
 مراکز و ها بیمارستان وو بیشتر  متري 14 خیابان به بایستی ،شهر درمانگاه اراضی تفکیکی هاي طرح در ـ

 .باشند داشته دسترسیو بیشتر  متري 20 خیابان به بهداشتی

 باز فضاهاي به مربوط مقررات و ضوابط -3-6-9

 و سبز فضاي نگهبانی، ساختمان، ارتباطی يها هرا خیابانها، جهت) نشده ساخته( باز فضاي سطح حداقلـ 
 .باشد می زمین کل سطح درصد 50 مراجعین گردشگاه

 کمتر متر 6 از نباید فضا آن عرض حداقل محصور، باز فضاي یا پاسیو داخلی، حیاط وجود صورت در ـ
 .شود می محسوب زیربنا جزء فضا سطح صورت این غیر در باشد،

 درختکاري و گلکاري و سبز فضاي به نواحی سطح در درمانی مراکز باز فضاي از درصد 20 حداقل ـ
  . یابد می اختصاص

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



68 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  خالصه ضوابط کاربري درمانی. :6-63.جدول شماره
  سرانه ها

تقسیمات  نحوه استفاده از اراضی )متر مربع(تفکیک  ضوابط ساختمانی دسترسی )متر مربع( 
 کالبدي

حداکثر تعداد  پارکینگ  
 طبقات

حداکثر سطح 
 )درصد(اشغال 

حداکثر تراکم 
     )درصد(ساختمانی 

1/0 
 خیابان طریق از

 و دسترسی هاي
  فرعی محلی

گ به
رکین

د پا
واح

ک 
ی

 
ي 

ازا
50 

 یا 
ر بنا

ع زی
 مرب

متر
4 

ت 
تخ

ین 
ه زم

دود
 مح

در
)

هر 
شد

ر با
یشت

ام ب
کد

( 

نی 
درما

کز 
 مرا

کلیه
2 

بقه
ط

 

نی 
درما

کز 
 مرا

کلیه
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مراکز درمانی سطح محله 
400  

 پزشک، دندان و پزشک مطب
 محله ها داروخان و تزریقات بخشهاي

3/0 
 خیابان طریق از

 و اصلی محلی
 2 درجه شریانی

  فرعی

مراکز درمانی سطح ناحیه 
مراکز 1000کلینیک 1000

 500توانبخشی 

 درجه درمانی و بهداشتی مراکز
 کلینیک، ها، داروخانه2 و1

 توان مراکز و پزشکان ساختمان
 بخشی

 ناحیه

3/0 
 خیابان طریق از

 2 درجه شریانی
  فرعی و اصلی

مراکز 1000کلینیک 
: بیمارستان5000توانبخشی 

 200به ازاي هر تخت

 درمان مراکز ، درمانگاه
 ، آزمایشگاه سرپایی،
 ، اورژانس مراکز رادیولوژي،
 ، اصلی هاي داروخانه

 زایشگاه و بیمارستان
 توان مراکز ، ،تیمارستان

 و خون انتقال مراکز بخشی،
 سالمندان خانه

منطقه و 
 شهر 

 بهداشتی کاربري مقررات و ضوابط -3-7

  زمین زا هاستفاد موارد -3-7-1

  مجازموارد استفاده - 3-7-1-1
 عملکردهاي و عمومی توالت رختشویخانه، آبریزگاه، عمومی، حمام احداث جهت بهداشتی فضاهاي -
  .شوند می گرفته نظر در مجاز مشابه

  شروطمموارد استفاده -3-7-1-2
براي فضاي سبز مشروط به تامین فضاي بهداشتی در پارکها و فضاي سبز استفاده از کاربري بهداشتی  -

  .مجاز خواهد بود
  موارد استفاده ممنوع-3-7-1-3
 .ممنوع است 5استفاده از این پهنه براي سایر فعالیتها بدون تأیید شهرداري و کمیسیون ماده  -

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-7-2
  بهداشتی اراضی تجمیع و تفکیک نحوه :1-73 شماره جدول

  )متر مربع(حداقل مساحت زمین  نوع
  50  توالت عمومی

  100  هاي عمومی حمام
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط-3-7-3
  بهداشتی ضوابط احداث ساختمان در کاربري :2- 73جدول شماره

  )درصد(حداکثر سطح اشغال   )درصد(حداکثر تراکم ساختمانی 
100  100  

 )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر-3-7-3-1

  . باشد می درصد 100 کاربري این در مجاز تراکم حداکثر ـ
 زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر-3-7-3-2

  . باشد می درصد 100 کاربري این در مجاز اشغال سطح حداکثر ـ
  :پارکینگ تعداد حداقل -3-7-3-3

 به حداقل خیابان بر از نشینی عقب اما. باشد نمی ضروري بهداشتی اراضی داخل در پارکینگ بینی پیش ـ
 شبکه کنار در بهداشتی کاربري که صورتی در قطعه، بر سراسر در جاپارك بینی پیش جهت متر 5/3 عمق
  .است الزامی ،باشد داشته قرار متر 14 باالي معابر

 بهداشتی کاربري در ساختمان احداث مقررات و ضوابط سایر -3-7-3-4

 اجرا حین در و رسیده شهرداريامور فنی  تائید به باید بهداشتی بناهاي تاسیسات و معماري يها هنقش -
 .است ضروري شهرداري مستمر نظارت نیز

  .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تاییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت -
 کاربري تغییر به مربوط ضوابط-3-7-4

 تأیید به مشروطبه کاربري فضاي سبز مجاز و به سایر کاربریها،  بهداشتی اراضی کاربري تغییر -
  .است پذیر امکان پنج ماده کمیسیون از مجوز اخذ و بهداشت سازمان شهرداري،

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط-3-7-5

 يها مجتمع همچون پرتردد فضاهاي کنار درفراشهري  و شهر ،محالت مراکز در بهداشتی کاربریهاي -
  . شوند می مستقر اجتماعی تعامالت مراکز و پارکها و سبز فضاي مذهبی، تجاري، فرهنگی،

باشند، الزم و ضروري  شهري می هاي بین هاي معابري که در امتداد شریان این کاربریها در کنار شبکه احداث -
  .است
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط-3-7-6

 فضاي فیلتر طریق از خصوصی و عمومی فضاهاي تمام با بهداشتی کاربر همجواري شود می توصیه -
 براي بودن معلوم ضمن که شود طراحی و بینی پیش چنان باید بهداشتی فضاهاي ورودي. شود کنترل سبز

 .نشود ایجاد همجوار کاربریهاي براي مزاحمتی کنندگان مراجعه

 :ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط- 3-7-7

 بهداشتی کاربري تفصیلی طرح پیشنهادي يها سرانه  :3-73 شماره جدول
  جمع  شهر و منطقه  ناحیه

1/0  1/0  2/0  

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط-3-7-8

حداقل  ها کاربري این شود می توصیه. است الزامی بهداشتی کاربریهاي به پیاده و سواره دسترسی -
  .گردد بینی پیش )اصلی و فرعی 2 درجه شریانی اصلی، محلی( اصلی معابر شبکه درکنار

  بهداشتیخالصه ضوابط کاربري  :73-4جدول شماره
سرانه ها 

  تفکیک  ضوابط ساختمانی دسترسی )مربعمتر(
 )متر مربع(

نحوه استفاده از 
 اراضی

تقسیمات 
 کالبدي

حداکثر تعداد  پارکینگ  
 طبقات

حداکثر سطح 
 )درصد(اشغال 

حداکثر تراکم 
     )درصد(ساختمانی 

- 
دسترسی سواره و 
پیاده به کاربري 
هاي بهداشتی 

 .الزامی است

 اراضی داخل در پارکینگ بینی پیش
 اما باشد ضرورینمی بهداشتی

 به حداقل خیابان بر از نشینی عقب
 در پارك جا بینی پیش جهت متر 4عمق

  .است الزامی قطعه بر سراسر

1 100 100 

عمومی توالت 
50  

حمام عمومی 
100 

 عمومی، حمام
سونا، آبریزگاه، 
رختشویخانه، 

عمومی و  توالت
 عملکردهاي

 مشابه

 محله
 ناحیه 1/0

منطقه و  1/0
 شهر

 مذهبی کاربري مقررات و ضوابط-3-8

  زمین زا هاستفاد موارد -3-8-1

  مجازموارد استفاده - 3-8-1-1
 حسینیه، مسجد، مسجدجامع، مصلی،: همچون مذهبی واحدهاي احداث منظور به فوق اراضی زا هاستفاد -
  .است مجاز مشابه يها فعالیت و کلیسا کنیسه، سقاخانه، تکایا،

  مشروطموارد استفاده - 3-8-1-2
 محل برق، ترانسهاي تلفن، يها کیوسک مانند مذهبی فضاهاي با مرتبط تجهیزات و تأسیسات احداث ـ
 زیربناي و تراکم از خارج( اراضی این درمتر مربع  16 مساحت به حداکثر مشابه موارد و زباله آوري جمع
  .است بالمانع )مجاز
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 واحدهاي احداث اوقات سازمان تایید درصورت مخارج، تامین نظر از مساجد خودکفایی منظور به ـ
 که مساجدي درمتر مربع  150 تا حداکثر )زمین مساحتدرصد  5( زیربنادرصد  10 معادل طبقه یک تجاري
 فضاي حداکثر ،متر مربع 750 زیر مساجد در. است بالمانع باشد،متر مربع  750 از بیشتر آنها زمین مساحت
 و اصلی مخارج برايو  نبوده واگذاري و فروش قابل فوق تجاري فضاهاي. استمتر مربع  50 تجاري
  .باشد می استفاده مورد مسجد عمرانی
  استفاده ممنوعموارد -3-8-1-3
باشد مگر با نظر  مسئولین  مربوطه و اخذ مجوز  تغییر کاربري مذهبی به هر کاربري دیگري ممنوع  میـ 

  .5از کمیسیون ماده 
  باشد هر نوع فعالیتی خارج از موارد مجاز و مشروط ، غیر مجاز و ممنوع میـ 

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-8-2

  قطعات اندازه حداقل- 3-8-2-1
متر مربع  750 شهري نواحی سطح در ،متر مربع 500 محالت سطح در مذهبی اراضی تفکیک حداقلـ 

 .استمتر مربع  2000 شهر در و

 کالبدي تقسیمات به توجه با مذهبی اراضی تفکیک حداقل :1-83 شماره جدول
  )متر مربع(حداقل مساحت زمین  رده
  500  محله
  750  ناحیه
  2000  شهرمنطقه و 

  ابعاد و تناسبات- 3-8-2-1
  .تواند متغیر باشد می 1به  2تناسب طول و عرض زمین در این کاربري از مربع کامل تا مستطیل  ـ
  .سطح عملکردي و موقعیت مکانی کاربري مذهبی در تناسب زمین موثر خواهد بود ـ

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط-3-8-3
  مذهبی در کاربريضوابط احداث ساختمان : 2- 83جدول شماره

حداکثر ارتفاع   حداکثر سطح اشغال  حداکثر تراکم ساختمانی  مقیاس
فضاي باز   پارکینگ  ساختمان

  )درصد(
  50  100  محله و ناحیه

  طبقه 2
احداث یک واحد 
 40پارکینگ به ازاي هر 
  متر مربع زیربنا

50  
  60  40  80  شهرمنطقه و 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر-3-8-3-1

  . باشد درصد می 80درصد و در سطح شهر  100 و ناحیه تراکم مجاز در این کاربري در سطح محله حداکثرـ
 زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر-3-8-3-2

  .باشد درصد می 40درصد و در سطح شهر  50 و ناحیه حداکثر سطح اشغال مجاز در این کاربري در سطح محله-
  پارکینگ تعداد حداقل-3-8-3-3
. است الزامی بنا زیرمتر مربع  40هر زايا ه ب پارکینگ واحد یک احداث مذهبی يها درکاربري -
  .است بالمانع اشغال سطح زیرزمین در و محوطه در پارکینگ بینی پیش

 نشینی عقب-3-8-3-4

 متر 4 حداقل عمق بهو  متر 5 عرض به حداقل نشینی عقب ،اصلی معابر مجاورت در ورودي تعبیه در -
  .است الزامی

 مذهبی کاربري در ساختمان مقررات و ضوابط سایر- 3-8-3-5

 و واردکند خدشه آن از حاصل فضاي و مذهبی بناي فرم بر نباید تجاري عملکرد رویت قابل يها بخش ـ
  .باشد مذهبی کاربري با متناسب آن در مستقر فعالیتهاي

 کمیسیون یاف وقاا ه ادار تایید به باید قانونی مجوزهاي صدور از قبل مذهبی مراکز فنی مشخصات ـ
  .برسد معماري و شهرسازي شورایعالی 25/12/62 مورخ مصوبه موضوعمتبرکه  اماکن بررسی
  .است الزامی ) مرتبط نهادهاي سایر و وقاتا  هادار ( ذیصالح مراجع مقررات و ضوابط رعایت ـ
 است مجازمتر مربع  750 باالي مساجد در ،)متر مربع70حداکثر( سرایداري خانه جهت ساختمان احداث ـ

 .شوند نمی محسوب تراکم جزو و

به صورت متصل یا منفصل، در همکف یا ( مساجد تمام در بهداشتی يها سرویس و وضوخانه احداثـ 
  .شود نمی محسوبتراکم  جزء و بوده الزامی) زیر زمین

  .است بالمانع مساجد در کتابخانه احداثـ 
  .است بالمانعاداره فرهنگ و ارشاد اسالمی . اوقاف سازمان تایید با مساجد از فرهنگی استفاده نوع هرـ 

 مرتبط نهادهاي و متبرکه اماکن کمیسیون توسط آن احداث مقررات و ضوابط و مصلی طرح: توضیح
  .شود می تعیین
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 کاربري تغییر به مربوط ضوابط-3-8-4

 و پنج ماده کمیسیون از مجوز اخذ با فقط نقشه برروي شده مشخص مذهبی فضاهاي کاربري تغییر ـ
  .است پذیر امکان اوقاف سازمان از استعالم

هاي مشخص شده روي نقشه، تامین فضاي مذهبی در شعاع  در صورت عدم تراضی مالک در پهنه ـ
در این صورت کاربري مذهبی با . مناسب به شرط اهداء زمین یا تامین از راههاي دیگر مجاز خواهد بود

 .کاربري زمین اهدایی جابه جا خواهد شد

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط-3-8-5

و نسبت به  .شوند می گزینی مکان شهر و محالت مراکز در عملکرد مقیاس برحسب مذهبی فضاهاي ـ
  . مجوز تفکیک آن براساس اصول توافق گردد

  .شود در هر محله یک مسجد یا مرکز مذهبی در اندازه کوچک قرار گیرد توصیه میـ 
  .است بالمانع کندرو یجادا هب مشروط 2و1 درجه شریانی يها خیابان کنار در مذهبی مراکز احداث ـ

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط-3-8-6

 مراکز و انتظامی مراکز اي، منطقه و شهري يها پارك با شهر مقیاس مذهبی کاربري همجواري ـ
 مراکز کودك، پارکهاي باغات، و کشاورزي زمینهاي و مطلوب و مناسب هفتگی، هاي تجاري عالی، آموزش
 مهدکودك، اي، محله و روزانه هاي تجاري بیمارستانها، ،ها هدرمانگا فرهنگسراها، تأترها، سینماها، صنعتی،
  .است نامطلوب و نامناسب دبیرستان و راهنمایی دبستان،

 پارکهاي محله، مقیاس در شهري باز زمینهاي کاربریهاي با محله مقیاس مذهبی کاربري همجواري ـ
 واحدهاي عمومی، يها حمام مستقل، پزشکی واحدهاي اي، ناحیه و اي محله عمومی يها هکتابخان اي، محله

 هاي کاربري با و مناسب ناحیه و محله مقیاس در آموزشی فضاهاي و اي، محله تجاري هفتگی، روزانه تجاري
 تجاري درمانگاه، بیمارستان، ها، استادیوم و ورزشی زمینهاي تأسیساتی، صنعتی مراکز ناحیه، هاي پارك
  .است نامطلوب و نامناسبها  هدانشگا و بانکها اي، منطقه

 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط -3-8-7

 محالت، تمام در زیر پیشنهادي يها سرانه براساس مذهبی کاربردي يها سرانه و سطوح بینی پیش
  .است الزامی مناطق و نواحی
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  مذهبی کاربري پیشنهادي سرانه :3- 83شماره جدول
  شهر  منطقه  ناحیه  محله

1/0  1/0  1/0  06/0  

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط-3-8-8

  .است الزامی مذهبی مرکز به پیاده و سواره دسترسیتامین 
 و الزم تمهیدات ایجاد با مگر است ممنوع مساجد به 2و 1 درجه شریانی يها خیابان از مستقیم دسترسی

 .کندرو

 باز فضاهاي به مربوط مقررات و ضوابط -3-8-9

  .باشد کمتر زمین مساحت درصد 40از نباید مذهبی کاربري یکپارچه باز فضاي و حیاط وسعت
  مذهبیخالصه ضوابط کاربري : 4- 83جدول شماره

  ها سرانه
 دسترسی )مترمربع(

 ضوابط ساختمانی
  تفکیک

تقسیمات  نحوه استفاده ازاراضی )مترمربع(
حداکثر  پارکینگ کالبدي

 تعدادطبقات
  حداکثر سطح 

 )درصد(اشغال
حداکثر تراکم 

 )درصد(ساختمانی

 به وپیاده سواره دسترسی 1/0
 الزامی مذهبی مرکز
 مستقیم دسترسی .است
 شریانی خیابانهاي از

 مساجد به 2 و 1 درجه
  ایجاد با مگر است ممنوع
  .الزم تمهیدات 

 پارکینگ واحدیک 
 40 هر ازاي به

 در زیربنا مترمربع
  مساجد محوطه

2 50 100 
 حسینیه ، اي محله مساجد 500

 محله  تکایا ها، فاطمیه ها،

 ها، مقیم مساجد تکایا، 750 1/0
 ناحیه  اي ناحیه مساجد

 مساجد و جامع مساجد 2000 80 40 2 1/0
  مصلی ، بزرگ

 منطقه 

  شهر  06/0

 فرهنگی کاربري مقررات و ضوابط-3-9

   زمین زا هاستفاد موارد - 3-9-1

 مجازموارد استفاده  -1- 3-9-1

 تاریخی، و هنري ثارآ  هنمایشگا ،ها هکتابخان همچون فضاهاي احداث منظور به فوق اراضی زا هاستفاد ـ
 نوجوانان و کودکان فکري پرورش يها کانون هنري يها فعالیت با مرتبط اجتماعات سالن سینما تئاتر

 مراکز با مرتبط يها هموز جوان خانه پرورش و آموزش آموزشی يها کانون هنري آموزش يها کالس
 .است مجاز مشابه موارد و فرهنگی

  مشروطموارد استفاده  -2- 3-9-1
 اراضی داخل درمتر مربع  16 تا حداکثر فرهنگی کاربري با مرتبط تجهیزات و تاسیسات احداث -

  .است بالمانع ذیربط يها هدستگا از استعالم از پس فرهنگی
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  منوعمموارد استفاده  -3- 3-9-1
 .استفاده از این کاربري براي فعالیتهاي غیر فرهنگی و تجاري ممنوع است -

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط - 3-9-2

  قطعات اندازه حداقل -1- 3-9-2
  :ستا هشد داده نشان فرهنگی اراضی تفکیک حداقل زیر جدول در

 فرهنگی اراضی تجمیع و تفکیک نحوه :1-93 شماره جدول
  )متر مربع( حداقل مساحت زمین  رده
  750  محله
  1500  ناحیه
  2000  شهرمنطقه و 

  .استمتر مربع  2000 شهري مراکز در ومتر مربع  750محالت  سطح در کتابخانه تفکیک حداقل ـ
متر مربع  2000در حدود ) نفر 500حداقل براي (حداقل تفکیک براي سالن نمایش فیلم، تأتر و سینما  ـ
 باشد می

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط-3-9-3
  فرهنگی ضوابط احداث ساختمان در کاربري :2-93.جدول شماره

حداکثر تراکم   
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر سطح 
  )درصد(اشغال 

حداکثر ارتفاع 
فضاي باز   پارکینگ  ساختمان

  )درصد(
 50واحد پارکینگ به ازاي هر یک   طبقه 1  80  80  سینما و تئاتر

نفر استفاده  15متر مربع زیربنا یا 
  )هرکدام بیشتر باشد(کننده 

20  
سایر مراکز 
  60  طبقه 2  40  80  فرهنگی

  

 )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر-3-9-3-1

 و همکف طبقه در سرپوشیده باز فضاي. باشد می درصد 80 کاربري این در ساختمانی تراکم حداکثر ـ
 .شود نمی محسوب بنا زیر سطح جزء طبقات دیگر

 .شود نمی محسوب تراکم جزء طبقه نیم تئاتر آمفی در ـ

 زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر -3-9-3-2

 واحدهاي سایر در و درصد 80 تئاتر سالن و سینما احداث براي کاربري این در اشغال سطح حداکثر ـ
 .باشد می درصد 40 فرهنگی
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 پارکینگ تعداد حداقل-3-9-3-3

 استفاده نفر 15 یا زیربنامتر مربع  50 هر زايا هب پارکینگ واحد یک بینی پیش فرهنگی يها درکاربري ـ
 .است الزامی )باشد بیشتر که کدام هر( کننده

 .باشدمتر مربع  25 از کمتر نباید دسترسی مسیرهاي احتساب با پارکینگ واحد هر مساحت ـ

  . شود نمی محسوب تراکم جزء حال هر در و شود بینی پیش زیربنا یا محوطه در تواند می پارکینگ ـ
 تواند نمی آن اشغال سطح حداکثر شوند، طراحی روباز شکل به و محوطه درها  پارکینگ که صورتی در ـ
  .باشد زمین کلدرصد از  20 از بیش
 اشغال سطح جزء آن مساحت شود، بینی پیش مسقف صورت به محوطه در پارکینگ که صورتی در ـ

 .نمیشود محسوب تراکم جزء ولی شده محسوب

  طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات-3-9-3-3
 نمایش سالن از غیر به( اصلی فضاهاي براي مستقیم تهویه و نور تامین فرهنگی بناهاي استقرار در ـ
 .شود رعایت باید ). . .  و سمینار اتاق و اجتماعات سالن

 نشینی عقب-3-9-3-4

  .است ضروري ورودي پیش جهت متر 4 عمق به ورودي محل در نشینی عقب کاربریها این در ـ
 .است ضروري متر 4 عمق به حداقل اصلی يها خیابان بر زا  هتود نشینی عقب حوزه این در ـ

 فرهنگی کاربري به مربوط ساختمان احداث مقررات و ضوابط سایر-3-9-3-5

 .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تاییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت ـ

 بود خواهد ضوابطی و معیار برطبق کاربري این در مجاز تاسیسات حداثا هب مربوط معیارهاي و ضوابط ـ
 صورت در که شد خواهد تهیه ذیربط يها سازمان وها  هوزارتخان سایر و اسالمی ارشاد وزارت طرف زا ه ک

 و ضوابط فاقد مربوطه يها سازمان که صورتی در. بود خواهد اجرا قابل تفصیلی طرح کلیات با انطباق
  .بود خواهد مالك تفصیلی طرح ساختمانی مقررات باشند، ساختمانی مقررات
 .الزامی است... ضوابط و مقررات ویژه معلولین جسمی ـ حرکتی و همچنین تأسیسات اطفاء حریق ورعایت ـ 

 .کشی خواهد بود متر نرده 5/2متر دیوارکشی و مابقی تا ارتفاع  5/1ارتفاع  سازي بر اصلی ساختمان به دیوارـ 

  . نیست مجاز محالت سطح در اجتماعی ـ فرهنگی مراکز براي نورانی عالیم و تابلو نصبـ 
  ...و اجتماعات سالنهاي نوجوانان، و کودکان فکري پرورش مراکز و موزه، فرهنگسرا، خانه کتاب: شامل
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

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

 کاربري تغییر به مربوط ضوابط-3-9-4

 خذا هب منوط شد بحث اراضی زا ه ستفادا ه نحو ضوابط در آنچه جز به فرهنگی اراضی کاربري تغییر -
  .باشد می پنج ماده کمیسیون و اسالمی داارشفرهنگ و  سازمان از مجوز
  .متري مجاز خواهد بود 100در صورت عدم امکان تملک در پهنه، جایگزینی کاربري در شعاع  -

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط-3-9-5

 عملکرد مقیاس برمبناي و کالبدي تقسیمات قالب در فرهنگی يها کاربري گزینی مکان یا یابی مکان -
  .است پذیر امکان آنها

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط-3-9-6

 و مناسب آموزشی مراکز و هفتگی و روزانه تجاریهاي سبز، فضاهاي با فرهنگی کاربري همجواري ـ
 مراکز و ها استادیوم و ورزشی زمینهاي ،)ها بیمارستان وها  هدرمانگا( درجه درمانی کاربریهاي با و مطلوب
 .است نامطلوب و نامناسب صنعتی

 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط -3-9-7

 فرهنگی کاربري استاندارد يها سرانه :3- 93شماره جدول
  شهر  منطقه  ناحیه  محله

15/0  2/0  35/0  1  

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-9-8

 .است الزامی فرهنگی کاربریهاي تمام به سواره دسترسیـ 

 فرعی، محلی هاي خیابان طریق زا ه محل مقیاس فرهنگی کاربریهاي به دسترسی شود می توصیه ـ
 و فرعی 2 درجه شریانی و اصلی محلی خیابان طریق زا ناحیه مقیاس فرهنگی يها کاربري به دسترسی
 منوط 1 درجه شریانی و اصلی فرعی، 2 درجه شریانی معابر طریق از شهر فرهنگی هاي کاربري به دسترسی

  .گیرد انجام کندرو یجادا ه ب
 باز فضاهاي به مربوط مقررات و ضوابط - 3-9-9

 . باشد می درصد 20 کاربري این در باز فضاي حداقل ـ
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  .شود داده اختصاص درختکاري به باید باز فضاي در زمین کل درصد 10 حداقل ـ
  خالصه ضوابط کاربري فرهنگی :4- 93جدول شماره

  سرانه ها
 دسترسی )مترمربع(

 ضوابط ساختمانی
  تفکیک

 نحوه استفاده از اراضی )متر مربع( 
تقسیمات 
 پارکینگ کالبدي

  حداکثر 
تعداد 
 طبقات

حداکثر 
سطح اشغال 

 )درصد(

حداکثر تراکم 
ساختمانی 

 )درصد(

 هاي خیابان 15/0
 فرعی محلی

 به پارکینگ واحد
 50 هر ازاي

 زیربنا مترمربع
 استفاده نفر 15و

 کدام هر( کننده
  )باشد بیشتر که

در سینما و 
 1تئاتر 

طبقه در 
سایر مراکز 

 2فرهنگی 
 طبقه

در سینما و 
 80تئاتر 

درصد و در 
سایر مراکز 

 30فرهنگی 
 درصد

80 

 کتابخانه ،نکودکا کتابخانه 750
 محله  محله عمومی

2/0 
 محلی خیابانهاي

 شریانی و اصلی
 عیفر2 درجه

1500 

 سالن عمومی، کتابخانه
 سالنهاي و اجتماعات
 سینماو و تئاتر کوچک

 برگزاري محلهاي
 هنري، نمایشگاههاي
  فرهنگی کانونهاي

 ناحیه

 شریانی معابر 35/0
 فرعی، 2 درجه
 شریانی و اصلی
 به منوط 1 درجه

  کندرو ایجاد

2000 

 شامل فرهنگی مجتمع
 سینماهاي سینما،
 موزه، تئاتر، تابستانی،
 و شهري هاي کتابخانه
 نمایشگاه، اي، منطقه

 نقاشی،( هنري کارگاههاي
  ...)و موسیقی

 منطقه 

  شهر  1

  ورزشی کاربري مقررات و ضوابط -3-10
 زمین زا هاستفاد موارد-1- 3-10

 مجازموارد استفاده  -1-1- 3-10

 استخرهاي ،ها هزورخان ورزشی، سالنهايها،  استادیوم و بازي يها زمین منظوره ب اراضی این زا ه استفاد ـ
 .باشد می مجاز نه آب وابسته فضاهاي سایر و کودکان بازي فضاي سرپوشیده، و سرباز،

  مشروطموارد استفاده -1-2- 3-10
 کاربریهاي و مهمانپذیرها  هگا استراحت ها، آالچیق ،ها هگا نشینمن همچون( تفریحی عملکردهاي استقرار ـ
 در )ها هخان قهوه ،ها هچایخان کوچک، يها هفروشگا مانند( تجاري - خدماتی يها فعالیت همچنین و )مشابه
  .است بالمانعو فراشهري  شهر مقیاس در ورزشی اراضی
  .پارکینگ و توقفگاه در کاربري ورزشی مشروط به اینکه در خدمت کاربري ورزشی باشد، مجاز استاحداث  ـ

  منوعمموارد استفاده - 1-3- 3-10
 .استفاده از این پهنه براي استفاده غیر ورزشی ممنوع است ـ

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط-2- 3-10

  . باشد تفکیک زمین در این پهنه تابع نوع استفاده ورزشی و استانداردها و ضوابط خاص آن میـ 
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شته باشد، ضوابط تفیک کاربریهاي غالب هاي ورزشی که استاندارد و ضابطه خاص وجود ندا در فعالیت ـ
  .محله بر این نوع کاربري نیز حاکم خواهد بود

در صورت . آمده است )1-103(به عنوان ضابطه کلی حداقل اندازه قطعات کاربري ورزشی در جدول  ـ
  .گیرد مغایرت این ضابط با استانداردهاي ورزشی، استانداردهاي فوق مبنا قرار می

 ورزشی کاربري در قطعات اندازه حداقل  :1-103 شماره جدول
  )متر مربع(حداقل مساحت زمین براي مجموعه ورزشی   رده  نوع

  ورزشی
  750  محله
  1500  ناحیه
  3000بیش از   شهرمنطقه و 

  
 ضوابط اساس بر بنا احداث باشند، می تفکیک نصاب حد از کوچکتر که موجود ورزشی کاربریهاي در ـ

  .است بالمانع کاربري آن
  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط -3- 3-10

  ورزشی ضوابط احداث ساختمان در کاربري: 2-103.جدول شماره

حداکثر تراکم   نوع
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر سطح 
  )درصد(اشغال 

حداکثر ارتفاع 
 فضاي باز  پارکینگ  ساختمان

  )درصد(

مراکز ورزشی 
  50  50  سرپوشیده

  طبقه 1

 یک زیربنا مترمربع 75 هر ازاء به
 ازاء به یا  عمومی پارکینگ واحد
 پارکینگ یک شاغل نفر 3 هر

  )هرکدام بیشتر باشد( عمومی

50  

زمینهاي ورزشی و 
استخرهاي شناي 
  روباز و استادیوم ها

10  10  

 1 زمین مترمربع 100 هر ازاي به
 ازاء به یا عمومی پارکینگ دواح
 یک ماشاگرت گنجایش نفر 30 هر

 محوطه در پارکینگ واحد
  )هر کدام بیشتر باشد(

90  

  )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر- 3-1- 3-10
ابنیه مورد نیاز کاربریهاي ورزشی متناسب با عملکرد و نوع فعالیت ورزشی تابع استانداردها و ضوابط  ـ

  .باشد خاص می
در مواردي که استانداردهاي ورزشی در مورد ابنیه ساختمانی مسکوت باشد، به عنوان ضابطه کلی  ـ
 .شود توصیه می) 3-103 جدول(هاي زیر  تراکم

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



80 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 ورزشی کاربري در مجاز ساختمانی تراکم حداکثر :3-103 شماره جدول

حداکثر تراکم   نوع
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر تعداد 
  طبقات

  1  50  سرپوشیده مراکز ورزشی
  1  10  ها زمینهاي ورزشی و استخرهاي شناي روباز و استادیوم

  
در صورتی که ابنیه ورزشی در بافت مسکونی استقرار یافته و عملکرد محلی داشته باشد، تراکم بافت  ـ

 .تواند مبناي این کاربري قرار گیرد مسکونی می

 زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر- 3-2- 3-10

  . باشد سطح اشغال در این پهنه تابع نوع استفاده ورزشی و استانداردها و ضوابط خاص آن میـ 
هاي مسکونی تابع ضوابط  حداکثر سطح اشغال در کاربریهاي ورزشی در مقیاس محلی و در بافت ـ

  .مسکونی است
 ورزشی کاربري در مجاز اشغال سطح حداکثر :4-103 شماره جدول

  )درصد( حداکثر سطح اشغال  نوع
  50  مراکز ورزشی سرپوشیده

  10  ها زمینهاي ورزشی و استخرهاي شناي روباز و استادیوم

 اشراف و زمین در ساختمان ستقرارا هنحو -3-3- 3-10

 احجام با هماهنگی در باید می و بوده آزاد زمین قطعه دردر این کاربري  ساختمان ستقرارا ه نحوـ 
  .دساخته شو پیرامون يها کاربري
  پارکینگ تعداد حداقل-3-4- 3-10

 نفر 3 هر ازاء به یا  عمومی پارکینگ واحد یک زیربنا مترمربع 75 هر ازاء بهدر مراکز ورزشی سرپوشیده  ـ

  )هرکدام بیشتر باشد. (الزامی اشت عمومی پارکینگ یک شاغل
 واحد یک زمین عمترمرب 100هر ازاء به ها زمینهاي ورزشی و استخرهاي شناي روباز و استادیومدر ـ 

هرکدام بیشتر . (الزامی اشت عمومی پارکینگ یک گنجایش تماشاگر، نفر 30 هر ازاء به یا  عمومی پارکینگ
  )باشد
  .گردد تأمین مربوطه زمین در بایستی ورزشگاه ظرفیت مبناي بر پارکینگ جهت الزم سطح ـ
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 زیربنا جزء و بود خواهد توده زیر در یا سرپوشیده یا روباز شکل به محوطه داخل در پارکینگ بینی پیش ـ
 محسوب اشغالو زیربنا  سطح جزء باشد سرپوشیده که صورتی در اما شوند نمی محسوب ساختمانی تراکم و

  .گردد می
  .تواند به پارکینگ اختصاص یابد درصد فضاي باز می 20حداکثر  ـ

 ساختمان احداث ضوابط سایر-3-5- 3-10

 يها هرد در ورزشی ساختمانهاي و فضاها احداث براي بدنی تربیت سازمان مقررات و ضوابط رعایت -
 .است الزامی ورزشی مختلف

  .برسد شهرداري تأیید به اطراف هاي برکاربري تأثیر جهت از باید ورزشی ساختمانی وها  همحوط طرح -
  .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تاییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت -
 نظر از شوند احداث ورزشی و تفریحی فرهنگی، مختلط بصورت ورزشی کاربریهاي که صورتی در -
  .میباشند ورزشی کاربري ضوابط تابع. ..و ساختمانی تراکم اشغال، سطح
 تجاري قطعات پانسیونها، مهمانسراها،( باشند می شهر ورزشی فضاهاي به وابسته که کاربریهایی کلیه - 

 .گردد می محسوب ورزشی کاربریهاي تراکم و اشغال سطح وجز ..).و

 کاربري تغییر به مربوط ضوابط- 4- 3-10

 همان به زمینی جایگزینی و معرفی با مگر نیست پذیر مکانا هوج هیچ به ورزشی اراضی کاربري تغییر ـ
 .شود موضوع ارائه با موقعیت مناسب که به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد و دالیل فنی و کافی براي این اندازه

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط-5- 3-10

  .گیرد گزینی کاربریهاي ورزشی در قالب تقسیمات کالبدي و با تکیه بر شعاع عملکرد آنها انجام می مکانـ
  .استقرار کاربري ورزشی با عملکرد شهري و فراشهري در بر خیابانهاي فرعی درجه دو ضروري استـ-
  .اي و کوچک ترجیحاً در مرکز محالت استقرار یابد کاربریهاي ورزشی محله ـ

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط-6- 3-10

 پیاده رفوژهاي ي،ا هناحی و يا همحل يها تجاري سبز، فضاهاي با يا همحل ورزشی کاربري همجواري -
  .است نامطلوب و نامناسب تأسیسات و صنعتی فضاهاي و )بیمارستان و درمانگاه( درمانی مراکز با و مناسب
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 و نامناسب مسکونی فضاهاي و آموزشی مراکز با و فراشهري شهر ورزشی کاربریهاي جواريمه ـ
  .است نامطلوب

  .است نامطلوب و نامناسب صنعتی و بزرگ سدهاي ترمینال، و فرودگاه پایانه راه، جواريهمـ 
 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط-7- 3-10

 ورزشی کاربري استاندارد يها سرانه :5-103شماره جدول
  شهر  منطقه  ناحیه  محله

7/0  6/0  2/0  22/0  

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط - 8- 3-10

 مقیاس در محلی، خیابان طریق زا  همحل مقیاس در ورزشی کاربریهاي تمام به پیاده و سواره دسترسی
 شریانی خیابان طریق از شهر و منطقه مقیاس در و فرعی 2 درجه شریانی و اصلی محلی خیابانشهر با 

  .گیرد می انجام فرعی و 2 درجه
 باز فضاهاي به مربوط مقررات و ضوابط -9- 3-10

 باید کاربري این خالی راضیا ه بقی وابسته مستحدثات دیگر و پارکینگ محوطه ورزشی، هاي زمین جز به
 .یابند اختصاص کاري درخت و سبز فضاي به

  . درصد سطح کل زمین است 75) غیرسرپوشیده(فضاي باز شامل ورزشهاي میدانی و استخرهاي شنا  حداقلـ 
  ورزشیخالصه ضوابط کاربري  :6-103جدول شماره

سرانه ها 
 دسترسی )متر مربع(

 ضوابط ساختمانی
  تفکیک 

 )متر مربع(
  نحوه استفاده

 از اراضی 
تقسیمات 
 پارکینگ کالبدي

  حداکثر
تعداد  

 طبقات

حداکثر سطح 
 )درصد(اشغال

  حداکثر تراکم 
ساختمانی 

 )درصد(

 خیابان ازطریق 7/0
 اي محله

زمینهاي ورزشی و 
استخرهاي شناي روباز و 

 100هر ازاي بهاستادیوم 
 واحد 1 زمین مترمربع
 به یا  عمومی پارکینگ

 گنجایش نفر 30 هر ازاء
 واحد یک تماشاگر
 محوطه در پارکینگ

 بهبقیه موارد   )مراجعین(
 مترمربع 75 هر ازاء
 پارکینگ واحد یک زیربنا

 به یا  )مراجعین( عمومی
 یک شاغل نفر 3 هر ازاء

 عمومی پارکینگ

1 

زمینهاي 
ورزشی و 

استخرهاي 
شناي روباز و 

 10استادیوم ها
درصد و بقیه 

 درصد 50

زمینهاي ورزشی 
و استخرهاي 
شناي روباز و 

 10استادیوم ها
 50درصد و بقیه 

 درصد

750 

 ورزشی فضاهاي
 در( کوچک روباز

 و سبز فضاهاي کنار
  )محله پارك

 محله

6/0 
 محلی خیابان
 شریانی و اصلی
  فرعی 2 درجه

1500 

 سالنهاي( سالنها
 موارد و بیلیارد

 زمینهاي ، )مشابه
  استخر و ورزشی

 ناحیه

22/0 

 طریق از
 شریانی خیابان
 اصلی 2 درجه
 فرعی و

3000+ 

 هاي مجموعه
 بصورت ورزشی
 ها زورخانه استادیوم،

 فعالیت و ها باشگاه ،
  مشابه هاي

منطقه و 
 شهر
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 ، پارك و بوستان کودكسبز فضاي کاربري مقررات و ضوابط- 3-11

 زمین زا هاستفاد موارد -3-11-1

 مجازموارد استفاده - 3-11-1-1

 و آموز دانش پارك کودك، باغ شهر، پارك ي،ا هناحی هاي پارك ي،ا همحل يها پارك احداثدر این پهنه 
 و مسجد، چایخانهها،  فروشی کتاب، کوچک کتابخانهروباز،  تئاتر قبیل از نه آب وابسته تاسیسات و دانشجو
 . است مجاز مشابه موارد و گلخانه و کودکان تفریحی و بازي فضاهاي پارك نگهبان

  .فضاي سبز، پارك و بوستان کودك توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات مجاز است احداث ـ
 مشروطموارد استفاده - 3-11-1-2

 15 تا حداکثر باالتر ومتر مربع  500 يها زمین در روباز تفریحیـ  ورزشی عملکردهاي بینی پیش -
  .شود نمی محسوب زیربنا جزء و بوده روباز عملکردها این است بالمانع مجریان توسط زمین سطح درصد

  ممنوعموارد استفاده  -3-11-1-3
 و شهري هاي پارك در زمین کل سطح از درصد 5 از بیش مجموع با حداکثر ساختمان نوع هر احداث -

، نگهبانی پست، گلخانه هاي ساختمان .است ممنوع اي محله و اي ناحیه هاي پارك کل سطح از درصد 10
  . باشند می مستثنی امر این از آبیاري تأسیسات و عمومی توالت

 زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-11-2

 قطعات اندازه حداقل - 3-11-2-1

  حداقل اندازه قطعات در کاربري فضاي سبز: 1-113جدول شماره 
  )متر مربع(حداقل مساحت زمین  رده
  1000  محلهمرکز 

  5000  مرکز ناحیه

  ساختمان احداث  ضوابط مربوط به-3-11-3
  فضاي سبز ضوابط احداث ساختمان در کاربري :2-113جدول شماره

  پارکینگ  )درصد(حداکثر سطح اشغال    )درصد(حداکثر تراکم ساختمانی 

واحد پارکینگ به ازاي هر  1  10  10
  متر مربع 500
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 )تراکم ساختمانی(حداکثر زیربناي طبقاتی  -3-11-3-1

 . است درصد 10 کاربري این در ساختمانی تراکم حداکثر

 زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر -3-11-3-2

 . است درصد 10 کاربري این در اشغال سطح حداکثر -

 پارکینگ تعداد حداقل -3-11-3-3

 .است الزامی سبز فضاهاي وها  پارك به مجاور اصلی خیابانهاي کنار در جاپارك بینی پیش ـ

 درصد 5 حدود دیگر عبارت بهالزامی می باشد،  پارك سطح مترمربع 500 هر ازاي به پارکینگ واحد 1 ـ

 .است پارکینگ مختص پارك کل سطح

 سبز فضاي کاربري در ساختمان احداث ضوابط سایر -3-11-3-4

  .تاس الزامی بیشتر ومتر مربع  1500 وسعت با سبز فضاهاي و پارکها در بهداشتی هاي سرویس احداث ـ
  .شود مبلمان و طراحی شهرداري توسط بایستی متر مربع می 1000 باالي سبز فضاهاي ـ
 .شود داخل شهري توصیه نمی عمومی سبز فضاهاي و پارکها دور به دیوار احداث ـ

  .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تاییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت ـ
 کاربري تغییر به مربوط ضوابط-3-11-4

  .باشد می پنج ماده کمیسیون از مجوز خذا ه ب منوط سبز فضاهاي کاربري تغییر ـ
در صورت تغییر کاربري فضاي سبز به هر کاربري دیگر توسط کمیسیون ماده پنج، تامین فضاي سبز  ـ

 .متري کاربري قبلی الزامی است 100به همان میزان در شعاع حداکثر 

 گزینی نمکا یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط -3-11-5

  .است پذیر امکان آنها عملکرد مقیاس مبناي بر و کالبدي تقسیمات قالب در پارکها گزینی مکان -
 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط -3-11-6

  .است مناسب کاربریها کلیه با کاربري این همجواريـ 
  .نصب نمایند اي پنجره توانند به سمت فضاهاي سبز محله هاي مسکونی همجوار می کاربري ـ

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



85 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط -3-11-7

 محالت تمام در زیر پیشنهادي يها سرانه براساس سبز فضاي کاربردي يها سرانه و سطوح بینی پیش
 .است الزامی مناطق و نواحی

  فضاي سبز کاربري استاندارد يها سرانه :3-113شماره جدول
  شهر  منطقه  ناحیه  محله

40/1  2  6/1  47/4  

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-11-8

 طریق از اي محله پارکهاي به دسترسی شود می توصیه. است الزامی ها پارك تمام به سواره دسترسی ـ
فرعی و  2هاي شهري از طریق خیابان محلی اصلی و شریانی درجه  محلی فرعی، دسترسی به پارك هاي خیابان

  .ایجاد کندرو باشد منوط به 1و شریانی درجه  2فراشهري از طریق معابر شریانی درجه دسترسی به پارکهاي 
  فضاي سبزخالصه ضوابط کاربري  :4-113.جدول شماره

  ها  سرانه
 دسترسی )مترمربع(

  تفکیک ضوابط ساختمانی
 )متر مربع(

نحوه استفاده از 
 اراضی

تقسیمات 
حداکثر  پارکینگ کالبدي

 تعداد طبقات
حداکثرسطح 

 )درصد(اشغال
 تراکمحداکثر
 )درصد(ساختمانی

 خیابان ازطریق 4/1
 به واحدپارکینگ1  اي محله

 مترمربع 500هر ازاي
 عبارت به پارك سطح
 درصد 5 حدود دیگر

 پارك کل سطح
 پارکینگ مختص

  .است

- 10 10 

 هاي محل پارك 1000
 محله  کودك پارك و

2 
 محلی خیابان
 شریانی و اصلی
  فرعی 2 درجه

 هاي پارك 5000
 ناحیه  اي ناحیه

 خیابان طریق از 6/1
 1 درجه شریانی

  و از کندرو2و
- 

 اي، منطقه پارك
 ، شهر پارك
  جنگلی پارك

 منطقه 

  شهر 47/4

  پذیرایی ـ جهانگردي کاربري مقررات و ضوابط -3-12
 زمین زا هاستفاد موارد-3-12-1

 مجازموارد استفاده  - 3-12-1-1

 جهانگردي، يها هاردوگا ،ها هچایخان زائرسراها، ،ها هخان قهوه ها، رستوران هتلها، احداث جهت هپهن این -
 قهوه و ها رستوران مانند پهنه این يها فعالیت از بخشی. باشد می مجاز مشابه هاي فعالیت و مهمانسراها

 .کردبینی  پیش نیز تجاري يها هحوز در توان می راها  هخان
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 وارد استفاده مشروط م - 3-12-1-2

 باشد می مربوطه نهادخاص  مقررات و ضوابطاحداث هر گونه تاسیسات در این پهنه مشروط به رعایت  ـ
 .است الزامی نا هتابع يها سازمان و مذکور نهاد از مجوز اخذ اراضی، این در بنا احداث موقع درو 

 از مجزا ورودي راه بدون زیربنا کل درصد 10 حداکثر میزان به خدماتی و تجاري واحدهاي احداث ـ
 . است مجاز جهانگردي يها هاردوگا و زائرسراهاو  پذیرایی و جهانگردي يها همجموع در ساختمان بیرون

  ممنوعموارد استفاده  -3-12-1-3

  .در پهنه جهانگردي و پذیرایی ممنوع است دولتی ادارات و صنعتی يها هکارگا انواع احداث ـ
  .در پهنه جهانگردي و پذیرایی ممنوع است آموزشی و مسکونی هرگونه احداث ـ
در پهنه جهانگردي و پذیرایی ممنوع  تجاري مغازه و تجاري پاساژ هرگونه و عمده انبارهاي احداث ـ
 .است

 زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-12-2

 قطعات اندازه حداقل- 3-12-2-1

  جهانگردي و پذیرایی خدمات اراضی تفکیک نحوه  :1-123 شماره جدول
  )متر مربع(حداقل قطعه زمین تفکیکی   رده
  -  محله
  150  ناحیه
  500  شهرمنطقه و 

  

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط -3-12-3
  پذیرایی-جهانگردي ضوابط احداث ساختمان در کاربري :2-123.جدول شماره

حداکثر تراکم 
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر سطح 
  )درصد(اشغال

حداکثر ارتفاع 
  فضاي باز  پارکینگ  ساختمان

  غیر از هتل دوطبقه  50  100

در هتل، مهمانسرا و مسافرخانه به ازاي -1
متر مربع زیربنا  80تخت یا  4هر 

یک واحد ) هرکدام که بیشتر باشد(
در واحدهاي پذیرایی به ازاي -2پارکینگ

  متر زیربنا یک واحد پارکینگ 50هر 

فضاي باز 
 30نباید از 

درصد قطعه 
زمین کمتر 
  باشد

   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



87 
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 )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر-3-12-3-1

  . است درصد 100 کاربري این در ساختمانی تراکم حداکثر -
 .شود می تعیین پنج ماده کمیسیون توسطها  هتل ساختمانی تراکم -

 گردشگري کاربري در مجاز ساختمانی تراکم حداکثر  :3-123 شماره جدول
  حداکثر تعداد طبقات مجاز  )درصد(حداکثر تراکم مجاز

  طبقه 2غیر از هتل   100

 ساختمان ارتفاع حداکثر-3-12-3-2

ارتفاع فوق در ابنیه باستانی و زیارتی تابع . شود توصیه می متر 6/3 تا 3 بین بنا طبقات شدهتمام  ارتفاع ـ
  .ضوابط خاص خواهد بود

در صورت قرار گرفتن کاربري جهانگردي و پذیرایی در بافت مسکونی اختالف ارتفاع احتمالی بین این  ـ
  .دو نوع کاربري با تدابیر طراحی باید حل شود

 زمین در ساختمان اشغال سطح ثرحداک-3-12-3-3

  . است درصد 50 کاربري این در اشغال سطح حداکثر ـ
 اشراف و زمین در ساختمان ستقرارا هنحو-3-12-3-4

 واحدهاي به که باشد يا هگون به باید مجاور پالك لبه در بنا، احداث مجاز سطح دوم، و اول طبقات در ـ
  .باشد نداشته اشراف مجاور

 پارکینگ تعداد حداقل- 3-12-3-5

 مسافرخانه و مهمانسرا هتل، زیربنايمتر مربع  80 یا تخت 4 هر زايا هب پارکینگ واحد یک تأمین ـ
 .است ضروري )باشد بیشتر که هرکدام(

 .است الزامی پذیرایی واحد زیربنايمتر مربع  50 هر زايا هب پارکینگ واحد یک تأمین ـ

 طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات- 3-12-3-6

 فضاهاي و اقامت اتاقهاي براي مستقیم تهویه و نور از گیري بهره جهت مناسب راهکاربینی  پیش ـ
 از نباید آن ابعاد محصور، باز فضاي یا پاسیو داخلی، حیاط زا هاستفاد صورت در. است ضروري پرتردد و اداري

  .شود می محسوب زیربنا جزء آن سطح صورت این غیر در باشد، کمتر متر 6
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 پذیرایی-گردشگري کاربري در ساختمان احداث ضوابط سایر -3-12-3-7

 ، صنایع دستی وفرهنگی میراث سازمان و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت مقررات و ضوابط رعایت ـ
 .است الزامی پذیرائی و جهانگردي ساختمانهاي تمامی احداث در گردشگري

 .است ضروري جهانگردي و پذیرایی عملکرد احداث در بهداشت اداره ضوابط رعایت ـ

 .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تأییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت ـ

 کاربري تغییر به مربوط ضوابط-3-12-4

 از مجوز خذا ه ب منوط مربوط دستگاه پیشنهاد از پس جهانگردي و پذیرایی مراکز کاربري تغییر ـ
  .باشد می پنج ماده کمیسیون

تغییر کاربري مراکز پذیرایی و جهانگردي با عملکرد محلی به کاربري تجاري همان سطح با توافق  ـ
 .شهرداري و اخذ مجوز از سازمانهاي مرتبط بالمانع است

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط -3-12-5

 آنها عملکرد مقیاس مبناي بر و کالبدي تقسیمات قالب در جهانگردي و پذیرایی مراکز گزینی مکان ـ
  .است پذیر امکان

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط -3-12-6

 سبز، فضاهاي و پارکها شهري، اي منطقه تجاري مراکز با جهانگردي و پذیرایی کاربریهاي همجواري ـ
 صنعتی، خدمات و کاربریها با و مناسب گردشگري مناطق اصلی، و فرعی 2 درجه شریانی خیابانهاي
 .است نامناسب کارگاهی

 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط - 3-12-7

 تمام در زیر پیشنهادي يها سرانه اساس بر جهانگردي و پذیرایی کاربردي يها سرانه و سطوح بینی پیش
  .است الزامی مناطق و نواحی

 گردشگري کاربري در استاندارد يها سرانه  :4-123 شماره جدول
  منطقه و شهر  ناحیه  محله
  15/0  10/0  ــ
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 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-12-8

 مراکز به دسترسی فرعی، محلی يها خیابان طریق از اي محله جهانگردي و پذیرایی مراکز به دسترسی -
 مراکز به دسترسی و فرعی 2 درجه شریانی و اصلی محلی خیابان طریق از يشهر جهانگردي و پذیرایی
 )کندرو یجادا هب منوط( 1 درجه شریانی و 2 درجه شریانی معابر طریق از شهريفرا جهانگردي و پذیرایی

  .باشد می
  باز فضاهاي به مربوط مقررات و ضوابط -3-12-9

  .باشد کمتر زمین قطعه سطح درصد 30 از نباید یکپارچه بصورت حیاط وسعت حداقل -
  پذیرایی- جهانگرديخالصه ضوابط کاربري  :5-123جدول شماره

سرانه ها 
 )متر مربع(

 دسترسی

 ضوابط ساختمانی
  تفکیک

 )متر مربع(
نحوه استفاده از 

 اراضی
تقسیمات 
 پارکینگ کالبدي

حداکثر 
تعداد 
 طبقات

حداکثر 
سطح اشغال 

 )درصد(

حداکثر تراکم 
ساختمانی 

 )درصد(

- 
 و سواره دسترسی
 تمام به پیاده

 و حمل کاربریهاي
 از ها انبار و نقل
 هاي خیابان طریق

 و اصلی محلی
 2 درجه شریانی
  .گیرد می انجام

 واحدپارکینگ یک تأمین
 80یا تخت 4هر ازاي به

 هتل، زیربناي مترمربع
 مسافرخانه و مهمانسرا

 )باشد بیشتر که هرکدام(
 یک تأمین .است ضروري
 هر ازاي به پارکینگ واحد

 زیربناي مترمربع 50
 پذیرایی سایرواحدهاي
  .است الزامی

طبقه به  2
 غیر از هتل

50 100 

 محله  - 50

1/0 150 

 هاي رستوران
 خانه، قهوه کوچک،
 موارد و چایخانه

  مشابه

 ناحیه

15/0 500 

 بزرگ رستورانهاي
 ، مسافرخانه و ،هتل

 ، مهمانسراها
  تاالر پانسیونها،

منطقه و 
 شهر

  انتظامی کاربري مقررات و ضوابط-3-13
  زمین زا هاستفاد موارد -3-13-1

  مجازموارد استفاده -3-13-1-1
 انتظامی، نیروي ستاد( آن اداري ستادي مراکز و انتظامی مراکز احداث منظور به اراضی این -

 . ستا هشد بینی پیش )مشابه موارد و بسیج کالنتري،پایگاه

  موارد استفاده مشروط-3-13-1-2
مراکز انتظامی در بافت مسکونی مشروط به تمهید اقدامات الزم براي ایمنی بافتهاي پیوسته احداث  -

 .خواهد بود
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 ممنوعموارد استفاده  -3-13-1-2

 .است مجاز غیر حوزه این اراضی در نظامی آموزش مراکز و پادگانها بینی پیش -

 زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-13-2

 قطعات اندازه حداقل-3-13-2-1

 انتظامی اراضی تفکیک نحوه  :1-133 شماره جدول
  )متر مربع(حداقل تفکیک   رده
  500   و ناحیه  محله

  2000  شهرمنطقه و 

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط - 3-13-3
  انتظامی ضوابط احداث ساختمان در کاربري. :2-133جدول شماره

حداکثر تراکم 
  )درصد(ساختمانی 

حداکثر سطح اشغال 
  )درصد(

حداکثر ارتفاع 
  پارکینگ  ساختمان

  محله
100  

به ازاي هر واحد   100
متر  50اداري یا هر 
هر کدام (مربع زیربنا 

یک ) که بیشتر باشد
  واحد پارکینگ

  50  ناحیه

  40  120  شهرمنطقه و 

 )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر-1- 3-13-3

  . باشد می درصد120 شهر سطح در و درصد100 ناحیه و محله سطح در ساختمانی تراکم حداکثر -
 اشغال سطح میزان حداکثر -2- 3-13-3

 40 شهر سطح در و درصد 50 ناحیه سطح در درصد، 100 محله سطح در اشغال سطح میزان حداکثر -
 . باشد می درصد

 پارکینگ تعداد حداقل -3- 3-13-3

 پارکینگ واحد دو تأمین ،)باشد بیشتر که کدام هر( زیربنامتر مربع  50 هر یا اداري واحد هر زايا هب -
 صورت به تواند می پارکینگ امنیتی مناطق درو  گردد تأمین نظر مورد زمین محدوده در باید و است ضروري
  .شود ساخته جداگانه
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  ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط -3-13-4

 يها سالن وها  استادیوم فرهنگسراها، سینماها، مانند عمومی کاربریهاي با کاربري این همجواري ـ
 يها تجاري و شهري تجهیزات و تأسیسات مسکونی، فضاهاي با و مطلوب بزرگ تجاري مراکز ورزشی،

  .باشد می نامناسب يها محل
 ها هسران به مربوط مقررات و ضوابط -3-13-5

 .ستا هشد گرفته نظر در اداري با کاربري ینا هسران ـ

  انتظامیخالصه ضوابط کاربري  :3-133.شمارهجدول 

سرانه ها 
 )مترمربع(

تفکیک  ضوابط ساختمانی
 )مترمربع(

نحوه استفاده از 
 اراضی

تقسیمات 
حداکثر تعداد  پارکینگ کالبدي

 طبقات
حداکثر سطح 

 )درصد(اشغال 
  حداکثر تراکم

 )درصد(ساختمانی  

 این سرانه
 با کاربري

 نظر در اداري
 شده گرفته

  است

 مترمربع 50 هر یا اداري واحد هر ازاي به
 دو تأمین) باشد بیشتر که کدام هر( زیربنا
 در باید و است ضروري پارکینگ واحد

 در گردد تأمین نظر مورد زمین محدوده
 به تواند می پارکینگ امنیتی مناطق

  شود ساخته جداگانه صورت

1 100 100 
500 

 و انتظامی مراکز
 اداري ستادي مراکز
 نیروي ستاد( آن

 کالنتري، انتظامی،
 و بسیج پایگاه
  )مشابه موارد

 محله

 ناحیه 100 50 2

منطقه و  2000 120 40 3
 شهر

 انبارها و نقل و حملپایانه،  کاربري مقررات و ضوابط -3-14

 زمین زا  هاستفاد موارد -3-14-1

  مجازموارد استفاده  -3-14-1-1
 غیر و خطرناك غیر مواد انبار باراندازها مسافر و ترمینال گاراژها، احداث منظور به فوق اراضی زا هاستفاد ـ

 .است مجاز مشابه موارد و سرویس تاکسی دفاتر عمومی پارکینگهاي و سیلوها زا، اشتعال

  موارد استفاده مشروط -3-14-1-2
 راه بدون زمین کل درصد 5 مساحت به حداکثر نیاز تناسب به خدماتی و تجاري واحدهاي احداث ـ

  .است بالمانع ،مجموعه داخل به خدمات رائها هب منوط محوطه، بیرون از مجزا ورودي
 موارد استفاده ممنوع -3-14-1-3

 و شهر محدوده داخل در سموم انبار و شیمیایی مواد زا، اشتعال مواد: مانند خطرناك مواد انبار احداث ـ
 .است ممنوع آن حریم
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  زمین تفکیک به مربوط ضوابط -3-14-2

 قطعات اندازه حداقل -3-14-2-1

 حداقل اندازه قطعات در کاربري حمل و نقل و انبار :1-143جدول شماره 
  )متر مربع(حداقل مساحت قطعه   رده
  500  ناحیه
  1000  شهرمنطقه و 

  .ستا هشد محسوب معابر شبکه جزو بوس مینی و توبوسا هایستگا:توضیح
 .است مجاز زمین قطعه یک در کاربري این عملکردهاي تجمیع -

   قطعات تناسب و ابعاد -3-14-2-2
 .گردد می تعیین متر 20برابر تفکیکی عرض حداقل -

 ها دسترسی نحوه -3-14-2-3

 .گردد می تعیین متر 12 پارکینگ کاربري به دسترسی گذر عرض حداقل -

 .گردد می تعیین متر 16 حوزه این عملکردهاي مابقی به دسترسی گذر عرض حداقل -

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط -3-14-3
  حمل و نقل و انبار ضوابط احداث ساختمان در کاربري :2-143جدول شماره

  
حداکثر تراکم 

ساختمانی 
  )درصد(

حداکثر ارتفاع   )درصد(حداکثر سطح اشغال 
  پارکینگ  )متر(ساختمان 

  5  5  توده هاي ساختمانی پارکینگ عمومی

8  

ازاي هر به 
متر  200

مربع زمین 
یک واحد 
  پارکینگ

  25  50  توده هاي ساختمانی پایانه حمل و نقل

  50  50  انبار

  

  )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر -3-14-3-1
 حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در کاربري حمل و نقل و انبار: 3-143جدول شماره 

  )درصد(حداکثر تراکم ساختمانی مجاز   نوع
  5  هاي ساختمانی پارکینگ عمومی توده
  50  هاي ساختمانی پایانه حمل و نقل توده

  50  انبار
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  اشغال سطح میزان حداکثر -3-14-3-2
 حداکثر سطح اشغال مجاز در کاربري حمل و نقل و انبار :4-143جدول شماره 

  )درصد(حداکثر سطح اشغال   نوع
  5  هاي ساختمانی پارکینگ عمومی توده
  25  هاي ساختمانی پایانه حمل و نقل توده

  50  انبار

  ساختمان ارتفاع حداکثر - 3-14-3-3
 .باشد می متر 8 ساختمان مجاز ارتفاع حداکثر -

 اشراف و زمین در ساختمان ستقرارا ه نحو -3-14-3-4

  .باشد داشته فاصلهمجاور  ملک حدود از متر 6 حداقل بایدابنیه ساختمانی و توده  -
 .متر در عملکردهاي شهري و فراشهري ضروري است سانتی 50نوار سبز جداکننده حداقل به عرض  ایجاد -

  پارکینگ تعداد حداقل -3-14-3-5

براي کارکنان و ( پارکینگ واحد یک تأمین انبارها و نقل و حمل حوزه زمینمتر مربع  200 هر زايا هب -
 .است ضروريعمومی مستقل از محل پارکهاي وسایط نقلیه ) مراجعان

  طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات -3-14-3-6

 .شودبینی  پیش باید فعالیتی فضاهاي در مستقیم نور و تهویه تأمین ـ

  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط سایر -3-14-3-7

 .برسد شهرداري تأیید به باید نقل و حمل پایانه طرح -

 .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تأییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت -

 کاربري تغییر به مربوط ضوابط -3-14-4

متري  100اي در صورت جایگزینی با همان کاربري در شعاع حداکثر  تغییر کاربري عملکردهاي محله ـ
کاربري در این صورت کاربري کسري کاربري جایگزین شده از محل . پذیر است مکان تعریف شده امکان

  .شود حمل و نقل تامین می
 و مناسب توجیهی طرح رائها  هب منوطبا سطح عملکرد شهري و فراشهري  اراضی این کاربري تغییر ـ

  .باشد می پنج ماده کمیسیون تصویب
   

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



94 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط - 3-14-5

 بین مسافربري يها آژانس. است پذیر امکان کالبدي تقسیمات قالب درها  فعالیت این گزینی مکان ـ
  .شوند گزینی مکان ها ترمینال داخل در باید شهري

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط - 3-14-6

 و مناسب نشانی مراکزآتش و شهري باز زمینهاي با هاي شهري و فراشهري ترمینال پایانه رياهمجو ـ
 .است نامطلوب و نامناسب مذهبی و آموزشی مسکونی، مناطق پارکها، با و مطلوب

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -3-14-7

 و اصلی محلی يها خیابان طریق ازها  انبار و نقل و حمل کاربریهاي تمام به پیاده و سواره دسترسی ـ
  .گیرد می انجام 2 درجه شریانی

 .گردد می تعیینمتر مربع  12 پارکینگ کاربري به دسترسی گذر عرض حداقل ـ

  .گردد می تعیین متر 16 حوزه این عملکردهاي مابقی به دسترسی گذر عرض حداقل ـ
 ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط -3-14-8

 تمام در زیر پیشنهادي يها سرانه براساس انبارها و نقل و حمل کاربردي يها وسرانه سطوح بینی پیش
 .است الزامی مناطق و نواحی محالت،

 انبار و نقل و حمل کاربري در استاندارد يها سرانه :5-143شماره جدول
  شهر  منطقه  ناحیه  محله

1/0  1/0  6/0  46/0  

  

 باز فضاهاي به مربوط مقررات و ضوابط -3-14-9

  .شود گرفته نظر در سبز فضاي براي باید باز فضاي از درصد 50 حداقل
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  و نقل و انبارها حملخالصه ضوابط کاربري  :6-143.جدول شماره

  سرانه ها 
 دسترسی )متر مربع(

 ضوابط ساختمانی
  تفکیک 

 )متر مربع(
نحوه استفاده از 

 اراضی
تقسیمات 
 حداکثرتعداد طبقات پارکینگ کالبدي

حداکثر سطح 
اشغال 

 )درصد(

حداکثر تراکم ساختمانی 
 )درصد(

1/0 

 از
ریق

ط
 

بان
خیا

 ي ها 
حلی

م
 

عی
فر

  

 به
زاي

ا
هر 

200
 

ربع
ترم

م
 

مین
ز

 
وزه

ح
 

مل
ح

 و 
قل

ن
 و 

رها
انبا

 
مین

تأ
 

 یک
احد

و
 

نگ
رکی

پا
 

ري
ضرو

 
ست

ا
.  

1 5 5 
توده هاي 
ساختمانی 

 پارکینگ عمومی

500 

نگ
رکی

پا
 

حل
م

 
اي،

ه
 

گاه
یست

ا
 

وس
اتوب

 و 
ینی

م
 

وس
ب

  

 محله
2 25 50 

توده هاي 
ساختمانی پایانه 

 حمل و نقل

 انبار 50 50 1

 پارکینگ طبقاتی 300 100 3

1/0 

 از
ریق

ط
 

بان
خیا

 
حلی

م
 

صلی
ا

 و 
انی

شری
 

رجه
د

 2 
عی

فر
  

گ
رکین

پا
 

حیه
نا

 
 اي،

گاه
یست

ا
 

وس
اتوب

 
 و

ینی
م

 
وس

ب
  

 ناحیه

6/0 

 از
ریق

ط
 

عابر
م

 
انی

شری
 

رجه
د

 و 2 
انی

شری
 

رجه
د

 1 
وط

من
 به 

جاد
ای

 
درو

کن
 

1000 

نگ
رکی

پا
 

طق
من

 
اي،

ه
 

یانه
پا

 
ري

افرب
مس

 )
ص

صو
بخ

 
نال

رمی
ت

 
ینی

م
 

س
بو

(، 
یانه

پا
 

 هاي
ري

بارب
 ، 

ستگا
ای

 
هاي

ه
 

صلی
ا

 
وس

اتوب
 و 

ینی
م

 
س،

بو
 

زها
راندا

با
 و 

وارد
م

 
شابه

م
  

 منطقه 

  شهر 46/0
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  کارگاهی ـ صنعتی کاربري مقررات و ضوابط - 3-15
 . مجاز استپهنه اي در حریم  دنديکارگاهی شهر  - استقرار کاربري صنعتی

  اراضی زا هستفادا هنحو -1- 3-15

  مجازموارد استفاده  -1-1- 3-15
  . باشد در این پهنه مجاز می )الف(صنعتی گروه  يها هکارگا احداث -

  موارد استفاده مشروط -1-2- 3-15
استقرار هر نوع کارگاه صنعتی مشروط به استعالم از سازمان محیط زیست و تائید آالینده نبودن آن از  -

  .باشد سوي این سازمان می
 تناسب به ورزشی و درمانی بهداشتی، آموزشی تجاري، خدمات هاي کارگاهی استقرار مجموعهدر  ـ

  .مجاز است آنسطوح 
  موارد استفاده ممنوع - 1-3- 3-15

هیات وزیران در ارتباط با ضوابط و معیارهاي  2/5/84باید منطبق بر مفاد مصوبه جلسه نوع کارگاهها 
  . استقرار صنایع در محدوده شهر ها  و حرایم آن رعایت گردد

  زمین تفکیک به مربوط ضوابط -2- 3-15

 قطعات اندازه حداقل -2-1- 3-15

  کارگاهی-اندازه قطعات در کاربري صنعتیحداقل : 1-153جدول شماره 
  )متر مربع(حداقل مساحت  رده  نوع

  200  ناحیه  هاي تعمیراتی و خدماتی تعمیرگاه
  500  شهر

  1000  فراشهر  هاي مجاز خودرو تعمیرگاه
  .باشد متر مربع مجاز می 50تفکیک واحدهاي صنعتی و کارگاهی به صورت مشاعی و اعیانی حداقل : توضیح

 قطعات تناسب و ابعاد-2-2- 3-15

  .باشد می متر 12 با عملکرد شهري یهکارگاقطعه زمین در پهنه  بعد یک حداقل ـ
 .باشد ابعاد و اندازه قطعات در پهنه کارگاهی با عملکرد محلی همانند کاربري تجاري در بافت می ـ
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  ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط-3- 3-15
  کارگاهی- صنعتی ضوابط احداث ساختمان در کاربري :2-153.جدول شماره

حداکثر تراکم 
  )درصد(ساختمانی  

حداکثر سطح 
  )درصد(اشغال 

  حداقل ارتفاع
  فضاي باز  پارکینگ  )متر(ساختمان  

40  40  5/3  

متر مربع  100به ازاي هر 
متر زیربناي کارگاه  50زمین یا 

یک ) هرکدام بیشتر باشد(
  واحد پارکینگ

60  

 )ساختمانی تراکم( طبقاتی زیربناي حداکثر- 3-1- 3-15

 . باشد می طبقه 1 نیز طبقات تعداد حداکثر و درصد 40 کاربري این در مجاز ساختمانی تراکم حداکثرـ 

 زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر- 3-2- 3-15

 . باشد می درصد 40پهنه  این در زمین در ساختمان اشغال سطح حداکثر ـ

 ساختمان ارتفاع حداکثر-3-3- 3-15

 . باشد متر می 5/3ي تعمیرگاهی در عملکرد محلی فضاها مفید ارتفاعحداقل  ـ

 . باشد کمتر متر 8/4 از نباید خودرو يها هتعمیرگا همکف طبقه در مفید ارتفاع حداقل ـ

 حیاط ابعاد حداقل -3-4- 3-15

 .باشد کمتر زمین قطعه مساحت درصد 40 از نباید یکپارچه صورت به حیاط وسعت ـ

 :پارکینگ تعداد حداقل-3-5- 3-15

 یک تأمین ،)باشد بیشتر کدام هر( کارگاه زیربنايمتر مربع  50 هر یا زمینمتر مربع  100 هر زايا هب ـ
  .است ضروري مستقل یا محوطه در خصوصی پارکینگ

 مجزا ورودي داراي والًا  هینکا هب مشروط است بالمانع کارگاهی يها سالن داخل در پارکینگ احداث ـ
 .باشد داشته تطابق پارکینگ احداث ضوابط با ثانیاً باشد،

 طبیعی تهویه و نورگیري به مربوط مقررات-3-6- 3-15

 .شود رعایت باید تولیدي و کارگاهی فضاهاي براي مستقیم تهویه و نور تأمین ـ

 کارگاهی -صنعتی کاربري در ساختمان احداث ضوابط سایر-3-7- 3-15

 .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تأیید اخذ و ایمنی موارد رعایت ـ
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 اداري، جهت) درصد 30 اکثر حد( اشغال سطح از بخشی در )سالن داخل بالکن( ولا  هطبق احداث ـ
 .شود می محسوب مازاد تراکم و است بالمانع سرایداري یا استراحت

 حد نصاب تفکیک هستند در صورت تأیید سازمان حفاظت کارگاهی و صنعتی موجود که زیر واحدهاي ـ
 :شود می محیط زیست در داخل محدوده شهري باقی مانده و در زمان نوسازي بر اساس موارد زیر احداث بنا

 تراکم درصد 100 و اشغال سطح درصد 100 بامتر مربع  50 قطعات تاـ 

 تراکم درصد 70 و اشغال سطح درصد 70 بامتر مربع  )100-50( قطعاتـ 

  تراکم درصد 50 و اشغال سطح درصد 50 بامتر مربع ) 200-100( قطعاتـ 
 تراکم درصد 40 و اشغال سطح درصد 40 با مترمربع 200 باالي قطعاتـ 

  کاربري تغییر به مربوط ضوابط- 4- 3-15

تغییر کاربري کارگاهی در محالت به کاربري تجاري مشروط به اینکه سرانه کاربري تجاري تامین  ـ
  .نشده باشد، بالمانع است

متري با بررسی شهرداري و  100هاي تجاري و کارگاهی در شعاع  جایگزینی و جا به جایی پهنه ـ
  .پذیر است تصویب شوراي شهر امکان

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط-5- 3-15

همانطور که ذکر گردید در پهنه مشخص گردیده در نقشه حریم شهر ها  فعالیت این گزینی مکان ـ
 .امکانپذیر می باشد که البته اخذ مجوز از سازمان محیط زیست نیز الزامی است

 معیارهاي با ارتباط در وزیران هیأت 8/5/1384 مورخه مصوبه رعایتها  هکارگا و صنایع احداث در ـ
 .است الزامی شهرها حریم و محدوده در صنایع استقرار

 ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط-6- 3-15

 فضاي کاربریهاي با و نامناسب مسکونی و درمانی آموزشی، کاربریهاي با صنایع وها  هکارگا همجواري -
 .باشد می مناسب اصلی ارتباطی يها هشبک و شهري تجهیزات و تأسیسات سبز،

 باز فضاهاي به مربوط مقررات و ضوابط- 7- 3-15

 و سبز فضاي ایجاد منظور به باید) درصد از حیاط 50( زمین کل مساحت از درصد 20 حداقل -
  .شود گرفته نظر در درختکاري
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  کارگاهی- صنعتی خالصه ضوابط کاربري. :3-153جدول شماره

  

 شهري تجهیزات و تأسیسات کاربري مقررات و ضوابط- 3-16

  زمین زا  هاستفاد موارد -1- 3-16

  مجازموارد استفاده  -1-1- 3-16
 رسانی، برقنشانی،  آتش برسانی،آ هب مربوط تأسیسات شامل شهريو تجهیزات  تأسیساتاحداث  ـ

در این  ...و آوري و انتقال زباله ، جمعفاضالب دفعآوري و  جمع گازرسانی،آوري،  اطالعات و فن مخابرات،
 .باشد می پهنه مجاز

  شروطمموارد استفاده  -1-2- 3-16
  .است الزم رسانی و گازرسانی مشروط تامین ایمنی احداث تجهیزات سوخت ـ
محیطی و بهداشتی در این  آوري، دپو و انتقال زباله مشروط به رعایت ضوابط زیست احداث مراکز جمع ـ

  .پهنه مجاز است
 رعایت به مشروط محالت تمامی در محله زیر و محله مقیاس در شهري تجهیزات و تأسیسات احداث ـ
  .است بالمانعها  همجواري اصول

   

 ضوابط ساختمانی
  تفکیک

 )متر مربع( 
 استفاده از اراضینحوه 

تقسیمات 
 کالبدي

 پارکینگ
حداکثر 
تعداد 
 طبقات

حداکثر سطح 
اشغال 

 )درصد(

  حداکثر تراکم 
     )درصد(ساختمانی 

 مترمربع 50 هر یا واحد هر براي
 تأمین مزاحم، غیر کارگاه زیربنا
 .است ضروري پارکینگ  یک

 عمل مالك باشد بیشتر کدام هر(
 است

1 30 30 

200 

 ، کوچک نجاري کارگاهاي
 انواع ، اتومبیل کوچک کارگاههاي

 کوچک، تعمیراتی هاي کارگاه
 لوستر و الکترونیکی لوازم تعمیرگاه

 لوازم تعمیراتی هاي کارگاه ، سازي
  مشابه موارد و منزل

 ناحیه

 پیش مترمربع زمین 100 هر براي
 براي پارکینگ واحد یک بینی

 بصورت یا محوطه در مراجعین
 اشغال سطح از بخشی در مستقل

  است الزامی

و براي  500
تعمیرگاههاي 
مجاز خودرو 

 1000حداقل 
 مترمربع

 از برخی ز مجا تعمیرگاههاي
بر  مجاز هاي کارگاه ، خودروها

هیئت  2/5/84اساس مصوبه 
پس از استعالم از سازمان (وزیران 

  )محیط زیست

منطقه و 
 شهر
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  منوعمموارد استفاده  - 1-3- 3-16
و گورستانهاي موجود  ستامحدوده شهر ممنوع داخل در  کشتارگاه و غسالخانه و گورستان احداث ـ

 . داخل محدوده نیز باید به فضاي سبز تبدیل گردند

 : زمین تفکیک به مربوط ضوابط-2- 3-16

  :حداقل اندازه قطعات -2-1- 3-16
 حداقل اندازه قطعات در کاربري تاسیسات و تجهیزات: 1-163جدول شماره 

  )متر مربع(حداقل تفکیک  نوع

  مراکز جمع آوري زباله
  50  محله
  100  ناحیه

  200  منطقه و شهر
  به صورت منفرد CNGپمپ بنزین و 

  فراشهر
1000  

  1500  به صورت هردو با هم CNGپمپ بنزین و 
  1000  مراکز آتش نشانی

 ساختمان حداثا هب مربوط ضوابط-3- 3-16

 . ستا  همربوط سازمان مقررات و ضوابط تابع ساختمانها این تراکم و اشغال سطح ابعاد، ـ

  حداقل تعداد پارکینگ- 3-1- 3-16
 ضوابط تابع آن حداثا هنحو و. است ضروري پارکینگ واحد یک تأمین زیربنا،متر مربع  75 هر زايا هب ـ
 .باشد می تابعه نهاد فنی

 پارکینگ سطوح از غیر به ...)و بوس مینی اتوبوس،( کارکنان نقل و حمل وسائل براي نیاز مورد فضاي ـ
 .شود تأمین پالك داخل در و محاسبه متناسب صورت به باید و است

 نورگیري و تهویه طبیعیمقررات مربوط به - 3-2- 3-16

  .شود تأمین باید پرتردد فضاهاي و اتاق در مستقیم تهویه و نور از گیري بهره امکانات ـ
 حداث ساختمان در کاربري تاسیسات و تجهیزاتا هسایر ضوابط مربوط ب-3-3- 3-16

 فنی دستورالعملهاي و خاص ضوابط از شهري تجهیزات و تأسیسات به مربوط ساختمانهاي احداث ـ
  .برسد شهرداري تأیید به باید بافت با هماهنگی و شهري منظر جنبه از اما نماید، می تبعیت مربوط
 .است الزم بنا احداث براي نشانی آتش سازمان تأییدیه اخذ و ایمنی موارد رعایت ـ
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 مناسب تهویه با )مردانه و زنانه( بهداشتی سرویس زوج یک حداقل باید زیربنامتر مربع  200 هر زايا هب ـ
 .شود تأمین

 کاربري تغییر به مربوط ضوابط- 4- 3-16

 گاز و نفت توزیع مراکز وCNG بنزین، پمپ جمله از شهري تجهیزات و تاسیسات اراضی کاربري تغییر ـ
 جایگزین و نفتی يها هفراورد پخش ملی شرکت از استعالم و هماهنگی با اضطرار صورت در و است ممنوع
  .گیرد می انجام نظر مورد اراضی کردن

 گزینی مکان یا یابی مکان به مربوط مقررات و ضوابط-5- 3-16

  .باشد می مربوط نهاد ضوابط تابعها  کاربري این گزینی مکان ـ
و با در  شهر حریم در و محدوده از خارج در زباله دفن محل و گورستان خانه، تصفیه کشتارگاه، زندان،ـ 

آبها در نقشه حریم  هایی همچون توپوگرافی زمین، جهت وزش باد و جریان روان نظر گرفتن شاخص
  .یابی است مشخص شده و مستلزم مطالعات تفصیلی مکان

 :ها همجواري به مربوط مقررات و ضوابط-6- 3-16

 سریع سواره یرهايمس و نشانی مراکزآتش ،شهري و فراشهري پارکهاي با بآ هذخیر مراکز همجواريـ 
 انتظامی، و اداري درمانی، بهداشتی، مذهبی، آموزشی، تجاري، مسکونی، هاي کاربري با و مطلوب و مناسب

 .است نامطلوب و نامناسب محلهاي سواره و پیاده مسیرهاي ورزشی، و فرهنگی

 و باال تراکم با مسکونی منطقه گاز، و نفت نتقالا همحوط نشانی، آتش مراکز با بنزین پمپ همجواريـ 
 و بهداشتی مذهبی، آموزشی، تجاري، مسکونی، و پارکها با و مطلوب و مناسب سریع سواره مسیرهاي

 .است نامطلوب و نامناسب سواره و پیاده مسیرهاي ورزشی، و فرهنگی انتظامی، و اداري درمانی،

 سایر با و مطلوب و مناسب بنزین پمپ و نشانی مراکزآتش با گاز و نفت نتقالا همحوط همجواري ـ
 .است نامطلوب و نامناسب کاربریها

 مراکز بیمارستانها، ،ها هدرمانگاها،  ترمینال وها  هفرودگا ،ها هپایان ،ها پارك با نشانی آتش مراکز همجواري ـ
 و مناسب سریع سواره مسیرهاي و گاز و نفت نتقالا همحوط بنزین، پمپ ب،ا هذخیر مراکز انتظامی، و اداري

 عمومی، يها هکتابخان نوجوانان، و کودکان ورزشی زمینهاي محله، مقیاس آموزشی مراکز با و مطلوب
 .است نامطلوب و نامناسب کند محلهاي سواره مسیرهاي و کودك پارکهاي
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 بینی پیش منظور به مرتبط نهادهاي از شهري تجهیزات و تأسیسات به مربوط حرایم استعالم: 1 توضیح
 .است الزامی همجواریها

 کننده تأئید مرجع توسط شهري تجهیزات و تأسیسات استقرار در شهري منظر به توجه: 2 توضیح
 .است الزامی )شهرداري(

 ها دسترسی به مربوط مقررات و ضوابط -7- 3-16

 اي محله يها فعالیت به دسترسی. است متفاوت آنها عملکرد مقیاس برحسبها  الیتعف ینا  هب دسترسی -
 شریانی و اصلی محلی خیابان طریق از يشهر يها فعالیت به دسترسی فرعی، محلی يها خیابان طریق از

 منوط( 1 درجه شریانی و 2 درجه شریانی معابر طریق از شهريفرا يها فعالیت به دسترسی و فرعی 2 درجه
 .باشد می )کندرو یجادا هب

  :ها سرانه به مربوط مقررات و ضوابط- 8- 3-16

 زیر پیشنهادي يها سرانه براساس شهري تجهیزات و تاسیسات کاربردي يها سرانه و سطوح بینی پیش
 .است الزامی مناطق و نواحی محالت، تمام در

 تجهیزات و تاسیسات کاربري در استاندارد يها سرانه :2-163شماره جدول
  شهر  منطقه  ناحیه  محله

1/0  2/0  2/0  1/0  
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  تاسیسات و تجهیزاتخالصه ضوابط کاربري  :3-163جدول شماره
سرانه 

ها 
متر (

 )مربع

نحوه استفاده از  )متر مربع(تفکیک  ضوابط ساختمانی دسترسی
 اراضی

تقسیمات 
 کالبدي

 پارکینگ  
حداکثر 
تعداد 
 طبقات

حداکثر 
سطح 
اشغال 

 )درصد(

حداکثر 
تراکم 

ساختمانی 
 )درصد(

مراکز 
  نشانی آتش

پمپ 
بنزین و 
cng  
  باهم

پمپ 
بنزین و 
cng 
به 

صورت 
  منفرد

    مراکز جمع آوري زباله

1/0 

 طریق از
 ها خیابان

 محلی ي
  فرعی

 75 هر ازاي به
 زیربنا، مترمربع
 یک تأمین

 پارکینگ واحد
 است، ضروري
 مورد فضاي
 براي نیاز
 و حمل وسائل
 کارکنان نقل
 اتوبوس،(

 بوس مینی
 از غیر به ...)و

 سطوح
 است پارکینگ

 به باید و
 صورت
 متناسب
 و محاسبه

 پالك درداخل
  .شود تأمین

تابع 
ضوابط 

و 
مقررات 
سازمان 
 مربوطه

تابع 
ضوابط 

و 
مقررات 
سازمان 
 مربوطه

تابع 
ضوابط و 
مقررات 
سازمان 
 مربوطه

1000 1500 1000 

 محله ناحیه شهر

 جمع اماکن
 و زباله آوري

 هاي کیوسک
 همگانی، تلفن

 پست
 تراسنفورماتور

 زمینی،
 ایستگاههاي

 و فشار تقلیل
  مشابه موارد

 محله

200 100 50 

2/0 

 طریق از
 خیابان
 محلی
 و اصلی

 شریانی
 2 درجه
  فرعی

 جمع اماکن
 زباله، آوري
 نشانی، آتش

 هاي پست
 و برق فرعی

 ایستگاههاي
  فشار تقلیل

 ناحیه

2/0 

 طریق از
 معابر
 شریانی
 و2 درجه

 شریانی
 1 درجه
 به منوط
 ایجاد
 کندرو

   

 ، بنزین پمپ
 شبکه تأسیسات

 و رادیو هاي
 ، تلویزیون
 ایستگاه

 تأسیسات
 شبکه گازرسانی

 پست و اصلی
 برق بزرگ هاي

 جمع ، سراسري
  زباله آوري

 منطقه 

  شهر 1/0

 عمومی پارکینگهاي به مربوط مقررات و ضوابط -3-17

 مقررات و ضوابط معرفی به زیر در .ددارن کاربرد شهرها در شکل چهار به معموالً عمومی هاي پارکینگ

  :پردازیم می آنها
  انتظار پارکینگهاي -3-17-1

 عقب جهت این به .تاس الزامی عمومی کاربریهاي ورودي حاشیه در انتظار پارکینگهاي بینی پیش
 .است ضروري اي حاشیه هاي پارکینگ احداث جهت متر 4 عرض به حداقل عمومی کاربریهاي نشینی

  .شوند طراحی مختلف هاي شکل به توانند می فوق پارکینگهاي 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 صدور اداري  تجاري هاي ساختمان در 1385 سال بودجه قانون 13 تبصره ب بند 1 جزء اساس بر

  .است ممنوع )انتظار هاي پارکینگ( توقفگاه بینی پیش بدون ساختمانی پروانه
  . متر می باشد 5متر و حداقل طول آن  5/2حداقل عرض پارکینگ 

 . دارد کنندگان استفاده تعداد با مستقیمی رابطه پارکینگ تعداد

  عمومی پارکینگضوابط و مقررات  - 3-17-2

 .نماید احداث عمومی پارکینگ تفصیلی، طرح در شده مشخص محلهاي در است موظف شهرداري

 احداث به نسبت تفصیلی، طرح در شده بینی پیش پارکینگهاي بر عالوه تواند می شهرداري -

 .نماید اقدام مربوطه مقررات و ضوابط براساس عمومی پارکینگهاي

 مساحت درصد 10 تا حداکثر و مترمربع 40 حداقل نگهبان براي بنا احداث عمومی هاي پارکینگ در -

 .است مجاز زمین

 .است بالمانع مشارکتی صورت به یا و شهرداري تسهیالت از استفاده با طبقه چند پارکینگهاي احداث -
 معافیت شامل تسهیالتی تواند می شهرداري .شود انجام ذیصالح مراجع توسط باید آنها اجراي و طراحی ولی
  .دهد قرار متقاضیان اختیار در غیره و نوسازي عوارض هاي

 توسط عمومی هاي پارکینگ احداث و بینی پیش دارد، بیشتري مراجعین تعداد که سفرساز مراکز در
 کاربریهاي به عمومی پارکینگ دسترسی شعاع حداکثر .است الزامی ارزیابی طرح ارائه از پس شهرداري
 .است متر 1000 سفرساز

 باید مالکان هستند، الزم پارکینگ فاقد که موجود خصوصی )ترافیک جاذب( سفرساز کاربریهاي در 
 .نماید معرفی مراجعان پارکینگ جهت متر 1000 تقریبی شعاع به را فضایی

 ماده کمیسیون تأیید از پس خدماتی  تجاري  پارکینگ مختلط عملکرد با هاي ساختمان احداث :توضیح
 بالمانع ساختمانی مقررات و ضوابط کلیه رعایت به مشروط پارکینگ کاربري با شده مشخص اراضی در پنج

 .است الزامی )پارکینگ با مختلط( موردنظر فضاهاي پارکینگ بینی پیش ها کاربري این در .است

 .داشت خواهد اختصاص عمومی پارکینگ به طبقه 2 حداقل فوق هاي کاربري در ضمن در

 همان ضوابط اساس بر ها کاربري سایر اشغال سطح و درصد 100 پارکینگ اشغال سطح حالت دراین 

 .بود خواهد کاربري

    .باشد می مربع متر 1000 طبقاتی هاي پارکینگ مساحت حداقل 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  مشترك پارکینگهاي مقررات و ضوابط -3-17-3

 غیر هاي کاربري در )پارکینگ اجباري حذف ( پالك داخل در پارکینگ تأمین امکان عدم صورت در

 :کرد استفاده زیر شرح به مشترك هاي پارکینگ از باید مسکونی

 داشته قرار پارکینگ محل از مناسبی فاصله در باید مشترك پارکینگ از کننده استفاده واحدهاي کلیه -
 .باشد مناسب سواره یا پیاده دسترسی داراي مربوطه اماکن کلیه به پارکینگ محل و باشند

 .باشد می متر 200 حداکثر مشترك پارکینگ تا کاربري هر مجاز فاصله 

 .گردد تأمین مربوطه واحدهاي نیازپارکینگ که باشد اي اندازه به باید مشترك پارکینگ مساحت 

 براي ساختمانی پروانه صدور از قبل مشترك پارکینگ احداث جهت نظر مورد اراضی کاربري تغییر 

  .است ضروري اصلی ساختمان
 اي حاشیه هاي پارکینگ -3-17-4

 .است ممنوع 1 درجه شریانی هاي راه کنار در اي حاشیه هاي پارکینگ بینی پیش

 نحوي به مناسب تمهیدات ایجاد با اصلی 2 درجه شریانی هاي راه کنار در ها پارکینگ این بینی پیش 

  .است بالمانع نکند وارد اي لطمه ترافیک جریان به که
 ) ساختمانی ویژگیهاي و مساحت ( پارکینگها عمومی مقررات و ضوابط

 موکول کاربري نوع هر براي شهرداري طرف بعداز پروانه تجدید یا صدور تفصیلی، طرح تصویب تاریخ از

 .است مربوطه مقررات و ضوابط براساس پارکینگ بینی پیش به

 کاربري آن پارکینگ بخش در کاربري نوع هر براي پارکینگ میزان و تأمین احداث، مقررات و ضوابط
 .است شده آورده

 کاربري، نوع آن به مربوط مقررات و ضوابط طبق که هستند موظف ساختمانها انواع کنندگان ث احدا 
 .کنند بینی پیش خود محوطه یا ساختمان در را الزم پارکینگهاي تعداد

 براي توان می را باز فضاي مساحت از درصد 20 حداکثر ) مسکونی از غیر( عمومی هاي کاربري در 
 .داد اختصاص پارکینگ

 ها کاربري نیاز مورد پارکینگهاي تعداد تقلیل باعث )شهرداري توسط( عمومی پارکینگهاي احداث 
 .شود ینم
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 مقررات و ضوابط طبق( کافی و مناسب فضاي باید شهر و منطقه مقیاس عمومی کاربریهاي تمامی در
 این نشینی عقب بنابراین .گردد اجراء و شده گرفته نظر در مراجعین نقلیه وسایل پارکینگ براي ) مربوطه
 .است ضروري پارکینگ استفاده جهت رو پیاده از متر 4 اندازه به حداقل فضاها

 ابعاد با فضایی شامل باید عها مجتم سرپوشیده پارکینگهاي در مستقل پارکینگ واحد هر خالص مساحت 

 خالص مساحت بر عالوه نیز نقلیه وسیله )حرکت( مانور براي الزم فضاي .باشد متر 3 در متر 5 حداقل

 .شود گرفته نظر در باید می پارکینگ

 متر 5 طول به پارکینگ واحد دو براي متر 5 و پارکینگ واحد یک براي متر 3 عرض حداقل رعایت
 .شود نمی مرور و عبور مسیر شامل و است خودرو توقف محل خاص ابعاد این .است الزامی

 بطول سطحی باید اتومبیل پارك محل هر پشت باشد، واحد یک از بیش نیاز مورد پارکینگ تعداد اگر 
 .گردد تأمین )حرکت( مانور فضاي متر 3 عرض و متر 5 حداقل

 .گردد می تعیین مترمربع 25 با برابر پارکینگ واحد هر ناخالص مساحت حداقل 

  .شود می بینی پیش مترمربع 15 فضاي در پارکینگ واحد هر براي نیاز مورد مساحت 
 در رو م آد یهاي ورود از پارکینگ ورودي درب تفکیک .است متر 3 پارکینگ ورودي درب عرض حداقل

 .است الزامی عمومی کاربریهاي تمامی در و واحد 4 از بیش با مسکونی قطعات

  .متر است 20/2 حداقل سرپوشیده فضاهاي در اختصاصی پارکینگ مجاز ارتفاع
 مترمربع 500 از بیش سرپوشیده فضاي در پارکینگ محوطه به یافته اختصاص سطح چنانچه

  .متر خواهد بود 4/2 پارکینگ مجاز ارتفاع باشد،حداکثر
  .باشند داشته بنا طبقات تمامی به مستقیم دسترسی باید سرپوشیده پارکینگ فضاهاي 

 حداکثر رامپ شیب میزان اوالً شود، استفاده رامپ از و گردد تأمین زیرزمین در پارکینگ که صورتی در

سقف رامپ  از نقطه هر تا آن ارتفاع حداقل. متر کمتر باشد 5/3 از نباید رامپ عرض ثانیاً .است درصد 15
 پارکینگ تعداد اگر .است الزامی همکف به سریع دسترسی هاي پله بینی پیش حالت این در. متر است 95/1

 متر 3 عرض به کدام هر خروجی یک و ورودي یک یا و متر 5 رامپ عرض حداقل باشد مورد 25 از بیش

  .باشد می
 و الزم انتظار فضاي بینی پیش آن، بجاي جک از اجباري استفاده و رامپ از استفاده امکان عدم صورت در

 .است ضروري
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 و تجاري هاي مجتمع قبیل از بیشتر و پارکینگ واحد 3 نیاز با خدماتی – عمومی فعالیتهاي خصوص در
 است الزامی کنندگان مراجعه و کارکنان موردنیاز پارکینگ فضاي تأمین و تخصیص ،...و ها کلینیک دفتري،

 .شود تأمین ملک همان داخل در است الزم و
 رعایت بر عالوه ...) و خدماتی تجاري، مسکونی،( فعالیت نوع هر براي ساختمانی پروانه صدور اساس 

 .است نیاز مورد پارکینگ تعداد تأمین به منوط مربوطه، مقررات و ضوابط تمامی

 مالکیت قطعه )حیاط( آزاد فضاي در یا مسقف صورت به تواند می که پارکینگ مناسب محلهاي یا محل 
 می ارائه ذیربط مراجع سایر یا شهرداري به ساختمانی پروانه اخذ جهت که هایی نقشه در باید شود، تأمین
 .گردد مشخص شود،
 شده ذکر هاي فعالیت موردنیاز پارکینگهاي کننده تعیین ،)شده اعالم پارکینگهاي تعداد( که است بدیهی 
 داراي خود است، الزم بنا احداث براي آنها اجازه که هایی سازمان یا و بنا با مرتبط سازمانهاي چنانچه و است

 تعداد حداقل تأمین ایحال علی شود، گرفته نظر در باید نیز آنها مقررات باشند، پارکینگ مورد در ویژه مقررات

 .است الزامی مقررات و ضوابط این در شده قید پارکینگ

 .است بالمانع مزاحم پارکینگ یک از استفاده باشد داشته واحد دو حداکثر مسکونی ساختمان که صورتی در 
 مختلف هاي فعالیت ساختمان یک طبقات در پنج ماده کمسیون مصوبات یا تفصیلی طرح با مطابق چنانچه 

 پارکینگ تعداد معادل آنها مجموع و شده محاسبه فعالیت هر مبناي بر ها پارکینگ تعداد باشد، شده طراحی
  .شد خواهد نیاز مورد

 مزارع و باغاتجنگل مصنوعی،  به مربوط مقررات و ضوابط-3-18

  موارد استفاده از زمین -3-18-1

 .قانون زمین شهري در خصوص این کاربري الزم االجرا است 14ماده دستورالعمل رعایت 

 موارد استفاده مجاز -3-18-1-1

  .کاشت در این پهنه مجاز است حفظ و ساماندهی جنگلها، مزارع و باغات خودرو و دست -
 موارد استفاده مشروط -3-18-1-2

مشروط به حفظ درختان،  احداث پارك جنگلی و مراکز تفریحی و گردشی به صورت متراکم یا پراکنده -
  .باغات و مزارع، مجاز است
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 عمومی سبز فضاي کاربري فاقد کهدر صورتی استفاده از این کاربري براي استفاده باغ مسکونی  -
و حداکثر سطح  درصد20 حداکثر مسکونی باغ ساختمانی تراکمحداکثر  صورت این در. مجاز می باشد باشند،
  .   درصد می باشد 10اشغال 
  موارد استفاده ممنوع -3-18-1-3

  .شود، ممنوع است استفاده براي هر گونه کاربري که منجر به تخریب جنگل، باغات و مزارع می -
  ضوابط مربوط به تفکیک زمین -3-18-2

 حداقل اندازه قطعات-3-18-2-1

 .استمتر مربع  2000 باغات تقسیم و افراز تفکیک، حداقل تفصیلی طرح محدوده در -

  حداث ساختمانا هضوابط مربوط ب -3-18-3

  )تراکم ساختمانی(حداکثر زیربناي طبقاتی -3-18-3-1
 در. دنباش می مسکونی باغ کاربري به تبدیل قابل باشند، عمومی سبز فضاي کاربري فاقد که باغاتی -
  . باشد می درصد20 حداکثر مسکونی باغ ساختمانی تراکم صورت این

 ساختمان در زمین حداکثر سطح اشغال-3-18-2-2

 . باشد می درصد10 مسکونی باغ ساختمان اشغال سطح حداکثر -

 فوق ضابطه مشمول نیز باشند داشته مساحتمتر مربع  2000 از کمتر که قبلی شده تفکیک باغات -
 .است مجاز طبقه دو در اشغال سطحمتر مربع  70 تا حداکثرمتر مربع  500- 1000 قطعات در. هستند

 سرویس و انباري صورت بهمتر مربع  50 حداکثر توان می فقطمتر مربع  500 از کمتر باغات در -
  .کرد احداث بنا زیر بهداشتی

 اراضی در فرهنگی و ورزشی تفریحی، واحدهاي هتل، مانند خدماتی هاي کاربري زا هدست آن احداث در -
 با که عمومی خدمات کاربریهاي در لکن است، الزامی فوق ضوابط کلیه رعایت باشند، نتفاعیا  هک باغی

 حاالت تمام در تراکم درصد 30 و اشغال سطح درصد 10 حداکثر زا هاستفاد شود، می احداث دولت اعتبارات
  .است بالمانع
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 ستقرار ساختمان در زمین و اشرافا هنحو-3-18-3

 فاصله متر 4 حداقل زمین ضلع هر از باید ابنیه استقرار محل ،طبقه یک مسکونی ساختمان حداثادر  -
 با ساختمان احداث. باشد می متر 12 طبقه 3 و متر 8 طبقه 2 ساختمانهاي مورد در فاصله این. دباش داشته
 میزان کمترین رعایت با باید زمین در بنا ستقرارا هنقش. نیست مجاز مسکونی باغ مناطق در طبقه 3 از بیش
  باشد درخت قطع

 معابر شبکه عمومی مقررات و ضوابط-3-19

 عملکردي رده منظر از خیابانها بندي تقسیم شهري، معابر شبکه مرتبط هاي دستورالعمل و ها هنام ئینآ در
 نگرش متضمن معیارها، و ضوابط بندي طبقه ارائه از صرفنظر امر این. گردد می محسوب ضرورت یک

 به جزء از حرکت ،دیگر عبارته ب. باشد می نیز شهري معابر شبکه عملکردي مراتب سلسله به سیستماتیک
 آزاد بزرگراه، ،1 درجه شریانی 2درجه شریانی کننده، پخش و جمع محلی، دسترسی صورته ب شبکه در کل
 سمت به سرعت حداقل و دسترسی حداکثر ارتباطی، سطوح از باید که نماید می القاء را امر این طراح به راه

 در اصولی غیر يها دسترسی ایجاد از فراگرد این در و نموده حرکت سرعت حداکثر و دسترسی حداقل سطوح
 .نماید خودداري محلی يها هرد در زیاد سرعت با و شریانی يها هرد

 مراتب  سلسله و رو سواره عرض رابطه ابتدا معابر، شبکه معیارهاي و ضوابط معرفی از پیش بخش این در
  .گردد می تعیین معبر عملکردي

  فراشهري و شهري ارتباطی شبکه مشخصات: 1-193جدول شماره 
  )متر(عرض معبر   عملکرد نوع  رده بندي

  4-12  محلی دسترسی  محلی
  12-24  کننده پخش و جمع

  24-30  فرعی شریانی  شریانی درجه دو
  30-35  اصلی شریانی

  45-76  بزرگراه  شریانی درجه یک
  45-76  آزادراه

  شود؛ پرداخته می آنها عملکرد بر تکیه با معابر شبکه اجراي مقررات و ضوابط ارائه به حال
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  )ها ه کنند پخش و جمع و محلی هاي دسترسی( محلی خیابانهاي -3-19-1

ها  هدوچرخ موتوري، نقلیه وسایل نیازهاي آن از برداري بهره و طراحی در که هستند خیابانهایی معابر، این
 مجاز سرعت دوچرخه، و پیاده حال رعایت جهت معابر این در. دشو می رعایت یکسان بطور پیاده عابرین و

  .نقش دسترسی و نقش اجتماعی در این خیابانها در اولویت قرار دارد .است پایین نقلیه وسایل
  سرعت و شیب طولی - 3-19-1-1

 در و درصد 7 تا 3 عموماً طولی شیب و است ساعت در کیلومتر 30 محلی خیابانهاي در طرح سرعت
  .باشد می درصد15 تاها  دسترسی و استثنایی موارد

  ها از یکدیگر فواصل تقاطع - 3-19-1-2
 تقاطع زاویه و باشد راه سه صورت به باید محلی خیابانهاي تقاطع، ها در اراضی توسعه جدید و تفکیک

  .باشد می متر 20 محلی، خیابانهاي در یکدیگر به نسبتها  تقاطع فاصله حداقل. نشود درجه 60 از کمتر
 اتصال به شبکه -3-19-1-3

. دیابن اتصال )کننده پخش و جمع( اصلی محلی خیابانهاي به توانند می صرفاً محلی دسترسی خیابانهاي
 2 درجه شریانی خیابانهاي با )کننده پخش و جمع( اصلی محلی خیابانهاي پیاپی تقاطع دو فاصله حداقل
 2 درجه شریانی خیابانهاي به محلی خیابانهاي اتصال جز يا هچار که مواردي در. باشد می متر 100 فرعی
 پذیر امکان گرد راست حرکتهاي فقط و بوده خروج و ورود صورت به صرفا باید عملکرد ندارد، وجود اصلی
 خواهد متر 200 اصلی، 2 درجه شریانی با محلی خیابانهاي پیاپی تقاطع دو فاصله حداقل حالت این در. باشد
  .بود

 تعداد و عرض خطوط -3-19-1-4

 و حداقل. باشد بیشتر خط 2 از نباید پارکینگ خط از صرفنظر محلی، خیابانهاي رو سواره خطهاي تعداد
 يا هحاشی پارکینگ عرض همچنین. باشد می متر 3 و 75/2محلی خیابانهاي در اصلی خطوط عرض حداکثر

  .باشد می متر 5/2 تا 2
 تفکیک اراضی وبازگشایی شبکه معابرحداقل عرض گذرها در  -3-19-1-5
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  آنها طول به توجه با بست بن گذرهاي عرض: 2-193جدول شماره 
گذر طول نیمه پر و پر بافت مناطق  خالی بافت مناطق   

اختصاصی بست بن متر 4   - 
متر طول 50تا  متر 6  متر 8   

متر طول 100تا  51 متر 8  متر 10   
متر به باال 101 متر 10  متر 10   

  

  آنها طول به توجه با باز بن گذرهاي عرض: 3-193جدول شماره 
گذر طول نیمه پر و پر بافت مناطق  خالی بافت مناطق   

متر طول 50تا  متر 6  متر 10   
متر طول 100تا  51 متر 8  متر 10   

متر به باال 101 متر 10  متر 12   
  
 خیابان یا کوچه با تقاطع اولین ابتداي از آنها، عرض تعیین منظور به بست بن گذرهاي طول احتساب -

 با گذرهاي با تقاطع دو بین فاصله گذر، طول نیز باز بن يها گذر در و گیرد می انجام دوربرگردان انتهاي تا
  .باشد می خود از تر پهن یا برابر عرض

 فاصله دید -3-19-1-6

 عوموض این. باشد می متر 30 ساعت، در کیلومتر 30 سرعت با محلی خیابانهاي در دید فاصله حداقل
  .گیرد قرار توجه موردها  تقاطع طراحی در است الزم

 ها شعاع قوس در تقاطع -3-19-1-7

 ،ها راست به گردش در. دباش می متر 1 آن شعاع حداقل و بوده ساده يا هدایر نوع زا  هگوش يها قوس
  .دارد مستقیم ارتباط متقاطع يها خیابان عرض با قوس شعاع .متر است 5/4شعاع  حداقل
  عرض پوسته -3-19-1-8

 8 حداقل) دسترسی محلی( فرعی و متر 24 حداکثر و 16 حداقل کننده جمع و پخش معابر پوسته عرض
  .است متر 4 اختصاصی يها گذر عرض حداقل .باشد می متر 16 حداکثر و متر

  دور برگردان - 3-19-1-9
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 فضاي حداقل با پیوسته زدن دور صورت دو به بست بن خیابانهاي انتهاي در نقلیه وسایل زدن دور جاي
 با بست بن خیابانهاي در. شود می فراهم متر 9×18 فضاي حداقل با جا در زدن دور و متر 18×18 نیاز مورد
  .شود می توصیه پیوسته زدن دور امکان ایجاد متر 100 از بیشتر طول

 مقررات دور برگردان -1- 3-19-1-9

 بیش بست بن طول چنانچه گردد، بینی می پیش متر 100 طول تا بست بن معابر درانتهايها  برگردان دور
 فاصله به مناسب مکانهاي در برگردان دور تعبیه بست بن انتهاي در بردوربرگردان عالوه باشد متر 100از 

 .باشد می ضروري متري 100 حداکثر

 موتوري نقلیه وسایل استفاده مورد عرض تیپ، سواري )کردن جلو و عقب بدون( پیوسته زدن دور براي
 متر 9 از نباید عرض این جلوکردن، و عقب بار یک با زدن دور براي. باشد متر 18 از کمتر نباید )خیابان(

 بزند دور کردن جلو و عقب بار یک با تواند نمی تیپ سواري است، کمتر متر 9 زا  هجاد عرض اگر .باشد کمتر
  .دارد نیاز برگردان دور به کار این براي و

  تیپ سواري دورزدن براي معبر عرض حداقل: 1-193 شماره تصویر
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 براي حداقل را، پیوسته زدن دور مکانا هک است بهتر متر، 100 از بیشتر طول با بست بن هاي خیابان در
 متر 18 از موتوري نقلیه وسایل استفاده مورد قسمت عرض اگر منظور، این براي. کنند فراهم تیپ، سواري
 را يا هفلک وبرگردان در نوع سه 2- 183 شکل. بگیرند نظر در يا هفلک برگردان آن انتهاي در باید است، کمتر
  .دهد می نشان

 اعمال با عالوه، به است، زیاد سنگین نقلیه وسایل تعداد که شود می توصیه مواردي در ))الف(( نوع
 برگردان دور نوع این. دکر جلوگیري فلکه محوطه داخل در نقلیه وسایل مجاز غیر توقف از توان می مقررات،

 .شود نمی توصیه تجاري و مسکونی مناطق براي

 دور کردن جلو و عقب بار یک با تیپ کامیون و پیوسته، دور با تیپ سواري ))الف(( نوع برگردان دور در
 .است محدود سطحی در سنگین نقلیه وسایل زدن دور امکان ساختن فراهم آن، اصلی مزیت. زنند می

. کرد استفاده مسکونی شهري يها ههست در توان می نوع دو هر از و یکدیگر مشابه ))ج(( و ))ب(( نوع دو
  .گزیند بر را نوع دو از یکی وضعیت، به توجه با تواند می طراح

  يا هفلک برگردان از ییها هنمون: 2-193 شماره تصویر

  مشخصات دور برگردان  فلکه اي: 4-193جدول شماره 
  )متر( W1  )متر( R  وسیله نقلیه طرح
  5,5  9  سواري تیپ
  9  14  کامیون تیپ
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  باشد متر 9 از کمتر آنها عرض که خیابانهایی براي تیپ سواري برگردان دور -3-193 شماره تصویر

  ي شریانی درجه دوها هرا -3-19-2

 نقلیه وسایل دسترسی و جابجایی به آن، از برداري بهره و طراحی در که هستند خیابانهایی معابر، این
  .باشد می شده کنترل خیابان، عرض از اه هپیاد حرکت منظور بدین و شود می داده اولویت موتوري
  عملکرد - 3-19-2-1

 امکان تواند نمی تنهایی به شبکه ینا. دهند می تشکیل را شهري درون جابجایی صلیا هشبکاین خیابانها 

 1 درجه شریانی هاي راه شبکه کمک به لذا نماید، فراهم شهر سطح کل در را نقلیه وسایل سریع جاییه ب جا
  .شوند می بندي طبقه اصلی و فرعی رده دو به 2 درجه شریانی یابانهايخ. شود می تقویت

 سرعت طرح - 3-19-2-2

  .باشد می ساعت در کیلومتر 60 تا 40 دو، درجه شریانی هاي راه در موتوري نقلیه وسایل مجاز سرعت
  2درجه معابرشریانی شبکه طراحی الزامات -3-19-2-3

 شود می داده ارتباط یکدیگر به شریانی هاي راه توسط که شهري هاي هسته براساس شبکه طراحی -1

  .گیرد می انجام

 برگردان حداقل» ب«
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 .شود خودداري شریانی معابر در شاخه چهار از بیش با هاي تقاطع و پیچیده هاي تقاطع دادن قرار از -2

  .نگیرد قرار میدان استثناء، موارد در جز شریانی معابر شبکه در -3
   ها تقاطع بین فاصله -3-19-2-4
 در و متر 500 تا 300 مابین 2 درجه شریانی خیابانهاي تقاطع محور تا محور فاصله حدود شهر مرکز در

  .گردد می توصیه متر 800 تا 400 بین حدود این شهر مرکزي هسته پیرامونی هاي حوزه
  محلی خیابانهاي با تقاطع -3-19-2-5

 فواصل که باشد می گرد راست به محدود اصلی، 2 درجه شریانی خیابانهاي با محلی خیابانهاي تقاطع

  .باشد کمتر متر 100 از نباید آنها
  رعبو خطوط تعداد -3-19-2-6

 خط هر ظرفیت و طرح ساعت ترافیک حجم براساس 2 درجه شریانی خیابانهاي در عبور خطهاي تعداد

خط در هر جهت  3تا  1( جهت دو در عدد 6 حداکثر و 2 حداقل اصلی خطهاي تعداد بنابراین شود، یم تعیین
  .باشد می) عبوري
  :خط عرض -3-19-2-7

  . متر است 5/3متر و حداکثر  75/2 حداقل خطوط عرض
  میانی رفیوژ -3-19-2-8

متر  25/1 از نباید میانه عرض. شود می توصیه 2 درجه شهري معابر شبکه در میانی رفیوژ از استفاده
  . کمتر باشد

  پوسته عرض - 3-19-2-9
  .شود می پیشنهاد متر 24 حداقل 2 درجه شریانی معابر در پوسته عرض

 1خیابان شریانی درجه  -3-19-3

 داده برتري موتوري نقلیه وسایل به آن از برداري بهره و طراحی در که هستند خیابانهایی معابر، این
 معبر عرض از ها پیاده عبور همچنین و موتوري نقلیه وسایل دسترسی برتري، این رعایت براي. شود می

  .شوند می تقسیم راه آزاد و بزرگراه گروه دو به 1 درجه شریانی يها هرا. ستا هشد کنترل کامالً
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 و بوده جدا یکدیگر از فیزیکی صورت به طرف دو ترافیک آن طول تمام در که است راهی :دراه آزا
 همسطح غیر نوع از ها تقاطع کلیه وضعیتی چنین تأمین براي .تاس آزاد وقفه بدون آن در ترافیک جریان

 .باشد می

 قابل طولهاي در و بوده جدا یکدیگر از فیزیکی طور به آن طرفین در ترافیک که است راهی: بزرگراه
 کنترل نقلیه، وسایل خروج و ورود وضعیتی چنین تأمین براي. دارد وجود پیوسته ترافیک جریان يا همالحظ

 5/2 حداقل یکدیگر ازها  تقاطع ینا هفاصل که دارد وجود همسطح تقاطع محدودي تعداد صرفاً و بوده شده
  . است کیلومتر
  عملکرد -3-19-3-1
 شهري برون يها هرا شبکه به شهري درون معابر شبکه اتصال ایجاد براي 1 درجه شریانی يها هرا
  .شود می ساخته

 کنترل دسترسی -3-19-3-2

 ضوابط. شود کنترل کامل صورته ب است الزم 1 درجه شریانی يها هرا به موتوري نقلیه وسایل دسترسی
  : باشد می زیر شرح به کنترل
 .ندارد را 1 درجه شریانی يها هرابخش تندرو  به سواره مستقیم دسترسی حق بنایی هیچـ 

 نظر زا هک شود می تأمین کندرو راه طراحی پایه بر 1 درجه شریانی يها هرا به اطراف بناهاي اتصالـ 
 .گردد می محسوب 2 درجه شریانی راه یک عملکردي

کیلومتر  5/2 از نبایدکمتر دربزرگراه همسطح هاي تقاطع فاصله و ندارد سطحی هم تقاطع هیچ دراه آزا
 . باشد

 براي است الزم و باشد کمتر متر 150 از نباید آنها، تأخر و تقدم حسبها  خروجی و ورودیها بین فاصلهـ 
 .شود گرفته نظر در سرعت کاهش و افزایش خطوط آنها

 کردن سوار و پیاده و اضطراري توقف براي. است غیرمجازها  هآزادرا وها  هبزرگرا کنار در يا هحاشی پاركـ 
 .شده است تعبیه راه حاشیه در کندرو مسافر

 کیلومتر 5/2 کمتراز نباید بزرگراه در همسطح يها تقاطع نداردوفاصله همسطحی تقاطع هیچ بزرگراهـ 
  . باشد
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 تعداد و عرض خطوط -3-19-3-3

 فواصل در نباید اصلی خطهاي تعداد. شود می تعیین خط 4 حداکثر و 2 طرف هر در خطوط تعداد حداقل
 . متر می باشد 75/3تا  5/3و در آزاد راه   متر 5/3 تا 25/3ها  هبزرگرا در عبوري خط عرض. نماید تغییر کوتاه

 سرعت طرح -3-19-3-4

 ساعت در کیلومتر 80-100  هبزرگرا در کیلومتر و 90-100در آزاد راه  راه، اجزاء طراحی مالك سرعت
 برون راه طرح سرعت از کیلومترکمتر 10 حداقل طرح سرعت شهري برون يها هرا به اتصال مواقع در. است

  .باشد می شهري
 عرض پوسته - 3-19-3-5

  .است متر 76 حداکثر و 36 حریم ضافها هب عرض حداقل
 )پخی(ها  ضوابط اجراي عقب رفتگی در تقاطع - 3-19-3-6

 نیاز مورد دید میدان میزان عمل مورد ضابطه، خیابانها تقاطع در بناها رفتگی عقب میزان تعیین امر در
 در باید شوند نزدیک تقاطع به یکدیگر بر عمود امتداد در که نقلیه وسیله دو رانندگان دیگر بعبارت. باشد می

 زاویه و معبر دو عرض به پخ میزان. باشند یکدیگر نقلیه وسیله دیدن به قادر توقف، جهت مناسب فاصله
  .دهد می نشان مختلف يها تقاطع در را پخ میزان حداقل 8- 193تا  5-193جداول. دارد بستگی آنها تالقی
 در .باشد می گذر دو عرض مجموع دهم یک معادل پخ میزان هم بر عمود معبر دو تالقی محل در
  .باشد می مجاز زمین حدود امتداد تا پخ روي آمدگی پیش باال به متر 6/4 ارتفاع از طبقات

  درجه 50حداقل پخ مورد نیاز در تقاطعهاي با زاویه کمتر از : 5-193جدول شماره 
40-1/35  35-1/30  30-1/25  25-1/23  23-1/21  21-1/19  19-1/17  17-1/15  15-1/13  13-1/11  11-1/9  9-6   

9  5/8  8  5/7  7  5/6  6  6  5  5/4  4  3  9-6  
11  10  10  9  5/8  8  5/7  7  5/6  6  5  4  11-1/9  
12  11  5/10  10  9  5/8  8  5/7  7  5/6  6  5/4  13-1/11  
13  12  12  11  10  5/9  9  5/8  8  7  5/6  5  15-1/13  
14  13  12  12  11  10  10  9  5/8  5/7  7  6  17-1/15  
15  14  13  12  12  11  5/10  10  9  8  5/7  6  19-1/17  
16  14  5/13  5/12  12  11  11  10  5/9  5/8  8  5/6  21-1/19  
19  16  14  5/12  13  12  12  11  10  9  5/8  7  23-1/21  
21  18  15  14  5/13  5/12  12  12  11  10  9  5/7  25-1/23  
23  20  16  15  14  5/13  13  12  12  5/10  10  8  30-1/25  
25  22  20  18  16  14  14  13  12  11  10  5/8  35-1/30  
28  25  23  21  19  16  15  14  13  12  11  9  40-1/35  
30  26  24  22  20  17  16  15  14  13  12  10  45-1/40  
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  درجه 85تا  50هاي با زاویه بین  مورد نیاز در تقاطعحداقل پخ : 6-193جدول شماره 
40-1/35  35-1/30  30-1/25  25-1/23  23-1/21  21-1/19  19-1/17  17-1/15  15-1/13  13-1/11  11-1/9  9-6  La/lb 

8  7  7  6  6  5  5  5  4  5/3  5/3  2  9-6  
9  5/8  8  5/7  7  7  6  6  5  5  4  5/3  11-1/9  
10  9  5/8  8  5/7  7  7  6  6  5  5  5/3  13-1/11  
11  10  5/9  9  5/8  8  5/7  7  5/6  6  5  4  15-1/13  
12  11  10  5/9  9  5/8  8  5/7  7  6  6  5  17-1/15  
13  11  11  10  5/9  9  8  8  5/7  7  6  5  19-1/17  
14  12  11  5/10  10  9  9  5/8  8  7  7  5  21-1/19  
17  14  12  11  5/10  11  5/9  9  5/8  5/7  7  6  23-1/21  
18  16  5/12  12  11  5/10  10  5/9  9  8  5/7  6  25-1/23  
20  17  13  5/12  12  11  11  10  5/9  5/8  8  7  30-1/25  
22  19  17  16  14  12  11  11  10  9  5/8  7  35-1/30  
25  22  20  18  17  14  13  12  11  10  9  8  40-1/35  
27  24  22  20  19  15  14  13  12  11  10  9  45-1/40  

  

  درجه 110تا  85هاي با زاویه بین  حداقل پخ مورد نیاز در تقاطع: 7-193جدول شماره 
40-1/35  35-1/30  30-1/25  25-1/23  23-1/21  21-1/19  19-1/17  17-1/15  15-1/13  13-1/11  11-1/9  9-6  La/lb 

6  5/5  5  5  5/4  4  4  4  5/3  3  3  2  9-6  
7  7  5/6  6  5/5  5  5  5/4  4  4  5/3  3  11-1/9  
8  7  7  5/6  6  5/5  5  5  5/4  4  4  3  13-1/11  
9  8  5/7  7  7  5/6  6  5/5  5  5/4  4  5/3  15-1/13  
10  5/8  8  5/7  7  7  5/6  5/6  5/5  5  5/4  4  17-1/15  
11  9  5/8  8  5/7  7  7  5/6  6  5  5  4  19-1/17  
12  9  9  8  8  7  7  7  5/6  5/5  5  4  21-1/19  
15  12  9  9  8  8  5/7  7  7  6  5/5  5/4  23-1/21  
16  13  10  9  9  8  8  5/7  7  5/6  6  5  25-1/23  
18  14  5/10  10  9  9  5/8  8  5/7  7  5/6  5  30-1/25  
20  16  14  13  12  9  9  5/8  8  7  7  5/5  35-1/30  
23  20  18  16  15  12  11  10  9  8  7  6  40-1/35  
25  22  20  18  17  13  12  11  10  9  8  7  45-1/40  

  درجه 110حداقل پخ مورد نیاز در تقاطعهاي با زاویه بیشتر از : 8-193جدول شماره 
40-1/35  35-1/30  30-1/25  25-1/23  23-1/21  21-1/19  19-1/17  17-1/15  15-1/13  13-1/11  11-1/9  9-6  La/lb 

            3  3  5/2  2  2  5/1  9-6  
            4  5/3  3  3  5/2  2  11-1/9  
            4  4  5/3  3  3  2  13-1/11  
            5/4  4  4  5/3  3  5/2  15-1/13  
            5  5  5/4  4  5/3  3  17-1/15  
            5  5  5/4  4  4  3  19-1/17  
            5  5  5  4  4  3  21-1/19  
            6  5  5  5/4  4  5/3  23-1/21  
            6  6  5  5  5/4  4  25-1/23  
            5/6  6  6  5  5  4  30-1/25  
            7  5/6  6  5/5  5  4  35-1/30  
            8  7  7  6  6  5  40-1/35  
            8  7  7  7  6  5  45-1/40  
LA و LB هستند متقاطع خیابان دو عرضهاي.  
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 ي شهريها گوشه در تقاطعشعاع قوس  -3-19-3-7

 انتقالی و مرکب ساده، يا هدایر يها قوس انواع از توان می شهري يها تقاطع گوشه کردن گرد براي
 در هستند، مناسب کمتر طرح سرعت و کوچکتر طرح نقلیه وسایل براي ساده دایره يها قوس. نمود استفاده

 از مزایایی داراي انتقالی و مرکب يها قوس زا  هاستفاد بزرگتر، نقلیه وسایل براي و بیشتر سرعت در که حالی
 .بود خواهد کوچکتر گردش سطح و حرکت مسیر با بهتر انطباق قبیل

 متر یک شعاع با ساده دایره قوس باشد، نداشته وجود گردشی حرکات تقاطع زا هگوش یک در چنانچه
 انتخابی شعاع. شود می انتخاب خیابان بندي درجه براساس گوشه قوس شعاع موارد سایر در. کند می کفایت
 خطوط به تجاوز بدون بتوانند سواري نقلیه وسایل که باشد حدي در باید دسترسی و محلی يها تقاطع براي

ها  تقاطع این در. کند می کفایت منظور این براي متر 6 تا 2 شعاع معموالً. دهند انجام را خود گردش مجاور،
 يها تقاطع در. بود خواهد قبول قابل تقاطع ورودي مسیر عرض کل زا هاستفاد با سنگین نقلیه وسایل گردش

 در صورتیکه در. کند می کفایت مثلثی جزیره زا هاستفاد بدون متر 8 گوشه قوس شعاع شریانی، و بزرگراهی
 استفاده مورد تواند می متر )25-50( قوس شعاع ،شود استفاده مثلثی جزیره از بزرگراهی و شریانی يها تقاطع
  .گیرد قرار

 1ي شریانی درجه ها هها در را حداقل فاصله بین ورودیها و خروجی -3-19-3-8

 مشخص مقادیر از نباید فاصله این. شود می گرفته اندازه نهاآ  هدماغ از ها خروجی و ورودیها بین فاصله
   .باشد کمتر 4-193جدول  در شده

  هاي شریانی درجه یک از یکدیگر در را ه خروجیهابین ورودیها و  فاصلهحداقل : 4-193تصویر شماره 

L :متر( خروجیها و ورودیها بین فاصله حداقل(  
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  هاي شریانی درجه یک حداقل فاصله بین ورودیها و خروجیها در راه: 9-193جدول شماره 
  آزاد راه  بزرگراه  وضعیت
  300  200  الف
  300  200  ب
  150  100  ج
  400  250  د

  .شود می گرفته ندازها هدماغ رأس تا )نوك هت و( دماغه رأس ازها  هفاصل تمامـ 1تبصره
 تداخلی قسمت براي الزم طول حداقل رعایت یا سرعت تغییر خط ساختن فراهم که مواردي درـ 2تبصره

 در نیاز ینا هب توجه با باید را خروجیها و ورودي بین فاصله باشد، داشته نیاز فوق يها حداقل از بیش طولی به
  .گرفت نظر

  اتوبوس ایستگاههاي رفتگی بیرون ضوابط -3-19-4

 1 درجه شریانی ههايار-3-19-4-1

 و آنها ایستادن جاي لبه بین که نحوي به شوند، خارج اصلی جاده از کامال باید اتوبوسها ایستگاه محل
 وهمچنین سواره ایمنی تأمین براي فاصله، این در .باشد فاصله متر 75/1 حداقل راه شانه خارجی حد

 .شود نصب پیاده نرده یا دوطرفه حافظ هدنر باید اصلی، رو سواره به پیاده دسترسی از جلوگیري

 2 درجه شریانی ههاي را-3-19-4-2

 خط عنوان به شلوغ ساعات در پارکینگ خط از که مواردي یا و ندارد وجود پارکینگ خط که حالتی در

 توقف براي آن طول که را کاملی رفتگی بیرون باید اتوبوس ایستگاه براي شود، می استفاده ترافیک اصلی

 سرعت ظرفیت، از کنند توقف عبوري خط در اتوبوسها اگر زیرا .گرفت نظر در است کافی اتوبوس دو حداقل

 )بعد صفحه تصویر(شود می کاسته شریانی راه ایمنی و

 براي موجود، فضاهاي از استفاده با تدریج، به که کرد سعی باید نیز فوق وضعیت با موجود هاي راه در

 وجود .آورد فراهم ناقص رفتگی بیرون جا محدودیت صورت در و کامل رفتگی بیرون اتوبوس ایستگاههاي

 شریانی ههاي را در سرعت و ایمنی و ظرفیت به ) استاندارد از کمتر عرض با( ناقص رفتگی بیرون یک

 .کند می کمک 2 درجه

 :شود می تعیین زیر شرح به 2 درجه شریانی هاي راه براي ایستگاه رفتگیون بیر ابعاد

  :رفتگی بیرون عرض
  متر 75/3تا  3: بیرن رفتگی کامل
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  متر 5/2تا  5/1: بیرون رفتگی ناقص
  :عرض سکو

  متر 3حداقل : اگر عرض سکو اضافه بر عرض پیاده رو است 
  متر 5/4حداقل : شود می استفاده هم سکو عنوان به رو پیاده از اگر

 پهلوگیر یک طول

 متر 12 : معمولی اتوبوس براي

 متر 18 : مفصلی اتوبوس براي

 لچکی

 4 به 1 مطلق حداقل ،5 به 1 مطلوب حداقل :ورودي شیب

 3 به 1 :خروجی شیب

 هها بزرگرا و هها درا آزا در اتوبوس ایستگاههاي استقرار نحوه

 

 

 

 

 

 درجه شریانی خیابانهاي در اتوبوس ایستگاههاي استقرار نحوه
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 سایر ضوابط و مقررات -3-19-5

  .است لزامیا هدوچرخ مسیرهاي طراحی نامه آیین اساس بر دوچرخه عبور مسیرهايبینی  پیش -
  .باشد می سانتیمتر 90 پر مناطق در و سانتیمتر 120 خالی بافتهاي در روها پیاده مفید عرض حداقل -
. باشد می معابر شبکه )عرضی مقاطع( مقررات و ضوابط تابع نهاا هانداز و بوده معابر شبکه جزء وژهایرف -

  .شوند تزئین محلی گیاهی پوشش توسط باید وژهایرف
  .باشد می  5-183ویر شماره ابه صورت تصاجزاي خیابان در مقاطع عرضی مختلف   رابطه -
 جا به جایی ضرورت که خاص مناطق در پیاده عابر پلهايبینی  پیش اصلی 1 درجه شریانی معابر در -

  .است الزامی باشد شهروندان
 در فقط آمدگی پیش. باشد نمی مجاز متر14 از کمتر عرض با معابر در آمدگی پیش هرگونه -
متر  80/0 آمدگی پیش حداکثر متر 20الی   14 معابر در. است پذیر امکان بیشتر و متر 14 يها خیابان

 برق يها سیم حریم رعایت. نماید نمی تجاوزمتر  20/1متر و بیشتر پیش آمدگی از  20در معابر  و باشد می
  .است الزامی
  .است الزامی بنا آمدگی پیش گونه هر زیر تا پیاده گذر کف از متر 5/3 ارتفاع حداقل رعایتـ 
 .است غیرمجاز معبر کف از متر 5/3 از کمتر ارتفاع در معابر پخ در ساختمان آمدگی پیشـ 

 .است غیرمجاز ساختمان معبر روبه نماي در نآ  همحفظ و کولر آمدگی پیشـ 

 حرکتی و جسمی معلولین استفاده براي ها شبکه مقرارت و ضوابط -3-19-5-1

 پیاده روـ 

 .باشد متر سانتی 120 رو پیاده مفید عرض حداقل

 رو پیاده در آن نصب علت هر به که مانعی نوع هر براي دیوار زا هفاصل متر سانتی 120 حداقل رعایت
 .است اجباري گردد می ریزي برنامه

 .باشد درصد هشت طولی شیب حداکثرو  درصد دو رو پیاده عرضی شیب حداکثرـ 

 هشت پیچ، سر در دارند سطح اختالف هم به نسبت که رو پیاده دو بین اتصال قسمت شیب حداکثرـ 
 .باشد درصد

 .است لزامیا هسوار و رو پیاده بین سطح اختالف یا جدول ایجادـ 

 .است الزامی رو پیاده کنار جوي یا باغچه رو، پیاده بین متر سانتی 5 حداقل رتفاعا هب جدول ایجادـ 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 .باشد لغزنده غیر و سخت مصالح از باید رو پیاده کف پوششـ 

 .باشد مناسب محفظه در باید معابر کف در شهري تاسیسات اجزاي سایر و فلکه شیر گونه هر

 .است ممنوع رو پیاده سطح با درپوش گونه هر بودنن همسطحـ 

 .است ممنوع رو پیاده سطح در شبکه گونه هر زا هاستفادـ 

 هاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو پلـ 

 .است لزامیا هفاصل متر 500 هر در حداکثر رو سواره و رو پیاده بین ارتباطی پلهايبینی  پیش -

 رعایت سطح، اختالف وجود صورت در باشد، سطح اختالف بدون باید رو پیاده و تباطیار پلهاي اتصال -
 .است الزامی شیبدار سطح فصل در شده ذکر ضوابط

 .روباشد پیاده عرض برابر شوند، می نصب رو پیاده مسیر امتداد در که ارتباطی پلهاي عرض حداقلـ 

 .باشد سانتیمتر 150 رو پیاده مسیر بر عمود ارتباطی پلهاي عرض حداقلـ 

 .باشد نابینایان براي تشخیص قابل حسی عالیم داراي باید سواره با رو پیاده ارتباط محلـ 

  .است ممنوع لغزنده سطح با پل ساختنـ 
 محل عبور عابر پیاده رو در سواره روـ 

 .است الزامی متر  500 هر در حداکثر و تقاطعها کلیه در سواره در پیاده عابر کشی خط ایجادـ 

 .است الزامی آنها خاص مکانهاي در و معلوالن تردد محل در پیاده عابر کشی خط ایجادـ 

 .است لزامیا هپیاد عابر کشی خط امتداد در رو سواره و رو پیاده بین ارتباطی هاي پل ساختنـ 

 .است الزامی خیابان وسط يها هجزیر جدول حذف پیاده عابر کشی خط محل درـ 

 در نابینایان استفاده جهت پیاده عابر براي آزاد عبور هنگام به کننده خبر صداي تولید دستگاهبینی  پیشـ 
 .است الزامی پرتردد تقاطعهاي

  .باشد نابینایان هدایت براي تشخیص قابل جنس از باید رو پیاده عابر کشی خط محل کفسازيـ 
 توقفگاهـ 

 شهر اصلی خیابانهاي در نقلیه وسیله از معلوالن شدن سواره و پیاده منظور به نقلیه وسیله توقف براي -
 ارتباط با متر 12 حداقل طول به و متر 60/3 حداقل عمق به رو پیاده در رو سواره پیشرفتگی( خلیج ایجاد

 .است الزامی رو پیاده با مناسب
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 متر 500هر در و اصلی خیابان کنار در مخصوص عالمت نصب با معلوالن یژهو پارکینگ دو اختصاص -
  .است لزامیا هفاصل

 .حرکتی الزامی است -درصد فضاي توقفگاه به معلوالن جسمی 3هاي عمومی اختصاص  توقفگاه در -

 . است متر 50/3 چرخدار صندلی با معلوالن اتومبیل توقف محل عرض حداقل -

 خروجی یا ورودي درهاي به فاصله نزدیکترین در باید می حرکتی -جسمی اتومبیل توقف محل -
 .باشد آسانسور

 .شود مشخص مخصوص عالمت وسیله، به باید معلوالن ختصاصیا هتوقفگا -

 معلولین استفاده مورد براحتی تا شوند اصالح زیر ضوابط و معیارها با متناسب باید موجود يها هشبک -
  :گیرند قرار حرکتی -جسمی
 ها پیاده روـ 

  .شود رسانیده سانتیمتر 90 به باریک روهاي پیاده عرض حداقل امکانات، زا هاستفاد با -
 سانتیمتر 90 مفید عرض حداقل از و گردیده نصب یا و داشته قرار رو پیاده در علتی هر به که موانعی -

 .گردند جا جابه باید ...)و تیربرق دکه، پست، صندوق تلفن، باجه، نقلیه، وسایط عبور مانع مانند( کاهند می

 سانتیمتر دو حداکثر ارتفاع با ییها هپل به باید روها پیاده در موجود يها هپل عرض از سانتیمتر 90 حداقل -
 .شود تبدیل معلولین براي شیبدار سطوح یا و

 .شود ترمیم و پوشیده لغزنده غیر و سخت جنس با روها پیاده کلیه، کف -

 .سانتیمتر باال برده شود 210تا ارتفاع حداقل  ...)ها و بان مغازهتابلو، عالیم، سایه (مدگی آ نوع پیش هر -

 90 عرض حداقل با موقت پل نصب گردد می حفاري علتی هر به رو پیاده سطح که ضروري مواقع در -
 .است لزامیا  هلغزند غیر سطح با سانتیمتر

 .است الزامیرو  موجود در پیاده مانع از سانتیمتر 90 شعاع به يا هفاصل در حسی عالیم تعبیه -

 آن کنارة امکان، عدم صورت در و کردند معبر همسطح باید پیاده مسیر در واقع يها درپوش وها  هشبک -
 .شود هماهنگ معبر کف با مناسب شیب با

 هاي ارتباطی بین پیاده رو و سواره رو پل  -

 حداقل با سواره و رو پیاده بین متر 500 حدود فواصل در معلوالن حرکت مناسب ارتباطی پل تعبیه -
 .گردد سانتیمتر 90 حداقل موجود يها پل عرض که است الزم .است الزامی سانتیمتر 90 عرض
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 دار شیار فلزي يها پل وجود صورت در و شوند پوشیده لغزنده غیر و سخت حالمص از باید پلها سطح -
 .شوند پر شیارها صلهاف که است الزم

 عابر پیادهمحل خط کشی  -

 سانتیمتر 150 عرض حداقل با کشی خط صورت به و تسطیح اصالح، بایدها  هسوار در پیاده عبور محل -
 .شود روها پیاده به دسترسی قابل و

 .است لزامیا هپیاد عابر يها کشی خط کلیه، امتداد در ارتباطی يها پل وجود -

 .شود چرخدار صندلی عبور عبور قابل باید پیاده عابر کشی خط محل در خیابان وسط جزیره -

 ها هتوقفگا -

 با خروجی و ورودي به فاصله نزدیکترین در توقفگاه فضاي درصد 2 داقلح عمومی يها هتوقفگا در -
 از موجود وضع در. یابد اختصاص حرکتی – جسمی معلوالن اتومبیل توقف براي رو پیاده به مناسب دسترسی

  .است امکانپذیر معلول اتومبیل براي توقف محل دو به معمولی اتومبیل توقف محل سه فضاي تبدیل طریق
  سایر ضوابطـ 

شرکت صدور پروانه ساختمانی پس از انطباق با اسناد این طرح،منوط به استعالم از اداره توزیع برق،  -
براي اي، محیط زیست و سایر سازمانهاي ذیربط  شرکت ملی نفت ایران،اداره آب منطقه و فاضالب،آب 

  .باشد تدقیق و رعایت حرایم و ضوابط  و مقررات خاص آن سازمان می

  ضوابط و مقررات مربوط به حرایم -3-20
  تاسیسات زیربنائی شهري -1- 3-20

گیرند و طرح مقاطع  این سیستمهاي در زیر گذرها، در قسمت سواره رو یا در قسمت فضاي سبز قرار می
کشی آب، لوله کشی فاضالب، لوله  گیرد که تمام سیستمها از قبیل لولهبایست به طریقی انجام  ها می گذرگاه

هاي تلفن و غیره را شامل گردد و در راهاي زیر  کشی گاز یا نفت، کابلهاي فشار قوي و ضعیف برق، سیستم
دهند که بدون  زمینی اختاللی ایجاد ننماید، براي تامین این منظور وعموالً سیستمها را در عمقی قرار می

توجه به وسائط نقلیه متحرك در روي آن و اثرات جوي، سیتمهاي مذکور کار خود را انجام دهند و بطور کلی 
 300لوله هاي آبرسانی اصلی که قطر آنها از . عمق سیستمهاي زیر زمینی میبایست مطابق ارقام زیر باشد
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شوند لوله هاي آبرسانی بزرگتر چنان  می تر از سطح تاثیر یخبندان قرار داده متر پائین 2/0میلیمتر بیشتر باشد 
  .شوند که یک چهارم تا نصف آنها در سطح مذکور قرار گیرد قرار داده می

متر از لبه  5/1تمام وسائل زیر زمینی حداقل به فاصله . باشد متر می 5/0تا  3/0هاي فاضالب  لوله
متر از لبه خارجی آب یا پاي خاکریز  و یک) متر است 2هاي انشعابات آب این فاصله  براي لوله(رو  سواره

. شوند قرار داده می) باشد متر می 5/2نمایند فاصله مزبور  هائی که مواد قابل احتراق حمل می براي لوله(
ها و  هنگام طرح معموالً این شبکه هاي موازي خط وسط خیابان و به فواصل مختلف از خط کناري ساختمان

شوند تا هنگام تعمیر و یا افزایش یکی از اجزاء سیستمها خسارتی به  در ارتفاعات مختلف قرار داده می
ترین طریقه جهت قراردادن تاسیسات شهري و غیره در زیر  بطور کلی بهترین و مدرن. ها وارد نیاید ان بقیه

ن زیرا اگر از چنی. باشد ها می از آجر و بتن جهت تجمیع کلیه سیستم زمین بکار بردن کانالهاي ساخته شده
  .هنگام تعمیرات اجزاء هر کدام از سیستمها احتیاج به حفاري مکرر نخواهد بود. هائی استفاده شود کانال

،این آئین نامه تحت ضوابط و شرایط 7،8،10هیئت وزیران در موارد  1379صدور مصوب مجوز سال
است که پس از  شدهاي تابعه داده ه شرکت هاي آب منطقه و  خاص اختیارات الزم به وزارت نیرو و شرکت

هاي الزم در صورت موافقت با اعالم شرایط فنی و خصوصی قسمتی از بستر خصوصاً بستر مرده یا  بررسی
از بستر و حریم وقتی قابل   هر گونه طرح استفاده. دهد هاي متقاضی یا اشخاص اجازه می ارگان  متروکه را به

  .و حریم قانونی جانمایی شود هاي مشخص کننده حد بستر رسیدگی است که طرح در نقشه
خیابان کشی، احداث پل ارتباطی، : بنابراین هر طرحی که در بستر و حریم رودخانه پیشنهاد گردد از قبیل

بایستی .... هاي سطحی به رودخانه و ایجاد فضاي سبز و انتقال فاضالب از بستر رودخانه و یا اتصال آب
هاي تابعه گرفته شود و طرح جهت بررسی و اخذ مجوز  اي و شرکت مجوز آن از طریق شرکت آب منطقه

و ) ابنیه احداث هر گونه(از قبیل ساختمانی هاي تابعه حق دارند تمام موانع ایجاد شده وزارت نیرو و شرکت
  .از بستر و حریم را قلع و قمع نمایند... غیرساختمانی را از قبیل کشت درختان و

  نیروي برق حریم خطوط انتقالی و توزیع -1-1- 3-20
  :باشد تعاریف و اصالحات بکار برده شده در این تصویب نامه به شرح ذیل می: 1ماده
  ها در طول خطوط هوائی نیروي برق خطی است فرضی رابطه بین مرکز پایه: محور خط) الف
نواري از زمین در طول خطوط هوائی انتقال و توزیع حاصل از تصویرهادیهاي جانبی خط : مسیر خط) ب

  روي زمین  بر
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ان که عرض هر یک از این دو نوار  دو نوار است در طرفین مسیر خط و متصل به: 1حریم درجه: حریم) ج
ان  و متصل به) 1(در طرفین حریم درجه  2است و حریم درجه  در سطح افقی در این تصویب نامه تعیین شده

  .است ین تصویب نامه تعیین شدهاز محور خط در هر طرف در ا) 2(و فواصل افقی حد خارجی حریم درجه
  .ولتاژ اسمی خطوط نیروي برق است: ردیف ولتاژ) د
  .باشد خطوطی است که داراي ولتاژ یک هزار ولت و باالتر می: خطوط هوایی فشار قوي ) ه
  .باشد خطوطی است که داراي ولتاژ کمتر از یک هزار ولت می: خطوط هوایی فشار ضعیف) و

محدوده شهرها به دو درجه تقسیم و نسبت به  و داخل فشار قوي برق در خارجحریم هوایی : 2ماده 
  .شود ولتاژهاي مختلف به شرح زیر تعیین می

متر در هر طرف  3ولت برابر  20000تا  1000خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ  1ـ حریم درجه 
 .باشد حور خط میمتر از م 5و در هر طرف به فاصله  2مسیر خط بوده و حد خارجی درجه 

متر در هر طرف مسیر خط  5ولت برابر  23000خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ  1ـ حریم درجه  
 .باشد متر از محور خط می 5و در هر طرف به فاصله  2بوده و حد خارجی حریم درجه 

مسیر خط  متر در هر طرف 13ولت برابر  63000خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ  1ـ حریم درجه 
 .باشد متر از محور خط می 20و در هر طرف به فاصله  2بوده و حد خارجی حریم درجه 

متر در هر طرف مسیر خط  15ولت برابر  132000خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ  1ـ حریم درجه 
 . باشد متر از محور خط می 30و در هر طرف به فاصله  2بوده و حد خارجی حریم درجه 

متر در هر طرف مسیر خط  17ولت برابر  230000خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ  1رجه حریم د
 . باشد متر از محور خط می 40و در هر طرف به فاصله  2بوده و حد خارجی حریم درجه 

متر در هر  20ولت برابر  500000و  400000خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ  1ـ حریم درجه 
 . باشد متر از محور خط می 50و در هر طرف به فاصله  2ده و حد خارجی حریم درجه طرف مسیر خط بو

متر در هر طرف مسیر خط  25ولت برابر  750000خطوط هوایی نیروي برق ردیف ولتاژ  1ـ حریم درجه 
  . باشد متر از محور خط می 60و در هر طرف به فاصله  2بوده و حد خارجی حریم درجه 
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  برق انتقال خطوط دو و یک درجه حرایم :1-203جدول شماره
  حریم درجه دو  حریم درجه یک  ولتاژ

  متر از طرفین 5  متر از طرفین 3  هزار ولت 20
  متر از طرفین 15  متر از طرفین 5  هزار ولت 32
  متر از طرفین 20  متر از طرفین 13  هزار ولت 63

  متر از طرفین 30  متر از طرفین 15  هزار ولت 132
  متر از طرفین 40  متر از طرفین 17  ولتهزار  230

  متر از طرفین 50  متر از طرفین 20  هزار ولت 500هزار ولت و  400
  متر از طرفین 60  متر از طرفین 25  هزار ولت 750

 

ـ در صورتیکه ردیفهاي ولتاژي در آینده بین ردیفهاي ولتاژ مذکور در این ماده به وجود آید حریم 1تبصره
  .آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ آن تعیین خواهد شد 2درجه و حریم  1درجه 

  .باشد ـ تعیین و تشخیص ردیف ولتاژ خطوط نیروي برق با وزارت نیرو می2تبصره 
فشار قوي نیروي برق در داخل محدوده شهرها به تشخیص  هواییدر صورتیکه عبور خطوط : 3ماده 

قسمتی از آن از نظر رعایت فواصل الزم و سایر جهات فنی و ایمنی با  وزارت نیرو الزم باشد و احداث تمام یا
این تصویب نامه در معابر عمومی و حریم ممکن نباشد و  2گیري حریم درجه یک مذکور در ماده  شرح اندازه

شود وزارت نیرو و موسسات تابع طبق  ایجاد خط صرفاً موجب سلب استفاده متعارف از امالك اشخاص می
  .قانون برق ایران اقدام خواهند کرد 16ماده 

ـ در داخل محدوده شهرها فواصلی که براي رعایت ایمنی و سایر جهات فنی خطوط انتقال و 1تبصره 
درصد کمتر از مقدار مقرر  30تواند متناسب با فواصل پایه ها تا  شود می توزیع نیروي برق در نظر گرفته می

  .ین تصویب نامه طبق نظر وزارت نیرو باشدا 2براي حریم درجه یک مذکور در ماده 
اي که قبالً خطوط  ـ در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و امالك واقع در خارج از محدوده2تبصره 

از حق حریم در آن ایجاد شده وزارت نیرو و موسسات و شرکتهاي تابعه کماکان از حق  نیروي برق با استفاده
  .شود با تقویت خط از حریم خارج می 2لیکن اراضی مشمول حریم درجه نماید  استفاده می 1حریم درجه 

در مسیر حریم درجه یک اقدام به هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات مسکونی و : 4ماده 
باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و  تأسیسات دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می

ابیاري، مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت براي تأسیسات  چاه و قنات و راهسازي و شبکه سطحی و حفر
  .این تصویب نامه بالمانع خواهد بود 8خطوط انتقال نگردد با رعایت ماده 
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اي  نباید در فاصله هاي خطوط بیاري و حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پایهآ  ایجاد شبکه –تبصره 
  .ها انجام گیرد متر از پی پایه کمتر از سه 

ایجاد تأسیساتی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع  2در حریم درجه : 5ماده 
  .باشد می

اعیان و  در صورتیکه در نتیجه عملیات تغییراتی و بازرسی خطوط نیروي برق خسارتی به: 6ماده 
نیرو و موسسات و شرکتهاي تابع خسارت اعیانی را جبران  مستحدثات موجود در ملکی وارد آید، وزارت

  .خواهند نمود
و  1اشخاص بر خالف مقررات این آیین نامه عملیات یا تصرفاتی در حریم درجه  در صورتیکه: 7ماده 

خطوط انتقال و توزیع بنمایند مکلفند، به محض اعالم مأموران وزارت نیرو و موسسات و شرکتهاي  2درجه 
  .یات و تصرفات را متوقف و به هزینه خود در رفع آثار عملیات و تصرفات اقدام نمایندتابع عمل
اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور راهسازي، کارهاي کشاورزي،  براي کلیه عملیاتی که به وسیله: 8ماده 

انجام حفر چاه و قنوات عبور و حمل بار و ماشین آالت و نظایر آن در مسیر و حریم خطوط نیروي برق 
در . گیرد باید اصولی حفاظتی به منظور جلوگیري از بروز خطرات جانبی و خسارت مالی رعایت شده و می

قبالً از مسئولین عملیات خطوط نیروي برق راهنمایی الزم خواسته شود و . مورد حفر چاه و قنات و راهسازي
از تاریخ وصول درخواست اعالم  هاجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر وزارت نیرو باید ظرف یک ما

  .شود
متر از محور کابل و تا  5/0شود در هر طرف  حریم کابلهاي زیرزمینی که در معابر گذارده می: 9ماده 

کشی آب و  در موردیکه کابل با سایر تأسیسات شهري از قبیل لوله. ارتفاع دو متر از سطح زمین خواهد بود
هاي انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت  طع نماید استانداردهاي شبکهفاضالب و کابل تلفن و نظایر ان تقا

  .شود
رعایت حریم و استاندارهاي مصوب خطوط نیروي برق از طرف کلیه سازمانهاي دولتی و غیر : 10ماده 

 ایجاد تأسیسات جدیدي نمایند که با دولتی الزامی است در هر مورد که سازمانهاي دولتی بخواهند اقدام به
این عمل با جلب موافقت وزارت نیرو یا موسسات . خطوط نیروي برق تقاطع نمایند یا در حریم آن واقع شود

در مواردي که خطوط جدید نیروي برق از روي تأسیسات تلفن و راه و . گیرد هاي تابع آن انجام می و شرکت
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هاي تابع  نیرو یا موسسات و شرکت نماید حریم و استانداردهاي آن موسسات از طر ف وزارت اهن عبور می راه
  .هاي جدید با موافقت قبلی موسسات مربوط خواهد بود باید رعایت شود و انجام طرح

هاي آبرسانی، آبیاري و  هاي طبیعی و شبکه ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل بستر و حریم رودخانه -2- 3-20
  زهکشی

ها، انهار، مسیلها، مردابها،  بوط به بستر و حریم رودخانهنامه مر آیین ((اصطالحات مندرج در : 1ماده 
نظر اجراي مقررات آن در از  ،1379مصوب سال )) زهکشی  هاي آبرسانی، آبیاري و هاي طبیعی و شبکه برکه

  .رود معانی ذیل به کار می
  .اب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد مجرایی طبیعی است که: رودخانه. الف
ابریز  آ اب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و داراي حوضه مجرایی است که: نهر طبیعی . ب

  .مشخصی نباشد
  .اشخاص به صورت غیر مدرن احداث شده باشد مجراي آبی است که به وسیله: نهر سنتی. پ
الً در مد بزرگ دریا زمین باتالقی و پستی است که داراي یک یا تعدادي آبراهه باشد و معمو: مرداب. ت

زیر اب رود، همچنین اراضی پستی که در مناطق غیر ساحلی در فصول بارندگی و سیالب غرقاب شده و 
  .معموالً در تمام سال حالت باتالقی داشته باشد

  .ماند اراضی پستی است که در اثر جریان سطحی و زیرزمینی، آب در آنها جمع شده و باقی می: برکه. ث
مجرایی طبیعی است که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی، امکان به وجود آمدن : وكمسیل متر. ج

  .سیالب در آن وجود نداشته باشد
اي هستند که به منظور آبرسانی، سالم سازي  مجاري مستحدثه: شبکه هاي آبیاري و زهکشی کانالها

  .شوند اراضی و یا انتقال آب ایجاد شده یا می
امار هیدرولوژیک و داغاب و  رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به قسمت از«: بستر. ح

  .شود اي تعیین می ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکتهاي آب منطقه 25حداکثر طغیان با دوره برگشت 
به ساله مالك محاس 25نماید سیالب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از  در مناطقی که ضرورت ایجاب می

هاي مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادي  اي حسب مورد با ارائه نقشه هاي آب منطقه قرار گیرد، سازمان
  .وزارت نیرو مجوز الزم را اخذ خواهند نمود
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مسیلها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیري نداشته و بستر کماکان در  ها تغییرات طبیعی، بستر رودخانه
  .است، لیکن حریم براي آن منظور نخواهد شداختیار حکومت اسالمی 

آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است : حریم. خ
که بالفاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و طبق 

  .گردد اي تعیین می رت نیرو یا شرکتهاي آب منطقهمقررات این آیین نامه توسط وزا
متر خواهد بود که  20اب دائم یا فصلی داشته باشد، از یک تا  ها اعم از اینکه حریم انهار طبیعی یا رودخانه

حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین 
  .گردد می

  :هاي آبیاري و زهکشی کانالها، انهار مستحدثه و شبکهظرفیت 
  متر  15تا  12 میزان حریم از هر طرف –متر مکعب در ثانیه  15بیش از ) دبی(آبدهی ) الف
 متر 12تا  8میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  15تا  10از ) دبی(آبدهی ) ب

  متر 8تا  6میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  10تا  5از ) دبی(آبدهی ) پ
 متر 6تا  4میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  5تا  2از ) دبی(آبدهی ) ت

 متر 2تا  1میزان حریم از هر طرف  –متر مکعب در ثانیه  2لیتر تا 150از ) دبی(آبدهی ) ث

  متر  1میزان حریم از هر طرف  –لیتر در ثانیه  150کمتر از ) دبی(آبدهی ) ج
  انهار حرایم.:2-203جدول شماره

  حریم  میزان آبدهی
  متر 15تا  12میزان حریم از هر طرف   متر مکعب در ثانیه 15بیش از ) دبی(آبدهی 
  متر 12تا  8میزان حریم از هر طرف   متر مکعب در ثانیه 15تا  10از ) دبی(آبدهی 

  متر 8تا  6میزان حریم از هر طرف   مکعب در ثانیهمتر  10تا  5از ) دبی(آبدهی 
  متر 6تا  4میزان حریم از هر طرف   متر مکعب در ثانیه 5تا  2از ) دبی(آبدهی 

  متر 2تا  1میزان حریم از هر طرف   متر مکعب در ثانیه 2لیتر تا 150از ) دبی(آبدهی 
  متر 1ف میزان حریم از هر طر  لیتر در ثانیه 150کمتر از ) دبی(آبدهی 
  )سه متر از هر طرف نسبت به محور لوله(متر  6میلیمتر کالً  500ابرسانی تا قطر  الف ـ حریم لوله
 )متر از هر طرف نسبت به محور لوله 4(متر  8میلیمتر کالً  800تا  500از  ب ـ حریم لوله

 )به محور لولهمتر از هر طرف نسبت  5(متر  10میلیمتر کالً  1200تا  800از  پ ـ حریم لوله

  )متر از هر طرف نسبت به محور لوله 6(متر  12میلیمتر به باال کالً  1200از  ت ـ حریم لوله
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اعتبار  هاي آب رسانی به موازات و در حریم یکدیگر نصب گردند، حد خارجی حریم به در صورتیکه لوله
  .شود قطر آخرین لوله منظور می

ري و زهکشی و انهار طبیعی و احداثی واقع در داخل مزارع و باغها هاي آبیا ـ کانال، انهار، شبکه1تبصره 
  .است داراي حریم نیستند تا مساحت یکصد هکتار که براي آبیاري همان مزارع و باغها مورد استفاده

در ) انداز، زهکش و غیره راه سرویس، گل(در مواردي که در طراحی کانال، تأسیسات تبعی  -2تبصره 
الیه تأسیسات مذکور براي  متر از منتهی) 2(آن منظور شده باشد، حریم مرتبط به فاصله یک طرف یا طرفین 

انضمام دو متر  اي که تأسیسات تبعی مذکور به شود، ولی در هر حال فاصله ها در نظر گرفته می حفاظت آن
  .حریم مقرر در فوق در آن قرار دارد نباید از میزان حریم مقرر در این ماده کمتر باشد

  حریم خطوط انتقال گاز -3- 3-20

براساس مقررات موجود، حریم خطوط لوله انتقال گاز به دو نوع حریم اختصاصی و حریم ایمنی تقسیم 
متري اطراف خط است و در الیحه جدید، شرکت ملی گاز ایران  28می شوند که حریم اختصاصی در حدود 

متري دو  250متري تا  28ریم ایمنی نیز فاصله ملزم است عرصه این حریم را بخرد ، ضمن آن که شعاع ح
طرف خط لوله را شامل می شود و تنها یک سري مشاغل مانند باغداري و کشاورزي مجاز به استفاده از 

سایر ضوابط  .حریم ایمنی هستند البته احداث دیوار و هر گونه ابنیه و تجمع افراد در این محدوده ممنوع است
  :ال گاز بصورت زیر می باشدمربوط به حریم خطوط انتق

 است ضروري .تاس غیرمجاز شهرها داخل به مربع اینچ بر پوند 300 از بیش فشار با گاز لوله خطوط ورود -

  .گردد بینی پیش شهر محدوده از خارج در فشار تقلیل هاي ایستگاه احداث محل
 تقاطع در و موازي مسیرهاي در گاز  هاي لوله  هرجدا از نیرو انتقال هوایی خطوط هاي هیپا فاصله حداقل -

  :باشد می شرح بدین ها
 در و موازي مسیرهاي در گاز هاي لوله جداره از نیرو انتقال هوایی خطوط هاي پایه فاصله حداقل - 3-203جدول شماره

 ها تقاطع
  حداقل فاصله به متر  ولتاژ

  5/0  ولت 380و  220
  2  کیلو ولت 20
  7  کیلو ولت 63

  10  کیلو ولت 132
  20  کیلو ولت 320
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 موازي مسیرهاي در گاز هاي لوله جداره از برق زیرزمینی هاي کابل فاصله حداقل - 4-203جدول شماره
  حداقل فاصله به متر  ولتاژ

  1  ولت 380و  220
  2  کیلو ولت 20

  3  کیلو ولت 63

  

 ها تقاطع در گاز هاي لوله و ها کابل بین عمومی هاي فاصله حداقل - 5-223جدول شماره
  حداقل فاصله به متر  ولتاژ

  5/0  ولت 380و  220

  1  کیلو ولت 20

  5/1  کیلو ولت 63

  
 مخلوطهاي برداشت بودن غیرمجاز با ارتباط در ها رودخانه با تقاطع محل در گاز لوله خطوط حریم حداقل -

  .است شده تعیین لوله طرفین از متر 250 اي رودخانه
 شهر و مسکن سازمان به گاز ملی شرکت 24/6/1378مورخ  532. م ب/ 5 گ شماره نامه براساس -
 : است شده بیان زیر شرح به گاز لوله خطوط حرایم زنجان استان سازي

  طرف؛ هر از متر 150 زنجان - قزوین 20 " انتقال خط ایمنی حریم -1
 طرف؛ هر از متر 250 احداث دست در 48 " انتقال خط ایمنی حریم -2

 در )خطوط نوع و طراحی فشار جداره، ضخامت تغییردرقطر، (استان در گاز انتقال خطوط تغییرات به توجه با

  .باشد می گازضروري شرکت از استعالم ومعماري، شهرسازي امور
  حریم امنیتی و نظامی - 4- 3-20

مهم و حریم اماکن . امنیتی و حفاظتی تأسیسات نظامی بسته به میزان اهمیت آنها متفاوت استحریم 
حریم اماکن . متري آنهاست 500متر با محدودیت ارتفاع براي بناهاي واقع در شعاع  60قابل حفاظت 

اماکن حیاتی . متري است 1000ها تا شعاع  متر و محدودیت ارتفاع ساختمانهاي اطراف آن 100حساس 
بعد ازحریم مذکور  متري 1000متر حریم دارند و استقرار هر نوع تأسیساتی تا شعاع  1000نظامی نیز 

  .مجاز است غیر
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  ضوابط پهنه بندي کاربري اراضی در حریم شهر -3-21
حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري 

به منظور حفظ . در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید
اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، باغات و جنگلها، 
هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات 

  .مصوب طرحهاي جامع و هادي امکانپذیر خواهد بود
مان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم نظارت بر احداث هرگونه ساخت 

که در هر حال از محدوده قانونی و (شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرکهاي صنعتی 
باشد، هرگونه ساخت و  به عهده شهرداري مربوط می) باشند حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می

  . ر این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شدساز غیر مجاز د
  کشاورزي و باغداري پهنه هاي -3-21-1

 استفاده هاي مجازـ 

مانند  نصب پایه خطو انتقال نیرو، انتقال آب، گاز، نفت و سایر تاسیسات وابسته به فعالیت هاي کشاورزي
 استخرهاي پرورش ماهی 

 کشاورزي بصورت زراعت و باغداري سنتی تا مکانیزهفعالیت باغداري، 

 ایجاد آب بندهاي مصنوعی براي ذخیره آب کشاورزي

 استفاده هاي ممنوعـ 

  و باغی مرغوبدر اراضی زراعی ) روستا و شهر(عه و گسترش مراکز زیستی توس
 فعالیت دامداري، پرورش طیور به صورت واحدهاي سنتی یا صنعتی منفرد

 :مشروطاستفاده هاي ـ 

احداث  فعالیت هاي صنعتی مرتبط با کشاورزي و واحدهاي تولید مواد غذایی منوط با رعایت ضوابط 
 ...زیست محیطی و تامین سیستم هاي تاسیساتی همچون دفع فاضالب و

متر مربع و بیشتر و مشروط به  5000ایجاد واحدهاي پذیرایی و گردشگري صرفاً در باغات با مساحت 
و یا دستگاهی که به آن تفویض اختیار شده (  راجع قانونی ذیربطجهاد کشاورزي و تصویب تایید وزارت 

 )باشد
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و در صورت ) پس از آزاد سازي حریم(ایجاد واحدهاي خدمات حمل و نقل در مجاورت محورهاي اصلی 
  مراجع قانونی ذیربطتایید 

حفظ اراضی زراعی و باغها،  ـ تفکیک اراضی کشاورزي و باغات در حریم شهر فقط بر اساس قانون
  .مجلس شوراي اسالمی امکان پذیر است 31/3/74مصوب 

  پهنه آبخیزداري -3-21-2

  استفاده هاي مجازـ 
  و تاسیسات مرتبط با آنها ،احداث شبکه هاي دسترسی براي دامداران، دیم کاران

  احداث شبکه دسترسی به گورستان پیشنهادي شهر 
 انبارهاي محیط بانی احداث ایستگاهها، تاسیسات و

 استفاده هاي ممنوعـ 

هر گونه فعالیت غیر مرتبط که فرسایش خاك، تخریب اراضی طبیعی و آلودگی زیست محیطی را سبب 
 .شود

 استقرار کارگاههاي بزرگ و کوچک، شهر کهاي صنعتی، دامداري صنعتی و سنتی و طیورداري 

 .من شخم زدن در اراضی پرشیب باشدتبدیل اراضی این پهنه به اراضی کشاورزي که متض

 ) روستا و شهر(توسعه و گسترش مراکز زیستی 

  پهنه گورستان -3-21-3

 استفاده هاي مجازـ 

 دفن اموات با رعایت اصول شرعی و زیست محیطی

 درختکاري و توسعه فضاي سبز

 استفاده هاي ممنوعـ 

کلیه فعالیت هاي غیر مرتبط با  سکونت، ایجاد صنایع تولیدي، توسعه خدمات شهري غیر مرتبط و
 گورستان

 استفاده هاي مشروطـ 

 ایجاد مراکز مذهبی و فرهنگی بر مبناي طرح گورستان و تایید شهرداري
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  تجاري مورد نیاز و مرتبط با گورستان بر اساس طرح گورستان و تایید شهرداري –واحدهاي خدماتی ایجاد 
 پهنه آموزش عالی -3-21-4

 استفاده مجازـ 

 ....)اعم از دولتی، آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و(حداث و توسعه مراکز آموزش عالی شامل دانشگاه ا

 حرفه اي-احداث مراکز آموزش فنی

 احداث مدارس علمیه و مراکز آموزش عالی مذهبی

 احداث مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها

 ...خوابگاهها واحداث مراکز خدماتی مرتبط با مراکز آموزشی مثل 

 استفاده هاي ممنوعـ 

 سکونت، صنعت و کلیه فعالیت هاي غیر مرتبط با خدمات آموزش عالی

 استفاده هاي مشروطـ 

 واحدهاي صنعتی و آزمایشگاهی مرتبط با مراکز آموزشی در صورت تایید شهرداري

ح توسعه دانشگاه و با تایید بر مبناي طر...مانند اردوگاهها، سالن هاي ورزشی، مراکز فرهنگی وواحدهایی 
 مراجع قانونی ذیربط

  کارگاهی -پهنه صنعتی -3-21-5

  موارد استفاده مجازـ 
   .باشد در این پهنه مجاز میبه نظر شرکت شهرکهاي صنعتی مشروط  )الف(صنعتی گروه هاي  کارگاه احداث -
  موارد استفاده ممنوع ـ
  ) ب، ج، د، ه، و( هاي احداث کارگاههاي صنعتی گروه -
هیات وزیران در ارتباط با ضوابط و معیارهاي  2/5/84باید منطبق بر مفاد مصوبه جلسه نوع کارگاهها  -

  . استقرار صنایع در محدوده شهر ها  و حرایم آن رعایت گردد
 موارد استفاده مشروطـ 

تائید آالینده نبودن آن از  استقرار هر نوع کارگاه صنعتی مشروط به استعالم از سازمان محیط زیست و
  .باشد سوي این سازمان می
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 تناسب به ورزشی و درمانی بهداشتی، آموزشی تجاري، خدمات هاي کارگاهی استقرار مجموعهدر  -
  .مجاز است آنسطوح 

  . کارگاهی است -ضوابط ساخت و ساز در این پهنه تابع ضوابط ذکر شده در کاربري صنعتی
  :فاظتیپهنه فضاي سبز ح -3-21-6

 ده مجازموارد استفا -

  زراعت و باغداري
  طرح هاي درختکاري، جنگلکاري و فضاي سبز

 استفاده هاي ممنوع -

  تمام فعالیت هاي دیگر به جز موارد استفاده مجاز و مشروط
 مشروطاستفاده  -

 فعالیت هاي آبخیزداري به شرط تصویب مراجع قانونی ذیربط

انبارهاي سازمان محیط زیست به شرط تصویب مراجع قانونی احداث تاسیسات مربوط به محیط بانان و 
  ذیربط

  :گردشگريپهنه  - 3-21-7

  استفاده هاي مجاز
احداث پارك هاي طبیعی و تاسیسات و ابنیه مرتبط با آنها بر اساس طرح مورد تایید شهرداري و سایر 

  مراجع ذیربط
  ایجاد تاسیسات مورد نیاز جهت گذران اوقات فراغت

  ي ممنوعاستفاده ها
سکونت، ایجاد صنایع تولیدي، توسعه خدمات شهري غیر مرتبط و کلیه فعالیت هاي غیر مرتبط با 

 گردشگري

  استفاده هاي مشروط
ایجاد مراکز و واحدهاي فرهنگی و مذهبی بر اساس طرح منسجم و با تایید شهرداري و سایر مراجع 

  ذیربط
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به همراه تاسیسات و ) اکوتوریسم(بر گردشگري طبیعی ایجاد واحدها و مراکز عمومی گردشگري با تاکید 
  و سایر مراجع ذیربط ابنیه مرتبط با تایید شهرداري

همچنین رعایت  پذیرایی و-ضوابط ساخت و ساز در این پهنه تابع ضوابط ذکر شده در کاربري جهانگردي
  . ضوابط سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی است

  :ضوابط مربوط به پهنه بندي حریمسایر  -3-21-8

، نهرها، ها ها، آثار تاریخی رودخانه ـ براي تفکیک اراضی و احداث بنا در حریم شهر، رعایت حریم جاده
هاي انتقال نفت و گاز و کلیه  هاي مخابراتی، لوله مسیلها، قنوات، خطوط انتقال نیرو، خطوط و شبکه

  .دد، الزامی استتأسیساتی که الزم است حرایم آنها حفظ گر
  :ـ ایجاد هرگونه تأسیسات مجاز در حریم شهرها موکول به رعایت نکات زیراست

رویه درختان و تخصیص اراضی  بهداشت عمومی و حفظ فضاي سبز و جلوگیري از قطع بیرعایت  -
  .کشاورزي براي مصارف دیگر

سوزي و  ها و آتش طغیان روخانهضوابط ایمنی مربوط به جلوگیري از خطرات ناشی از سیل و ـ رعایت 
 .استحکام بناها

اي استان و سایر مراجع  ـ تأمین آب و برق کافی و مداوم بنابر گواهی وزارت نیرو یا سازمان آب منطقه
 .ذیصالح

 .ـ منظور داشتن گذرگاه متناسب با موقعیت محل برطبق ضوابط و مقررات وزارت نیرو راه و ترابري

هاي عمیق  ها، نهرهاي عمومی، قنوات و چاه ها، تاالب ها، جنگل ها، رودخانه ادهـ رعایت حریم نسبت به ج
ها و تأسیسات  هاي انتقال نیروي برق، خطوط و شبکه ها، خطوط و پایه ها و مسیل عمیق، چشمه و نیمه

ها و  هها یا تأسیسات عمرانی لول ها در مسیر جاده ها و تونل هاي انتقال گاز و نفت و پل مخابراتی، لوله
گیر، تأسیسات نظامی  بند و سیل اب و فاضالب، سیل خانه  ابرسانی، تأسیسات تصفیه هاي مربوط به شبکه کانال

 .و انتظامی، ابنیه و آثار تاریخی و سایر تأسیسات عمومی و غیره براساس ضوابط مصوب مراجع ذیربط

بایست  اند می نهادهاي مربوط اخذ نمودهکه مجوز الزم را از ادارات و  هایی هاي کارگاه  ـ کلیه ساختمان
نشانی  تشآ ند به نحوي که عبور وسایط نقلیهفاصله داشته باش) محدوده زمین(متر از اطراف زمین  5حداقل 

نیز در خارج از حریم  دنديمحل دفن زباله و کشتارگاه شهر  .پذیر باشد در فاصله مذکور به سهولت امکان
    . شهر مکان یابی گردیده است
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  
  
  

 نقشه پهنه بندي حریم 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 بنا احداث عمومی ضوابط- 4

 اشرافیت عدم وچگونگی زمین در ساختمان استقرار نحوه- 4-1

 کشیدگی درصورتیکه .شود بینی پیش قطعه شمال در اشغال سطح که شود می توصیه ساختمان تمام درـ 
  باشد زمین غرب قسمت در اشغال سطح است بهتر باشد، غربی شرقی قطعات
 یک مجاورت در که بناهایی مورد در مشرفیت، مسائل و بناها اشراف حریم به مربوط ضوابط رعایتـ 
  .است الزامی شود، می احداث بیشتر و طبقه دو در دیگر مالکیت قطعه
 احداث مجاور مالکیت قطعه به مشرف هواگیر یا پنجره توان نمی بنا خارجی سطوح از یک هیچ درـ 
 ها پنجره حالت این در .باشد گرفته صورت نشینی عقب متر 3 حداقل مجاور مالکیت حد از اینکه مگر نمود،

 مات شیشه از استفاده با و بوده شو باز غیر صورت به مربوطه کف از متر 5/1 ارتفاع تا باید فوقانی طبقات در
 .گردند رؤیت قابل غیر آنها بیرون مشابه مصالح یا و

 .است بالمانع )باال متربه 4 ارتفاع از( عمومی میادین و ها پارك گذرها، از مختلف بناهاي نورگیريـ 

 .باشد می آن طبقه کف از متر 5/1 حداقل ..).و حمام دستشویی،( سرویس فضاهاي براي پنجره کف ارتفاعـ 

 با رابطه در .باشد بیشتر نما آن سطح کل درصد 30 از نباید نما سطح هر در پنجره سطح حداکثرـ 
  .باشد می نما سطح کل درصد 70 جداره شفاف سطح حداکثر تجاري واحدهاي

 که گردد محصور نحوي به ...و گیاه نرده، از استفاده با باید عمومی بناهاي )حیاط( آزاد فضايـ 
 .باشد رؤیت قابل مزبور فضاهاي مجاور ازگذرهاي

 الزامی مشبک صورت به ترجیحاً و سانتیمتر 90 ارتفاع حداقل با بناها بام و ایوانها براي پناه جان احداث
 در فلزي قائم عنصر از استفاده خصوص در جدید، تکمیلی موارد و 2800 نامه آئین رعایت رابطه این در .است

 .است الزامی پناه جان در مشخص فواصل

 باال حد ،)بنا حد آخرین( بام خط اولویت، ترتیب به اصلی گذرهاي بدنه منظر مطلوبیت به کمک منظور به
 به مشرف يها حیاط دیوار باالي حد و ورودي دربهاي باالي حد طبقات، از یک هر يها پنجره پایین و

 معماري طرحهاي تائید و تهیه زمان در موضوع این رعایت میزان بررسی .باشد تراز هم باید گذرها و میادین
 .است الزامی شهرداري توسط کار پایان اخذ و

 حداکثر تامیزان همجوار بناهاي بام خط با بنا بام خط نمودن تراز هم جهت بام انداز دست ارتفاع اضافهـ 
 .است مجاز ارتفاعی سقف بر مازاد متر 1
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 .است الزامی عمومی معابر از ها خرپشته ناپسند بصري يها جنبه حذف به توجهـ 

 ساختمان ارتفاع برابر 5/1 حداقل اندازه به بلوك دو فاصله رعایت آفتاب تابش از جلوگیري منظور بهـ 
  .است الزامی جنوبی

 بهرمندي حداکثر منظور به دندي شهر در ساختمان استقرار جهت مناسبترین اقلیمی، مطالعات براساسـ 
 )قبله( غربی جنوب روبه شرایطی در و شرقی جنوب جنوب، به رو سال سرد مواقع در آفتاب تابشی انرژي از

 .است شرق سمت به انحراف درجه 15 ساختمانها استقرار جهت بهترین البته .باشد می

   .گردد می تعیین جنوبی ساختمان ارتفاع برابر 5/1 هم روبروي بلوك دو فاصله حداقل مسطح اراضی درـ 
  مسطح اراضی در بلوك دو میان فاصله -:1-4 شماره تصویر

  
  

D = 1/5 × H  
D = كبلو دو فاصله  

H  =جنوبی ساختمان ارتفاع  
  
  
  
 5/11/77 مورخ مصوب اجرایی نامه آیین اساس بر لفافها تشکیل مرتبه بلند هاي ساختمان طراحی درـ 

 .شود می بیان تفصیلی طرح در آن جزئیات و است الزامی )1379 سال در شده اصالح(

 ساختمانی در تأسیسات احداث به مربوط مقررات و ضوابط- 4-2

 است الزم همچنین .است غیرمجاز عمومی معابر از رؤیت قابل سطوح در کولر احداث و کانالکشیـ 
 .باشند محفوظ مجاور مالکیتهاي و عموم دید از … و کننده خنک برج و کولر مانند تأسیسات کلیه محل

 این مناسب نماسازي با باید اضطرار صورت در و بوده غیرمجاز کشی کانال بنا رؤیت قابل سطوح درـ 
  .گردد مستور تأسیسات

  .است غیرمجاز ها بالکن و بام پشت روي بر وسایل کردن انبار و دائم یا موقت انبار احداثـ 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

 نباشد، رؤیت قابل االمکان حتی عمومی معبر از که بدان مشروط بام، روي بر کننده خنک برج احداثـ 
 .است مجاز

  .نباشد رؤیت قابل عمومی معبر از باشدکه نحوي به باید می بامها برروي تأسیسات نصبـ 
 دفع و سطحی آبهاي و ناودانها آب هدایت .است غیرمجاز عمومی گذرهاي به فاضالب نوع هر هدایتـ 

 .است بالمانع شهري موجود کانیوهاي و جویها به آن

 مستقیم صورت به المقدور حتی و بنا دیوار درون شده نصب ناودانهاي طریق از باید صرفاً باران آب دفعـ 
 .پذیرد انجام مناسب مجاري به

 محل است الزم شوند، می ارائه شهرداري به ساختمان پروانه صدور براي که معماري طرحهاي کلیه درـ 
 .شوند اجرا شهرداري توسط آن تصویب از پس و شده مشخص کولرها نصب

 بدان مشروط دوم طبقه در کولر نصب .است غیرمجاز گذرها فضاي به کولر و هواکش هرگونه تعرضـ 
 .گردد پنهان عموم دید از نما، عمومی ساختمانی مصالح بکاربردن با که است

 و االشتعال سریع مواد نگهداري محل و انبار مجاورت در گاز ههاي ایستگا و برق جدید پستهاي احداثـ 
 ذیصالح مراجع توسط که سوزي آتش لحاظ از ایمنی ضوابط رعایت رابطه این در .است غیرمجاز نفتی مواد
 .است الزامی شود، می ارائه

 رعایت شهرداري ایمنی خدمات و نشانی آتش سازمان نظر با باید شهري تأسیسات ایمنی موازینـ 
 .گردد

 ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري -4-3

قانون برنامه چهارم توسعه ، تکمیل مصوبه مورخ  30در راستاي وظائف محوله بر اساس ماده 
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نماي شهري و به منظور  28/2/1369

ارتقاء کیفی بصري و ادراکی سیما و منظر شهري ، شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در جلسه مورخ 
 .ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهري را به شرح زیر تصویب نمود  25/9/1387

   :نه کاربرددام
این مصوبه از تاریخ ابالغ براي کلیه معماران ، طراحان شهري ، دستگاه هاي تهیه و تصویب و نظارت بر 
اجراي طرح هاي توسعه شهري ، شهرداریها و دیگر مراجع صدور پایان کارهاي ساختمانی و سازمان هاي 

    . نظام مهندسی و سایر نهادهاي ذیربط الزم االجرا خواهد بود 
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  :وزه شمولح
هاي مسکونی جدیداالحداث از زمان ابالغ، مشمول  هاي شهرهاي آتی ، شهرهاي جدید و شهرك توسعه

براي بافت هاي موجود نیز به ترتیب اولویت طرح هاي موضعی سامان دهی منظر . این مصوبه خواهند بود
مدت پنج سال از تاریخ این مصوبه    این طرح ها مطابق برنامه تنظیمی و حداکثر ظرف. شود شهري تهیه می
  . تهیه خواهند شد

  :هدف
  تالش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سالمت و رفاه ساکنین ؛  –الف 
ساماندهی به سیما و منظر شهري در شهرها ، روستاها ، و سایر مجتمع هاي زیستی در کشور و  -ب

  ؛ تالش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی در آنها 
  احیاي فرهنگ معماري و شهرسازي غنی گذشته کشور ؛ –ج 
  جلوگیري از بروز ناهماهنگی هاي بصري و کارکردي در فضاها و فعالیت هاي شهري ؛  –د 
  افزایش تعامالت اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی ؛ –ه 
    : تعاریف  

ساختمان ها و الحاقات ( عناصر طبیعی و مصنوع  در این مصوبه منظور از منظر شهري کلیه: شهري منظر
قابل مشاهده از عرصه هاي عمومی شهر شامل خیابان ها ، ... ) آنها ، مبلمان شهري ، پوشش گیاهی و 

  . میادین ، گره ها و پهنه هاي عمومی است 
 28/8/69مصوبه  1منظور از نما در این مصوبه ، نماي شهري و در انطباق با تعریف ارائه شده در بند  :نما

کلیه سطوح نمایان ساختمانهاي واقع در محدوده و حریم شهرها و ( شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
   .می باشد) شهرك ها که از داخل معابر قاب مشاهده است 

جداره ، سطوح مرتبط به دیواره هاي محوطه هائی است که هیچ ساختمانی به صورت منظور از  : جداره
  . بالفصل به آن ملحق نیست نظیر دیوار باغات و نظایر آن 

  . خیابان ها و گذرهائی است که منحصرا براي عبور عابر پیاده مورد استفاده قرار می گیرد  : پیاده راه
این کمیته نهادي پیشنهاي است که به منظور ایجاد  : شهريکمیته هاي ارتقاء کیفی سیما و منظر 

در امر ارتقاء کیفی سیما هماهنگی میان کلیه سازمان ها ، نهادها ، دستگاه ها ، شرکت ها و موسسات ذیربط 
  . ه به اختصار کمیته نامیده می شود، در شهرها تشکیل می گردد کو منظر
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  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

  ضوابط مربوط به سیما و منظر 

اي بناهاي واقع در مناطق تاریخی شهر باید داراي مقیاس انسانی بوده و دانه بندي و ریخت طرح و اجرـ 
در طراحی معماري بناهاي کالن مقیاس ، تقسیم بنا به احجام . شناسی مشابه بافت تاریخی داشته باشد 

  . متناسب با دانه بندي بخش تاریخی شهر الزامی است 
نماهاي ساختمانی باید بگونه اي باشد که عالوه بر رعایت ضوابط و در احداث ابنیه ، انتخاب مصالح ـ 

مقررات طرح هاي جامع و تفصیلی و سایر مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران ، موجب آلودگی 
به شهرداري ها امکان داده می شود تا طی برنامه اي . محیط زیست نشود و قابل بازیافت و پاکسازي باشد 

  . نسبت به بهسازي مصالح نماي ساختمان هاي موجود در شهرها اقدام نمایند پنج ساله 
در پاکسازي مصالح ساختمانی رنگ و بافت و مصالح نما با بخش هاي تاریخی شهر همخوانی داشته و ـ 

  . ترجیحا از مصالح بوم آورد انتخاب شوند 
در سطح . . . مانی ، خدماتی ، اداري و کلیه تابلوهاي مربوط به فعالیت هاي شهري اعم از تجاري ، درـ 

شهرها باید در انتباق با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ، بصورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهیه 
تعیین و مالکین و بهره برداران ملزم به  "کمیته"ابعاد ، فرم ، طرح و محل نصب تابلوها باید توسط . شود 

  . رعایت این مقررات می باشند 
تعدد تابلوهاي معرف کاربري در یک منظر شهري مجاز نمی باشد و هر صنف تنها مجاز به استفاده از ـ 

  . یک تابلو در نما یا جداره هریک از معابر شهري که صنف مذکور در حاشیه آن قرار دارد است 
ریها اختیار به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی میان تابلوهاي تبلیغاتی در مقیاس شهري ، به شهردا

، ستقرار تابلوهاي شهري ، نقاشی هاداده می شود تا نسبت به تهیه ضوابط و مقررات مربوط به محل و نحوه ا
جداره ها ، استفاده از نمایشگرهاي بزرگ شهري ، تابلوهاي تبلیغاتی ، تابلوهاي راهنماي شهري ، اقدام نماید 

در این زمینه براي دستگاه ها ، سازمانها ، نهادها  "تهکمی"رعایت تصمیمات . برساند  "کمیته"و به تصویب 
  . و مؤسسات دولتی و عمومی در اولویت قرار دارد 

در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث ... ) نظیر بالکن ، تراس و ( پیش آمدگی بدنه ساختمان ها ـ 
این فضاهاي نیمه باز . د فضاهاي نیمه باز با عقب نشینی دیوارهاي خارجی از حد زمین تامین خواهد ش

جهت تقویت چشم اندازهاي مناسب شهري، کاهش اثر تابش شدید خورشد ، نگهداري گل و گیاه و موارد 
  . مشابه بوده و بهره برداري از این فضاها به عنوان انباري و خشک نمودن البسه منوع است 
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محل خشک نمودن البسه را درون  طراحان موظفند در طراحی ابنیه ، فضاي مورد نیاز جهت انباري وـ 
کل مساحت زیربنا جزء مساحت مفید محاسبه  درصد10مساحت این فضاها تا سقف . ابنیه پیش بینی نمایند 

  . نمی شود 
تمامی پیش آمدگی هاي موجود در بدنه ساختمان ها از حد زمین در هنگام تخریب و نوسازي ابنیه از 

  . نماي ساختمان ها حذف می شوند 
مساحت زیربناي هریک از واحدهاي مسکونی به فضاهاي  درصد15تاریخ ابالغ این مصوبه تا سقف  ازـ 

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

راحان و مجریان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحی و اجرا نمایند که طـ 
  . به ارتقاء کیفیت بصري و فضائی تقاطع ها منجر شود 

با توجه به اهمیت معماري نبش ، کنج ، دروازه ها ، طرح و نماي ساختمان ها واقع در این نقاط باید به ـ 
  . سد بر "کمیته"تائید 
رنگ ها ، جنس و شیب  "کمیته"در شهرهائی که پوشش نهائی غالب آنها از انواع شیب دار می باشد ـ 

  . مجاز آنها را بگونه اي معین می نماید که هماهنگی در سیما و منظر شهري فراهم آید 
شد ، ممنوع استفاده از پوشش هاي شیب دار ، در شهرهائی که استفاده از آن در سنت معماري محل نباـ 
  . است 
در طراحی و احداث بنا، به تشخیص . . . ) نظیر کشتی، میوه ها ، و ( استفاده از فرم هاي نامتعارف ـ 

هاي دولتی در اولویت قرار  رعایت این مصوبه براي دستگاه ها، نهادها و سازمان. ممنوع می باشد "کمیته"
  . دارد

هاي  در جداره. . . ) اي و  هاي جیوه شیشه، کامپوزیت، شیشه آلومینیومی،( اي  استفاده از نماهاي پردهـ 
م مقررات ملی ساختمان، براي کلیه ار، ضمن رعایت مبحث چه هاي عمومی بیرونی و قابل مشاهده از عرصه

به مالکین . بناهاي دولتی و عمومی ممنوع بوده و استفاده از این مصالح صرفا درون ساختمان مجاز است
نماي  حشود تا ظرف مدت سه سال، با اولویت بناهاي دولتی و عمومی به اصال فرصت داده میابنیه موجود 

  . تعیین می شود، بازسازي نمایند "کمیته"این ابنیه با مصالح جایگزینی که توسط 

www.shahrsazionline.com

www.shahrsazionline.com

ww
w.

sh
ah

rsa
zio

nli
ne

.co
m



146 

  ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر دندي

 

در طراحی ابنیه احداث تاسیسات بصورت نمایان در منظر شهري منوع است و تاسیسات باید با ـ 
در ابنیه موجود به ملکان فرصت داده می شود تا مطابق . معرض دید عمومی حذف شوند  تمهیدات مناسب از

  . مشخص می شود ، ظرف مدت سه سال به اصالح نما اقدام نمایند "کمیته"برنامه اي که از سوي 
حقوق همسایگان را در . . . از این پس احداث ابنیه اي که به دلیل ارتفاع زیاد و یا درشت دانگی و ـ 

سنجه هاي مورد نیاز در این  "کمیته". استفاده از نور ، مناظر و مواهب طبیعی سلب نماید ممنوع می باشد 
  ). نظیر حداقل فواصل و ارتفاع بناها در همسایگی واحدها تعیین خواهد نمود ( خصوص 

  .تصویب نماید مجاز خواهد بود "هکمیت"استفاده از بام هاي سبز در محل هائی که ـ 
     :ضوابط مربوط به ساماندهی کالبدي فضاهاي شهري  

هاي تاسیساتی  شود تا ظرف پنج سال از تاریخ ابالغ این مصوبه ، کلیه کانال به مالکین فرصت داده می
ها و  ها، سیم هاي کولر، ناودان ، کانال)اسپلیت( نمایان در نماها و در جداره هاي شهري شامل کولرها 

و نظایر آن به ) به استثناء لوله هاي گاز شهري ( هاي تاسیساتی  ودکش بخاري، لولههاي برق و تلفن، د کابل
شاهده تدریج از نماهاي شهري حذف و یا به گونه اي ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهري قابل م

  .  ها رنگ آمیزي شود له هاي گاز شهري نیز بایستی متناسب با رنگ نماي ساختمانلو. نباشد 
ب تابلوهائی که در معابر موجب اختالل در حرکت عابرین شود ، مطابق مبحث بیستم مقررات ملی نصـ 

  .  ساختمان ممنوع است
ها، کیوسک ها در معابر پیاده باید به گونه اي انجام شود که مزاحم حرکت عابرین پیاده  ینمکانیابی کابـ 
  . نباشد

امه اي سه ساله نسبت به ساماندهی کابین ها و ها امکان داده می شود تا طبق برن به شهرداريـ 
  . کیوسکها و اثاثه شهري موجود اقدام نماید

در مسیر عبور در معابر پیاده ممنوع است و . . . ) لبه ، پله ، سکو و ( ایجاد هرگونه اختالف سطح ـ 
  . تغییرات سطوح بایستی بوسیله شیب راهه و رمپ انجام شود

وردن عابرین به حداقل کاهش بایستی به گونه اي انتخاب شود که امکان سرخکفسازي معابر پیاده ـ 
  . امکان پاکسازي داشته و از مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد یافته،
کفسازي معابر باید با همکاري و مشارکت مالکین بناهاي حاشیه معبر و شهرداري، نگهداري و مرمت ـ 
  . شود
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اي شهري از نظر فرم ، اندازه ، رنگ و مصالح بایستی مطابق با طرح و اثاثه شهري بکار رفته در فضاه
  . اثاثه شهري و متناسب با بافت و احجام معماري اطراف این فضاها طراحی و اجرا شوند

 "کمیته". حفظ و توسعه فضاي سبز شهري باید حتی االمکان با گونه هاي گیاهی بومی صورت گیرد
ر مشخص نموده و اعالم ب با ویژگیهاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی هر شههاي گیاهی بومی را متناس گونه

  .می نماید 
      ضوابط مربوط به ساماندهی زیر ساخت هاي شهري  

  .اهاي داخلی ساختمان الزامی استتعبیه تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و کانال هاي مورد نیاز در فض -
کانال ها باید . ابر باید بوسیله کفسازي مشخص شود کلیه مسیرها و کانال هاي تاسیساتی موجود در مع

  . به گونه اي احداث شوند که دسترسی به آنها براي تعمیر به سهولت فراهم شود 
ي در معابر را با همکاري موظف است تا زمینه شکل گیري ایجاد کانال مشترك انرژ "کمیته"ـ 

  .ري نمایدو نهادهاي زیربط پیگی ، وزارت کشور و سازمان هاشهرداري
  ضوابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري   

به منظور استفاده بهینه از فضاهاي شهري و ایجاد سرزندگی در آنها ، به شهرداري اختیار داده می شود تا 
با هماهنگی کمیته ها و ساکنان مجاور معابر ، در معابري که عرض بخشی از پیاده رو آنها بیش از سه متر 

هائی چون اغذیه فروشی و عرضه کنندگان آبمیوه و  در ایام تعطیل و ساعات شبانگاهی به کاربريباشد ، 
 .هیز و از مراجعین پذیرائی نمایندنوشیدنی هاي سرد و گرم اجازه دهند تا بخشی از معبر با مبلمان مناسب تج

  .ر مسیر عابرین در آن ممنوع استلکن احداث نرده و یا ایجاد مانع ثابت د
  وابط مربوط به ساماندهی کارکردي فضاهاي شهري ض  

تحویل نقشه حجمی ابنیه و راندوي مصالح بکارگرفته شده در طراحی ابنیه جدید و ابنیه مجاور 
براي اخذ پروانه ساختمانی به مراکز بررسی و کنترل نقشه و مراجع صدور پروانه ساختمانی از ) همسایگی (

ن نقشه ها ایجاد هماهنگی میان احجام از نظر فرم ، جنس و رنگ در ای. سوي متقاضیان الزامی است 
ها و راهنماي مورد نیاز در این  دستورالعمل. مصالح ، دانه بندي و ریخت در واحدهاي همسایگی الزامی است

  . تدوین و ابالغ خواهد شد "کمیته"خصوص از سوي 
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منوط به اجراي نقشه هاي ارائه شده  صدور پایان کار و گواهی عدم خالف براي ابنیه جدیداالحداثـ 
) بویژه نما و حجم (مهندسین ناظر مسئول اجراي دقیق نقشه هاي مصوب . جهت اخذ پروانه ساختمانی است

  .خواهند بود
 ...و دیوارها ،حصارها ارتفاع به مربوط مقررات-4-4

 .گردد می بینی پیش 20/2 مسکونی ساختمانهاي حیاط دیوار ارتفاعـ 

 .باشد صلب اشرافیت مسائل رعایت دلیل به مسکونی ساختمانهاي حیاط دیوار شود می توصیهـ 

 استفاده ورودیها، سقف همچنین و مالکیت قطعات )حیاط( آزاد فضاهاي پیرامون حصار ایجاد زمینه درـ 
 استفاده مورد مصالح و باشد نمی مجاز نامطلوب مصالح سایر و فلزي ورقهاي ایرانیت، مانند سبک مصالح از

 .باشد حیاط دیوار و بنا نماي در رفته بکار نوع از المقدور حتی باید

 .باشد نمی مجاز )خورشیدي سلولهاي نصب براي مگر( دار شیب سقف از استفادهـ 

 مصوب( شهري عمومی و مسکونی يها ساختمان در پناهگاه احداث و سازي ایمن به مربوط مقرراتـ 
 )معماري و شهرسازي عالی شوراي 5/5/1366

 در شهري عمومی و مسکونی ساختمانهاي کلیه از کنندگان استفاده و ساکنین جان حفاظت منظور بهـ 
 و مسکونی هاي ساختمان در پناهگاه احداث و ساختمانها سازي ایمن معمولی، انفجاري بمبهاي اثرات مقابل

  .است الزامی موجود ضوابط و قوانین اساس بر شهري عمومی
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  :پیوستها-5

  معابر عرضی مقاطع: 1-5شماره تصویر
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