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 چكیده
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر و درختان قابل مقایسه نیست . اهمیت و نقش درختان 

و طبیعی آن در سیستم شهر و بازده بهای مختلف شهری در حیات شهرها و پایداری آنها و تأثیرات فیزیکی 

کالنشهر مشهد به عنوان دومین شهر میلیونی کشور در طی  ناپذیر است. اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی آن انکار

به تبع آن احتمال قطع  گسترش روزافزون ساخت وسازهای شهری و. ه اخیر رشد فزاینده ای داشته استچند ده

بی رویه درختان موجب شده است نیازهای روحی و جسمی شهروندان به درختان و کارکرد مهم آنها در زندگی 

 مشهد شهر کالنشهرها از جمله عمده اکثرته شود. که می توان این موضوع را از مشکالت شهری نادیده گرف

سعی شده است عملکرد و نقش کمیسیون  تحلیلی می باشد که -توصیفی این پژوهشروش تحقیق دردانست. 

سازهای  مواجهه با ساخت و پیشگیری از تخریب فضای سبز در در قانون حفظ وگسترش فضای سبز 7ماده 

 ، نحوه کار قرار بگیرد.که دراین راستا نخست به بررسی تعاریف و مفاهیم و سپس به بررسیشهری مورد بررسی 

پرداخته  درکالنشهر مشهددر جلوگیری از تخریب فضای سبز عملکرد و نقش کمیسیون ماده هفت قانون مذکور

وگیری از قطع درختان و رعایت قانون درجهت جل مؤثر و نهایتاً در پایان راهکارهای مناسب پیشنهادی .شودمی

 می گردد. بیانمذکور 

 

 . 7فضای سبز، قطع بی رویه درختان و کمیسیون مادهشهر، نکال کلمات کلیدی:

 

 



 

  وضرورت تحقیق بیان مسئله -1

 52بیش از  0202درسال  شودمیجهان درحال تبدیل شدن به مکان های شهری است.پیش بینی 

ندگی کنند.به علت سرعت شهرنشینی و توسعه شهرها اکوسیستم های طبیعی در درصد مردم دنیا درشهرها ز

با  .(feng li,155002) درشوتحال کاهش هستند. شهرنشینی موجب شده فاصله بین مردم وفضاهای طبیعی بیش

وسعت  پیشرفت تکنولوژی و هجوم مردم به شهرهای بزرگ ،تراکم درشهرها روز به روز بیشتر شده ،از

 و از (1731:71)روحانی ،ته وکوچه ها تنگ تر گشته و محیطی خفقان آور به وجود آورده است ساحیاطها ک

سعادت انسان با  جسم خود نیاز به محیطی مناسب دارند و آنجا که انسانها برای رشد طبیعی روح و

از زندانی که تنها راه برای رهایی  (17731:71)نجیبی افشار،هماهنگی و نزدیکی به طبیعت به دست می آید 

توان گفت ایجاد فضای سبز کافی و با کیفیت ، میینی دست ساخت خود ایجاد کرده استبشر در محیط ماش

درروزگاری که زندگی ماشینی  (. 5231:50)ذوالفقاری،است که اساسی ترین و مهمترنی عوامل حیات است 

محیط زیست ساختمان و  درجوامع شهری ،هرروزش تکرارمکرارت شده است و چشم انداز انسان در

چیزی که بتواند زندگی انسان را از این دایره بسته تکرارها بیرون بیاورد سزاوار توجه  هر ماشین است،

های مسکونی حس طبیعی را به بلوک انسان آپارتمان نشین امروزی، سعی دارد تا اندکی روح و است،

سرسبز را به نحوی با مظاهر تکنولوژی مدرن کند تا طبیعت زنده وسعی می زمخت و غم زده برگرداند.او

ارزشمندترین گنجینه های طبیعی  شهری درختان .(131:57،)طوفانپیوند دهد ومناظر زیبا و بدیع خلق نماید 

. خود کرده استحیات زیستی شهر و سالمت جسمی و روانی شهروندان را تا حد زیادی مدیون  ،یک شهر 

درختان سالمی دارد، از هوای سالم تر، آلودگیهای مختلف کمتر، دمای شهری که فضای سبز کافی و کارا و 

افزایش جمعیت و نیاز به مسکن منجر به تخریب خانه  متعادل تر و منظر شهری زیباتری برخوردار است.

شاهد این   و (.1:31:50)رضازاده،وبرج (گردید های ویالیی و تبدیل آنها به خانه های چندین طبقه )آپارتمان

عیت هستیم که تاکنون بارها درختان شهر درمناطق مختلف کالنشهر مشهددر تهدید ساخت و سازهای واق

اند. که دراین راستا نه فقط ساخت و سازهای شخصی  بلکه در مواردی گاه قانونی و غیرقانونی قرار داشته

لوگیری از این .بنابراین به جهت ضرورت جهای شهری درختان قطع می گردند به بهانه اجرای پروژه

معضل، قانونی تحت عنوان قانون حفظ و گسترش فضای سبزوجود داردکه درقالب کمیسیونی با نام ماده 

هفت موضوعات قطع درخت مورد رسیدگی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر سعی شده است عملکرد و 

مشهد مورد بررسی  نقش کمیسیون ماده هفت درجلوگیری از تخریب فضای سبز و قطع درختان درکالنشهر

 .قرار دهیم

 



 

 اهداف تحقیق  -2

 نقش وعملکرد کمیسیون ماده هفت قانون حفظ وگسترش فضای سبز  آشنایی با نحوه کار،

 

 تحقیق سئوال -3

نحوه کار،نقش و عملکردکمیسیون ماده هفت قانون حفظ وگسترش فضای سبزدرجلوگیری از تخریب 

 وسازها شهری چگونه می باشد؟فضای سبز وقطع درختان درمواجه با ساخت 

 

 روش تحقیق -4

تحلیلی و روش گردآوری اطالعات به صورت اسنادی وکتابخانه ای  -این تحقیق از نوع توصیفی

 سازمان ها وادرات مربوطه بهره گرفته شده است.باشد همچنین درجمع آوری داده ها ازمی

 

 تعاریف و مفاهیم  -5

 
  قانون حفظ و گسترش فضای سبز -5-1

ماده می باشد که در  5شورای انقالب در  1:27قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

جلسه علنی مورخ چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و 

حاتی از سوی با اصال1:55/ 02/۴( آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود درتاریخ۴( و )1مواد )

مورخ  02۴/:0072مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، طی نامه شماره 

می  (1)ماده ماده آنمهمترین مجلس شورای اسالمی جهت اجرا، و به دولت ابالغ گردید. که  2/1:55/:1

، قطع هر نوع درخت و یا گوید3 به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان

هایی که به ها، باغات و نیز محلها، بوستانها، پارکنابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه

شورای اسالمی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت  تشخیص

 (5:731:70) منصور،ضوابط مربوط ممنوع است. 

 

 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز -5-2

( قانون 1آیین نامه اجرایی ماده ) 0/0/1:57ها در سی و دومین اجالس مورخ  شورای عالی استان

مجمع تشخیص مصلحت نظام را که  ۴/۴/1:55اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و 



 

) .شده است( قانون مذکور تصویب 1زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده )

 (5۴:31:70،منصور

 
 7کمیسیون ماده -5-3

ی به منظور نظارت بر حسن اجرا آیین نامه اجرایی قانون کمیسیونی مرکب از اعضای ذیل 7ماده  در

 شود.قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی در هر شهرداری تشکیل می

 الف( یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به انتخاب شورا. 

 ب( یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری. 

صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در ج( مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در 

 (5۴731:70) منصور، .شهرداری مسئول فضای سبز شهرداری

 

 طبق آئین نامه اجرایی ماده یک  7صالحیت های کمیسیون ماده  -6

 می نماید3 صالحیت های ذیل اقدامراساس آیین نامه اجرایی قانون درحیطه کمیسیون ماده هفت ب

  قطع، جابجایی و سربرداری درختان در معابر و اماکن شهری دولتی و خصوصیبررسی صدور مجوز  -1

 تشخیص باغات  -0

مترمربع که در محدوده  222اعالم نظر برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های با مساحت بیشتر از  -:

  .شهر واقع می باشند

 

 ب رساندن به درختان در قطع و آسی آنهاتخلفات تقاضاهای شهروندان یا علل عمده  -7
 ساخت وسازهای شهری  درختان معارض در -7-1

 

 درختان معارض درب پارکینگ -7-1-1

شهروندان به جهت احداث درب پارکینگ نسبت قطع درختان معارض درب پارکینگ با مجوز و  

یکی از .نظرکارشناسی کمیسیون ماده هفت ویا بصورت بدون مجوز نسبت به قطع درختان اقدام می نمایند 

اشکاالتی که در اینجا وجود دارد اینست که درطراحی درب پارکینگ موقعیت درختان حاشیه معابر درنظر 

درحالیکه باید درب پارکینگ درجایی درنظرگرفته شود که درختی وجود نداشته باشد. که  شودمیگرفته ن

بیه درب پارکینگ موضوع درغیر اینصورت یعنی وجود درخت درکلیه سمتهای بر ملک و عدم امکان تع

 شود.می و نسبت به ارائه راهکار کارشناسی اقدام درکمیسیون ماده هفت مطرح



 

 
 درختان معارض با اجرای کنسول یا پیش آمدگی ساختمان -7-1-2

 5احداث کنسول در معابر با عرض کمتر از در ضوابط احداث کنسول در شهر مشهد  باعنایت به اینکه

(عررض معبررو 15/1، عررض کنسرول یرک هجردهم )مترر 5معابر با عررض بریش از ه و درمتر مجاز نبود

نسبت بره احرداث کنسرول یرا پریش آمردگی  شودمیولی عمدتاً مشاهده گردد میمتر محاسبه  0/1حداکثر

 شودمیغیرمجازتوسط شهروندان اقدام 

 
 درختان معارض با پروژ های های عمرانی -7-1-3

خرط اجررای مانند تعرری  و بازگشرایی خیابران ،اجرای پروژه های عمرانی  به نحوی باکه  یدرختان 

در  کره موضروع درتعارض باشند طرحهای ترافیکی و اصالح هندسی و...اجرای انتقال لوله یا تونل انرژی ،

 .شودمیکمیسیون مطرح و نسبت به آن اتخاذ تصمیم 

 
 دید تابلوهای تبلیغاتی مانع انتدرخ -7-2

 .شودمی ، اقامتی و...اداری اماکن تجاری، تابلوهای تبلیغاتی دانع دیدرختانی که م 

 
 درختان آفت زده و بیمار -7-3

درختانی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیر عمرد دیگرر خشرک شرده و یرا احتمرال 

ستناد قرانون اجرازه کمیسیون به ا سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان وگیاهان وجود داشته باشد .

دارد  در صورت لزوم نسبت به حذف درختان آفت زده، بیمار و خطری مجوز قطع صادر نماید و در بعضی 

  3ایدبه زراعی به شرح ذیل در جهت حفظ درختان اقدام نم مواقع با ارائه راهکارها و انجام عملیات

انجام عملیات سم  -2 هرس ریشه - ایجاد آبخورآزادسازی طوقه و -: نصب قیم -0 هرس جوانسازی-1

 پاشی

 
 درختان خطری -7-4

که دراینجا نیز  احتمال سقوط آن برود به دالیلی منحرف یا آسیب دیده است و که هستند درختانی

 گردد.کمیسیون مطرح می موضوع در

 

 گردش کار و نحوه رسیدگی موضوعات مربوط به قطع وآسیب رسانی به درختان  -8



 

 
 حوه رسیدگی به تقاضای قطع، انتقال و هرس درختاننگردش کار -8-1

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط صدورمجوز -8-2

این رأی همراه شرایط  شودمیوقتی موضوع درکمیسیون مطرح ومنتج به رای صدرومجوز قطع درختان 

 ذیل می باشد3

محضری بابت حفظ تعهد  الف( کاشت درخت جایگزین به تعداد دو برابر محیط بن درختان قطع شده ب(

 ج( پرداخت عوارض  درختان

 
 روند رسیدگی به موارد امحاء و احیای درختان و شناسایی باغات داخل و حریم شهر -8-3

 

 

 نحوه رسیدگی به تقاضای

 قطع، انتقال و هرس درختان

یان دریافت درخواستهای ارسالی از سوی متقاض

کی( بصورت حضوری و غیرحضوری)الکترونی

 توسط نواحی شهرداری
 

ای بررسی و اعالم نظر توسط کارشناس فض

سبز منطقه تکمیل و ارسال پرونده به 

 دبیرخانه کمیسیون
 

سیون بازدید مجدد توسط کارشناسان بازدید کمی

و طرح موضوع در جلسه کمیسیون 7ماده  

 
اعالم عدم موافقت و ابالغ 

 رأی به شهرداری منطقه
 

 به اعالم موافقت و ابالغ رأی

طقهشهرداری من  

 
 حفظ وبر  تأکید

درخت نگهداری  

 

 الزام به کاشت

 درخت جایگزین

 

محضری اخذ تعهد 

 درخت مبنی بر حفظ

 جایگزین
 

عوارض  اخذ

مطابق تعرفه 

مصوب شورای 

 شهر

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بز منطقهتهیه گزارش بازدید از تخلف توسط کارشناسان فضای س  

 جراییارائه درخواست همراه با سوابق ومدارکی که درآیین نامه ا

7قانون جهت احراز باغ آمده وارسال آن به کمیسیون ماده  

 صدور نظریه کمیسیون ظرف مدت یک ماه

 ابالغ رای به ذینفع

ماه بعداز اخذ ابالغ شهرداری0اعتراض ذینفع  

ر ارسال اعتراض ذینفع به شورای اسالمی شه

7 همراه با مدارک،سوابق ونظریه کمیسیون ماده  

ماه از اخذ ابالغ 0پس ازعدم اعتراض ذینفع 

 شهرداری

شورای مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی ونظر

 اسالمی شهر تلقی خواهدشد.



 

 نحوه رسیدگی به تخلفات قطع و امحای درختان -8-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7 ارائه عملكرد و فعالیت های کمیسیون ماده -7

جلسه برگزار و تعداد  :0تعداد  70در طول سال ا و پرونده های کمیسیون ماده هفت3 آمار فعالیته

در خصوص درختان معارض اجرای عملیات ساختمانی، خشک و  انتقالمجوز  0215مجوز قطع، 152

 ۴0 دادتع مورد مخالفت گردیده است. 0272خطری و پروژه های عمرانی صادر گردیده و با قطع و انتقال 

 ونمودارهای ولا)بشرح جد پرونده در زمینه تخلفات قطع و امحای درختان،رسیدگی حقوقی گردیده است

 3ذیل(

  ز منطقهتهیه گزارش بازدید از تخلف توسط کارشناسان فضای سب

  7ارسال گزارش تخلف به کمیسیون ماده 

 

 بازدید مجدد توسط کارشناسان

 طرح موضوع در جلسه کمیسیون

ه رائم و قفل پروندج اعمال

شهرسازی در صورت عدم 

 پرداخت

 

 پیگیری قضایی

  7کمیسیون ماده   شورای حل اختالف

  



 

تعداد بازدیدهای انجام شده، تعداد  شامل  7مراتب انجام کار کمیسون ماده  شامل آمار 1و نمودار1جدول 

 انتقالقطع درختان و مجوز جلسات برگزار شده و سایر فاکتور های بررسی شده جهت صدور مجوز 

 باشد.درختان می

  
 [1] 22درسال  7 مراتب انجام کار کمیسیون مادهآمار  -1جدول

تعداد بازدیدهای انجام 

 شده

تعدادجلسات 

 برگزارشده

تعداد مجوز قطع 

 درختان
 عدم موافقت درختان انتقالتعداد مجوز 

1:22 0: 152 0215 0272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دایره ای مجوزهای قطع، انتقال و هرس تاج و ریشه درختان نمودار -1نمودار

 

تفکیک یشه می باشد که برای هر پروژه به نیز نشان دهنده مجوزهای قطع، انتقال و هرس تاج و ر 0جدول 

 .عنوان گردیده است

 
 [1]  22درسال  به تكفیک نوع معارضمجوزهای قطع، انتقال و هرس آمار  -2جدول

 نوع مجوز

 ت تقاضاعل
 عدم موافقت مجوزهرس تاج وریشه مجوز انتقال مجوز قطع

 11:1 21 20: 27 رض اجرای عملیات ساختمانیامع



 

 10۴2 2 015۴ 12۴ معارض اجرای پروژه های عمرانی

 017 127 2 17 درختان خطری، خشک آفت زده وبیمار

 0272 125 0215 152 لکجمع 

 

 

 [1]  22 درسال به درختان بررسی آمار خسارت -3 جدول

 تعداد درختان خسارت به درختان

 222 قطع بدون مجوز در اثر ساختمان سازی و...  -1

 001 هرس بدون مجوز در اثر ساختمان سازی و ...  -0

 :12 آزادسازی پرونده شهرسازی)پرداخت بدهی و...( -:

 

 

 
 آمارخسارت به درختان یا رهینمودار دا -2نمودار

 

 

 نتایج  -11

را بشرح ذیل عنوان  قانون حفظ وگسترش فضای سبز 7کمیسیون ماده  آرای ه می توان نتیجهبدینوسیل

 نمود 



 

قانون  یینامه اجرا نیآئ 7ماده  ونیسیدر کم 70صادر شده در سال  یآمار مجوزها یبا توجه به بررس -12-1

مصوب معاونت  یپروژه ها یآراء صادره مربوط به اجرا نیشتریسبز در شهرها، ب یحفظ و گسترش فضا

 یشهر قطار ییاجرا اتیها، عمل ابانیآسفالت خ  یجهت احداث بزرگراه ها، تعر یو عمران شهردار یفن

 .(یاز کل مجوز قطاع %25) و عمران بوده است یآبادان یو... در راستا

 نگیپارک یها یدرختان، حذف درختان معابر در مقابل ورود یفاکتور در آمار امحا نیدوم نیهمچن -12-0

 نگیچند درب پارک نیباشد که با تأم یم یکنسول بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرساز یو اجرا

 (%1:. )ندینما یرفتن درختان را فراهم م نیمجاز موجبات قطع و از ب ریغ یکنسول ها یو اجرا

 

 ارائه راهكار و پیشنهادات -11

درختان و همچنین اجرای بهتر مواد و کلیاتی برای حفظ، نگهداری و افزایش فضای سبز عمومی توسط 

نظر  قانون مذکورتوان به اهداف میهاناجرای آکه با گرددعنوان میکه ذکر گردید پیشنهاداتی به شرح ذیل 

 :تر شدنزدیک
شورای محترم اسالمی شهر مبنی بر  71/:1/2:/ش مورخه :/1:25/71تأکید بر انجام مصوبه شماره  -1

کلیه دستگاه های اجرایی سازمان ها ادارات نهادهای نظامی و توسط ز یک پروژه ها لزوم ارسال طرح فا

قبل از اجرای طرح ها و پروژه  7نظر کمیسیون ماده  اخذبررسی و  ه منظور ب ارگان های دولتی و خصوصی

 . رسیدگی به وضعیت درختان معارضهای عمرانی در سطح شهر به منظور 

ط شهرسازی و معماری اعم از تعبیه یک درب پارکینگ ترجیحا در محل فاقد رعایت کلیه ضوابتأکید بر -0

بخش  و دفاتر فنی و مهندسی شهرداری درخت و اجرای کنسول مجاز و ... توسط کارشناسان مناطق

 . خصوصی

کنترل و مراقبت الزم در خصوص جلوگیری از احداث کنسول های با عرض بیش از حد مجاز  در تأکید -:

 . ده صد برای برخورد جدی با تخلفاتمؤثر با دبیرخانه کمیسیون ما و هماهنگی

برخورد جدی )پلمپ ملک و اجرای رأی قلع بنا ( با تخلفات اجرای کنسول های غیر مجاز که منجر به  -۴

گردد و توقف تخریب و صدمه رسانی به تاج درختان و در نهایت خشکیدگی و از بین رفتن درختان می

 ی از طریق پلیس ساختمان.عملیات ساختمان
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 .شهدشهرداری م 7دبیرخانه کمیسیون ماده  -1

ماهنامه آموزشی اطالع رسانی برنامه ریزی ومدیریت شهری  ،(1:50)ذوالفقاری، شهرام وتورانی، فیروز،  -0

 .:2شماره3 شهرداریها

وزشی اطالع رسانی برنامه ریزی ومدیریت ماهنامه پژوهشی،آم ،(1:50) مهنوش، یزدان پناه، راضیه و رضازاده، -:

 .۴7شماره 2سال 3شهری شهرداریها

 انتشارات فرهنگ جامع. 3، طراحی باغ واحداث فضای سبز(1:71) روحانی، غزاله، -۴

 مجموعه مقاالت معماری وساختمان3 بام های حیات ،(1:57) سحر، طوفان، -2

 انتشارات دوران3 به شهر وشهرداریقوانین و مقررات مربوط  ،(1:70)جهانگیر، منصور، -5

مبانی طراحی فضای سبز،مجموعه مقاالت سمینارفضای سبز،انتشارات سازمان  ،(1:71)شهین، نجیبی افشار، -7
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