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های پیشنهادی شامل حریم شهر )حوزه استحفاظی(، محدوده نقشه محدوده -4-2-5

 قانونی و محدوده خدماتی شهرداری

پیش از ارائه مندرجات این قسمت از مطالعات طرح جامع قروه درجزین، الزم بهه کرهر ا هت رهه 

شهده ا هتا از  از انواع تعاریف و اصطالحات گوناگون ا هفااده پهنه شهریپیش از این جهت تعریف 

موهدوده "، در "موهدوده دهدمات  شههرداری "تهوان بهه موهدوده قهانون  شههرجمله این تعاریف مه 

اشهاره وااا  "موهدوده نههای "، "حریم شههر -در مودوده ا فوااظ "، "پیشنهادی طرح تو عه شهری

اندا اما تعدد رائه شدهنمود ره این تعاریف به مرور زمان و با توجه به نیازها و اقفضائات مخفلف، تهیه و ا

این تعاریف و در برد  موارد تدادل و حف  تناقض میان آنها  بب ایجاد  ردرگم  و مانع برای ارائهه 

برای رفع این  گردیداای منا ب جهت ارائه انواع ددمات شهری و اعمال نظارت مورد نیاز م مودوده

شهر، رو فا و شههر  و نوهوه تعیهین  قانون تعریف مودوده حریم " 41/41/4831مشکالت در تاریخ 

 تو ط مجلس شورای ا الم  تصویب شده و به تصویب شورای نگهبان نیز ر یده ا تا  "آنها

هیچ یک از شهرها مودوده و حریم دیگری بهه جهز موهدوده و  "بر ا اس نص صریح این قانون 

مودوده و حریم شهر در  ( )حریم شهر( این قانون )تعریف2( )مودوده شهر( و )4حریم موضوع مواد )

ادامه این قسمت ارائه دواهند گردید( نخواهند داشت و عناوین یادشده جایگزین رلیه عنهاوین مفنهاظر 

حریم قهانون ، حهوزه شههرداری، حهدود مصهو  شههر و نظهایر آنهها در آنها از جمله مودوده قانون ، 

موهدوده نههای ، موهدوده  مودوده شهر، مودوده ا هفوااظ ، حهوزه ا هفوااظ ، حهریم ا هفوااظ ،

گردد و هر ترتیب دیگری ره در مورد تعاریف مودوده و حهریم ناوکی و نظایر آنها در حریم شهر م 

شهر و نووه تعیین آنها، هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبل  مقرر شهده باشهد، بها تصهویب ایهن 

 ا"قانون ملغ  دواهد بود
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امه این بخش به ارائه تعریف موهدوده و حهریم شههر بهر ا هاس با توجه به مطالب کرر شده، در اد

 شود: پرادفه م  "تعریف مودوده و حریم شهر، رو فا و شهر  و نووه تعیین آنها"مندرجات قانون 

 محدوده شهر:

این قانون، مودوده شهر عبارتست از حد رالبدی موجود شههر و تو هعه آته  در  4بر ا اس ماده 

هیه طرح مذرور در طرح هادی شههر رهه ضهوابط و مقهررات شهر هازی در آن دوره طرح جامع و تا ت

 باشدا االجرا م الزم

های عمران  از جمله تو هعه و احهدام معهابر و ته مین دهدمات ها عالوه بر اجرای طرحشهرداری

شهری و ت  یسات زیربنای  در چارچو  وظایف قهانون  دهود رنفهرل و نظهارت بهر احهدام هرگونهه 

 و ت  یسات و  ایر اقدامات مربوط به تو عه و عمران در افق شهر را نیز به عهده دارندا ادفمان 

 حریم شهر:

این قانون، حریم شهر عبارتست از قسهمف  از اراضه  بالفصهل پیرامهون شههر رهه  2بر ا اس ماده 

نظارت و رنفرل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات رشوری شهر هفان و بخهش تجهاوز 

 ننمایدا 

به منظور حاظ اراض  الزم و منا ب برای تو عه موزون شهرها با رعایهت اولویهت حاهظ اراضه  

ها، هرگونه ا فااده برای احدام  ادفمان و ت  یسات در دادل حریم شههر رشاورزی، باغات و جنگل

 پهذیر ا هتا نظهارت بهرههای جهامع و ههادی امکهانتنها در چارچو  ضوابط و مقررات مصو  طهرح

ها و ضوابط مصو  در دادل حریم شهر مجاز احدام هرگونه  ادفمان و ت  یسات ره به موجب طرح

های صهنعف  )رهه در ههر حهال از موهدوه قهانون  و شنادفه شده و حااظت از حریم به ا فثنای شهر 
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 ادت باشد، هرگونه باشند( به عهده شهرداری مربوطه م ها مسفثن  م حریم شهرها و قانوی شهرداری

 و  از در این حریم تخلف موسو  و با مفخلاین طبق مقررات رففار دواهد شدا

 

 تعیین محدوده قانونی پیشنهادی:

ههای ای ا ت رهه در دوره طهرح از منهافع طهرحتودید مودوده قانون  هر شهر، تعیین رننده پهنه

و ت  یسات زیربنای  و  های احدام و تو عه معابر و ت مین ددمات شهریعمران  شهرداری مانند طرح

نیز نظارت بر احدام هرگونه  ادفمان و ت  یسات و  ایر اقدامات مربوط به تو عه و عمران در دادهل 

شهر به طور رامل بردوردار ا تا قطعاً مودوده قانون  شهر از  وی  باید جوابگوی نیازهای رنهون  و 

رویه و تو عه افق  شهر نشود و در رل، ارائه رننده ر، موجب گسفرش ب آت  شهر باشد و از  وی دیگ

 ترین ا فااده از اراض  شهری باشدابسفری برای بهینه

گهردد  رهه ایهن با ارزیاب  مودوده پیشنهادی طرح مصو  پیشین شهر قروه درجهزین، معلهوم مه 

ده و و عت مودوده تعیهین شهده طرح در تعیین مودوده و برآورد نیازهای آت  تو عه شهری موفق نبو

مازاد بر نیازهای شهر قروه درجزین در ط  دوره طرح بوده ا تا بنابراین، در این طرح برای جلوگیری 

از روند گذشفه و تبعات منا  ناش  از گسفرش بدون قاعده شهر، به تثبیت مودوده پیشهنهادی مصهو  

 دانداشهر م  قبل  اقدام نموده و این پهنه را جوابگوی نیازهای آت 

هکفهار  421هکفار ا ت ره از این پهنه نزدیک بهه  211مودوده پینشنهادی دارای مساحف  بالغ بر 

درصد مساحت رل مودوده بهه صهورت فضهاهای  14درصد( و بالغ بر  14آن زیر  ادت رففه )حدود 

دههدا تشکیل مه  های بایردرصد( را زمین 14باشد ره  هم قابل توجه  از این اراض  ) ادفه شده م 

پهنه تعیین شده همچنین از  مت غر  و جنو  دچار مودودیت وجود اراض  رشاورزی و از  همت 
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باشدا الزم به کرر ا ت ره ایهن شمال دچار مودودیت اراض  رشاورزی و وجود روددانه و قنات م 

ت مین نیازههای بلنهد های  را دارج از مودوده قانون  پیشنهادی، به عنوان کدیره تو عه جهت طرح پهنه

 مدت شهر در نظر گرففه شده ا تا

 

 

 تعیین حریم پیشنهادی شهر:

ای از اراض  بالفصل پیرامون شهر ا ت ره نظارت و رنفرل شهرداری بر آن اعمال حریم شهر پهنه

هها هرگونهه ا هفااده بهرای احهدام شده و با رعایت اولویت حاظ اراض  رشاورزی، باغهات و جنگهل

های جامع و هادی ممکن ا تا حااظهت و در چارچو  ضوابط و مقررات مصو  طرحت  یسات آن 

نظارت بر  ادت و  از در حریم هر شهر، از  وی  حمایت رننهده منهابع پیرامهون  شههر و جلهوگیری 

ریهزی بهرای تو هعه بلنهد ضابطه شهری و از  وی  دیگر فراهم  ازنده امکان برنامههرننده از تو عه ب 

 های تو عه آت  آن ا تا مین کدیرهمدت شهری و ت

 یا ت طرح جامع قروه درجزین در مورد حریم این شهر نیز بر تثبیت حهریم مصهو  فعله  شههر 

ا فوار ا تا مشخصات حریم پیشنهادی شهر بدین گونه ا ت ره: حهریم مهذرور بها مسهاحف  بهالغ بهر 

ههای واقهع در ن تو ط  هکونفگاهمفر مربع( به طور تقریب  از جهات گوناگو 02318841هکفار ) 0211

حوزه ناوک شهر قروه درجزین تودید شده ا تا چنانکه در شمال این پهنه رو هفای دولهوجردین بهاال، 

های پیربک و  وزن، در شمال غرب  آبادی نظهام آبهاد و در شرق آن راردانه  یمان، در جنو  آبادی

 ننده حریم شهر قروه درجزین هسفنداهای تودید ردر جنو  غرب  آن آبادی پشفجین از  کونفگاه



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

های دولوجردین باال، احمدآباد، رمندان، رازان، والشهجرد، وا همق، شهاهنجرین، شهنجور، آبادی

 "قهانون  8مهاده  4انهدا بهر ا هاس تبصهره پیله ران، راج و عمان نیز در دادل حریم این شهر واقع شهده

رو فاهای  ره در حهریم شههر ، "تعیین آنها تعاریف در مودوده و حریم شهر، رو فا و شهر  و نووه

شوند مطابق طرح هادی رو فای ، دارای مودوده و حریم مسفقل بوده و شهرداری شههر مجهار واقع م 

همین ماده، درآمد  1حق ددالت در  ادت و  از و  ایر امور رو فا را نداردا همچنین بر ا اس تبصره 

گیرند اعم از رو فاهای دارای در حریم شهرها قرار م  ناش  از  ادت و  ازها و عوارض رو فای  ره

 گردداهای رو فا جهت تو عه و عمران واریز م طرح هادی و فاقد طرح هادی، به حسا  دهیاری


