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 کليات ضوابط و مقررات ساختماني و شهرسازي در شهر و مناطق خاص شهري  -01-2-5

جامع شهري از جمله طرحهايي است كه در نظام طرحهاي توسعه و عمران، براي هدايت و كنترل توسعه نقاط  طرح

شوند و در عين حال، نمي توانند تا تصويب طرح تفصيلي به هيچ وجه ملاك عمل شهرداري ها براي شهري تهيه مي

طرح اسناد مختلفي را براي تعيين چگونگي و هدايت  تعيين كاربري و به ويژه صدور پروانه ساختماني قرار گيرند. اين

 دهد كه يكي از آنها، ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني است. توسعه شهر ارائه مي

ضوابط و مقررات مزبور با توجه به عدم امكان ارائه كليه پيشنهادات موردنظر در قالب ساير اسناد طرح از جمله 

شوند و سعي در هرچه بيشتر اجرايي كردن هاي ساختماني و نظاير آن تدوين ميهاي كاربري اراضي، تراكمنقشه

هاي پيشنهادي طرح جامع در قالب تبيين و ارائه اصول مشخص و قابل اجرا در چارچوب طرح طرحها و برنامه

ين بندي شهر و تعيتفصيلي شهر دارند. ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح جامع، از طريق منطقه

هاي مجاز، مشروط و ممنوع در هريك از مناطق، انتظام دادن به كاربريها، تعيين چگونگي تفكيك و استفاده

هاي دسترسي پيشنهادي و نظاير اينها چارچوب مناسبي را براي تهيه طرح بندي اراضي، نحوه اجراي شبكهقطعه

 آورند.تفصيلي فراهم مي

ها و اصطلاحاتي است كه در متن به كار رفته است. در بخش دوم به تعيين بخش اول اين بند، شامل تعاريف و واژه

هاي پيشنهادي طرح اختصاص يافته است. در بخش سوم، ضوابط و مقررات عام و مشترك ضوابط و مقررات كاربري

 در تمامي كاربريها ارائه شده كه شامل موضوعات مختلفي همچون تفسير مرزهاي مشترك، قطعات و كاربريهاي

هاي اصلي، مقررات مربوط به ارتفاع حصارها و ديوارها ناهماهنگ، شرايط ساختمان در زمينهاي واقع در تقاطع شبكه

وغيره مقررات مربوط به همجواري و دسترسي هاي مجاز كاربريهاي مختلف وغيره ضوابط مربوط به فضاهاي باز 

ش چهارم به ملاحظات پدافند غيرعامل اختصاص يافته همگاني، حريم هاي قانوني و ضوابط آنها و نظاير آن است. بخ

است. در بخش پنجم، ضوابط ويژه معلولين جسمي و حركتي بررسي شده و در بخش پاياني نيز اساس طرح جامع 

 شهر دامنه مشخص گشته است.
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  0تعاريف  -0 

ائي طرح به كار رفته به شرح زير تعريف برخي از واژه ها و اصطلاحاتي كه در متن مجموعه ضوابط و مقررات اجر

 است: 

 

 ها و اصطلاحات عامتعاريف واژه -0-0

 برخي واژه ها و اصطلاحات به شرح زير تعريف شده اند: 

 

 سازمان مجري طرح  - 

 شهرداري و يا دستگاهي كه به طور قانوني مسئول اجراي طرح مي باشد. 

 

 2حريم شهر( ـ محدوده شهر)طبق ماده يك قانون تعاريف محدوده و

محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه  طرح مذكور  -1ماده

 در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا مي باشد.

خدمات شهري و تأسيسات  شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين

زيربنايي، در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات 

 مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند. 

 

 ـ حريم شهر)طبق ماده دو قانون تعاريف محدوده و حريم شهر(

ت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن حريم شهر عبار

 ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.

به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و 

رگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات جنگلها، ه

مصوب طرحهاي جامع و هادي امكانپذير خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب 

ه استثناي شهركهاي صنعتي طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم ب

)كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي باشد( به عهده شهرداري مربوط مي 

 باشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب شده و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.

                                                 
( 4/1/1731)اصلاح شده براساس مصوبه مورخ 9/2/1731و پيوست مصوبه مورخ  11/2/1731تهيه ضوابط و مقررات اجرايي طرحهاي جامع و هادي مصوب اين مجلد براساس الگوي . 1

 . تهيه شده است ايران شورايعالي شهرسازي و معماري

 مجلس شوراي اسلامي 22/11/1724مصوبقانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها،  - 2
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 ـ قطعه زمين

 ي حدود مشخص و تعريف شده و سند ثبتي يا عرفي مي باشد.زميني است كه دارا 

 

 ـ تفكيك زمين

عبارت است از تقسيم يك قطعه زمين يكپارچه به دو يا چندين قطعه مجزا باا ايجااد دسترساي هااي مناساب باراي 

 استفاده جداگانه هريك همراه با تخصيص سند مالكيت جداگانه.

 

 ـ تجميع

ه بزرگتر )پس از حل مسائل مالكيت و سااير مساائل حقاوقي( را تجمياع گويناد. تبديل چند قطعه زمين به يك قطع

 تجميع عكس عمل تفكيك مي باشد.

 

 ـ کاربري 

نحوة استفاده از اراضي شهري را كاربري گويند كه از آن جمله مي توان به كاربري مسكوني، آموزشي، بهداشتي و 

 به دو نوع موجود و پيشنهادي تقسيم شده اند.نظاير آن اشاره نمود. در طرح جامع شهر، كاربريها 

 

  ـ کاربري مختلط

 تركيب چند عملكرد از كاربريهاي مختلف در يك قطعه زمين را كاربري مختلط گويند.

 

 ـ واحد مسكوني

فضايي است مشتمل بر حداقل يك اتاق و معمولاً يك آشپزخانه و يك توالات كاه تماام ياا قسامتي از سااختمان را  

دهد و داراي ورودي اختصاصي به خيابان، كوچه، راه پله يا راهروي مشترك است. شكل متعارف آن، خانه تشكيل مي 

 معمولي يا واحد آپارتماني مي باشد كه براي سكونت يك خانوار ساخته مي شود.

 

 ـ ساختمان مسكوني 

مساكوني شاامل هتال، بنايي است كه به منظور سكونت يك يا چند خاانوار سااخته شاده اسات. عناوان سااختمان 

 آسايشگاه و نظاير آن نمي باشد.مهمانسرا،
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 ـ مجتمع)مسكوني يا خدماتي(

 اند. اي از دو يا چند ساختمان كه در يك قطعه تفكيكي استقرار يافتهمجموعه

 

 ـ سطح کل زيربنا 

اختصاصي و عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در يك قطعه زمين شامل سطوح مفيد و غيرمفيد 

 غيراختصاصي )مشاعات( و يا مقدار سطح مجاز جهت احداث بنا دريك قطعه زمين.

 

 ـ سطح کل زيربناي مفيد)در قطعات مسكوني(

اين سطح شامل سطح كل بناي ساخته شده در يك قطعه زمين مساكوني بادون منظاور نماودن ساطوح مرباوط باه 

صرفاً براي ايجاد انباار، تأسيساات، پاركيناگ، اتااق سارايداري و پاركينگ، پيلوت و زيرزمين؛ در صورتي كه زيرزمين 

موارد مشابه ايجاد نشود مي باشد. در صورت استفاده مسكوني از زيرزمين، سطح قسمت مسكوني جزء سطح زيربنااي 

مفيد محسوب خواهد شد. در قطعات غيرمسكوني،  تنها سطوح مربوط به پاركينگ و تأسيسات، جزء سطح كل زيربناا 

 شوند.حاسبه نميم

 

 ـ ارتفاع ساختمان

انداز باام، خرپشاته، باادگير، دودكاش، ترين حد يك ساختمان بادون درنظرگارفتن لباه دساتفاصله عمودي مرتفع

 شود.تجهيزات و نظاير آن تا شيب متوسط گذرگاه يا معبر مجاور قطعه، ارتفاع ساختمان ناميده مي

 

 ـ نماي ساختمان 

 ح خارجي ساختمان كه مشرف به معبر يا فضاهاي عمومي باشد.عبارت است از كليه سطو

 

 ـ سطح اشغال بنا در طبقه همكف

 سطحي از عرصه كه به وسيله اعيان اشغال مي گردد، سطح اشغال بنا در طبقه همكف ناميده مي شود. 

 

 ـ فضاي باز  

 .قسمتي از قطعه زمين كه در آن ساختماني بنا نشده باشد، فضاي باز مي باشد 
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 ـ  تراکم جمعيتي ناخالص

 گويند.نسبت جمعيت به مساحت كل محدوده شهر را تراكم جمعيتي ناخالص شهر مي

 

 ـ تراکم جمعيتي خالص

 شود.نسبت جمعيت به مساحت اراضي مسكوني داخل محدوده شهر تراكم جمعيتي خالص گفته مي

 

 ـ تراکم ساختماني

 مي طبقات به مساحت كل زمين را تراكم ساختماني مي گويند.نسبت مجموع مساحت زيربناي ساختمان در تما

 

 ـ تراکم ساختماني پايه

تواند بدون پرداخت حق تراكم ساختماني پايه، حداكثر تراكم ساختماني مجاز است كه هرقطعه زمين مسكوني مي

 تعديل تراكم داشته باشد. 

 

 ـ حداکثر تراکم ساختماني مجاز

بندي تراكمي شهر و ويژگيهايي تراكمي است كه هر قطعه زمين با توجه به منطقه حداكثر تراكم ساختماني مجاز

 تواند با پرداخت عوارض تعديل تراكم از آن بهره مند گردد.مانند عرض معبر همجوار و محل استقرار آن مي

 

 ـ عوارض تعديل تراکم

تراكم ساختماني مجاز و با رعايت ساير  عوارضي است كه براي استفاده بيشتر از تراكم ساختماني پايه تا حداكثر

 بايد پرداخت گردد.ضوابط نظير عرض معبر، حداكثر طبقات و نظاير آن 

 

 ـ عوارض تغييرکاربري

هاي شهري پس عبارت است از مابه التفاوتي كه به هنگام تبديل نوع كاربري مصوب يك قطعه زمين به ساير كاربري

 شود.داخت ميربط و قانوني پراز تأئيد مراجع ذي

 

 ـ پيلوت

سطح گذر مجاور بوده و به غير از ستونهاي ساختمان، فاقد هرگونه عامل جداكننده )ديوار قسمتي از ساختمان كه هم

 متر مي باشد. 41/2و حداكثر 21/2داخلي( است و ارتفاع آن از كف گذر مجاور حداقل
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 ـ طبقه زيرزمين

تر از سطح زمين قرار داشته و ارتفاع متوسط آن از سطح معبر پاييناي از ساختمان است كه بيشتر حجم آن طبقه

 متر مي باشد.سانتي 121حداكثر

 

 ـ سطح معبر

 متوسط ارتفاع بالاترين و پايين ترين نقطه گذر يا گذرهاي مشرف به قطعه مالكيت را سطح معبرگويند.

 

 ـ بر قطعه مالكيت يا بر زمين

 عبارت است از قسمت يا قسمتهايي از حدود يك قطعه مالكيت كه مجاور گذر قرار گرفته باشد. 

 

 ـ پارکينگ

محلي كه تنها براي توقف)موقت يا دائم( وسيله نقليه موتوري داراي دو چرخ و بيشتر اختصاص يافته باشد، پاركينگ 

 ناميده مي شود.

 

 ـ بالكن

 ات بالاي همكف را گويند كه حداقل يك طرف آن باز باشد.اي از ساختمان در طبقسطح سرپوشيده

 

 ـ حياط خلوت

به فضاي محصور و غيرمسقف كه بيرون از حجم بنا )اعياني( بوده و در مجاورت قطعه زمين همجوار قرارگيرد و از آن 

 براي نورگيري و تهويه استفاده شود، حياط خلوت گفته مي شود.

 

 ـ پخ

لث متساوي الساقين كه دو ساق آن از امتداد بدنه دوگذر متقاطع تشكيل شده و طول پخ عبارت است از قاعده مث

قاعده آن مثلث، مبناي اجراي پخ مي باشد. به عبارت ديگر، برش موربي)با دو زاويه مساوي( در نبش ساختمان است 

 شود.كه براي تأمين ديد مناسب رانندگان درنظر گرفته مي
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 ـ دوربرگردان

بيني شود و عرض آن نبايد از فضاي بازي كه در انتهاي معابر بن بست براي دور زدن وسايط نقليه پيشعبارت است 

 متر كمتر باشد. 12از

 

 ـ حريم

به فضاي پيراموني يك عامل مصنوع )راه، ساختمان، محدوده با ارزش تاريخي يا فرهنگي، تأسيسات، خطوط لوله، 

شود. ساخت ل طبيعي )رودخانه، چشمه، قنات، چاه وغيره( حريم اطلاق ميشبكه برق فشار قوي و غيره( و يا يك عام

 باشد.وساز و فعاليت عمراني در حريم ممنوع يا غيرمتعارف بوده و يا تابع شرايط خاص 

 

 ـ تغييرات اساسي

و كاربري  هرگونه تغيير در وضع داخلي يا خارجي بنا كه منجر به تغييرات بنيادي، نظير تغيير سطح زيربنا، تراكم

 شود.قطعه گردد، تغييرات اساسي گفته مي

 

 ـ تغييرات غيراساسي

ها، درها و غيره  )با اقدامات ساختماني كه شامل تغييراساسي نگردد مانند جابجا كردن ديوارهاي غيرباربر، پنجره

 شود.حفظ نور و تهويه موردنياز كليه فضاها( تغييرات غيراساسي گفته مي

 

 ـ بلوك شهري

بلوك شهري بخشي از بافت شهري و متشكل از يك و يا چند قطعه زمين)ساخته شده و يا نشده( است كه همه 

 هاي آن با گذرهاي عمومي همجوار مي باشد. لبه

 

 ـ کوي

اي از واحدهاي مسكوني است كه در جوار يكديگر قرارگرفته و خدمات خود را در مقياس محله اي از كوي مجموعه

كننده كنند. يك واحد همسايگي يا كوي از طريق خيابان جمعخدماتي)تجاري و رفاهي( دريافت ميبرخي واحدهاي 

 هاي اصلي در سطح محله از ديگر واحدهاي همسايگي جدا مي گردد. محلي يا خيابان
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 ـ محله

اصر زير مي كوچكترين واحد تقسيمات شهري طرح است كه متشكل از تعدادي كوي مسكوني بوده و در بردارنده عن

 باشد: 

 آموزشي)كودكستان، مهدكودك و دبستان( -

 تجاري محله)تجاري هاي با مراجعات روزانه مانند خواروبارفروشي و نظاير آن( -

 پارك محله -

 زمين ورزشي محله )زمين فوتبال( -

 فرهنگي)خانه مشق، خانه فرهنگ و نظاير آن( -

 مذهبي)مسجد وحسينيه( -

 

 بنديـ منطقه

پذيرايي  -هاي مختلف براي استقرار عملكردهاي اصلي مانند منطقه مسكوني، منطقه جهانگرديشهر به بخشتقسيم 

 بندي گويند.و نظاير آن را منطقه

 

 تعاريف کاربريها -2-0

 

 ـ کاربري مسكوني

تك  اراضي اختصاص يافته جهت سكونت افراد را كاربري مسكوني گويند كه شامل انواع گوناگون مانند مسكوني

 واحدي، مجتمع مسكوني و غيره است.

 

 ـ کاربري تجاري

شامل فضاهايي است كه به منظور عرضه كالا و خدمات در قبال دريافت وجه ايجاد شده و داراي سلسله مراتب 

 عملكردي به شرح زير مي باشد: 

وماً در داخل محلات و تجاري مقياس محله اي شامل واحدهاي تجاري كه مورد استفاده روزانه قرار گرفته و عم-1

 يابند مانند خواربار فروشي، نانوايي، بقالي، لبنياتي و نظاير آن.اي استقرار ميحاشيه محورهاي محله

اي و شهري شامل فعاليتهايي كه غالباً مراجعات به آنها به صورت هفتگي، ماهانه و فعاليتهاي تجاري مقياس ناحيه -2

وشي خواروبارفروشي، مبل فروشي، توزيع پوشاك، خدمات اتومبيل، توزيع لوازم يا حتي سالانه است. مانند عمده فر

 يدكي اتومبيل، كلوپ هاي ورزشي و نظاير آن.
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  ـ کاربري آموزشي

 اين كاربري شامل آموزش عمومي، آموزش عالي و ساير مراكز آموزشي به شرح زير به شرح زير مي باشد: 

ن، مدرسه راهنمائي، دبيرستان، مدارس فني و حرفه اي، كار و دانش و آموزش عمومي شامل كودكستان، دبستا -1 

 غيره 

آموزش عالي شامل تمامي مراكز آموزشي كه ادامه تحصيل در آن نياز به داشتن مدارك تحصيلات متوسطه -2

هداشت و آوري و وزارت باي و كار و دانش( بوده و تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فن)دبيرستان، فني و حرفه

 درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي هستند. 

 ساير مراكز آموزشي شامل فضاهايي نظير حوزه هاي علميه، مراكز آموزش نهضت سوادآموزي و نظاير آن   -7

 

 بهداشتي -ـ کاربري درماني

مي، فيزيوتراپي، توانبخشي، كاربري درماني شامل فضاهايي از قبيل كلينيك، درمانگاه، بيمارستانهاي تخصصي و عمو

مراكز رفاه خانوار، خانه سالمندان، مركز انتقال خون، آزمايشگاهها، مراكز گفتار درماني، بخش شنوائي و نظاير آن مي 

 باشد. كاربري بهداشتي نيز شامل گرمابه هاي عمومي، سرويس هاي بهداشتي عمومي و نظاير آنها است.  

 

 ـ کاربري فرهنگي

يافته به فضاهاي فرهنگي شامل سينما، موزه، فرهنگسرا، تالار بزرگ نمايش، سخنراني و گردهمايي،  اراضي اختصاص

 كتابخانه و غيره را كاربري فرهنگي گويند.

 

 ـ کاربري مذهبي

به اراضي اختصاص يافته به فعاليتهاي مذهبي نظير مسجد، تكيه، امامزاده و اماكن مذهبي اقليتهاي ديني و مذهبي 

 گردد.مذهبي اطلاق ميكاربري 

 

 ـ کاربري ورزشي

 اين كاربري شامل اراضي اختصاص يافته به زمينهاي ورزشي اعم از سرپوشيده و يا روباز است.

 

 ـ کاربري اداري 

كاربري اداري شامل اراضي اختصاص يافته به كليه فعاليتهاي خدماتي ادارات، نهادها و سازمانهاي دولتي و عمومي 

 كنند. خدمات غيرتوليدي فعاليت مياست كه در قالب 
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 ـ کاربري انتظامي

اراضي اختصاص يافته به كليه فعاليتهاي غيرنظامي و غيرتوليدي نيروي انتظامي و پايگاههاي بسيج را كاربري 

 انتظامي گويند.

 

 ـ کاربري جهانگردي و پذيرايي

خانه، رستوران، مسافرخانه، هتل، نظير قهوهاين كاربري اراضي اختصاص يافته به خدمات ايرانگردي و جهانگردي 

 هاي صنايع دستي و غيره را شامل مي گردد.نمايشگاه

 

 ـ کاربري تأسيسات و تجهيزات شهري

اراضي اختصاص يافته به تأسيسات شهري شامل شبكه و مستحدثات وابسته به آب، برق، مخابرات، گاز و فاضلاب و 

، كشتارگاه، مراكز جمع آوري زباله، آتش نشاني، مراكز توزيع سوخت، تجهيزات شهري شامل گورستان، غسالخانه

 ميادين ميوه و تره بار و نظاير آن را كاربري تأسيسات و تجهيزات شهري گويند. 

 

 ـ کاربري حمل و نقل و انبار 

شهروندان از  كاربري حمل و نقل و انبار شامل اراضي مربوط به حمل و نقل عمومي شهري و نگهداري كالا و مايحتاج

جمله پايانه هاي اتوبوس بين شهري، اتوبوس شهري، ميني بوس شهري و بين شهري و همچنين ايستگاه هاي 

سواري درون و برون شهري، سردخانه ها، انبارها و سيلوها، پاركينگهاي عمومي، ميادين تخليه بار و بارگيري و نظاير 

 باشد.آن مي

 

 ـ کاربري کارگاهي و صنوف مزاحم

سازي، تراشكاري و سازي، مبلاراضي اختصاص يافته به كليه واحدهاي كارگاهي و صنوف مزاحم مانند درب و پنجره

توانند در داخل محدوده و يا حريم شهر استقرار نظاير آن مي باشد كه با توجه به ضوابط و مقررات زيست محيطي مي

 يابند. 

 

 ـ پارك

ي سبز تجهيز شده اي كه امكان حضور و استفاده مردم براي گذران اوقات به سطوح اختصاص يافته به تمامي فضاها

فراغت را فراهم كند، كاربري پارك گويند. اين كاربري در برگيرنده پاركهاي جنگلي، پاركهاي شهري و محله اي و 

 پاركهاي  عمومي تجهيز شده  و يا بوستانهاي كودك و نظاير آن مي باشد.
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 ـ فضاي سبز

اي است كه عمومًا جهت گذران اوقات فراغت مورد ح اختصاص يافته به فضاهاي سبز تجهيز نشدهفضاي سبز سطو

 گيرد. فضاهاي سبز حاشيه معابر اصلي، ميادين، رفيوژها و نظاير آن در اين زمره قرار دارند.استفاده مردم قرار نمي

 

 ـ کاربري باغات و اراضي زراعي

 اعي و باغي را گويند. اراضي اختصاص يافته به فعاليتهاي زر

 

 ـ معابر 

كليه سطوح مورد استفاده براي جابجايي انسان و كالا به صورت سواره و يا پياده را كاربري معابرگويند. معابر شهري 

 باشد:طبق آئين نامه طراحي راههاي شهري شامل انواع مختلفي بدين شرح مي

 

 راه شرياني درجه يك -الف

شود. براي رعايت اين برداري از آن، به جابجايي وسايل نقليه موتوري برتري داده ميهرهراهي است كه در طراحي و ب

شود. راههاي شرياني درجه ها از عرض راه تنظيم ميبرتري، دسترسي وسايل نقليه موتوري و همچنين عبور پياده

ي در كنترل دسترسي، راههاي كنند. با اعمال درجات مختلفيك، ارتباط با شبكه راههاي برون شهري را تأمين مي

 شرياني درجه يك به شرح زيردسته بندي مي شوند:

 آزاد راه-1

راهي است كه در تمامي طول آن ترافيك دو طرف به طور فيزيكي از يكديگر جدا بوده و جريان ترافيك در آن بدون  

شوند. براي تأمين ا ناچار به توقف نميوقفه آزاد است، به بيان ديگر وسايل نقليه موتوري جز در تصادفها و راه بندانه

 شود.چنين وضعيتي، در اين معبر تقاطع همسطح مجاز نبوده و نحوه صحيح ورود و خروج وسايل نقليه طراحي مي

 بزرگراه -2

توان اي از آن ميدر اين معبر ترافيك دو طرف آن به طور فيزيكي از يكديگر جدا بوده و در طولهاي قابل ملاحظه 

ترافيك را پيوسته فرض كرد. براي تأمين چنين وضعيتي، نحوه صحيح ورود و خروج وسائل نقليه طراحي جريان 

 5/2ها از يكديگر زياد)بيش ازتواند معدودي تقاطع همسطح به شرط زياد بودن فاصله تقاطعشود. بزرگراه ميمي

 كيلومتر( داشته باشد. 

 راه عبوري -7

دو طرفه در داخل شهرها )معمولاً كوچك و متوسط( يا روستاها به شرط آن كه  ادامه راههاي برون شهري دو خطة 

عملكرد عبوري آنها در داخل شهر يا روستا نيز حفظ شود، راه عبوري مي باشد. براي حفظ اين عملكرد، ورود و خروج 
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كيلومتر  5/2حداقل هاي همسطح آن از يكديگروسايل نقليه به آن كاملًا تنظيم و طراحي مي شود و فاصله تقاطع

 است.

 

 2راه شرياني درجه  -ب

شود. برداري از آن، به جابجايي و دسترسي وسايل نقليه موتوري برتري داده ميمعبري است كه در طراحي و بهره

داراي عملكرد درون  2شود. راههاي شرياني درجهها از عرض خيابان كنترل ميبراي رعايت اين برتري، حركت پياده

 دهند.ه و شبكه اصلي راههاي درون شهري را تشكيل ميشهري بود

 

 خيابان محلي -ج

برداري از آن نيازهاي وسايل نقليه موتوري، دوچرخه سوار و پياده با اهميت خياباني است كه در طراحي و بهره

پايين نگه  شود. براي رعايت حال پياده و دوچرخه، سرعت وسايل نقليه موتوري در اين خيابانهايكسان رعايت مي

 شود.داشته مي
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 ضوابط و مقررات مربوط به استفاده هاي مجاز در هر حوزه کاربري  -2

 موارد استفاده از زمين -0-2

 زمينهاي با کاربري مسكوني  -0-0-2

عملكرد اصلي اين زمينها مسكوني است. از آنجا كه عملكرد مسكوني در مجاورت خود به فضاهاي خادماتي نيااز دارد 

عملكردهاي ديگري نيز در حوزه مسكوني مي توانند در صورت رعايت شرايط و ضاوابط حااكم بار آن عملكارد ايجااد 

 شوند. 

از خدمات عمومي و رفاهي اراضي مناسبي با رعايات شاعاع  با توجه به اينكه در طرح كاربري اراضي شهر براي هر يك

عملكرد مناسب پيش بيني شده است خدمات مورد نظر حوزه مسكوني تنها در مقياسي مطرح خواهند بود كه بتوانند 

 خدمات و نيازمندي هاي محله اي را تأمين نمايند. 

كردن دفتر وكالت و مطب، دفتر اسناد رسمي دائر  13/5/1752قانون شهرداري مصوب  55ماده  24بر اساس تبصره 

و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي 

گردد و مي تواند در حوزه كاربري مسكوني ايجاد گردد. استفاده هاي مشروط اين حوزه با حفظ ضوابط و مقررات هار 

 اساس تراكم هاي پايه پيش بيني شده در ضوابط و مقررات ساختماني عبارتند از:  عملكرد بر

 خدمات شخصي مانند آرايشگاه و دوزندگي.  -الف 

خدمات تجاري در حد خرده فروشي و تأمين مايحتاج روزانه مانند خواروباار فروشاي، لبنيااتي، ناانوائي، قصاابي،  -ب 

 كوچك خانگي و لوله كشي.  ميوه فروشي، خشك شوئي، تعميرات لوازم

 خدمات آموزشي مانند مهدكودك، كودكستان، دبستان، مدرسه راهنمائي.  -پ 

 خدمات درماني مانند مطب پزشك، تزريقات و داروخانه.  -ت 

 فضاي سبز عمومي به صورت پارك محله اي، گذرهاي سبز عمومي و پاركهاي عمومي.  -ث 

 خدمات ورزشي مانند زمينهاي ورزشي محله اي و محل بازي كودكان.  -ج 

 پاركينگ عمومي.  -چ 

 تجهيزات شهري مانند حمام عمومي.  -ح 

 مراكز فرهنگي شامل كتابخانه، قرائت خانه و سالن هاي كوچك نمايش.  -خ 

 

جاز حوزه مسكوني، با رعايت ضاوابط و استفاده هاي م 7-1-1فعاليتهاي تجاري و خدماتي ياد شده در بند : 0تبصره 

 مقررات و شرايط خاص مربوطه به حوزه كاربري مسكوني با قابليت تغيير به تجاري در اين حوزه، مجاز خواهند بود. 

مترمربع و بيشتر تامين ياك واحاد پاركيناگ الزاماي باوده و كااربري هااي  71براي كاربري هاي تجاري با مساحت 

 ز اين ميزان بايد نسبت به پرداخت عوارض جهت تامين پاركينگ عمومي اقدام نمايند.تجاري با مساحت كمتر ا
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 بندهاي الف و ب منوط به ارائه درخواست در كميسيون مغايرتهاي غير اساسي و تصويب مي باشد. : 2تبصره 

باه پرداخات ايان  مالكين اين گونه اراضي در ازاء اضافه ارزش ناشي از تغيير كااربري ماي بايساتي نسابت: 3تبصره 

 افزايش با مجوز شوراي شهر به شهرداري اقدام نمايند. 

درصد اشغال و تاراكم( تعياين  41تراكم پايه در اراضي خدماتي كاربري هاي مسكوني به عنوان تراكم كم ) : 4تبصره

مشاخص شاده در مي گردد كه مالكين مي بايستي در زمان درخواست پروانه، اضافه ارزش ناشي از تراكم كم و تراكم 

 طرح را با اخذ مجوز شوراي شهر پرداخت نمايند. 

 

 زمينهاي با کاربري آموزشي  -2-0-2

استفاده از اراضي آموزشي به منظور خدمات احداث واحدهاي آموزشي با رعايت ضوابط و مقررات پيش بيناي شاده و 

 همچنين معيارها و دستورالعمل هاي ادارات ذيربط خواهد بود. 

 استفاده هاي مجاز اين كاربري عبارتند از: 

 واحدهاي پيش دبستاني، دبستان، راهنمايي، دبيرستان، پيش دانشگاهي و هنرستان  

احداث تاسيسات رفاهي و خدماتي براي مراكز آموزشي از قبيل سالنهاي سخنراني، نمايش،  

راكز تفريحي و فرهنگي غذاخوري، واحدهاي اداري، انتظامي، سرايداري، سالن ورزشي، مسجد و م

 كه درب آنها از داخل باشد مجاز است.

احداث آزمايشگاه، كارگاه و انستيتوهاي آموزشي و همچنين مراكز ورزشي و فرهنگي وابسته به  

 آموزش و پرورش بلامانع است.

 هرگونه استفاده از اراضي در پهنه كاربري آموزشي به جز موارد مذكور ممنوع مي باشد. 

 

 زمينهاي با کاربري درماني  -3-0-2

استفاده از اراضي درماني براي ايجاد واحدهاي درماني )كلينيك، درمانگاه، بيمارستان، مراكاز توانبخشاي، مراكاز رفااه 

خانواده، خانه سالمندان و مراكز انتقال خون( در نظر گرفته شده است. احداث ساختمان پزشكان در اراضي با كااربري 

 قابليت تغيير به تجاري امكان پذير خواهد بود.  مسكوني و با

 احداث مراكز درماني بيماري هاي واگيردار و مسري مانند جذام و آبله در اين اراضي ممنوع است.

 

 انتظامي  -زمينهاي با کاربري اداري  -4-0-2 

 استفاده هاي مجاز اين كاربري عبارتند از: 
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ستادي نيروهاي نظامي و انتظامي، سازمانها و نهادهاي احداث كليه تأسيسات اداري دولتي و بخش  

 انقلابي و مراكز وابسته به سازمانهاي عام المنفعه عمومي، بنيادها و نظاير اينها

 احداث تأسيسات اداري مربوط به اتحاديه ها، كانونها، انجمنها و نهادهاي خيريه  

و تأسيسات مشابه در داخل  اايجاد فضاي سبز اختصاصي، مهدكودك، زمين ورزشي، مهمان سر 

 مجموعه اداري مجاز است.

 درصد سطح پلاك 15ايجاد مراكز مذهبي و فرهنگي از قبيل كتابخانه و مسجد حداكثر تا 

درصد از سطح پلاك جهت  11احداث واحدهاي درماني كوچك و شركت تعاوني مصرف حداكثر تا 

 استفاده كاركنان 

 احداث واحدهاي آموزشي در داخل مجموعه 

 تجاري مانند دفاتر تجاري، شعب بانكها، دفاتر مهندسي، دفاتر حقوقي.  -خدمات اداري  -الف 

 تأسيسات و تجهيزات شهري مانند پست ترانسفورماتور، دفتر پست، دفتر مخابرات.  -ب 

 پاركينگ عمومي.  -پ 

 توصيه مي شود واحدهاي اداري در كنار هم و در يك مجتمع قرار گيرند تا دسترسي ها را ساده تر نمايند. تبصره: 

 احداث پادگان و مراكز آموزش نظامي و انتظامي در اين كاربري ممنوع است.

 

 زمينهاي با کاربري فضاي سبز عمومي  -5-0-2

 از اين زمينها براي كاربريهاي زير استفاده مي گردد: 

 فضاي سبز عمومي )پاركهاي زير محله اي، محله اي، ناحيه اي، منطقه اي و شهري( -الف 

فضاي سبز حاشيه اي يا نواري به ويژه در حريم مسيل ها، نهرها، رودخانه ها، كانال هاي آب، حريم خطوط بارق  -ب 

 فشار قوي و حريم لوله هاي تأسيساتي مانند آب، نفت و گاز. 

و بازي بچه ها و پارك هاي كودك، همچنين استفاده هاي زير از اراضاي ايان كااربري بلاماانع  فضاهاي تفريحي -پ 

 است: 

 تأسيسات وابسته به پاركها مانند سينما و تئاتر در هواي آزاد، كتابخانه، چايخانه و فرهنگسرا.  -

 زمينها و تأسيسات ورزشي كوچك.  -

 تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور.  -

 استفاده هاي مشروط اين كاربري به شرح زيرند:  
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هاي تجاري، واحدهاي پذيرايي، احداث تأسيسات موردنياز فضاي سبز از قبيل كتابخانه، كانون پارورش احداث غرفه -

 11اشتي و ساختمان اداري پارك مشروط بر اينكاه بايش ازفكري كودكان و نوجوانان، رستوران، مسجد، سرويس بهد

 درصد از زمين فضاي سبز را اشغال ننمايد، مجاز است.

 هاي ممنوع اين كاربري عبارتنداز: استفاده 

اين اراضي صرفاً براي كاربري فضاي سبز عمومي و استفاده هاي مجاز و مشروط فوق الذكر در نظرگرفته شده و هار  -

 ديگر از آنها غيرمجاز مي باشد.نوع استفاده 

 هرگونه تغيير و تفكيك اراضي اين كاربري ممنوع است. -

 

 زمينهاي با کاربري ورزشي -6-0-2

استفاده از اين اراضي به منظور احداث زمينها و تأسيسات ورزشي شامل استاديوم، سالنهاي ورزشي استخرهاي سارباز 

سواري بوده و ايجاد تأسيساات وابساته باه فضااهاي ورزشاي مانناد  و سرپوشيده و زمينهاي ورزشي و مانژهاي اسب

سالنهاي ورزشي سرپوشيده براي ورزشهاي رزمي مانند كاراته، جودو و سالنهاي بدن سازي، همچنين خدمات وابساته 

 به آنها مانند چايخانه و فضاي سبز بلامانع است. 

 استفاده هاي مشروط اين كاربري عبارتند از: 

هاي تجاري، واحدهاي پذيرايي، احداث تاسيسات موردنياز از قبيال كتابخاناه، كاانون  احداث غرفه 

پرورش فكري كودكان و نوجوانان، رستوران، مسجد، سرويس بهداشتي و ساختمان پاارك مشاروط 

 بر اين كه بيش از ده درصد از زمين فضاي سبز را اشغال ننمايد مجاز است.

 ارتند از: هاي ممنوع اين كاربري عباستفاده 

اين اراضي صرفاً براي كاربري فضاي سبز عمومي و استفاده هاي مجاز و مشروط فوق الذكر در نظر  

 گرفته شده و هر نوع استفاده ديگر از آنها غيرمجاز است.

 هرگونه تغيير و تفكيك اين كاربري ممنوع است. 

 

 زمينهاي با کاربري فرهنگي  -7-0-2

ر احداث مراكز فرهنگي بوده و علاوه بر آنها پيش بيني عملكردهاي ديگري باراي ابنياه استفاده از اين اراضي به منظو

قانون بودجه بلامانع است، مشروط بر اين  27تاريخي ثبت شده و به منظور حفاظت و روانبخشي آنها بر اساس تبصره 

 كه عملكرد جديد و طرح روانبخشي مربوطه مورد تأييد سازمان ميراث فرهنگي باشد. 

 استفاده هاي مجاز اين كاربري عبارتند از: 
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احداث كتابخانه، موزه، سينما، تئاتر، سالنهاي نمايش و سخنراني، انجمن هاي فرهنگي، مراكز  

پرورش فكري كودكان و نوجوانان، كانونهاي فرهنگي، فرهنگسرا، كلاسهاي آموزش هنري و نظاير 

 اينها 

تأسيسات جانبي مراكز فرهنگي مانند رستوران، ايجاد فضاي سبز، پاركينگ، قسمتهاي اداري  

 نمايشگاه و نظاير اينها با رعايت ضوابط و مقررات ساختماني مجاز است.

 استفاده هاي مشروط اين كاربري عبارتند از: 

احداث فروشگاه، نمايشگاه كالا و محصولاتي كه در رابطه با كاربري هاي فرهنگي باشد، بدون صدور  

به اينكه درب واحد تجاري از داخل مجموعه فرهنگي باشد و با برچيده  مجوز تجاري، مشروط

 شدن كاربري اين واحدها برچيده شود، بلامانع است.

هاي مجاز فوق الذكر مورد استفاده قرار گيرد و هر نوع استفاده ديگر از آن اين كاربري صرفاً مي تواند جهت استفاده

 باشد.مجاز نمي

 

 کاربري مذهبيزمينهاي با  -8-0-2

 اين اراضي براي احداث مصلي، مسجد، حسينيه، تكيه، امام زاده و اماكن مذهبي اقليتها پيش بيني شده است. 

 استفاده هاي مجاز اين كاربري عبارتند از: 

 هاي مذهبي و ديني ها مراكز مذهبي اقليتها، تكايا، سقاخانهاحداث مصلي، مساجد، حسينيه  

 ين كاربري عبارتند از: استفاده هاي مشروط ا

احداث حوزه علميه در داخل فضاي مسجد و يا در مجاورت آن با رعايت ضوابط و مقررات  

 ساختماني بلامانع است.

درصد از زيربناي ساختمانهاي مذهبي به عملكردهاي تجاري موقوفه مشروط  11اختصاص حداكثر 

 به رعايت ضوابط كاربري تجاري بلامانع است.

 ده ديگر از كاربري مذهبي به جز موارد مذكور ممنوع مي باشد.هرگونه استفا

 

 زمينهاي با کاربري کارگاهي  -9-0-2

استفاده از اين اراضي به منظور احداث كارگاه هاي كوچك و غير مزاحم توليدي و تعميراتاي بلاماانع اسات. در ماورد 

ست در مورد كارگاه ها و صنايع قابال احاداث موضوع كارگاه ها لازم است مفاد دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زي

 در محدوده قانوني شهرها رعايت گردد. علاوه بر عملكرد فوق موارد زير نيز مي توانند در اين اراضي احداث شوند: 

 مراكز توزيع مواد سوختني مانند پمپ بنزين.  -الف 
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 تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور.  -ب 

 انبار سردخانه.  - پ

 

هنگامي كه اراضي كارگاهي به صورت مجموعه طراحي گردند، ضرورت دارد به تناسب نيااز ساطوحي جهات تبصره: 

خدمات عمومي، آموزش فني و بهداشتي، درماني و فضاي سبز عماومي و ايساتگاههاي حمال و نقال عماومي در آن 

 جتمع هاي كارگاهي در طرح تفصيلي تعيين مي گردد. منظور گردد. سطوح مورد نياز كاربري هاي خدماتي در م

استفاده از اين اراضي جهت احداث صنايع گروه )ب( و بالاتر )مطاابق دساته بنادي صانايع توساط ساازمان حفاظات 

 محيط زيست( و موارد ممنوعه اعلام شده از سوي اين سازمان ممنوع است.

 

 يزمينهاي با کاربري تأسيسات و تجهيزات شهر -01-0-2

استفاده از اين اراضي به منظور احداث تأسيسات شبكه هاي برق، آب، گااز، مخاابرات، فاضالاب، آتاش نشااني، محال 

 جمع آوري زباله و ميادين ميوه و تره بار و نيز موارد زير مجاز است: 

 فضاي سبز  -الف 

 پمپ بنزين و جايگاه هاي توزيع مواد سوختي  -ب 

 ايستگاه اتوبوس، ميني بوس شهري و سواري خط ويژه  -پ

احداث كشتارگاه، گورستان، محل دفع زباله، تصفيه خاناه فاضالاب و سااير تاسيساات و تجهيازات مغااير باا ضاوابط  

 سازمان حفاظت محيط زيست در اين اراضي ممنوع است.

 

 زمينهاي حمل و نقل و انبارها  -00-0-2

استفاده از اين اراضي به منظور كاربري حمل و نقل و انبارداري مانند گاراژ، پايانه هاي كاميون و مساافر، پاياناه هااي 

اصلي اتوبوس شهري و بين شهري، ميني بوس شهري و بين شهري، ايستگاههاي سواري خط ويژه، بارانداز، انبار مواد 

ست. علاوه بر عملكرد فوق احداث ماوارد زيار نياز در ايان زمينهاا غير خطرناك و ساير موارد مشابه پيش بيني شده ا

 بلامانع است: 

 تأسيسات و تجهيزات شهري مانند منبع آب و پست ترانسفورماتور.  -الف 

 پايانه هاي نوبت دهي كاميون  -ب 

 گاراژهاي خدمات فني و سرويس وسايط نقليه  -پ 

 ميدان ميوه و تره بار  -ت 

 ينگ عمومي( توقفگاه )پارك -ث 
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 مراكز سوخت گيري  -ج 

 هر نوع استفاده ديگر از اين اراضي كه مغاير با ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست باشد، ممنوع است. 

 

 باغات و اراضي کشاورزي  -02-0-2

 14در صورت ضرورت هر گونه تغيير در كاربري باغات و اراضي مزروعي مي بايست پس از رعايت دساتورالعمل مااده 

 قانون زمين شهري به تصويب كميسيون مغايرتهاي غير اساسي نيز برسد.  

 

 مقررات تفكيك زمين در هر حوزه کاربري  -2-2

 حوزه اراضي مسكوني  -0-2-2

حداقل تفكيك در محلات و نواحي مختلف شهري با توجه به وضعيت موجاود و در جهات اصالاح آن باه  -1-1-2-2

 شرح زير تعيين مي گردد: 

حداقل تفكيك در اراضي داخل بافت موجود و پر مسكوني كه تشكيل مجموعاه اي از بناهااي مساكوني را ماي  -الف 

 مترمربع مي باشد.  251متر مربع و در طرح هاي تفكيكي  211دهند 

مترمرباع در  121در خصوص اراضي از قبل تفكيك شده و داراي سند شش دانگ و با رعايت حداقل تفكيك  -تبصره 

 ود مي توانند بهسازي و يا درجاسازي نمايند.وضع موج

 مترمربع تعيين مي گردد.  251حد نصاب تفكيك در اراضي محدوده اراضي توسعه جديد شهر معادل  -ب 

چنانچه مساحت قطعه زمين مضرب كاملي از اعداد اعلام شده فوق نباشد مساحت آخارين قطعاه بااقي ماناده در  -ج 

كمتر از حد نصاب تفكيكي فوق باشد با تصويب مراجع ذي رباط تفكياك آن بلاماانع درصد  11صورتي كه حداكثر از 

 است. 

هر گونه تفكيك اراضي در محدوده و حريم شهر مي بايستي بر اساس بخشنامه هاي هماهنگي امور عمراناي  تبصره: 

يت داراي پرواناه توسط مهندسين مشاور شهر ساز واجاد صالاح  39/ 3/9مورخ  77/7/2215وزارت كشور به شماره 

 اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي انجام و به امضاء برسد. 

 ضوابط تراكم ساختماني پيشنهادي شهر دامنه به شرح زير است:  -2-1-2-2
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 (: تراکم ساختماني پيشنهادي شهر دامنه067جدول شماره )

 درصد( 081تراکم متوسط ) درصد( 021تراکم پايه ) تراکم

 052 022 قبل از اصلاحي )مترمربع( -حداقل مساحت تفكيكي 

 02 02 سطح اشغال )درصد(

 حاشيه معابر مشخص شده در نقشه - عرض معبر )متر(

 طبقه روي پيلوت 3 طبقه روي پيلوت 0 حداكثر تعداد طبقات

 مترمربع 0222ضوابط تراكم ساختماني پيشنهادي در اراضي با قطعات تفكيكي بيش از 

 مترمربع 0222اراضي با قطعات تفكيكي بالاي 
 توضيحات حداكثر تعداد طبقات تراكم

 تامين آسانسور الزامي است. طبقه روي پيلوت 4 درصد 042

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 حداكثر تعداد واحد مسكوني در هر طبقه از قطعات تفكيكي يك واحد خواهد بود.  -2 -7-1-2

 حد نصاب تفكيك قطعات پس از رعايت برهاي اصلاحي محاسبه مي گردد.  -2 -4-1-2

تفكيك اراضي به طور كلي بايد به گونه اي باشد كه موجب از بين رفتن اشجار نگردد و ساخت و ساز در  -2 -5-1-2

 آنها در كيفيت مطلوب امكان پذير شود. 

 ل مناسب زمين و موقعيت اراضي بلامانع است. تجميع قطعات تا هر اندازه با رعايت شك -1-1-2-2

قاانون زماين شاهري در تفكياك قطعاات باا مالكيات  15و  14با استناد به دستور العمل اجرائي ماواد  -2 -3-1-2

متر مربع و بيشتر مي باشد مالك موظف اسات  1111شخصي كه داراي كاربري مسكوني بوده و مساحت آنها بيش از 

ر كه در اختيار شهرداري قرار مي دهد سطوح خدماتي مورد نياز را نيز بر اساس ضوابط جدول كه علاوه بر سطوح معاب

 ذيل به ارگانهاي دولتي ذيربط واگذار نمايد. 

 

 تأمين سهم خدماتي مندرج در اين بند شامل قطعات مسكوني ساخته شده كه تجميع گرديده نمي شود. : 0تبصره 

 

ده موضوع بند پيش گفته صرفاً جهت اختصاص به كاربري هاي خدمات عمومي اراضي خدماتي به دست آم: 2تبصره 

 به ارگانهاي ذيربط واگذار خواهد شد.  5با نظر كميسيون ماده 

 

متر مربع تماماً در اختياار  5111سهم خدماتي به دست آمده حاصل از تفكيك قطعات با مساحت كمتر از : 3تبصره 

 شهرداري قرار مي گيرد كه به صورت پلاك جهت معوضهاي خدماتي شهر مورد استفاده قرار مي گيرد. 
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 ا مالكيت شخصي و کاربري مسكوني (: سطوح خدماتي موردنياز علاوه بر سطح معابر در تفكيك قطعات ب068جدول شماره )

  مترمربع و بيشتر( 0111)مساحت  

 سهم معوض خدمات )درصد( مساحت کل قطعه مالكيت )متر مربع(

 11 1999تا  1111

 15 4999تا 2111

 21 9999تا  5111

 * هكتار و بيشتر 1اراضي 
 درصد كمتر باشد.  25سهم خدماتي بر اساس سرانه هاي طرح جامع، شرايط محلي و مساحت قطعه تفكيكي تعيين خواهد شد و در هر صورت نبايد از  * 

 درصد سهم پس از كسر معابر و كوچه ها اعمال مي شود.  *

 

هكتار به كاربري فضاي سابز اختصااص و ماابقي آن  1متر مربع تا  5111درصد از سهم خدماتي بين  51: 4تبصره 

 براي معوض هاي خدماتي در اختيار شهرداري قرار مي گيرد. 

 كليه قطعات مسكوني بايد داراي دسترسي سواره باشند.  -2-1-2-2

 

 ضوابط و مقررات عام و مشترك کاربري مسكوني -9-0-2-2

 نحوه استقرار ساختمان در زمين و اشراف -الف

بايست در قسمت شمال گيري مناسب از نور آفتاب و هوا و درنظرگرفتن مسائل اشراف، ساختمان ميبه منظور بهره -

 درصد طول قطعه استقرار يابد.  11قطعه و حداكثر در 

شود، مجاورت يك قطعه مالكيت احداث ميرعايت ضوابط مربوط به حريم اشراف بناها در مورد كليه بناهايي كه در  -

 الزامي است.

باشد، مگر در معابر با عرض بيش احداث هرگونه بالكن، پاگرد، سايبان و نظاير اينها در بيرون از حد قطعه مجاز نمي -

كثر متر از سطح معبر،كه در اين صورت حدا5/7متر و از طبقه اول به بالا مشروط با رعايت ارتفاع بيشتر از 11از 

متر تجاوز سانتي21آمدگي خارجي در بر ساختمان، يك سوم عرض مفيد پياده رو بوده و در هر صورت نبايد از پيش

 كند.

 پاركينگ -ب

مترمربع به ازاي هر واحدمسكوني تامين يك واحد پاركينگ و  211در واحدهاي مسكوني با زيربناي كمتر يا مساوي 

مترمربع، تامين دو واحد پاركينگ به ازاي هر واحد مسكوني الزامي  211ز در واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش ا

 است.
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در واحدهاي مسكوني يك طبقه كه دسترسي سواره به حياط از معبر وجود دارد، محوطه حياط به عنوان  تبصره:

 پاركينگ )حداكثر يك واحد پاركينگ( قابل قبول است.

 21باشند برابر هاي يك طبقه كه داراي يك واحد مسكوني ميحداقل مساحت يك واحد پاركينگ در ساختمان -

 مترمربع تعيين مي گردد. 25مترمربع و براي ساختمانهايي كه بيش از يك واحد مسكوني دارند برابر با 

 باشد.متر مي 2متر و حداقل ارتفاع ورودي پاركينگ  21/2در ساختمانهاي فاقد پيلوت حداقل ارتفاع پاركينگ  -

 گ بايد دسترسي مستقيم به طبقات ساختمان از طريق پله و نيز از طريق آسانسور داشته باشد. پاركين -

 درصد است. 15حداكثر شيب رامپ پاركينگ،  -

 متر تعيين مي گردد. 41/2متر و حداكثر 21/2ارتفاع پيلوت حداقل -

 ابعاد و تناسب قطعات  -ج

 سوم طول آن تعيين مي گردد.حداقل عرض يك قطعه زمين مسكوني برابر با يك  -

 ساير فضاهاي باز )مثل پاسيو و نورگير( -د

هاي داخلي براي نورگيري فضاهاي اصلي ساختمان )پذيرايي، ناهارخوري، حداقل مساحت حياط خلوت و حياط -

 متر مي باشد. 7مترمربع و حداقل عرض آن 12نشيمن و اتاق خوابها( 

هاي دو واحد مسكوني مستقل از يك حياط خلوت يا پاسيو نور مي اطاقدر يك مجتمع مسكوني در مواردي كه  -

 متر كمتر باشد. 4هاي اصلي( نبايد  از گيرند، فاصله پنجره هاي مقابل يكديگر )در اطاق

مساحت حياط خلوتهاي در نظرگرفته شده در بر گذرها كه به صورت عقب نشيني اختياري احداث شوند، به هر  -

 گردد.جزء زيربنا محسوب نمياندازه كه باشد، 

 مترمربع است. 1حداقل نورگيري جهت آشپزخانه  -

 2مترمربع و عرض آن حداقل  1ها و فضاهاي اصلي يك واحد مسكوني حداقل مساحت پاسيو جهت نورگيري اتاق -

 متر است.

 محسوب نخواهد شد.  ها و نورگيرهايي كه منطبق بر ضوابط احداث گردند جزء زيربناي مجازمساحت حياط خلوت -

سانتي متر از كف تمام شده حياط تا زيرسقف است. در زمين هاي شيب دار، حداكثر  91نورگير زيرزمين حداكثر -

 سانتي متر تعيين مي گردد. 91ارتفاع بزرگترين نورگير نيز 

 ضوابط مربوط به بازشوهاي ساختمان -ها

 91طبقات بالاي همكف، بدون نصب جان پناه به ارتفاع حداقلها در احداث بازشو به فضاهاي باز و حياط خلوت -

 سانتي متر ممنوع است.

در هيچ يك از سطوح خارجي، احداث پنجره يا هواگير مشرف به مالكيت مجاز نيست، مگر اينكه از حد مالكيت  -

 مجاور حداقل دو متر عقب نشيني صورت گرفته باشد.
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ف به پلاك مجاور مي باشند )در طبقات بالاي همكف( بايستي در ارتفاع احداث بازشو به حياط خلوتهايي كه مشر -

 سانتي متر از كف تمام شده، صورت پذيرد. 131بيش از

 مقررات مربوط به فضاها و تأسيسات روي بام -و

 متر از لبه بام صورت پذيرد. 2نصب تأسيسات بر روي بامهاي هم سطح بايد حداقل به فاصله -

 سانتي متر است. 91پناه ازكف بام  حداقل ارتفاع جان -

 متر است. 41/2حداكثر ارتفاع خرپشته  -

 احداث هرگونه انبار موقت و دائم بر روي بام ممنوع است. -

 متر است. 11/2حداقل عرض راه پله دو طرفه  -

 

 حوزه اراضي با قابليت ايجادکاربري تجاري -2-2-2

 ضوابط تفكيك:  -1-2-2-2

متر و حداقل طول  7مترمربع، حداقل عرض )دهنه(  12حدهاي تجاري در مقياس محله برابر حداقل مساحت وا -الف

 گردد.متر تعيين مي 1

مترمربع كه قبل از ابلاغ طرح جامع از شهرداري مجوز فعاليت  12واحدهاي تجاري موجود با مساحت كمتر از  -ب

سازي رعايت حدنصاب تفكيك و ساير ضوابط طرح دريافت كرده اند، از اين ضابطه مستثني هستند ولي در زمان نو

 جامع الزامي است.

 -مسكوني -هاي( مختلط تجاريهاي تجاري( و محورهاي)راستهواحدهاي تجاري ناحيه، در مراكز ناحيه )بدنه -ج

 محله استقرار مي يابند.  -ناحيه

 مترمربع است. 71حداقل مساحت يك واحد تجاري ناحيه اي -د

 

 و تعداد طبقات:  ارتفاع -2-2-2-2

 باشد.متر مي 1/7متر و حداكثر  7ارتفاع مفيد واحدهاي تجاري مقياس محله اي در طبقه همكف حداقل  -الف

 اي در طبقات زيرزمين و بالاي همكف مجاز نيست.ايجاد واحدهاي تجاري مقياس محله -ب

 

 متر است. 11 حداقل عرض دسترسي براي واحدهاي تجاري ناحيه -7-2-2-2

 

 سطح اشغال و تراكم ساختماني:  -5-2-2-2
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درصد و در طبقات اول و  21حداكثر سطح اشغال ساختمان جهت احداث واحدهاي تجاري در طبقه همكف  -الف

درصد مساحت زمين است. در صورت احداث واحد مسكوني و ساير كاربريهاي خدماتي مقياس شهري به  41دوم 

 درصد خواهد بود. 11ميزان سطح اشغال همكف برابر  استثناء كاربري تجاري در طبقه همكف،

درصد تعيين مي  21حداكثر سطح اشغال زيربنا در زيرزمين، درصورت استفاده تجاري از طبقه همكف برابر  -ب

 گردد.

حداكثر تراكم ساختماني در اراضي مشخص شده در نقشه مربوطه، جهت احداث واحدهاي تجاري و يا مختلط  -ج

 درصد مساحت زمين است.  121مسكوني برابر  -خدماتي -تجاري

 درصد مساحت زمين تعيين مي گردد. 121تراكم ساختماني پايه  -د

شود اما كليه سطوح ساخته شده در طبقات همكف، مساحت زيرزمين در محاسبه تراكم ساختماني منظور نمي -ها

 اول، دوم و سوم جزء تراكم ساختماني محسوب مي گردد.

 

خدماتي مقياس  -هاي تجاري متمركز )پاساژ( فقط در بر محورهاي مختلط مسكونيداث مجتمعاح -1-2-2-2

 شهري با رعايت ضوابط زير مجاز است:

 -خدماتي -حداقل مساحت تفكيك زمين جهت احداث واحدهاي تجاري متمركز مانند واحدهاي مختلط تجاري -الف

 گردد.مترمربع تعيين مي 311مسكوني برابر 

درصد تعيين مي گردد. تراكم بيشتر بايد توسط 211درصد و حداكثر تراكم ساختماني 51ساختماني پايه  تراكم -ب

مالك شهرداري خريداري شود.همچنين مالك ملزم به پرداخت عوارض تغييركاربري ملك از مسكوني به تجاري مي 

 باشد.

 طبقه روي پيلوت است. 7ري متمركز هاي تجاشايان ذكر است كه حداكثرتعداد طبقات مجاز جهت احداث مجتمع

 گردد.درصد تعيين مي 21حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف معادل -ج

 متر تعيين مي گردد. 5حداقل عرض راهرو بين دو واحد تجاري مقابل در تمامي طبقات )همكف و طبقات بالا(  -الف

 متر( كمتر باشد. 4مترمربع )با حداقل عرض 12ها نبايد از حدنصاب تفكيك واحدهاي تجاري در اينگونه مجتمع -ب

 باشد.ارتفاع مجاز واحدها به مانند واحدهاي تجاري منفرد مي -ج

 به ازاي هر ده  واحد تجاري، احداث يك واحد بهداشتي )شامل توالت و دستشوئي( الزامي است. -د

متر در نظر گرفته شود. ضمنًا  5/1متر و به صورت دو طرفه   2عرض راه پله به صورت يك طرفه بايد حداقل  -ها

 متر فاصله داشته باشد. 71ها از دورترين واحد تجاري نبايد بيش از محل پله

 فضاي باز در وسط مجموعه و به صورت حياط مركزي تأمين گردد. -و 

 هاي متمركز تجاري الزامي است.نامه مربوط به دسترسي معلولين درطرح مجموعهرعايت كليه موارد آيين -ز



25

 

 درصورت استفاده از زيرزمين جهت انبار، مساحت آن جزء تراكم ساختماني محسوب خواهد شد. -ح

به غير از سطوح اختصاص يافته به پاركينگ در زيرزمين، كليه سطوح ساخته شده در تمامي طبقات و زيرزمين  -ط

 گردد.به عنوان سطح زيربنا و جزء تراكم ساختماني محسوب مي

 مترمربع يك واحد پاركينگ 24حد تجاري با مساحت حداقل به ازاء هر وا -ي

 مترمربع تامين يك واحد پاركينگ اضافه خواهد شد. 51درصورت افزايش مساحت واحد تجاري به بيش از  -ك

بدين صورت تعداد كل پاركينگهاي مورد نياز هر قطعه، برابر مجموع پاركينگ به دست آمده از دو بند فوق خواهد 

 بود.

 کاربري آموزشي -3-2-2

 

 ضوابط مربوط به تفكيك زمين -1-7-2-2

 ضوابط تفكيك مراكز آموزشي مزبور جهت اعمال در طرح تفصيلي، به شرح زير تعيين گرديده است: 

 مترمربع تعيين مي گردد.  511الف ا كودكستان: حداقل مساحت زمين براي استفاده كودكستان و مهدكودك برابر

مترمربع تعيين مي گردد كه حداقل عرض آن  2111حت زمين براي استفاده دبستان برابر ب ا دبستان: حداقل مسا

 متر باشد.  25بايد 

 مترمربع تعيين مي گردد. 2511راهنمايي: حداقل مساحت زمين براي استفاده مدرسه راهنمايي  -ج

 گردد.مترمربع تعيين مي  7511دبيرستان: حداقل مساحت زمين براي استفاده دبيرستان  -د

 مترمربع تعيين مي گردد. 11111حداقل مساحت زمين براي استفاده هنرستان فني و حرفه اي  -ها

درصورت افزايش تعداد كلاسها، نظر نهايي سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس )وزارت آموزش و : 0تبصره 

 الرعايه است. پرورش( منوط به رعايت ساير ضوابط اين طرح لازم

هاي متر به استثناي شبكه 11تا 11أمين دسترسي كودكستان، مهدكودك و دبستانها از معابر با عرضت: 2تبصره

 شرياني درجه يك و دو اصلي و كمربندي ها مجاز است.

متر به  24تا 12دسترسي مدارس راهنمايي، دبيرستانها وهنرستانها فقط از طريق خيابانهايي با عرض : 3تبصره

 رجه يك و دو اصلي و كمربندي ها مجاز است.استثناي معابر شرياني د

 دسترسي به تمام مقاطع آموزشي از طريق كوچه ها يا خيابانهاي بن بست ممنوع است.: 4تبصره

 

 ضوابط و مقررات ساختماني  -2-7-2-2

درصد، حداكثر تراكم  51حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني براي احداث كودكستان و مهدكودك برابر با  -

 درصد و حداكثر طبقات يك طبقه تعيين مي گردد. 51ماني نيزساخت
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درصد، حداكثر تراكم  51حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني براي احداث مدارس ابتدايي برابر با  -

 درصد و تعداد طبقات حداكثر دو طبقه تعيين مي گردد.111ساختماني

درصد، حداكثر تراكم  51نمايي برابر با حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني براي احداث مدارس راه -

 طبقه تعيين مي گردد. 2درصد و حداكثر در 111ساختماني

درصد، حداكثر  41حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني براي احداث مدارس دوره متوسطه و پيش دانشگاهي  -

 طبقه تعيين مي گردد. 7درصد و حداكثر در 121تراكم ساختماني

درصد و حداكثر تراكم   71جاز ساختماني براي احداث هنرستان ها و مراكز فني و حرفه اي حداكثر سطح اشغال م -

 طبقه تعيين مي گردد. 4درصد در حداكثر  121ساختماني 

 حداقل پاركينگ موردنياز در مقاطع آموزشي به شرح جدول زير تعيين مي گردد:  -

 آموزشي شهر دامنه(: حداقل پارکينگ موردنياز مقاطع 069جدول شماره )

 حداقل  مقطع آموزشي

 متر، حداقل يك واحد پاركينگ 51به ازاي هر  دبستان

 به ازاي هر كلاس، حداقل يك و نيم واحد پاركينگ راهنمايي

 واحد پاركينگ 2به ازاي هر كلاس، حداقل  دبيرستان

 واحد پاركينگ 2به ازاي هر كلاس، حدقل  هنرستان و فني و حرفه اي

 

 ضوابط پاركينگ در فضاي آموزشي -7-2-2-2

 تعداد جا پارك لازم بايد متصل و هم سطح خيابان و قبل از ورودي قرار داشته باشد.  -

 در صورت استفاده از زمين مدرسه به عنوان پاركينگ اتومبيل، الزاماً درب ورودي به آن مستقل در نظرگرفته شود. -

 مدارس اكيدًا ممنوع است.تأمين پاركينگ اتومبيل در محوطه  -

دانش آموز متوسطه پسر و  11موتور( ايجاد فضاي مناسبي به ازاي هر -براي وسايل نقليه دانش آموزان )دوچرخه -

دانش آموز مقطع راهنمايي پسر يك پاركينگ در محوطه مدرسه به صورت سرپوشيده كنار درب ورودي  15هر

 الزامي است.

 مترمربع در نظر گرفته شود.  1/1ركينگ وسايل نقليه دانش آموزان به ازاء هر واحد، حداقل سطح موردنياز فضاي پا -

 

 کاربري درماني و بهداشتي -4-2-2

 ضوابط تفكيك اراضي و احداث بنا -1-4-2-2

 درصد مساحت زمين و در يك طبقه مي باشد. 21حداكثر سطح اشغال ساختمانهاي بهداشتي  -

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهيه نقشه هاي معماري و تأسيسات مراكز  رعايت ضوابط و مقررات وزارت -

 درماني الزامي است.
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 درصد كل سطح قطعه زمين مي باشد. 121حداكثر تراكم ساختماني در كاربري درماني  -

هت فضاي درصد تجاوز نمايد و مابقي بايستي ج 11سطح كل زيربناي ساختمانهاي درماني در طبقه همكف نبايد از -

 سبز و باز، درختكاري، گلكاري و غيره اختصاص داده شود.

نصب آسانسور و پله فرار در بيمارستانها و درمانگاههايي كه از ضابطه دو طبقه و بيشتر استفاده مي كنند، الزامي  -

 است.

و درمان و آموزش  افزايش ارتفاع و تراكم ساختماني بيمارستانها و زايشگاهها بنا به صلاحديد وزارت بهداشت -

 پزشكي و موافقت شهرداري صرفاً در قطعات تعيين شده براي بيمارستان و با رعايت ضوابط و مقررات مجاز مي باشد.

 

 ضوابط پاركينگ -2-4-2-2

 مترمربع، تامين يك واحد پاركينگ الزامي است.  31در مراكز بهداشت، به ازاي هر  

 مترمربع، تامين يك واحد پاركينگ ضروري است.  71در كلينيك هاي درماني به ازاي هر  

 در مطب اطباء به ازاي هر واحد و مطب بايد دو واحد پاركينگ تامين گردد. 

در كليه موارد فوق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و ساير سازمانهاي ذيربط بايد مورد 

 عمل قرار گيرد. 

 

  کاربري فرهنگي -5-2-2

 ضوابط و مقررات تفكيك اراضي و احداث بنا -1-5-2-2

اي مترمربع و مقياس محله 1111اي مترمربع، مقياس ناحيه 2111حداقل تفكيك كاربري فرهنگي مقياس شهري  -

 مترمربع مي باشد. 511

 باشد.درصد مي 11حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني براي احداث واحدهاي فرهنگي به استثناي سينما و تئاتر  -

 درصد مي باشد. 21حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني براي احداث سينما و تئاتر  -

 طبقه است. 2در كاربري فرهنگي حداكثر تعداد طبقات ساختماني  -

درصاد و باراي ساينما و  121حداكثر تراكم ساختماني براي احداث واحدهاي فرهنگي به استثناي ساينما و تئااتر  -

 درصد مي باشد. 111تئاتر

در استقرار بناهاي فرهنگي، تأمين نور و تهويه مستقيم براي فضاهاي اصالي)غير از ساالن نماايش و ساالن ساينما  -

 ه( ضروري مي باشد.وغير

رعايت ضوابط و مقررات ويژه معلولين و همچنين احداث و تعبيه تأسيسات ايمني از قبيال خاروج اضاطراري، اطفاا  -

 حريق و غيره الزامي است.



22

 

 رعايت كليه ضوابطي كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي كاربريهاي فرهنگي تدوين گرديده، الزامي است. -

 

 اركينگپ -2-5-2-2

 صندلي در سينماها و سالنهاي نمايش، تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است. 11به ازاء هر  -

ها و غياره ايجااد ياك واحاد مترمربع كتابخانه عمومي، سالن هاي اجتماعات، تالارهاي پذيرايي، موزه 71به ازاء هر  -

 پاركينگ الزامي است.

 و ارشاد اسلامي براي كاربريهاي فرهنگي تدوين گرديده الزامي است. رعايت كليه ضوابطي كه توسط وزارت فرهنگ -

 

  کاربري مذهبي -2 -6-2

 ضوابط تفكيك اراضي و احداث بنا -1-1-2-2

 مترمربع مي باشد. 511حداقل تفكيك كاربريهاي مذهبي، محله اي،  -

 درصد است. 51حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني -

 درصد مساحت قطعه زمين در نظر گرفته مي شود. 111ساختمانيحداكثر تراكم  -

 طبقه است. 2حداكثر تعداد طبقات در كاربري مذهبي برابر  -

 درصد مساحت زمين كمتر باشد. 41وسعت حياط و فضاي باز يكپارچه كاربري مذهبي نبايد از  -

 ساجد الزامي است.رعايت ضوابط و مقررات سازمان اوقاف و امور خيريه و سازمان امور م -

رعايت ضوابط و مقررات ويژه معلولين و همچناين احاداث و تعبياه تأسيساات ايمناي از قبيال خاروج اضاطراري،  -

 تأسيسات اطفاء حريق و. .. الزامي است.

 اصل استحكام و عظمت مساجد بايد رعايت گردد و از گنبد به عنوان سمبل و نشانه شهري بهره گيري شود. -

جتمع هاي زيستي و مجتمع هاي تجاري به صورت فضاهاي چندمنظوره كه استفاده نمازخانه نيز دارد، مساجد در م -

 پيش بيني گردد.

هاي مسجد بايد فضاي تجمع وجود داشته باشد تا ازدحام جمعيت باراي ديگاران تولياد مزاحمات در مقابل ورودي -

 نكند.

شهري، پارك ها و محوطه هاي باز مكانياابي شاوند تاا امكاان  مساجد بايد حتي المقدور در كنار فضاهاي باز و سبز -

 هاي حاشيه اي و باز فراهم باشد.بهره گيري از چشم اندازهاي زيبا و تأمين پاركينگ

 احداث يك كتابخانه يا قرائت خانه در بخشي از مسجد و حسينيه بلامانع است. -

و كارآموزي متناسب با نيازهااي محلاي و باراي اقشاار داشتن فضاهاي آموزشي و درصورت لزوم، كارگاههاي هنري  -

 مختلف توصيه مي گردد.
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احداث واحدهاي مديريت و اداري شامل اتاق امام جماعت، هيئت امناي مسجد، اتاق جلسات و مسائولين آموزشاي،  -

 بلامانع است. تبليغاتي و پايگاه مقاومت بسيج برادران و خواهران، متناسب با نيازهاي مديريتي واحدهاي مربوطه

 

 مترمربع زمين اختصاص يافته به كاربري مذهبي، تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است. 71به ازاء هر  -2-1-2-2

 

 کاربري ورزشي -7-2-2

 ضوابط و مقررات تفكيك اراضي و احداث بنا -1-3-2-2

مترمرباع ماي  11111شهري  مترمربع و در مقياس 2511حداقل تفكيك اراضي ورزشي روباز در مقياس محله اي  -

 باشد.

هاي مختلف تقسايمات رعايت ضوابط و مقررات سازمان تربيت بدني براي احداث فضاها و سازمانهاي ورزشي در رده -

 شهري الزامي است.

 رعايت استانداردها و معيارهاي فدراسيون هاي ورزشي در احداث سالنهاي ورزشي الزامي است. -

 اخذ تأئيديه سازمان آتش نشاني براي احداث بنا الزامي است.رعايت موارد ايمني و  -

 

 پاركينگ -2-3-2-2

 مترمربع، تامين يك واحد پاركينگ الزامي است.  51در باشگاههاي ورزشي به ازاي هر  

 مترمربع، تامين يك واحد پاركينگ الزامي است  21در سالن هاي ورزشي  بدون تماشاچي، به ازاي هر  

 ازاي هر سه رختكن بايد يك واحد پاركينگ تامين گردد.در استخرها، به  

 

 کاربري اداري و انتظامي -8-2-2

 ضوابط و مقررات تفكيك زمين و احداث بنا -2 -1-2-2

 متر مي باشد. 511حداقل تفكيك براي ساختمانهاي اداري و انتظامي  -

 طح كل زمين است.درصد س 51حداكثر سطح اشغال كاربري اداري و انتظامي در طبقه همكف  -

 درصد سطح كل زمين است. 151حداكثر تراكم ساختماني در كاربري اداري و انتظامي  -

 حداكثر تعداد طبقات كاربري اداري و انتظامي سه طبقه مي باشد. -

 درصد سطح زمين كاربري اداري و انتظامي به عنوان فضاي باز الزامي است. 51اختصاص حداقل -

متر از بر جاانبي خياباان ياا گاذرگاه اصالي باه  1ي اداري و انتظامي، عقب نشيني و آزادسازي در كليه ساختمانها -

 عنوان محل توقف وسايل نقليه متقاضيان آن اداره الزامي است.
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 متر مي باشد. 14حداقل عرض معبر دسترسي به مراكز اداري  -

 سبز ودرختكاري اختصاص داد.درصد فضاي باز را بايد به فضاي  15در ساختمانهاي اداري حداقل  -

مترمربع زيربنا بايد حداقل يك زوج سارويس بهداشاتي )زناناه و  111در ساختمانهاي اداري و انتظامي به ازاي هر  -

 مردانه( با تهويه مناسب تأمين شود.

 انتظامي تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است. -مترمربع زيربناي كاربري اداري 51به ازاء هر  -

 

 کاربري گردشگري و پذيرايي -9-2-2

 ضوابط تفكيك اراضي و احداث بنا -1-9-2-2

رعايت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگاي، صانايع دساتي و گردشاگري در  -

 احداث تمامي ساختمانهاي با كاربري گردشگري و پذيرايي الزامي است.

 احداث عملكرد پذيرايي ضروري است. رعايت ضوابط اداره بهداشت در -

ايجاد واحدهاي تجاري در طبقه همكف با پرداخت عوارض تجاري به شاهرداري بلاماانع اسات. درصاورتي كاه ايان  -

 باشند.واحدها در داخل مجموعه هتل يا مهمانپذير باشند، مشمول مجوز تجاري نمي

 

 پاركينگ -2-9-2-2

و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشاگري باراي رعايت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ  -

 تأمين پاركينگ ضروري است.

 متر، تامين يك واحد پاركينگ ضروري است.  71در رستوران ها، به ازاي هر  -

 در هتل هاي دو سه ستاره، به ازاي هر سه تخت، بايد يك واحد پاركينگ تامين گردد. -

 پنج ستاره، به ازاي هر دو تخت، تامين يك واحد پاركينگ الزامي است. در هتل هاي چهار و -

 

 کاربري پارك و فضاي سبز -01-2-2

 ضوابط و مقررات تفكيك اراضي و احداث بنا -1-11-2-2

 مترمربع مي باشد. 1111حداقل مساحت براي كاربري پارك كودكان در مقياس كوي  -

 مترمربع مي باشد. 2511ايحداقل مساحت براي كاربري پارك محله  -

 مترمربع مي باشد. 5111حداقل مساحت براي كاربري پارك شهري  -

درصاد از كال  5درصاد و در پاركهااي شاهري  11اي اي و زيرمحلهحداكثر سطح اشغال همكف در پاركهاي محله -

 مساحت زمين است.
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اي يك طبقه و احاداث زيارزمين نياز مجااز هاي و زيرمحلحداكثر تعداد طبقات ساختمان احداثي در پاركهاي محله -

 است.

 در فضاهاي سبز مقياس شهري، احداث دو طبقه ساختمان مجاز است. - 

احداث سرويسهاي بهداشتي، توالت عمومي و اتاق نگهبان و گلخانه و انبار لوازم و وسايل تنها در پاركهاي ناحياه اي  -

 و شهري مجاز است. 

اي فروشي و وسايل تفريحاات ساالم در كلياه پاركهااي شاهري و ناحياههاي روزنامهكهاحداث كتابخانه عمومي و د -

 درصد سطح كل كاربري تجاوز نكند، مجاز است.11مشروط بر اينكه مجموعه ساختمانها از 

 احداث ديوار و حصار به دور پاركها و فضاهاي سبز عمومي ممنوع است. -

 

 شهري تأمين يك واحد پاركينگ الزامي مي باشد.مترمربع پارك  511به ازاء هر  -2-11-2-2

 

 کاربري تأسيسات و تجهيزات شهري -00-2-2

 ضوابط تفكيك اراضي و احداث بنا -1-11-2-2

 حد نصاب تفكيك تأسيسات و تجهيزات شهري توسط سازمان متولي تعيين مي شود. -

بوده و از ضوابط و دستورالعملهاي فناي  احداث ساختمانهاي مربوط به تأسيسات و تجهيزات شهري فاقد محدوديت -

 تبعيت مي نمايد، اما از جنبه منظر شهري و هماهنگي با بافت بايد به تأئيد شهرداري برسد.

 

مترمربع زمين تأسيسات و تجهيزات شهري، تأمين يك واحاد پاركيناگ ضاروري ماي  111به ازاي هر -2-11-2-2

 باشد.

 

 کاربري حمل ونقل و انبارها -02-2-2

 ضوابط و مقررات تفكيك زمين و احداث بنا -1-12-2-2

 مترمربع مي باشد. 711حداقل مساحت لازم براي پاركينگ عمومي  -

 مترمربع است. 711حداقل مساحت لازم براي انبارهاي عمومي مقياس شهري  -

 درصد مي باشد. 51حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني در انبارها  -

 طبقه مي باشد. 2در انبارها حداكثر تعداد طبقات  -

 رعايت موارد ايمني و اخذ تأئيديه از سازمان آتش نشاني الزامي است. -

 تأمين تهويه و نور مستقيم در فضاهاي فعاليتي ضروري مي باشد. -
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 پاركينگ -2-12-2-2

ك واحاد پاركيناگ مترمربع فضاي حمل و نقل و انبار به جز پاركينگ عمومي، تأمين ي 151به ازاء هر  -2-12-2-2

 الزامي است.

 

 کارگاههاي شهري-03-2-2

 ضوابط و مقررات تفكيك اراضي و احداث بنا -1-17-2-2

 مترمربع مي باشد. 111حدنصاب تفكيك واحدهاي كارگاهي  -

 درصد سطح زمين مي باشد. 51حداكثر سطح اشغال مجاز ساختماني كاربري صنوف مزاحم  -

 درصد سطح زمين است. 51حداكثر تراكم ساختماني  -

 درصد كل سطح زمين تجاوز نكند. 51حداكثر سطح زيربنا از  -

درصد از فضاي باز به درختكاري و گلكاري و آبنما و محال نشساتن متقاضايان در مركاز ياا يكاي از  21اختصاص  -

 سانتي متر بلندتر از كف فضاي باز مجموعه الزامي است. 71اضلاع زمين با اختلاف سطح حداقل 

 متركمتر باشد. 2/7حداقل ارتفاع مفيد در كليه طبقات نبايد از   -

 متر كمتر باشد. 2/4حداقل ارتفاع مفيد در طبقه همكف تعميرگاههاي خودرو نبايد از   -

مترمربع كه به صاورت مجموعاه كارگااهي احاداث ماي گاردد، محال اساتقرار  1211در اراضي با وسعت بيش از   -

درصد فضاي بااز عماومي،  51متر و  5ديوارهاي جانبي مجموعه، با حداكثر ارتفاع ساختمان  ساختمان در منتهي اليه

 در مركز مجموعه مجاز است.

حداكثر تعداد طبقات دو طبقه مي باشد كه طبقه همكف به عنوان كارگاه يا انبار و طبقه اول ياا نايم طبقاه داخال  -

 كارگاه جهت قسمت اداري و دفتري استفاده خواهد شد.

 

 پاركينگ -2-17-2-2

 مترمربع، تامين يك واحد پاركينگ ضروري است.  111در كارگاهها و كارخانجات، به ازاي هر  -

 مترمربع، تامين يك واحد پاركينگ ضروري است.  151در انبارها و نمايشگاهها، به ازاي هر  -

 

 

 

 ضوابط و مقررات عام و مشترك در تمامي کاربريها -3
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 مرزهاي مشتركتفسير  -0-3

هرگونه مداخله كالبدي در عناصر و كاربريهاي مناطق عملكردي بايد بر اساس ضوابط ومقررات خاصي انجام گيرد كه 

در قسمت مربوطه تشريح شده است. تغيير مرزهاي مذكور در دوره طرح جامع مجاز نيست و تنها در هنگام تهيه 

 دقيق و نهايي خواهند شد.طرح تفصيلي با تصويب كميسيون ماده پنج مرزها ت

 

 قطعات و کاربري هاي ناهماهنگ -2-3

اين آئين نامه شامل قطعات تفكيك شده و به ثبت رسيده قبلي تا  2مفاد دستورالعمل تفكيك زمين موضوع فصل 

 تاريخ تصويب طرح به استثناء باغات ؛ در صورتي كه مغاير با ضوابط و مقررات اين آيين نامه نباشند، نمي شود.

 

 هاي ارتباطيهاي واقع در  تقاطع شبكهشرايط ساختمان در زمين -3-3

تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهر )به عنوان طرح اجرايي توسعه و عمران شهر( رعايت ضوابط زير در شهر الزامي 

 است:

است كه در اين  در طراحي ساختمانهاي مشرف به تقاطع، رعايت معماري ويژه اين گونه ساختمانها الزامي -1-7-7

 زمينه بايد از شهرداري و مشاور طرح جامع استعلام به عمل آيد.

 استقرار ساختمان در محدوده مثلث ديد واقع در تقاطع شبكه هاي ارتباطي ممنوع است. -2-7-7

 متر در محدوده مثلث ديد ممنوع است. 25/1پوشش گياهي و درخت كاري با ارتفاع بالاتر از  -7-7-7

هاي ارتباطي بايد براساس شبكه معابر پيشنهادي طرح جامع خت ابنيه جديد در محل تقاطع شبكهسا تبصره:

 صورت گيرد.

 

 مقررات مربوط به حصارها، ديوارها و غيره -4-3

ارتفاع حصارها و ديوارها و نوع مصالح مصرفي در آنها بايد مبتني بر فرهنگ و اوضاع اقليمي شهرتعيين گردد كه اين 

اي تهيه كرده گردد كه شهرداري طرح ويژهتري است. لذا در اين مورد پيشنهاد مينيازمند مطالعه و بررسي عميقامر 

و اجرا نمايد. به هرصورت، مقررات كلي مربوط به حصارها، ديوارها و غيره با توجه به اوضاع اقليمي و سيماي شهر به 

 گردد:شرح ذيل پيشنهاد مي

 متر تجاوز نمايد، مگر در ساختمانهايي كه مسئله امنيتي مطرح است. 21/2صار نبايد از حداكثر ارتفاع ح -1-4-7

 31بهتر است فضاهاي عمومي با عملكرد شهري مانند بيمارستانها، ادارات و نظاير آن با ديواري به ارتفاع -2-4-7

 ه پوشش گياهي احداث گردد.متر محصور شده و مابقي ارتفاع حصار به صورت نرده آهني يا چوبي به همراسانتي

 احداث گردد. 7-4-2هاي مسكوني نيز به صورت بندگردد كه حصار مجتمعپيشنهاد مي -7-4-7
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متر در كل به  51/2سانتي متر ديوار و مابقي تا ارتفاع  31حصار باغات )داخل محدوده و حريم( به صورت  -4-4-7

 صورت نرده يا فنس ساخته شود.

 

 در مورد محدوديتهاي حياط، ميزان عقب نشيني و محدوديتهاي ارتفاع  موارد استثنايي -5-3

 چنين مواردي در طرح جامع اين شهر پيشنهاد نشده اند.

 

 مقررات مربوطه به همجواري ها و دسترسي هاي مجاز کاربري هاي مختلف  -6-3

از آن جا كه سيستم طبقه بندي معابر و رعايت اولويتهاي همجواري در بافت پر و نيمه شهري دشواري هااي فراواناي 

را به همراه دارد، ضوابط مربوط به همجواري ها و دسترسي هاي مجااز باه طاور عماده شاامل اراضاي خاالي داخال 

 يم خواهد بود. محدوده قانوني شده و در مناطق بافت پر در صورت امكان قابل تعم

 

 حوزه مسكوني -0-6-3

واحد مسكوني يك واحد همسايگي يا كوي ناميده مي شود  211تا  111كوچكترين مجموعه واحدهاي مسكوني بين 

كه به صورت تفكيك تك واحدي يا مجموعه هاي مسكوني آپارتماني احداث مي شوند. دسترسي واحادهاي مساكوني 

بان هاي دسترسي و جمع و پخش كننده محله اي( بايد تأمين گردد. هيچ ياك فقط از طريق خيابان هاي محلي )خيا

از واحدهاي مسكوني منفرد نبايد به خيابانهاي شرياني دسترسي داشته باشند؛ به استثناء مجموعه هاي مساكوني كاه 

 به صورت مجموعه طراحي شده اند و دسترسي هاي كنترل شده اي دارند. 

  

 حوزه آموزشي -2-6-3

 كودكستان  -الف

 متر  711شعاع عملكرد مفيد حداكثر   

همجواري هاي مناسب: واحدهاي مسكوني، مراكاز تجااري واحاد همساايگي و فضااهاي سابز عماومي در   

 مقياس واحد همسايگي 

محدوديتهاي همجواري: حداقل فاصله از كارگاههاي صنعتي و مشاغل مزاحم و محل هاي جماع آوري زبالاه  

 متر  511

يك دسترسي از معبر جمع و پخش كننده محله اي و بقيه دسترسي هاا از طرياق شابكه پيااده دسترسي:   

   گذر، واحد همسايگي يا محله. 

 دبستان   -ب
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 متر  511شعاع عملكرد مفيد حداكثر   

همجواري هاي مناسب: واحدهاي مسكوني، مراكز فرهنگي مقياس محله، مراكز محله. فضاهاي سبز عمومي   

   و بازي كودكان

متار، حاداقل فاصاله از  511محدوديتهاي همجواري: حداقل فاصله از كارگاههاي صنعتي و مشاغل مزاحم   

 متر.  511مراكز درماني و محلهاي جمع آوري زباله 

 دسترسي: دسترسي اصلي از معابر جمع و پخش كننده محله اي و در مسير شبكه پياده گذر محله.   

 

 مدرسه راهنمائي  -ج

 متر  1111مفيد حداكثر  شعاع عملكرد 

همجواري هاي مناسب: مراكز فرهنگي مقياس محله و ناحيه. مراكز محله و ناحيه، فضااهاي سابز عماومي و  

 بازي كودكان، زمينهاي ورزشي. 

محدوديتهاي همجواري: حداقل فاصله از كارگاههاي صنعتي و مشاغل مزاحم و از مراكز درمااني و محلهااي  

 متر.  511جمع آوري زباله 

 دسترسي: دسترسي از معبر جمع و پخش كننده محله اي.  

 

 دبيرستان   -د

 شعاع عملكرد مفيد در مركز ناحيه يا در پاره اي موارد در مقياس منطقه   

همجواري مناسب: مراكز فرهنگي، پارك ناحيه اي، زمينهاي ورزشي. در صورت امكان چند واحد در كنار هم  

 به صورت مجتمع پيش  بيني شود.  

متار، حاداقل فاصاله از مراكاز  511محدوديتهاي همجواري: حداقل فاصله از كارگاههاي صانعتي و مشااغل مازاحم 

تجاري فاصله مناسب داشته باشد. همچنين رعايات فاصاله مناساب از محال متر، تا حد امكان از مراكز  511درماني 

 هاي جمع آوري زباله ضروري است.

دسترسي: دسترسي از معبر جمع و پخش كننده ناحيه اي و همچنين نزديكي به ايستگاههاي وسائل حمال  

 و نقل عمومي )اتوبوس و...(. 

 

 

 

 درماني  -حوزه مراکز بهداشتي  -3-6-3
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 نگاه درما -الف

 شعاع عملكرد مفيد: در مركز ناحيه استقرار يابند.   

 همجواري هاي مناسب: در مجاورت پارك هاي ناحيه اي و فضاهاي سبز و باز عمومي احداث شوند.  

متر، از مراكز آموزشاي  1111محدوديتهاي همجواري: حداقل فاصله از كارگاههاي صنعتي و مشاغل مزاحم   

 از زمينهاي ورزشي فاصله كافي منظور گردد. فاصله مناسب داشته باشد، 

 دسترسي: دسترسي از معبر جمع و پخش كننده ناحيه اي.   

 مركز بهداشت و بيمارستان   -ب

 شعاع عملكرد مفيد: در مركز منطقه و شهر استقرار يابند.    

 همجواري هاي مناسب: همجواري با فضاهاي سبز منطقه اي يا شهري   

متار، از زمينهااي  1111: حداقل فاصله از كارگاههااي صانعتي و مشااغل مازاحم محدوديتهاي همجواري  

ورزشي فاصله داشته باشد، از حريم خيابان با ايجااد فضااي سابز فاصاله داشاته باشاد، همچناين از مراكاز 

 تأسيسات و تجهيزات شهري دور باشد. 

 دسترسي: دسترسي از معبر شرياني با كنترل دسترسي   

 

 ز عمومي فضاي سب -4-6-3

 زمين بازي و پارك كودكان  -الف

 متر در مركز واحد همسايگي يا كوي  711شعاع عملكرد مفيد: حداكثر  

 همجواري مناسب: در مجاورت مراكز تجاري و فضاي باز واحد همسايگي احداث شوند.   

 محدوديتهاي همجواري: از مراكز جمع آوري زباله فاصله داشته باشد.   

 دسترسي از معبر محلي و شبكه پياده گذر:  

 پارك محله اي  -ب

 متر در مركز محله  1111شعاع عملكرد مفيد: حداكثر    

 همجواري هاي مناسب: در مجاورت مراكز آموزشي و فرهنگي و مراكز محله اي  

 محدوديتهاي همجواري: فاصله مناسب از مشاغل مزاحم و مراكز جمع آوري زباله  

 رسي از معبر محلي و شبكه پياده گذر دسترسي: دست 

 

 

 پارك ناحيه اي  -ج
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 شعاع عملكرد مفيد: در مركز ناحيه استقرار يابد    

همجواري مناسب: همجواري با مراكز آموزشي و فرهنگي متناسب با موقعيت ناحياه تأسيساات خادماتي و   

 تفريحي در پارك پيش بيني شود 

مشاغل مزاحم و مراكز جماع آوري زبالاه، در پاارك فقاط در حاد محدوديتهاي همجواري: فاصله مناسب از  

كيلاومتر افازايش  71اضطرار پيش بيني شبكه سواره بشود و به كيفيتي طراحي گردد كه سارعت در آن از 

 نيابد 

 دسترسي : دسترسي از معبر شرياني )جمع و پخش كننده ناحيه اي و جمع و پخش كننده محله اي(  

 

 شهري  پارك منطقه اي و  -د

 شعاع عملكرد مفيد: در مركز منطقه يا شهر    

همجواري هاي مناسب: همجواري باا مراكاز آموزشاي، فرهنگاي، درمااني، اداري و تجااري و... و پاركيناگ   

 عمومي 

محدوديتهاي همجواري: محدوديت خاصي در همجواري وجود ندارد. شابكه ساواره در آن در حاداقل و باه   

 كيلومتر طراحي گردد.  71ثر سرعت صورت اضطراري و با حداك

 دسترسي: دسترسي از معابر شرياني   

 

 مراکز ورزشي  -5-6-3

 مركز ورزشي ناحيه اي  -الف

 متر  1111شعاع عملكرد مفيد حداكثر   

همجواري هاي مناسب: مجاورت با پاركها و فضاهاي سبز عماومي، همجاواري باا مراكاز آموزشاي و مراكاز   

 فرهنگي 

محدوديتهاي همجواري: تأسيسات بهداشتي و درماني، تأسيسات صنعتي و مشااغل مازاحم، محلهااي جماع  

 آوري زباله و تجهيزات شهري 

 دسترسي: دسترسي از شبكه جمع و پخش كننده محله اي و ناحيه اي.   

 

 خدماتي  -مراکز تجاري  -6-6-3

 خدماتي محله اي  -مراكز تجاري  -الف

 در مقياس محله   شعاع عملكرد مفيد: 
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 همجواري مناسب: فضاي سبز عمومي، فضاي ورزشي، مراكز فرهنگي، ايستگاههاي اتوبوس  

 محدوديتهاي همجواري: فاصله كافي از مراكز درماني و محلهاي جمع آوري زباله   

 دسترسي: دسترسي از معابر محلي و پياده گذر  

 خدماتي ناحيه اي  -مراكز تجاري   -ب

 مفيد: در مقياس ناحيه  شعاع عملكرد   

همجواري هاي مناساب: باا سااير مراكاز خادماتي ناحياه اي، فضااهاي سابز عماومي و فضااهاي ورزشاي   

ايستگاههاي وسائل نقليه عمومي )اتوبوس، ميني بوس و تاكسي(، پاركيناگ هااي عماومي، فضااهاي كاافي 

 براي باراندازي و بارگيري 

 بهداشتي، مراكز توليدي و مشاغل مزاحم، مراكز آموزشي  -محدوديتهاي همجواري: مراكز درماني   

 دسترسي: دسترسي از شبكه جمع  پخش كننده محله اي و ناحيه اي   

 خدماتي منطقه اي و شهري  -مراكز تجاري  -ج

 شعاع عملكرد مفيد: در مقياس منطقه و شهر    

همجواري هاي مناساب: باا سااير مراكاز خادماتي منطقاه اي، فضااهاي سابز عماومي، فضااهاي ورزشاي،  

 ايستگاههاي وسائل نقليه عمومي، پاركينگ ها 

 بهداشتي، مراكز توليدي  -محدوديتهاي همجواري: مراكز درماني   

 دسترسي: دسترسي از معابر شرياني با كنترل دسترسي   

 

 هاي باز همگانيضوابط مربوط به فضا -7-3

باشد كه ها و فضاهاي سبز حفاظتي و فضاهاي سبز عمومي ميدر شهر دامنه، فضاهاي باز همگاني شامل تمامي پارك

 در طرح جامع به صورت مشخص و يا شناور پيشنهاد شده است.

حداث ساختمان در هاي مجاز به همراه ضوابط مربوط به ميزان تراكم ساختماني، سطح اشغال مجاز ابخشي از استفاده

آنها و مقررات مربوط به همجواري اينگونه فضاها در مباحث مربوط به كاربري پارك و فضاي سبز مشخص شده است. 

 در مبحث پدافند غيرعامل نيز ساير ضوابط مربوط به آنها تعيين گرديده است.

 

 هاي عمومي چند طبقهضوابط مربوط به پارکينگ -8-3

 2/1بايد در آنها رعايت شود و فضاي باز با ضريب ها مجاز است و رعايت ضوابط احداث بنا مياحداث اين پاركينگ

ها در مناطق عملكردي شهري و كاري شده و ديوار مشبك يا نرده داشته باشد. اين پاركينگاعمال، و بايد درخت
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كه متصل به منطقه عملكردي مورد نظر بوده  ايوار به گونهشوند، ولي استقرار آنها در منطقه همجاي مستقر ميناحيه

 و دسترسي به آنها موجب مشكل براي كاربري مجاور نشود، نيز بلامانع است.

 

 ضوابط مربوط به اقامت موقت )کمپينگ( -9-3

رفته در طرح جامع شهر كاربري پارك جنگلي واقع در شمال شهر مي تواند به عنوان مكان اقامت موقت در نظر گ

 شود. 

 

 ضوابط و مقررات بازشوها به طرف معابر، پارك ها، ميادين عمومي و املاك مجاور -01-3

بازشو هرگونه روزن در ساختمان را گويند كه امكان ارتباط به سمت روبرو را منجر شود. در ساختمانها، احداث بازشو 

مقررات خاص است. در اين ميان نوع كاربري در ابعاد مختلف و نسبت به نوع و مقياس ساختمان، تابع ضوابط و 

  شود در نوع، اندازه و چگونگي بازشو دخيل است. ساختمان و فضايي كه بازشو در آن احداث مي

بايد حداقل عرض نورگيرهائي كه براي تأمين نور اتاقهاي اصلي ساختمان مانند نشيمن، غذاخوري و  -1-11-7

 مترمربع كمتر نباشد. 9مساحت آنها از  متر بوده و 7خواب پيش بيني مي گردد 

مترمربع باشد. در  2بايد حداقل مساحت نورگيرهائي كه براي تأمين نور آشپزخانه پيش بيني مي شود  -2-11-7

درصد مساحت پلاك كافي است، به شرط آنكه كوچكترين ابعاد آن از  7متر مربع  211بلوكهاي با مساحت كمتر از 

 متر كمتر نباشد.     2

درصد از فضاي باز پلاكها )حياط( بايد به احداث فضاي سبز خصوصي )باغچه و مانند آن(  51حداقل  -7-11-7

 درصد سطح قطعه تعيين مي گردد. 41اختصاص يابد. حداقل ابعاد حياط 

تأمين پاركينگ در تمامي قطعات مسكوني كه داراي دسترسي سواره بوده اجباري و به ازاي هر واحد  -4-11-7

 كوني يك واحد پاركينگ بايد تأمين گردد. مس

پيلوت به معناي قسمتي از ساختمان است كه هم سطح گذر مجاور بوده و به غير از ستونهاي ساختمان  -5-11-7

متر و  21/2فاقد هرگونه عامل جدا كننده )ديوار داخلي( است. ارتفاع آن از كف گذر مجاور تا سقف پيلوت حداقل 

 متر مي باشد.  41/2حداكثر 

 مقررات مربوط به زيرزمين  -1-1-7

 حداكثر سطح زيرزمين برابر است با حداكثر ميزان مجاز سطح اشغال مجاز قطعه   

سانتي متر باشد جز تراكم قطعه  121در شرايطي كه شيب طبيعي زمين موجب اختلاف ارتفاع بيش از   

 محسوب مي گردد.

 شد. درصد مي با 15حداكثر شيب رامپ براي اتومبيل جهت دسترسي به داخل زيرزمين )پاركينگ(   
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 مقررات مربوط به احداث بالكن و تراس و پيش آمدگيها  -5-11-7

شوراي عالي احداث پيش آمدگي بدنه ساختمانها در فضاي شهري  25/9/1723بر اساس مصوبه مورخ  

 ممنوع است. 

احداث فضاهاي نيمه باز با عقب نشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تامين خواهد شد. اين فضاهاي نيمه  

جهت تقويت چشم اندازهاي مناسب شهري، كاهش اثر تابش شديد خورشيد، نگهداري گل و گياه و باز 

موارد مشابه بوده و بهره برداري از اين فضاها به عنوان انباري )محل نگهداري موادغذايي، سوخت و. ..( و 

 خشك نمودن البسه ممنوع است.

نباري و محل خشك نمودن البسه را در درون ابنيه طراحان موظفند در طراحي ابنيه، فضاي موردنياز جهت ا 

)ده درصد( كل مساحت زيربنا جزء مساحت مفيد  %11پيش بيني نمايند. مساحت اين فضاها تا سقف 

 محاسبه نمي شود.

تمامي پيش آمدگي هاي موجود بدنه ساختمان ها از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه از نما يا  

 مي شوند. جداره ساختمان حذف

مساحت زيربناي هر يك از واحدهاي مسكوني به فضاهاي نيمه باز و  %15از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا سقف  

پيش فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت اين بخش جزء زيربنا محسوب نمي شود و مسدود نمودن و 

 الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع مي باشد.

متر آن با مصالح كدر و غير شفاف پوشيده شود )آجر مشبك،  21/1احداث تراس يا بالكن كه تا ارتفاع   

 + متر ارتفاع داشته باشد. 5/7شيشه هاي كدر( و بدون پيش آمدگي نسبت به حد پلاك بوده و از كف معبر 

متر از  1ردد )حداكثر پيش آمدگي آخرين سقف ساختمان به عنوان باران گير جزء زيربنا محسوب نمي گ  

 حد بناي ساختمان( 

 مقررات مربوط به نماسازي بناهاي مسكوني  -1-11-7

  نصب وسائل تهويه مطبوع )كولر، چيلر و ...( در بام كه از خيابانها قابل رؤيت باشد ممنوع است. اين گونه تجهيزات

 تعبيه گردند.  بايد در جبهه اي كه قابل رؤيت نيست نصب شده و يا در فضاهاي محصور

  .نماي دست انداز )جان پناه( و بدنه ساختمان بايد با مصالح نماي ساختمان هماهنگ باشد 

  نماسازي بناها منطبق بر معماري بومي و اقليم منطقه صورت پذيرفته و در آن استفاده از مصالح غير بومي پرهيز

ه هاي انعكاسي )آيينه اي( و سنگهاي تيره و ابري و رنگهاي گردد. از استفاده از ابزار سيماني )نماي رومي و...( شيش

سانتي متري، اندود سيمان، سنگهاي  5-7تند خودداري شود. پيشنهاد مي گردد كه نماي ساختمانها از آجر نما 

 نماي به رنگ روشن و مانند آن استفاده گردد. 

 مقررات مربوط به نحوه دسترسي پلاك با كاربري مسكوني  -3-11-7
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 هر پلاك در هر بر مي تواند يك دسترسي پياده داشته باشد.   

متر باشد  71هر پلاك مي تواند يك دسترسي سواره )اتومبيل رو( داشته باشد. چنانچه هر پلاك بيش از   

 متر باشد احداث نمايد.  21در ورودي سواره كه حداقل فاصله آنها  2مي تواند 

 مان به شرح زير اعلام مي گردد: محاسبه سطح زيربناي مفيد ساخت -2-11-7

 به غير از سطوح ساخته شده مجاز در زيرزمين كليه سطوح ساخته شده جزء بناي مفيد محسوب مي گردد.  -الف 

چنانچه بالكن احداث گردد بالكنهاي سه طرف بسته دو سوم زيربنا، دو طرف بسته و سه طرف باز يك سوم  -ب 

 زيربنا محسوب مي گردد. 

مربع سرايداري در زيرزمين يا در پيلوت مجموعه هاي مسكوني )آپارتماني( جزء مشاعات قلمداد شده و  متر 41-پ 

 غير قابل تفكيك است. 

 متر مربع جزء زيربنا محسوب نمي گردد.  15مساحت راه پله تا  -ت 

 متر مربع به ازاي هر واحد آسانسور جزء زيربنا محسوب نمي گردد.  7مساحت آسانسور تا  -ث 

 متر مربع جزء زيربنا محسوب نمي گردد.  25مساحت پاركينگ به ازاء هر اتومبيل  -ج 

 متر مربع جزء زيربنا محسوب نمي گردد.  11مساحت انباري به ازاي هر واحد  -چ 

 

 و دسترسيها و تعريف و ارائه ضوابط مربوط بندي راههاطبقه -00-3

 مقررات گذر بندي  -0-00-3

محاسابه  ذيال هااي طارح جاامع مشاخص نشاده از جادولكه در نقشاه گذر گاههاييعرض معابر و  -0-0-00-3

 گردد:مي

 حداقل عرض بر اساس طول دسترسي(: 071شماره ) جدول

 نوع گذر
 عرض گذر                  

 نوع بافت
 متر 02 متر 01 متر 8 متر 6

 بن بست
 211 - 711 111-211 51-111  1 -51 ساخته شده

 111-251 71-111 1-71 - خالي

 بن باز
 211-751 111-211 51-111 1 -51 ساخته شده

 111-711 71-111 1-71 - خالي

 

آن احداث بنا با پروانه صاورت اي مي باشد كه قبلاً شكل گرفته و در طرفين منظور از بافت ساخته شده كوچهتبصره: 

هاي جديد الاحداث كه براي اولين بار در آنهاا پرواناه هاي جديد و يا كوچهگرفته باشد و منظور از بافت خالي تفكيكي

 گردد مي باشد.صادر مي
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 طبق ضوابط پيشنهادي بر اساس مقاطع خيابانهاي پيشانهادي و در سااير ماوارد پهناي پياده روها بر -00-3 -0-0

و مخاتلط تجااري و  سااختمانهاي عماومي ،منااطق اداري و مناطق تجااري ،متر 3الي  0براي مناطق مسكوني بين 

 پيشنهاد مي گردد. متر 5/3الي  0متر و مناطق صنعتي  5الي  3 مسكوني

شاوند، معابري كه در وضع موجود به صورت پله بوده و يا در طرحهاي اجرايي بدين ترتيب منظور مي   -7-1-11-7

 الزام به تعريض ندارند.

درصاد  7درصد و جاده هااي ساريع حاداكثر  8درصد، خيابانهاي اصلي  00شيب خيابانهاي فرعي تا  -4-0-00-3

 تعيين ميگردد. 

متار و در  32هاي بن بسات باا طاول بيشاتر از هاي جديد تفكيكي براي كوچهدر بافت خالي و نقشه -5-0-00-3

 متر اجراي دور برگردان، ضروري است. 72بست با طول بيشتر از  هاي بنبافت پر براي كوچه

 

 پخ و پوسته مورد نياز در تقاطعهاي همسطح  -2-00-3

 و پاس ازهاي تقاطعهاي همسطح است. ميزان پخ بستگي به فاصاله دياد منظوراز پخ درتقاطعها ميزان بريدگي گوشه

 آن نوع كنترل تقاطع دارد.

در جاداول مربوطاه، بار  111و بايش از  111تا  31و  31تا  51ها با زواياي براي تقاطعميزان پخي  -11-7- 2 -1

 اساس عرض گذرگاههاي متقاطع نشان داده شده است.

هايي كه ميدان طراحي مي شوند، طول پخي از جدول فاوق مساتثني و بار اسااس ظرفيات در تقاطع -11-7 -2 -2

 قرار خواهد گرفت.حجم گردش و طرح اجرايي ميادين مورد عمل 

درجه، مقدار پخاي پاس از طراحاي توساط كارشاناس ذيصالاح  51هاي با زاويه كمتر از براي تقاطع  -11-7 -2 -7

 ترافيك بايد به تأييد كميته فني برسد.

گذرها كه داراي طرح اجرايي باوده و طارح ماذكور در مرجاع مرباوط باه  هاي واقع در محل تقاطعپخ -4-2-11-7

 ها مورد تأييد قرار گرفته است، ملاك عمل خواهد بود.رسيدگي طرح

درجه در بافتهاي پر و 71تا  51(: تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد )پخ (و شعاع گردش براي زواياي تقاطع بين 070جدول شماره )

 خالي

 گذرعرض 5- 9/00 02 - 9/07 08 - 9/24 25 - 9/29 31 – 9/34 35 - 9/39 41 - 45

3 3 3 3 3 5 4 9/00 -5 

11 11 9 5/2 2 1 5 9/07 - 02 

13 11 14 12 11 2 3 9/24 - 08 

21 19 13 17 12 5/2 3 9/29 - 25 

25 22 19 13 14 9 3 9/34 – 31 

29 25 22 19 11 11 3 9/39 - 35 

72 29 25 21 13 11 3 45- 41 
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 درجه 001تا  71زواياي تقاطع بين (: تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد  )پخ ( براي 072جدول شماره )

 گذرعرض 5 - 9/00 02 - 9/07 08 - 9/24 25 - 9/29 31 – 9/34 35 - 9/39 41 - 45

1 1 1 1 1 4 5/7 9/00 -5 

9 9 2 3.5 3 5 4 9/07 - 02 

11 14 12 11 9 3 1 9/24 - 08 

21 13 14 12 11 5/3 1 9/29 - 25 

24 21 13 14 12 2 1 9/34 – 31 

23 24 21 13 14 2 1 9/39 - 35 

71 23 24 21 11 9 1 45- 41 

 

 درجه 001(: تعيين ميزان حداقل وتر مثلث ديد  )پخ ( براي تقاطع با زواياي بيش از 073جدول شماره )

 گذرعرض 5 - 9/00 02 - 9/07 08 - 9/24 25 - 9/29 31 – 9/34 35 - 9/39 41 - 45

1 1 1 5/5 5 5/7 7 9/00 -5 

2 2 3 1 5/5 4 5/7 9/07 - 02 

14 12 11 5/2 3 5/5 5 9/24 - 08 

11 14 12 11 5/2 1 5/5 9/29 - 25 

13 11 14 12 11 3 1 9/34 – 31 

22 19 11 14 12 2 1 9/39 - 35 

25 22 12 11 14 2 1 45 - 41 

 

 مقررات دسترسي: -3-00-3

تر يا هام عارض خاود. اتصال  به يك خيابان عريض دسترسي عبارت است از ارتباط يك قطعه زمين به معابر مجاور يا

بندي گذرگاهها شرح داده شاده و ساپس براي بيان ضوابط مربوط به دسترسي، لازم و ضروري است كه در ابتدا طبقه

 نحوه ارتباط آنها بيان گردد.

 

 بندي گذرگاههاطبقه -0-3-00-3

نظام سلسله مراتبي و منطبق با بار ترافيك و عملكرد بايست به صورت به طور كلي طرح و احداث شبكه گذرگاهها مي

 بندي نمود:توان به شرح زير طبقهآن انجام گيرد. بر اساس عملكرد شبكه ارتباطي، گذرگاهها را مي

 گذرگاههاي شرياني درجه يك -1

 گذرگاههاي شرياني درجه دو اصلي  -2 
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 ي(گذرگاههاي شرياني درجه دو فرعي )جمع و پخش كننده اصل -7

 گذرگاههاي محلي اصلي  )جمع و پخش كننده فرعي( -4

 گذرگاههاي محلي فرعي -1

 

 راههاي شرياني درجه يك    

شود. كنترل دسترسيها برداري از آن به جابجايي وسايل نقليه موتوري برتري داده ميراهي است كه در طراحي و بهره

كنتارل نقاش  جهاتشود. در نظر گرفته نمي آنهاي نقش اجتماعي براراهها بوده و ترين مشخصه هندسي اين اساسي

 ها و دوچرخه سواران نبايد جز به صورت غير هم سطح از عرض راه بگذرند. اجتماعي راههاي شرياني درجه يك، پياده

تقسايم ماي  بزرگراهگروه آزاد راه،  دو كنند و بهراههاي شرياني درجه يك ارتباط با راههاي برون شهري را تأمين مي

 د.شون

 اصلي و فرعي راههاي شرياني درجه دو  

برداري از آن باه جابجاايي و دسترساي وساايل شود كه در طراحي و بهرهمعابر شرياني درجه دو به معابري گفته مي 

راههااي  شاده وعرض خياباان كنتارل  درها رعايت اين برتري حركت پياده جهتشود. نقليه موتوري برتري داده مي

 .دهندبكه اصلي راههاي درون شهري را تشكيل ميشرياني درجه دو، ش

راههااي شارياني درجاه دو باه دو دساته خياباان شارياني اصالي و ، نامه طراحي راههاي درون شهريبر اساس آيين

شاود. در صاورتيكه نقاش اجتمااعي و ( تقسيم بندي ماياصلي خيابانهاي شرياني فرعي )جمع كننده و پخش كننده

، ني درجه دو تنظايم و كنتارل شاود بصاورت خياباان شارياني اصالي و در غيار اينصاورتدسترسي خيابانهاي شريا

 شوند.خيابانهاي جمع و پخش كننده اصلي محسوب مي

 مي كند. و بزرگراها را  برقرار هاست كه ارتباط بين خيابانهاي جمع و پخش كنند معبري درجه دو اصلي شرياني

  داده شده است:ويژگي هاي اين معابر در جدول زير نشان 
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 ضوابط فني معابر شهري(: 074شماره )جدول 

 

 اصلي و فرعي معابر محلي -

برداري از آن نيازهاي وسايط نقليه موتاوري، راههاي شهري، خيابانهاي محلي هستند كه در طراحي و بهرهدسته سوم 

دوچرخاه ساواران  شود. براي رعايت حال عاابران پيااده ودوچرخه سواران و عابران پياده با اهميت يكسان رعايت مي

معابر محلي  خود به دو دساته خيابانهااي محلاي شود. سرعت وسايط نقليه موتوري در اين معابر پايين نگهداشته مي

 مشخصات اين معابر در جدول مربوطه داده شده است.شوند. اصلي و خيابانهاي محلي فرعي تقسيم بندي مي

 

 دسترسي قطعات  -2-3-00-3

 است.ها و شبكه معابر و هماهنگي اين دو با هم از اصول دسترسي در طرح جامع شهر رعايت سلسله مراتب كاربري

 

 رديف

 نوع راه

 مشخصه فني

 محلي درجه دو شرياني درجه يك شرياني
 ملاحظات

 فرعي اصلي فرعي اصلي بزرگراه آزاد راه

  41 41 51 31 111تا  21 171تا  111 سرعت طرح )كيلو متر بر ساعت( 1

  71 71 41 55 91تا  31 111تا  31 متر برساعت(سرعت مجاز )كيلو  2

  2تا  1 2تا  1 2 7تا  2 4تا  2 4تا  2 تعداد خط عبور در هر طرف 7

  35/2 7تا  35/2 7تا  35/2 25/7تا  7 5/7تا 25/7 15/7 عرض خط عبور )متر ( 4

  1 12 11 21 45 31 حداقل عرض پوسته )متر ( 5

 3 3 1 1 5 4 حداكثر شيب طولي )درصد( 1

اين شيب در معابر محلي فرعي با توجه به محدوديتها و 

شيب طبيعي زمين و وضعيت جغرافيايي مي تواند تغيير 

 كند

 غير همسطح نوع تقاطعها 3
 اً عمدت

 غير همسطح
 همسطح همسطح همسطح همسطح

بزرگراهها مي توانند داراي تقاطع غير همسطح كنترل شده 

 با چراغ راهنمايي باشند. 

  متر 51 متر 111 متر711 متر 511 متر 1511 متر 2111 حداقل فاصله تقاطعها از يكديگر 2

 در شرياني درجه دو تا جاي ممكن خارج از سواره رو وجود ندارد وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد امكان ايجاد ايستگاه اتوبوس 9

 مجاز وجود دارد وجود دارد ممنوع مطلقاممنوع پاركينگ حاشيه اي و توقف 11
 توصيه

 نمي شود 
 در شرياني در جه دو بطور نظارت شده مي باشد

  - - دارد دارد دارد ندارد كنترل با چراغ راهنمايي 11

 غير همسطح حركت عابر پياده از عرض معبر 12
غير همسطح 

 يا باچراغ

همسطح و 

 غير همسطح
  همسطح همسطح همسطح

  مجاز مجاز مجاز مجاز نظارت شده مطلقاممنوع عبور موتور سيكلت 17

 مجاز مجاز مجاز مجاز مطلقاممنوع مطلقاممنوع عبور دوچرخه 14
در يزرگراه عبور دوچرخه بصورت مجزاو تفكيك شده خارج 

 از سطح سواره رو، مجاز است. 

  - - - - در شانه راه در شانه راه توقف اضطراري 15

11 
دسترسي مستقيبم به امكان 

 كاربريهاي اطراف
  - وجود دارد وجود دارد وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد

  - - متر 511 متر 211 متر 2511 متر1111 حداقل فاصله معابر موازي همرده 13

12 
حداقل عرض جزيره مياني رفوژ 

 محوري )متر (
4 7 2/1 - - -  
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هاي شهري كه نياز به دسترسي ساريع دارناد دسترسي سواره به شرياني درجه يك از هر نوع كاربري به جز كاربري -

 باشد.ها ممنوع ميبيمارستانهاي بزرگ و پمپ بنزين –نشاني مانند آتش

 هاي شهري از طريق خيابانهايي كه داراي عملكرد شهري دارند دسترسي خواهند داشت. كاربري -

 باشند. اي ميگيرد كه داراي عملكرد ناحيهاي از طريق معابري صورت ميهاي ناحيهدسترسي به كاربري -

 اي هستند. شود كه داراي عملكرد محلهاي از طريق گذرگاههايي انجام ميهاي محلهدسترسي كاربري -

هاي شهري كه نياز به دسترسي ساريع يتبصره: دسترسي سواره به شرياني درجه يك از هر نوع كاربري به جزء كاربر

 باشد.ها ممنوع ميبيمارستانهاي بزرگ و پمپ بنزين -نشاني دارند مانند آتش

 

 پارکينگ ضوابط و مقررات عمومي ايجاد -02-3

 شوند: بندي ميها معمولاً به دو دسته زير تقسيمپاركينگ

 هاي خصوصي و جمعيپاركينگالف: 

 ب: پاركينگ عمومي

 

 وجمعي مقررات پارکينگ خصوصي ضوابط و  -0-02-3

 تواند تأمين شود:محل پاركينگ مورد نياز به يكي از صور زير مي :محل پارکينگ -0-0-02-3

الف: استفاده از حياط )فضاي باز( براي ساختمانهاي تك واحدي بصورت پاركينگ روباز.)تنهاا ياك واحدمساكوني باه 

 صورت ويلايي ساخته شده است(.

ب: استفاده از فضاي پيلوت در محدوده سطح اشغال )همكف يا طبقات( و يا زيارزمين در كال عرصاه )صاد در صاد( 

 بصورت پاركينگ مسقف.

ج: در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال كمتر از حد مجاز، استفاده از مابه التفاوت سطح اشغال تا حد مجااز آن 

 ستفاده قرار گيرد. تواند مورد ابه صورت پاركينگ روباز مي

اداري و  -مساكوني، تجااري -هااي آپارتمااني و كاربريهااي مخاتلط تجااري د: محلهاي لازم پاركينگ باراي مجتمع

 بيني گردد. )با تائيد كميته فني كميسيون ماده پنج (تواند در زمين ديگري پيشكاربريهاي عمومي مي

 

 تعداد پارکينگ -2-0-02-3

 باشد: ي مورد نياز به شرح ذيل ميهانحوه محاسبه پاركينگ
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 هاي مسكوني: واحد 

 متر مربع زير بنا، يك واحد پاركينگ 211الف: هر واحد مسكوني كمتر يا مساوي 

 متر مربع زير بنا، دو واحد پاركينگ 211ب: هر واحد مسكوني با بيش از 

 

 هاي تجاريواحد  

متر مربع بدون احتساب نيم طبقه )بالكن (، يك واحاد پاركيناگ تاأمين  24الف: به ازاي هر واحد تجاري تا زيربناي 

 گردد. 

متر مربع زير بناا، دو واحاد پاركيناگ باياد تاأمين  51اداري به ازاي هر واحد تا  -هاي مختلط تجاري ب: براي واحد

 گردد.

 

 ساختمانهاي اداري و نهادها 

 متر مربع زيربناي كل 51ي اداري و نهادها، يك واحد پاركينگ به ازاء هر ساختمانها

 

 مراکز بهداشتي و درماني   

 متر مربع زيربناي كل 31الف: مراكز بهداشت، يك واحد پاركينگ به ازاي هر 

 متر مربع زيربناي كل 71ها، يك واحد پاركينگ به ازاي هر ب: كلينيك

 ازاء هر مطب ج: مطب اطبا، حداقل دو واحد به

 

 کاربري هاي آموزشي  

 متر مربع زيربنا  51الف: مهد كودك و كودكستان، يك واحد به ازاي هر 

 ب: دبستان و راهنمايي، حداقل يك و نيم واحد به ازاي هر كلاس

 واحد پاركينگ به ازاي هر كلاس 2ج: هنرستان و مراكز پيش دانشگاهي، 

 

 کاربري هاي ورزشي:   

 متر مربع زيربناي كل 51شي، يك واحد براي هر الف: باشگاه ورز

 متر مربع سطح سالن 21ب: سالن ورزشي بدون تماشاچي، يك واحد براي هر 

 رختكن 7ج: استخر، يك واحد براي هر 
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 رفاهي، پذيراي و جهانگردي:   

 متر مربع زيربناي كل 71الف: رستورانها، يك واحد براي هر 

 ب: هتل دو و سه ستاره، يك واحد براي هر سه تخت 

 ج: هتل چهار و پنج ستاره، يك واحد براي هر دو تخت 

 

 تأسيسات صنعتي:  

 متر مربع زيربناي كل 111الف: كارگاهها و كارخانجات، يك واحد به ازاي هر 

 متر مربع زيربناي كل 151ب: انبارها، نمايشگاهها، يك واحد به ازاي هر 

 

 مساحت پارکينگ: -3-0-02-3

 متر مربع مي باشد.   25حداقل مساحت لازم براي هر پاركينگ،  

متار، جازء فضااي پاركيناگ محساوب  5/2ها و فضاهاي با عرض كمتار از تبصره: رامپها و مسيرهاي دسترسي به پله

كند ضاروري تفكيك مياي كه رامپها و مسيرهاي دسترسي را از محل پاركينگ نخواهند شد. در اين حالت ارائه نقشه

 است.

 

 ضوابط حذف پارکينگ و پرداخت عوارض -4-0-02-3

وزارت كشاور در  3/2/31ماورخ  74/7/1/2771عدم احداث پاركينگ فقط به استناد دستور العمل شاماره   

 1تواند صورت گيرد.شرايط زير مي

متار و بيشاتر  45عملكردي( باه عارض بر اساس نقشه  1الف: ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير )شرياني درجه 

 قرار داشته و دسترسي به اتومبيل رو نداشته باشد.

متر از يك تقاطع خطرناك )متشاكل از حاداقل دو گاذرگاه شارياني  111ب: در صورت استقرار بنا به فاصله كمتر از 

 با توجه به شبكه عملكردي پيشنهادي طرح 2درجه يك ( يا درجه يك به درجه 

در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهان باشاد كاه شاهرداري اجاازه  ج: ساختمان

 قطع آنها را نداده است.

 د: ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.

 مين و سطح آب زير زميني مقدور نباشد.ه: امكان تأمين پاركينگ به دليل وضع و فرم ز

                                                 
 جهت انطباق ضوابط مذكور با شرايط شهر اصلاحاتي مختصر در آن انجام شده است. -1
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واحد با توجه به شرايط فوق بلامانع ولي اگرتعدادكسري پاركينگ براي ياك  2فروش پاركينگ براي كمتر از  

 واحد باشد تأمين پاركينگ در مكان ديگري با رعايت ضوابط فاصله ضروري است. 2پلاك بيش از 

 

 حرايم قانوني -03-3

باشند كه اي از حرايم طبيعي و مصنوع)انسان ساخت( مصوب توسط مراجع قانوني ذيربط ميحرايم قانوني، مجموعه

رعايت آنها به لحاظ امنيت حفظ ايمني يا امنيت انسانها، حفظ و نگهداري آثار تاريخي و نظاير آن الزامي بوده و 

و يا تابع شرايط خاص است. كليه حرايم مشخص شده احداث هرگونه ساختمان در حرايم موضوع اين فصل غيرمجاز 

باشد. در الرعايه ميدراين بخش از طريق اتكاء بر آخرين اطلاعات به دست آمده از نهادها و ارگانهاي مرتبط لازم

صورتي كه در آينده اين حرايم دچار افزايش يا كاهش موردي گردند، ملاك عمل، آخرين تغييرات اعمال شده مصوب 

 د. باشمي

 

 حريم امنيتي -0-03-3

هاي اداري، مراكز رساني، گازرساني، تأسيسات تدافعي شهر، مراكز انتظامي و نظامي، سايتتأسيسات آبرساني، برق

فني مخابرات، مراكز فني راديو و تلويزيون بايد داراي حريم امنيتي باشند. اين حرايم بر مبناي ضوابط و مقررات 

 گردد.ميموردي سازمان مربوط مشخص 

 

 حريم انهار -2-03-3

 حريم انهار و شبكه آبياري و قنوات و چاههاي تأمين آب شرب به شرح زير است:

 متراست. 15حرايم قنوات و چاههاي تأمين آب شرب، دايره اي به شعاع -الف

ن به هيأت وزيرا 1/5/1731مورخ 197/ت43743حرايم انهار برحسب ميزان آبدهي آنها مطابق مصوبه شماره -ب

 شرح جدول زير مي باشد:

 (: حرايم انهاربرحسب ميزان آبدهي آنها075جدول شماره )

 از هر طرف 093/ت47347حريم مطابق مصوبه شرح شماره ميزان آبدهي انهار و شبكه آبياري

 متر 12 مترمكعب در ثانيه 15بيش از

 متر 2 مترمكعب در ثانيه 15تا 11  

 متر 1 مترمكعب در ثانيه 11تا 5

 متر 4 مترمكعب در ثانيه 5تا 2

 متر 4 مترمكعب در ثانيه 2تا 1

 متر 2تا 1 ليتر در ثانيه 1111تا  111

 متر 1 ليتر در ثانيه 111كمتر از
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 هاي آبرساني شهريحريم لوله -3-03-3

زير هاي آبرساني شهري به شرح هيأت وزيران، حريم لوله 1/5/1731مورخ  197/ت43743مطابق مصوبه شماره

 گردد:تعيين مي

 متر از هر طرف نسبت به محور(7متر ) 1ميليمتر، در مجموع  511حريم لوله آبرساني با قطر -الف

 متر از هر طرف نسبت به محور( 4متر )  2ميليمتر، در كل  211تا 511حريم لوله آبرساني با قطر -ب

 متر از هرطرف نسبت به محور( 5متر) 11ميليمتر، در كل 1211تا 211حريم لوله آبرساني با قطر -ج

 متر از هر طرف نسبت به محور( 1متر ) 12ميليمتر، در كل 1211حريم لوله آبرساني با قطر بيش از -د

هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر تبصره: درصورتي كه لوله

 آخرين لوله تعيين مي شود.

 

 م رودخانهحري -4-02-3

اي( ضروري است. بديهي است جهت تعيين حريم تدقيقي رودخانه، استعلام از سازمان مربوط )شركت آب منطقه -

 نهاد تخصصي مربوطه مشخص گردد. كه نحوه مداخله و نيز نوع استفاده از اراضي حريم بايد بر مبناي دستورالعمل

ها تا زمان تهيه طرح اختصاصي و تصويب آن در يم رودخانهاحداث هرگونه ساختمان با هر نوع عملكردي در حرا -

 مراجع ذيصلاح ممنوع است.

هاي عمومي و تفريحي ها جهت احداث شبكه معابر و همچنين پاركهاي خطي و گردشگاهاستفاده از حرايم رودخانه -

ا رعايت مسائل فني از نظر به همراه ساخت و سازهاي مناسب مرتبط با آنها، تنها مشروط به تهيه طرح اختصاصي و ب

 هاي فصلي مجاز است.طغيان

ها و تأسيسات آبي و آبرساني مصوبه مذكور، هرگاه زمينهاي اشخاص درمسير و حريم كانال 2به استناد ماده  -

 قانون توزيع عادلانه آب، بهاي عادلانه روز آنها بايد به مالكان پرداخت شود. 147قرارگيرد طبق ماده

 

 خطوط فشار قوي انتقال برق حريم -5-03-3

 حرائم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق شامل حريم درجه يك و حريم درجه دو مي باشد:  -

حريم درجه يك، دو نوار است در طرفين مسير خط و متصل به آن كه عرض هر يك از اين دو نوار درسطح افقي  -

 تصوير هادي مشخص شده است.

در طرفين حريم خط و متصل به آن كه حد خارجي حريم درجه دو از محور خط در  حريم درجه دو، دو نوار است -

 دو طرف مشخص شده است.
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در مسير حريم درجه يك خطوط فشار قوي، اقدام هرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تأسيسات مسكوني، دامداري  -

 يا باغ، درخت كاري و انبارداري تا هر ارتفاع غير مجاز است.

صلي، حفرچاه و قنوات و احداث شبكه آبياري و راه سازي در مسير حريم درجه يك خطوط فشار قوي با زراعت ف -

 رعايت اصول حفاظتي و در صورتيكه سبب ايجاد خسارت و اختلال براي تأسيسات خطوط انتقال نگردد، بلامانع است.

 هاي خطوط انتقال برق غيرمجاز است.دكل متر از پي 7ايجاد شبكه آبياري و حفر چاه و قنوات به فاصله كمتر از  -

در حريم درجه دو خطوط فشارقوي، ايجاد تأسيسات ساختماني اعم از واحدهاي مسكوني و صنعتي و مخازن  -

 سوخت تا هر ارتفاع غيرمجاز است.

 د:اندازه حريم درجه يك و دو خطوط فشار قوي برق با توجه به قانون برق ايران به شرح جدول زير مي باش -

 (: حريم خطوط فشار قوي برق076جدول شماره )

 حريم درجه دو  حريم درجه يك  ولتاژ خط به کيلوولت

 متر از محور خط 5 متر از سيم كناري 7 21

 متر از محور خط 11 متر از سيم كناري 3 77

 متر از محور خط 21 متر از سيم كناري 17 17

 خطمتر از محور  71 متر از سيم كناري 15 172

 متر از محور خط 41 متر از سيم كناري 13 271

 متر از محور خط 51 متر از سيم كناري 21 411

 متر از محور خط 11 متر از سيم كناري 25 351

 

 حريم خطوط لوله  گاز درخارج از محدوده شهرها -6-03-3

انتقاال گااز باه ازاي فشاار و قطار درصورت تطبيق ضوابط ساختماني خط لوله با رديفهاي تراكم، حداقل حريم لولاه 

 خارجي به شرح جداول زير تعيين مي شود:

 (: حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي در ساختمانهاي نوع الف به متر077جدول شماره )

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

(078 :) جدول شماره 

 قطر خارجي لوله)اينچ(

 فشار بهره برداري)پوند بر اينچ مربع(

و  311بالاتر از

 611کمتراز

و  611بالاتر از

 911کمتراز
 911بالاتر از

51- 42 11 91 121 

41- 41 51 31 91 

72- 72 41 55 31 

71- 24 71 41 51 

22- 12 21 71 41 

11- 12 15 25 71 

11- 1 11 15 25 
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 حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي در ساختمانهاي نوع ب به متر

 قطر خارجي لوله)اينچ(

 فشار بهره برداري)پوند بر اينچ مربع(

و  311بالاتر از

 611کمتراز

و  611بالاتر از

 911کمتراز
 911بالاتر از

51- 42 51 31 95 

41- 41 41 55 31 

72- 72 71 45 55 

71- 24 25 71 41 

22- 12 15 25 71 

11- 12 15 21 25 

11- 1 11 11 21 

 (: حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي در ساختمانهاي نوع ج  به متر079جدول شماره )

 قطر خارجي لوله)اينچ(

 فشار بهره برداري)پوند بر اينچ مربع(

و  311بالاتر از

 611کمتراز

و  611بالاتر از

 911کمتراز
 911بالاتر از

51- 42 71 41 55 

41- 41 25 75 51 

72- 72 25 75 41 

71- 24 21 25 71 

22- 12 15 21 25 

11- 12 15 15 21 

11- 1 11 11 15 

 در ساختمانهاي نوع د به متر(:حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار و قطر خارجي 081جدول شماره )

 قطر خارجي لوله)اينچ(

 فشار بهره برداري)پوند بر اينچ مربع(

و  311بالاتر از

 611کمتراز

و  611بالاتر از

 911کمتراز
 911بالاتر از

51- 42 21 21 25 
41- 41 21 21 21 
72- 72 21 21 21 
71- 24 21 21 21 
22- 12 15 15 15 
11- 12 15 15 15 
11- 1 11 11 11 

 

اند در فواصل مندرج در جدول در احداث هرگونه بنا در تأسيسات و ساختمان كه در گروههاي زير مشخص شده -

 خارج از محدوده شهرها ممنوع است.
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هاي ساختمانها و تأسيساتي نظير مدارس، مساجد، ميدانهاي ورزشي، سينماها، سالنهاي سخنراني، مجتمع -الف

ها، ايستگاههاي راه آهن، فرودگاه، گاراژهاي حمل ونقل، ساختمان سدها، اردوگاه نظامي، مسكوني، بيمارستان

 تأسيسات شيلات، كارخانجات و تأسيسات صنعتي و معدني و مشابه آنها.

ساختمانها و تأسيساتي كه سبب ايجاد خطرات احتمالي براي خطوط لوله گاز خواهد بود نظير انبارهاي مواد  -ب

 هاي مواد سريع الاشتعال، كوره هاي تهيه ذغال، تونلهاي معادن ذغال سنگ و ساير معادن.منفجره، انبار

 (: حريم منع احداث ابنيه محل تجمع و يا خطرناك در مجاورت خطوط انتقال گاز به متر080جدول شماره )

 قطر خارجي لوله)اينچ(

 فشار بهره برداري)پوند بر اينچ مربع(

نوع ساختماني الف 

 وب
 نوع ساختماني د ساختماني ج نوع

51- 42 251 125 25 

41- 41 251 125 21 

71- 24 211 111 21 

22- 12 151 35 15 

11- 12 111 51 15 

11- 1 51 25 11 

 

 در تعيين حريم، حداكثر فشار بهره برداري پيش بيني شده در نظرگرفته خواهد شد. -

كشت غلات و درختان و ساير عمليات زراعي فقط در عرض مسير تحصيل شده)حريم اختصاصي( خطوط لوله گاز  -

باشد. عرض حريم اختصاصي ممنوع است. حفر چاههاي كشاورزي و احداث اتاقك پمپ آب نيز مشمول همين بند مي

 به ذشرح زير تعيين مي گردد: 

 متر از طرف ديگر( 11متر از يك طرف و  4متر) 14اين:  12خطوط لوله كمتر از -الف

 متر از طرف ديگر( 15متر از يك طرف و 5متر) 21اينچ:  24اينچ و كمتر از  12خطوط لوله بالاتر از -ب

 متر از طرف ديگر( 12متر از يك طرف و 3متر) 25اينچ:  42اينچ و كمتر از  24خطوط لوله بالاتر از  -ج

 متر از طرف ديگر(. 21متراز يك طرف و 2متر) 22اينچ:  42خطوط لوله بيشتر از -د

متر از  5متر مي باشد. اين عرض به  15اينچ فقط هنگام عبور از باغات 12-71عرض حريم اختصاصي لوله -1تبصره

 متر از طرف ديگر محور لوله تقسيم خواهدگرديد. 11يك طرف و

متر از  15متر مي باشد. اين عرض به 21متر فقط در عبور از باغات 71-51عرض حريم اختصاصي خطوط -2تبصره

 متر از طرف ديگر محور لوله تقسيم خواهدگرديد. 1يك طرف و

نفر پرسنل دارند در رديف محلهاي تجمع محسوب نشده و مشمول  21مرغداريها و دامداريهايي كه حداكثر -7تبصره

 مقررات حريم مربوط به ابنيه عادي مي شوند.
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ربط در هر يك از مناطق شركت ملي گاز تعهد كتبي از صاحبان اماكن مذكور مبني لازم است مسئولين ذي -4تبصره

نفر گرفته و تعداد نفرات شاغل در اماكن فوق را به صورت متناوب كنترل  21بر عدم افزايش آتي نفرات شاغل بيش از

 نمايند.

 

 حريم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط توزيع و انتقال نيرو -03-3 -7

 داخل شهرها -الف

حداقل فاصله پايه هاي خطوط هوايي انتقال نيرو از جداره لوله هاي گاز در مسيرهاي موازي و در تقاطع ها به شرح 

 زير مي باشد:

 (: حداقل فاصله پايه هاي خطوط هوايي انتقال نيرو از لوله هاي گاز082جدول شماره )

 حداقل فاصله ولتاژ

 ديوار بيروني فونداسيون پايه تا جداره لوله پنجاه سانتي متر از ولت 221 -721

 متر 2 كيلو ولت 21

 متر 3 كيلو ولت 17

 متر 11 كيلو ولت 172

 متر 21 كيلو ولت و بالاتر 271

 

 حداقل فاصله جداره كابلهاي زيرزميني برق از جدار لوله هاي گاز در مسيرهاي موازي به شرح زير است:  -

 فاصله کابلهاي زيرزميني برق از لوله هاي گاز(:حداقل 083جدول شماره )

 حداقل فاصله ولتاژ

 متر 1 ولت 221 -721

 متر 2 كيلو ولت 21

 متر 7 كيلو ولت 17

 

كيلو ولت، فقط در پياده روها با استفاده از پوشش بتني براي كابل  21هاي گاز با كابلهايتبصره: درمورد تقاطع لوله

 سانتي متر فاصله بين جداره كابل و جداره لوله بايد حفظ گردد. 51حداقل در محل تقاطع به طول يك متر،

 در تقاطع ها، حداقل فاصله عمودي بين كابلها و لوله هاي گاز به شرح زير مي باشد:
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 (: فاصله بين کابلها و لوله گاز در محل تقاطع ها084جدول شماره )

 حداقل فاصله ولتاژ

 سانتي متر 51 ولت 221 -721

 متر 1 كيلو ولت 21

 متر 5/1 كيلو ولت 17

 خارج از شهرها -ب

حداقل فاصله نزديك فوندانسيون پايه و دكل خطوط هوايي توزيع و انتقال نيرو از جدار لوله هاي گاز در مسيرهاي 

 موازي به شرح زير است:

 (:حداقل فاصله دکل خطوط هوايي توزيع و انتقال نيرو085جدول شماره )

 ولتاژ
 5مسير مشتركطول 

 کيلومتر و کمتر

 طول مسير مشترك بيش از

 کيلومتر 5

 متر 71 متر 21 كيلو ولت 21

 متر 41 متر 71 كيلو ولت 17

 متر 51 متر 41 كيلو ولت 172

 متر 11 متر 51 كيلو ولت 271

 متر 11 متر 11 كيلو ولت 411

 

هاي گاز به شرح حداقل ارتفاع پايين ترين سيم خطوط هوايي در بدترين شرايط از سطح زمين در محل تقاطع با لوله

 زير است: 

 (: حداقل ارتفاع سيم خطوط هوايي با لوله هاي گاز086جدول شماره )

 حداقل فاصله ولتاژ

 متر 2 كيلو ولت 21

 متر 9 كيلو ولت 17

 متر 11 كيلو ولت 172

 متر 11 كيلو ولت 271

 متر 12 كيلو ولت 411

كيلو  17متر و براي  21كيلو ولت 21حداقل فاصله نزديكترين پايه و دكل از محور لوله گاز درمحل تقاطع براي -

متر عرض جاده سرويس خط لوله  11متر مي باشد، مشروط براينكه اين فاصله از طول دكل به اضافه 71ولت و بالاتر

 كمتر نباشد.

متري خطوط لوله قرار دارند بايد مجهز به سيستم انتقال  211ليه پايه هاي فلزي خطوط انتقال نيرو كه تا فاصلهك -

 زمين باشند.
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چنانچه شرايط فني و محلي ايجاب نمايد كه خطوط لوله در حريم راه موجود نصب گردد اجراي طرح منوط به  -

 موافقت وزارت راه و ترابري خواهد بود.

فاصله محور خطوط لوله انتقال گاز از محور جاده ها براي انواع الف وب ساختماني خطوط لوله به شرح زير حداقل  -

 تعيين مي گردد:

 (:حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت آزادراه بر حسب متر)محور لوله تا محور جاده(087جدول شماره )

 قطر لوله)رانچ(
 حداکثر فشار خط)پوند بر اينچ مربع(

411 511 611 711 811 911 0111 0011 0211 

 75 75 75 75 75 75 75 75 75 12تا

24- 21 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

71-21 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

71- 72 75 75 75 75 75 75 75 41 41 

42- 72 75 75 75 75 75 41 41 45 51 

51- 44 75 75 75 41 45 51 55 55 11 

51- 52 75 75 41 45 51 51 11 15 31 

 

در مواردي كه فشار خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرارگيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك  -1تبصره

 عمل قرارخواهد گرفت.

پوند بر اينچ مربع در  411پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 411براي فشارهاي پايين تر از -2تبصره

 خواهد شد. نظرگرفته

 (:  حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده درجه يك برحسب متر)محور لوله تا محور جاده(088جدول شماره )

 قطر لوله)رانچ(
 حداکثر فشار خط)پوند بر اينچ مربع(

411 511 611 711 811 911 0111 0011 0211 

 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12تا

24- 21 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

71-21  25 25 25 25 25 25 71 71 71 

71- 72 25 25 25 71 71 71 75 41 41 

42- 72 25 25 71 71 75 41 41 45 51 

51- 44 71 71 75 41 45 51 55 55 11 

51- 52  75 75 41 45 51 55 11 15 31 



53

 

قرارگيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك در مواردي كه فشار خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول  -1تبصره

 عمل قرار خواهدگرفت.

پوند بر اينچ مربع در  411پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 411براي فشارهاي پايين تراز -2تبصره

 نظرگرفته خواهد شد.
 لوله تامحور جاده( برحسب متر)محور 2(: حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده درجه089جدول شماره )

 قطر لوله)رانچ(
 حداکثر فشار خط)پوند بر اينچ مربع(

411 511 611 711 811 911 0111 0011 0211 

 21 21 21 21 21 21 21 21 21 12تا

24- 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

71-21  251 21 21 21 21 21 21 25 25 

71- 72 21 21 21 21 25 25 71 71 75 

42- 72 21 21 21 25 71 71 75 75 41 

51- 44 21 25 71 71 75 75 41 45 51 

51- 52  25 71 75 75 41 45 51 55 11 

 

در مواردي كه فشار خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرارگيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك  -1تبصره

 عمل قرارخواهدگرفت

پوند بر اينچ مربع در  411پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 411براي فشارهاي پايين تراز  -2تبصره 

 نظرگرفته خواهد شد.
 برحسب متر)محور لوله تا محور جاده( 4و 3(:حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده درجه091جدول شماره )

 قطر لوله)رانچ(
 حداکثر فشار خط)پوند بر اينچ مربع(

411 511 611 711 811 911 0111 0011 0211 
 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12تا

24- 21 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

71-21  12 12 12 12 12 12 12 12 12 

71- 72 12 12 12 12 12 12 12 21 21 

42- 72 12 12 12 12 12 21 21 25 25 

51- 44 12 12 12 21 21 25 25 71 71 

51- 52  12 21 21 25 25 71 71 75 75 

 

در مواردي كه فشار خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرارگيرد ارقام مربوط به فشار بالاتر ملاك  -1تبصره

 عمل قرار خواهد گرفت.
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پوند بر اينچ مربع در  411پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 411براي فشارهاي پايين تراز  -2تبصره

 نظرگرفته خواهد شد.

 

 ضوابط و حرايم آثار تاريخي -3 -8-03

تعيين فضاهاي تاريخي جديد بنابر تشخيص سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بوده و هرگونه مداخله در آنها 

نيازمند استعلام از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان است. شايان ذكراست كه هرگونه ساخت و ساز در 

 آثار نيز بايستي به تأييد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان برسد.قطعه زمينها و يا بناهاي پيراموني اين 

 

 حريم راه -9-03-3

 راههاي شرياني درجه يك

 راه عبوري

 11متر است )تملك شامل 21حريم تملك براي راههاي دو خطه در وضعيتي كه محدوديت جا وجود دارد برابر با -

 جاده(.متر حريم كناره در طرفين  5متر عرض جاده و 

متر مي باشد  45حريم تملك براي راههاي دو خطه دو طرفه در وضعيتي كه محدوديت جا وجود ندارد برابر با  -

 متر حريم كناره در طرفين جاده مي باشد.( 11متر عرض جاده و  17)شامل

 

 2راههاي شرياني درجه

 تر بيشتر نباشد.م 45از   2همواره بايد سعي شود كه عرض حريم خيابانهاي شرياني درجه -

 

 راههاي دو خطه -

 متر مي باشد. 12حريم راههاي دو خطه)با يا بدون خط پاركينگ( برابر با  -

 

 راههاي چهارخطه -

 متر مي باشد.  22حريم راههاي چهارخطه با خط پاركينگ و بدون حريم حفاظتي برابر با -

 متر مي باشد.  71رابر باحريم راههاي چهارخطه با ميانه و بدون پاركينگ حاشيه اي ب -

 

 خيابانهاي محلي اصلي -

 متر، متغير مي باشد. 21متر تا حداكثر 12حريم تملك خيابانهاي محلي اصلي، بين حداقل  -
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 راه آهن -

متر از آكس راه آهن به داخل و خارج بافت با توجه به نقشه پيشنهادي كاربري مي  5/43حريم تملك راه آهن برابر 

 باشد.

 

 ساير مقررات و آيين نامه هاي لازم الرعايه -04-3

 الف( رعايت كليه مفاد مجموعه مقررات ملي ساختماني ايران  الزامي است.

 ( الزامي است.2211ها در برابر زلزله )با استانداردنامه طراحي ساختمانب( رعايت مفاد آخرين ويرايش آيين

ضوابط ويژه معلولان كم توان جسمي و حركتي، مصوب ج( در طراحي و ساخت مجموعه هاي ساختماني، رعايت 

 شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران الزامي است. 2/2/1712

 

ضوابط اجرايي در مورد کاربريهايي که توليد صدا، ارتعاش، لرزش، دود و ساير آلودگيهاي هوا، بو،  -05-3

 نمايندراديواکتيويته و ضايعات مايع و جامد و يا روشنايي زننده مي

باراي كلياه متقاضايان  ؛گردنادكليه ضوابط مربوطه كه توسط وزارت صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست اعلام مي

 لازم الاجراست.

 

شناسي که بايد در مناطق مختلف به دليل مسائل خاص زمينضوابط و مقررات خاص فني -06-3

 سازي رعايت گرددساختمان ساختماني و سطح آبهاي زيرسطحي و نظاير آن در صدور پروانه

هاي ذيربط)سازمان مسكن و شهرسازي و شهرداري(بايد متقاضيان را ملزم به رعايت آنها شده دستگاه در موارد ياد

 بنمايند.

قرار دارد و رعايت  متوسط ايران، شهر در پهنه زلزله با خطر نسبي  2211نامه بندي زلزله آيينبا توجه به نقشه پهنه

وساز عمومي و زلزله ايران الزامي است. در مورد ايستايي و ساير مشخصات خاك اراضي براي ساخت 2211آيين نامه 

سازي و يا احداث بيش از يكصد واحد هاي مسكوني و طرحهاي آمادهمترمربع و يا مجتمع 1111با مساحت بيش از 

 الزامي است. ش مكانيك خاكهاي آزمايطبقه حفر گمانه 7واحدي، و يا ساختمانهاي بيش از مسكوني تك

ارز از نقطه نظر پايداري و هاي همتوان شهر را به حوزهنظر ايستايي ميبندي عمومي وضعيت خاك از نقطهدر حوزه

هكتار از سطح شهر بدست  11تواند از نتايج حفر يك گمانه در هر بندي ميمقاومت خاك تقسيم نمود، اين حوزه

 آيد.
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قابل استناد براي ساختمانهاي منفرد تك واحدي و ساختمانهاي متوسط )حداكثر سه  نتايج عمومي بدست آمده

 باشد.طبقه روي زيرزمين( مي

 
 شناسي وجود داردهايي از شهرکه درآنها گسل يا عوارض زمينضوابط و مقررات خاص براي بخش -07-3

بيش از سه طبقه بايستي با رعايت اصول فني مترمربع يا ارتفاع  1111در موارد زير احداث بناهاي با مساحت بيش از

 هاي توسعه طرح جامع شهرستان انجام گيرد:و با توجه به نقشه محدوديت

 ها(.هاي شديد رودخانهاي )پيچ و خممئاندرهاي رودخانه -يك

 هاي احتمالي قرار دارند.هايي از ساحل رودخانه كه در معرض ريزشبخش -دو

 در آنها بسيار بالاست. مناطقي كه آب زيرزميني -سه

 مناطقي كه به علت مقاومت بسيار پايين خاك احتمال نشست تأسيسات شهري در آنها وجود دارد. -چهار

 مواجه است. اي زايد در آنها با مشكلات عديده هاي بسياركم كه دفع آبهايشيب -پنج

 اراضي مورد تهديد سيل -شش

شوند و معمولاً تقليل اثرات منفي اين فاكتورها غير ت زيادي مواجه ميدر موارد سه و چهار ساخت و سازها با خطرا

 گيرد.ممكن است و يا با هزينه بسيار بالايي صورت مي

وسازها، اثرات منفي آنها را به و نوع ساخت هايي و يا با تعديلاتي در زمينه حجمتوان با صرف هزينهدر بقيه موارد مي

 حداقل تقليل داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاحظات پدافند غيرعامل -4

پدافند غيرعامل يا دفاع غيرعامل به مفهوم كلي عبارت است از حفاظات در برابار تهااجم، بادون اساتفاده از سالاح و 

درگير شدن مستقيم. انجاماقدامات دفاع غيرعامل در جناگ هااي نامتقاارن اماروزي در جهات مقابلاه باا تهاجماات 
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حملات هوايي، زميني و دريايي كشور مهاجم، موضوعي است كه وساعت و گساتره خصمانه و تقليل خسارات ناشي از 

آن تمامي مراكز حياتي وحساس كشور را در بر مي گيرد. در اين ميان، شهرها به لحاظ شرايط خاصي همچون تجماع 

اداري و  نيروي انساني، مكان تمركز سرمايه هاي مادي و معنوي كشور، محل استقرار مراكز تصاميم گياري سياساي،

نظامي در آنها برخورداري از امكانات و خدمات رفاهي و نقش مؤثر در پشتيباني و هدايت اداره جناگ هاا و نظااير آن 

 جايگاه خاصي در زمينه پدافند غيرعامل دارند.

 

 جايگاه پدافند غيرعامل در طرح توسعه و عمران)جامع( شهرها  -0-4

رنظام طرحهاي توسعه و عمران براي هدايت و كنترل توساعه شاهرها طرح جامع شهري از جمله طرحهايي است كه د

هااي انجامشاده و در جهات هماهناگ بينيشود. اين طرح به منظور تدوين برنامه توسعه شهر براساس پيشتهيه مي

گاردد. تعرياف شارايط دفااعي باراي سازي برنامه هاي بخشي دستگاههاي ذي ربط در توسعه و عمران شهر تهيه مي

ن امنيت، مشخص كردن ساز وكارهاي لازم براي افزايش توان دفااعي شاهر و كااهش خساارات احتماالي حملاه تأمي

دشمن، پيش بيني مكانهاي مناسب براي استقرار و ساماندهي دفاعي و نظاير آن بخشي از وظاايف طارح هااي جاامع 

 شهري به شمار مي رود.

اع و امنيت و تفاوتي است كه بايد باين ايمناي و امنيات و دفااع نكته قابل توجه دراين گونه طرحها، تبيين جايگاه دف

قائل شد. مقوله ايمني عموماً در مقابل حوادث غيرمترقبه طبيعي مانند زلزله، سيل، رانش زمين، آتش سوزي و نظااير 

ماي آن مطرح مي شود ليكن دفاع و امنيت هميشه در مقابل تهاجم دشمن و خطرات ناشي از آن  ماورد توجاه قارار 

 گيرند.

براين اساس بايد توجه داشت كه پدافند غيرعامل در طرحهاي جامع معطوف به مقولاه دفااع و امنيات باوده و ايجااد 

 پشتوانه دفاعي و امنيتي مهمترين و اصلي ترين هدف آن مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 ملاحظات پدافند غيرعامل در طرحهاي جامع شهري -2-4

 امكانات و جمعيت در شهرپراکندگي و توزيع متعادل  -0-2-4

 تمركز زدائي و توزيع بهينه امكانات و جمعيت جهت كاهش خسارات ناشي از حملات دشمن هدف:
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 راههاي تحقق هدف:

عدم تمركز مراكز و تأسيسات حياتي، حساس و مهم در يك محادوده و همچناين تمركاز زداياي جمعيتاي، تادبير  -

بحران مي باشد، لذا مراكز و تأسيسات در معارض خطار باياد ضامن مهمي براي كاهش آسيب پذيري شهر در مواقع 

 بيني گردند.رعايت حرايم به صورت پراكنده و با حداقل تراكم قابل قبول پيش

هاي عظيم صنعتي، تأسيسات بندري وسيع، نيروگاههاي بزرگ و غيره در داخال و پيراماون شاهر باه ايجاد مجتمع -

ده و در اين موارد، لازم است اصل تمركز زدايي و پراكندگي درحاد ممكان رعايات لحاظ پدافند غيرعامل به صلاح نبو

شده و مراكز متعدد با ظرفيت كمتر )انتخاب مقياس بهينه( ايجاد گردند تا در يك حمله هوايي يا موشكي باه يكبااره 

 خسارت هنگفت و غير قابل جبراني به شهر و كشور وارد نگردد.

 

 اي زيربناييهسازي شبكهمقاوم -2-2-4

طراحي شبكه هاي خدمات رساني و زيربنائي در جهت تداوم خدمات رساني در زماان بحاران و عادم اساتفاده  هدف:

 دشمن در زمان اشغال

 

 راههاي تحقق هدف:

در مطالعات طراحي و توسعه شبكه هاي زيربنائي، بايد راههاي مقاومات در مقابال تهديادات دشامن ماورد توجاه  -

 قرارگيرد. 

اي پيش بيني و طراحي شاوند كاه ها، خطوط انتقال برق، نفت و گاز و نظاير اينها بايستي به گونهها، تونلاهها، پلر -

 در صورت آسيب ديدن در زمان بحران، باعث بسته شدن طولاني شبكه نگرديده و به سرعت قابل بازسازي باشند. 

گردد كه درصاورت اشاغال توساط دشامن، قابليات بهاره  اي پيش بيني و طراحيها بايد به شيوهمسير عبور شبكه -

 برداري از آن براي وي ميسر نگردد.

 

 مرمت پذيري مستحدثات -3-2-4

 تداوم جريان زندگي و فعاليت با ارتقاء سطح مرمت پذيري مستحدثات موردنياز در زمان بحران هدف:

 

 راههاي تحقق هدف:

پذيري سريع آنها پس از منظور امكان مرمتها مساحت و مراكز مهم به سازيانبوهساخته در استفاده از مصالح پيش -

 بحران
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 چاستفاده از مواد و مصالح ساختماني توليد شده در شهر يا منطقه استقرار آن -

 

 تجزيه و تحليل شهر دامنه از نظر آسيب پذيري -3-4

پذيري تحليل كرد. اين تحليل  به عناوان مبناا جهات سيبتوان شهر دامنه را از نظر آباتوجه به مطالب گفته شده مي

اعمال ملاحظات دفاعي، امنيتي و ايمني در طرح جامع مدنظر قرارگرفته است. نتايج تحليل آسيب پذيري شهر بادين 

 شرحند:

باشاند، در حاال حاضار در امتاداد دو عمده عملكردهاي اصلي شهر كه تشكيل دهنده ساختار اصالي شاهر مي  -

پذيري شاهر در برابار اند كه تمركز آن ها نقاش مهماي در ميازان افازايش آسايباصلي شهر استقرار يافتهمحور 

 حوادث مختلف خصوصاً حوادث نظامي دارد.

پذيري بافت شهر در برابار حاوادث، باه دليال اساتفاده از دهد كه ميزان آسيببررسي هاي انجام شده نشان مي -

 نامناسب ابنيه، ساختار ارگانيك و عرض كم معابر زياد است.  مصالح ساختماني ناپايدار، كيفيت

 آسيب پذيري شهر از نظر شبكه ها و تأسيسات شهري در حد متوسط است. -

آسيب پذيري شهر دامنه از نظركاربري اراضي به لحاظ كمباود كاربريهااي خطرسااز در محلاات و كال شاهر و  -

 است.همچنين رعايت نسبي همجواريها، نسبتاً كم 

آسيب پذيري شهر از نظر شبكه هاي ارتباطي و شاريانهاي حيااتي شاهري در بافات قاديم باه لحااظ سااختار  -

 ارگانيك شبكه معابر، زياد است.

 

 ملاحظات پدافند غيرعامل پيشنهادي طرح جامع جهت اعمال در طرح تفصيلي شهر   -4-4

 برداري و غيره ( ديريت ساخت و بهرهيابي، پراکندگي، موانع، مريزي)مكانحوزه برنامه -0-4-4

انتخاب مكان تأسيسات اصلي شهر مانند ايستگاههاي گاز، ترانسفورماتورهاي برق، مراكز مخابراتي، بيمارساتانها و   -  

مراكز اورژانس، ايستگاههاي پمپاژ و ذخيره آب و نظاير آن بايد با رعايت اصول پدافند غيرعامل صورت گيرد تاا باعاث 

 پذيري تأسيسات مزبور گردد.يبكاهش آس

بيني فضاهاي امن در سطح شهر جهت اسكان موقت جمعيت و انجام فعاليتهاي امدادرساني و پشتيباني هنگام پيش -

 وقوع جنگ و حوادث طبيعي

عدم تمركز مراكز و تأسيسات زيربنايي شهر در يك محدوده و همچنين تمركززدايي جمعيتاي از بافات قاديمي باه  -

 تدبيري مهم براي كاهش آسيب پذيري در مواقع بحران عنوان 
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توجه ويژه به ارتقاء كيفي سكونت و فعاليت در بافت قديم از طريق توزيع بهينه و تعادل بخشي جمعيات و فعاليات  -

از محدوديت ها و تهديدات مربوط باه امنيات و دفااع در آن در اين بافت، به گونه اي كه متناسب با قابليت ها، نيازها،

 طيف مناسبي از فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، نظامي و امنيتي برخوردار شود.

پذيري سريع پس از ها و ساخت مراكز مهم شهر به منظور امكان مرمتسازياستفاده از مصالح پيش ساخته در انبوه -

 بحران

گيري از افازايش ريساك آسايب اجتناب از تمركز و تجميع مراكز اداري و جمعيتي در يك محدوده به منظور جلاو -

 پذيري

نصب تأسيسات اعلام خطر در قسمتهاي مختلف شهر به منظور كاهش صدمات و خساارات تأسيساات، تجهيازات و  -

 نيروي انساني 

بيني انبارهايي جهت ذخيره مواد و وسايل ضروري شهروندان در سطح شهر براي زمان بحران هااي طبيعاي و پيش -

 غيرطبيعي

 پناهگاه در قسمتهاي خاصي از شهر جهت حفاظت مردم در مواقع جنگ و سوانح طبيعيپيش بيني  -

 

 حوزه طراحي)معماري، طراحي فضاي چند عملكردي( -2-4-4

گياري از آنهاا در شارايط وقاوع اي كردن كاربريها و مستحدثات عمومي و دولتي به منظاور امكاان بهرهدو منظوره -

 تهديدات.

 اي و شهري در قسمتهاي مختلف شهر به ويژه در بافت قديم از با عملكرد محله اي، ناحيهايجاد فضاهاي سبز و ب -

 

 حوزه ساخت)شبكه زيرساخت، خطوط انتقال نيرو، موانع آب و سوخت و غيره ( -3-4-4

هاي هااي زيرزميناي، فاضالابدر مطالعات طراحي و توسعه شبكه هاي زيربنائي، مقاوم باودن خطاوط اصالي، كابل -

 هاي متناسب و تعريف شده، در مقابل تهديدات مورد توجه قرارگيرد.عتي، خطوط نفت و گاز، پلهاي با عرضصن

اي صاورت گيارد كاه ها، خطوط انتقال برق، نفات و گااز و نظااير آن بايساتي باه گوناهطراحي و توسعه راهها، پل -

نگردياده و باه سارعت قابال بازساازي باشاد. درصورت آسيب ديدن در زمان بحران، باعث بسته شدن طولاني شبكه 

ها به طريقي درنظرگرفته شود كه در صورت اشغال توسط دشمن قابليات بهاره بارداري از همچنين مسير عبور شبكه

 آنها براي وي ميسر نگردد.

ا با توجه به اهميت خاص تأمين آب شرب در مواقع بحران، محاسبات ساخت شبكه و احداث مخازن ذخياره باياد با -

 در نظرگرفتن شرايط بحران انجام گيرد.
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اي انجاام گيارد كاه طراحي ساختمان هاي دولتي و عمومي و اماكني همچاون درمانگاههاا و بيمارساتان باه گوناه -

تواناد در مواقاع بحاران باه محال اساتقرار ها ميهاي ضدانفجار در طبقات پايين آنها تعبيه شاود. ايان قسامتنطفه

 آسيب ديدگان و مراكز پشتيباني تبديل شوند. شهروندان، مركز مداواي

 

 حرکتي  -افراد معلول جسمي  برايضوابط و مقررات شهرسازي و معماري  -5

  

        مقدمه

سازي، بلند مرتبه سازي هاي شهرسازي، شهرك سازي، مجتمعپروژه تماميحي ارعايت كليه ضوابط و مقررات در طر

وجود آوردن شرايط استقلال فردي معلول در جهت به شهرداري يا بخش خصوصي دردولت،  اعم از دولتي وابسته به

گرفتن  طريق به كار كنار خانواده به عنوان يك عضو فعال از ايجاد زمينه براي قراردادن معلول در مسكوني و محيط

  . باشدمي ضروري تمهيدات معماري

 

       هدف

شكل بخشيدن به توسعه آتي فضاهاي شهري و  ي وضع موجود ومقررات،سامانده هدف از تدوين اين ضوابط و

 جهت دستيابي به استقلال فردي و حقوق اجتماعي آنان است.  حركتي در -افراد معلول جسمي معماري براي

 

      ضوابط طراحي فضاي شهري (الف

 وپياده ر 

 . متر باشدسانتي ۵۲۱رو بايد  حداقل عرض مفيد پياده  -1

 متر باشد. سانتي ۵۱ها و... نبايد بيشتر از مانند تلفن نصب شده بر روي ديوار پياده رو پيش آمدگي اشياء  -2

 باشند. متر ارتفاع آزاد داشته سانتي ۲۵۱بايست حداقل مي پياده روهاي مسقف -3

 . باشد درصد 2رو  پياده عرضيكثر شيب احد -4

ملزم به اجراي ضوابط  درصد 5 ازروهاي با شيب بيش باشد، پياده درصد 5كثر شيب طولي پياده رو احد -5

 سطح شيبدار خواهند بود. 

بيش از آن مشمول رعايت  متر مجاز است وسانتي 5/۲رو تا سطح پياده در صورت لزوم، وجود اختلاف -6

 خواهد بود.  ضوابط سطح شيبدار

)اختلاف متر طراحي گردد سانتي ۵۲۱×۵۲۱بايست مسطح و با ابعاد حداقل رو ميقسمت اتصال دو پياده -7

 (.اتصال انجام گيرد سطح بايد با تعبيه سطوح شيبدار در محلي غير از محل



11

 

 .شود الامكان از نصب هرگونه شبكه در سطح پياده رو جلوگيريحتي -8

در محل تقاطع دو پياده رو، لازم است كفسازي محل تقاطع با بافت و رنگ متفاوتي اجرا گردد تا براي  -9

 ل تشخيص باشد. اشخاص نابينا و نيمه بينا قاب

سانتيمتر به رنگ متضاد با محيط اطراف، بين پياده رو و سواره رو  5ايجاد جدول به ارتفاع حداقل  -11

 و همچنين بين پياده رو و باغچه يا جوي كنار پياده رو الزامي است. 

 پوشش كف پياده رو ها بايد از مصالح سخت، ثابت، غير لغزنده و صاف باشد.  -11

 هرگونه درپوش با پياده رو هم سطح باشد.  -12

 

 پلهاي ارتباطي بين پياده رو و سواره رو 

پيش بيني پل ارتباطي بين پياده رو و خيابان در تقاطع ها و امتداد كليه خط كشي هاي عابر پياده ضروري  -1

 است. 

ف سطح، رعايت ضوابط اتصال پلهاي ارتباطي و پياده رو بايد بدون اختلاف سطح باشد. در صورت وجود اختلا -2

 ذكر شده مربوط به سطح شيبدار الزامي است. 

عرض پلهاي ارتباطي كه در امتداد مسير پياده رو نصب مي شوند، برابر عرض پياده رو باشد. حداقل عرض  -3

 سانتيمتر باشد.  151پلهاي ارتباطي عمود بر مسير پياده رو 

 م حسي قابل تشخيص براي نابينايان و كم بينايان باشد. محل ارتباط پياده رو با سواره رو بايد داراي علاي -4

 سطح پلهاي ارتباطي بايد از مصالح سخت، ثابت، غير لغزنده و صاف باشد.  -5

سانتيمتر با رنگ متضاد با محيط  5در كناره هاي عرضي پل ارتباطي، تعبيه لبه مخصوص به ارتفاع حداقل  -6

 الزامي است. 

 ياده رو و سواره رو، تعبيه ميله و دستگرد ضروري است. در طرفين عرضي پل ارتباطي بين پ -7

 

 رامپ جدول  

درصد است و رامپ جدول هاي با بيش از يك  15متر،  1حداكثر شيب رامپ جدول هايي با طول كمتر از  -1

متر طول تابع مقررات سطوح شيبدار خواهند بود. در رامپ جدول هايي كه داراي بريدگي در دو طرف 

 ب بريدگيها بايد ده درصد باشد. هستند حداكثر شي

 سانتيمتر باشد.  91حداقل عرض رامپ جدول به استثناي بريدگيهاي كناري آن  -2

سانتيمتر 121در صورتي كه رامپ جدولها در امتداد خط كشي عابر پياده قرار داشته باشند،  باي حداقل  -3

 فضاي آزاد در داخل خط كشي عابر پياده قرار بگيرد. 
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سانتيمتر بوده به  61در صورتي كه رامپ جدولهاي قطري داراي بريدگي كناري باشد، اين بريدگيها بايد  -4

 صورت خط مستقيم، در هر دو طرف جدول در داخل خط كشي عابر پياده قرار داشته باشند. 

 

 محل عبور عابر پياده در سواره رو

متر ضمن فراهم آوردن  511ا و حداكثر در هر ايجاد خط كشي عابر پياده در سواره رو در كليه تقاطع ه -1

 تمهيدات ايمني پياده الزامي است.                                 

در محل تردد افراد معمول و در مكانهاي خاص آنها ايجاد خط كشي عابر پياده با علامت بين المللي افراد  -2

 معلول الزامي است. 

 سواره رو در امتداد خط كشي عابر پياده الزامي است. ساختن پلهاي ارتباطي بين پياده رو و  -3

 در مسير خط كشي عابر پياده حذف جدول و جزيره هاي وسط خيابان الزامي است.  -4

كفسازي محل خط كشي عابر پياده بايد با بافت و رنگ متفاوتي اجرا گردد تا براي اشخاص نابينا و نيمه بينا  -5

 قابل تشخيص باشد. 

 

 توقفگاه 

پياده شدن افراد معلول از وسيله نقليه سواري و نيز سوار شدن آنان در خيابانهاي اصلي شهر، به منظور  -1

متر با ارتباط  12متر و به طول حداقل  5/3ايجاد خليج )پيشرفتگي سواره رو در پياده رو( به عمق حداقل 

 مناسب با پياده رو الزامي است. 

متر  511لامت مخصوص در كنار خيابانهاي اصلي، در هر اختصاص دو پاركينگ ويژه افراد معلول با نصب ع -2

 فاصله و در محدوده ساختمانهاي عمومي الزامي است. 

 درصد شيب داشته باشد.  2توفقگاه افراد معلول، در هر سمت نبايد بيش از  -3

 

 تجهيزات شهري 

 پارکينگ 

حداقل تعداد فضاهاي پاركينگ قابل دسترس براي افراد معلول در مكانهاي عمومي بايد براساس جدول زير  -1

 تعيين گردد: 

 

 حداقل تعداد فضاهاي پارك قابل دسترس براي افراد معلول در پارکينگ عمومي(: 090شماره )جدول 

 براي افراد معلولحداقل تعداد فضاهاي پارك قابل دسترس  تعداد فضاهاي پارك موجود

 1 25تا 



12

 

 2 51تا  26

 3 75تا  51

 4 111تا  76

 5 151تا  111

 6 211تا  151

 7 311تا  211

 8 411تا311

 9 511تا411

 از كل %2 511بالاتر از 

 

 متر است.  5/3حداقل عرض محل توقف اتومبيل افراد معلول  -2

 درصد شيب داشته باشد.  2محل توقف اتومبيل افراد معلول، در هر سمت نبايد بيش از  -3

باشد )بدون اينكه لوله ها و  رسانتيمت 241حداقل ارتفاع مفيد پاركينگ هاي مسقف و ورودي آنها بايد  -4

 كانالهاي تاسيساتي و غيره از ارتفاع مفيد آن بكاهد(.

 

 ايستگاهها

 محل انتظار مسافر براي اتوبوس بايد هم سطح با كف اتوبوس باشد.  -1

سانتيمتر و با  45در ايستگاههاي اتوبوس، پيش بيني سر پناه، حفاظ مناسب، نيمكت و صندلي با ارتفاع  -2

 سانتيمتر از كف الزامي است.  71دستگيره با ارتفاع 

 

 تلفن عمومي و صندوق پست 

تاقك تلفن عمومي تعبيه گرديده است، بايد حداقل يك تلفن عمومي قابل در محلي كه تعدادي ا -1 

دسترس براي اشخاص استفاده كننده از صندلي چرخدار و يك تلفن عمومي براي اشخاص با شنوايي كم، 

 مجهز به سيستم تقويت كننده صدا اختصاص داده مي شود. 

مي، بايد به صورت هم سطح يا با شيب قابل دسترس بودن صندوق پست و فضاي آزاد جلو تلفن عمو -2 

 مناسب براي افراد معلول صورت گيرد. 

 سانتيمتر در جلو تلفن الزامي است.  121*75پيش بيني فضاي آزاد و مسطح به ابعاد حداقل  -3 

 سانتيمتر باشد.  111*141حداقل ابعاد باجه تلفن  -4 

 تانه باشد. سانتيمتر و بدون آس 81حداقل عرض در باجه تلفن عمومي  -5 
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حداكثر ارتفاع محل شكاف براي وارد كردن سكه و يا كارت، صفحه شماره گير تلفن و گوشي تلفن بايد  -6 

 سانتيمتر از كف باشد.  111

سانتيمتر جهت استفاده افراد معلول  21سانتيمتر و به عمق حداقل  81پيش بيني پيشخوان در ارتفاع  -7 

 در فضاي تلفن عمومي ضروري است. 

 

 آبريزگاه

مي شود، ايجاد حداقل يك  ثدر معابر و فضاهاي شهري و در محلهايي كه آبريزگاه عمومي احدا -1  

آبريزگاه مخصوص افراد معلول مجهز به توالت فرنگي الزامي است. در آبريزگاه هاي بزرگ به ازاي هر ده 

 ر گردد. واحد آبريزگاه معمولي، بايد يك واحد آبريزگاه مخصوص افراد معلول منظو

 

      طراحي معماري ب( ضوابط

  ساختمانهاي عمومي -1

شود كه يك نوع خدمات عمومي در اختيار افراد جامعه قرار مي هايي گفته ساختمانهاي عمومي به ساختمان

 دهند. مي

 عناصر مشترك در کليه ساختمانهاي عمومي -2

 ورودي ها

 ورودي اصلي بايد براي استفاده همگان قابل دسترس باشد. -1

 پياده دو منتهي به ورودي قابل دسترس بايد با علايم حسي براي افراد نابينا و نيمه بينا مشخص شود.  -2

 ورودي ساختمان حتي الامكان هم سطح پياده رو باشد.  -3

 سانتيمتر باشد.  141حداقل عمق فضاي جلو ورودي  -4

 سانتيمتر باشد.  111حداقل عرض بازشوي ساختمان  -5

ايد توسط راه قابل دسترس به ايستگاه وسايل نقليه عمومي، پاركينگ قابل ورودي هاي قابل دسترس ب -6

 دسترس و محلهاي سوار شدن مسافران و نيز خيابانهاي عمومي پياده رو مرتبط باشند. 

ورودي ها بايد با ايجاد راه قابل دسترس به تمام فضاها و عناصر قابل دسترس در داخل بنا يا تسهيلات،  -7

 مرتبط باشند. 

 روراه

 سانتيمتر باشد.  141حداقل عرض راهرو  -1
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سانتيمتر بالاي كف تمام شده باشد،  211تا  31اشياي نصب شده روي ديوار راهرو، كه لبه خارجي آنها بين  -2

 سانتيمتر در مسير راهرو پيشامدگي داشته باشند.  11نبايد بيش از 

 خودداري شود. كف راهرو بايد غير لغزنده باشد و از نصب كفپوشها با پرز بلند  -7

 در راهرو بايد ميله دستگرد وجود داشته باشد.  -4

 بازشوها )در و پنجره(

 سانتيمتر باشد.  21حداقل عرض مفيد هر لنگه در براي عبور صندلي چرخدار  -1

در مورد درهايي كه به مسير عبور عمومي باز مي شوند تأمين ديد كافي الزامي است. در هر صورت  -2

 سانتيمتر باشد.  11پيشامدگي لنگه در باز شده در مسير عبور عمومي نبايد بيش از 

 سانتيمتر باشد.  111حداكثر ارتفاع ديد از كف تمام شده  -7

 سانتيمتر باشند.  25درها بايد داراي پاخور به ارتفاع  -4

در صورت استفاده از درهاي چرخان، گردشگري، كشويي و. .. كه براي افراد معلول غير قابل استفاده است،  -5

سانتيمتر در جوار آنها براي استفاده افراد معلول  21پيش بيني يك در معمولي به عرض مفيد حداقل 

 الزامي است. 

 5/7ه درها بايد از نوع اهرمي بوده و رنگ آن در تضاد با رنگ در و فاصله داخلي بين آن و سطح در دستگير -1

 سانتيمتر باشد.  3تا 

سانتيمتر و چنانچه هر دو به  211حداقل فاصله بين دو در متوالي چنانچه هر دو در، در يك جهت باز شوند  -3

 سانتيمتر باشد.  221داخل باز شوند، 

 درجه باشد.  91در بايد حداقل زاويه بازشوي  -2

  راه پله 

 مترسانتي ۵۲۱حداقل عرض راه پله  -1

 نصب دستگرد در طرفين پله الزامي مي باشد.  -2

 جنس سخت و غير لغزنده باشد.  پله بايد از  -3

 باشد.  سانتيمتر ۵۲۱×۵۲۱حداقل ابعاد پاگرد پله بايد  -4

اگردها براي هشدار به نابينايان و كم بينايان وجود علايم حسي در كف، قبل از ورود به قفسه پله و در پ -5

 الزامي است. 

 سانتيمتر باشد.  17سانتيمتر و حداكثر ارتفاع آن  31عرض كف پله  -6

 سطح شيبدار

 باشد.  سانتيمتر ۵۲۱حداقل عرض شيبدار  -1
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 سطح شيبدار نبايد داراي شيب عرضي باشد.  -2

شدن آب در طريقي طراحي گردد كه از جمعشيبدار در هواي آزاد واقع شود بايد به  درصورتيكه سطح -3

 حركت جلوگيري شود.  سطح

 باشد.  سانتيمتر ۵۱۱×۵۱۱حداقل ابعاد پاگرد سطح شيبدار بايد  -4

سانتيمتر با رنگ متضاد  ۱ارتفاع  بيني لبه محافظ، حداقل بهدر كنارهاي عرضي و پاگرد سطح شيبدار پيش -5

 الزامي است.  گرددبا محيط به نحوي كه مانع لغزش استفاده كننده 

  آسانسور

شود، وجود حداقل يك دسترس بودن طبقات از آسانسور استفاده مي در ساختمانهاي عمومي كه براي قابل  -1

 : الزامي است آسانسور با مشخصات زير

 سانتيمتر.  ۰۱حداقل عرض مفيد درب   -2

 سانتيمتر ۵۵۱×۵۴۱اتاقك آسانسور  حداقل ابعاد مفيد -3

  محكم، ثابت و غير لغزندهپوشش كف آسانسور  -4

 سانتيمتري ۰۱هاي كمكي در ديوارهاي آسانسور درارتفاع مجهز به دستگيره -5

 قرار گيرد.  آسانسور بايد هم سطح ورودي و يا در دسترس بلامانع صندلي چرخدار -6

 سانتيمتر ۵۱۱×۵۱۱حداقل فضاي انتظار در جلو آسانسور در هر طبقه   -7

 فضاهاي بهداشتي

 بهداشتي مخصوص افراد معلول الزامي است.  عمومي تعبيه سرويس در ساختمانهاي  -1

سانتيمتر باشد تا گردش صندلي چرخدار در آن ۵۱۱×۵۷۱بايد  حداقل اندازه فضاي سرويس بهداشتي -2

 امكان پذير باشد. 

 روبرو را فراهم سانتيمتر قرار گيرد تا امكان دستيابي از ۵۲۱×۷۱كاسه دستشويي بايد درفضايي به ابعاد  -3

 سازد. 

پايين لبه دستشويي الزامي است. عمق فضاي آزاد  سانتيمتر از كف تا ۷۱بيني فضاي آزاد به ارتفاع پيش -4

 باشد. سانتيمتر ۴۱نوك پا  سانتيمتر و براي ۲۱براي زانو بايد 

 

 ضوابط هاي خاص کاربري ها:  -3

 رستوران و چايخانه

داقل يكي از آنها )هركدام بيشتر باشد( در رستوران يا ميزهاي ثابت يا ح درصد از تمام صندليها و ۱حداقل  ۵-

 بايد قابل دسترس افراد معلول باشند. هاچايخانه



32

 

 سانتيمتر باشد.  ۰۱دريافت غذا بايد حداقل  عرض آزاد براي گذر صندلي چرخدار در صف -2

كف تمام شده ارتفاع داشته  سانتيمتر از ۰۱ها نبايد بيش از حركت سيني ها، پيشخوان مسيردر سلف سرويس  -3

 باشد. 

 هتل 

اتاق، بايد يك اتاق قابل دسترس با سرويس هاي بهداشتي و لوازم مناسب براي افراد  25كليه هتل ها تا ظرفيت -1

اتاق اصافه ، پيش بيني يك اتاق مناسب ديگر براي افراد معلول ضروري است.  25معلول داشته باشند. به ازاي هر 

 د به طور يكنواخت در بين اتاقهاي معمولي هتل توزيع گردند. اين اتاق ها باي

تخت بايد يك تخت و يك سرويس بهداشتي مناسب براي  71كليه مسافرخانه ها و مهمانسراها تا ظرفيت  -2

تخت ديگر، يك تخت با سرويس بهداشتي مناسب براي افراد معلول  71استفاده افراد معلول داشته باشند. به ازاي هر 

 اضافه شود. 

 مراکز بهداشتي، درماني و آسايشگاهي 

رودي قابل دسترس در جلو ساختمان طراحي شود. اين ورودي بايد در جوار يا در امتداد فضاي سوار حداقل يك و -1

 متر در نظر گرفته شود.  1سانتيمتر و حداقل طول  151شدن مسافر به اتومبيل با حداقل عرض 

 اتاقهاي خواب قابل دسترس بيماران بايد در انطباق با شرايط زير باشند:  -2

درجه صندلي چرخدار را كه دايره اي است  121خواب بايد فضاي آزاد مورد لزوم براي چرخيدن  هر اتاق –الف 

 سانتيمتر، داشته باشد.  151به قطره 

سانتيمتر بين  111سانتيمتر در دو طرف تختخواب و  91هر اتاق يك نفره بايد حداقل يك فضاي آزاد برابر  -ب

 پاي تختخواب تا ديوارها داشته باشد. 

 ر هر اتاق دو يا چند تختخوابه بايد فضاهاي آزاد به اندازه زير تأمين گردد: د-ج

 سانتيمتر( حد فاصل پايين تختخواب با ديوار مقابل. 171سانتيمتر )ترجيحًا  111حداقل  -1

 سانتيمتر حد فاصل لبه كناري تختخواب با ديوار مجاور.  91حداقل  -2

 سانتيمتر بين دو تختخواب. 121حداقل  -7

 است براي هر اتاق بستري و يا خواب يك سرويس بهداشتي قابل دسترس پيش بيني شود.  لازم -د

 مرکز تجاري

ارتفاع داشته و براي خريد و فروش اشياء و  سانتيمتر ۰۱بيشتر از  هاي مراجعاندر محلي كه پيشخوان -1

پيشخوان اصلي خوان اضافي با يك بخش از يك پيش، اندبيني شدهمردم پيش اجناس به پخشهمچنين 

 سانتيمتر بالاتر از كف تمام شده در نظر گرفته شود.  ۰۱تا  ۷۱ارتفاع بين  كثرابايد با حد
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 ۰۱بايد  بيني شود. حداقل عرض اين مسيرفروشگاهها حداقل يك مسير پرداخت قابل دسترس پيش در -2

 .سانتيمتر بيشتر باشد ۰۱ سانتيمتر بوده و ارتفاع پيشخوان مجاور از كف تمام شده نبايد در طول مسير از

 کتابخانه

كليه فضاهاي عمومي كتابخانه از جمله عناصر وابسته مانند توالت ها، تلفن ها و پاركينگ ها بايد قابل  -1

 دسترس باشند. 

درصد يا حداقل يكي از هر عنصر نيمكت ثابت، ميزها يا محلهاي مطالعه و همچنين فضاي آزاد  5حداقل  -2

 ترس باشند. بين ميزها بايد قابل دس

سانتيمتر باشد.  91حداقل فضاي آزاد مسير در محل برگه دان، قفسه مجلات، يا قفسه كتابهاي مرجع بايد  -3

سانتيمتر از  135تا  15سانتيمتر،  و از پهلو بايد بين  121تا  41ارتفاع قابل دسترس از روبه رو بايد بين 

 كف تمام شده باشد. 

 سانتيمتر باشد. 91بايد حداقل عرض آزاد مسير بين رديفها  -4

در كتابخانه هايي كه حجم زياد كتابها اجاره تقسيم آنها را در قفسه هايي با مشخصات فوق نمي دهد،  -5

 استفاده از قفسه هايي با ارتفاع بيشتر براي نگهداري كتاب مجاز است. 

 ساختمانهاي مسكوني

عمده ترين هدف از ارائه ضوابط طراحي مسكن، به وجود آوردن شرايط استقلال فردي معلول در محيط مسكوني  -1

و ايجاد زمينه براي قرار دادن معلول در كنار خانواده به عنوان يك عضو فعال از طريق به كار گرفتن تمهيدات 

 معماري است. 

ني بايد قابل استفاده براي افراد معلول طراحي شده باشد. واحدهاي مسكو %5در مجتمع هاي مسكوني حداقل  -2

واحد مسكوني دارند، حداقل  21همچنين در مجتمع هاي مسكوني ساخته شده  با اعتبارات كامل دولتي كه كمتر از 

 يك واحد قابل دسترس براي افراد معلول باشد. 

، داراي آسانسور باشد، آسانسور و فضاهاي در ساختمانهاي مسكوني كه بر طبق ضوابط شهرداري محل مي بايد -3

 عمومي بنا بايد قابل دسترس براي افراد معلول باشد. 

واحد  11و بيش از  11و با تعداد  2در ساختمانهاي مسكوني كه در ارتفاع كمتر از ارتفاع مندرج در بند  -4

 معلول باشد. مسكوني ساخته مي شوند، بايد حداقل سطح همكف در مشاع، قابل دسترسي افراد 

 

 

 

 



34

 

 اساس طرح جامع -6

كاه توساط شاوراي عاالي شهرساازي و معمااري اياران در ماورخ  "تشخيص اساس طارح جاامع شاهر"دستورالعمل

كليات محتواي نظري طارح جاامع "به تصويب رسيده، داراي دو بخش مجزا است. بخش اول تحت عنوان 27/12/17

هاي كلاان كشاوري در ساطوح طرح دارد كه از طرحها و برناماه اشاره به ضروريات، اولويت ها و سياستهاي "سرزمين

گردد و  بخش دوم، به محتواي اصلي يا موارد اساساي طارح جاامع شاهر در قالاب اي منتج ميمختلف ملي و منطقه

 مصاديق و عناوين مختلف مي پردازد.

و سياستهاي گوناگوني اسات كاه بخش اول دستورالعمل مذكور، درواقع خواهان تشريح و توضيح ضروريات، راهبردها 

لحااظ سااختاري، از اهميات  در تدوين و تهيه اهداف و سياستهاي اصلي طرح جامع شهر، از آنها استفاده شاده و باه

بالايي برخوردار هستند. مجموعه ضروريات و راهبردهاي مذكور به طور مشخص، محصول مجموعه پيشانهادات طارح 

ر سطوح مختلف ملي، منطقاه اي و محلاي اسات كاه مادنظر قارار دادن آنهاا ها و سياست گذاريهاي كلان كشوري د

تاوان انكاار كنندگان طرحهاي توسعه و عمران)جامع( شهرها ضروري و به نوعي اجباري است هرچند نميتوسط تهيه

خااب و اي در چگاونگي انتكننادههاي خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هر شهر تأثير زياد و تعيينكرد كه ويژگي

 هاي اصلي طرح جامع آن دارد.تدوين نوع اهداف و سياست

هاي كشاور نامهبا اين توصيف، در تدوين و تهيه طرح جامع شهر دامنه، علاوه بر رعايت تمامي قوانين، مصوبات و آئين

اجتمااعي،  در حوزه شهرسازي، راهبردها و پيشنهادات طرح هاي فرادست مدنظر بوده و از تلفيق آنها باا سااختارهاي

 اقتصادي و كالبدي شهر، طرح توسعه و عمران آن تدوين و ارائه شده است.

شامرد. هاي جامع شاهري را برميبخش دوم دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر صراحتاً موارد اساسي طرح

ين ماورد خااص استنباط كارشناسان امور شهري از اين موارد متفاوت مي باشد. برخي معتقدند ماوارد اساساي چناد

همچون جمعيت، محدوده شهر، ساختار اصلي معابر و نظاير آن بوده و اين ماوارد، بادون اساتثنا در هار طارح جاامع 

شهري، يكسان و ايجاد تغيير در آنها مستلزم طرح موضوع در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران است. برخاي نياز 

ي مذكور در واقع مصاديقي بيش نيساتند كاه اساساي ياا غيراساساي بر خلاف نظر مذكور اعتقاد دارند كه موارد اساس

بودن آنها در هر طرح جامعي متفاوت مي باشد. به عبارت ديگر، يك مورد همچون تراكم سااختماني در طارح جاامع 

تواند اساسي باشد ولي در طرح شهر ديگري، اساسي قلمداد نشود و در كميسيون ماده پنج قابال طارح و يك شهر مي

 شود. ويب باشد. در واقع با اين نگاه، اساسي بودن به عنوان صفت واژه تغيير و نه واژه مورد يا موارد تلقي ميتص

رباط در زميناه هااي مداخلاه مراجاع قاانوني ذيهدف از تدوين اساس طرح جامع شهر، مشخص كردن دقياق حوزه

ط در چاارچوب ماوارد غيراساساي بتواناد باه باشد. به نحوي كه كميسيون مااده پانج فقاها ميتصويب اينگونه طرح

 انجامتغييرات در طرح تفصيلي بپردازد و تغيير موارد اساسي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري صورت گيرد.
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گزارش حاضر نيز با اعتقاد به اينكه موارد اساسي در تمامي طرحهاي جامع شهري يكساان و همساان نيسات تادوين 

علاوه بر موارد اساسي ذكرشده در دستورالعمل تشخيص اساس طارح جاامع شاهر )مصاوب  شده است. از اين ديدگاه،

شوراي عالي شهرسازي و معماري(، موارد اساسي ديگري نيز وجود دارند كه تشخيص آنها مستلزم شاناخت اهاداف و 

 سياستهاي طرح جامع هر شهر مي باشد.

يجاد تغييرات مشخص ذيال در طارح توساعه و عمران)جاامع( با درنظرگرفتن تمامي موارد مذكور، از نظر اين مشاور ا

گردد و انجام اينگونه تغييرات صرفاً از اختيارات شورايعالي شهرسازي و شهر دامنه به عنوان موارد اساسي محسوب مي

 آيد:معماري ايران و يا مراجع قانوني تفويض اختيار شده از سوي شوراي مزبور به حساب مي

 شبكه معابر استخوان بندي -0-6

تغيير در استخوانبندي شبكه معابر پيشنهادي طرح جامع شهر از بعد عملكارد آنهاا مانناد تغييار عملكارد كنارگاذر، 

 شرياني درجه دو فرعي)معابري كه واحدهاي خدماتي مقياس شهري برآنها استوار شده است( و نظاير آن. 

 کاربريهاي عمده شهري -2-6

اي آنهاا در مي كاربريهااي مقيااس شاهري باا در نظرگارفتن سارانه و نقاش توساعهدر طرح جامع شهر دامناه، تماا

اند. به طور  كلي، تغيير نوع كاربري و موقعيت آنها جزو تغييرات اساساي محساوب هاي مشخص جانمايي شدهقسمت

 گردد.مي

 محدوده و حريم شهر -3-6

محدوده و حريم شهر براساس عوامل مختلفي تعيين شده و از عناصر اصلي طرح جامع شهري باه حسااب ماي آيناد، 

 گردد.  بدين ترتيب هرگونه تغيير در آن ها )در قالب كاهش يا افزايش( جزو تغييرات اساسي محسوب مي

 محيط زيست -4-6

مامي قوانين و مقررات زيست محيطاي مارتبط باا ايجااد و در تهيه و تدوين طرح توسعه و عمران)جامع( شهر، غالباً ت

توسعه فعاليت و سكونت در گستره شهر رعايت گرديده است. موقعيت شهر در منطقه و طبيعات پيراماون آن ايجااب 

تواناد نمايد كه در تمامي امور عمراني به مسائل زيست محيطي توجه اساسي گردد، چاه اينكاه عادول از آنهاا ميمي

نهايت زيانباري به وجود آورد كه امكان بر طرف كردن آنها در اغلب مواقع وجود ندارد. بدين ترتيب، پيشنهاد نتايج بي

گردد كه قبل از هرگونه عمليات عمراني و ساخت و ساز در محدوده شهر حريم آن، اصول مسالم حفاظات محايط مي

كه مغاير قوانين و مقررات سازمان حفاظت محايط زيست رعايت گردد. بر اين اساس، ايجاد هرگونه كاربري يا فعاليت 

 آيد.زيست باشد جزو تغييرات اساسي به حساب مي

 انواع کاربري و سرانه هاي پيشنهادي -5-6

در طرح توسعه و عمران )جامع( شهر دامنه، بر پايه جمعيت برآورد شده و امكانات توسعه كالبدي شهر، انواع كاربريهاا 

است كه تدقيق آنها به هنگام تهيه طرح تفصيلي صورت خواهاد گرفات. تغييار در مجموعاه و سرانه آنها تعيين شده 
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باشد. همچنين تغيير در ميازان سارانه مند كاربريهاي شهري و ساختار مدون سرانه آنها جزو تغييرات اساسي مينظام

گاردد. در واقاع، وب مياي نياز جازو تغييارات اساساي محساها به ويژه سرانه هاي مسكوني و خدماتي مقياس محله

تغييرات اساسي در اين حوزه عبارت است از به هم زدن ارتباط ساختاري بين تعداد جمعيت، نوع و ماهيات كاربريهاا 

در قالب نظام تقسيمات كالبدي؛ چراكه تغييرات بي حد وحصر در هريك از آنها باعث خواهد شد كه كل نظاام توزياع 

يشنهادي و محدوده شهر درهم ريزد. با توجه به موارد فوق، تغييار مكااني صارفاً جمعيت و كاربريها در بستر محلات پ

هاي مربوط جزو تغييارات اساساي محساوب اي و ناحيه اي منوط به عدم تغيير در سرانهعناصر خدماتي مقياس محله

 شود.نمي

 ضوابط و مقررات اجرايي -6-6

ر دامنه با توجه به اهداف و سياستهاي طارح و بار اسااس مجموعه ضوابط و مقررات اجرايي طرح توسعه و عمران شه

هرچه بهتر و بيشتر اجرايي كردن مجموع پيشنهادات مربوط تدوين شده و تمامي اجازاء آن از ياك ساو و چاارچوب 

كلي آن از سوي ديگر، با ساختار اصلي طرح توسعه وعماران شاهر همااهنگي و انساجام زياادي دارد. برخاي از اجازا 

تري برخوردارند كه ايجاد هرگونه تغيير در آن مساتلزم باازنگري ط و مقررات از اهميت و جايگاه اساسيمجموعه ضواب

هاا، حاداكثر تاراكم اساسي و تغييرات زياد در ساير بخشها مي باشد. اين عناصر و اجزا عبارتند از حاد نصااب تفكيك

 ال در هر يك از مناطق تراكمي مسكوني.ساختماني مجاز، حداكثر تعداد طبقات مجاز و حداكثر ضريب سطح اشغ
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فاضـلاب، بـرق و ، آب ليـاز قب) يسات شهرينه تأسيشهر در زم يآت يازهاين ينيش بيپ -00-2-5

  (تلفن

 : شده اند ينيش بير پيبه شرح ز يسات شهرينه تاسيشهر در زم يآت يازهاين

 آب 

ن شابكه فرساوده ياساال باوده و ا 71ش از يب دامنه در حدود يآب شهر يهمانطور كه اشاره شد، قدمت شبكه لوله كش

 گردد. يشهر محسوب م يآت يازهايض آن از جمله نياست، لذا مرمت و تعو

ناه مناابع آب يشاهر در زم يآتا يازهااين نيره آب جهات تاامياحلقه چاه و احداث مخزن ذخ كينظر به حفر  يياز سو

ممكان اسات ، تاا حادود اساتاندارد ين در صورت كاهش مصرف خانگيهمچن. تا افق طرح وجود نخواهد داشت يكمبود

 ن آب پاسخگو باشد.يتام يمنابع فعل

 برق

شاهر خواهاد  يآتا يازهايز از نين شبكه ني، اصلاح و بهبود ادامنهع برق شهر يشبكه توز يو فرسودگبا توجه به افت فشار 

موجاود در ساطح  يشابكه هاا ينه ساازيبه. ضرورت دارد يشنهاديد پيجد يتوسعه ها ين برق برايبود علاوه بر آن تام

 ياداره برق در سطح شهر م يمطالعه و اجرا در دست ياز برنامه ها يمردم يانه و درخواستهايشهر با توجه به بودجه سال

 باشد.

 گاز

از ساكنان تا افق طارح خواهاد باود، از ين يپاسخگو يسات  گاز دچار كمبود نبوده و شبكه فعليشهر به لحاظ پوشش تأس

   .  د ضرورت دارديجد يبه توسعه ها يگازرسان ييسو

 مخابرات

ضارورت خواهاد  يشانهاديد پيجد يتوسعه ها ين آنها برايو تام ن خدمات بهره مند بودهيدر حال حاضر شهر دامنه از ا

 داشت.

 فاضلاب

ه خاناه يگردد فاضلاب شهر دامنه در تصاف يشنهاد مين پيهمچناست،  يضرور دامنهشهر  يه طرح جامع فاضلاب برايته

ن شاهر در ساال ياشهر داران در طرح جاامع ا يشده برا ينيش بيت پيفاضلاب شهر داران دفع گردد كه با توجه به جمع

 از دو شهر خواهد بود.ين يپاسخگو، 1792ت شهر دامنه در سال يو جمع 1793
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ستم يشتارگاه، غسالخانه، گورستان، سک) يزات شهريجاد توسعه و تجهينحوه ا ينيش بيپ -02-2-5

 ره(يو غ يدفع زباله، آتش نشان

 : شنهاد شده استير پيبه شرح ز يزات شهريا توسعه تجهيجاد و يا

 يو باربر يمسافربر يانه هايپا

ن شهر احداث ينكبه عبور و مرور و تردد سا ياست و جهت انتظام ده يانه مسافربريدر حال حاضر شهر دامنه فاقد پا

 گردد. يشنهاد ميشهر پ يه شمال شرقيال يدر منته يانه مسافربريپا

 يآتش نشان

، مترمربع وجود دارد 1271در خارج محدوده شهر به مساحت  يستگاه آتش نشانيك ايبر اساس استعلامات انجام شده 

  . نه وجود نخواهد داشتين زميدر ا يب تا سال افق طرح كمبودين ترتيبد

 و دفن زباله يستم جمع آوريس

داران در دره سن آب قرار  -اشن يسه راه يمتر 7211دفن زباله به صورت مشترك با شهر داران در  يشنهاديمكان پ

 . دارد

 شتارگاه ك يمبودهاكبرآورد 

داران و  يها يقفر به صورت مشترك توسط شهردار يرگذر روستايك واحد كشتارگاه در محل زيبا توجه به احداث 

 نه وجود نخواهد داشت.ين زميدر ا يدامنه كمبود

 گورستان و غسالخانه يمبودهاكبرآورد 

جهت  يدسترس يارهايبه مع با توجه. شود يم يابيمكان آن نامناسب ارز قرار گرفته و آنگورستان موجود شهر در مركز 

 شنهاد شده است.يپ شرق يمتر 311د گورستان شهر در فاصله يره، محل جديغالب و غ باد

 نيپمپ بنز يمبودهاكبرآورد 

ن يدر ا يكمبود، ياز موجود و آتيلذا با توجه به ن ؛باشد يع سوخت ميگاه توزيجا كي يدامنه دارادر حال حاضر شهر 

 نه وجود ندارد.يزم

 وه و تره باريدان ميم يمبودهاكبرآورد 

در  ين كاربريشهر جهت احداث ا يدر لبه غرب ييشود فضا يشنهاد ميباشد و پ يوه و تره بار ميدان ميفاقد م دامنهشهر 

 نظر گرفته شود.
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ك وضع يفوق، به تفك يمربوط به طرحها و نقشه ها ي، جداول و نمودارهايهيگزارش توج -03-2-5

  يشنهاديموجود و پ

م شاده يتقسا يو غربا يسوم )مصوب( كه در آن شهر به دو محله شرق يشنهاديپ يطرح جامع شهر دامنه بر اساس الگو

 ياماام كاه ورودادگار يبلوار  يدر شمال و جنوب شهر، در ابتدا و انتها يخدمات ين طرح پهنه هايشكل گرفته است. در ا

ف شده است. يشهر تعر ين بلوار به عنوان محور تجاريه اين اساس حاشيشنهاد شده است. بر ايباشد، پ يز ميشهر ن ياصل

 يبه پهنة خدمات يل دسترسيكنند كه علاوه بر تسه يف مينگ محدودة شهر را تعريشهر دو ر يو غرب يدر دو جبهه شرق

 يبه مزارع كه در وضع موجاود از داخال شاهر عباور ما يدسترس يعبور ينهايماش ير حركتيشهر به عنوان مس يجنوب

 باشد.  يم آن ميو اعمال حرسبز يل به عنوان فضايه مسيشنهاد حاشيپ،طرح يهايژگيگر وياز دد.نينما يكنند عمل م

 يآن به معابر اصال يكيآن در شهر از جمله نزد يريت قرارگيو موقع يت هر كاربرياهم يشنهاديپ يهايكاربر ييدر جانما

 يانه حمال و نقال، آموزشاي، پايسبز، ادار يفضا يهايشهر كاربر يه محور ورودين اساس در حاشيمدنظر بوده است؛ بر ا

 يو در كناار پاارك جنگلا يز در محال وروديان ييرايپذ يجهانگرد يشده اند.كاربر يينگ و هنرستان جانماير، پاركيسا

ه توساط هلاال احمار يان ناحياا ينهاايشهر و با توجه باه تملاك زم يغرب يوروده يشنهاد شده است. در حاشيموجود پ

 ينهاايشنهاد شده اسات. در جناوب شاهر و زميسبز پ يو فضا يانتظام يو در جنوب آن كاربر يدرمان يبهداشت يكاربر

شنهاد شده اسات. در يباشد به عنوان پارك پ ياز آن در وضع موجود پارك م يج كه بخشيادگار امام و بلوار بسين بلوار يب

)دانشگاه( و در جناوب آن  يبه عنوان لكه آموزش عال يكاربر يشده به دانشگاه علم يواگذار ينهايپارك زم يقسمت غرب

پاارك و در ضالع  يدر ضالع جناوب شارق يفرهنگا يشنهاديپ يشنهاد شده است. كاربريپ يهنرستان و مصل يهايكاربر

پيشتر نيز گفته شد كه مراحل مختلف توسعه آتي شاهر دامناه در شنهاد شده است. يپ يره خدماتيذخ يآن كاربر يشرق

 دو مرحله به شرح زير تعيين گرديده است:

مرحله اول: توسعه در اراضي باير درون و محدوده بلافصل بافت باا توجاه باه ضاورت جلاوگيري از گساترش باي روياه و 

لزوم ايجاد بافات متاوازن و مسانجم از دلايال ايان امار ماي باشاد . نامتوازن شهر؛ وجود اراضي باير در داخل محدوده و 

 همچنين پايين بودن هزينه خدمات رساني در اين محدوده در اولويت دار بودن توسعه در اين مرحله موثر بوده است.

. ردگيا در اين مرحله توسعه به صورت پيوسته با بافت فعلي صورت مي، : توسعه در جنوب شرق و شمال غربمرحله دوم

نيز با توجه به شرايطي .تراكم ساختماني شهر ي بافت پيوسته و منسجم خواهد بودپيشنهادي دارا شهر در طرحدر نهايت 

نظير ارزش اقتصادي زمين و ساختمان، شرايط فرهنگي و قابليتهاي شهر ارائه شده است.بر اين اساس تاراكم كال شاهر ، 

درصاد( باا تاامين ضاوابط مربوطاه  241درصد و  121و تراكم هاي بيشتر )درصد( در نظر گرفته شده  121تراكم پايه )

با توجه به عدم نياز به گسترش حريم، حريم پيشنهادي مطابق با حريم مصوب قبلي منظور شده و امكان پذير خواهد بود.

 محدوده شهر نيز بر پايه نياز به گسترش آتي كه مورد برآورد قرار گرفت، توسعه يافته است. 

 شبكه ارتباطي نيز با توجه به ضوابط و در راستاي بهبود وضع موجود مورد طراحي قرار گرفته است.
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استفاده از اسـتعدادها و امكانـات  ينه چگونگيدر زم، يکل يشنهادها و توسعه هايارائه پ -04-2-5

طرح توسـعه و  يها ينيش بيشتر پيل و تحقق هر چه بيبه منظور تكم، شهر يرشد و توسعه اقتصاد

 عمران شهر

 

 رند: يت ها و امكانات رشد و توسعه شهر دامنه به شرح زيقابل

 داران -ه محور اصفهانيمساعد شهر و استقرار آن در حاش يت ارتباطيموقع -

 فاصله اندك تا مركز استان )شهر اصفهان( -

 از منابع آب و خاك يبرخوردار -

 ت شهريرشد جمع -

 ... و -

 شوند:  ياز امكانات رشد و توسعه شهر ارائه م يرير جهت بهره گيز يشنهادات كليالذكر پبا توجه به موارد فوق 

 انه حمل كالا و مسافريق احداث پاياز طر يت ارتباطياز موقع يريبهره گ -

 در محدوده شهر ياز منابع آب و خاك و رونق كشاورز يل با توجه به برخورداريل و تكميع تبدياحداث صنا -

ه ياز سارما يرياشاهر و بهاره گ ياز مهاجرفرسات يريت سااكن جهات جلاوگياخدمات به جمع ارائه امكانات و -

 موجود ياجتماع
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 : توسعه و عمران شهر ية برنامه هايته -3-5

 ر بخشها يو سا يدولت يسازمانها، يمربوط به  شهردار، ان مدت شهريم يبرنامه عمران -0-3-5

ساله دوم طرح توسعه و عمران شهر به مرحله اجرا  است كه در پنج ييو برنامه هاان مدت شامل طرحها يم يبرنامه ها

 درخواهد آمد.

 ينه هاياز موارد هز يداشته و در برخ يت كمتريشهر اولو يعمران ير طرحها و برنامه هاين برنامه ها نسبت به سايا

 . باشد يشتر مياحداث آنها ب

 ك ادارات و سازمان مسئوليبه تفك يشنهاديان مدت پيم يعمران ي: طرحها و برنامه ها( 092شماره ) جدول

 اجرا نظارت نهاد مسئول کاربري

 شهرداري تفكيك قطعات مسكوني
مسكن و 

 شهرسازي
 شهرداري

 شهرداري تفكيك قطعات تجاري
مسكن و 

 شهرسازي
 شهرداري

 فرهنگ و ارشاد اسلامي فرهنگي

 

فرهنگ و 

ارشاد 

 اسلامي

 آموزشي

 آموزش و پرورش اي و هنرستان فني و حرفه
آموزش و 

 پرورش

آموزش و 

 پرورش

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عالي

وزارت علوم، 

تحقيقات و 

 فناوري

  

 به صورت موردي و بنا بر نياز ادارات اداري
مسكن و 

 شهرسازي

مسكن و 

 شهرسازي

 تأسيسات 
آب و فاضلاب، برق، گاز و 

 مخابرات

برق، گاز، و مخابرات، بر حسب  ادارات آب و فاضلاب،

 نياز

ادارات 

 مرتبط

ادارات 

 مرتبط

 تجهيزات

 شهرداري شهرداري شهرداري كشتارگاه

 شهرداري شهرداري شهرداري گورستان

 شهرداري شهرداري شهرداري ترمينال

 بهداشت و درمان درماني
بهداشت و 

 درمان

بهداشت و 

 درمان

   شهرداري شهرداري تفكيك واحدهاي كارگاهي

 بخش خصوصي جهانگردي و پذيرايي

اداره ميراث 

فرهنگي و 

گردشگري 

   استان  

فضاي 

 سبز

 فضاي سبز عمومي

 شهرداري

 شهرداري شهرداري

 شهرداري شهرداري پارك و پارك جنگلي

 شهرداري شهرداري شهرداري معابر

 مطالعات مشاور: مأخذ             
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و عمـران  يبا توجه به مفـاد قـانون نوسـاز، (يساله شهردار 5مدت ) وتاهک يبرنامه عمران -2-3-5

 ن آن يگزين جايا قواني، يشهر

ن برنامه ها از يا ياجرا. هستند كه در پنجساله اول به مرحله اجرا در خواهند آمد ييبرنامه ها، كوتاه مدت يبرنامه ها

 يكوتاه مدت شهردار يبرنامه ها. ت قرار دارنديشهر در اولو ير برنامه هايبرخوردار بوده و نسبت به سا ييت بالاياهم

 : باشد ير ميشود كه به شرح جدول ز يم يزات مختلفيسات و تجهيامكانات و خدمات و تاس

 دامنه يشهردار يشنهاديکوتاه مدت پ يعمران يطرحها و برنامه ها: (093شماره ) جدول

 اجرا نظارت نهاد مسئول کاربري

 شهرداري مسكونيتفكيك قطعات 
مسكن و 

 شهرسازي
 شهرداري

 شهرداري تفكيك قطعات تجاري
مسكن و 

 شهرسازي
 شهرداري

 تجهيزات

 شهرداري شهرداري شهرداري كشتارگاه

 شهرداري شهرداري شهرداري گورستان

 شهرداري شهرداري شهرداري ترمينال

   شهرداري شهرداري تفكيك واحدهاي كارگاهي

فضاي 

 سبز

 سبز عموميفضاي 

 شهرداري

 شهرداري شهرداري

 شهرداري شهرداري پارك و پارك جنگلي

 شهرداري شهرداري شهرداري معابر

 مطالعات مشاور: مأخذ                
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مؤثر در عمران  ير سازمانهايمربوط به سا، شده كيكساله( تف5وتاه مدت )ک يبرنامه عمران -3-3-5

 رهيو غ يبهدار، مانند آموزش و پرورش، شهر

فرهنگ و ارشاد ، ادارات آموزش و پرورش يموثر در عمران شهر شامل برنامه ها ير سازمانهايكوتاه مدت سا يبرنامه ها

 : ر هستندين برنامه ها به شرح جدول زيا. شود يره ميبهداشت و درمان و غ، ياسلام

 موثر در عمران شهر ير سازمان هايکوتاه مدت سا يعمران يطرحها و برنامه ها: ( 094شماره ) جدول

 اجرا نظارت اولويت نهاد مسئول کاربري

 پنج ساله اول فرهنگ و ارشاد اسلامي فرهنگي

 

فرهنگ و ارشاد 

 اسلامي

 آموزشي

 پنج ساله اول دوم آموزش و پرورش فني و حرفه اي و هنرستان
آموزش و 

 پرورش

آموزش و 

 پرورش

 پنج ساله اول دوم علوم، تحقيقات و فناوريوزارت  عالي

وزارت علوم، 

تحقيقات و 

 فناوري

  

 ادارات مرتبط ادارات مرتبط پنج ساله دوم به صورت موردي ساير

 پنج ساله دوم سازمان حج و اوقاف و بخش خصوصي مصلي مذهبي
سازمان حج و 

 اوقاف

سازمان حج و 

 اوقاف

 پنج ساله اول و دوم ادارات به صورت موردي و بنا بر نياز اداري
مسكن و 

 شهرسازي

مسكن و 

 شهرسازي

 پنج ساله دوم نيروي انتظامي انتظامي
مسكن و 

 شهرسازي

مسكن و 

 شهرسازي

 مرتبط ادارات ادارات مرتبط پنج ساله اول و دوم ادارات آب و فاضلاب، برق، گاز، و مخابرات، بر حسب نياز آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات تأسيسات 

 پنج ساله اول  بهداشت و درمان درماني
بهداشت و 

 درمان

بهداشت و 

 درمان

 پنج ساله اول بخش خصوصي جهانگردي و پذيرايي

اداره ميراث 

فرهنگي و 

گردشگري 

   استان  

 تربيت بدني تربيت بدني پنج ساله دوم تربيت بدني ورزشي

 مطالعات مشاور: مأخذ 
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ش يتهـا پـياولو، برنامه هـا يمربوط به زمانبند يها نمودارها و جدول، يهيتوج يگزارشها -4-3-5

مـورد  يانسان يروين سازمان و نيو همچن يياجرا يم آنها در بخشها و دوره هاياعتبارات و تقس ينيب

 و برنامه ها  يطرحها ياجرا يبرا، ازين
 يياجرا يم آنها در بخش ها و دوره هاياعتبارات و تقس ينيش بيپ، ت هاياولو، برنامه ها يزمانبند -الف

 ياجرا يبر حسب برنامه زمان بند يو عموم يدولت يمختلف بخش ها يها يتملك و احداث كاربر ينه هايبرآورد هز

 باشد:  ير ميطرحها به شرح ز
 طرح توسعه و عمران شهر دامنه يعمران ينه هاي(:  برآورد هز095جدول شماره )

 عنوان

ن يزان زميم

از در يمورد ن

پنج ساله اول 

 )متر مربع(

ن يزان زميم

از در يمورد ن

 پنج ساله دوم

 يزان بنايم

از در يمورد ن

 پنج ساله اول 

 يزان بنايم

از در يمورد ن

 پنج ساله دوم 

نه تملك بر يهز

مت يق يمبنا

 روز

نه احداث يهز

در پنج ساله 

 اول 

نه احداث يهز

در پنج ساله 

 دوم

 نهيمجموع هز

 يعمران يها

 ال(يون ريلي)م
)  (متر مربع) (متر مربع) (متر مربع)  اليون ريليم ) ( اليون ريليم ) 

 ( ون يليم

الير ) 

و  يآموزش

 يفرهنگ
18492 28365 22190 34038 39828.45 37723.68 68076 145628 

خدمات 

 يعموم
78222 45185 93866 54222 104895.95 159572.88 108444 372913 

 - - - 249586.35 - - 86416 207215 سبز يفضا

سات يتاس

 زاتيو تجه
5469 6872 1093.8 1374.4 10489.85 1859.46 2749 15098 

شبكه 

 معابر
430902 127005 430902 127005 474220.95 732533.4 254010 1460764 

 1994403.42 433278.8 931689.42 879021.55 216639 548053 293843 740300 مجموع

 ماخذ: مطالعات مشاور

 

 يآت يطرحها و برنامه ها ياجرا يانسان يرويب( سازمان و ن

طرح توسعه و عمران  يطرحها و برنامه ها ياجرا ي( براي)شهردار ياز بخش عموميمورد ن يانسان يروين قسمت نيدر ا

 . گردد يشنهاد ميشهر پ

 يطرحها يره جهت اجراين دايل و در ايتشك يره شهرسازيلازم است كه دا دامنه يشهرداربا توجه به پرسنل موجود،در 

 : به كار گردندر مشغول يت توسعه مطلوب شهر كاركنان زيو هدا يشهرساز

 سال سابقه كار  7با حداقل  يو منطقه ا يشهر يزيسانس برنامه ريك كارشناس فوق لي 

 سال سابقه كار 7با حداقل  يشهر يا طراحيو  يسانس معماريك كارشناس فوق لي 

 سال سابقه كار(  2با حداقل  يپلم شهرسازي)فوق د ين شهرسازينفر تكنس دو 

 


