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  مقدمه 
هاي اجرائی، بخصوص براي دستگاه) هادي، جامع و تفصیلی( هاي توسعه شهري ت طرحترین قسم کاربردي

ها  که جهت تحکیم خطوط اجرائی و قوت بخشیدن به امکانات عملی طرح؛ ضوابط و مقررات شهرسازي است
  . طلبد میرا وافر  یمساعدت

که تعاریف مشخصی از  کندپیدا تواند بصورت منضبـط توسعه  یابنده زمانی می شهر بعنوان عنصر زنده و رشد
ها و امکانات استفاده از اراضی و چگونگی ساخت و سازها را با معیارهاي هماهنگ براي شهروندان ایجاد کاربري

 شهر راکه آن یک مجموعه معماري  ازو تنها در این راستا می توان از یک واحد ساختمانی بعنوان یک سلول  کند
ه گونه فعالیت عمرانی را ب هر ،در این رهگذر و باالخره دادتعمیم به آن اریف را تعیاد کرد و تمام  می نامیم

هاي گیرد، مجموعه فعالیت  آنچه که در تدوین ضوابط و مقررات مالك عمل قرار می. نظمی هماهنگ کشانید
جاد شده هماهنگ شده آینده از یک سو و تنظیم و پاالیش فعالیتهاي گذشته و بهبود بخشیدن به فضاهاي ای

همانجا که انسان با معماري و فضاهاي ملموس و عاري از هرگونه . هماهنگ بعنوان محیط سالم شهري است
  . هاي کهن کشورمان پیدا می نمایدگاهمطلوب خویش را همچون سکونت درگیري و ناهنجاریها،آسایش

ان و شهرسازي در یک ضوابط و مقررات مربوط به ساختم شدهاي که پیش روست سعی  در تدوین مجموعه
  . توسعه آینده و تصحیح ساخت و سازهاي گذشته تعریف مشترك یابند رابطه تحت عنوان

مربوط به مقررات ملی ساختمان مدنظر قرار گرفته ) الزامات عمومی ساختمان(دراین نوشتار مبحث چهارم 
ب مذکور، مالك عمل شهرداري است ولی قابل تأکید است که در صورت مغایرت بندهایی از این نوشته با کتا

 .مباحث مربوط به الزامات عمومی ساختمان خواهد بود
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  تعاریف  -1
ها و اصطالحاتی که در متن مجموعه مقررات و ضوابط اجرائی بکار رفته و از لحاظ  در این بخش کلیه واژه 

المقدور سعی بر  ی شوند و حتیگان داراي معناي خاص و دقیقی است، تعریف م تعیین تکلیف براي استفاده کنند
  . ها و اصطالحات رایج بین مردم استفاده گردد آن گردیده که از همان واژه

  
  تعاریف محدوده ها -1-1

   شهرمحدوده 
محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح 

شهرداري ها عالوه بر . ات شهرسازي در آن الزم االجرا استمذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقرر
اجراي طرح هاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهري و تاسیسات زیربنایی در 
چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط 

  .داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند به توسعه و عمران در
  حریم شهر

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

ون شهر ها و با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي، به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موز
باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم تنها در چارچوب و مقررات 

  .مصوب طرح جامع امکان پذیر خواهد بود
اخل حریم شهر نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در د

که در هر حال از محدوده و حریم شهر (مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثناي شهرك هاي صنعتی 
هرگونه ساخت و ساز غیر . به عهده شهرداري مربوطه می باشد) ها و قانون شهرداري ها مستثنی می باشند

  .خواهد شد مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار
   حریم  زیست محیطی

در . گیردکیلومتر به صورت نواري در بیرون محدوده شهرها قرار می 5تا  2اي است که به فاصله منطقه
بر پایه تعاریف . (کیلومتر خواهد بود 2نفر کمتر از  70000کیلومتر و از  3نفر در  200000مورد شهرهاي تا 

وده ضوابط مربوط به استقرار صنایع و مراکز خدماتی سازمان در این محد. )سازمان حفاظت محیط زیست
  .حفاظت محیط زیست ، الزم االجرا است

 محدوده بافت فرسوده

  :هاي زیر باشندداراي شاخص 11/2/1385شود که بر اساس مصوبه به بافتهایی اطالق می
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  .اي استد سیستم سازهدرصد بناهاي آن ناپایدار و فاق 50بلوکهایی که بیش از : ناپایداري ) الف 
  .متر مربع دارند 200درصد قطعات آن مساحت کمتر از  50بلوکهایی که بیش از : ریزدانگی ) ب 
  .متر دارند 6درصد معابر آن عرض کمتر از  50هایی که بیش از بلوك: نفوذناپذیري ) پ 

ي فوق تدقیق گردیده، قابل که با توجه به معیارها مهدیشهرمحدوده بافت فرسوده شهر مربوط به  در نقشه 
  .باشدمشاهده می

 
  تعاریف کاربري ها -1-2

  نوع فعالیت و بهره وري از ساختمان و یا زمین به صورت موقت یا دائم :کاربري یا نحوه استفاده 
  .به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود: مسکونی 

هاي آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره به اراضی که جهت فعالیت : آموزش تحقیقات و فناوري 
 .اختصاص داده می شود گفته می شود) تحصیالت متوسطه(تحصیالت رسمی و عمومی 

هاي هاي آموزشی رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارتخانهبه اراضی اختصاص یافته براي فعالیت: آموزشی 
  .شودآموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی گفته می

شرکت هاي دولتی و   موسسات دولتی، به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارتخانه ها،: داري و انتظامی ا
  .موسسات و نهاد هاي عمومی غیر دولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می شود

که فعالیت  استفاده از زمین یا ساختمان جهت واحدهایی) : انتفاعی و غیر انتفاعی(خدماتی  –کاربري تجاري 
هاي جامع و تفصیلی، اما به لحاظ اینکه در طرح. باشدآنها به نحوي موجب عرضه کاال در قبال دریافت وجه می

تفکیک واحدهاي کوچک تولیدي خدماتی و کارگاهی از واحدهاي تجاري به صورت کامل امکان پذیر نیست، 
به این ترتیب کاربرد کلمه . اندتجاري منظور شدههاي تمام یا برخی از این قبیل واحدها نیز در گروه کاربري

تجاري به کلیه واحدهاي فروش کاال، واحدهاي خدمات شخصی و واحدهاي تولیدي و کارگاهی کوچک اطالق 
 .شودمی

 .به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته می شود:  ورزشی

هاي اجتماعی ختصاص یافته به اراضی پزشکی، درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاريبه اراضی ا:  درمانی
 .گفته می شود

 .به اراضی اختصاص یافته به فعالیت هاي فرهنگی گفته می شود:  هنري-فرهنگی

که توسط شهرداري احداث و مورد ) بوستان(به اراضی اختصاص یافته جهت پارك :  پارك و فضاي سبز
 .موم قرار می گیرد گفته می شوداستفاده ع

 .به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و مذهبی و بقاع متبرکه گفته می شود:  مذهبی
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اقامتی   –در اراضی اختصاص یافته جهت رفع برخی نیازهاي تفریحی، گردشگري، سیاحتی  :تفریحی و توریستی
 .شودنظیر هتل، مهمانسرا، مسافرخانه گفته می

به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیاز هاي عمومی شهروندان که عمدتا در وظایف :  تجهیزات شهري
که گورستان، کشتارگاه، محل دفع زباله، مراکز آتش نشانی و جایگاه سوخت از .شهرداري است گفته می شود

 .اندآن جمله

آب ، برق، گاز، تلفن، شبکه (بنایی شهربه اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیر:  تاسیسات شهري
 .و یا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می یابد گفته می شود....) فاضالب و 

به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمان هایی که براي انجام سفر هاي :  حمل و نقل و انبارداري
 .ی شودشهري، برون شهري و بین شهري و انبارها نیاز است گفته م

 .به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین هاي کشاورزي گفته می شود:  باغات و کشاورزي

 .به اراضی اختصاص یافته به مکان هاي تاریخی گفته می شود:  میراث تاریخی

ي ، صنایع  سبک و کارگاه ها)آالینده(، صنایع مزاحمسنگینبه اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع :  صنعتی
  . ، گفته می شود)غیر آالینده(غیر مزاحم

 
  تعاریف مربوط به ساختمان -1-3

 قطعه زمین داراي حدود مشخص و سند مالکیت رسمی: قطعه مالکیت 

 صورت مختلط تقسیم یک قطعه مالکیت به قطعات متعدد جهت استفاده یک واحد و یا به: تفکیک 

 )عکس عمل تفکیک(ک نوع کاربري استفاده جمعی از چند قطعه مالکیت جهت ی: تجمیع 

 مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت به متر مربع: مساحت قطعه زمین 

یک یا چند اتاق که در ارتباط با یکدیگر بوده و با تجهیزات و فضاهاي الزم براي سکونت دائمی  :واحد مسکونی 
  .ورودي جداگانه باشد خانوار و داراي
 اشغال شده زمین توسط ساختمان در طبقه همکف سطح: سطح اشغال 

 نسبت سطح اشغال شده زمین توسط ساختمان در طبقه همکف به کل زمین بر حسب درصد: ضریب اشغال 

عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در طبقات ساختمان در یک قطعه : سطح کل زیر بنا در طبقات 
  زمین

است از سطح کل زیر بنا در طبقات بدون محاسبه سطوح زیر عبارت ) : مفید(سطح کل زیر بناي خالص
 بناي مشاعات و زیرزمین و پیلوتی ساختمان
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مرتفع ترین خط   مرتفع ترین نقطه دست انداز بام و در صورت وجود سقف شیب دار،: ارتفاع ساختمان 
 الراس بام از سطح معبر

 معابر مشرف به قطعه مالکیتمتوسط مرتفع ترین و عمیق ترین رقوم معبر یا : سطح معبر 

 .متر باشد 20/1قسمتی از ساختمان که ارتفاع آن از سطح معبر حداکثر : زیرزمین 

قسمتی از ساختمان هم سطح گذر که به صورت فضایی شامل ستونها و بدون دیوارهاي جداکننده  :پیلوت 
 .متر باشد 40/2متر الی  20/2بوده و اختالف سقف آن از سطح معبر گذر 

متر و یا ارتفاع سقف آن از  20/1قسمتی از ساختمان که فاصله کف آن از سطح معبر حداکثر : بقه همکف ط
 .کتر باشد 20/1معبر بیش از 

 .کلیه طبقات ساختمان که روي طبقه همکف ساخته شود: طبقات فوقانی

معبر عمومی باشد کل طول آن جهت، مجاور % 80هر یک از جهات اصلی قطعه مالکیت که حداقل : بر زمین 
 ).مشرق و مغرب هستند جهات اصلی شامل شمال، جنوب،(

عبارت است از هر نوع فضایی که داراي بام متکی بر ستون یا دیوار باشد و به عنوان سرپناه یا محل :  ساختمان
  .اقامت یا به منظور حفاظت انسان ، حیوان و اشیاء در برابر عوامل جوي به کار رود

عنوان . ساختمانی است که براي سکونت یک یا چند خانوار معمولی منظور شده است:  ساختمان مسکونی
نخواهد .... و ) خوابگاه و کمپ کارگري(ساختمان مسکونی شامل هتل ، مهمانسرا و آسایشگاه و مسکن اجتماعی 

  .بود
دولت ساخته و اداره  هاي دولتی و وابسته بهعبارت است از ساختمانی که به وسیله سازمان: ساختمان دولتی 

  .شود و یا به تملک درآید و مقرر گردد که بعداً اداره شود
عبارت است از آن قسمت از سطوح بنا مانند راهروها، پلکان، آسانسور، پیلوتی، انبارهاي : مشاعات ساختمانی 

که مورد  مشترك، موتورخانه و تاسیسات مشترك، استخرها، سطوح پشت بام، حیاط و نظایر آن در یک بنا
  .باشندگیرد و در نگهداري و حفاظت آنها شریک میاستفاده چندین واحد مسکونی قرار می

عبارت است از تعمیر یا تنظیم مجدد عناصري در یک ساختمان از قبیل محل در، پنجره : تعمیرات ساختمانی 
  .زي کامل بنا را شامل نشودجایی اجزایی که تغییرات استخوانبندي و تخریب و بازساو ابعاد یک فضا و جابه

گاه هاي ساختمان از قبیل دیوار باربر، ستون، تیر عبارت است از تغییر در عناصر باربر و تکیه: تغییرات اساسی 
 .گیردو تیرك ها و غیره که به منظور تجدید استفاده یا تغییر نوع استفاده از ساختمان انجام می

  خلوتحیاط ) حیاط اصلی        ب)الف: حیاط 
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قسمتی از یک قطعه زمین است که در آن هیچ گونه ساختمانی احداث نشده و همیشه به : حیاط اصلی ) الف 
فضاي باز فقط براي درختکاري، گلکاري، استخر و حوض آب و ایوان و سایر . صورت فضاي باز باقی خواهد ماند

  .هاي محوطه سازي تخصیص دارداستفاده
از فضاي غیر مسقف یابا سقف شفاف که جهت نورگیري و تهویه احداث و جزو عبارت است : حیاط خلوت ) ب 

شود و ممکن است از تمام یا چند جانب به وسیله ساختمان احاطه شده فضاهاي خدماتی ساختمان منظور می
 .باشد

وت هاي باز و خلعبارت است از کلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به فضاهاي باز حیاط: نماي ساختمان 
  .باشندهاي عمومی میهمان ساختمان یا مشرف به فضاي باز گذرگاه و خیابان

  .عبارت است از نمایی که مشرف به گذرگاه هاي عمومی یا حیاط باشد: نماي اصلی ساختمان 
  :شود به شرح زیر تعیین میها کف ساختمان

گیرند کف عبارت است از متوسط در مورد ساختمانهایی که فقط از یک جانب مجاور خیابان قرار می - الف
  )خط بر( ارتفاع پیاده رو جانبی بر روي دیوار خارجی ساختمان 

گیرند کف عبارت است از متوسط ارتفاع در مورد ساختمانهایی که از چند جهت مجاور خیابان قرار می– ب
  )خطوط بر(پیاده روهاي جانبی روي دیوارهاي خارجی ساختمان 

  .قرار گیرد) حیاط(و فاقد در ، در طبقه همکف که بین ساختمان و فضاي آزاد سطح سرپوشیده :  ایوان
  .سطح سرپوشیده در طبقات بنا که حداقل یک طرف آن باز باشد:  بالکن

هرگونه بیرون آمدگی ساختمان درطبقات فوقانی در صورتی که طول پیش :  )کنسول(پیش آمدگی 
  .سانتیمتر بیشتر باشد 30آمدگی از 

  
  )سلسله مراتب شبکه ارتباطی( اریف مربوط به معابر تع -1-4

  تصویب  معابر به از خیابانها و بطورکلی  خاصی  تعاریف  برمبناي  شهري  درون  راههاي  فنی  ضوابط  چون
  .باشند  داشته  زیر توجه  تعاریف  در امر عبور و مرور بایدبه  مسئول  اند، لذا شهرداریها و دیگر ارگانهاي رسیده

یا   باز بوده  عبور ومرور عموم  براي  که  معابري  و کلیه  یا کوچه  ، خیابان جاده  سطح  از تمامی  است  عبارت:  اهر
  . است  شده  داده  اختصاص

  . نقلیه  عبور و مرور وسایط  از شهر براي  خارج  است  مسیري:  جاده
،  یک  درجه  معابرشریانی  شامل  که  و مردم  نقلیه  عبور و مرور وسایط  شهر براي  درون  است  مسیري:  خیابان

  .باشد می  دو و محلی
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  وسایط  جابجایی ها به از آن  برداري و بهره  در طراحی  شود که می  گفته  معابري  به:  یک  درجه  معابر شریانی
. نمایند می  را تامین) ها جاده( شهري  برون  با راههاي  معابر ارتباط  این. شود می  داده  برتري  موتوري  نقلیه

  عبوري  و راه  ، بزرگراه آزادراه  گروه  سه  ها، به تقاطع دسترسی  کنترل  نحوه  براساس  یک  درجه  شریانی  راههاي
  .گردند می  تقسیم

  در تمامو   متر بوده3  عرض  به  در هر طرف  شانه  و یک  عبوري  دو خط  داراي  حداقل  که  است  راهی:  آزادراه
  پیاده  از عبور عابران  جلوگیري  باشد وبراي  جدا شده  از هم  فیزیکی  موانع  وسیله  به  دوطرف  ، ترافیک آن  طول

  . است  غیرهمسطح آن  هاي تقاطع  و تمام  محصور بوده  آن  طرفین  و حیوانات
  موانع  بوسیله  آن  دوطرف  و ترافیک  بوده  در هر طرف  عبوري  دو خط  داراي  حداقل  که  است  راهی:  بزرگراه

  تقاطع  تواند معدودي می  بزرگراه.  است غیرهمسطح  هاي تقاطع  باشد و عموماً داراي  جدا شده  از هم  فیزیکی
  .باشد  داشته  شده  و کنترل  همسطح

یا روستاها   و متوسط  والًکوچکمعم  شهرهاي  در داخل  دوطرفه  دو خطۀ  شهري  برون  راههاي  ادامه:  عبوري  راه
عملکرد، ورود و   این  حفظ  براي. شود  شهر یاروستا نیز حفظ  آنها در داخل  عملکرد عبوري  آنکه  شرط  به  است

از یکدیگر کمتر از   آن  همسطح  هاي تقاطع  شود و فاصله می  و طراحی کامالً تنظیم  آن  به  نقلیه  وسایط  خروج
  . رنیستکیلومت 5/2حدود 

  و دسترسی  جابجایی ، به از آن  برداري و بهره  در طراحی  شود که می  گفته  معابري  به: دو  درجه  معابر شریانی
  کنترل  خیابان  ها از عرض پیاده  ،حرکت برتري  این  رعایت  براي. شود می  داده  برتري  موتوري  نقلیه  وسایط

را   شهري  درون  راههاي  اصلی  هستند و شبکه  شهري  عملکرددرون  رايدا 2  درجه  شریانی  راههاي. شود می
  .دهند می  تشکیل

و بزرگراهها را »  کننده و پخش  جمع»  هاي خیابان  بین  ارتباط  که  اصلی  است  راهی: دو  درجه  اصلی  شریانی
  . اکمتر استه بزرگراه  به  ها نسبت تقاطع  بین  معابر فواصل  کند، در این برقرار می

  و خیابانهاي یمحل  خیابانهاي  میان  ارتباط  که  است  راهی: ) کننده  و پخش  جمع(دو   درجه  فرعی  شریانی
، باید  خیابان  از عرض  پیاده  عبورعابران  ، محل کننده  و پخش  جمع  در خیابانهاي. کند را برقرار می  اصلی  شریانی

، عبور  خیابان  از عرض  از هر نقطه  مجاز هستند که  پیاده عابران  محلی  یابانهايدر خ  که  باشد، در حالی  مشخص
  .کنند

و   سواران ، دوچرخه موتوري نقلیه  وسایط  نیازهاي  از آن  برداري و بهره  در طراحی  که  است  راهی:  معابر محلی
  وسایط  ، سرعت سواران و دوچرخه  پیاده  عابران  حال رعایت  براي. شود می  رعایت  یکسان  ، با اهمیت پیاده  عابران

  .شود می  داشته نگه  معابر پایین  در این  موتوري  نقلیه
  دارد و سرعت  ،ارتباط کننده  و پخش  جمع  و خیابانهاي  فرعی  محلی  با خیابانهاي  که  است  راهی:  اصلی  محلی
  . است  کیلومتر در ساعت 40  در آن  طرح
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  اصلی  ها ومعابر محلی کوچه  بین  و ارتباط  قرار گرفته  صرفاً مسکونی  در مناطق  که  است  راهی:  فرعی  محلی  
  .کند را برقرار می

  
  سایر تعاریف و مفاهیم -1-5

  .گردداز مجموعه چند محله شهري تشکیل می:  شهر

ري، مسجد، مراکز فرهنگی، اي است که جهت استقرار خدمات رده شهري واحدهاي تجامحدوده:  مرکز شهر
که بر اساس طرح جامع در نظر ..... دبیرستان، پارك و فضاي سبز شهري، شعب ادارات ، پارکینگ عمومی و 

  .شودگرفته می
  .گردداز مجموع چند واحد همسایگی تشکیل می:  محله

خرید روزمره، ي تجاري براي اي مانند واحدهااي که جهت استقرار خدمات محلهمحدوده:  مرکز محله
 .شودپارك و زمین بازي و بر اساس طرح جامع در نظر گرفته میمسجد،کودکستان،دبستان،مدرسه راهنمایی،

خانوار یک واحد همسایگی تشکیل  100الی  30به طور متوسط از مجموع واحدهاي مسکونی :  واحد همسایگی
  .باشدی مشترك مییک واحد همسایگی حداقل داراي یک معبر وتاسیسات عموم. گرددمی

هاي مسکونی، تجاري، راه و به متوسط پراکندگی جمعیت در سطح اراضی داراي کاربري:  تراکم خالص شهري
  .شودانواع خدمات عمومی اطالق می

. شودبه نسبت جمعیت شهر به مساحت اراضی واقع در محدوده طرح اطالق می:  تراکم ناخالص شهري
  )باشدواحد تراکم نفر در هکتار می(

. نسبت تعداد جمعیت ساکن به سطوحی که اختصاص به کاربري مسکونی دارد:  تراکم ناخالص مسکونی
  )برحسب نقر در هکتار یا تعداد واحد مسکونی در هکتار(

  نسبت مجموع سطح زیر بناي ساختمان به مساحت قطعه زمین:  تراکم ساختمانی

ملکردهاي مختلف در سطح شهر براي هر نفر از مقدار مساحت زمینی است که براي ع:  مساحت سرانه
  .ساکنین پیش بینی شده باشد

عبارت است از محلی که افراد محله و شهر در هنگام مراجعه به مراکز خدماتی مجازند :  پارکینگ عمومی
  .خود را در آن متوقف نمایند

رود و هیچگونه کار می محلی است که براي توقف وسایل نقلیه ساکنین ساختمان به:  پارکینگ اختصاصی
  .مجاز نیست) سکونت یا کسب(استفاده دیگر از آن 

مانند راه، ساختمان، تاسیسات، (شود که در اطراف یک عامل مصنوع به فضاهایی اطالق می:  )فضاي حد(حریم 
طبق ....) و مانند رودخانه، دریا، دریاچه، چشمه ( ویا یک عامل طبیعی .... ) خطوط لوله، شبکه برق فشار قوي و 
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ساخت و سازو کاربري در آن تابع شرایط . شودقوانین و مقررات مصوب مربوط به پیش بینی و حفظ می
  .خاصی است

یک یا چند نفر که اقامتگاه معمولی آنها در یک واحد مسکونی بوده و از نظر مالی هم خرج : خانوار معمولی
  .باشند

  
 مهدیشهر شهر بندي پهنه ساختار -2

تداخل  از جلوگیري براي که است ساختاري بر مبتنی ، مهدیشهر شهر محدوده اراضی از استفاده يپهنه بند
یافته  نظام شهري محیط کارایی و ارتقاء کیفیت و ها فعالیت و کاربري ها کارکردها، نامناسب و غیر ضروري

متمایز شهري،  هاي عرصه در اراضی از استفاده نحوه بیانگر کالن، مقیاس در مهدیشهر شهر پهنه بندي. است
 ساخت و ساز چگونگی و نحوه که است مقرراتی و ضوابط شامل خرد، مقیاس در و به کارکردهاي کلی توجه با

 بنا استقرار و محل توده گذاري و سطح اشغال( گذاري توده چگونگی و مجاز ساختمانی تراکم حداکثر ، مانند

 را، شهري شبکه توان دسترسی و معبر عرض به توجه با انساختم مجاز طبقات تعداد و و ارتفاع )در قطعه

 .می سازد تعیین و تراکم با مساحت قطعه متناسب

شهر  تفصیلی طرح نقشه هاي ، مهدیشهر جامع طرح در آن مصوب نقشه و پهنه بندي مبناي اصول بر
سامان  (GIS)فیاییجغرا اطالعات سیستم از مناسب محیطی در ،1:2000  مقیاس بصورت یکپارچه در مهدیشهر

هر گونه  براي اراضی صاحبان به پاسخگویی موجبات شهر، عمل مالك و سند  مصوب عنوان یافت تا به خواهد
 ساز، کم و ساخت چگونگی اراضی، از استفاده نحوه .نماید فراهم را ساختمانی مجاز، با تراکم هاي ساز، و ساخت

 براساس نقشه ، مهدیشهر شهر از محدوده در هر مجاز هاي برداري بهره و استقرار هاي قابل فعالیت کیف و

  .خواهد بود مهدیشهر طرح تفصیلی مقررات و ضوابط و
 
   کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازي در محدوده شهر -3

مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانی ارائه شده در بندهاي زیر کلیاتی است که براي عملیاتی 
در مجموعه . تدقیق و تکمیل می شود) 5کمیسیون ماده (طرح تفصیلی شهر و توسط مراجع ذیربط  شدن، در

مانند تفکیک و (اندازه پدیده ها و پارامترهاي ساختمانی و شهرسازي ) حداکثر و حداقل(حاضر، دامنه تغییرات 
دن آن ها مستلزم تدقیق و انطباق در هر پهنه ارائه می شود و اجرایی ش. . . ) تجمیع، پارکینگ، واحد مسکونی و 

مکانی و کاربري هر قطعه زمین در شهر و تعیین اندازه دقیق هر یک از آن ها براي آن  -با ویژگی هاي فضایی
. . . با توجه آن مساحت قطعه زمین، عرض معبر دسترسی، زیر پهنه محل استقرار، نوع کاربري و (قطعه زمین 

  .ع قانونی ذیربط می باشددر طرح تفصیلی و یا توسط مراج) 
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  در پهنه مسکونیضوابط مربوط به نحوه استفاده از اراضی  -3-1
  موارد استفاده از زمین -3-1-1 

  مسکونی پهنهدر و مشروط استفاده هاي مجاز   -الف
  . احداث واحدهاي مسکونی متناسب با تراکم هاي پیشنهادي مربوطه -
فروشی و نیازهاي روزمره، مستقل یا  اي در حد خردهـ خدماتی محله احداث تاسیسات تجاري ـ اداري، تجاري -

  . مشترك با مسکن
  . احداث مراکز رفاهی همچون مهدکودك و مراکز رفاه خانواده -
  .احداث تاسیسات بهداشتی، درمانی محله اي مستقل از مسکن -
  . احداث کوچه هاي دسترسی و پارکینگ هاي محله اي -
  .برق، با رعایت حریم مربوطه. اي مانند پست ومی محلهاحداث تاسیسات عم -
  . اي و شهري احداث انواع پارکهاي کودك و پارکهاي محله -
استفاده مسکونی از اراضی که در طرح جامع با کاربري مسکونی پیشنهادي مشخص گردیده منوط به توافق  -

  .شهرداري است
داراي مصوبات قانونی از کمیسیون ماده پنج بوده اند  چنانچه اراضی مذکور قبل از تصویب طرح جامع:تبصره

  .از قاعده فوق مستثنی می باشند
در صورت استقرار در مراکز محـالت و مراکـز رده هـاي    ...قبیل مسجد،تکیه واز  مذهبیاحداث واحدهاي   -

  .باالتر شهري مجاز است
یس خصوصی و صنایع دستی،دفتر مانند مطب، تدر غیر مزاحمبه مشاغل  اختصاص بخشی از فضاي مسکونی -

بـا توافـق   متر ،  12و با رعایت حداقل عرض معبر دسترسی مجزا  بادفترخدمات قضایی  و خدمات مهندسی
 یـک بـاب   و حـداکثر  )در سطح اشـغال مجـاز  (درصد مساحت مسکونی 35شهرداري به شرط آن که بیش از 

  .ن واحد مسکونی باشند بالمانع استرا اشغال نکرده و شاغالن اصلی ساکن هما متر مربع 35مساحت 
  مسکونی پهنهاستفاده هاي ممنوع در   -ب

  . هاي مسکونی به مغازه ممنوع است تبدیل اتاق -
  . گاراژ ممنوع است تحت عنوان احداث کلیه واحدهاي تعمیرات اتومبیل در اراضی این منطقه  -
  . منوع استصنعتی از هرنوع در این منطقه م –احداث واحدهاي کارگاهی   -
  . هاي مشروحه فوق از این اراضی ممنوع است هر نوع استفاده دیگري غیر از استفاده -
احداث بنا و نحوه استقرار آن در زمین و ارتفاع بنا در بافت تـاریخی بایـد طبـق ضـوابط سـازمان میـراث        -

  .فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی باشد
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  راکم ساختمانیو تضوابط مربوط به تفکیک زمین   ـ 3-1-2
 و تناسب قطعات  ابعاد  
 .  برابر عرض تجاوز ننماید 3طول هر یک از قطعات از  -

  .متر کمتر نباشد10هر یک از قطعات از  عرض -
  1تراکم ساختمانی  

  .درصد می باشد 60میزان تراکم پایه پهنه مسکونی در کل شهر برابر با 
  :پهنه تراکمی مطابق با جدول ذیل می باشد پنجضوابط تراکم هاي ساختمانی مسکونی در شهر در 

  حداقل 
 عرض معبر

  حداکثر 
 تعداد طبقات

حداکثر تراکم 
 ساختمانی مجاز

  حداکثر 
 سطح اشغال

 کاربري حدنصاب تفکیک

نی
کو

مس
نه 

په
  

 مسکونی با تراکم کم  200 %60 %120 2 متر 6

 مسکونی با تراکم متوسط 200 %60 %180 3 متر 10

 مسکونی با تراکم زیاد 300 %60 %240 4 متر 12

  
  .درصد قبل از تعریض می باشد میزانهرگونه تقاضاي افزایش تراکم در رابطه با اصالح و تعریض معابر به  -

  .درصد باشد 120تواند بیش از متر و پایین تر نمی 8تراکم ساختمانی واحدهاي مسکونی مجاور معابر : تبصره
انبار و محل تاسیسات حرارتی و برودتی با رعایت شرایط آتی بالمانع و جزو احداث زیرزمین جهت استفاده  - 

  . گردد تراکم هاي یادشده محسوب نمی
ها مشروط به اینکه براي ورودي، انبار، پارکینگ و محل بـازي کودکـان اسـتفاده     سطح پیلوت و بام هخرپشت -

  . شود شود جزو تراکم ساختمانی محسوب نمی
  

 عرض گذر  
  :رح تفصیلی شهر و انجام تفکیک هاي جدید، رعایت موارد زیر الزامی استدر تهیه ط

  ) 53رابطه طول و عرض کوچه صفحه ( .متر کمتر نباشد 6متر و گذرهاي بن بست از  8عرض گذر بن باز  -
به شرط تایید عدم امکان یـا  (متر  6در بافت هاي ساخته شده موجود، گذرهاي داراي عرض کمتر از  :تبصره
  .می توانند در وضع موجود تثبیت شوند) 5لزوم تعریض آن ها توسط کمیسیون ماده عدم 

 .متر است 15متر و در سایر پهنه ها  8در تفکیک هاي جدید، حداقل عرض گذر در پهنه مسکونی  -

 .متر باید باشد 12متر و در سایر پهنه هاي مسکونی  8حداقل عرض گذر در پهنه مسکونی با تراکم کم  :تبصره

                                                           
تراکم ساختمان مسکونی حداکثر مساحت ساخت و سازي است که در یک پالك شش دانگ با رعایت سـایر مقـررات مشـروحه از    ( 1

  .)شرط تامین پارکینگ انجام می پذیرد  قبیل میزان اشغال زمین و محدودیت ارتفاع به
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  سطح اشغال ساختمان و فضاي باز  -3-1-3
بـراي طبقـه    متوسـط  تـراکم و  کمحداکثر مساحت سطوح مورد اشغال جهت منطقه مسکونی داراي تراکم  -

  .متر میباشد 1.5درصد به اضافه  60همکف 
و سازي و فضاي بـاز   صرفاً جهت محوطه) فضاي باز(باقیمانده اراضی و زمینهاي خارج از پوشش ساختمانی  -

    .درصد سطح فضاي باز به فضاي سبز الزامی است 30و اختصاص  گردد استفاده می سبز
بالمانع  متر 5/1تا  %)60( درجه بعد از درصد مجاز 90بالکن در سمت حیاط با زاویه  احداثدر تمامی قطعات،  -

 ).رعایت همجواري الزامی است( است

بـا رعایـت   (متـر الزامـی اسـت    5/1*5/1ابعـاد حـداقل    در هر واحد آپارتمانی ایجـاد یـک بـالکن بـه    : تبصره
  .)سیما و منظر شهري

  .قرارگیري ستون ها در سطح اشغال مجاز الزامی می باشد-
درصد سطح اشغال  100جواري ها، د با رعایت هممتر مربع، می توانن 100کم تر از  اراضی مسکونی با مساحت -

  .داشته باشند
بـا پـالك هـاي    متر مربع، با رعایت همجواري، در صـورت تجمیـع    100از اراضی مسکونی با مساحت کم تر  -

همجوار، با رعایت تراکم محل و همبادي و عرض معبر و تامین پارکینگ، می توانند یک طبقه مازاد بر تراکم پایه 
   .به صورت تشویقی، احداث بنا نمایند

درصد مساحت بعد از  70شرافیت، حداکثر ارفع  میزان سطح اشغال پالك هاي تعریضی با رعایت همجواري و -
  .تعریض، محاسبه می گردد



   مهدیشهر شهر  ضوابط و مقررات        
 شهرسازي استان سمنان اداره کل مسکن و: کارفرما        

 

 13                                                                                                                         محیط مهندسین مشاور طرح معماري      

  حداکثر ارتفاع ساختمان -3-1-4
از کف معبر و ارتفاع نورگیر زیر زمین از سمت گذر  به  40/2 و حداکثر 20/2 حداقل ارتفاع پیلوت به میزان -

  .سانتی متر می باشد 90میزان 
   .ور پوشش یا استتار تاسیسات موجود درآن مجاز استاحداث سقف کاذب در پیلوت صرفاً به منظ  -
 .متر رعایت گردد 40/2مسکونی   حداقل ارتفاع مفید اتاقها و فضاهاي -

بدون احتسـاب ارتفـاع   (متر  8/7حداکثر ارتفاع واحدهاي مسکونی براي ساختمانهاي دو طبقه روي زیرزمین -
 )جان پناه

بدون احتساب ارتفـاع جـان   (متر  9تمانهاي دوطبقه روي پیلوت حداکثر ارتفاع واحدهاي مسکونی براي ساخ -
  )پناه

  . الزامی می باشد متر 1/1به ارتفاع کلیه تراکم ها در  )ارتفاع جان پناه(احداث دست انداز -
  . رعایت گرددمتر  6/2)احتساب ارتفاع جان پناه و بدون آسانسوربا ( ارتقاع خرپشته -
  .ممنوع است) شیشه(نرده یا مصالح شفاف ساخت جان پناه صرفاً به صورت -
  
  نحوه استقرار بنا   - 3-1-5
در مواردي که امکـان  (جنوبی صورت گیرد  –تفکیک هاي جدید در قطعات مسکونی حتماً به صورت شمالی  -

قطعـات  ). می توان موضوع را با نظر کمیته فنی بررسی کـرد  جنوبی با محدودیت مواجه شود،-تفکیک شمالی
  .باشدنیز مستثنی می) غربی –قی شر(موجود 

  .غربی از سمت غرب به شرق انجام پذیرد -احداث بناهاي مسکونی در قطعات شرقی-
 
  2پارکینگ  -3-1-6

  : گردد  ها به شرح ذیل ارائه می ضوابط مربوط به تعداد و نحوه پارکینگ
  تامین پارکینگ براي تمامی واحدهاي مسکونی الزامی است -
متر مربع یک واحد  200ارکینگ مورد نیاز براي هر واحد مسکونی با مساحت زیربناي کمتر از حداقل تعداد پ -

متر مربع تامین دو واحد پارکینگ الزامی  200پارکینگ و براي واحدهاي مسکونی با مساحت زیربناي بیش از 
  .است

 رعایت سطح اشغال مجاز،در صورت  )حیاط(در ساختمانهاي تک واحدي شمالی مالک می تواند از فضاي باز  -
درصد سـطح حیـاط بـه      30می بایستی تخصیص حداقل    که در این صورت.به عنوان پارکینگ استفاده نماید

 .فضاي سبز رعایت شود
                                                           

تـر پارکینگهـاي   ئه شده براي پارکینگ مربوط به پارکینگ سـاختمانهاي مسـکونی و بـه عبـارت دقیـق     در این بخش کلیه ضوابط ارا 2-
  .باشدخصوصی می



   مهدیشهر شهر  ضوابط و مقررات        
 شهرسازي استان سمنان اداره کل مسکن و: کارفرما        

 

 14                                                                                                                         محیط مهندسین مشاور طرح معماري      

-متر می   5 5/2خودرو در صورتیکه کنار یکدیگر قرار گیرند، براي هر خودرو دو ابعاد الزم جهت توقف  -

 باشد 

توانند در بین دو ستون قرار گیرند، به شرط آنکه فاصله هاي سرپوشیده میارکینگدو خودرو در پ: تبصره 
  .متر کمتر نباشد4.5متر و فاصله داخلی بین ستون ها از  5محور ستونها از 

متر،  5و طول  متر  3 عرضدر صورتیکه دو طرف یک محل توقف در پارکینگ دیوار باشد ، رعایت حداقل  -
  .براي آن الزامی است

 .متر در نظر گرفته شود 5شعاع میانی مسیر گردش خودرو در پارکینگها نباید کمتر از  -

فضاي سرپوشیده به شکلی صورت گیرد که امکان گردش و تـردد اتومبیـل بـه راحتـی      طراحی پارکینگ در -
 اتومبیلها به هنگام پارك و بیرون آمدن مزاحم یکدیگر نباشند و بودهمیسر 

روها در پارکینگ به نحوي که امکان مانور هر خودرو به طور مستقل وجود داشته باشد نقشه استقرار خود -
  )نقشه پارکینگ. (بایستی در هنگام صدور پروانه ساختمانی همراه سایر نقشه ها ارائه شود

 متر است 3رامپ پارکینگ براي اتومبیلهاي سواري و  حداقل عرض ورودي-

 1 حداکثر شیب در ضمن.درصد خواهد بود 15 رامپحداکثر شیب  ،ندر صورت احداث پارکینگ در زیرزمی-
  درصد بیشتر باشد 5متر انتهاي آن نباید از  1متر ابتدا و 

در صورتی . از هر معبر فقط یک راه دسترسی پیاده به بنا و یک راه ورودي اتومبیل به پارکینگ مجاز است -
تر باشد ، احداث دسترسی دوم با رعایت فاصـله  م25که طول بر قطعه در مجاورت گذر و دسترسی بیش از 

  .متر از دسترسی اول در سطح اشغال مجاز ساختمان بال مانع است 10حداقل 
تا 6متر عرض، از  3واحد باید داراي حداقل  6هاي تا راه ورودي اتومبیل به پارکینگ واحد مسکونی در مجتمع -

) متر عرض 3یا دو ورودي هر یک حداقل (متر عرض 5واحد حداقل  20متر عرض و بیش از  5/3واحد،  20
  .داشته باشد

  .تعبیه فضاي گردش اتومبیل در فضاي حیاط ممنوع است -
جهت بازشو درها (ها باید به طرف داخل باز شود درب ورودي واحدهاي مسکونی و درب ورودي پارکینگ -

  )به سمت معبر عمومی نباشد
موارد موجود باید در هنگام نوسازي نسبت به . (ختمان ممنوع استطراحی و نصب درب ماشین رو در پخ سا -

  .)جابه جایی درب ماشین رو اقدام نمایند
  .اي تعبیه شوند که کمترین قطع اشجار صورت پذیردهاي ساختمان باید به گونهورودي -
راحی شوند که خروج اي طمتري و یا بیشتر است، باید به گونه 12هایی که دسترسی آنها به معابر پارکینگ -

هایی که در زیر زمـین  این الزام براي تمام پارکینگ. اتومبیل از آنها از سمت جلو یا سر اتومبیل صورت گیرد
  .پذیرد نیز وجود دارداحداث شده و ورود و خروج از آنها از طریق رامپ انجام می
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ترین تاسیساتی در زیر سقف، تا پایین حداقل ارتفاع پارکینگ از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود -
  .متر است 4/2متر و حداکثر  20/2سطح تاسیسات سقف، 

 .هاي سرپوشیده باید به صورت طبیعی و در صورت عدم امکان با سیستم مکانیکی تهویه شوندکلیه پارکینگ -

  .هاي خودرو باید مجهز به تجهیزات مبارزه با حریق باشندهمه پارکینگ -
  .ها باید از مصالح قابل شستشو باشدرکینگجنس کف پا -
پارکینگهاي خودرو و مسیرهاي ورود و خروج آن باید به گونه اي طراحی و سـاخته شـوند کـه خطـري را      -

متوجه محل بازي کودکان ننمایند و دود، بو و صداي ناشی از آنها نباید مزاحم بازي کودکان در محل بـازي  
  .راحت در ساختمان و اطراف آن باشدآسایش سکونت و کار، آرامش و است

  .گرددسطح مورد استفاده پارکینگ واحدهاي مسکونی جزء تراکم مسکونی محسوب نمی -
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  سایر فضاهاي باز   -3-1-7
ضوابط مربوط به نورگیر به شرح ذیل بیان می گردد و به استحضار می رساند ضوابط فوق ارتباطی با مساحت 

  :پالك ندارد
 ر ساختمان هایی که به تصرف هاي همجوار مشرف می باشند باید به گونه اي طراحی شـوند  نورگیري د

  .که نورگیري صرفا از آسمان تامین گردد
 در ) نشیمن و پـذیرایی ( حداقل مساحت الزم براي حیاط خلوت هایی که بمنظور نورگیري اتاق هاي اصلی

  .متر کمتر باشد  3ید از متر مربع است که حداقل عرض آن نبا 9نظر گرفته می شود 
  در احداث نورگیرها براي کلیه کاربري ها رعایت عدم اشراف به همسایه الزم است و باز کردن پنجره به

  .ملک مجاور غیر مجاز می باشد
      حیاط خلوت ها و نورگیرهاي مجاز طبق ضوابط جزء تراکم محسوب نمـی گردنـد و در محاسـبه سـطح

درصـد پـالك باشـد جـزء      6مساحت حیاط خلوت یا نورگیرها کمتـر از  چنانچه . اشغال منظور می گردند
درصد مساحت داشته باشد جزء زیربنا محسوب نخواهد  6زیربنا محسوب می شود ولی چنانچه بیش از 

 . شد

 کلیه اتاق هاي اصلی و آشپزخانه در بناهاي مسکونی باید از نور و تهویه طبیعی برخوردار باشند.  
 فضاي نشیمن و یا سایر فضاها ممنوع است نورگیري آشپزخانه از.  
    فضاي نورگیر بصورت مشاع بوده و هرگونه دخل و تصرف در آن بطوریکه نوردهی و تهویـه طبیعـی را

  .مختل و از بین ببرد ممنوع است
 عبور کانال کولر و تاسیسات از داخل نورگیرها ممنوع است.  
 ند که جریان هوا در آن ها وجود داشته باشدنورگیرها نباید مسقف باشند و باید بطوري طراحی شو. 

  متر الزامی  2متر مربع به عرض حداقل  4حداقل ) ویالیی(سطح نورگیر در واحدهاي مسکونی یک طبقه
 .است

  متـر   2متر مربـع بـه عـرض حـداقل      6سطح نورگیر در واحدهاي مسکونی تک واحدي دو طبقه حداقل
 .الزامی است

 بقه در هر طبقه دو واحد مسکونی از یک نورگیر، هوا و نـور مـی گیرنـد،    چنانچه در ساختمان هاي دو ط
 .متر تعیین می گردد 3متر مربع به عرض حداقل  9سطح نورگیر حداقل 

  متـر تعیـین مـی     3متر مربع به عرض حـداقل   12سطح نورگیر در واحدهاي مسکونی سه طبقه حداقل
 .گردد

 درصد به حداقل عرض تعیین شده  10ي افزایش هر طبقه، در واحدهاي مسکونی بیشتر از سه طبقه به ازا
  .سطح نورگیر در ساختمان هاي سه طبقه، اضافه می شود
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  طراحی واحدهاي مسکونی باید به شکلی باشد که سرویس هاي بهداشتی از تهویه طبیعی برخوردار باشند
سانتی  30*50به ابعاد حداقل  چنانچه امکان تهویه طبیعی به هیچ وجه نباشد باید از طریق پیش بینی داکت

متر براي هر واحد سرویس و تهویه الکتریکی استفاده نمود که صرفا براي تهویه است و در صورت عبور 
  .لوله هاي تاسیساتی از داکت باید ابعاد داکت به میزان مورد نیاز براي عبور لوله ها اضافه شود

 ار و نرده یا حصار فضاي سبز از معبر عمـومی جـدا   حیاط خلوت واقع در ساختمان هاي جنوبی باید با دیو
  .گردد

   در ساختمان هاي جنوبی داراي بیشتر از یک واحد تصرف، باید دسترسی مجاز به حیاط اصلی، به صـورت
  .راهرو یا پلکان براي تمامی ساکنان و استفاده کنندگان ساختمان پیش بینی گردد

  حیاط هاي خلوتی که در معرض دید قرار دارند، بایـد  کلیه سطوح دیوارهاي جانبی حیاط هاي محصور و
  .نماسازي شوند

  با مصالح شفاف، در نظر گیري بازشوهاي مناسب و کافی ) پاسیو(در صورت مسقف شدن حیاط محصور
  .جهت تهویه طبیعی آن الزامی است

  یستم دفع باید داراي شیب بندي مناسب و س) حیاط خلوت و حیاط محصور( کف تمامی حیاط هاي داخلی
  .آب هاي سطحی و دسترسی مناسب جهت نظافت باشند

  مجاز نیست) گودال باغچه(مسقف نمودن حیاط هاي محصور.  
 هدایت و تخلیه آب هاي سطحی فضاهاي نیمه باز به سطح معابر عمومی مجاز نمی باشد.  
  ور قرار گیرد، تعبیه سانتی متر از تراز مجا 70در صورتی که فضاي نیمه باز ساختمان در ارتفاعی بیش از

  .متر الزامی است 1.10جان پناه به ارتفاع 
  12-2-4شکل، مصالح و ارتفاع جان پناه کلیه فضاهاي نیمه باز ساختمان باید مطابق ضوابط مندرج در بند-

  .مقررات ملی باشد 3
 ن ضروري جمع آوري و هدایت آب باران و برف در بالکن، توسط شیب بندي و کف شوي یا ناودان در بالک

  .است
  
  :ضوابط و مقررات عمومی مربوط به واحدهاي مسکونی -3-1-8
هاي تفکیکی ملک خود صاحبان اراضی که قصد تفکیک زمین خود را داشته باشند باید ابتدا نسبت به تهیه نقشه -

متر مربع تائید  5000هاي تا براي زمین. نقشه تفکیکی باید ابتدا به تائید مهندسین شهرساز برسد. اقدام نمایند
متر مربع ، نقشه تفکیکی می بایست بـه تاییـد     5000بیش از هاي  براي زمین. رسازي کافی استمهندس شه

در هر صورت نقشه هاي تفکیکی با هـر مسـاحتی مـی بایسـت بـه تاییـد       . شرکت هاي مشاور شهرساز برسد
  .کمیسیون ماده پنج برسد
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 170هر هکتار اراضی خالص مسکونی در زیرپهنـه تـراکم کـم     حداکثر تعداد واحد مسکونی قابل احداث در -
 .واحد است 330واحد، زیرپهنه تراکم زیاد  250واحد، زیرپهنه تراکم متوسط 

در هر زیر پهنه مسکونی تعداد واحد مسکونی قابل احداث در یک قطعه زمین متناسب با مسـاحت   -1تبصره 
  .قطعه زمین و عرض معبر دسترسی آن تعیین شود

. متر مربع سطح آزاد باید وجـود داشـته باشـد    20به ازاي هر واحد مسکونی، با تراکم کم حداقل  -3بصره ت
متر مربع و در  17حداقل مساحت سطح آزاد قطعه زمین به ازاي هر واحد مسکونی در زیرپهنه تراکم متوسط 

ر آن جزء سطح آزاد قطعه زمین سطح حیاط داخلی، نورگیر و نظای. (متر مربع است 14زیرپهنه با تراکم زیاد 
  )منظور نمی شود

  . متر از لبه بام صورت پذیرد 2احداث تاسیسات بر روي بامها باید حداقل به فاصله  -
متـر   12و همچنین در ساختمانهاي با ارتفاع حداقل  چهار سقف و باالتر هاي با نصب آسانسور در ساختمان  -

  .الزامی است
  .ر باکس پله ممنوع می باشدپیش بینی و نصب آسانسور د-
  .طبقه بر روي پیلوت و یا بیشتر الزامی است 5پیش بینی پله فرار در ساختمان هاي -
واحد مسکونی در آنها طراحی گردیده است الزامی  2احداث انباري براي هر واحد در ساختمانهایی که بیش از -

  .رض حداقل یک متر استمترمربع ، با ع 2است، حداقل فضاي انباري به ازاي هر واحد 
  . احداث انبار موقت و دائم و انبار کردن وسایل روي پشت بام ممنوع است  -

  .مکان استقرار انباري صرفاً در زیرزمین یا پیلوت است: تبصره
  . باشدها مجاز میسانتیمتر بر روي پنجره 30احداث باران گیر یا سایبان در حد  -
 : شود  ود ولی جزو زیربنا به شرح زیر محسوب میش بالکن جزو تراکم محاسبه نمی -

بالکن داخلی سه طرف بـاز جـزو سـطح      3/1 بالکن داخلی دو طرف باز، 2/1بالکن داخلی یک طرف باز،   3/2
 . زیربنا محسوب می شوند

  .کمتر باشدمربع متر  55نباید از  مفید یک واحد مسکونیحداقل مساحت -
  .کمتر باشد مربع متر 70د از حداقل مساحت زمین مسکونی نبای -
  .متر رعایت شود3ارتفاع دیوار حیاط در ساختمان هاي مسکونی حداکثر  -
می باشند . . . انتظامی و  -ساختمان هاي مسکونی که در اجاره مراکز خدماتی مانند درمانی، آموزشی، اداري -

مشخص شده اند، پس . . .) انتظامی و  -درمانی، آموزشی، اداري(و در طرح پیشنهادي نیز با کاربري خدماتی 
  .از تخلیه، به کاربري مسکونی بر می گردند
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  ناحیه اي  - پهنه خدماتی محله اي -3-2
  عملکردهاي مجاز   –الف 

  مراکز آموزشی در مقیاس محله و ناحیه شامل مهدکودك، دبستان، راهنمایی و دبیرستان -
  پارك ها و فضاهاي سبز محله اي و ناحیه اي -
  واحدهاي تجاري محله اي و ناحیه اي -
  مراکز ورزشی در مقیاس محله و ناحیه اي -
  مراکز درمانی در مقیاس محله و ناحیه -
  مراکز فرهنگی و مذهبی محله اي و ناحیه اي -
  تاسیسات و تجهیزات شهري در مقیاس محله و ناحیه -

  .تفصیلی تدقیق می گرددناحیه اي در طرح  -کاربري هاي مراکز خدماتی محله اي:  تبصره

  عملکردهاي ممنوع  –ب 
  احداث واحدهاي صنعتی مزاحم -
  دامداري، مرغداري و موارد مشابه  -
  مراکز نظامی -
  
  پهنه عملکردهاي خدماتی شهري -3-3

  عملکردهاي مجاز   –الف 
  مراکز آموزشی در مقیاس محله و ناحیه شامل مهدکودك، دبستان، راهنمایی و دبیرستان -
  پارك ها و فضاهاي سبز محله اي و ناحیه اي -
  واحدهاي تجاري محله اي و ناحیه اي -
  مراکز ورزشی در مقیاس محله و ناحیه اي -
  مراکز درمانی در مقیاس محله و ناحیه -
  مراکز فرهنگی و مذهبی محله اي و ناحیه اي -
  تاسیسات و تجهیزات شهري در مقیاس محله و ناحیه -

  .ناحیه اي در طرح تفصیلی تدقیق می گردد -اي مراکز خدماتی محله ايکاربري ه:  تبصره
  عملکردهاي ممنوع  –ب 

  احداث واحدهاي صنعتی مزاحم غیر از صنعتی هاي گروه الف -
  دامداري، مرغداري و موارد مشابه  -
  مراکز نظامی -
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  خدماتی - تجــــــاري پهنه -3-4
  :می گرددپهنه فوق شامل سه کاربري به شرح ذیل بیان 

  
  کاربري تجاري -الف

  :موارد استفاده از زمین در کاربري مذکور به شرح ذیل می باشد
  و مشروط هاي مجــــــاز  استفاده

  ، رستورانرده فروشی، بازار روزفروشی، واحدهاي خ احداث واحدهاي تجاري عمده  -
  .هاي بیمه احداث شعب بانکها و موسسات ونمایندگی  -
  .ــــــگاحداث پارکین  -
  خدماتی  –احداث واحدهاي تجاري   -
اسـتفاده از  ) تیمچـه (احداث زیرزمین صرفاً جهت کاربري انبار بالمانع بوده اما در مجموعـه هـاي تجـاري     -

  .زیرزمین به عنوان تجاري خدماتی بالمانع است
  احداث سالن سینما  -
  احداث مهمانسرا -
تائیـد اداره کـل حفاظـت    (به رعایت ضوابط زیست محیطی  احداث کارگاه هاي غیر مزاحم شهري مشروط -

  براي واحدهاي همسایگی نظیر آلودگی صوتی و بصري جانبیایجاد و عدم مشکالت ) محیط زیست 
  هاي ممنوع  استفاده

  احداث پمپ بنزین -
  احداث انبار کاال بصورت عمده -
  احداث واحدهاي کارگاهی مزاحم شهري -
  غیر از موارد تعیین شده فوق ممنوع است  هرنوع استفاده دیگري به-

  
  کاربري خدمات انتفاعی -ب

تحت عنوان طرح تحقیقاتی تدقیق تعار یف و مفاهیم کاربري هـاي شـهري و    10/3/89مطابق مصوبه مورخ 
  :تعیین سرانه آن ها، عملکردهاي مجاز در کاربري مذکور به شرح ذیل می باشد

  مشــــــروط  مجاز و هاي  استفاده
  ، آرایشگاه هاي زنانه و مطب پزشکان)پست، امور مشترکین تلفن همراه، فروش روزنامه و مجله( دفاتر -
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وکالت، مهندسی و نقشه برداري، ثبت اسـناد، ازدواج و طـالق،   (، آموزشگاه هاي خصوصی، دفاتر +10پلیس  -
رادیولـوژي، سـالن هـاي     ، آزمایشگاه هاي طبی و تخصصی، مراکز)شرکت هاي پیمانکاري و مشاور و خدمات

  ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی
ارائه خدمات اینترنت، دفـاتر حسابرسـی، مراکـز ام آر اي و مشـابه، آمبـوالنس خصوصـی، درمـان اعتیـاد،          -

فیزیوتراپی، مراکز کاریابی، مرکز معاینـه فنـی خـودرو، رسـانه هـاي دیجیتـال انتفـاعی، رادیولـوژي، مطـب          
   دامپزشکان

  احداث سالن سینما  -
  احداث مهمانسرا -
تائیـد اداره کـل حفاظـت    (احداث کارگاه هاي غیر مزاحم شهري مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی  -

  عدم مشکالت ایجاد جانبی نظیر آلودگی صوتی و بصري براي واحدهاي همسایگیو ) محیط زیست 
  

  هاي ممنوع  استفاده
  احداث پمپ بنزین -
  بار کاال بصورت عمده احداث ان-
  احداث واحدهاي کارگاهی مزاحم شهري -
  هرنوع استفاده دیگري به غیر از موارد تعیین شده فوق ممنوع است -
  
  کاربري خدمات غیر انتفاعی -ج

تحت عنوان طرح تحقیقاتی تدقیق تعادیف و مفاهیم کـاربري هـاي شـهري و     10/3/89مطابق مصوبه مورخ 
  :لکردهاي مجاز در کاربري مذکور به شرح ذیل می باشدتعیین سرانه آن ها، عم

  مشــــــروط  مجاز و هاي  استفاده
دفاتر احزاب، تشکل هاي مردم نهاد، موسسات خیریه، اتحادیه ها، مجامع، انجمن ها و تعاونی ها، رسانه هاي  -

  )هبه غیر از حوزه هاي علمی(دیجیتال خبري، هیات هاي ورزشی و آموزشگاه هاي مذهبی 
  احداث سالن سینما  -
  احداث مهمانسرا -
تائیـد اداره کـل حفاظـت    (احداث کارگاه هاي غیر مزاحم شهري مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی  -

  و عدم مشکالت جانبی براي واحدهاي همسایگی) محیط زیست 
  هاي ممنوع  استفاده

  احداث پمپ بنزین -
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  احداث انبار کاال بصورت عمده -
  حدهاي کارگاهی مزاحم شهري احداث وا-
  هرنوع استفاده دیگري به غیر از موارد تعیین شده فوق ممنوع است -

  
   ضوابط مربوط به تفکیک زمین-3-4-1
 حداقل اندازه قطعات و ابعاد و تناسبات آنها  
مترمربع و شهري  250مترمربع و در ناحیه اي  50حداقل سطح تفکیک مجاز در کاربري تجاري محله اي   -

ضوابط و مقررات تفکیک، سطح اشغال، تراکم و طبقات در کاربري هاي تجاري به . مترمربع می باشد 450
  :شرح جدول ذیل بیان گردیده است

  
  

ري
جا

ه ت
پهن

- 
تی

دما
خ

  

  کاربري
  حداقل سطح

  تفکیک مجاز 
  )متر مربع( 

  حداقل مساحت
  هر واحد  
  )متر مربع(

  حداکثر
  سطح اشغال

  )درصد(

حداکثر تراکم 
  )صددر(

حداکثر 
  طبقات مجاز

  تجاري
  3  200  80  24  450  تجاري شهري

  3  200  80  24  250  تجاري ناحیه اي
  2  160  80  20  50  تجاري محلی

  3  200  80  50  500  خدمات انتفاعی
  3  180  60  200  500  خدمات غیر انتفاعی

  .باشد میمتر مربع  18حداقل وسعت واحد هاي تجاري محلی  -
متر  30و میانگین مجموع واحدها مترمربع 24واحدحداقل مساحت هر ناحیه اي هاي تجاري  در مجموعه -

  .باشد میمربع 
  .متر منظور گردد 4حداقل عرض واحدهاي تجاري  -
شهري هاي تجاري  در مجموعه. ایجاد مجموعه تجاري و فروشگاه بزرگ در مراکز تجاري شهري مجاز است -
  .باشد میمتر مربع  40و میانگین مجموع واحدها مربعمتر 24حداقل مساحت هر مغازه  -
  .متر رعایت گردد 8حداقل بر مجتمع هاي تجاري  -
  .در کلیه تراکم ها و مقیاس هاي تجاري، رعایت همجواري در طبقات باالي همکف، الزامی است -
  در کاربري تجاري خدماتی فضاي باز در جلو بنا قرار گیرد -
  
 نحوه دسترسی ها 

  . دسترسی مستقیم کلیه واحدهاي تجاري و خدماتی به شبکه ارتباطی سواره و پیاده الزامی است تامین -
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و باال و در  متر 12بر خیابانهاي در بافت قدیم اي یا فروشگاههاي مایحتاج روزانه استقرار انواع مراکز محله -
این فروشگاه ها از هم در لبه معابر فاصله توصیه می گردد . مجاز استو باال  متر 14بر خیابانهاي  بافت جدید

  .متر باشد 20حداقل 
 متري 16 حداقل هاي فقط بر خیابانیک نبش و دونبش  جهت پالك هاي اي ناحیه تجاري استقرار انواع مراکز -

  .مجاز است متري 18و تجاري شهري بر خیابان هاي حداقل 
به ایجاد پله براي دسترسی به آن باشد، سطح در صورتی که کف قطعه تجاري با معبر متفاوت بوده و نیاز  -

  .مورد نیاز براي پله ها می بایستی در سطح قطعه در نظر گرفته شود تا براي عابرین مزاحمت ایجاد نکند
  
  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -3-4-2
 تراکم ساختمانی  
ث شوند بر حسب مورد، بنا به حداکثر تراکم ساختمانی واحدهاي تجاري اگر در مراکز تجاري محلی احدا -  

 20درصد پالك و قابل تفکیک به حداقل  100درصد با حداکثر سطح اشغال  200تشخیص شهرداري به میزان 
متر انتخاب و  10شود،  حداکثر عمق تجاري محلی  متر مجاز شناخته می 4نه امتر مربع با حداقل عرض ده

  .جواري ها صورت گیردموارد مذکور می بایستی با حفظ حقوق هم .عمل شود
یص شهرداري به میزان خاي بر حسب مورد بنا به تش تراکم ساختمانی واحدهاي تجاري واقع در مراکز ناحیه -

نه امترمربع با حداقل عرض ده 24درصد پالك و قابل تفکیک به حداقل  80درصد با حداکثر سطح اشغال  200
موارد مذکور می بایستی با حفظ . می یابند اختصاص دماتیو خ طبقه که طبقه دوم به دفاتر تجاري 2متر در  4

 .حقوق همجواري ها صورت گیرد

درصد  200مساحت کل زیربناي مراکز تجاري شهري بر حسب مورد بنا به تشخیص شهرداري به میزان  -
 در صورتی که(پیلوت پارکینگی زیرزمین یا با طبقه با  2متر در  4نه امساحت زمین با حداقل عرض ده

   .می باشد )پارکینگ بصورت پیلوتی درنظر گرفته شود
 ارتفاع ساختمانکثر حدا 

بـام   متر که با احتساب سقف و دست انداز  پشـت  80/9طبقه با زیرزمین  2ارتفاع ساختمان تجاري کثر حدا -
  .متر برسد 80/10تواند تا  می

  . متر است 3آن و حداکثر  4/2حداقل ارتفاع زیرزمین در مناطق تجاري جهت انباري  -
  .متر نیز مجاز می باشد 4حداکثر ارتفاع زیرزمین تجاري در صورتیکه تاسیسات خاص مد نظر باشد، تا  -
متر که با احتساب ضخامت سقف و ارتفاع دست  4حداکثر ارتفاع بناهاي تجاري از کف ساختمان تا زیر سقف  -

 . متر بالمانع است 2/5انداز تا 
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نیـز   70/4تـوان تـا   ضی درخواست بالکن نیم طبقه را داشته باشد ارتفاع مغـازه را مـی  چنانچه متقا: تبصره * 
در ضمن نیم طبقه نباید به طور مجزا از معبر دسترسی داشته باشد و جزء الینفک واحد تجاري . افزایش داد 

  .باشدمی
  .وسعت نیم طبقه نمی بایستی از یک سوم مساحت سطح اشغال بیشتر باشد -
  .باشد سانتیمتر می 90از نیم طبقه با احتساب ضخامت سقف دست اند -
 سطح اشغال  
 60درصد مساحت در همکف و  80متر  100در اراضی باالي  محله اي تجاري کاربري هايسطح اشغال در  -

  . درصد مساحت در طبقه اول مالك عمل می باشد
درصد مساحت در  80متر  100باالي در اراضی  هاي ناحیه اي و شهري تجاري کاربري هايسطح اشغال در  -

  . درصد در طبقه دوم مالك عمل می باشد 60درصد مساحت در طبقه اول و  60همکف و 
درصد تجـاوز   240در کاربري هاي تجاري ناحیه اي و شهري در هر مساحتی، حداکثر تراکم مجاز از : تبصره

  .ري ها تعیین گرددننماید و میزان سطح اشغال در طبقات اول و دوم با رعایت همجوا
) پا ساژ(هاي تجاري  جهت کاربري انبار بالمانع بوده اما درمجموعه اًدرکاربري تجاري احداث زیرزمین صرف -

  استفاده از زیرزمین به عنوان فضا ي تجاري خدماتی بال مانع است 
اده تجاري جزو تراکم مجاز و در صورت استف%  80در اینگونه مراکز احداث زیرزمین با حداکثر سطح اشغال   -

  . محسوب خواهد شد
  :درصد سطح اشغال مجموعه هاي تجاري به شرح ذیل تعیین می گردد -

  )درصد(سطح اشغال   )متر مربع(مساحت 
  70  1000الی  500

  60  2000الی  1000
  50  3000الی  2000

  40  3000باالتر از 
  
  پارکینگ  
  .ت صد در صد الزامی استدر مجموعه هاي تجاري تامین پارکینگ به صور -
میسـر نیسـت مشـمول     براي آنها که احداث پارکینگ) دو دهنه مغازه حداکثر تا(کلیه اماکن تجاري کوچک  -

   .متر مربع می باشد 25به ازاي هر واحد تجاري، یک واحد پارکینگ به مساحت ضوابط پرداخت هزینه پارکینگ 
دیکی ملک به میادین مهم و ایجاد مشکالت ترافیکی، لزوم قطـع  در موارد استثنایی که به علل موجه مانند نز -

با تایید کمیسیون ماده (نامناسب بودن وضع زمین و موارد مشابه ) در صورت ایجاد پارکینگ( سال درختان کهن
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ایجاد پارکینگ هاي مقرر میسر نباشد، باید مالک هزینـه ایجـاد پارکینـگ مشـابه را بـه      ) شوراي شهرسازي 5
نگهداري شده و منحصراً براي ایجاد “ حساب ایجاد پارکینگ”این عوارض در حسابی به نام . بپردازدشهرداري 

  . پارکینگهاي جدید هزینه خواهد شد
  .الزامی است یک واحد پارکینگ ، احداثمترمربع زیر بنا 20ـ براي رستوران به ازاي هر 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 خدماتی - تجاري ضوابط و مقررات عمومی -3-4-3

 
هاي تک واحدي که در اثر تعریض خیابان یا معابر از بین خواهـد   بخصوص مغازهمجاز تجاري هاي موجود  -

  . رفت در طرحهاي تفصیلی در محدوده همان پالك تجدید خواهد شد
ــه          - ــه پروان ــافی منجمل ــدارك ک ــه داراي م ــامع ک ــرح ج ــویب ط ــل از تص ــاري قب ــدهاي تج ــام واح   تم

نامه رسمی با کاربري تجاري به  سابقه تنظیم اجارهمیسیون هاي مربوطه، و ک 5مصوبه کمیسیون ماده  ،کسب
 .باشد عنوان تجاري شناحته شده و کاربري یاد شده معتبر می

کلیه واحدهاي تجاري که قبل از تصویب طرح جامع بدون مدارك قانونی فعالیت داشته و در نقشـه وضـع    -
بایستی براي ادامه فعالیت خود کلیه مراحل قانونی اخـذ  میاند، موجود به عنوان کاربري تجاري شناخته شده

پروانه اشتغال از جمله پرداخت کلیه عوارض پس از اخذ نقطه نظرات شهرداري و طرح موضوع در کمیسیون 
  .ماده پنج را طی کنند تا قانونی تلقی شوند

ایستی به صورتی طراحی در صورت اختالف سطح بین معبر و کف تجاري، نحوه دسترسی واحد تجاري می ب -
 .شود که به سد معبر منجر نشود و از فضاي ملک تجاري استفاده شود

سانتیمتر می باشد و در صورت وجود زیرزمین، این اختالف  60ف تجاري حداکثر اختالف سطح بین معبر و ک -
 .متر افزایش یابد 20/1می تواند تا ارتفاع 

  .داث یک سرویس بهداشتی الزامی استواحد تجاري،اح 4در صورت احداث بیش از  -
درصد زیربناي مجاز در طبقه همکف تجاري باشد طبقـات بـاالتر الزامـا داراي کـاربري      50چنانچه بیش از  -

  .خدماتی خواهند بود
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 60درصد مساحت در همکف و  80متر  100در اراضی باالي  خدمات انتفاعی کاربري هايسطح اشغال در  -
  . درصد در طبقه دوم مالك عمل می باشد 60ول و درصد مساحت در طبقه ا

درصد تجـاوز ننمایـد و    200در کاربري هاي خدمات انتفاعی در هر مساحتی، حداکثر تراکم مجاز از : تبصره
  .میزان سطح اشغال در طبقات اول و دوم با رعایت همجواري ها تعیین گردد

درصد مساحت در همکف و  60متر  100ی باالي در اراض خدمات غیر انتفاعی کاربري هايسطح اشغال در  -
  . درصد در طبقه دوم مالك عمل می باشد 60درصد مساحت در طبقه اول و  60

  .مجاز است متري 16 حداقل هاي بر خیابان کاربري هاي خدمات انتفاعی و غیر انتفاعیاستقرار انواع  -
  .گ به صورت صد در صد الزامی استدر مجموعه هاي خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی تامین پارکین -
قلـت  بـه علـل موجـه ماننـد      براي آنها کوچک که احداث پارکینگ خدمات انتفاعی و غیرانتفاعیکلیه اماکن  -

در صورت ایجاد ( سال نزدیکی ملک به میادین مهم و ایجاد مشکالت ترافیکی، لزوم قطع درختان کهنمساحت، 
ایجـاد  ) شـوراي شهرسـازي   5با تاییـد کمیسـیون مـاده    (رد مشابه نامناسب بودن وضع زمین و موا) پارکینگ

این عوارض در . پارکینگ هاي مقرر میسر نباشد، باید مالک هزینه ایجاد پارکینگ مشابه را به شهرداري بپردازد
  . نگهداري شده و منحصراً براي ایجاد پارکینگهاي جدید هزینه خواهد شد“ حساب ایجاد پارکینگ”حسابی به نام 

پارکینگ مورد نیاز خود را امکان تامین پارکینگ ندارند، می بایست  در محل کنونی، مجموعه هاي تجاري که -
  .متري از محل خود، تامین نمایند 150در فاصله اي حداکثر تا شعاع 

  
  کاربري آموزشی - 3-5
  زمین موارد استفاده از - 1- 3-5

  استفاده مجاز-الف 
  . ـ احداث مهد کودك

  .ستاناحداث دب -
  .ـ احداث مدرسه راهنمایی

  .ـ احداث دبیرستان
  .اي ـ  احداث مدرسه فنی وحرفه

  
  ضوابط مربوط به تفکیک زمین -2- 3-5
 اتحداقل اندازه قطع  

  .مترمربع 800ـ حداقل اندازه قطعه تفکیکی براي مهدکودك وکودکستان 
  .مترمربع 1500ـ  حداقل اندازه قطعه تفکیکی براي دبستان
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  .مترمربع 2000دازه قطعه تفکیکی براي مدرسه راهنمایی ـ حداقل ان
  .مترمربع3000 ـ حداقل اندازه قطعه تفکیکی براي دبیرستان 

  .مترمربع 5000ـ حداقل اندازه قطعه تفکیکی براي هنرستان فنی وحرفه اي 
 ابعاد و تناسبات قطعات  

  .برابر تجاوزکند 3ـ نسبت طول قطعه به عرض آن نباید از
 سی هانحوه دستر  
  .متر می باشد 10با عملکرد کودکستان ، واحدهاي آموزشی حداقل عرض معبر مسیر دسترسی ـ 
  .متر می باشد 10با عملکرد دبستان ، واحدهاي آموزشی حداقل عرض معبر مسیر دسترسی ـ 
  .متر می باشد 12با عملکرد راهنمایی ، واحدهاي آموزشی حداقل عرض معبر مسیر دسترسی ـ 
  .متر می باشد 14با عملکرد دبیرستان ، واحدهاي آموزشی رض معبر مسیر دسترسی حداقل عـ 
  .متر می باشد 14با عملکرد فنی و حرفه اي ، واحدهاي آموزشی حداقل عرض معبر مسیر دسترسی ـ 
  
  ضوابط مربوط به احداث ساختمان  -3- 3-5
 سطح اشغال و تراکم ساختمانی  

  .یک طبقه در% 40ـ حداکثر سطح اشغال براي کودکستان 
  .دوطبقه در% 80همکف، حداکثرزیربنا در% 40ـ حداکثر سطح اشغال براي دبستان

  .دردوطبقه% 80همکف، حداکثرزیربنا در% 40ـ حداکثر سطح اشغال براي مدرسه راهنمایی
  .درسه طبقه% 120درهمکف،حداکثرزیربنا%40حداکثر سطح اشغال براي دبیرستان  -
  .درسه طبقه% 120درهمکف، حداکثرزیربنا% 40هنرستان حداکثر سطح اشغال براي-
  پارکینگ  
  پارکینگ الزم است )مترمربع25(واحد1کالس  دو هربه ازاي کودکستان براي ـ 
  پارکینگ الزم است )مترمربع25(واحد1هردو کالس به ازاي دبستان براي ـ 
  استپارکینگ الزم  )مترمربع25(واحد1هردو کالس به ازاي راهنمایی براي ـ 
  پارکینگ الزم است )مترمربع25(واحد1هریک کالس به ازاي هنرستان فنی وحرفه اي  دبیرستان وبراي ـ 

وپرورش وموافقت سازمان کل آموزش وپـرورش اسـتان    رعایت ضوابط ومقرارات وزارت آموزش: تبصره
  .الزامی است

  سایر ضوابط و مقررات  
مترمربع تجاوز ننماید جزءسطح تراکم  75آن از ـ ساختمان محل سکونت سرایداري درصورتیکه مساحت

  .گردد محسوب نمی
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مساحت توالت، دستشویی وآبخوري درصورتیکه دسترسی به آنها از داخل ساختمان نباشد جزء تراکم مجاز  ـ
  .گردد محسوب نمی

  .فضاي بازي کودکستان باید به وسیله حصار از عملکردهاي دیگر مجزا باشد -
  . رایط الزم براي تردد معلوالن الزامی استرعایت کلیه ش :تبصره

  

  کاربري درمانی  -3-6
  زمین موارد استفاده از  -3-6-1

  استفاده مجاز-الف 
  ـ احداث پایگاه بهداشت

  ـ احداث مراکز بهداشت
  اکز درمان ـ احداث مر

  ـ احداث بیمارستان
  ـ احداث زایشگاه

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین  -3-6-2
 طعات حداقل اندازه ق  

  .است مربع متر 2500با عملکرد درمانگاه  درمانیـ حداقل اندازه قطعه تفکیکی براي کاربري 
  .است مترمربع 1000بهداشت مرکز با عملکرد  درمانیـ حداقل اندازه قطعه تفکیکی براي کاربري 
  .ستا مترمربع10000با عملکرد بیمارستان  درمانیـ حداقل اندازه قطعه تفکیکی براي کاربري 

 ابعاد و تناسبات قطعات  
  .برابر تجاوزکند 3 از ض آن نباید ـ نسبت طول قطعه زمین به عر

 نحوه دسترسی ها 

  .سی داشته باشند متر دستر 12ـ مراکز درمانی وبهداشتی بایستی به یک معبر با عرض حداقل 
متر  35با عرض  2 شریانهاي درجه ،درمانی در مقیاس منطقه و شهرکاربري حداقل عرض دسترسی براي  -

  .است
  
  ضوابط مربوط به احداث ساختمان  -3-6-3
 سطح اشغال و تراکم ساختمانی  

  .در دو طبقه% 80وحداکثرزیربنا% 40ـ حداکثر سطح اشغال مراکز بهداشت ودرمان درطبقه همکف 
  .سترات سازمان بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وموافقت آنها الزامی ا رعایت ضوابط ومقر: ـ تبصره
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 پارکینگ  
الزم  )مترمربـع 25هرپارکینگ (مترمربع زیربنا دو پارکینگ100کز بهداشت دربرابر هر مر درمانگاه وبراي ـ 

  .است
  .الزم است )  مترمربع 25(کینگ  هردو تخت یک پار  بیمارستان در برابربراي ـ 

  .ر نظرگرفته شودپارکینگ باید بصورت مستقل وجدا از درب ورودي بیماران د  درب ورودي: تبصره
  سایرضوابط و مقررات  

  .در تمامی شهر آزاد است ،زیست ـ احداث گرمابه عمومی مشروط به رعایت ضوابط سازمان حفاظت محیط 
  .بالمانع است یـ استفاده از دو طبقه زیرزمین درقطعات با کاربري درمان

  .براي تردد معلوالن الزامی است ،رعایت کلیه شرایط الزم: تبصره
  
  
  بري مذهبی کار -3-7 

  مینزموارد استفاده از   -3-7-1
  هاي مجاز ه   استفاد–الف 

  ـ احداث  مسجد
  ـ احداث حسینیه
  ـ احداث مصلی

  ـ احداث تکایا
  

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین  - 3-7-2
 حداقل اندازه قطعات  

  .است مربع متر 500ـ حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي این کاربري در سطح محله 
  .است مترمربع1000منطقه  و ـ  حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي این کاربري در سطح شهر

ــره ــاربري    :تبص ــه ک ــی ب ــورت وقف ــه بص ــایی ک ــراي پالکه ــالت ب ــاس مح ــیص  درمقی ــده تخص ــاي یادش    ه
  .محدودیت مساحت پالك وجود ندارد، می یابند

 ابعاد و تناسبات قطعات  
برابـرآن تجـاوز    3و ازحدود نشود برابر عرض آن بیشتر  دو  ل قطعه تفکیکی ازسعی شود طو لمقدور ـ حتی ا
  .ننماید
 نحوه دسترسی ها  
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  .متر می باشد 10حداقل عرض معابر دسترسی براي این کاربري در محالت  ـ
  .متر می باشد 14حداقل عرض معابر دسترسی براي این کاربري در شهر و حوزه هاي شهري  ـ
  

  بوط به احداث ساختمانضوابط مر  - 3-7-3
 سطح اشغال و تراکم ساختمانی  

سطح اشغال ومازاد تراکم % 60قطعه زمین باحداکثر%100ـ حداکثر تراکم ساختمانی براي این نوع کاربري 
  .می باشد درطبقه دوم

  .شود سطح آن جزء تراکم محسوب نمی ،زمین به عنوان انباري وموتور خانه ـ درصورت احداث زیر
  .الزامی است ههاي مربوطابط ومقررات سازمانـ رعایت ضو

  پارکینگ  
  .مورد نیاز است بنا یک واحد پارکینگ مترمربع زیر 50ـ به ازاي هر 

  . رعایت کلیه شرایط الزم براي امکان تردد معلوالن الزامی است: تبصره
  هنري -فرهنگیاربري ک -3-8
  زمین موارد استفاده از  -3-8-1

  مشروطو  الف ـ استفاده مجاز
  )در مقیاس شهر ( ـ احداث سینما

  )در مقیاس شهر و ناحیه شهري( ـ احداث فرهنگسرا
  )در مقیاس شهر و ناحیه شهري( تاالر نمایش، سخنرانی وگردهمایی نگارخانه، ـ احداث

  )در مقیاس شهر و نواحی شهري و کتابخانه اي کوچک در مقیاس محالت( ـ احداث کتابخانه
در مقیـاس نـواحی   (ماعات کوچک و کانون هاي پرورش فکـري کودکـان و نوجوانـان    احداث سالن هاي اجت-

  ) شهري
  ـ احداث فروشگاه یا یک واحد تجاري با توجه به نیاز

  ضوابط مربوط به تفکیک زمین - 3-8-2
 حداقل اندازه قطعات  

  .است مترمربع 500ـ حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي این کاربري درمقیاس محله 
  .است مترمربع 2000حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي این کاربري درمقیاس شهرـ 
 ابعاد و تناسبات قطعات  
  .برابر تجاوز نماید3نسبت طول به عرض آن نمی تواند از  -
 نحوه دسترسی ها  
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  .باشند  متري دسترسی داشته 14 حداقل بایستی به یک معبرمی مجموعه هاي فوق الذکر -
  
  بط مربوط به احداث ساختمانضوا - 3-8-3
 تراکم ساختمانی و سطح اشغال  

  .درصد قطعه زمین خواهدبود 120ـ تراکم ساختمانی براي کاربري فوق الذکر برابر
  .باشد درصد در همکف 40ـ حداکثر سطح اشغال

شخیص ساختمان با کاربري فرهنگی طبق ضوابط و مقررات مراجع و ارگانهاي مربوطه و به تـ حداکثر ارتفاع 
  .آنها خواهد بود

  .  کل می بایستی به فضاي سبزاختصاص یابد درصد درسطح 30ـ حداقل 
  .هاي مربوطه الزامی است رعا یت ضوابط ومقررات سازمان :تبصره

 پارکینگ  
  .الزم است واحد پارکینگ یک ده صندلی،به ازاي هر براي سینما و تاالر نمایش ـ 
واحـد   یـک  متر مربع زیربنـا،  50به ازاي هر کري کودکان و فرهنگسرا براي کتابخانه، کانون هاي پرورش فـ 

  .الزم است پارکینگ
  . رعایت کلیه شرایط الزم براي امکان تردد معلوالن الزامی است :تبصره

  

   انتظامی -اداري کاربري  -3-9
  موارد استفاده از زمین   -3-9-1

  و مشروطاستفاده مجاز -الف 
  عنوان ساختمان اداري  ـ احداث ساختمان صرفاً به

، دفاتر دفاترستاد نیروهاي انتظامی و نظامی احداث پاسگاه انتظامی،واحدهاي اداري وابسته به نیروي انتظامی، -
  و پایگاه هاي بسیج

             مترمربع  150 ياحداث واحد مسکونی براي سکونت رئیس اداره با حداکثر زیربنا -
  ه اداري  احداث مهمانسرا در حد استفاد -

  اده هاي ممنــــــــوعفاست-  ب
  احداث هرگونه واحد مسکونی به استثناي واحدهاي کوچک سرایداري و نگهبانی - 
  هرگونه استفاده دیگر به استثناي موارد فوق الذکر   - 
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  ضوابط مربوط به تفکیک زمین   - 3-9-2
 اندازه قطعات   
  .است عمترمرب 500حداقل اندازه قطعات در این منطقه  -
 ابعاد و تناسب قطعات  
  . برابر تجاوز کند 3نسبت طول قطعه به عرض آن در این منطقه نباید از  -
 نحوه دسترسی ها 

  . دسترسی داشته باشد متر 14فضاهاي اداري باید به یک معبر به عرض حداقل  -
  
  ضوابط مربوط به احداث بنـــــــا   - 3-9-3
  شغــالسطـــح او تراکم ساختمانــــــــی 

  .درصد سطح قطعه است 40حداکثر سطح اشغال زمین در این منطقه  - 
  .درصد سطح قطعه زمین است 120تراکم ساختمانی در این منطقه  -
  . در صورت استفاده از زیرزمین، سطح آن جزو تراکم محسوب نمی شود -
سطح آن جزو تراکم اعالم  ،استفادهتوصیه می شود و در صورت ) صرفاً به عنوان فضاي باز(استفاده از پیلوت  -

  ). استفاده از پیلوت به عنوان پارکینگ بالمانع است(شده منظور نخواهد شد 
منظـور  ، درصـد اعـالم شـده    120زیربناي استفاده هاي مشروط فوق الذکر جزء تراکم  :توضیـــــــــح 

  . گردیده است
  ارتفاع بنـــــا  

به تشخیص ارگانهاي ، ارتفاع بنـا )طبقه روي پیلوت 3حداکثر (ات مجاز با رعایت ضوابط تراکم و تعداد طبق - 
   .ذیربط خواهد بود

  حداقل ابعاد حیاط  
  . الزامی است مجاورمرز ساختمان تا دیوار قطعه زمین از متر  4رعایت حداقل  -
 پارکینگ   
  . پارکینگ الزامی استواحد  یکاحدا ث   ،زیربنا مربعمتر 50به ازاي هر  انتظامی -بري اداري درکار -
  سایر فضاهاي بــــــــاز  
  .باشد متر 3مربع با حداقل عرض متر 15بایستی حداقل ،فضاهاي اصلی هايسطح نورگیر  -
  .مربع با عرض یک متر است  متر 2حداقل سطح نورگیرهاي سرویس بهداشتی  -
  .تهویه طبیعی باشـــــد کلیه اتاقها و فضاهاي اصلی در ساختمانهاي اداري، باید داراي نور و -
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  مقررات مربوط به فضاها و تاسیسات روي بام  
در  .متر از لبه بام صورت پذیرد 2باید حداقل به فاصله  )در صورت باز بودن(ها  نصب تاسیسات بر روي بام -

  .هر نحو بالمانع استبه ها  نصب تاسیسات بر روي بام ،صورت ایجاد فضاهاي محصور
  . سانتیمتر الزامی است 70در پشت بام ها به ارتفاع احداث دست انداز  -
 نکته ضروري  

احـداث وتوسـعه تاسیسـات    )5بند (شوراي عالی شهرسازي معماري ایران  12/63/ 23براساس مصوبه مورخ
نظامی ازقبیل پادگانها ومیادین آموزشی وتمام یا هرقسمت ازهرگونـه تاسیسـات دیگرمتعلـق بـه واحـدهاي      

تاسیسـات مشـابه    و عملکرد شهري ندارد درداخل محدوده وحریم شهرها ممنوع اسـت نظامی وانتظامی که 
موجودالزم است طی برنامه تدریجی ازمحدوده وحریم شهرهاخارج شده واراضـی وسـاختمانهاي باقیمانـده    

درصورتیکه شوراي عالی دفاع تشـخیص دهـد کـه     .بارعایت اولویتهاي شهري به مصارف عمومی تبدیل شود
مراتب ازطریـق شـوراي عـالی    ، مستلزم زمان بیشتري استدر شهر خاصی  جی تاسیسات مذکورخروج تدری

  .هاي ذیربط ابالغ خواهد شدشهرسازي ومعماري ایران به دستگاه
  
  آموزش تحقیقات و فناوريکاربري  -3-10

ختصـاص  به اراضی که جهت فعالیت هاي آموزش عالی و تکمیلی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت متوسطه ا
  .داده می شود، گفته می شود

  

 زمین از استفاده موارد -3-10-1 

 و مشروط مجاز هاي استفاده -الف

 و معلـم  تربیـت  مراکـز حوزه هـاي علمیـه،    دانشسرا، دانشکده، دانشگاه، نظیر عالی آموزش مراکز احداث  -
 عالی آموزش به وابسته مراکزآموزشی

 تحقیقاتی مراکز احداث  -

 کاربري به یافته اختصاص اراضی در عالی آموزش موسسات علمی هیئت اعضاء و دانشجویان بگاهخوا ایجاد  -

 پنج ماده کمیسیون تایید به مشروط تحقیقات و فناوري آموزش

 بـه  یافتـه  اختصـاص  اراضی در مشابه هاي فعالیت سایر و اجتماعات سالن فرهنگی، ورزشی، تاسیسات ایجاد  -

 پنج ماده کمیسیون تایید به مشروط فناوريتحقیقات و  آموزش کاربري

 ممنوع هاي استفاده -ب

  .است ممنوع )مشروط و مجاز( شده ذکر موارد جز به تاسیسات نوع هر ایجاد -
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 مقررات و ضوابط -3-10-2

 اتحداقل اندازه قطع  

متر مربع  70 به ازاي هر دانشجو آموزش تحقیقات و فناوريحداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي کاربري  -
رجوع شود بـه مصـوبه   ( .است متر مربع  105ودر صورت احداث خوابگاه و کوي اساتید به ازاي هر دانشجو 

  )23/6/71مصوب  -  ضوابط مربوط به تعیین مقدار زمین مورد نیاز موسسات آموزش عالی:
 .متر مربع است 30جو حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي دانشگاه پیام نور به ازاي هر دانش:تبصره

 ابعاد و تناسبات قطعات  
  .برابر تجاوزکند 3ـ نسبت طول قطعه به عرض آن نباید از

  نحوه دسترسی  
  .متر دسترسی داشته باشد 18معبر با عرض حداقل می بایستی به یک  مراکز آموزش تحقیقات و فناوري  -
 تراکم ساختمانی  
  .سطح قطعه زمین خواهد بود درصد 40و فناوريمراکز آموزش تحقیقات تراکم ساختمانی براي  -
 سطح اشغال  

  .درصد سطح قطعه زمین است 20  واحدهاي آموزش تحقیقات و فناوريـ سطح اشغال 
  تعداد طبقات ساختمانحداکثر  

  .تعیین می گردد طبقه 2تعداد طبقات ـ حداکثر 
 پارکینگ  

  .نیاز است به ازاي هر یک نفر اساتید و کارکنان، یک واحد پارکینگ مورد
  .به ازاي هر صد نفر دانشجو، یک واحد پارکینگ مورد نیاز است

  

  کاربري ورزشی -3-11
  زمین موارد استفاده از -3-11-1

  و مشروط الف ـ استفاده مجاز
  ـ احداث انواع تاسیسات ورزشی وسالنهاي بازي

  …ـ احداث زمین روباز فوتبال،والیبال،بسکتبال،
  ـ احداث سالن سرپوشیده

  حداث مجتمع هاي ورزشی شامل زمین هاي روبازوسالنهاي سرپوشیدهـ ا
  یا یک مجتمع فروشگاهی کوچک با توجه به نیاز  ـ ایجاد فروشگاه

  ـ احداث واحدهاي مسکونی سرایداري ونگهبانی
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  استفا ده ممنو ع - ب
  . فوقهرنوع کا ربري دیگر به استثنا ء موارد مشروحه  اهها و استقرارگـ ا حداث انواع کار

  
  ضوابط مربوط به تفکیک زمین - 3-11-2
 حداقل اندازه قطعات  

  .است مترمربع2500ـ حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي این کاربري درمقیاس محله 
  .است مترمربع10000ـ حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي این کاربري درمقیاس شهر

 ابعاد و تناسبات قطعات  
  .عرض آن نبا ید ازسه برابر تجاوز نما ید ـ نسبت طول قطعات به

 ها نحوه دسترسی  
  .متري دسترسی داشته باشند14 حداقل می بایستی به یک معبر در مقیاس محله ـ مجموعه هاي ورزشی
  .متري دسترسی داشته باشند16 حداقل می بایستی به یک معبر در مقیاس شهر ـ مجموعه هاي ورزشی

  ث ساختمانضوابط مربوط به احدا  - 3-11-3
ضوابط مربوط به احداث ساختمان براي سطوح مختلف ورزشی براساس استانداردهاي سازمان تربیت بدنی  

  .رعایت شرایط زیر الزامی استبا این حال . است
  
  تراکم ساختمانی  

  .درصد سطح کل قطعه زمین است10ـ تراکم ساختمانی براي فضاهاي ورزشی روباز حداکثر  
  .درصد سطح کل قطعه زمین است100با براي فضاهاي ورزشی سرپوشیده برابرـ تراکم ساختمانی 

 سطح اشغال  
  .درصد سطح کل قطعه زمین است 5 ،ـ سطح اشغال مربوط به فضاهاي باز ورزشی

  .درصد سطح کل قطعه زمین است 70 ،ـ سطح اشغال مربوط به فضاهاي سرپوشیده ورزشی
 ها حداکثر ارتفاع ساختمان  

  .باشد اندازبام می با احتساب دست و به صورت دو طبقه ، متر 8 ،هاي ورزشی ع ساختمانـ حداکثر ارتفا
 پارکینگ  

  .احداث یک پارکینگ الزامی است نفر گنجایش محوطه ورزشی، 20ـ به ازاي هر 
  .ـ رعایت کلیه شرایط الزم براي تردد راحت معلوالن الزامی است

 مانیتسایر ضوابط ومعیارها ي ساخ  
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بایسـتی  ...  عیارهاي دیگر ساختمانی دراین اراضی نظیر نورگیربودن فضا باتوجه به تعداد طبقات وضوابط وم -
  .مورد توجه قرار گیرد

  .متربا مرزهاي مالکیت زمین فاصله داشته باشد 4ـ کلیه بناهاي این کاربري باید حداقل 
  
  فضاي سبزپارك و کاربري - 3-12
  زمین موارد استفاده از  - 1- 3-12

  و مشروط مجازهاي استفاده  الف ـ
  ـ احداث فضاي گلکاري ودرختکاري شده

  ـ احداث فضاهایی جهت بازي کودکان 
  ـ احداث فضاهاي آزاد مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت

فضاهاي سبز پیشنهادي حاصل از تعریض و یا ایجاد معابر در صورت صالحدید شهرداري و  نیـاز شـهر مـی    _
  .ت و خدمات شهري اختصاص یابدتواند به کاربري تاسیسا

  ـ احداث فضاهایی جهت فعالیت هاي فرهنگی درفضاي آزاد 
  ـ احداث فضاهایی جهت نگهبانی وسرایداري

  ایی درسطح فضاي باز جهت تامین نیازگردشگرانه ـ احداث فروشگاه یا فروشگاه
  احداث سرویس بهداشتی عمومی-
  
  ضوابط مربوط به تفکیک زمین  -2- 3-12
  اندازه قطعاتحداقل  

  .است مترمربع1000ـ حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی  درمقیاس محله براي این کاربري  
  .است مترمربع10000ـ حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی  درمقیاس شهري براي این کاربري  

 نحوه دسترسی  
  .شددسترسی داشته با متر 10باید به یک معبربا عرض   محله مقیاس در ـ فضاي سبز

  .دسترسی داشته باشد  متر 30 حداقل شهر باید به یک معبربا عرض مقیاس در فضاي سبز-
  
  ضوابط مربوط به احداث ساختمان -3- 3-12
 تراکم ساختمانی  

  .درصد سطح کل قطعه زمین است10ها حداکثر براي پاركمجاز ـ تراکم ساختمانی 
 سطح اشغال  
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  .است درصد سطح کل قطعه زمین 10 محلی،مقیاس درفضاهاي سبز عمومی در ساختمانـ سطح اشغال 
   .است درصد سطح کل قطعه زمین 5 ،درفضاهاي سبز عمومی درمقیاس شهر ساختمانسطح اشغال -
 حداکثر ارتفاع  

  .می باشد بامبا احتساب دست انداز پشتو به صورت دوطبقه ، متر 8، ها ـ حداکثر ارتفاع تاسیسات مربوط به پارك
 پارکینگ  

  .یک واحد پارکینگ الزامی است ، احداثمربع فضاي سبز عمومی متر150ي هرـ به ازا
  . رعایت کلیه شرایط الزم براي امکان تردد معلوالن الزامی است :تبصره 
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  تفریحی و توریستیکاربري  - 3-13
  زمین موارد استفاده از  - 1- 3-13

  و مشروط الف ـ استفاده مجاز
  ـ احداث تاسیسات رفاهی موقت توریستی

باتوجـه بـه ضـوابط ومقـررات وزارت      ،مسافرخانه وکلیه تاسیسات اقامتی و پذیرایی مهمانسرا، ـ احداث هتل،
  )سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی(فرهنگ وارشاد اسالمی 

  ـ ایجاد فروشگاه یا یک مجتمع کوچک تجاري باتوجه به نیازفضاهاي جهانگردي
  بانی وسرایداريـ  احداث واحدهاي مسکونی نگه

  
  ضوابط مربوط به تفکیک زمین -2- 3-13
 اتحداقل اندازه قطع  

 تفریحــی و توریسـتی بــا عملکـرد هتــل و مهمانســرا  حـداقل انــدازه قطعـه زمــین تفکیکـی بــراي کـاربري      -
  .مترمربع است1000

  .مترمربع است 800 تفریحی و توریستی با عملکرد تاالر پذیراییحداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی براي کاربري  -
 ابعاد و تناسبات قطعات  
  .دنمای برابر تجاوز 3 از بایستی  نسبت طول قطعه زمین به عرض آن نمی  -
  نحوه دسترسی  
متـر دسترسـی داشـته     14معبر با عرض حداقل می بایستی به یک  ي جهانگردي و پذیراییها این مجموعه  -

  .باشد
  نابضوابط مربوط به احداث   -3- 3-13
 م ساختمانیتراک  
  .درصد سطح کل زمین خواهد بود100تراکم ساختمانی براي هتل برابر -
  .درصدسطح قطعه زمین خواهد بود120تراکم ساختمانی براي تاسیسات رفاهی و پذیرایی برابر -
 سطح اشغال  

  .سطح قطعه زمین است درصد 25ـ سطح اشغال هتل ها 
  .سطح قطعه زمین استدرصد  40ـ سطح اشغال تاسیسات رفاهی وپذیرایی  

 ساختمان حداکثر ارتفاع  
  .به صورت چهارطبقه روي پیلوت تعیین می گردد متر و 18 ، برابر باـ حداکثر ارتفاع هتل ها

  .گردد به صورت سه طبقه روي پیلوت تعیین میو  متر12 برابر با ،ـ حداکثر ارتفاع تاسیسات رفاهی وپذیرایی
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 ها درزمین نحوه استقرارساختمان  
  .باید به فضاهاي سبز اختصاص یابد تفریحی و توریستیدرصد سطح زمین درکاربري اراضی  40داقل ـ ح

متربا مرزهاي مالکیت زمین فاصـله   4ها درزمین به شکلی طراحی گردد که حداقل  نحوه استقرارساختمان -
  . داشته باشد

  
  
 مانیتسایر ضوابط ومعیارها ي ساخ  

احداث  توجه به تعداد طبقات، ی دراین نوع کاربري نظیر نورگیربودن فضا،مانتـ سایر ضوابط ومعیارها ي ساخ
  .ایستی مورد توجه قرار گیردب... و  پیلوت
 پارکینگ  

  .الزامی است یک واحد پارکینگ ، احداثاقتا 2به ازاي هر و مهمانسرا،  ـ براي هتل
  .امی استالز یک واحد پارکینگ ، احداث اتاق  3به ازاي هر ،خانه براي مسافر  -
  .متر مربع زیربنا، یک واحد پارکینگ الزامی است 20براي تاالرهاي پذیرایی به ازاي هر  -
  
  صنعتی   کاربري  - 3-14
 موارد استفاده از زمین   - 1- 3-14

  و مشروطالف  ــ استفاده هاي مجاز     
زي و معمـاري مـورخ   ا و صنایع گروه الف مصوبه کمیته فنـی شـوراي عـالی شهرسـا    ه احداث کلیه کارگاه -

10/4/1389.   
  . هاي فوق احداث واحدهاي خدماتی و رفاهی روزانه مورد نیاز کارکنان واحد -
 . احداث ترمینال بار و ترمینال مسافربري -

  هاي ممنوع  ــ استفاده  ب    
در این ) واحدهاي کوچک سرایداري(به استثناي محل زندگی موقت نگهبان  ،احداث هر گونه واحد مسکونی -

  . منطقه ممنوع است
  
  مقررات ساختمانی اراضی صنعتی   -2- 3-14
 سطح اشغال زمینو  تراکم ساختمانی  
  . درصد سطح قطعه زمین است 50حداکثر تا  ،کیکیفتراکم ساختمانی در این منطقه با توجه به شکل قطعه ت  -
  . عه زمین استدرصد سطح قط 50 ، برابر باحداکثر سطح اشغال زمین در منطقه صنعتی -
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، ایجاد واحد مسکونی براي سرایداري ممنوع اسـت  ،در طبقات فوقانی بناهاي صنعتی سبک :تبــــــــصره 
  .مترمربع تجاوز ننماید 80مگر اینکه مساحت آن از 

 حداکثر ارتفاع بنا  
توان ارتفاع  در مجموع می. متناسب با نوع فعالیت تعیین شود یحداکثر ارتفاع بنا در این منطقه می بایست

  . متر از کف تا باالي دست انداز پشت بام را براي طبقه همکف مبنا قرار داد 6
  
  قرار گیري بنانحوه  
  . که اطراف آن کامالً به فضاي باز منتهی گردد باشدقرار گیري بنا به نحوي  -
در   اسـت، اره بـه مسـیرهاي سـو    مشرفدرمورد قطعاتی که  .استآزاد  جانمایی بنا درسطح اشغال  مجاز -

احداث بنا درسمت معبر  ،رعایت گردد سیماي شهريزیبایی و تناسب ایجاد فضاي سبزمناسب صورتی که با 
  . هرطرف تا حد زمین الزامی است از، متر حیاط 5رعایت در این صورت . استبالمانع 

   .استدرصد کل زمین مجاز  10دهاي اداري در قطعات مختص صنایع در دو طبقه با سطح اشغال احداث واح -
 پارکینگ  
  . صنعتی مستقل الزامی است مربع زیربنا یا به ازاي هرواحد متر 100حداقل یک واحد پارکینگ به ازاي هر  احداث -
 سایر ضوابط  
  . مجاز می باشد مربع متر 10داقل حمعادل استفاده از حیاط خلوت در این بناها با سطحی  -
  . در این قبیل بناها استفاده از نور طبیعی الزامی است -
  

  مقررات مربوط به فضاها و تاسیسات روي بام  -3- 3-14
  .گیردمتر ازلبه بام صورت  2هاي مسطح باید حداقل به فاصله  نصب تاسیسات برروي بام -
  .دار ممنوع است هاي شیب امکش وآنتن برروي ب نصب تاسیسات به جز دود -
  .سانتیمتر الزامی است 80 ها به ارتفاع احداث دست انداز درکناره بام -
 .انبارکردن وسایل روي پشت بام ها ممنوع است -

  
  انــــــبارها  کاربري  -3-15
  موارد استفاده از زمین   -3-15-1

  هاي مجاز  الف ــ استفاده
  خانه سرداحداث ساختمان به عنوان انبار و -
  .احداث واحدهاي خدماتی و رفاهی روزانه مورد نیاز کارکنان انبارها -
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  مینال بــــار  احداث تر -
  هاي ممنـــــــوع   ــ استفاده  ب
  احداث هر گونه واحد مسکونی به استثناي واحدهاي کوچک سرایداري و نگهبانی  -
  . هرگونه استفاده دیگر به استثناي موارد فوق الذکر -
  

  تفکیک زمینضوابط مربوط به   - 3-15-2
  حداقل   اندازه قطعـــــــات  
 .است مربع متر 1000حداقل اندازه قطعات تفکیکی در این منطقه  -

 قطعـات  اتابعاد وتناسب  
  . برابر تجاوز نماید 3نسبت طول قطعه به عرض آن در این منطقه نباید از  - 
 نحوه دسترسی ها  

  .متر می باشد 14سی ـ حداقل عرض معابر دستر
  احداث ساختمانضوابط مربوط به   - 3-15-3
  تراکم ساختمانی  
  . درصد سطح قطعه زمین است 50تراکم ساختمانی در این منطقه با توجه به اندازه قطعات تفکیکی حداکثر  -
در   اسـت، بـه مسـیرهاي سـواره     مشرفدرمورد قطعاتی که  .استآزاد  جانمایی بنا درسطح اشغال  مجاز -

احداث بنا درسمت معبر  ،رعایت گردد سیماي شهريزیبایی و تناسب ایجاد فضاي سبزمناسب صورتی که با 
  . هرطرف تا حد زمین الزامی است از، متر حیاط 5رعایت در این صورت . استبالمانع 

 حداکثر سطح اشغـــــــال  
  . ن استدرصد سطح قطعه زمی 50 ، برابر باحداکثر سطح اشغال در این منطقه -
 ارتفاع بنـــــــــــا  
  .ارتفاع ساختمان انبار می بایست متناسب با نوع کاال تعیین شود -
  حداقل ابعاد حیـــــاط  
  . متر است 5هاي جانبی  حداقل عرض ابعاد حیاط -
  نحوه استقرار بنـــــا  
  . متر است 5مالکیت هاي مجاور  ز حداقل فاصله بنا از مر -
 گ حداقل تعداد پارکین  
 .یک واحد پارکینگ پیشنهاد می شود ،مربع زیربنا متر 200به ازاي هر  -

  سایر فضاهاي بـــــاز  
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 . مربع مجاز است متر 25خلوت در این بناها با سطح حداقل  استفاده از حیاط -

 گیري و تهویه طبیعی     ضوابط مربوط به نور  
  .باشدنور و تهویه طبیعی راي داها باید متناسب با نوع فعالیت،  این قبیل ساختمان -
  
 
  مقررات مربوط به فضاها و تاسیسات روي بام  
  . گیردمتر از لبه بام صورت  2هاي مسطح باید حداقل به فاصله  نصب تاسیسات بر روي بام -
  . هاي شیبدار ممنوع است نصب تاسیسات به جز دودکش و آنتن بر روي بام  -
  . سانتیمتر الزامی است 80ا به ارتفاع ه  احداث دست انداز در کناره بام  -
  . ها ممنوع است انبار کردن وسایل روي پشت بام -
  .هاي مناسب الزامی است نصب تاسیسات ایمنی درمکان -
  

  کاربري تاسیسات شهري - 3-16
  موارد استفاده از زمین  - 1- 3-16
  هاي مجاز  استفاده  الف  ـ 

ــمسافري، پارکینـگ   يفوق شامل تاسیسات زیربنـایی، پایانـه بـار   موارد استفاده مجاز از زمین در کاربري  -
  . …و  بار عمومی، ایستگاه آتش نشانی ومیدان میوه وتره

  
  ضوابط مربوط به تفکیک زمین  -2- 3-16

  ـ تاسیسات زیربنایی  الف
رات  مقر بر اساس ضوابط و) آب و برق، گاز، مخابرات، فاضالب(تاسیسات زیربنایی طراحی و برنامه ریزي   -

  . هاي مربوطه است سازمان
  ري برون شهري بپایانه  مسافر  -ب
  .مربع است متر 10000تفکیک زمین اندازه حداقل  -
  .است قطعه زمین % 15حداکثر سطح اشغال  -
  . متر دسترسی داشته باشد 35بایستی به یک معبر با عرض حداقل  پایانه مسافربري می -

  . بري رعایت کلیه شرایط الزم براي تردد معلوالن الزامی است ي مسافرها در محوطه پایانه :1تبصره 

محل پایانه مسافربري می بایست درخارج ازمحدوده طرح جامع ودرداخل محـدوده اسـتحفاظی   : 2تبصره 
  .وترجیحا مجاور بزرگراه باشد
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  پایانه باربري   - 1-ب
  .است متر مربع 5000تفکیک زمین اندازه حداقل  -
  .درصد است 25سطح اشغال زمین حداکثر  -
  .هاي شهر است رودي ها و و حداقل عرض دسترسی سواره ارتباط با یکی از آزادراه -

محدوده استحفاظی وترجیحا  محل پایانه باربري می بایست درخارج ازمحدوده طرح جامع ودرداخل :تبصره
  .مجاور بزرگراه باشد

  تاسیسات عمومی   -2-ب
  شهر  بار میدان بزرگ تره -پ

  .است مربع متر 25000تفکیک زمین اندازه حداقل  -
   .قطعه زمین است درصد 40حداکثر سطح اشغال  -
 .شد با متر می  24حداقل عرض دسترسی سواره در این کاربري  -

  پمپ بنزین - ث
  .است مترمربع750حداقل اندازه قطعه زمین تفکیکی  -
  .است درصد قطعه زمین40حداکثر سطح اشغال  -
  .متر است150حداقل فاصله پمپ بنزین ازتقاطع اصلی  -
  . شد  با متر می 20در ارتباط با این کا ربري  حداقل عرض دسترسی سواره، -
  .نفر کارکنان، تامین یک واحد پارکینگ الزامی است 2به ازاي هر  -
  نشانی  ایستگاه آتش- ج
  .استمربع  متر 500تفکیک زمین اندازه حداقل  -
  .قطعه زمین است رصد د 80طح اشغال حداکثر س -
  .شد  با می متر  18ط با این کاربري  تبا حداقل عرض دسترسی سواره در ار -
  .نفر کارکنان، تامین یک واحد پارکینگ الزامی است 2به ازاي هر  -
 
  کشــاورزي و باغات   -3-17
  موارد استفاده از زمـین   -3-17-1

  ز اده هاي مجـاالف ــ  استفـ
   .حداث واحدهاي مسکونی زارع یا باغبانا -

اقی جهت تسهیالت رفاهی و نگهداري ابزارآال ت کشاورزي در چهار چوب قانون حفظ کاربري اراضی تـ احداث ا
   .زراعی و باغات
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  ب ــ  استفاده هاي ممنوع 
  . هر نوع استفاده دیگري از این اراضی به غیر از موارد فوق ممنوع است -

و احداث بنا در باغات و اراضی کشاورزي براساس مربوط به تفکیک زمین ضوابط  -3-17-2
  25/4/74قانون زمین شهري مصوب مورخ  14دستورالعمل ماده 

ضوابط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربري، افراز و تقسیم و تفکیک باغات واراضی کشاورزي و آیش بر 
 14قرار داشته باشند براساس دستورالعمل ماده ) حریم شهر( حسب این که داخل محدوده قانونی یا استحفاظی

بدیهی . به صورتهاي ذیل و بارعایت ضوابط ذکر شده مجاز است 25/4/74قانون زمین شهري مصوب مورخ 
-است در صورت نیاز به تغییر یا تعیین کاربري، حسب مورد در کمیسیون ماده پنج یا مرجع تصویب طرح جامع

در اجـراي ایـن   . اه با نحوه تامین خدمات الزم مورد تصمیم گیري قرار خواهـد گرفـت  تفصیلی مطرح و همر
  .رعایت گردد 1359ضوابط الزم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها مصوب 

  
  فضاهاي سبز عمومی -3-17-2-1

  ایـن ســطوح کلیـه باغــاتی را شـامل مــی گـردد کــه شـهرداري عــالوه بـر فضــاهاي سـبز مصــوب طرحهــا         
می تواند مورد تملک خود قرار داده و با حفظ وضعیت درخت و سیستم آبیاري به صورت فضاي سبز عمومی 

این زمین ها اعم از این که در طرح مصوب داراي کاربري فضاي سبز باشد یا نباشد، با تصویب . نگهداري کند
  .مراجع مربوطه به فضاي سبز عمومی تبدیل می شود

  
  باغ مسکونی -3-17-2-2
مسکونی با  -لیه باغاتی که فاقد کاربري مصوب خدماتی و فضاي سبز عمومی باشند قابل تبدیل به منطقه باغک

  .ضوابط تفکیک و ساختمان سازي ویژه به شرح زیر هستند
 10درصد و حـداکثر سـطح اشـغال     20متر مربع با تراکم ساختمانی  2000حداقل تفکیک افراز و تقسیم  -الف

  .درصد است
در صورتی که مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعـات تفکیکـی   : تبصره

  .اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می شود
درصد با حداکثر سـطح   30متر مربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000تا  3000در قطعات تفکیکی  -ب

  .در صد سطح زمین 15اشغال 
درصد با حداکثر سطح اشغال  45متر مربع به باال اجازه استفاده از تراکم ساختمانی  5000در قطعات تفکیکی  -ج

  .درصد سطح زمین 15
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متر مربع مساحت داشته باشند نیز مشمول ضابطه بندالف  2000باغات تفکیک شده قبلی که کمتر از : 1تبصره 
متر مربع باشد، حد اکثر سطح اشغال در دو طبقه  و  150ح اشغال ساختمان کمتر از در قطعاتی که سط. هستند

  .یک طبقه زیر زمین مجاز است
مربع باشد، سطح اشغال و کل مساحت زیربنا تابع  متر 500در اراضی مشجر که مساحت آنها کمتر از : 2تبصره 

  . خواهد بودتفصیلی  -جامع ضوابط و مقررات منطقه مسکونی مجاور مطابق طرح
که سطح اشغال ساختمان موجود بیشتر از مساحتهاي پیش بینی شده در این دستور العمل  یدر باغات: 3تبصره 

  .  باشد، تجدید بنا تا حد وضع موجود از لحاظ سطح اشغال و تراکم بالمانع است
 4ضلع زمین  حد اقل در صورت احداث ساختمان مسکونی در یک طبقه محل استقرار آن باید از هر : 4تبصره 

 2احداث سـاختمان بـا بـیش از    . متر، است 8طبقه  2این فاصله در مورد ساختمانهاي . متر فاصله داشته باشد
مسکونی مجاز نیست و نقشه استقرار بنا در زمین باید  -در مناطق باغ)شود پیلوت یک طبقه محسوب می(طبقه

  .با رعایت کمترین میزان قطع درخت باشد
در آن دسته از کاربري هاي خدماتی مانند هتل، واحدهاي تفریحی، ورزشی و فرهنگی که انتفـاعی  : 5تبصره 

لیکن در کاربریهاي خدمات عمومی کـه بـا اعتبـارات دولـت     . باشند، رعایت کلیه ضوابط این بند الزامی است
  .المانع استدرصد تراکم در تمام حاالت ب 45درصد اشغال و  15احداث می شود استفاده از حد اکثر 

با استفاده ازمزایاي تفکیک مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهاي ب و ج هرگونه تفکیک بعدي :  6تبصره 
  .ممنوع است و مراتب بایستی در سند مالکیت و صورت مجلس تفکیکی قید شود

  
  مسکونی  -3-17-2-3

ز سطح باغات خود بعنوان فضاي سـبز  درصد ا 70مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاري  -مالکین منطقه باغ
عمومی یا باغ شهري به صورت رایگان به شهرداري باشند، می توانند با تصویب مراجع مربوطه به جاي منطقه 

  :مسکونی از انواع منطقه بندي هاي مسکونی استفاده کنند مشروط براینکه -باغ
هـزار متـر    20ضوابط استفاده می کنند از  سطح مجموعه باغاتی که مشترکاً به صورت یک پارچه از این: الف

  مربع کمتر نباشد،
  سهم خدمات و فضاي عمومی حتی االمکان به صورت یکپارچه  باشد،: ب
ــوبه   -ج ــاد مص ــل مف ــت کام ــوان    14/2/71ضــمن رعای ــت عن ــازي و معمــاري تح ــهر س ــالی ش ــوراي ع   ش

  :منطقه بندي مسکونی شهرها ضوابط زیر را رعایت نمایند
  ک خانواري با رعایت ضوابط مربوطهدر منطقه ت -
باشد و با % 80متر مربع و حداکثر تراکم ساختمانی  500در منطقه چند خانواري حداقل تفکیک، افراز و تقسیم  -

  .درصد افزایش یابد 100متر مربع، حداکثر تراکم ساختمانی می تواند تا 1000افزایش سطح قطعات به بیش از 
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باشـد و بـا   % 100متر مربع بـا تـراکم سـاختمانی     1000ل تفکیک، افراز و تقسیم در منطقه آپارتمانی حد اق -
  .درصد افزایش یابد 120متر مربع حداکثر تراکم ساختمانی می تواند  2000افزایش سطح قطعات به بیش از 

هـزار متـر مربـع باشـد      20در حالتی که سطح کل باغات به هم پیوسته در یک نقطه شهر کمتـر از  : 1تبصره
  .جوار مجاز استستفاده از ضوابط این بند فقط در صورت رعایت ضوابط منطقه بندي مسکونی هما

هـاي مسـکونی و انتفـاعی بـوده و     اراضی واگذار شده براساس این بند غیر قابل تبدیل به کار بـري : 2تبصره
و چگونگی آن  ماه آنها را براي استفاده عمومی تبدیل به پارك نموده 15شهرداري موظف است ظرف مدت 

در صورت عدم تبدیل آنها به پارك در این مدت، زمین . را به سازمان مسکن و شهر سازي استان اطالع دهد
  .مربوطه بالفاصله با تصویب مراجع مربوطه به سایر خدمات عمومی مورد نیاز شهر اختصاص خواهد یافت

 توضیح  
سبز عمومی باشند به باغ در جهت استفاده از  تبدیل اراضی کشاورزي که فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي

در این صورت الزم است نقشه درختکاري باغ نیز . مسکونی این دستور العمل بالمانع است –مقررات منطقه باغ 
  .همراه با نقشه هاي تفکیکی و ساختمانی به تصویب شهر داري مربوطه برسد

دوده قانونی به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی تبدیل و تغییر کاربري اراضی کشاورزي یا آیش داخل مح
کسب اجازه قطعه بندي . یا هادي آنها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تایید است

و تفکیک و ساختمان سازي این گونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تـامین فضـاهاي عمـومی و    
  .شورایعالی شهر سازي و معماري ایران خواهد بود 3/10/69مورخ  خدماتی شهر ها موضوع مصوب

تا زمانی که مالکین قصد تفکیک و ساختمان سازي ندارند می توانند از ضوابط تفکیک  به شرح زیـر اسـتفاده   
  .کنند
  هکتار 5حداقل تفکیک اراضی شالیزار  
  هکتار  10حداقل تفکیک اراضی زراعتی غیر شالیزار  
 هکتار 20اضی زراعتی دیم حداقل تفکیک ار 

  هکتار میباشد 5/2حد نصاب تفکیک باغات واقع در حریم -
  

  میراث تاریخی  -3-18
  موارد استفاده از زمین -3-18-1

  و مشروطموارد مجاز : الف 
سازي بناهاي تاریخی بر طبق ضوابط قید شده از سوي سازمان میراث   زندهزدر حریم قانونی آثار تاریخی، با -

در این زمینه محدوده بافت . استبالمانع  ،استان که به صورت دستورالعمل زیر نهایی شده  است فرهنگی
  .تاریخی مهدیشهر مطابق با نقشه ذیل می باشد
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  محدوده بافت تاریخی مهدیشهر

  
  
  مقررا ت عرصه آثار ضوا بط و:  1-الف 

ه زمنوط به کسب اجاو ان میرا ث فرهنگی در اختیار سازم منحصراً تاریخی، هرگونه اقدام در عرصه مجموعه -
  .  استاز ا ین سازمان 

  مجموعه مقررا ت حریم و ضوا بط و: 2- الف
هاي معماري به تصویب  نقشه مشروط به اینکه ،در محدوده حفاظتی بافت قدیم شهر احداث بنا بالمانع است -

  .سازمان میراث فرهنگی استان برسد
  موارد ممنوع :  ب

 ، ولی در صورت الزام به این امر. استده تاریخی هرگونه تفکیک اراضی یا دیوارکشی ممنوع در داخل محدو -
تهیه (طرح مصوب مرمتی  ی که درطبق ضوابط و مقرراتمی بایستی بر هرگونه تفکیک اراضی یا دیوارکشی 

  . آمده است، صورت گیرد )سازمان میراث فرهنگی شده توسط
هرگونه بنا ممنوع است و ساخت و سازهائی که منبعد صورت خواهد در داخل محدوده تاریخی احداث  -

گرفت باید بر اساس طرح مصوب مرمتی بوده و ضوابط و مقررات الزم براي آن بر اساس طرح مصوب 
  . مرمتی تعیین گردد

بایستی براساس ضوابط و مقررات طرح  در محدوده تاریخی هرگونه تعریض یا تخریب یا احداث معبر می -
  .ب مرمتی انجام گرددمصو
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و ایجاد ملحقات در طبقه همکف، زیرزمین، طبقه یا ) …در، پنجره و(تعویض هرگونه عنصر ساختمانی   -
  . بایستی براساس مقررات قطعی ساختمانی طرح مصوب مرمتی باشد طبقات باال و یا حیاط می

ش باشد، رعایت مفاد زیر الزامی چنانچه مالک مجبور به بهبود بخشی از داخل فضاي زندگی یا کار خوی  -
   :است

ارائه درخواست بررسی محل از طرف کارشناس سازمان میراث فرهنگی و رسیدگی به مرمت ساختمانی   -
  ) …احداث آشپزخانه، حمام و (یا بهبود داخل ملک  ) کاهگل بام، مرمت دیوار، مفروش کردن زمین(
ان میراث فرهنگی که درآن مقادیر و چگونگی تغییرات و مدت نامه کارشناس سازم  اي از اجازهدریافت نسخه -

  .آن همراه با کروکی ذکر شده باشد
در . داردگواهی پایان مرمت دریافت می ،چنانچه درخواست کننده از مفاد اجازه نامه تجاوز یا تخلف ننماید  -

  . خواهد شد مقابلهفرهنگی مقررات وضع شده از سوي سازمان میراث با مطابق ، با متخلف صورت تخلف
بدون داشتن اجازه نامه از  ،اقدام کنندگان به هریک از عملیات تعویض، تخریب یا ایجاد ملحقات ساختمانی  -

  . می گیرندقانونی قرار  پیگردی، مورد گکارشناس سازمان میراث فرهن
  آثار تاریخی  -3-18-2

جود دارد که در ادامه به معرفی آنها و ارائه ضوابط در محدوده شهري مهدیشهر چهار اثر تاریخی ثبت شده و
  و مقررات مربوطه پرداخته می شود

  امامزاده قاسم زیارت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ضوابط و مقررات عرصه اثر –الف 

هرنوع دخل و تصرف و ساخت وساز در محدوده اثر در انحصار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و - 1
 .گردشگري می باشد
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ه مداخله در محدوده عرصه بدون کسب مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و هرگون- 2
 .گردشگري کشور ممنوع می باشد

 .حفر چاه و احداث زیرزمین جدید در محدوده عرصه ممنوع می باشد - 3

ار سازمان هرگونه مداخله در بنا یا عرصه آن ،تغییرات یا بازپیرایی آن با حفظ کالبد اصلی اثر در انحص- 4
  .میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري می باشد

 ضوابط و مقررات حریم درجه یک اثر - ب 

هرگونه احداث در حریم درجه یک فقط پس از صدور مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر  - 1
 .می باشد

 .می باشداز کف معبر مجاور هر پالك  متر 6حداکثر ارتفاع مجاز جهت احداث بنا  - 2

در نماسازي ساختمانها ممنوع است و صرفا باید از مصالح ... استفاده از مصالحی همچون سنگ و سیمان و - 3
  .سنتی همچون آجر با بندکشی و ترجیحا کاهگل یا سیم گل استفاده شود

 ضوابط و مقررات حریم درجه دو- ج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و هرگونه احداث بنا در این بخش فقط پس از صدور مجوز از سوي  - 1
 .گردشگري مجاز می باشد

 .متر از کف معبر مجاور هر پالك می باشد  8حداکثر ارتفاع در حریم درجه دو 2

 .احداث زیرزمین در این بخش مجاز می باشد - 3
و صرفا استفاده از مصالحی همچون سنگ و سیمان و شیشه و فلز در نما سازي ساختمان ممنوع می باشد  - 4

  .استفاده شود... باید از مصالح سنتی از قبیل آجر با بندکشی کاهگل، گچ ، سیم گل و
  

  تکیه حسینیه اعظم مهدیشهر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ضوابط و مقررات عرصه اثر –الف 
هرنوع دخل و تصرف و ساخت وساز در محدوده اثر در انحصار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و - 1

 .گردشگري می باشد
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هرگونه مداخله در محدوده عرصه بدون کسب مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و - 2
 .گردشگري کشور ممنوع می باشد

 .حفر چاه و احداث زیرزمین جدید در محدوده عرصه ممنوع می باشد - 3

ر در انحصار سازمان هرگونه مداخله در بنا یا عرصه آن ،تغییرات یا بازپیرایی آن با حفظ کالبد اصلی اث- 4
  .میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري می باشد

 ضوابط و مقررات حریم درجه یک اثر - ب 

هرگونه احداث در حریم درجه یک فقط پس از صدور مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر  - 1
 .می باشد

 .اور هر پالك می باشداز کف معبر مج متر  5/4حداکثر ارتفاع مجاز جهت احداث بنا  - 2

در نماسازي ساختمانها ممنوع است و صرفا باید از مصالح ... استفاده از مصالحی همچون سنگ و سیمان و - 3
  .سنتی همچون آجر با بندکشی و ترجیحا کاهگل یا سیم گل استفاده شود

  
  خانه صباغیان مهدیشهر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضوابط و مقررات عرصه اثر –الف 

و تصرف و ساخت وساز در محدوده اثر در انحصار سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و  هرنوع دخل- 1
 .گردشگري می باشد

هرگونه مداخله در محدوده عرصه بدون کسب مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و - 2
 .گردشگري کشور ممنوع می باشد

 .نوع می باشدحفر چاه و احداث زیرزمین جدید در محدوده عرصه مم - 3
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هرگونه مداخله در بنا یا عرصه آن ،تغییرات یا بازپیرایی آن با حفظ کالبد اصلی اثر در انحصار سازمان - 4
  .میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري می باشد

 ضوابط و مقررات حریم درجه یک اثر - ب 

میراث فرهنگی امکان پذیر  هرگونه احداث در حریم درجه یک فقط پس از صدور مجوز از سوي سازمان - 1
 .می باشد

 .از کف معبر مجاور هر پالك می باشد متر  5/4حداکثر ارتفاع مجاز جهت احداث بنا  - 2

در نماسازي ساختمانها ممنوع است و صرفا باید از مصالح ... استفاده از مصالحی همچون سنگ و سیمان و - 3
  .گل استفاده شودسنتی همچون آجر با بندکشی و ترجیحا کاهگل یا سیم 

 ضوابط و مقررات حریم درجه دو- ج

هرگونه احداث بنا در این بخش فقط پس از صدور مجوز از سوي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  - 1
 .گردشگري مجاز می باشد

  .متر از کف معبر مجاور هر پالك می باشد  20/8حداکثر ارتفاع در حریم درجه دو  - 2
ی همچون سنگ و سیمان و شیشه و فلز در نما سازي ساختمان ممنوع می باشد و صرفا استفاده از مصالح - 3

  .استفاده شود... باید از مصالح سنتی از قبیل آجر با بندکشی کاهگل، گچ ، سیم گل و
 

  )عمارت خیل خان(خانه کیپور مهدیشهر  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ضابطه اي تهیه نشده است براي این اثر تاریخی تا زمان تدوین این گزارش حریم و
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  سایر ضوابط و مقررات  -4
  سازي زي مربوط به نما مقررا ت شهرسا - 4-1

مناطقی که به تشخیص کارشناسان  در الزامی است و از معابر اطراف ـ نماسازي کلیه بدنه هاي قا بل رویت
ست از  مالک تعهدي مبنی شهرداري موظف ا، مصالح همگون و همشکل الزم االجرا باشد شهرداري استفاده از

  .رعایت موضوع فوق الذکر دریافت دارد بر
  .خواهد بود و الزامی به عهده مالک مشرف برحیاط امالك مجاوري سطوح ـ نماساز

ـ کلیه بناها می بایست نسبت به انجام نماسازي با مصالح مناسب که در ذیل آمده است اقدام نمایند در غیر 
 .از صدور مجوز پایان کار خودداري نمایداینصورت شهرداري موظف است 

  :ـ مصالح مناسب براي نماسازي عبارتست از
 انواع آجرنما با بندکشی  
  کنیتکس یا مشابه(سیمان تخته ماله همراه با مواد پاشیدنی(  
 ترکیب آجر و سیمان سفید 

 سنگ همراه با مواد پاشیدنی 

 هاي تاریخی و قدیمیسنگهاي غیر صیقلی جز در محوطه 

 مشروط به استفاده از روشهاي نصب ایمن سنگ مانند اسکوپ و مشابه آن(پالك  سنگ( 

ـ طراحی نقشه هاي نما باید توسط مهندس صالحیت دار انجام شود و نقشه هاي جزئیات نما که در آن نوع 
 هاي نما و نحوه پیش آمدگی ها و فرورفتگی ها و جنس پنجره ها و سایر مشخصات نشان داده مصالح و فرم

شهرداري موظف است نسبت به . شده باشد، در هنگام صدور پروانه ساختمانی به شهرداري ارائه گردد
بررسی نقشه ها اقدام نماید و از پذیرش نماهاي ناهماهنگ و مصالح نامناسب با ویژگیهاي اقلیمی و معماري 

ی، متناسب بودن تقسیمات نما، در طراحی نماها باید عالوه بر رعایت موارد فوق، سادگ. بومی خودداري نماید
هاي مجاور، استفاده از فرمهاي معماري بومی، طراحی نما متناسب با عملکرد  در نظر گرفتن نماي ساختمان

 . در نظر گرفته شود …ساختمان و 

در طراحی نما بایستی سادگی، متناسب بودن، تقسیمات نما، در نظر گرفتن نماي ساختمانهاي مجاز استفاده از  ـ
  .در نظر گرفته شود... م هاي معماري بومی، طراحی نما متناسب با عملکرد ساختمان و فر

 .دارد) شهرداري(اي غالب ، نیاز به مجوز ویژه از نهاد مسئول امر ساختمان ساختمانهاي داراي نماي شیشه ـ

و استحکام کافی و عمق پنجره ها به صورتی که داراي عایق حرارتی مناسب  ـ ضخامت دیوارهاي بر ساختمان
  .گرفته شود در نظر باشند

سانتیمتر می  90حداقل ارتفاع کف پنجره ( .ها ممنوع می باشد ـ استفاده از پنجره هاي سرتاسري براي اطاق
  )باشد
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  .ـ توصیه می گردد کلیه پنجره ها داراي نعل درگاه بوده بطوریکه پنجره تا زیر سقف ادامه پیدا نکند
  .آن و سایر تأسیسات در نما در معرض دید قرار گرفتن آنان از معبر عمومی ممنوع استـ تعبیه کولر و کانال 

  .ـ استفاده از پروفیل هاي آلومینیومی رنگی در ساخت درها و پنجره ها، هماهنگ با مصالح نما مجاز است
  .باشداستفاده از پوشش گیاهی در بدنه نما مجاز می ـ
  .وبی مجاز استهاي چها و پنجرهاستفاده از درب ـ
  .گردداستفاده از مصالح بومی منطقه و هماهنگ با محیط مانند آجر و مصالح تیره رنگ توصیه می ـ
متري از کف تمام شده و بر  5/2نصب هرگونه هواکش و کولر گازي و موارد مشابه در ارتفاع کمتر از  ـ

  .ممنوع است
متر مشروط به  1.2کنسول به میزان حداکثر (باالتر  متر و 18پیش آمدگی در نماي ساختمان در خیابان هاي  ـ

  .با مجور شهرداري مجاز است) برهم نخوردن سیماي جداره و رعایت همجواري 
ـ به دلیل حفظ چشم انداز طبیعی باغ ها از ساختن دیوارهاي بلند به عنوان حصار باغ ها خودداري گردیده و 

  .ده شوداز دیوار کوتاه و نرده استفا براي این منظور
استفاده از مصالح طبیعی مانند چوب . ـ مصالح مورد استفاده در نماي باغ ها باید از مصالح بومی منطقه باشند

 .غیرصیقلی در نماي ساختمان و حصار باغ ها مناسب تر است و سنگ

. دارند ـ در نماي ساختمان ها بهتر است از رنگ هایی استفاده شود که با طبیعت منطقه هم خوانی بیشتري 
  .هاي تند و غیرمتعارف در نماي ساختمان ممنوع است استفاده از رنگ

  .ـ استفاده از رنگ چوب یا رنگ هاي تیره در ورودي ها، حصارها و نماي ساختمان ها توصیه می شود
 ـ از ایجاد تنوع شدید در مصالح و رنگ بدنه ها پرهیز شود

  .مصوب شهرداري انجام پذیرد هاي مناسب و اس طرحبایستی براس ـ حصارکشی باغات داخل محدوده شهر
ممنوع  قدیمی در محدوده بافت) کنیتیکس و مشابه(ـ نماسازي با سنگ پالك و سیمان به همراه مواد شیمیایی 

 .است

به صورت مجزا و یا ترکیبی ) با سیمان سیاه(ل و گچ و یا سیمان تخته ماله و یا تگرگی گـ نماسازي با آجر و کاه
  .توصیه می گردد قدیمی محدوده بافت یگر دربا یکد

  .ـ استفاده از کاشی، سرامیک و آجر لعابدار در نماسازي تنها براي کتیبه ورودي ها و پنجره و اطراف آنان مجاز است
  .ممنوع است قدیمی ـ تعبیه درب و پنجره آلومینیومی در نماي خارجی بنا در محدوده بافت

  
  کاربري هاي مختلف در طه هامحو ارتفاع دیوارها و - 4-1-1

  .مجاز می باشد مجاور کف معبر از متر 7/2تا  2/2در حدود انواع بناها ـ ارتفاع دیوارهاي حیاط در
  .متر می با شد 7/2ـ ارتفا ع دیوارهاي حیاط درکاربري هاي مجاز صنعتی در محدوده شهر حداقل 
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 4براي واحدهاي عمومی  و متر 5/2ي مسکونی جانبی ساختمان براي واحدها ـ حداقل عرض حیاط هاي پشتی و
  .گردد منظور متر

سطح قطعه زمین باید به فضاي سبز اختصاص  درصد 20ـ در بناهاي مسکونی حداقل نصف فضاهاي باز معادل 
  .داده شود

 
  هاي عمومی درسطح شهر مقررات مربوط به احداث پارکینگ ضوابط و-4-1-2
  .بالمانع است شهر ، بامکانیابی مناسبی در5تائید کمسیون ماده  با و احداث پارکینگ عمومی درصورت نیاز -
هاي  بان  سایه تنها درحد متر مربع 750با وسعت بیش از  عمومی هاي محوطه پارکینگ در ساز ساخت و -

  .مجاز می باشدمترمربع  75 تا سرایداري مجموعاً باب ساختمان اداري،  یک سبک و
  .بایستی به نحوي باشدکه استفاده عموم ازآن به سهولت صورت گیرد ها بانکبه جز ومی هاي عم ساختمان  پارکینگ -
  
  امالك مجاور میادین عمومی و ها،  پارکینگ یا به طرف معابر مقررات کلیه بازشوها ضوابط و-3- 4-1
یت مشرف به مالک هوا گیر توان پنجره یا نمی سطوح خارجی بنا هیچ یک از واحدهاي مسکونی در در -

دراین حالت  .عقب نشینی صورت گرفته باشد متر مالکیت مجاورحداقل دو اینکه ازحد مگر مجاوراحداث نمود
 یا استفاده ازشیشه مات و با بوده و بازشو مربوط به صورت غیر کف از متر 70/1ارتفاع  بایستی تا ها جرهنپ

  .مصالح مشابه بیرون آنها غیرقابل رویت گردد
  .بالمانع است و فضاهاي باز عمومی میادین عمومی و هاك پار گذرها، ختلف ازنورگیري بناهاي م -
  .طراحی گردد 1.7ا ارتفاع بیش از بي طبقه همکف ها نورگیرها پارك مورد در -
مصالح غیرشفاف  گذرهاي عمومی با استفاده از بناهاي همجوار  بالکن و ها تراس زم است که کلیه بازشوها،ال -

  .طبقات باالتر پوشیده شود درمتر  10/1حدود  کف درطبقه همکف و از متر 70/1ارتفاع  تا مات  مانند شیشه
  .هاي مجاور آن ممنوع است فضاهاي باز همگانی براي ساختمان گرفتن دسترسی از  -
  
  مشخصات فیزیکی شبکه ارتباطی طرح   -4-2
  دوربر گردان   -4-2-1
ها الزامی  متر است، ایجاد دوربرگردان جهت دورزدن اتومبیل 50ر از بست هایی که طول آنها بیشت براي کلیه بن -

متر است و اگر بصورت مربع ساخته شود،  6این فضاها اگر بصورت دایره ساخته شوند، حداقل شعاع آن . است
ضلع بلندتر مستطیل بطور متقارن عمود بر محور طولی خیابان خواهد . محسوب شود 12*12ابعاد آن حداقل 

  . شود متر، دور برگردان الزامی نیست، اما ایجاد آن توصیه می 50هاي بن بست تا عمق  در کوچه. بود
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  پخ ها   -4-2-2
رعایت پخ در . رعایت شود در محل تقاطع خیابان ها الزم است در همکف،  پخ حداقل به میزان جدول زیر -

  . ض معابر همجوار بترتیب زیر الزامی استهمجوار تقاطع معابر متناسب با زاویه تقاطع و نیز عر نبش قطعات
 

  درجه 50براي   درجه 50تا  85  درجه 85 – 110  درجه و بیشتر 110  زاویه تقاطع

عرض معابر 
  مقاطع

12 – 
10  

8-6  

از 
ر 

کمت
6 

  متر

18-
10  

8-6  

از 
ر 

کمت
6 

  متر

18-
10  

8-6  

از 
ر 

کمت
6 

  متر

12 – 
10  

8-6  

از 
ر 

کمت
6 

  متر

12 – 10  5/2  2  1  5/3  3  2  4  5/3  5/2  5  4  3  
8 – 6  2  5/1  75/0  3  5/2  5/1  5/3  3  2  4  5/3  5/2  

  2  5/2  3  15  2  5/2  1  5/1  3  5/0  75/0  1  6کمتر از 

  
به طول ) متر 8عرض کمتر از (رو نیستند هایی که هر دوي آنها طبق ضوابط شهرسازي ماشینپخ در کوچه -

  .گرددثابت یک متر تعیین می
  .گذرها که داراي طرح اجرایی هستند، طرح مذکور مالك عمل است هاي واقع در محل تقاطعپخ -
هاي معمولی با چهارنبش، چنانچه پخ نبش مقابل آن بر اساس ضوابط طرح مصوب قبلی با پروانه در تقاطع -

  .ساخت ایجاد شده باشد، پخ نبش مورد نظر باید برابر طول پخ گوشه مقابل اجرا شود
  .شودمتر تعیین می 5/1هاي بن بست به طول کوچه ها در انتهايپخ دوربرگردان -
  .        ها ممنوع استنصب در ورودي ماشین رو در کلیه پخ -
  
  هاتقاطع -4-2-3
هاي اصلی شهر مطابق پیش بینی طرح جامع و منطبق با کلیات طرح و غیر از آن مجاز ایجاد تقاطع در شبکه 

  .:ضوابط و مقررات ذیل الزامی استهاي پیشنهادي رعایت در اجراي تقاطع. نیست
اگر این امر ممکن نباشد، بایستی با نصب تابلو و هشدار الزم، رفع . متر است 20فاصله دید در تقاطع حداقل  -

  .نقص کرد
  .نصب تابلو و نوع تجهیزات و تاسیسات دیگر در مثلث دید ممنوع است -
اگر امکان احداث میدان فراهم . شودبه میدان می ها بیش از چهار ورودي داشته باشد، تبدیلاگر تقاطع -

  .هاي مازاد را مسدود نمود یا یک طرفه کردنباشد، باید ورودي
  .در تالقی خیابانها رعایت سلسله مراتب دسترسی الزامی است -
  :تواند از فواصل ارائه شده به شرح ذیل کمتر باشدها در مسیرهاي اصلی، نمییک از تقاطع فواصل هیچ -

 متر 500ها حداقل فواصل تقاطع) شهري و بین شهري(در جاده عبوري 
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 متر 300ها حداقل در جاده اصلی درجه یک فواصل تقاطع

 متر 200ها حداقل در جاده اصلی درجه دو فواصل تقاطع

  متر 100ها حداقل در جاده جمع و پخش کننده فواصل تقاطع
  
  پیاده رو و حداقل عرض سواره رو  -4-2-4
  .اصلی مطابق زیر می باشد درخیابان فرعی و پیاده رو و حداقل عرض سواره رو -

  وسط در کانیو با بدون پیاده رو :متري  6 معابر
  وسط در کانیو با بدون پیاده رو :متري 8 معابر

  .متر 7 عرض سواره رو طرفین با در متر 5/1به عرض  پیاده رو   :متري 10معابر 
  .متر 5/8 عرض سواره رو طرفین با در متر 75/1 ه عرضب پیاده رو :متري 12معابر
  .متر 10عرض سواره رو طرفین با در متر 2به عرض  پیاده رو :متري 14 معابر
  .متر 14 عرض سواره رو با طرفین در متر 3به عرض  پیاده رو :متري 20معابر
  .وسط متري در 3روفوژ  طرفین با یک در متر10متر و سواره رو 5/4به عرض  پیاده رو :متري  32معابر
  .وسط متري در 5طرفین با یک روفوژ  در متر14 مترو سواره رو 6به عرض  پیاده رو :متري 45معابر

میانی عملکرد  م، روفوژه نزدیکی آنها به و تقاطع ها بعلت تعداد یا و مواردي که عرض کافی نباشد در: تبصره
  .ن می تواند باشدجایگزین آ، خط کشی ممتد محور مناسبی نداشته باشد

  
  )شیب طولی(شیب مجاز  -4-2-5

درصدو خیابانهاي اصلی درجه  5  خیابانهاي اصلی درجه دو تا،درصد10 ـ شیب مجاز خیابانهاي فرعی ومحلی تا
  .درصد می باشد4یک تا

  
 نحوه دسترسی ها -4-2-6

  : ها براي واحدهاي مسکونی به شرح ذیل است  حداقل عرض و طول دسترسی -
 بن بست  معابر 

  متر تجاوز کند 200حداکثر طول معابر بن بست نبایستی از. 

  بدون احداث دور برگردان متر 6متر به عرض حداقل  50با طول حداکثر  
  متربا احداث دوربرگردان 8متر به عرض حداقل  150با طول حداکثر .  
  متر با احداث دوربرگردان 10متر به عرض حداقل  150-200با طول بین.  
 متر 14ر طول به مراکز خدمات عمومی به عرض حداقل با ه 
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 ِمعابر ن باز ب  
  متر 8متر، با عرض حداقل  50با طول کمتر از 

  متر 10 متر با عرض حداقل  50 – 100با طول .  
  متر 12متر به عرض حداقل  100 – 200با طول .  
  متر 14متر به عرض حداقل  200 – 300با طول . 

  
  حرکتی مرور معلولین جسمی و و ت عبورمقررا  ضوا بط و  -4-3

  .معلوالن درسا خت وسازهاي بناهاي عمومی الزامی است ـ رعا یت کلیه شرایط الزم براي امکان تردد
یا پارکینگ  به سواره رو و گرفته شود نظر براي استفاده معلوالن در ـ ورودي اصلی ساختمان هاي عمومی باید

  .مناسب داشته باشد ساختمان دسترسی
  .باشد روـ ورودي ساختمان حتی االمکان همسطح پیا ده

  .عال یم مناسب مشخص شود با ـ پیاده رو منتهی به ورودي معلوالن با ید
  .باشد سانتی متر 80دار صندلی چرخ براي عبور،  ـ حداقل عرض مفید هرلنگه در

  .بسته شوند و به سهولت باز هاي عمومی کلیه درها باید ـ درساختمان
مرور معلولین مصوبه  و ي موارد ذکرشده می بایست ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري براي عبورـ جدا

  .وسازهاي شهري رعایت شود ساخت در 8/3/1368
  
 معابر سازي مناسب -4-4

 موجود پیاده روي-4-4-1

 علتی هر به که یموانع .شود رسانیده سانتیمتر 90 به باریک پیاده روهاي عرض حداقل امکانات، از استفاده با-

 عبور مانع مانند( سانتیمتر می کاهند 90 مفید عرض حداقل از و گردیده نصب یا و پیاده رو قرار داشته در

 .گردند جابجا باید )... و تیربرق دکه، صندوق پست، تلفن، باجه نقلیه، وسایط

 یا و سانتیمتر 2حداکثر ارتفاع با پله هایی به باید پیاده روها در موجود پله هاي عرض از سانتیمتر 90 حداقل-

 .شود تبدیل معلوالن براي شیبدار مناسب سطوح

 .شود ترمیم و پوشیده غیر لغزنده و جنس سخت با پیاده روها کلیه کف-

 .شوند پر سخت مواد وسیله به سانتیمتر یک از بیشتر درزهاي کلیه-

 باال سانتیمتر  210حداقل  ارتفاع تا )... و مغازه ها و سایه بان عالیم، بالکن، تابلو، مانند( پیش آمدگی نوع هر-

 .شود برده
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  90عرض  حداقل با موقت پل نصب می گردد حفاري علت هر به پیاده رو سطح که ضروري مواقع در-
 .است غیرلغزنده الزامی سطح با سانتیمتر

 مانع از سانتیمتر 90فاصله  به فک در حسی عالئم تعبیه پیاده رو، در موانع وجود از نابینایان به هشدار براي-

 .است الزامی

 با کناره آن امکان، عدم صورت در و کردند معبر همسطح باید پیاده مسیر در واقع درپوش هاي و شبکه ها-

  .شود هماهنگ کف معبر با مناسب شیب
  
 سواره رو و پیاده رو ارتباطی بین پل هاي-4-4-2

 با حداقل سواره رو و پیاده رو بین متر 500 حدود فواصل در معلوالن حرکت مناسب ارتباطی پل تعبیه-

 .است الزامی سانتیمتر 90 عرض

 .گردد سانتیمتر 90 حداقل موجود پل هاي عرض که است الزم-

 شیاردار الزم فلزي پل هاي وجود صورت در و شوند پوشیده غیرلغزنده و سخت مصالح از باید پل ها سطح-

  .شوند پر فاصله شیارها که است
  
 پیاده کشی عابر خط محل-4-4-3

 150عرض  حداقل با کشی خط صورت به و تسطیح اصالح، باید سواره روها در پیاده عابر عبور محل-

 .شود پیاده روها به قابل دسترسی و سانتیمتر

 .است الزامی پیاده عابر کشی هاي خط کلیه امتداد در ارتباطی پل هاي وجود-

  .شود چرخ دار صندلی عبور قابل باید پیاده عابر کشی خط محل در خیابان وسط جزیره-
 
 توقفگاه ها-4-4-4

 ورودي و به فاصله نزدیکترین در توقفگاه فضاي درصد 2 حداقل باید موجود عمومی توقفگاه هاي در-

 عمل این .اختصاص یابد حرکتی – جسمی معلوالن اتومبیل توقف براي پیاده رو به دسترسی مناسب و خروجی

 اتومبیل براي محل توقف دو به معمولی اتومبیل توقف محل سه تبدیل فضاي طریق از موجود وضع در

  .است امکان پذیر حرکتی – جسمی معلول
  
 عمومی ساختمانهاي طراحی کلی ضوابط - 4-5

 تعریف
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 یخدمات عموم انواع از یکی که هستند ساختمان هایی از دسته آن نامه، آیین این در عمومی اماکن از منظور
  .می دهند قرار افراد جامعه اختیار در را
 
 ورودیها-1 - 4-5

ساختمان  پارکینگ یا سواره رو به و شود، گرفته نظر در نیز معلوالن استفاده براي باید اصلی ورودي -
 .داشته باشد مناسب دسترسی

 .باشد پیاده رو سطح هم حتی االمکان ساختمان ورودي -

 .مشخص شود حسی عالئم با باید النمعلو ورودي به منتهی پیاده رو -

 .است سانتیمتر 140 ورودي جلو فضاي عمق حداقل -

 .است الزامی ورودي جلو فضاي روي بر سانتیمتر 140 حداقل عرض به سایبان وجود -

  .باشد سانتیمتر 160 ساختمان ورودي در بازشوها عرض حداقل -
 
 راهرو-2 - 4-5

 .باشد سانتیمتر 140 راهرو عرض حداقل -

 .شود خودداري نیز بلند پرز با کفپوش ها نصب از و باشد غیرلغزنده باید راهروها کف -

  .گردد تأمین مناسبی صورت به شیبدار سطح با ارتباط باید راهرو کف در سطح اختالف وجود صورت در -
  
 )پنجره و در( بازشوها -3 - 4-5

 .باشد سانتیمتر 80 چرخدار صندلی عبور براي در لنگه هر مفید عرض حداقل -

 .است الزامی کافی دید تامین میشوند باز خارج به که درهایی مورد در -

 .باشد سانتیمتر 100 شده تمام کف از دید ارتفاع حداکثر -

 .باشند سانتیمتر 20 ارتفاع به پاخور داراي باید درها -

 80 مفید حداقل عرض به یمعمول در یک پیشبینی کشویی، گردشی، چرخان، درهاي از استفاده صورت در -

 .است الزامی معلوالن استفاده براي جوار آنها در سانتیمتر

 .شوند بسته و باز سهولت به باید درها کلیه -

 .باشد سانتیمتر 7 تا 3.5 در سطح و آن بین داخلی فاصله و بوده اهرمی نوع از باید درها دستگیره

 سمت دو به هر چنانچه سانتیمتر، 200 شود باز جهت یک هب در هر چنانچه متوالی در دو بین فاصله حداقل -

 .باشد سانتیمتر 280 شوند باز داخل به دو هر چنانچه و سانتیمتر 120 شوند باز خارج

 .سانتیمتر باشد 2 آستانه ارتفاع حداکثر اجبار صورت در .باشند آستانه بدون المقدور حتی باید درها -
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 سانتیمتر 30و  در سوي دو هر در هموار سطح سانتیمتر 150 حداقل یپیشبین حرکت، در تسهیل منظور به -

 .است آن الزامی طرفین در

 .باشد سانتیمتر 120 حداکثر کف از پنجره دستگیره ارتفاع -

 و از محافظت چرخدار صندلی ضربه مقابل در هستند شیشه داراي کف تا که پنجره هایی و درها کلیه -

  .شوند ساخته مقاوم شیشه
 
 پله-4 - 4-5

 .است الزامی نابینایان به هشدار براي پله قفسه به ورود از قبل کف، در حسی عالئم وجود -

 .باشد سانتیمتر 17 آن ارتفاع حداکثر و سانتیمتر 30 پله کف عرض -

 .باشد سانتیمتر 120 پله عرض حداقل -

 .است الزامی پله طرفین در انداز دست نصب -

 .باشد سانتیمتر 85 بزرگساالن براي و سانتیمتر 60 کودکان براي پله کف از انداز دست ارتفاع -

 4  دیوار از آن فاصله حداقل باشد و  سانتیمتر 3.5 صاف  یا گرد از اعم انداز دست میله قطر حداکثر
 .سانتیمتر باشد

 .باشد تشخیص قابل رنگ اختالف وسیله به و بوده غیرلغزنده کامالً پله لبه -

  ..است ممنوع پله لبه کردن گرد و غیرهمسطح پله بهل هرگونه نصب -
 .است الزامی عصا لغزش از جلوگیري براي مخصوص لبه تعبیه پله، عرضی کناره هاي در -

 .باشد سانتیمتر 3 از بیش نباید پاخور از پله لبه پیشامدگی و باشد بسته باید پله پاخور -

 .شدبا پله 12 باید پاگرد دو بین پله تعداد حداکثر -

  .باشد پله عرض هم جهته دو پله هاي در و سانتیمتر 120 پله پاگرد عمق حداقل -
 
 شیبدار سطح- 5 - 4-5

 .باشد سانتیمتر 120 شیبدار سطح عرض حداقل -

 .باشد سانتیمتر 120 عرض با درصد 8 شیب حداکثر طول متر 3 تا شیبدار سطوح براي -

 به به سانتیمتر  5افزایش طول  متر هر در ازاي )متر 9 مجاز حد تا( طول متر سه از بیش شیبدار سطوح در -

  .شود کاسته آن شیب از درصد 5 و اضافه آن مفید عرض

 دو سطوح شیبدار در .است الزامی طول متر 9 هر در و سانتیمتر 120 حداقل عمق به پاگرد یک پیشبینی -

 .بود خواهد شیبدار سطح عرض برابر پاگرد عرض جهته،

 .باشد غیرلغزنده باید یبدارش سطح کف -

 .باشد مسقف باید ساختمان ورودي و شیبدار سطوح -
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 .است الزامی شیبدار سطح طرفین در دستگیره میله نصب -

  85ایستاده شخص براي سانتیمتر، 75 نشسته شخص براي شیبدار سطح کف از دستگیره میله ارتفاع -
 .باشد سانتیمتر 60 کودکان براي و سانتیمتر

  .باشد سانتیمتر 4 دیوار و آن بین فاصله حداقل و سانتیمتر 3.5 دستگیره میله قطر ثرحداک
 
 آسانسور-6 - 4-5

 حداقل یک وجود می شود استفاده آسانسور از طبقات به دسترسی براي که عمومی ساختمان هاي در -

 .است الزامی چرخدار صندلی روي معلوالن براي استفاده قابل آسانسور

 .گیرد قرار چرخدار صندلی بالمانع دسترس در یا و ورودي همسطح ایدب آسانسور -

 .باشد مربع سانتیمتر 150×150 طبقه هر در آسانسور جلو در انتظار فضاي حداقل

 :باشد داشته را زیر مشخصات باید معلوالن براي استفاده قابل آسانسور -

 سانتیمتر 80 مفید عرض 

 یالکتریک چشم با کشویی در دو به مجهز 

  سانتیمتر140*110ابعاد مفید اتاقک آسانسور  
 الزامی است اتاقک کف از سانتیمتر 75 ارتفاع در آسانسور دیواره هاي در کمکی دستگیره هاي نصب. 

 سانتیمتر، حداقل 130 حداکثر آسانسور کننده کنترل دکمه هاي ارتفاع معلوالن تردد پر محل هاي در -

 باشد قابل تشخیص نابینایان استفاده براي نیز و سانتیمتر 2 آن قطر حداقل و سانتیمتر 1.5 آن برجستگی

  .مشخص شود صوت با آسانسور توقف است الزم -
 
 بهداشتی فضاهاي-7 - 4-5

 بهداشتی مخصوص سرویس تعبیه می نمایند تردد معلوالن که عمومی ساختمان هاي از قسمت هایی در -

 .است الزامی آنان

 این در چرخدار صندلی گردش قابلیت و باشد مربع سانتیمتر 150*170 اشتیبهد سرویس اندازه حداقل -

 .است الزامی فضا

پذیر  امکان بیرون از اضطراري مواقع در آن گشودن و شود باز بیرون به باید بهداشتی سرویس درب -
 .باشد

 .است الزامی کف از سانتیمتر 45 ارتفاع به مستراح کاسه نصب -

 جلوتر سانتیمتر 20 و کف از سانتیمتر 70 ارتفاع به مستراح کاسه طرفین در افقی کیکم دستگیره هاي نصب -

 .است الزامی جلویی کاسه لبه از
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 مستراح از نشیمن باالتر سانتیمتر 40 و کاسه جلو از سانتیمتر 30 فاصله با عمودي کمکی دستگیرههاي نصب -

 .باشد سانتیمتر 120 تا 80 عمودي میله هاي نوسان دامنه .است اجباري مجاور دیوار روي به

 محور از سانتیمتر فاصله 25 و کف از سانتیمتر 80 ارتفاع به در داخلی قسمت روي بر اضافی دستگیره نصب -

 .است الزامی لوال

 روي مستراح از معلول فرد جابجایی بدون که شوند نصب نوعی به باید بهداشتی سرویس هاي دستشویی -

 .باشد استفاده قابل وي توسط

 .باشد سانتیمتر 85 تا 65 معلوالن براي کف از دستشویی مناسب ارتفاع -

 .باشد سانتیمتر 45 دستشویی زیر در مانع بدون عمق حداقل -

 .شوند بسته و باز راحتی به و اهرمی صورت به باید دستشویی شیرهاي -

 .باشد رسانتیمت 90 حداکثر کف از معلوالن دستشویی آینه پایینی لبه ارتفاع -

  .باشد سانتیمتر 80 کف از صابون جاي و حوله آویز ارتفاع حداکثر -
 عالیم-8 - 4-5

 و تجهیز طراحی معلوالن استفاده براي که عمومی ساختمان هاي از قسمت هایی و شهري فضاهاي اماکن کلیه

 مورد آن ی ازبخش های ساختمان هایی که .مشخص گردند معلوالن ویژه عالمت به وسیله باید گردیده اند

 :است زیر قرار به ساختمان ها این) باشند استفاده قابل نیز معلوالن براي( میگیرد عمومی قرار استفاده

 فرهنگی مراکز و دانشگاه ها  -

 درمانگاه ها و بیمارستان ها  -

 مصلی و مسجد  -

 آسایشگاه ها  -

 ورزشی مراکز  -

 مترو – ترمینال  -

 درمانی يفضاها اورژانس کلیه بخش  -

 سایر دولتی در موسسات و تلفن و تلگراف و پست و مالی موسسات و بانک مانند اداري – خدماتی مراکز  -

 :الزامی است زیر ساختمان هاي عمومی رعایت موارد

 .مناسب باشد معلوالن براي زیربنا، سطح درصد 10 یا همکف طبقه باید غیردانشگاهی آموزشی مراکز در  -

 بهداشتی مناسب سرویس هاي با استفاده و دسترسی قابل اتاق یک باید اتاق، 25 ظرفیت تا اهتل ه کلیه  -

 ضروري براي معلوالن دیگر مناسب اتاق یک پیش بینی اضافه اتاق 25 هر ازاي در .باشد داشته معلوالن براي

 .گردند توزیع هتل معمولی اتاق هاي بین در یکنواخت طور به باید اتاق ها این .است
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 مناسب براي بهداشتی سرویس یک و تخت یک باید تخت 30 ظرفیت تا مهمانسراها و مسافرخانه ها کلیه  -

 معلوالن براي بهداشتی مناسب سرویس با تخت یک دیگر تخت 30 هر ازاي در باشند، معلوالن داشته استفاده

 .شود اضافه

 داشته باشند مساحت مترمربع 400 حداقل و کارمند نفر 20 از بیش که دولتی اداري ساختمان هاي کلیه  -

 .باشند استفاده قابل معلوالن اشتغال براي

ساختمانی  پروانه هر در تجاري واحدهاي درصد 10 اضافه به تجاري، مراکز عمومی قسمت هاي کلیه  -
 و استفاده دسترسی قابل جسمی معلوالن براي باید مترمربع 100 از بیش کلیه واحدهاي همچنین و تجاري

  .باشد
  
 نحوه استقرار ساختمان در زمین-9 - 4-5

   .متر فاصله از ساختمان تا حدود مالکیت در تمام جهات الزامی است 5رعایت حداقل 
  
 مسکونی مجتمعهاي-10 - 4-5

 شده معلوالن نصب براي مناسب آسانسور یک باید است اجباري آسانسور تعبیه که مسکونی ساختمانهاي در  -

 .باشد

 و ارتباط هاي عمودي باید مسکونی واحد 10 از بیش و سطح مترمربع 1000 از بیش با تمع هايمج کلیه  -
  .باشند داشته حرکتی – جسمی معلوالن براي استفاده قابل فضاهاي عمومی و افقی

 
 معلوالن براي شهر محیط سازي مناسب ضوابط توصیه اي -4-6

 .است ممنوع نماید، لغزندگی ایجاد پیاده رو اطراف در آنها میوه هاي ریختن که گیاهانی کاشت -

 .گردد نصب عبور محل طرف دو در باید باشد شخص معلول کنترل در که راهنمایی چراغ -

 .است الزامی پیاده عابر کشی خط محل از معلوالن ایمن عبور براي کافی زمان ایجاد -

 .گردد مجهز آنها داخل به علوالنم دستیابی براي مکانیکی باالبرهاي به باید عمومی نقلیه وسایل -

 فلزي مکانیکی سکوي یک باید عمومی باشد نقلیه وسیله کف سطح هم مسافري سکوي ارتفاع که صورتی در -

 .گردد تعبیه اتوبوس داخل به معلوالن هدایت براي اتوبوس و ایستگاه بین

 و درهاي ورودي از اصلهف کمترین با نقلیه وسایل دیگر و اتوبوس از خصوصی به قسمت کردن مشخص -
 دستگیره، به کمربند، مجهز و صندلی بدون باید محل ها این .است الزامی استفاده معلوالن براي خروج

 .باشد حرکتهاي ناگهانی برابر در صندلی چرخدار داشتن نگاه ثابت براي دیگر بستهاي

 قرار داده آنان اختیار در باید هواپیما داخل در معلوالن استفاده جهت کم عرض با چرخدار صندلی هاي -

 .شود
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 شهري براي بین قطارهاي یا اتومبیل خروج و ورود و هواپیماها پرواز به مربوط اطالعات که است ضروري -

 .گردد ارائه بصري صورت به ناشنوایان براي و صوتی صورت به نابینایان

 و تعبیه معلوالن براي )مترو( شهري آهن راه قطارهاي ورودي کنار در صندلی بدون فضایی پیشبینی -

 .است ضروري چرخدار صندلی هاي نگاه داشتن ثابت براي بست دستگیره و یا و کمربند

 براي استفاده تصویري و صوتی وسایل با باید خروج و ورود به مربوط اطالعات و قطارها از استفاده نحوه -

 .گردد اعالم ناشنوایان و نابینایان

 دید با افراد براي تابلو نصب .است ضروري نابینایان براي صوتی عالیم و ناشنوایان يبرا بصري عالئم وجود -

 افقی زوایاي گروه این در .پذیرد جانبی صورت و عمودي افقی، زوایاي با رابطه در می باید سو کم و محدود

 .باشد درجه 30 ایستاده افراد و براي درجه 15 نشسته افراد براي دید

 .گردند تهیه سفید حروف و مشکی زمینه با بلوهاتا که است الزم -

 ارتفاع تابلو حداکثر حالت این در .شود نوشته تابلو باالي چپ گوشه در بریل خط با می باید نابینایان براي -

 .)دیوار است به شده نصب تابلوهاي مورد در مساله این( باشد باید سانتیمتر 122 ایستاده افراد براي

 .نیست مجاز تصویري صورت به اتنه عالئم ارائه -

 را آگاه نابینایان تا باشند حسی عالئم داراي باید خطرناك و حساس نقاط در راهنما نرده هاي و میله ها -

  .نماید
 
  حرایممقررات  ضوابط و -4-7
احداث ساختمان در نقاط مختلف، حریم مسیرهاي انتقال نیرو، تاسیسات بـرق،   هاي تفکیکی و طرح در -4-7-1
  .بایستی رعایت گرددمی ، ههاي مربوط آب براساس ضوابط ومقررات سازمان منابعو  از، قنواتگ
 سـاختمانی و  مجوز مقررات مربوط به دور رعایت ضوابط و از لحاظ مکان قرار گرفتن پست برق و -4-7-2

 1500زیربنـاي   باهاي اداري  محوطه مترمربع به باال، در 2000زیربناي  هاي مسکونی با محوطه در پایان کار
بایسـتی همـاهنگی شـرکت بـرق     ،  مترمربع به باال 1000زیربناي  هاي تجاري با محوطه و در مترمربع به باال

  .اي لحاظ گردد منطقه
ــت  -4-7-3 ــداث پس ــتگاه   اح ــرق وایس ــد ب ــاي جدی ــواد    ه ــداري م ــل نگه ــاورت انبارومح ــاي گازدرمج   ه
خدمات  نشانی و اداره آتش نظر این زمینه با بط ایمنی دررعایت ضوا شتعال ومواد نفتی ممنوع است وسریع اال 

  .ضوابط شرکت برق ضروري می باشد و اسان شرکت گازنایمنی شهرداري وکارش
خدمات ایمنـی   اداره آتش نشانی و نظر بایستی با جدید و تاسیسات شهري موجود موازین ایمنی در -4-7-4

  .شهرداري رعایت گردد
کشی وغیـره واقـع در محـدوده قـدیمی      کشی، برق کشی، کابل م رفاهی مانند لولهتاسیسات الز ایجاد -4-7-5

  .شهري بایستی براساس طرحی که به تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور رسیده باشد انجام پذیرد
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با توجه به لزوم حفظ حریم تصفیه خانه هاي فاضالب به لحاظ مشکل بو وسایر عوامل زیست محیطی،  -4-7-6
هاي ذیربط موظفند  کلیه دستگاه ثانیاً، خانه کلیه مسائل زیست محیطی رعایت گردد انتخاب مکان تصفیهدر اوالً

ُالزم اسـت کمربندسـبز    ضـمناً  .خانـه جلـوگیري نماینـد    صـفیه تکیلـومتري   6حریم  تا ازهرگونه ساخت وساز
  .ایجاد شود هها توسط مسئولین مربوط خانه درختکاري دراطراف تصفیه

شورایعالی شهرسازي  30/2/1369اصالحیه مصوبه  و 1/3/1368رعایت مصوبه ، ها ورد حریم راهدرم -4-7-7
  :ومعماري ایران به شرح زیرالزامی است

  هاي ارتباطیحریم قانونی شبکه - 1
  :حریم جاده اصلی

 متر از آکس جاده به طرفین  38):  ثبت عرصه(حریم  ثبتی

  متر 30: متر 38یی  بعد از نوار نظارتی جهت  عبور تاسیسات زیر بنا

  )30+38(متر 68: نوار نظارتی+متر بعد از حریم ثبتی  1حصارگیري به ارتفاع 

 متر   138: متر  100احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حریم ثبتی و نوار نظارتی

  :حریم جاده فرعی

  1متر در فرعی درجه 22.5و 2متر در فرعی درجه  17.5از آکس جاده به طرفین ):  ثبت عرصه(حریم  ثبتی

  متر 30: نوار نظارتی جهت  عبور تاسیسات زیر بنایی 

  )2فرعی درجه(متر 52.5و)1فرعی درجه(متر47.5: نوار نظارتی+متر بعد از حریم ثبتی  1حصارگیري به ارتفاع 

  س)22.5+100(متر  122.5: احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حریم ثبتی و نوار نظارتی 

  :یم راه روستاییحر

 متر از آکس جاده به طرفین   12.5):  ثبت عرصه(حریم  ثبتی

  متر 30: نوار نظارتی جهت  عبور تاسیسات زیر بنایی  

  )30+12.5(متر42.5:  نوار نظارتی+متر بعد از حریم ثبتی  1حصارگیري به ارتفاع 

  )100+12.5(متر   112.5:  احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حریم ثبتی و نوار نظارتی 

احداث هرگونه ساختمان وتاسیسات درطرفین کلیه راههاي بین شهري واقع درمحدوده استحفاظی  -4-7-7-1
اصلی  مترازبرحریم قانونی راه وهمچنین ایجاد راههاي دسترسی هم سطح به جاده 150وحریم شهرهابه عمق 

وهـم راههـاي دسترسـی الزم عیناُدرقالـب      ممنوع است مگردرموردکاربریهاي خاص که هم محـل کـاربري  
  .طرحهاي مصوب جامع وتفضیلی وهادي ترسیم شده یاضوابط مربوط به آنها تعیین شده باشد

اززمین هاي کشاورزي وباغات وهمچنین ) کاشت، داشت وبرداشت(تاسیسات الزم براي بهره برداري : تبصره 
هـاي انتقـال    ها، لولـه  ی، پلها وتونلهاي واقع در مسیر راههاي انتقال نیروي برق وشبکه هاي مخابرات خطوط پایه

  هـــاي آبرســـانی ســـیل بنــــدها و    هـــاي آبیـــاري وخطـــوط ولولـــه     نفـــت وگـــاز، کانالهاوشـــبکه   
 5سیل گیرها ازشمول بندهاي فوق مستثنی وتابع قوانین ومقررات مربوط بـه خـود هسـتند کمسـیون مـاده      
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هاي ارتباطی دیگري رانیـز کـه    توانند جاده لزوم مییامراجع تصویب طرحهاي هادي حسب مورد ودرصورت 
نقاط دیگري دراطراف شهر منتهی می شوند مشمول این مقررات بنمایـد کـه درایـن     یا و به روستاها ازشهر

هاي بین شهري درموردي که ازروستا عبورمی نمایند نیزچنانچه درقالب طرحهاي  صورت حریم حفاظتی جاده
  .مترقابل تقلیل است 50د طراحی قرار گیردتابهسازي یاهادي روستایی مور

آن قسمت ازحریم راهها که درداخل محدوده وحریم شهرهاي واقـع مـی شودواضـافه برعـرض      -4-7-7-2
ه به منظورکمک به پاکیزگی وزیبایی منظرورودي شهرها وجلوگیري ازبـازکردن را .باشد سواره وپیاده رومی

توسط شهرداریها در محدوده امکانات آنها وباهماهنگی وزارت  سترسی براي ساخت وسازهاي بعد ازحریم راه
  .راه وترابري براي درختکاري وایجاد فضاي سبزمورد استفاده قرار خواهد گرفت

کلیه کارگاهها وواحدهاي صنعتی وصنفی وتجاري وخدماتی ونظایرآن،موجود دردوطرف راههـاي   -4-7-7-3
هـا ومراجـع مسـئول     شـهرداري . تمرکز جدید منتقل شـوند هاي م بایست به مجموعه موضوع این مصوبه می

نهایی طرحهاي جامع وهادي موظفند محلهـاي  ه صدورپروانه ونظارت درحدفاصل حریم شهرداري تامحدود
را باهمکاري ادارات کل مسکن وشهرسازي استانها براساس طرحهاي مصوب  مناسب براي انتقال اینگونه واحدها

وزارت مسـکن وشهرسـازي بـا اسـتفاده      و الزم رابراي انتقال فـراهم نماینـد   توسعه وشهري تعیین وتسهیالت
استفاده ازاراضی دولتی تحقق امرفوق راتسهیل خواهد کرد محلها  با ازامکانات سازمان زمین شهري وخصوصاُ

سایرکاربریها عمـومی تبـدیل    یا و ي قبلی براساس تصویب مراجع قانونی مقررحسب مورد به فضاهاي سبز
  .ال هرگونه کاربري خصوصی باآن ممنوع استواعم

ازحـد   متـر  150هاي کمربندي ومحدوده شهرها وهمچنین تـاعمق   اراضی واقع در حدفاصل جاده -4-7-7-4
 هاي مذکورچنانچه درخارج محدوده استحفاضی طرحهاي مصوب جامع یـا  حریم قانونی راه دربرخارجی جاده

ضافه می گردند مگراینکه فاصله کمربندي ازمحـدوده وسـعت   هاي مذکور ا اند به محدوده هادي واقع شده
مابین به حدي باشد که در طول عمر طرح تاثیري درمیزان وجهت گسترش شهرنداشـته واجـراي   اراضی فی

شـورایعالی   5غیر ممکن بسازد که تشـخیص آن باکمسـیون مـاده     مقررات نظارت برحریم استحفاظی راعمالً
هاي داراي طـرح جـامع ومراجـع ومقامـات مسـئول بررسـی وتصـویب        شهرسازي ومعماري ایـران درشـهر  

  .هادي حسب مورد خواهد بود طرحهاي
  حریم رودخانه ها، قنوات وچاهها ي تامین آب - 4-7-8
مراجع ذیربط  از ههاي تامین آب می بایستی پس ازکسب مجوز ایجاد هرگونه تاسیسات دراطراف قنوات وچا -

  .صورت گیرد
  هاي آبرسانی  حریم لوله  - 7-9- 4

 ـ مخازن، تاسیسات آبی، کانالهاي عمومی آبرسانی، آبیاري وزهکشی مستحدثاتی هستند که به1ماده
  .برسانی، سالم سازي زمینها یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوندآمنظور
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 انالهايـ حریم مخازن ، تاسیسات آبی، کانالهاي عمومی آبرسانی، آبیاري وزهکشی با توجه به ظرفیت ک2ماده
  :مستحدثه وشبکه هاي آبیاري وزهکشی

  .)متر 12میزان حریم از هرطرف  (مترمکعب درثانیه  15بیش از ) دبی(ـ آب دهی 1
  ).متر 8میزان حریم از هرطرف (مترمکعب درثانیه  15تا10از ) دبی(ـ آب دهی 2
  ).متر 6میزان حریم از هرطرف  (مترمکعب درثانیه  10تا 5از ) دبی(ـ آب دهی 3
  ).متر 4میزان حریم از هرطرف (مترمکعب درثانیه  5تا 2از ) دبی(ـ آب دهی 4
  ).متر 2تا 1میزان حریم از هرطرف  (مترمکعب درثانیه  2لیترتا 150از ) دبی(ـ آب دهی 5
  ) .متر 1میزان حریم از هرطرف (لیتردرثانیه 150کمتر از ) دبی(ـ آب دهی 6

  ـ 3ماده
  )مترازهرطرف نسبت به محور لوله 3(متر 6میلی متر، درکل 500حریم لوله آبرسانی با قطر - 1
  )متر از هرطرف نسبت به محور لوله 3(متر 6میلی متر، درکل  800تا  500حریم لوله از - 2
  )متر از هرطرف نسبت به محور لوله 5(متر  10درکل  میلی متر، 1200تا  800حریم لوله از - 3
  )متر از هرطرف نسبت به محور لوله 6(متر 12درکل   ال،میلی متر به با 1200حریم لوله از  - 4

تبصره ـ درصورتی که لوله هاي آبرسانی به موازات ودرحریم یکدیگر نصب شوند، حد خارجی حریم به اعتبار 
  .قطر آخرین لوله منظور میشود

کتار که براي ه 100ـ کانال عمومی آبرسانی، آبیاري وزهکشی واقع در داخل مزارع وباغها تا مساحت 4ماده
  . آبیاري همان مزارع وباغها مورد استفاده است، داراي حریم نیستند

ـ اداره هاي ثبت واسنادوامالك مکلفند بیست روز قبل از تحدید حدود امالك واقع در مجاورت رودخانه، 5ماده
ه شرکتهاي آب نهر، مسیل ، مرداب، برکه طبیعی، کانالهاي آبیاري آبرسانی وزهکشی، روز تحدید حدود را ب

منطقه اي ودر داخل محدوده استحفاظی شهرها به شهردایهاي ذیربط ودرخوزستان به سازمان آب وبرق 
نرسیدن . خوزستان اطالع دهند که حریم مربوط را، حسب مورد تعیین وقبل از روز تحدید حدود اعالم دارند

  .ی باشدپاسخ درمدت یاد شده، مانع از اجراي مقررات ثبت اسناد وامالك نم
ـ وزارتخانه، موسسه ها، شرکتهاي دولتی، شهرداریها، سازمانها ونهادهاي وابسته به دولت مکلفند قبل از 6ماده

اجراي طرحهاي مربوط به وظایف خود یا صدور پروانه ساختمان یا نظایر آن ، حدبستر، حریم رودخانه 
اظی از شهرداریها ودرخارج ازاین محدوده، از مسیلها ، مردابها وبرکه هاي طبیعی را داخل محدوده استحف ها،

دستگاههاي یاد . شرکتهاي آب منطقه اي ودراستان خوزستان از سازمان آب وبرق خوزستان استعالم نمایند
اعالم نکردن پاسخ . شده موظفند حداکثر ظرف بیست روز پس از تاریخ دریافت، پاسخ استعالم را بدهند

  .نع بودن اجراي طرح استدرمدت تعیین شده به مفهوم بالما
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ـ هرگاه حریم رودخانه ها ، مسیلها، مردابها وبرکه هاي طبیعی با حریم سایر تاسیساتی که داراي حریم 7ماده 
هستند، تداخل نماید، قسمت مورد تداخل براي تاسیسات دو طرف ، به صورت مشترك مورد استفاده قرار می 

 .گیرد

ه ، زمینهاي اشخاص درمسیر وحریم کانالها وتاسیساتی آبی وآبرسانی ـ هرگاه دراجراي این آیین نام8ماده 
  .بهاي روز آنها به مالکان پرداخت میشود» توزیع عادالنه آب« قانون ) 43(قرارگیرد، طبق ماده 

  حریم خطوط انتقال نیروي برق-4-7-10

 
    :حریم خطوط انتقال نیروي برق و انواع آن

ست در طرفین مسیر خط و متصل به آن که عرض هر یک از این دو نوار در دو نوار ا: حریم درجه یک ) الف 
  .سطح افقی در جدول ذیل ذکر شده است

فواصل افقی حد خارجی حریم . دو نوار است در طرفین حریم درجه یک و متصل به آن : حریم درجه دو ) ب
   .درجه دو از محور خط در هر طرف در ذیل آمده است
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  خطوط انتقال نیرو جدول حریم
 )متر(حریم درجه دو  )متر(حریم درجه یک  ولتاژ ردیف

 5 3 کیلوولت 20تا  1 1

 15 5 کیلوولت 33 2

 20 13 کیلوولت 63 3

 30 15 کیلوولت 132 4

 40 17 کیلوولت 230 5

 50 20 کیلوولت 500و  400 6

   
تناسب با ولتاژ خود داراي آثار و تشعشعات متفاوت انتقال نیرو در هر منطقه اي م با توجه به اینکه عبور خطوط

است ، از این رو براي حفظ سالمت انسانها و جلوگیري از خسارات جانی و مالی و رشد و نمو نباتات طبعاً داراي 
دستورالعمل نحوه اجراي طرح خط انتقال به طور . حریمهایی هستند که رعایت این حریم ها قانوناً الزامی است

قانون سازمان برق ایران قید شده و به موجب آن وزارت نیرو و شرکت هاي  18همان ابتدا در ماده  کلی و از
   تابعه مجاز شده اند که در اماکن و مستغالت و امالك ، تأسیسات انتقال نیروي برق را نصب کنند

   :برخی از آئین نامه هاي مربوطه   
   :4ماده 

گونه عملیات ساختمانی و ایجاد تاسیسات مسکونی و تاسیسات در مسیر و حریم درجه یک اقدام به هر 
دامداري یا باغ و درختکاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع می باشد و فقط ایجاد زراعت فصلی و سطحی و 
حفر چاه و قنوات و راهسازي و شبکه آبیاري مشروط بر اینکه سبب ایجاد خسارت براي تاسیسات خطوط انتقال 

  .این تصویبنامه بالمانع خواهدبود 8رعایت ماده نگردد با 
  :5ماده 

در حریم درجه دو فقط ایجاد تاسیسات ساختمانی اعم از مسکونی و صنعتی و مخازن سوخت تا هر ارتفاع 
  .ممنوع می باشد

  :7ماده 
و در صورتیکه اشخاصی برخالف مقررات این آئین نامه عملیآتی یا تصرفاتی در حریم درجه یک و درجه د

موسسات و شرکتهاي تابع عملیات و  وزارت نیرو خطوط انتقال و توزیع بنمایند مکلفند به محض اعالم ماموران
  .تصرفات اقدام نمایند

  :8ماده 
ر چاه و براي کلیه عملیاتی که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور راهسازي کارهاي کشاورزي، حف

عبور حمل بار و ماشین آالت و نظائران در مسیر و حریم خطوط نیروي برق انجام می گیرد باید اصول .قنوات
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حفاظتی به منظور جلوگیري از بروز خطرات جانی و ورود خسارت مالی رعایت شده و درمورد حفر چاه و 
الزم خواسته شود و اجازه کتبی کسب راهسازي قبالً مسوولین عملیاتی خطوط نیروي برق راهنمائی  قنوات و

 .گردد و در هر حال نظر وزارت نیرو باید ظرف یکماه از تاریخ وصول درخواست اعالم شود

  :9ماده 
تفاع زیرزمینی که در معابر و راهها گذارده می شود در هر طرف نیم متر از محور کابل و تا ار حریم کابلهاي

دو متر از سطح زمین خواهدبود درمواردي که کابل با سایر تاسیسات شهري از قبیل لوله کشی آب و فاضالب 
و کابل تلفن و نظائر آن تقاطع نماید استانداردهاي متداول شبکه هاي انتقال و توزیع نیروي برق باید رعایت 

  .شود
  :10ماده 

برق از طرف کلیه سازمانهاي دولتی بخواهند اقدام به رعایت حریم و استانداردهاي مصوب خطوط نیروي 
ایجاد تاسیسات جدیدي نمایند که با خطوط نیروي برق از روي تاسیسات موجود تلگراف و تلفن و راه و راه 
آهن عبور می نماید حریم و استانداردهاي آن موسسات و شرکتهاي تابع باید رعایت شود و انجام طرح هاي 

  .ی موسسات مربوطه خواهد بودجدید با موافقت قبل
  شوراي انقالب 1359موادي از الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 

  :11ماده 
چنانچه در مسیر حریم و خطوط انتقال و توزیع نیروي برق و حریم کانالها و انهار آبیاري احداث ساختمان یا 

بشود سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت  درختکاري و هر نوع تصرف خالف مقررات شده یا
  .مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوزخواهند نمود

  :12ماده 
ممنوع  9اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات در مسیر و حریم موضوع ماده 

  .است
  ات مربوط به مناسب ترین جهت قطعه بنديمقرر ضوابط و-4-8

سایر پالك  در و شمالی مجاز می باشد درصدي حد  60محدوده  جنوبی احداث بنا در - پالك هاي شمالی ـ در
  .  با توجه به استقرار ساختمان هاي مجاور مجازمی باشد درصد  60محدوده  طولی ساختمان در قسمت در ها
 شهر محدوده -5

است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح  محدوده شهر عبارت
شهرداري ها عالوه بر . مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن الزم االجرا است

اجراي طرح هاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهري و تاسیسات زیربنایی در 
وب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط چارچ
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با مساحت   مهدیشهر شهر محدوده. به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند
  .شود یم تثبیت و تعیین پیوست نقشه طبق هکتار614

 
  شهرحریم ضوابط و مقررات مربوط به   -6

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

 به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزي،
ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در  چهارچوب باغات، جنگل

نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و .پذیر خواهند بودضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امکان
شده و حفاظت از حریم به تاسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته 

به ) باشنداستثناي شهرکهاي صنعتی که در هر حال از محدوده و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی می
. شودهر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب می. باشدعهده شهرداري مربوط می

قه بندي حریم نقشه ذیل منط .اختصاص داده استهکتار را به خود   4897 وسعتی حدود  مهدیشهرحریم شهر 
  .شهر را نشان می دهد

  منطقه بندي حریم شهر
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اراضی حریم شهر و ضوابط استقرار کاربري در پهنه هاي مختلف آن عمدتا با توجه به پهنه بندي و  پهنه بندي
ا ین راستا پهنه هاي مختلفی شامل  در. سمنان بیان گردیده است غربضوابط ارائه شده در طرح جامع ناحیه 

 با توجه به وجود طرح جامع ناحیه . .یم تشخیص داده شده استدر حر گردشگريو  کشاورزي، مرتعی، صنایع
با محوریت گردشگري در حریم شمالی شهر مهدي شهر و شرایط ویژه منطقه و همچنین پراکندگی هاي  اي

دارد شهرداري جهت ساماندهی اراضی موجود نسبت بـه  ساخت و ساز در محورهاي اصلی حریم ، ضرورت 
تهیه و تدوین طرح هاي ویژه در قالب گردشگري یا طرح هاي ویژه موضوعی با تاکید بر حفظ و احیاء درختان 
باغی و  به  منظور ایجاد تفرج گسترده و متمرکز  و همچنین اعمال نمودن سیاست هاي تشویقی نسـبت بـه   

ه حریم قرار  داشته اقدام و نهایتا طـرح هـاي مـذکور را در مراجـع ذیصـالح اسـتان       مالکین اراضی که در پهن
زیر طبقه بندي استقرار فعالیتهاي مختلف را در پهنه هاي مذکور نشان مـی  جدول . رسیدگی و تصویب نماید

  دهد
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  گاهکشتار -6-1
  شتارگاه باید خارج از محدوده قانونی شهر و در خالف جهت توسعه آتی شهر قرار گیردکمکان.  
  کیلومتر باشد 2حداقل فاصله کشتارگاه تا لبه محدوده قانونی شهر باید.  
 کشتارگاه باید داراي دسترسی فرعی اختصاصی به جاده اصلی برون شهري باشد.  
 مین به سمت شهر باشد که با توجه به شیب زمین در شهر موقعیت آن باید در خالف جهت شیب ز

  .مکان کشتارگاه می بایستی در جنوب یا جنوب غربی شهر قرار گیرد ، مهدیشهر
 کشتارگاه نبایستی در جهت وزش باد غالب به سمت شهر قرار گیرد.  
  براي مصرف  )مثال از طریق حفر چاه(موقعیت کشتارگاه باید به گونه اي باشد که امکان تامین آب

  .کشتارگاه وجود داشته باشد، اما این آب نبایستی از آب شرب شهر تامین شود
 به دلیل اینکه تأسیسات کشتارگاه به صورت طولی است، زمین آن بهتر است مستطیل شکل باشد.  
  فاضالب کشتارگاه باید به گونه اي باشد که وارد اگوي شهر شود و می توان مازاد آب بی ضرر را به

  .دخانه ریخت یا پس از تصفیه براي مصرف کشاورزي استفاده کردرو
 کشتارگاه می بایستی از مسیل فاصله داشته باشد تا آن را آلوده نکند.  
 در تاسیس کشتارگاه می بایستی محل عبور دامداران در نظر گرفته شود. 

  
  کاربري گورستان -6-2

ی را براي شستشو، کفن و دفن میت، گزاردن نماز گورستان مکانی عمومی براي دفن مردگان است که فضاهای
  . گیرد بر می میت و برگزاري مراسم سوگواري در

  
  استفاده هاي مجاز - الف

ایجاد فضاهایی از قبیل غسالخانه، محل برگزاري نماز میت، فضاهاي سبز، سرویس هاس بهداشتی، ساختمان 
 .نگهبانی، پارکینگ عمومی

  استفاده هاي ممنوع - ج
در  ها و محل تجمع عمومی  پارك, هاي تولید مواد غذایی واحدهاي مسکونی، آموزشی، کارگاه استقرار

  .مجاورت گورستان
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  پدافند غیر عامل -7
  تعاریف و مفاهیم پایه -7-1
 اي از اقدامات غیر مسلحانه است که موجب کاهش آسیب پذیري نیروي انسانی، پدافند غیرعامل مجموعه

هاي کشور در مقابل تهدیدات طبیعی و انسان ها، اسناد و شریانتجهیزات، سرمایهساختمان ها، تاسیسات، 
  .ساز می گردد

 تهدیدهاي طبیعی شامل سیل و . شوندتهدیدها به دو دسته تهدیدهاي طبیعی و انسان ساز تقسیم می
تی، باشند و تهدیدهاي انسان ساز نیز شامل تهدیدهاي نظامی، تهدیدهاي امنیزلزله و طوفان می
 باشندتهدیدهاي اتفاقی می

  
  اهداف پدافند غیرعامل در شهرها -7-2
  هاي اساسی در برابر تهدیدات کاهش آسیب پذیري زیرساخت -
  ها در برابر تهدیدات تسهیل مدیریت بحران در زیرساخت -
  تضمین تداوم چرخه خدمات ضروري مردم -
  آسیب ناپذیري حوزه اداره مردم -
  هاي سایبري تپایدارسازي زیرساخ -
  حفاظت از مردم در برابر تهدید -
  هاي اساسی مردم تأمین نیازمندي -
  میسرسازي جابجائی جمعیت شهرها به حومه و بالعکس -
  اطالع رسانی به موقع و شفاف و مداوم مردم در شرایط تهدید -
  
 راهکارها و پیشنهادات -7-3

ه در زمینه پدافند غیر عامل می بایست مد نظر مواردي که در ادامه مطرح می گردد اهم مواردي است ک
پدافند (قرار گیرد، در این راستا رعایت کلیه موارد ذکر شده در مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان 

  .می بایست مورد توجه قرار گیرد) غیر عامل
مل محسوب پراکندگی عناصر کالبدي یکی از مباحث مهم پدافند غیرعا: پراکندگی عناصر کالبدي شهر .1

در . بسیار موثر است) تهدید کننده( گردد که در کاهش خسارت ناشی از ایراد ضربه تخریبی دشمن  می
  .این صورت از تجمع عناصر کالبدي مهم شهر در یک نقطه می بایست اجتناب نمود 

رفتن تاسیسات و شود که مانع از قرار گ اختفا یا پنهان کاري به کلیه اقداماتی گفته می: پنهان کاري در شهر .2
تجهیزات حیاتی و مهم شهري در دید مستقیم گردیده و یا تشخیص تاسیسات و تجهیزات و همچنین 
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هاي اختفا؛  از جمله روش. سازد هاي خاص را براي او غیر ممکن و یا مشکل می آگاهی از انجام فعالیت
ولت قابل تشخیص و رویت استفاده مناسب از عوارض زمین شهري و احداث تاسیسات در محلی که به سه

  .را می توان نام برد... بندي، درختکاري و  نباشد و یا عادي و غیر مهم جلوه دادن تاسیسات با جدول
برنامه ریزي بهینه کاربري زمین هاي شهري نقش مهمی در کاهش آسیب پذیري : کاربرد اراضی شهري .3

جواري ها و عدم وجود کاربري هاي رعایت هم. در برابر حوادث مختلف بویژه تهدیدات نظامی دارد
کاربري هاي صنعتی یا . خطرساز در مناطق مختلف شهري موجب کاهش اثرات تهدیدات مذکور می شود

تاسیسات راهبردي بعد از فرایند صنعتی شدن شهرها، درصد زیادي از کاربري شهري را آگاهانه و یا 
ادث و سوانح، عواقبی مانند انفجار، آتش ناآگاهانه به خود اختصاص داده است که در صورت وقوع حو

سوزي و حوادث مرتبط دیگري را با کاربري هاي همجوار ایجاد کرده و موجب افزایش دامنه تخریب 
شهري و تلفات انسانی می شود؛ بویژه این که این کاربري با مراکز امدادرسانی، بیمارستان ها، مدارس، 

لذا می بایست در شهرها براي جلوگیري از کمترین تهدیدها در . نیز همجواري داشته باشد... دانشگاه ها و
  .مکان یابی این کاربري ها دقت فراوانی اعمال گردد

اي که به طور  طراحی و احداث تاسیسات حیاتی و حساس به گونه :سازي هاي امن شهر و مقاوم ایجاد سازه .4
باشند در خیلی از موارد اصوالً عملی مقاوم ...) بمب، موشک و(کلی در مقابل اصابت مستقیم تهدیدها 

زیرا هزینه ایجاد و تاسیسات با چنین مشخصاتی ممکن است به . باشد نبوده و به صرفه و صالح نیز نمی
در اکثر موارد بهتر است که اجزا مستقل تاسیسات و تجهیزات . مراتب پیش از کل تجهیزات مربوطه باشد

موجب از کار افتادن تجهیزات و توقف فعالیت بخشی از ..) شک وبمب، مو( که اصابت احتمالی تهدید کننده
آورد و تنها در موارد جزئی شاهد خسارت خواهیم  مجموعه گردیده، اما خسارت جانبی زیادي به بار نمی

ولی بخش هایی از مجموعه که صدمه دیدن آنها موجب از کار افتادن کل سیستم و . بود، محافظت شوند
چنانچه تاسیسات حیاتی و . گردد با مقاومت کافی ساخته شوند در انجام فعالیت میوقفه کامل یا نسبی 

هاي دشمن یا تهدید ها قرار دارند فاقد مقاومت کافی در مقابل  حساس که احتماالً در فهرست هدف
ن با توا اصابت مستقیم تهدید کننده بوده و یا اثرات جانبی را در نزدیکی تاسیسات نتواند تحمل نمایند، می

  . هاي خاص مهندسی، مقاومت بناي آنها را افزایش داده و احتماالً به حد مطلوب رسانید اجراي طرح
 -هوایی(گردد که در مقابل اثرات حمالت  پناهگاه به مکانی اطالق می: و جان پناه هاي شهر  تعیین پناهگاه .5

. امنیت بیشتري برخوردار باشد هاي معمولی و یا فضاي باز از و یا تهدیدها نسبت به ساختمان) موشکی
هاي تجمع افراد بوده و در فاصله مناسب از تاسیسات و با استحکام  ها بهتر است در نزدیکی محل پناهگاه

ایجاد ) بمب ،موشک و یا موج انفجار( مورد نظر، جهت مقاومت در مقابل اصابت مستقیم تهدید کننده
تهویه طبیعی و یا مصنوعی، سیستم روشنایی و برق ها باید مجهز به هواکش، سیستم  پناهگاه .گردد

هاي ورود و خروجی متعدد به  هاي اولیه،آب و غذا، وسائل کنار زدن آوار و راه اضطراري، وسائل کمک
چنانچه ساختمان محل فعالیت داراي مقاومت کافی در مقابل  :جان پناه. خارج از محوطه پناهگاه باشند
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نبوده و تجهیزات و وسائل به کار رفته در تاسیسات خود خطر ) و ترکش مثال موج انفجار( تهدید کننده
آفرین باشند و در مواردي که تاسیسات خود هدف حمله هستند با شنیدن صداي آژیر باید به محل 

تواند یک سنگر بتنی سرپوشیده، سنگر معمولی با دیواره آجري یا حتی خاکی  جان پناه می. تر رفت امن
توانند با رفتن درون آن و نشستن روي پاهاي خود یا روي سنگر در معرض اصابت باشد که افراد ب

  .مستقیم تهدید کننده، قرار نگیرد
اجزاي فضاهاي باز در شهرها می بایست بر اساس اصل انعطاف پذیري و با عملکردهاي چند منظوره  .6

فراهم نموده و در شرایط طراحی شود تا در شرایط معمول امکان غنا بخشیدن به فعالیت هاي عادي را 
  ).شکل ذیل(اضطراري حفاظ هاي قابل قبول ایجاد نمایند 

  
  )اصل انعطاف پذیري و طراحی چند منظوره(

 
به عنوان مثال در فاصله بین فضاي باز و . در فضاي باز لبه هایی به عنوان جان پناه می توان ایجاد کرد .7

به مستحکم می توان ایجاد نمود که در مواقع اضطراري ساختمان ها، با استفاده از گلدان هاي طولی یک ل
  ).شکل ذیل(به عنوان جان پناه نیز قابل استفاده باشد 

  
  )هر گونه لبه در مواقع اضطراري یک جان پناه است(

 
توصیه می شود حداقل فاصله ایمنی مسیرهاي دسترسی از ساختمان براي کاهش خطر ریزش آوار، برابر  .8

  .ع ساختمان باشدارتفا) یک سوم( 3/1
تا حد امکان لبه هاي تیز و گوشه دار از فرم کلیه عناصر حذف شده و از فرم هاي نرم و گرد گوشه  .9

توده ساختمان، جوي آب، آب نما، سکو، گلدان، حفاظ میله اي یا (بدین منظور زاویه لبه ها . استفاده شود
  .ل استقرار، راست گوشه نباشدتا حدود ارتفاع سه متر از کف مح) عناصر و تجهیزات نوك تیز
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در فضاهاي باز و محوطه تا حد امکان نباید از عناصر و مبلمان صلب و نرده ها و حفاظ هاي میله اي .10
 .این امر بویژه در محل هاي تجمع و بازي و دیگر سطوح نسبتا وسیع حائز اهمیت است. استفاده شود

لذا بهتر است با استفاده از . مناسب نیستدر فضاهاي باز وجود سطوح هموار و وسیع به هیچ وجه .11
عوارض سطحی ساده اي مانند تپه ها و فرورفتگی هاي کوچک و نسبتا متعدد، ضمن غنی سازي فضا براي 

، به ایجاد لبه هاي متعدد براي )مانند بازي و نشستن(تامین فعالیت هاي مورد انتظار در شرایط عادي 
 .شکل گیري جان پناه هاي آنی کمک نمود

 .محل استقرار جان پناه ها باید خارج از محدوده ریزش آوارهاي ساختمانی تعیین شود.12

وجود جان پناه هایی با ظرفیت کم ولی با پراکندگی زیاد به مراتب بهتر از وجود جان پناه هایی با ظرفیت .13
 .زیاد ولی با تمرکز باالست

نوع سخت باشد لیکن ترجیح دارد که از مصالح کف در محل هاي تجمع افراد در فضاي باز می تواند از .14
ایجاد سطوحی که حرکت بر روي آن ها دشوار . مصالح نرم مانند خاك، گیاه و مانند آن انتخاب شود

  .فقط در مقیاس کوچک مجاز است) مانند سطوح شن و ماسه خشک و نرم یا سطوح گلی و چسبنده(است 
ن پناه و دست اندازهاي ضعیف در نماي ساختمان از عناصر تزئینی سست و شکننده مهار نشده همچون جا.15

  .استفاده نشود
در حد امکان محل مناسبی جهت فرود بالگرد در شرایط اضطراري با کنترل تراکم پوشش گیاهی و حذف .16

  .هاي هوایی برق در محدوده هاي مناسب پیش بینی شودکابل
در فضاي باز پیش بینی شود که حتی جهت امدادرسانی به مجروحان احتمالی، توصیه می شود مکان هایی .17

  :المقدور داراي ویژگی هاي زیر باشد
 به طور یکنواخت در سطح مجموعه مسکونی پراکنده شده باشد  
 کامال خارج از محدوده ریزش آوار باشد  
 از اثر عوامل نامساعد اقلیمی مصون باشد  
 کف سازي هموار و محکمی داشته باشد  
  ي تخلیه آب هاي سطحی الزم است نباشددرصد که برا 2شیب آن ها بیش از  
 داراي قابلیت هاي استقرار سریع سایبان هاي سبک باشد  

هر مجموعه زیستی متوسط به باال باید حداقل داراي دو ورودي و خروجی باشد که در شرایط عادي یکی .18
امکان پذیر  هاي اضطراري به سرعت و آسانی از آنها فعال باشد و در مواقع بحرانی استفاده از ورودي

 .باشد

. ابعاد ورودي هاي اضطراري باید متناسب با حجم تردد سواره و پیاده در زمان بحران پیش بینی شود.19
ابعاد مذکور تابع عرض، تعداد، جهت حرکت، نوع وسایل نقلیه امدادي عبور کننده از این جزء فضا و نیز 

 .استموعه از لحاظ امکانات امدادي وسعت مجموعه، میزان خسارات و میزان خودکفایی مورد نظر مج
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طرح هاي ورودي هاي مجموعه باید به گونه اي باشد که در صورت تخریب کامل، موجب انسداد .20
به ارتفاع (از این رو ترکیبی از دیوارهاي کوتاه . دسترسی سواره نشود و به سرعت قابل ترمیم باشد

 .می تواند مناسب باشد) متر از سطح کف 3 تا ارتفاع حداکثر(و حفاظ هاي میله اي ) حداکثر یک متر

هاي زیستی باید به نحوي طراحی شوند که عالوه بر به حداقل رساندن مسیرهاي دسترسی در مجموعه.21
 .تداخل میان حرکت عابرین پیاده و وسایل نقلیه، کارایی را به حداکثر برساند

سبز به عنوان جان پناه و افزایش توصیه می شود در امتداد مسیرهاي سواره و پیاده یک ردیف فضاي .22
 .ایجاد شود) اولیه و ثانویه(قابلیت جذب ترکش هاي 

شود حداقل یک مسیر هاي متوسط به باال  توصیه میدر طراحی شبکه مسیرهاي سواره رو داخل مجموعه.23
ر دسترسی سواره با عرض زیاد و با پوشش سراسري ایجاد شود تا در شرایط پس از وقوع سانحه در براب

نسبت عرض این مسیر به ارتفاع جداره . خطر انسداد بر اثر ریزش آوارهاي ساختمانی مصون بماند
  .شودساختمانی دور آن دو  به یک پیشنهاد می

در طراحی مسیرهاي پیاده رو درمحوطه و فضاي باز باید موانع و عوامل محدود کننده فرار از خطر، .24
مواقع بحرانی یکی از عوامل مهم در تامین محافظت یا  حذف شوند اصوالً سهولت حرکت به ویژه در

 .دسترسی سریع و آسان به نقاط امن باشد

 
  
 

 جامع طرح اساس -8

ظرفیت  و توسعه کلی حدود و جهات ،) آن آتی توسعه و(  شهر اصلی ساخت در برگیرنده جامع طرح اساس
 اهداف از منبعث اساس این . باشد می شهر یک شهرسازي و ساختمانی مقررات و ضوابط و معیارها و شهر

 در . است شهر آتی توسعه انداز چشم تحقق راستاي در و بوده طرح اجرایی راهکارهاي و کالن، راهبردها

 می شهر در شده بینی پیش اندازهاي چشم و بر اساس اهداف شهر آتی توسعه پایه جامع اساس طرح حقیقت

 :گیرد می بر در را زیر موارد شهر جامع طرح اساس اصلی یا محتواي . باشد

 :شامل شهر اصلی ساخت 1-

 .کالبدي و ساختی مشخصات -

 .اصلی عملکردهاي حوزه تعیین -

 .ارتباطی شبکه نظام و کلی خطوط -

 .شهري واحدهاي تقسیمات نظام -

 .بهسازي و نوسازي مناطق و تاریخی هاي بافت و عناصر تعیین -

 :شامل شهر ظرفیت و توسعه کلی حدود و جهات 2-
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 .شهري زیربناهاي ظرفیت محاسبات و منابع -

 .شهر جمعیت تراکم کلی حدود -

 .شهر حریم یا استحفاظی محدوده -

 :مورد در معیارها و مقررات و ضوابط 3-

 .شهر اراضی از استفاده )بندي منطقه( بندي پهنه -

 .شهري تقسیمات واحدهاي داخل در مختلف عملکردهاي استقرار -

 .جمعیت تراکم توزیع یچگونگ -

 .بهسازي و نوسازي مناطق و خاص هاي بافت و عناصر -

  .طبیعی مناظر و تاریخی نمادهاي و بنا حفظ -
 به چشم را ما که است معیارهایی و اصول مجموعه حقیقت در جامع طرح اساس شد ذکر باال در آنچه بر پایه

هاي جامع مصوب ترل دقیق تر بر حفظ مبانی طرحبه منظور اعمال کن . سازد می شهر رهنمون توسعه انداز
و نیز به منظور تامین ... ها و کالبدي شهري، شبکه معابر و سرانهها، انواع حریم، تقسیمات مانند محدوده

 .گرددهاي مذکور  مغایرت هاي اساسی  و غیر اساسی طرح به شرح ذیل تدوین میانعطاف الزم در طرح

 ر در نقش و عملکرد معابر شریانی درجه دو اصلی و فرعی، مغایرت اساسی هرگونه تغیی: شبکه معابر
 )متر در طرح تفصیلی قابل تغییر خواهد بود 30الی  18خیابان امام خمینی با عرض (.خواهد بود

 از پیشنهادي ساختمانی و تراکم هکتار در نفر 44.3جامع  طرح در شده بینی پیش جمعیتی ناخالص تراکم 

بنابراین هر گونه تغییر در تراکم ساختمانی پیشنهادي شهر که . باشد می جامع طرح اساس موارد جمله
 .منجر به تغییر در تراکم جمعیتی شهر گردد، مغایرت اساسی تلقی می گردد

 هکتار به عنوان تغییر در اساس طرح  4897هرگونه تغییر در حریم  طرح جامع با مساحت : حریم شهر
 .گرددی میبوده و مغایرت اساسی تلق

 هکتار به عنوان تغییر در اساس طرح  614 هرگونه تغییر در محدوده طرح جامع با مساحت: محدوده شهر
هاي ثبتی که خط فقط تغییرات جزئی ناشی از منظور کردن پالك. گرددبوده و مغایرت اساسی تلقی می

 منظور از تغییرات جزئی. بودمحدوده از روي آنها عبور کرده است به عنوان مغایرت غیر اساسی خواهد 
 .باشدجایی و انطباق خط محدوده بر مرز پالك ثبتی مورد نظر حداکثر به میزان حد نصاب تفکیک میجابه

 حذف یا کاهش اراضی زراعی و باغات و همچنین کاربریهاي غیر مسکونی در مقیاس شهر به : هاکاربري
 ).ق نقشهطب. (پیش بینی طرح جامع مصوب، مغایرت اساسی دارد
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