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 معیارها و مقررات  -1

شدهر اهدواز    مصدوب یدک از کداربری هدای     در بند ابتدایی این گزار  به ارائه ضوابط کلی هر

در این بخش به ارائه ضوابط و مقدررات شهرسدازی و سداختمانی خدا  هدر       .ه استپرداخته شد

ی عملکردی و سایر ضوابط و مقررات مورد نیاز شهر اهدواز پرداختده   هاکاربری به تفکیک مقیاس

 الزامی است. شهر اهواز های تفصیلیتهیه طرح شده است که رعایت آنها تا زمان
 

 تعاریف مفاهیم -1-1

هدا بده شدرح زیدر     در این مجموعه ضوابط و مقررات از مفاهیمی استفاده شده کده تعداریف آن  

 است:

 بَر زمین -1-1-1

کندد.  گذر دسترسی است که لبده قطعده زمدین را تعیدین مدی      ، حد نهایی کنارهاز بر زمین منظور

)بر( باشد. اندازه طول  های مختلف خود با چند گذر دارای فصل مشتركتواند در لبهقطعه زمین می

 شود.این فصل مشترك اندازه بر زمین گفته می
 

 پیلوت -1-1-2

میدان سدتون    پُرسدازی زاد )بدون تمام یا قسمتی از طبقه همکف ساختمان است که به صورت آ

 گیرد.ها( در زیر تمام یا قسمتی از کف طبقه اول ساختمان قرار می
 

 تفکیک  -1-1-3

مجدزا و منفدک از    زمدین منظور تقسیم یک قطعه زمین دارای یک پحك ثبتی به دو یا چند قطعده  

د منطبد  بدر   باشد. این عمل بایهای ثبتی متفاوت است و عک  عمل تجمیع مییکدیگر و دارای پحك

 ضوابط و مقررات این مجموعه باشد.
 

 تجمیع -1-1-4

تبدیل چند قطعه زمین مجاور یکدیگر و دارای پحك های ثبتی متفاوت به یک قطعده زمدین دارای   

 باشد. تجمیع عک  عمل تفکیک است.یک پحك ثبتی می
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 تراکم ساختمانی -1-1-5

زمیندی اسدت کده    از نسبت سطح زیربنای کل طبقات سداختمان بده مسداحت کدل قطعده       عبارت

ساختمان بر روی آن بنا شده است. برای محاسدبه تدراکم سداختمانی، مسداحت مشداعات از قبیدل       

پارکینگ، آسانسور، موتورخانه و تأسیسات، انباری)خدارج از واحدد مسدکونی(، ندورگیر و حیداط      

خلوت و یا هر فضای باز داخلی )به شرط رعایت ضوابط مربوطه( و نظایر آن در محاسدبه سدطح   

 شود.زیربنای طبقات به حساب آورده نمی
 

 حریم -1-1-6

هدای زیسدت محیطدی، ایمندی، امنیتدی و ... در اطدرا        ای است که به مناسبتعبارت از محدوده

ها و عملکردهای شهری )مانند فرودگاه، مسیل، شدبکه بدرق فشدار قدوی، راه، راه     برخی از کاربری

گرفته و هرگونه سداخت و سداز و اسدتفاده از    آهن، رودخانه، آثار تاریخی و...( تحت حفاظت قرار 

 باشد.ربط می زمین آن منوط به رعایت ضوابط و مقررات ذی
 

 حریم شهر -1-1-7

عبارت است از اراضی بحفصل پیرامون محدوده شهر که در طرح جامع شهر اهدواز بده عندوان    

ک اراضدی و  های عمرانی از قبیل تفکیکنترل فعالیتهر تصویب شده است. در این محدوده، حریم ش

احداث معابر و ایجاد بنا و تأسیسات زیر نظر شهرداری است. مفاد قانون تعاریف محدوده و حریم 

 ها در این محدوده نافذ است.تعیین آن شهر، روستا، شهرك و نحوه
 

 زیرزمین -1-1-8

هر طبقه ای از ساختمان است که حداکثر ارتفاع زیر سقف آن تا رقوم کف گذر دسترسی پدحك  

سانتی متر( بوده و بدیش از نیمدی از ارتفداع مفیدد آن      91متر)ارتفاع نورگیری زیرزمین  سانتی 91

 تر از کف قطعه زمین باشد.پایین
 

 ساختمان )بنا( -1-1-9

هر بنای سرپوشیده و مسقفی است که بدرای زنددگی و یدا اندواع دیگدر فعالیدت هدای انسدان و         

 د.نگهداری حیوان، کاال، ماشین آالت و ... در نظر گرفته شو
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 سطح خالص بنای مسکونی -1-1-11

منظور مساحت کلیه سطوح ساخته شده )با احتساب عرض دیوارها( در بنای مسکونی است. در 

راهددروی عمددومی، راه پلدده، ورودی،  :احتسدداب ایددن مسدداحت، سددطوح فضدداهای مشدداع بنددا ماننددد

سداب  )به شرط رعایت سایر ضدوابط( بده ح   آسانسور، پارکینگ، تأسیسات، سرایداری و نظایر آن

 شود.آورده نمی
 

 ) سطح ناخالص طبقات( ساختمانسطح زیربنای  -1-1-11

کل مجموع سطوح طبقات ساخته شده در  :سطح زیربنای ساختمان در یک قطعه زمین عبارت از

 آن قطعه زمین است.
 

 سطح مجاز استقرار ساختمان -1-1-12

باشدد و  عبارت از حداکثر محدوده ای از سطح قطعه زمین است که احداث بنا در آن مجداز مدی  

 .گیردتصویر خارجی ترین حد کلیه طبقات و یا هر پیش آمدگی بر روی قطعه زمین در آن قرار می

 شود.()پیش آمدگی بنا در بر گذر مشمول این بند نمی
 

 عملکرد -1-1-13

 شود.هایی است که در قطعه زمین هر کاربری انجام می، فعالیتاز عملکرد منظور
 

 ضریب اشغال -1-1-14

ت سطح مجاز احداث بنا در طبقه همکدف بده مسداحت قطعده زمیندی      منظور نسبت درصد مساح

 شود.است که بنا بر روی آن ساخته می
 

 عملکرد مختلط -1-1-15

های مختلف در یدک قطعده زمدین    ، ترکیب دو یا چند عملکرد از کاربریاز عملکرد مختلط منظور

 باشند.است. فضاهای اختصا  داده شده به این عملکردها باید از یکدیگر جدا و مستقل 
 

 قطعه زمین -1-1-16

، زمینی یکپارچه و با محدوده مشخص است که دارای سند ثبتی بوده و یا از قطعه زمین منظور

 صدور سند ثبتی برای آن مجاز است.
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 کاربری   -1-1-17

 شود.به نوع استفاده و بهره برداری از قطعات زمین گفته می
 

 محدوده شهر -1-1-18

محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و  قانون تعاریف (1ماده )ای است که منطب  با محدوده

ی تعیین آن در طرح جامع شهر اهواز به عنوان محدوده شهر تصدویب شدده اسدت. هرگونده     نحوه

فعالیت عمرانی و ساخت و ساز و تفکیک اراضی در داخل ایدن محددوده تحدت نظدارت شدهرداری      

 است.
 

 مساحت قطعه زمین -1-1-19

اکم ساختمانی، مساحت مندرج در سند ملدک  مساحت قطعه زمین، در محاسبه سطح اشغال و تر

 باشد.و قبل از تعریض )مساحت قطعه زمین طب  سند( می
 

 نوسازی -1-1-21

در این ضوابط مراد از نوسازی کلیه ساخت و سازهای جدیدی است که در اراضی بایر انجدام  

 می گیرد.
 

 بازسازی -1-1-21

و بندای جدیددی بده    در این ضوابط بازسازی به مواردی گفته می شود که بنای موجود تخریب 

 جای آن ساخته می شود. 
 

 پیش آمدگی -1-1-22

حداکثر جلو آمدگی یک زیربنای پیوسته از انتهای مرز قطعه مالکیتی را پیش آمددگی سداختمان   

 . می گویند
 

 ارکان عمودی و افقی -1-1-23

پیش آمدگی ها یا تورفتگی های افقی/ عمودی یا امتدادهای افقی/ عمودی کده از نحدوه چیددمان    

 عمودی نما خوانده می شوند. شامل مصالح و بازشوها متمایز می شوند، ارکان افقی/ عناصر نما 
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 بازشو -1-1-24

درها، پنجره ها، سطوح شیشه خور و کلیه گشدودگی هدای موجدود در نمدای سداختمان کده از       

فضاهای همگانی قابل رویت باشند، بازشو خوانده می شود. سطوح شیشه خور و پنجره هایی کده  

 ز دیدرس پنهان می شوند، بازشو محسوب نمی شوند. توسط سطوح مشبک ا
 

 جبهه اول بنا -1-1-25

بخشی از  نمای ساختمان که در لبه قطعه مالکیتی )به همراه پیش آمدگی های مجداز( و مجداور   

 خیابان قرار می گیرد، جبهه اول بنا شناخته می شود.
 

 جبهه دوم بنا -1-1-26

رتفاع و تعداد طبقات مشخصی کده در  به منظور تداوم خط ارتفاعی جداره های موجود، پ  از ا

این ضوابط معرفی شده است، عقب نشینی از بر قطعه مالکیتی به میزان تعیین شدده الزامدی اسدت.    

بخشی از نما که پ  از اولین عقب نشینی قرار می گیرد جبهده دوم و سدرانجام عقدب رفتده تدرین      

 یده می شود. بخش نما که در باالترین بخش نما جای می گیرد، جبهه سوم نام
 

 خط بام -1-1-27

ود و خدط بدام بداالترین    لبه فوقانی هر جبهه از نما به عنوان خط بام آن جبهه شدناخته مدی شد   

 خط بام بنا خواهد بود. سطح نما، 
 

 هاتعاریف کاربری -1-1-28

هدای  شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تعریف کداربری  11/3/89براساس مصوبه مورخ 

ها به تفکیک سطوح تقسدیمات شدهری   ای مجاز هریک از کاربریشهری به شرح جدول و عملکرده

باشد، عحوه بر این با توجه به مقیاس طرح حاضر و اراضی وسیع بدایر در  ول زیر میابه شرح جد

اند که نیازمندد  داخل شهر اهواز، بخشی از این اراضی به کاربری مسکونی ناخالص تخصیص یافته

  در طرح تفصیلی شهر است: و ناحیه ر مقیاس محلههای خدمات پشتیبان دتدقی  کاربری
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 تعاریف کاربری های شهری -1 شماره جدول
 

 تعریف نوع کاربری ردیف

 شدود.به اراضی اختصا  یافته جهت سکونت اطحق می مسکونی 1

2 
آموز  تحقیقات و 

 فناوری

میلی و پژوهشی های آموز  عالی و تکبه اراضی که جهت فعالیت

بعد از دوره تحصیحت رسمی و عمومی )تحصیحت متوسطه( 

 شود.شود گفته میاختصا  داده می

 آموزشی 3

های آموز  رسمی و به اراضی اختصا  یافته برای فعالیت

های آموز  و پرور  و کار و عمومی تحت مدیریت وزارتخانه

 شدود.امور اجتماعی گفته می

 اداری و انتظامی 4

ها، مؤسسات به اراضی اختصا  یافته جهت استقرار وزارتخاته

دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و 

 شود.نیروهای انتظامی و بسیج گفته می

5 
خدماتی -تجاری

 )انتفاعی و غیرانتفاعی(

به اراضی اختصا  یافته برای انواع فعالیت های بازرگانی و 

 شود.و غیرانتفاعی گفته میخدمات انتفاعی 

 ورزشی 6
به اراضی اختصا  یافته جهت انجام ورز  های مختلف از سطوح 

 حرفه ای تا مبتدی گفته می شود.

 درمانی 7
به اراضی اختصا  یافته به خدمات پزشکی، درمانی و سحمت 

 انسان و دام و مددکاری های اجتماعی گفته می شود.

 تصا  یافته به فعالیت های فرهنگی گفته می شود.به اراضی اخ هنری-فرهنگی 8

 پارك و فضای سبز 9

به اراضی اختصا  یافته جهت پارك )بوستان( که توسط 

شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار می گیرد گفته می 

 شود.

 مذهبی 11
به اراضی اختصا  یافته جهت انجام فرایض و مراسم دینی و 

 شود.فته میمذهبی و بقاع متبرکه گ

 تجهیزات شهری 11
به اراضی اختصا  یافته جهت رفع نیازهای عمومی شهروندان که 

 عمدتاً در وظایف شهرداری است گفته می شود.

 تأسیسات شهری 12
به اراضی که جهت امور مربوط به تأسیسات زیربنایی شهر و یا 

 بهداشت شهر و شهروندان اختصا  می یابد گفته می شود.

 و نقل و انبارداری حمل 13

به اراضی اختصا  یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که 

برای انجام سفرهای شهری، برون شهری و بین شهری و انبارها 

 نیاز است گفته می شود.
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 تعریف نوع کاربری ردیف

 به اراضی اختصا  یافته به نیروهای مسلح گفته می شود. نظامی 14

 باغات و کشاورزی 15
باغات و زمین های کشاورزی گفته می به اراضی اختصا  یافته به 

 شود.

 به اراضی اختصا  یافته به مکانهای تاریخی گفته می شود. میراث تاریخی 16

 طبیعی 17
به سطوح اختصا  یافته به جنگلهای طبیعی و دست کاشت و 

 امثالهم گفته می شود.

 حریم 18
به اراضی که حسب قانون جهت اهدا  خا  حفاظت منظور 

 شود.فته میشوند گمی

 به اراضی اختصا  یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود. تفریحی و توریستی 19

 صنعتی 21

به اراضی اختصا  یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف، 

هیأت  26/12/88مورخ  18591/ت 64677موضوع مصوبه شماره 

 وزیران و اصححات بعدی آن گفته می شود.
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 های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهریعملکردهای مجاز کاربری -2شماره  جدول
 

 ردیف
نوع 

 کاربری
 عملکرد مقیاس

 محله مسکونی  .1
های چند خانواری و آپارتمانی چند های تک واحدی و مجتمعسکونتگاه

 های دانشجویی خارج از محوطهواحدی و خوابگاهی

2.  

آموز ، 

تحقیقات و 

 ریفناو

 شهر
های علمیه و مراکز تحقیقات ها، دانشسراها، حوزهدانشگاه مدارس عالی،

 و پژوهشی و علمی و کاربردی و پارك فناوری

 آموزشی  .3

 دبستان( -آمادگی  -دبستانی )مهد کودكهای پیش آموز  محله

 دانشگاهیدبیرستان و پیش -مدارس راهنمایی -های سوادآموزیکحس ناحیه

 منطقه
های های صنعتی وابسته به آموز  و پرور  و مجتمعهنرستان

 ای وزارت کار و امور اجتماعیآموزشی فنی و حرفه

 شهر
مدارس اسحمی، مدارس کودکان استثنایی، مراکز پژوهش استعدادهای 

 درخشان، مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

4.  
اداری و 

 انتظامی

 اختح  شهرداری نواحی ، شوراهای حل ناحیه

 منطقه
های قضایی، ادارات آب و برق، گاز، مخابرات، آموز  و پرور ، مجتمع

 های بسیجراهنمایی و رانندگی، کحنتری، آگاهی و پایگاه

 شهر

های های مستقل دولتی، ادارات کل و شرکتها و سازمانوزارتخانه

ی عمومی های مستقل دولتی و نهادهاها و سازمانوابسته به وزارتخانه

غیردولتی، ستاد نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مراکز انتظامی، 

المللی، شهرداری و های بینها و سازمانگریها، کنسولسفارتخانه

های موجود و مراکز شورای اسحمی شهر، دادگستری و زندان

 ها.های اصحح و تربیت و سرپرستی بانکبازپروری و کانون

خارج از محدوده 

 شهر
 زندان

5.  

ی(
اع
نتف
را
غی
ی، 
اع
نتف
 )ا
تی
ما
خد
ی 
ار
تج

 

ی
ار
تج

 

 محله
واحدهای خرید روزانه )خوارو بار، میوه و سبزی، نانوایی، قصابی و 

 امثالهم(

 ناحیه

های مصر  شهر و ، فروشگاهواحدهای خرید هفتگی )سوپرمارکت

ها و روستا، نوشت افزار، قنادی، آجیل فروشی و ...(  شعب بانک

های الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری، بنگاههای قرضوقصند

های منسوجات، پحستیک، لوازم ها، فروشگاهمعامحت امحك، بازارچه

های ها، شرکتها، رستورانخانگی، لوازم صوتی و تصویر، کتابفروشی

 بیمه، داروخانه وانواع مشابه دیگر.
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 شهر

های ها، بازار، شرکتو بورس های صنو  مختلفها، راستهفروشیعمده

های بزرگ بازرگانی و تجاری، واحدهای خرید خا  و بلندمدت مانند فروشگاه

ها و مؤسسات مالی و ها، پوشاك، شعب مرکزی بانکفروشیای، مبلزنجیره

اعتباری، مؤسسات تجاری واردات و صادرات کاال، نمایندگی فرو  عرضه 

یدکی وسایل نقلیه و فروشگاه عرضه صنایع های قطعات وسایل نقلیه، فروشگاه

های لوازم خانگی و خودرو، دفاتر دستی و فر ، تاالرهای پذیرایی، تعمیرگاه

 های خارجی، نمایندگی مؤسسات تجاری خارجی.نمایندگی بانک

ی(
اع
نتف
را
غی
ی، 
اع
نتف
 )ا
تی
ما
خد
ی، 
ار
تج

 

عی
تفا
 ان
ت
ما
خد

 

 محله
های فرو  روزنامه و مجله(، آرایشگاهدفاتر )پست، امور مشترکین تلفن همراه، 

 زنانه و مطب پزشکان.

 ناحیه

برداری، های خصوصی، دفاتر )وکالت، مهندسی و نقشه+، آموزشگاه11پلی  

های پیمانکاری و مشاور و خدمات، ثبت اسناد، ازدواج و طحق، شرکت

، های ورزشی کوچکهای طبی و تخصصی، مراکز رادیولوژی، سالنآزمایشگاه

 مرکز مشاوره درمانی و خانوادگی

 منطقه
ارائه خدمات اینترنت، دفاتر حسابرسی، مراکز ام آر مشابه، آمبوالن  

خصوصی، درمان اعتیاد، فیزیوتراپی، مراکز کاریابی، مرکز معاینه فنی خودرو، 

 های دیجیتال انتفاعی، رادیولوژی، مطب دامپزشکانرسانه

ت 
ما
خد

عی
تفا
ران
غی

 

 شهر
ها، مجامج، های مردم نهاد، موسسات خیریه، اتحادیهتر احزاب، تشکلدفا

های های دیجیتال خبری، هیأت ورزشی و آموزشگاه، رسانهها و تعاونیانجمن

 های علمیه(مذهبی )به غیر از حوزه

 ورزشی  .6

 های بازی کوچکزمین محله

 های کوچک ورزشی و استخرهاهای ورزشی و سالنزمین ناحیه

 های آبی ورزشیها، مجموعههای ورزشی، زورخانهها و مجتمعورزشگاه شهر

 درمانی  .7

 هامراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاه محله

 هاپلی کلنیک ناحیه

 تخت و مراکز اورژان  64های کمتر از مراکز انتقال خون، بیمارستان منطقه

 شهر
ها، مراکز توانبخشی و مراکز ها، تیمارستانهای اصلی شهر، زایشگاهبیمارستان

های سرپرست و سالمندان، معلولین و جانبازان و درمانگاهنگهداری کودکان بی

 دامپزشکی

8.  
 –فرهنگی 

 هنری

 ناحیه
های پرور  فکری کودکان و های اجتماعات کوچک، کانونها و سالنکتابخانه

 نوجوانان

 شهر
های فرهنگی، سالن خانه، فرهنگسرا و مجتمعکتابخانه مرکزی و تخصصی، نگار

اجتماعات، سینما، تئاتر، سالن کنسرت، مؤسسات و دفاتر مرکزی روزنامه و 

 مجله، مراکز صدا و سیما

 پارك  .9

 ایبوستان )پارك( محله محله

 ایبوستان )پارك( ناحیه ناحیه

 بوستان )پارك( اصلی شهر شهر

 هاو قاطمیهها مساجد، حسینیه محله مذهبی  .11
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 ....ها و مساجد بزرگ و مسجد جامع شهر، مصلی، مهدیه، کلیساها، کنیسه شهر

11.  
تجهیزات 

 شهری

 آوری زبالههای جمعایستگاه محله

 ناحیه

 

بار ، نشانی، میادین میوه و ترههای آتشآوری زباله، ایستگاههای جمعایستگاه

 های سوخت، جایگاه115اورژان  

 های دائمی و مراکز امداد و نجات هحل احمرهای موجود، نمایشگاهستانگور شهر

خارج از محدوده 

 شهر

 

بار، ، گورستان، مرکز دفع بهداشتی زباله، میدان مرکزی میوه و ترهکشتارگاه

 حمل و نقل بار
 

12.  
تأسیسات 

 شهری

 اشتیهای عمومی بهدهای تنظیم فشار گاز، آب و فاضحب، سروی ایستگاه محله

 منطقه

 

های آب و فاضحب و پسماند خانهمخازن آب زمینی و هوایی، تصفیه

 های تنظیم فشار گازایستگاه
 

13.  
حمل و نقل و 

 انبارداری

 های متروای و ایستگاههای محلهمعابر و پارکینگ محله

 های مسافربریرانی شهری، پایانههای عمومی و اتوبوسمعابر، پارکینگ ناحیه

 شهر
های فرودگاه های مسافربری درون شهری و بین شهری، ایستگاهمعابر، پایانه

های بزرگ و کوچک و موجود، بنادر، تأسیسات مرکزی مترو، پارکینگ

 هاسردخانه

خارج از محدوده 

 شهر
 هاانبارهای اصلی کاال، فرودگاه، سیلو و سردخانه

 واحدهای با  مسکونی های موجود وها و آمادگیپادگان شهر نظامی  .14

15.  
باغات و 

 کشاورزی
 های کشاورزی و باغات و واحدهای با  مسکونیزمین محله

 شهر تاریخی  .16
ها، بناهای یادبود، آرامگاه مشاهیر، اماکن های تاریخی، موزهاماکن و محوطه

 های تملک شده آنانمتبرکه و حریم

 شهر طبیعی  .17

 

ز دست کاشت )غیر از پارك( های طبیعی و فضای سبسطوحی که جهت جنگل

 .یابدمی
 

 شهر حریم  .18

 

ها و راه حریم قانونی تملک ها، آبگیرها، مسیلها، تاالبحریم قانونی رودخانه

 آهن بین شهری و تأسیسات زیربنایی آب و برق و گاز و نفت و فاضحبراه
 

19.  
 -تفریحی

 گردشگری
 شهر

 

رتمان و متل، شهر بازی، هتل، مسافرخانه، مهمانپذیر و مهمانسرا، هتل آپا

های جهانگردی و پحژهای ساحلی و های جنگلی و اردوگاهتفریحی ویژه، پارك

 ... 

 با  وحش
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 صنعتی  .21

های الف گروه

مصوبه شماره 

ت  64677

مورخ  71591

26/12/1378 

هیأت مدیران با 

اصححات بعدی 

 آن

 غذایی:

 بندی خشکبار بدون شستشوتهیه و بسته -1

 رما بدون شستشوبندی خبسته -2

تن  3111واحد تولید آب نبات و پولکی و شکر پنیر و غیره تا  -3

 در سال

 ریزی(واحد تولید نبات )نبات -4

 تن در سال 311واحد تولید گز و سوهان تا  -5

 جاتبندی نمک و ادویهواحد بسته -6

 بندی چایواحد بسته -7

 بندی قهوهواحد بسته -8

ل به رو  نم زدن تن در سا 311واحد تولید قند حبه و کلیه تا  -9

 و بدون رو  پخت

 بندی عسلواحد بسته -11

 تن در سال 111تولید بستنی تا  -11

 تن در سال 311تولید شیرینی و نان تا  -12

 تن در سال 311آسیب و تولید آرد گندم و جو تا  -13

 تن در سال 111بندی کره و سایر لبنیات تا واحد بسته -14

 تن در سال 311تولید بیسکوییت و شکحت تا  -15

 تن در سال 311بری تا تهواحد رش -16

 تن در سال 311واحد ماکارونی سازی تا  -17

 واحد تولید آج موم )مخصو  کندوی عسل( -18

 جاتبندی سبزیجات و میوهواحد بسته -19

واحد تولید یخ )صرفاً در مناط  صنعتی درون شهری بایستی  -21

 استقرار یابند(

 واحد تولید نان بستنی -21

 بندی گحبواحد بسته -22

 قیات گیاهیبندی عرواحد بسته -23

 بندی جو بدون عملیات بوجاری و شستشوواحد بسته -24

 بندی حبوبات بدون بوجاریواحد سورتینگ و بسته -25

 واحد تولید، بهبوددهنده کیفیت آرد -26

واحد تولید غذای کودکان آدر غحت آماده بودن عملیات  -27

 بوجاری و آسیاب
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 صنعتی

های الف گروه

مصوبه شماره 

ت  64677

مورخ  71591

26/12/1378 

هیأت مدیران با 

اصححات بعدی 

 آن

 نساجی :

 هابافتواحدهای قالیبافی، زیلوبافی و نمدمالی دستی و دست -1

 شیرازه دوزی حاشیه موکت و فر  ماشینی -2

 تن در سال(. 111بافی حداکثر سه دستگاه )با حداکثر جوراب -3

بافی، کتن و راشل حداکثر تا سه کشبافی و تریکوبافی، گردن -4

 تن در سال(. 111)یا حداکثر دستگاه 

دست انواع لباس و  31111واحد تولید لباس و پوشاك حداکثر  -5

 پوشاك در سال

تولید طناب نخی یا کنفی، تور ماهیگیری ، قیطان، انواع نوار و  -6

 رویان

واحد دوزندگی لحا  و تشک و بالش بدون خط ححجی یا با  -7

 استفاده از پشم شیشه

)مانند پارچه قلمکار اصفهان  واحد چاپ پارچه به رو  دستی -8

 چاپ سیلک و غیره(

 پارچه بافی دستی )غیر موتوری( -9

 واحد تولید فتیله نفت سوز و نوارهای صنعتی -11

 واحد تولید الیا  پروپلین -11

  صنعتی

 چرم:

واحد تولید مصنوعات سراجی از قبیل کیف، دستکش، جلد  -1

 چرمی و نظایر آن

ن پوستی، پوستین و واحد تولید مصنوعات پوستی از قبیل کح -2

 موارد مشابه از پوست دباغی شده

 جفت در سال 91111واحد تولید پستایی کفش حداکثر تا  -3

 جفت در سال 91111واحد تولید کفش ماشینی حداکثر  -4

 واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم -5

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم -6
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  صنعتی 

 زیسلول

 واحد تولید جعبه مقوایی و کارتن از ورق آماده -1

 واحد تولید پاکت خوارو بار و مراسحت مشابه آن -2

 واحد تهیه کاغذ دیواری از کاغذ آماده و چاپ شده -3

 واحد تولید کاغذ و دفتر از کاغذ آماده -4

 التحریر کاغذی و مقوایی از ورق آمادهواحد تولید لوازم -5

 ههای سادواحد صحافی و چاپخانه -6

 ایواحد تولید مصنوعات چوب پنبه -7

 واحد نجاری و خراطی بدون الوارسازی -8

مترمکعب  211سازی و سایر مصنوعات چوبی تا واحد مبل -9

 چوب در سال بدون رنگ آمیزی واحد

تولید انواع فیلترهای کاغذی از جمله فیلترهای هوا با استفاده  -11

 از ورق آماده

مقوایی و سایر  پیچیواحد تولید انواع دوك و لوله طاقه -11

 مصنوعات مشابه از ورق آماده

تولید محصوالت ساخته شده از نی و حصیر و سبد بافی از  -12

 الیا  گیاهی

بندی دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از واحد بسته -13

 کاغذ آماده

واحد پرس کاری و چسباندن روکش نئوپان با استفاده از  -14

 روکش آماده

 دستگاه در سال 211بنم تا های چوبی و واحد تولید قای  -15

 واحد تولید کاربن و استنسیل از کاغذ آماده -16

 واحد تولید کحسور و زونکن از مقوای آماده -17

 واحد تولید سازهای سنتی -18
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 صنعتی 

های الف گروه

مصوبه شماره 

ت  64677

مورخ  71591

26/12/1378 

هیأت مدیران با 

اصححات بعدی 

 آن

 فلزی

 فلزات واحد قلمزنی انواع -1

گری و سازی بدون ریختهسازی و قالبواحد تراشکاری و قطعه -2

 آبکاری حداکثر تا سه دستگاه ترا 

واحد تولید درب و پنجره آهنی و آلومینیومی )صرفاً در مناط   -3

 صنعتی درون شهری(

واحد تولید کنال کولر، لوله بخاری )صرفاً در مناط  صنعتی  -4

 درون شهری(

 حداکثر تا سه دستگاه ترا  واحدهای طراحی و مونتاژ -5

واحد صنعتی تولید ظرو  آلومینیوم از ورق آماده با یک  -6

تن در سال صرفاً مناط  صنعتی  111دستگاه خمک کن حداکثر 

 داخل شهری

 واحد مونتاژ تجهیزات گرد و غبار گیر از قطعات آماده -7

واحد تولید اتصاالت هیدرولیک )پرس بست فلزی به دو انتهای  -8

 قوی(شیلنگ فشار 

 واحد طراحی و مونتاژ کولر اتومبیل -9

 واحد طراحی و مونتاژ کاربراتور گازسوز -11

 واحد تولید ترموستات -11

 کانی غیرفلزی

 ای بدون کوره روبواحد تولید مصنوعات شیشه -1

 واحد تولید آیینه، پوکه آمپول، شیشه آزمایشگاهی بدون کوره -2

 واحد تولید مصنوعات تزئینی سنگی )صنایع دستی( -3

 حد تولید پودر جوشکاریوا -4

 شیمیایی

 واحد تولید آب مقطر -1

 واحد تولید نایلون و نایلک  )با استفاده از رول آماده( -2

 واحد صرفاً بر  اسکاچ ظرفشویی -3

 واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز -4
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  صنعتی 

 دارویی، آرایشی و بهداشتی

 واحد تولید مواد بهداشتی و آرایشی )فرموالسیون( -1

 بندی پورد ازاله موو بسته واحد اختحط -2

 واحد تولید قر  و پودر اکسیژنه -3

 واحد تولید اکسیدان، کرم بهداشتی و صنعتی و پودر بلوندر اکسیژن -4

 واحد تولید اسان ، تنطور، الکالوئید از مواد شیمیایی و طبیعی -5

 واحد تولید هورمون و آنتی بیوتیک -6

 

 برق و الکترونیک

صورت مونتاژ )نظیر رنگ اخبار و واحد تولید لوازم برقی کوچک به  -1

 دربازکن(

 واح تولید آنتن تلویزیون بدون آبکاری و لوستر از قطعات آماده -2

واحد طراحی و تولید لوازم برقی و الکترونیکی به صورت مونتاژ  -3

 ای و عملیات تر نداشته باشد.مشروط بر اینکه عملیات اجرایی کوره

 آموزشی، قطعات الکترونیکواحد تولید لوازم پزشکی، آزمایشگاهی و  -4

 واحد تولید ترانزیستور و مقاومت و غیره -5

 واحد تولید انگوباتور و سایر لوازم آزمایشگاهی بدون آبکاری -6

 واحد تولید انواع ساعت -7

کننده صورت نظیر بلندگو و آمپلی فایر به واحد طراحی و تولید تقویت -8

 صورت مونتاژ

 ی و تصویریواحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوت -9

 واحد تولید انواع ساعت -11

کننده صوتی نظیر بلندگو و آمپلی فایر به واحد طراحی و تولید تقویت -11

 صورت مونتاژ

 واحد تولید رادیو و تلویزیون و لوازم صوتی و تصویری -12

 دهنده سمعتی و بصریهای برقی عحمتواحد تولید دستگاه -13

 های مخابراتی مراکز تلفنواحد تولید سیستم -14

تولید لوازم الکترونیکی )کامپیوتر، لوازم اداری و لوازم دقی   واحد -15

 الکترونیکی(

 های ولتاژ و فرکان واحد تولید کنترل -16

 واحد تولید آفتامات -17

 واحد تولید مودم و میکروکنترل -18

 واحد طراحی و مونتاژ تایمر -19

 واحد تولید کارت و بردهای کامپیوتری -21
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  صنعتی 

 

 کشاورزی

فاقد محدودیت  4ر  ملکه )تا ردیف واحد زنبورداری و پرو -1

 فاصله از امکان مسکونی(

 قطعه 111واحد پرور  پروندگان زینتی تا  -2

 واحد پرور  کرم ابریشم -3

 واحد پرور  ماهی زینتی -4

 آزمایشگاه دامپزشکی -5

  صنعتی 

 سازیماشین

گری، فیکچر، قالب قطعات واحد قالب و مدل )درجه ریخته -1

 بزار قالب، مدل(استاندارد، قالب قید و پست و ا

های دیاگرامی، واحد تجهیزات شبکه آب و فاضحب )پمپ -2

 کش، لجن کش و تجهیزات تصفیه(کف

آالت و تجهیزات حمل و نقل مکانیکی )آسانسور و واحد ماشین -3

قطعات آسانسور، پله برقی، باال تراك، جرثقیل سقفی، جرثقیل 

نقاله و پشت کامیونی، جک پالت باالبر و قطعات مربوطه، نوار 

 جرثقیل

نشانی، آب های خحء وکیوم آتشواحد پمپ و کمپرسور )پمپ -4

های کمپرسورهای صنعتی و مصرفی، گارازی، مواد فله و تلمبه

 بادی(
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 معیارها و مقررات عمومی نحوه استفاده از زمین و فضا  -1-2

 تفکیک زمین عمومی مقررات و معیارها -1-2-1

می مربوط به تفکیک اراضی و تجمیع قطعات ارائه در این بخش به تفصیل قوانین و مقررات عمو

 شود و رعایت موارد ذکر شده الزم به اجرا است. می

در تفکیک قطعات داخل محدوده شهری اهواز حدنصاب تفکیک در قالب معرفی انواع کاربری ها 

 و حداقل مساحت تفکیک به شرح جدول زیر است. 
 

 نصاب تفکیک زمین برای هر کاربریحد  -3 شماره جدول
 

 حداقل مساحت تفکیک کاربری

 مسکونی

 211 کم تراکم

 251 تراکم متوسط

 311 تراکم باال

 بافت تاریخی و محدوده هد  بازآفرینی
های ویژه برای براساس طرح

 هامحدوده

 حفظ وضع موجود بافت ارزشمند معاصر

 آموزشی

 511 مهد کودك

 511 کودکستان

 2511 دبستان

 3111 راهنمایی

 3511 دبیرستان

 مطاب  با ضوابط ادارات مربوطه هنرستان، مدارس کودکان استثنایی، مدارس اسحمی و...

 ایآموز  عالی و آموز  فنی و حرفه

تعیین شده توسط وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری و وزارت کار 

 و امور اجتماعی

 1111 اداری و انتظامی

 تجاری
 15 مستقل

 751 متمرکز

 بهداشتی د درمانی

 511 در سطح محله

 2111 در سطح ناحیه

 5111 در سطح شهر

 5111 بیمارستان و زایشگاه
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 حداقل مساحت تفکیک کاربری

 فرهنگی

 511 در سطح محله

 1111 در سطح ناحیه

 3111 در سطح شهر

 سبز

 651 پارك کودك

 1111 پارك محله

 4111 پارك ناحیه

 61111 پارك شهر

 ورزشی

 151 زمین بازی

 511 مرکز ورزشی محله

 1111 مرکز ورزشی ناحیه

 مذهبی
 511 در سطح محله

 1111 در سطح ناحیه

 تأسیسات و تجهیزات شهری
بر اساس ضوابط و مقررات 

 های مربوطهسازمان

 1111 حمل و نقل و انبارداری

 گردشگری -تفریحی 

 511 گردشگری -پذیرایی 

 411 ستاره هتل یک

 611 هتل دو ستاره

 1111 هتل سه ستاره

 2111 هتل چهار ستاره

 2511 هتل پنج ستاره

 311 هتل آپارتمان یک ستاره

 611 هتل آپارتمان دو ستاره

 1211 هتل آپارتمان سه ستاره

 211 مهمانپذیر یک ستاره

 211 مهمانپذیر دو ستاره

 251 مهمانپذیر سه ستاره

 تولیدی -رگاهیکا

 کارگاهی غیرمزاحم
منطب  بر حد نصاب تفکیک 

 قطعات تجاری مجاور

 کارگاهی مزاحم شهری

باید به خارج از بافت مسکونی 

شهر انتقال یابند )در صورت 

تایید استقرار در محدوده شهر 

مطاب  دستورالعمل سازمان 
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 حداقل مساحت تفکیک کاربری

حفاظت محیط زیست و 

 (5کمیسیون ماه 
 

گردشدگری ضدوابط سدازمان میدراث فرهنگدی،       -های تفریحی*درخصو  حدنصاب کاربری 

 طرح جامع است.به ضوابط مربوط ارجح  دستگاه هایگردشگری و صنایع دستی و 
 

 و ویدژه  های طرح و گستره مختلط تجاری، مسکونی، کاربری با مالکیت قطعات تفکیک در 

 تعیدین  قدانون  ب )مطدا  سدال  5 بداالی  اجرایی دارای اولویت عمومی خدمات کاربری با اراضی

شدورای   مجلد   1367 سدال  مصدوب  ها شهرداری و دولتی های طرح واقع در امحك وضعیت

 بدر  عدحوه  کده  اسدت  مالدک موظدف   باشد، بیشتر و مترمربع 1111 ها آن مساحت که اسحمی(

تدامین   نیدز  را نیداز  مدورد  خددماتی  سدطوح  دهد قرار می شهرداری اختیار در که معابر سطوح

 .نماید

  ها، حداکثر سطح دریافتی شدهرداری پد  از   قانون شهرداری 111ماده  3 تبصرهبراساس

تامین خدمات در ایدن اراضدی )سدهم شدهرداری( بدر عهدده        .استدرصد  43.75تفکیک حداکثر 

 شهرداری است. 

 در اهواز شهر اقلیمی با شرایط متناسب پحك استقرار گیری جهت مالکیت، قطعه تفکیک در 

 .است الزامی شرقی جنوب  -غربی شمال یا جنوب -شمال جهت

 شهرداری نظر نقاطی بنابر در مگر باشد، می ممنوع غربی -شرقی بصورت قطعات تفکیک 

 موجدب  جنوبی - شمالی تفکیکی و داشته غربی -شرقی گیری جهت موجود های پحك اکثر که

 .شد بافت خواهد نظم در اخحل

 حیداط  الگدوی  بدا  احداث سداختمان  ایبر و مربع مستطیل، بصورت مالکیت قطعات تفکیک 

 سدایه  و دیدد  مشدرفیت  رعایدت  بدا  ... و  (L)طرفده  دو یدا  (U)طرفه  سه اشغال سطح مرکزی،

 .است بحمانع طرح معماری و ساختمانی شهرسازی، مقررات و ضوابط سایر و اندازی

 است بحمانع ضوابط مذکور رعایت با ها پحك مجدد تفکیک و تجمیع. 
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 ت عمومی مربوط به احداث ساختمانضوابط و مقررا -1-2-2

 ضوابط و مقررات عمومی مربوط به احداث و تخریب -1-2-2-1

 هدای  محوطده  و خصدو  بناهدا   به همجوار بناهای به توجه با بایستی بناها کلیه طراحی 

 ضوابط رعایت با و محل ضوابط رعایت موجود محلی، شرایط معماری، و تاریخی ارز  واجد

 پروانه سداختمان  اخذ جهت است الزم .گیرد انجام مصوب یبازنگر ساختمانی طرح مقررات و

 قطعده  داخدل  در موجود اشجار از نظر محلی های بررسی نتایج نظر مورد بنای طرح بر عحوه

 بناهدای  معمداری  عناصدر  دیگدر  و هدا  پنجدره  انددازها  ها، دسدت  سقف ارتفاع معابر، یا مالکیت

 .شود ارائه به شهرداری همجوار

 تجداری،  )مسدکونی،  نوع کداربری  هر با الحاقی بنای یا جدید بنای ریبتخ احداث یا  جهت 

 جهت همچنین و دیوارکشی و خصوصی( و )عمومی نوع مالکیت هر با و غیره( و نظامی اداری،

 معدامحت  بده  مارکدت  تغییر سدوپر   مثال عنوان )به مالکیت قطعات گروهی درون تغییر عملکرد

شدهرداری   از بایسدتی  هدا  ساختمان کلیه در غیراساسی و اساسی تغییرات همچنین و اتومبیل(

  .شود الزم اخذ مجوز اهواز

 ای که در طرح جامع مورد حفاظت قدرار دارندد یدا نگهدداری آن از     ها و ابنیهکلیه ساختمان

باشد، مجاز به و شهرداری قطعی می سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریطر  

پذیر نبوده و در نتیجه از فرسایش شدید بر پا نگهداشتن آن امکان تخریب نیست مگر آنکه بعلت

نظر ایمنی مخاطره انگیز باشد در این صورت با کسب مجوز از مراجع فوق و چنانچده تداریخی   

 باشد.باشد با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی تخریب آن مجاز می
 

ها و خیابان، درختان  لکاری جویهرگونه صدمه به تأسیسات شهری، آسفالت و جدو :1تبصره

که جنبه مالکیت عمومی دارد طب  مقدررات شدهرداری هنگدام تخریدب سداختمان مشدمول جریمده        

 خواهد شد.

مهندس ناظر ذی صدحح و راهنمدائی    نظارت بر کلیه امور تخریب بعهده شهرداری و :2تبصره 

 اخذ گردیده باشد.مامور مربوطه بوده و الزاماً بایستی از طر  مالک جواز تخریب 

ئیکه در بافت قدیمی حفاظت شده نبوده و قابل اسدتفاده  هاتخریب باقیمانده ساختمان :3تبصره 

 باشد با کسب مجوز شهرداری بحمانع است.نمی



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

 

   

21    
 

نمایندد بایسدتی مسدائل ایمندی مربدوط بده تخریدب را        مالکینی که اقدام به تخریب می :4تبصره 

جاد حریم در ساختمان قبل از تخریب، مححظه درختان )در داخل یدا  مسائلی نظیر: ای .رعایت نمایند

 خارج ملک( مححظه تأسیسات شهری.
 

 ضوابط و مقررات عمومی مربوط به سطح اشغال ساختمان در زمین -1-2-2-2

  در قطعات تفکیکی داخل محدوده شهری اهواز حدنصاب سطح اشغال در قالب معرفی انواع

 د. کاربری ها به شرح جدول زیر می باش
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 در محدوده شهر اهواز ی خدماتیکاربری ها ساختمانی سطح اشغال حداکثر -4جدول شماره 
 

 حداکثر سطح اشغال کاربری

 آموزشی

 %51 مهد کودك

 %41 کودکستان

 %41 دبستان

 %41 راهنمایی

 %41 دبیرستان

 مطاب  با ضوابط ادارات مربوطه ی و...هنرستان، مدارس کودکان استثنایی، مدارس اسحم

 ایآموز  عالی و آموز  فنی و حرفه

تعیین شده توسط وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری و وزارت کار و 

 امور اجتماعی

 %51 اداری و انتظامی

 بهداشتی د درمانی

 %51 خانه بهداری

 %51 در سطح محله

 %15 در سطح ناحیه

 %15 در سطح شهر

 %41 ارستان و زایشگاهبیم

 فرهنگی

 %65 در سطح محله

 %51 در سطح ناحیه

 %41 در سطح شهر

 %5 حداکثر اختصا  به فضاهای سرپوشیده سبز

 %61 مذهبی

 تأسیسات و تجهیزات شهری
بر اساس ضوابط و مقررات 

 های مربوطهسازمان

 %31 حمل و نقل و انبارداری

 باغات و اراضی کشاورزی

قانون  14ستور العمل ماده براساس د

مورخ  161/1ی زمین شهری د شماره

دفتر وزیر مسکن و  26/4/1372

 شهرسازی

 %61 گردشگری –تفریحی 

 تجاری خدماتی

 خدماتی -تجاری

 %51و سایر طبقات  %81طبقه اول 
 خدماتی با غلبه سکونت -تجاری

 خدماتی با غلبه اداری -تجاری

 غیرانتفاعی مقیاس شهرخدماتی با غلبه خدمات 
 

به لحاظ حفظ سیما و منظر شهری و بدنه سازی معدابر، پیشدامدگی سداختمان و خدط      تبصره:

 آسمان براساس ساخت و سازهای وضع موجود رعایت شود.
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 ضوابط و مقررات مربوط به تراکم و ارتفاع ساختمان -1-2-2-3

      ب معرفدی اندواع   در قطعات تفکیکی داخل محدوده شدهری اهدواز تدراکم سداختمانی در قالد

 کاربری ها به شرح جدول زیر می باشد. 

 حداکثر تراکم ساختمانی کاربری ها در محدوده شهر اهواز -5جدول شماره 
 

 حداکثر تراکم ساختمانی کاربری

 مسکونی

 %121 کم تراکم

 %241 تراکم متوسط

 %321 تراکم باال

 هاهای ویژه برای محدودهبراساس طرح ازآفرینیبافت تاریخی و محدوده هد  ب

 حفظ وضع موجود بافت ارزشمند معاصر

 آموزشی

 %111 مهد کودك

 %111 کودکستان

 %121 دبستان

 %121 راهنمایی

 %121 دبیرستان

هنرستان، مدارس کودکان استثنایی، مدارس 

 اسحمی و...
 مطاب  با ضوابط ادارات مربوطه

 ایو آموز  فنی و حرفه آموز  عالی
تعیین شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری و وزارت کار و امور اجتماعی

 %71 اداری و انتظامی

 بهداشتی د درمانی

 %111 خانه بهداری

 %111 در سطح محله

 %31 در سطح ناحیه

 %31 در سطح شهر

 %211 بیمارستان و زایشگاه

 فرهنگی

 %121 در سطح محله

 %121 در سطح ناحیه

 %211 در سطح شهر

 سبز

 %5 پارك کودك

 %5 پارك محله

 %11 پارك ناحیه

 %11 پارك شهر
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 حداکثر تراکم ساختمانی کاربری

 ورزشی

 %5 زمین بازی

 مرکز ورزشی محله
 %81 داخل سالن

 %11 ورز  میدانی

 مرکز ورزشی ناحیه
با توجه به فضای الزم برای تماشاچی و 

 نوع ورز 

 ت شهریتأسیسات و تجهیزا
های بر اساس ضوابط و مقررات سازمان

 مربوطه

 باغات و اراضی کشاورزی

قانون زمین  14براساس دستور العمل ماده 

مورخ  161/1ی شهری د شماره

دفتر وزیر مسکن و  26/4/1372

 شهرسازی

 محورهای خدماتی

 %421 محور شهری

 %421 محور منطقه ای

 %231 محور ناحیه ای
 

 متر از تراز فضای همگانی مجاور است.  4.5اع طبقه همکف حداکثر ارتف 

  71درصد و تراکم پایه مدالی تجداری    111با توجه به جدول فوق ترکم پایه مالی مسکونی 

 درصد تعیین می گردد.

 81 حدداکثر  معبدر  سدطح  از آن کف روی ارتفاع که است ساختمان از قسمتی همکف طبقه 

 باشد. می متر سانتی

 متر می باشد. 61/2متر و حداکثر  41/2حداقل  پیلوت سقف زیر تا کف ارتفاع 

  متر می باشد.  11/1ارتفاع جان پناه بام ساختمان حداقل برابر با 

  متر 3.5متر و حداکثر ارتفاع مسکونی  2.71حدقل ارتفاع مسکونی 

  متر 5متر با رعایت بدنه سازی در ارتفاع  5حداقل ارتفاع تجاری در طبقه همکف 

 باشد.ها براساس ضوابط اختصاصی مربوطه میاربریسایر ک 

 طبقدات سداختمان هدا از کدف      در پیش آمدگی هرگونه و ها بالکن سها، ترا پناه جان ارتفاع

 متر می باشد. 11/1تمام شده حداقل 

 .شود نمی محسوب ساختمان مجاز ارتفاع جزء جان پناه، ارتفاع :تبصره
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 بااز  فضاای  ساختمانی، توده) شهری طراحی عمومی مقررات و معیارها  -1-3

 ...(  و منظر و دید شهری،

در این بخش به ارائه ضوابط طراحی شهری شامل نحوه اسدتقرار تدوده سداختمانی و سدیما و     

ها، تجهیزات و اثاثیه شهری، درختکداری و ...  منظر فضای شهری که شامل ضوابط نمای ساختمان

به ذکر است ضابطه منظر شهری کمیسیون مداده  الزم  .باشد در شهر اهواز پرداخته شده استمی

 پنج بر ضوابط ذکر شده ارجحیت دارد.
 

 ضوابط نحوه استقرار توده ساختمانی -1-3-1

همانطور که در مطالعات شناخت وضع موجود شهر اهواز به تفصیل اشاره گردیدد، در سداخت   

شدکل   Uو یدا  و سازهای قدیمی شهر اهواز نحوه قرارگیری عرصه و اعیان به شکل حیاط مرکزی 

باشدد، امدا در   بوده است که متناسب با نوع اقلیم و شدرایط خدا  آب و هدوا در شدهر اهدواز مدی      

های جدید شهر از الگوی ساخت رواج یافته در کل ایران بهره گرفتده شدده اسدت. در شدکل     توسعه

زیر سه الگوی استقرار تدوده سداختمانی باتوجده بده روندد سداخت و سدازهای اخیدر در شدهر و          

 ناسب با اقلیم شهر اهواز نشان داده شده است:مت

 الگوی استقرار بنا در طرح بنیاد مسکن -1شماره  تصویر

 
 

      توده می بایست در مجاورت محور جانمایی شود، به گونه ای که جدداره محدور بده طدور

 کامل با بنا تعریف شود. 

 رت گیرد. به گونه ای که جدداره خیابدان هدای    توده گذاری بایستی بصورت پیرامونی صو

 منتهی به محور اصلی و همچنین خیابان های اصلی موازی آن ها نیز با توده تعریف شوند.
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 نحوه توده گذاری های صحیح و نادرست دیاگرام -2شماره  تصویر

 
 

 مصدوب  های تاریخی محوطه سایر و تاریخی منطقه مصوب محدودة در بنا استقرار محل 

 .می باشد مذکور مناط  خا  ضوابط مشمول

 سدمت  درصدد  61 در حدداکثر  غربدی  – شرقی مالکیت قطعات در جدید بنای استقرار محل 

 .باشد می پحك غرب

 با غربی - مالکیت شرقی قطعات شرق سمت در جدید بنای استقرار خا  موارد در تبصره:

 ضوابط سایر و پیرامونی قطعات مالکیت مجاز( )ساخت مجاز اشغال سطح وضعیت به توجه

 .باشد می مجاز شهرداری و تایید نظر با دفترچه همین در مندرج مقررات و

      ایجاد جداره های بیرونی صلب و نفوذناپذیر در تراز همکدف مجداز نیسدت. بندابراین الزم

متدری امکدان    5 است در امتداد جداره هدای بیروندی بندا در تدراز همکدف، حدداکثر در فواصدل       

 نفوذپذیری دید یا دسترسی به درون قطعه فراهم شود.

     ایجداد  در کنج قطعاتی که در محل تقاطع دو محور سواره قرار می گیرندد، عقدب نشدینی و

 پخی از دو سمت کنج قطعه الزامی است. 
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 ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری -1-3-2

جده اول شدهرداری مسدئول اقددامات     سازی سیمای شدهر در در برای حفظ بافت عمومی و زیبا

هدای ارشدادی در زمینده    باشد و ضروریست جهت تشوی  مردم عحوه بر تهیده برنامده  اجرائی می

هدای بدا   رو  و چگونگی صر  هزینه حفاظت محیط، امکاناتی بوجود آید که مردم بتوانندد از وام 

 تفاده بنمایند. المدت از بانک رهنی جهت ترمیمی بافت عمومی شهر اسبهره کم و طویل
 

 ضوابط و مقررات مربوط به نما -1-3-2-1

     استفاده از سبک های نئوکحسیک، رومی یا سایر سبک های غیر متعدار  و ناهماهندگ بدا

 زمینه معماری شهر اهواز در طراحی نما برای ساخت و سازهای جدید ممنوع است.

     عمداری  توصیه می شود در طراحی نمای ساخت و سدازهای جدیدد از الگوهدای مطلدوب م

 موجود در شهر اهواز بهره گیری شود. 

 دیاگرام نوع الگوبرداری توسعه از الگوهای بناهای موجود و واجد ارزش -3شماره  تصویر

 
 

       ،توصیه می شود در صورت وجود ابنیه بداارز  معمداری در بلدوك در برگیرندده قطعده

 کور با مصالح و الگوی مشابه معماری طراحی و اجرا شود.نمای بنا تا ارتفاع جداره باارز  مذ

          ،در قطعاتی که در کنج دو معبر قدرار گرفتده اندد، سدبک معمداری، ارکدان افقدی و عمدودی

مصالح و سایر ویژگی های جداره های دو سوی کنج بدا یکددیگر همخدوانی و همداهنگی کامدل      

 داشته باشند.

 راز بودن بدا سداختمان هدای مجداور خدود      خط بام ساختمان های احداثی در صورت هم ت

 بایستی در هماهنگی کامل  با آن ها ساخته شود.
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 دیاگرام نحوه ایجاد هماهنگی تراز بام و عقب نشینی بنای جدید وموجود -4شماره  تصویر

 
 

  ب رکدن افقدی   توصیه می شود در طراحی نماهای جدید، امتداد خط بام ابنیه مجاور در قالد

 در نمای جدید تداوم یابد.  

 دیاگرام نحوه امتداد خط بام بنای مجاور به ازکان افقی نمای جدید -5شماره  تصویر

 
 

 های بایر، باغات پراکنده، بناهدای مخروبده و    نظر به اینکه در محدوده خدماتی شهر، زمین

کده مندافی پداکی و زیبدایی شدهر و بدرخح  مدوازین        غیر مناسب با وضدع محدل وجدود دارد    

قانون شهرداری، ضدمن الدزام مدالکین زمدین هدا،       111شهرسازی می باشد، لذا در اجرای ماده 

های موصو  به کشیدن دیوار مجاور و مشر  به معابر عمدومی یدا مرمدت     ساختمان بناها و

گیرد، از طدر  شدهرداری   بایست مورد تصویب شورای شهر قرار  ساختمان، که اجرای آن می

به مالکین، متصدیان ویا متولیان موارد فوق الذکر، کتبا اخطار خواهدد شدد ظدر  مددت دومداه      
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نسبت به زیبا سازی منظر نازیبای محل مورد نظر از طری  دیوار کشی مجاور معبر ویا مرمدت  

در مقابدل   بنای مخروبه و یا اجرای طرح نماسازی موقت با استفاده از مصدالح سدبک و مقداوم   

عوامل جوی وقابل نصب بر روی بدنه یا اسکلت ساختمان اقدام نمایند، در صورت مسامحه یدا  

امتناع از این امر، طرح نماسازی موقت توسط شهرداری تهیه و اجرا گردیدده و هزینده آن طبد     

 قانون شهرداریها وصول خواهد شد. 111ماده 

 ر داخل حدریم مالکیدت هدر قطعده زمدین و بدا       ها و اعحنات تبلیغاتی و تابلوها دنصب آگهی

هدا و  هدا مجداز نیسدت برجسدتگی آگهدی     نظارت شهرداری میسر است و عموماً برای ساختمان

تواند در داخدل حدریم مالکیدت عمدومی قدرار گیدرد.       سانتیمتر نمی 51اعحنات و تابلوها بیش از 

 بینی شود.ل حریم مالکیت پیشها و بهنگام ساختمان باید در داخبطور کلی محل تابلوها و آگهی

       استفاده کردن از تزئینات آجری در نمدای سداختمان در صدورت همداهنگی و مقاومدت در

 برابر شرایط اقلیمی مجاز است.

  سدانتی متدر از سدطح     21ورودی اصلی بنا و ورودی مغازه ها می بایست با حداقل ارتفاع

 پیاده رو اجرا شوند. 

  نما می بایست توسط حجم کلی بنا، یدا ارکدان افقدی نمدا بده      متر در  9متر و  4.5تراز های

صورت متمایز و خوانا قابل شناسایی باشند. این امر می تواند با برجستگی، تو رفتگی، اختح  

 سطح یا تغییر مصالح انجام گیرد. 

  توصیه می شود اجزای مختلف بنا در امتدادهای افقی یا عمودی در جهت دستیابی به ریتم

 گی در نما با یکدیگر همراستا و هماهنگ طراحی شوند.و هماهن

  توصیه می شود در طرح های نوسازی و بازسازی از ابعاد، تناسبات و ریتم ارکان افقی و

 عمودی ابنیه مجاور در راستای دستیابی به هماهنگی بهره گیری شود. 

      ن عمدودی و  در طراحی نما می بایست بر ورودی/ورودی های بنا بدا تکیده بدر ریدتم ارکدا

افقی، تناسبات، نوع مصالح، افزایش جزئیات و نورپردازی  تاکید شود به گونه ای که به آسدانی  

 قابل تشخیص باشد. 

   در مصددر  مصددالحی نظیددر سددرامیک، سددنگ تددراورتن، درب و پنجددره فلددزی، و صددنایع

 ل آید.المقدور خودداری بعمپحستیکی بعلت عدم تجان  محیطی و اقلیمی با شهر اهواز حتی



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

 

   

31    
 

 های واقع در محدوده شهرو حریم آن که از داخل معابر قابدل  کلیه سطوح نمایان ساختمان

مصدالح   الزم اسدت بدا   جانبی، نمای شهری محسوب شده و مشاهده است اعم ازنمای اصلی یا

و مرغوب و بومی متناسب با اقلیم شهر اهواز به طرز مناسب، زیبا و هماهندگ نماسدازی شدود    

 ایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی اصلی و جانبی است.صدور گواهی پ

          در کلیه نماهای قابل رویدت از فضداهای همگدانی، حدداکثر اسدتفاده از مجموعدا سده ندوع

 مصالح/ رنگ بدون احتساب مصالح بکار رفته در بازشوها مجاز است. 

 .استفاده از مصالح با رنگ تند و زننده در نماسازی مجاز نیست 

 اده از مصالحی که مستلزم برشکاری و سوراخکاری در محل و تولید کنندده آلدودگی   استف

 صوتی یا هوا در هنگام اجرا باشند مجاز نیست. 

  الزم است در طراحی نما از مصالح بادوام و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی و آلودگی

 هوای اهواز استفاده شود. 

 یا تیره که امکان دید به داخل را مسدود می کنند و  استفاده از شیشه های رفلک ، آینه ای

 همچنین موجب بازتاب شدید نور می شوند در بازشوها ممنوع است. 

  41تمام سطوح شیشه خور نما می بایست با استفاده از شیشه مشابه و با سطح حداکثر% 

 نما اجرا شوند. 

  مصالح اجرا می شوند، با توصیه می شود در سطوح گسترده ای که با استفاده از یک نوع

 استفاده از نحوه چیدمان مصالح تنوع و سایه اندازی ایجاد شود. 

   پیش آمدگی ها و تورفتگی ها بایستی با ریتم موجود در ساختمان های موجود همجوار یدا

در صورت فقدان ارز  در نمای ساختمان مجداور بدا الگوهدای واجدد ارز  در طدول محدور       

 هماهنگی داشته باشند. 

     توصیه می شود پیش آمدگی نماهای مجاور در قالب رکن افقی در طراحدی نماهدای جدیدد

 تداوم یابد. 

     ،در کلیه تابلوهای پررنگ )تبلیغاتی( از نئون سفید یا الوان بجای فلورسدنت اسدتفاده شدود

 های خطوط فارسی را فرم دهد. تواند پیچ و خمزیرا نئون قابل انعطا  بوده و می
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 متری بازشوهایی با قابلیدت   5مکف لبه خیابان می بایست در فواصل حداکثر جداره تراز ه

 دید یا دسترسی به درون قطعه را داشته باشد.

       کرکره مغاز ها می بایست بصورت مجو  اجرا شود تا امکان دیدد بده ویتدرین مغدازه هدا

 همواره فراهم باشد. 

 مشاهده، در نمای اصلی ساختمان  های تأسیساتی و... به صورت قابلها و لولهتعبیه کانال

 ممنوع است.

 15های مشبک از دید مخفی شوند و به ارتفاع حداقل تأسیسات روی بام بایستی با دیواره 

گیرندد، احدداث شدوند. ارتفداع     سانتیمتر بلندتر از وسدایل و تأسیسداتی کده درون آن قدرار مدی     

 گردد.متر تعیین می 11/1پناه حداقل جان

 بطدوری کده از نمدای     ه گدذر نصدب هدر گونده هدواکش و کدولر گدازی        در نمای مشر  ب

 باشد.ممنوع میساختمان بیرون زده باشد، 

      تابلوی مغازه، سایه بان بازشوها و چرا  های متصل به نما الحاقات مجداز بده شدمار مدی

 روند و سایر الحاقات غیر مجاز بوده و در صورت نصب می بایست برچیده شوند. 

  مکانیکی قرارگرفته بر روی بام می بایست در ارتفداع پدائین تدر از سدطح     تمامی تاسیسات

جانپناه بام جانمایی شوند یا توسط مصالح بده کدار رفتده در نمدای سداختمان در تمدام جهدات        

 پوشیده شوند. 

 باشند.طبقه و بیشتر ملزم به احداث آسانسور می 4های مالکین کلیه ساختمان 

 اس شرایط اقلیمی و جهت تابش آفتاب و باد به خصو  توصیه می شود طراحی نما براس

 در جبهه های شرقی و غربی و کنترل بهینه شرایط جوی انجام پذیرد. 

    و ضدوابط و مقدررات ارتقداء    28/8/1369رعایت ضوابط و مقررات نمای شدهری، مصدوب

ده ها، مناسدب سدازی معدابر پیدا    )پاکسازی و بهسازی نماها وجداره کیفی سیما و منظر شهری

 شورایعالی الزامی است.  25/9/87راهی و پیاده روها و ساماندهی به منظر شهری( مصوب 

 اجرایی کمیتده بررسدی نمدا و ارتقداء سدیما و منظدر شدهری         هایرعایت کلیه دستورالعمل

 باشد.شهرداری اهواز الزامی می
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     شدود.   تابلو کاربری ها می بایست هماهنگ با خطوط افقی و عمدودی نمدا طراحدی و اجدرا

 نصب تابلوهای پیش بینی نشده در طرح غیر مجاز است. 

    تابلو می بایست با نمای ساختمان همسطح یا تورفته باشد و نصب تابلوی پدیش آمدده در

 سانتی متر مجاز نیست.  51معبر بیش از 

    در صورت نیاز به نصب تابلو معر  طبقات، این تابلوها می بایست با اسدتفاده از مصدالح

 فته در نما و به عنوان جزئی از نما طراحی شوند. به کار ر

   نورپردازی تابلو توسط نورهای مخفی در صورتی که منبع نور از سطح فضاهای همگدانی

 قابل رویت نباشد مجاز است. 

     توصیه می شود سطح تابلوها با استفاده از مصالح به کار رفته در نمای بندا و بده عندوان

 بخشی از نما طراحی شود. 

 بان می بایست در تراز همکف به عرض بازشو مربوطه اجرا شود، نصب سایبان هدای  سای

 سرتاسری در طبقات مشروط به پیروی از ضوابط و مقررات پیش آمدگی بحمانع است. 

  .سایبان مغازه ها می بایست متحرك و قابل جمع شدن باشد 

 شوند.  باید در بر میدان ساختهبه طور قطع در جوار میادین، ابنیه می 

      عحوه بر اینکه رعایت اصول همجواری در میادین ضروری است، مدواردی بده شدرح زیدر

 شود:نیز توصیه می

استفاده از حداکثر سه نوع مصالح مرغوب در کل میدان ممکن است و سعی شود هدر بندا     -

ه اند، اسدتفاد )از هر دو نوع( مصالحی که ابنیه )مجاور بنا( مصر  کرده درصد 21حداقل از 

 نماید.

 باید در امتداد یکدیگر طراحی شود.ها میها و پلهها، پنجرههای ویترینخطوط افقی لبه  -

های مجاور های همگون با ساختمانشود احداث ابنیه از یک سبک و یا از سبکتوصیه می  -

 پیروی نماید.

فدوق  های ویدژه تهیده و جدایگزین مقدررات     شود برای میادین مهم طرحتوصیه می تبصره:

 گردد.
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 ضوابط و مقررات مربوط به تجهیزات و اثاثیه شهر -1-3-2-2

 ها مجداز نیسدت   ها در مسیرهای عمومی )سواره و پیاده( بخصو  بر چهارراهنصب پایه

 ها...()باستثناء نصب در رفوژ خیابانها و چهارراه

       ز رو 5تابلوها همواره باید مرتب و تمیز بوده و خرابدی و شکسدتگی آنهدا حدداکثر بعدد از

 مرمت گردد.

 زن )اتوماتیک( که مانع دیدن عحئم رانندگی یا موجدب  نصب هر گونه تابلو و عحئم چشمک

 عصبی نمودن عابرین گردد خودداری شود.

     هدای عمدومی و   شهرداری ملزم است در نقاط مختلف شهر تابلوهدائی جهدت نصدب آگهدی

 شدت جلوگیری نماید.تبلیغاتی نصب و از الصاق اوراق تبلیغاتی بر دیوارههای شهر ب

       نصب عحئم رانندگی با صفحات پحستیکی نورزا مجاز اسدت، مشدروط بدر اینکده در کلیده

 نقاط شهر بطور همانند نصب گردند.

  هدای بدزرگ خواسدته    جهت و تغییر تابلوهای موجود: ابتدا از سازمانها و بانکها و شدرکت

دهند و کسبه خرده هنگامی موظدف   شود که تابلوهای خود را تدریجاً در ظر  یکسال تغییرمی

 به تغییر وضعیت تابلو خواهند بود که خود بخواهند تابلو قبلی را تعویض نمایند.

 توانندد  بست و همچنین مالک ساختمان مجداور هدم معبدر پیداده مدی     های بنمالکین گذرگاه

وطه را از سازی معبر مربوطه طب  استاندارد شهرداری نموده و هزینه مربشخصاً اقدام به کف

سازی معبر از شهرداری الزامی سهم مالیات نوسازی کسر نمایند. برای اینکار گرفتن جواز کف

 است.

 هایی نظیر نیمکت، ظر  آشغال، پایه چدرا  بدرق و چدراع    جهت خرید و نصب اثاث گذرگاه

راهنمائی، خط کشی خیابانها و نظایر آن، سازمان اجدرا کنندده طدرح موظدف اسدت همده سداله        

 خذ حداقل پنج درصد از درآمد شهرداری را بمصر  برساند.بمأ

  در صورت واگذاری تعداد جزء گذر بر اصححی در هنگام ساختمان یا تفکیک با شهرداری

 گردد.این قسمت جز فضای باز و سبز عمومی منظور می
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 ضوابط و مقررات مربوط به درختکاری -1-3-2-3

 هنسال را بدرای حفدظ مندابع عمدومی و     بایستی کلیه درختان کسازمان اجرا کننده طرح می

گذاری نماید، تدا در اینصدورت هدیچ مدالکی نتواندد بددون       زیبائی شهر مشخص نموده و شماره

 اطحع قبلی سازمان به انداختن و یا از بین بردن آنها اقدام کند.

   سازمان مجری طرح برای آن دسته از مالکین که با انداختن و یا از بین بردن درخت عمدل

های سنگین در نظر گرفته و آنان را به غرس درخدت دیگدری از همدان    مایند، بایستی جریمهنمی

تواند کمک مؤثری نوع موظف کند. بطوریکه این جرائم در چهارچوب قانون منع قطع اشجار، می

 در توسعه و ابقاء فضاهای مشجر باشد.

 بینی گردد تدا از  بز پیشالمقدور فضای باز و سرو حتیدر حاشیه کلیه تقاطع معابر سواره

 بینی الزم انجام گرفته باشد.نظر دید و زیبائی شهری پیش

 روی مربوطده را  متدر از پهندای پیداده   تواند حداکثر ندیم مالک ساختمان مجاور هر معبر می

گلکاری و درختکاری کند و محل گلکاری بایستی در امتداد محله مجداور گلکداری باشدد. طدول     

 ان مربوطه خواهد بود.محل معادل طول ساختم

  تواندد کندار   در محل معینه برای گلکاری یا درختکاری مالک ساختمان مجاور هر معبر مدی

معبر پیاده مجاور ملک خود اقدام بکاشتن درخت )درختانی که سازمان مجری طدرح ندوع آندرا    

معین نموده است( نماید و هزینه مربوطه را از سهم نوسدازی حدداکثر بمددت سده سدال کسدر       

 نماید.

 مقررات مربوط به ارتفاع حصارها و دیوارها   -1-3-3

  گدردد  از آن جا که نمای هر ساختمان به عنوان یکی از عناصر فضای شهری محسوب مدی

ناگزیر برای هماهنگی در فضاهای عمومی شهری مجاور معبر با عدرض  ، عمومی دارد که جنبه

 ا بوجود آورد. همتر باید تا حد امکان تجان  و هماهنگی بین آن 16حداقل 

 نمایدد کده در حدوزه    نامه توصیه میبه منظور عدم ایجاد محدودیت برای طراحان، این آیین

نشینی نمایند. )این معبدر بده   ها از بر معبر عقبهای خدماتی، ساختمانمسکونی و سایر کاربری

متر  2قل نشینی حداباشد( میزان این عقبهای جنوبی معبر میتر شامل ساختمانطور کلی بیش

باشدد.این فضدا سدرباز    گردد، مدی ای از معبر عمومی جدا میدر عرض تمام پحك با دیوار نرده
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بوده و نباید مسقف گردد، ضوابط اجرایی این بند در تهیه ی طرح سیمای شهری تدقی  خواهدد  

 شد. 

  هدا بایدد در طدول معبدر از همداهنگی و تجدان  در       دیوارها و حصارهای حیاط سداختمان

 اع، نوع مصالح و رنگ نما برخوردار باشند. ارتف

 ای، این حصارها باید سوگذران بدوده و بده صدورت ندرده روی     در مورد حصارهای نرده

 متر احداث شود. 1سکوهایی به ارتفاع حداکثر 

 

های ضوابط مربوط به پارکینگ انتظار و مسیر سرویس در مورد ساختمان -1-3-4

 عمومی پرتردد

 مراکز آموزشی، مراکز درمدانی، مرکدز اداری، مراکدز     :د مانندهای عمومی پرتردساختمان

شدوند تدا بده وسدیله     فرهنگی، مراکز تفریحی، مراکز مذهبی و ... که در زمدان معدین تخلیده مدی    

متر  5جا نمایند گشایش معبر در مجاورت معبر عم  بههای ویژه، کارمندان خود را جاسروی 

ضدای بداز صداحب کداربری محسدوب شدده و تحدت        الزامی است. بدیهی است این فضا جدزء ف 

 مالکیت و جهت استفاده اختصاصی است.
 

 ضوابط مربوط به مسیرهای عبور پیاده -1-3-5

 متر است.  4پیاده  بینی شده برای معابر مخصو  عابرحداقل عرض پیش 

تعدادی از گذرهای  ،های پرهای دسترسی درون بافتجهت رعایت سلسله مراتب شبکه تبصره: 

پدل   ، تنها مخصو  عبور افراد پیاده بوده و هرگونه احداث پل جهت عبور اتومبیل باسدتثناء بازبن

تواندد بدا   ها شهرداری اهواز میها ممنوع است. در اینگونه شبکهعبور پیاده و معلولین از این شبکه

جلدوگیری  های مورد نظر ایجاد مانع نظیر گلدان و یا نرده از ورود مستقیم اتومبیل به درون شبکه

 نماید. می

 ها و منداط  تفریحدی و گردشدی    سازیهای پیاده در محوطهضوابط مربوط به طراحی راه

 مسیرهای پیاده خواهد بود. 11های شهری بخش طراحی راه نامهمطاب  آیین
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 هاها و دسترسیبندی راهضوابط مربوط به طبقه -1-3-6

  جه به موارد زیر الزامی است:بندی شده طرح جامع تودر طراحی و اجرای معابر طبقه

  درصد در نظر گرفته شود.  3رو حداکثر شیب عرضی پیاده 

   رو کده نسدبت بده هدم اخدتح  سدطح دارندد در        حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیداده

 درصد باشد.  5سرپیچ 

  رو و سواره الزامی است. ایجاد جدول با اختح  سطح بین پیاده 

  رو الزامی رو، باغچه یا جوی کنار پیادهمتر بین پیادهسانتی 5حداقل  ایجاد جدول به ارتفاع

 است. 

  لغزنده باشد.  رو باید از مصالح سخت و غیرپوشش کف پیاده 

  فلکه و سایر اجزای تأسیسات شهری در کف معابر باید در محفظده مناسدب    هرگونه شیر

 در نظر گرفته شود. 

  رو الزامی است. پیادهسطح بودن هرگونه درپو  با سطح هم 

رو تدا ارتفداع   نصب هرنوع پیشامدگی مانند تابلو و عحیدم تبلیغداتی درون مسدیر پیداده     تبصره:

 باشد. متر مجاز نمی 11/2

  رو ممنوع است. استفاده از هرگونه شبکه در سطح پیاده 

  صدله الزامدی   متر فا 511رو حداکثر در هر رو و سوارههای ارتباطی بین پیادهبینی پلپیش

 است. 

رو باید بدون اختح  سدطح باشدد. در صدورت وجدود     های ارتباطی و پیادهاتصال پل تبصره:

 اختح  سطح، رعایت ضوابط ذکر شده در بندهای اول، دوم و سوم الزامی است. 

  رو و حدداقل  رو برابدر عدرض پیداده   های ارتباطی در امتدداد مسدیر پیداده   پل حداقل عرض

 باشد. متر میسانتی 151رو ارتباطی عمود بر مسیر پیادههای عرض پل

  ها و متر در کلیه تقاطعسانتی 151رو با عرض حداقل کشی عابر پیاده در سوارهایجاد خط

 متر الزامی است.  511حداکثر در هر 

  رو در امتداد خدط کشدی عدابر پیداده الزامدی      رو و سوارههای ارتباطی بین پیادهاحداث پل

  است.

 گردد. های وسط خیابان توصیه میکشی عابر پیاده حذ  جدول جزیرهدر محل خط تبصره:
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 و شاهری  هاای توسعه ها،محدوده به مربوط عمومی مقررات و معیارها  -1-4

 ویژه هایمحوطه

 محدوده شهر -1-4-1

براساس ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شدهرك و نحدوه تعیدین آنهدا     

شدهر و توسدعه آتدی در دوره     از حد کالبددی موجدود   ، محدوده شهر عبارت14/11/1384مصوب 

های عمرانی ها در محدوده قانونی شهر، اجرای طرحطرح جامع است. طب  قانون وظایف شهرداری

بندایی اسدت. همچندین    از جمله احداث و توسعه معابر و تدأمین خددمات شدهری و تأسیسدات زیدر     

دامات مربدوط بده   ها کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقد شهرداری

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

های جامع شهری به صورت قابل قانون مذکور، محدوده شهر در طرح 5همچنین براساس ماده 

انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصدلی تعیدین و   

رسد. این محدوده حداکثر ظدر  سده   های مذکور میتصویب کننده طرح به تصویب مراجع قانونی

های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کدردن روی زمدین   ماه از ابح  طرح

باشد توسط شهرداری تدقی  شده و پ  از کنترل و امضای دبیدر مرجدع تصدویب کنندده و تأییدد      

های اجرائدی  امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاهشدن به مهر دبیرخانه مربوط به 

 گردد. ربط ابح  میذی

چنانچه اقدامات الزم ظر  مهلت مقرر مذکور به انجام نرسد، استاندار دستور تدقی   :1تبصره 

 صحح صادر خواهد نمود. محدوده را به سایر مراجع ذی

ت تعیین شده تا مرحله ابح  محدوده شهرها، به پیگیری اجرای این ماده در قالب مهل :2تبصره 

 ها خواهد بود. عهده دبیرخانه مرجع تصویب کننده طرح

های جامع شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسدحمی  در تهیه طرح :3تبصره 

 شود.شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعک  می

تحدیدد حددود و    هر به وسیله مراجع قانونی، اولین اقدام شدهرداری پ  از تصویب محدوده ش  

همچندین بمنظدور مددیریت و کنتدرل و نظدارت       میخ کوبی محدوده قانونی و حریم شهر می باشدد. 

حریم عحوه بر تهیه طرح جامع حریم شهر می بایست نسدبت بده تشدکیل و تجهیدز و سدازماندهی      

 ید.بخش کنترل و مدیریت حریم شهر اقدام نما
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با توجه به فرآیند تدقی  مرز جنوبی شهر اهواز با شهر کوت عبداهلل، پ  از تصویب  :4تبصره 

مرز در مراجع قانونی من جمله تقسیمات سیاسی، مرز جدید محك عمل طرح جدامع اهدواز خواهدد    

 بود.

 محدوده حریم شهر -1-4-2

وه تعیدین آنهدا   براساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روسدتا و شدهرك و نحد   

قسدمتی از اراضدی بحفصدل پیرامدون محددوده       :، حریم شهر عبارت است از14/11/1384مصوب 

شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرسدتان و  

 بخش مربوط تجاوز ننماید.

ت اولویدت حفدظ   به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسدعه مدوزون شدهرها بدا رعاید     

ها، هر گونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل اراضی کشاورزی، باغات و جنگل

جامع امکان پذیر خواهد بود. نظدارت   حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

یم ها و ضوابط مصدوب در داخدل حدر   بر احداث هر گونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح

هدای صدنعتی )کده در هدر حدال از      شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شدهرك 

باشند( به عهده شهرداری مربوط ها مستثنی میمحدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری

باشد، هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طب  مقدررات  می

هدای تعیدین شدده بدرای     ها و حدریم این قانون، محدوده 8خواهد شد. همچنین براساس ماده رفتار 

هدای مجداور، نبایدد بدا هدم تدداخل       شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرك

  .داشته باشند

در صورت تغییر خط محدوده بین دو شهرستان اهواز و کارون از سوی وزارت کشدور، اداره  

و شهرسازی بدون در نظر گرفتن اف  طرح اهواز نسبت به تهیده صدرفا طدرح جدامع شدهر      کل راه 

 کوت عبداله براساس آخرین تقسیمات ابحغی از سوی وزارت کشور اقدام نماید.

جامع خواهد بود.  در صورت تداخل، مرجع حل اختح  و رفع تداخل، مرجع تصویب کننده طرح

هر اهواز در مقطع یک گزار  آورده شده است کده بدراین   ش مصوبدالیل تغییرات محدوده حریم 

 شهر اهواز به شرح جدول و نقشه زیر است: مصوباساس محدوده نهایی حریم 
 

 شهر اهوازمساحت حریم و محدوده مصوب  -6 شماره جدول
 

 محدوده مساحت )هکتار( سهم نسبت به شهر

 حریم مصوب 36287 برابر 1.86

 مصوب محدوده 19471 -
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 محدوده حریم مصوب شهر اهواز  -3نقشه شماره 
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قانون تعاریف محدوده و حریم شدهر، روسدتا و شدهرك و نحدوه تعیدین آنهدا        4براساس ماده 

هدای مسدکونی و صدنعتی و یدا سدایر      هدا اعدم از شدهرك   ، محددوده شدهرك  14/11/1384مصوب 

هدای  شدوند در طدرح  طب  مقررات و با مجوزهای قانونی مربوط ایجاد و احداث میهایی که شهرك

 گردد. مصوب آنها تعیین و تصویب می

های یاد شده و همچنین محدوده نقاط و مراکدز جمعیتدی کده قبدل از     محدوده شهرك :1تبصره 

ذ پروانده  دارای طرح ایجاد شهرك و صورت جلسه تفکیکی بوده و تاکنون موف  به اخد  1355سال 

اند در صورتی که بنا به ضرورت و با ارائه دالیل شهرك نشده و به صورت غیرمصوب باقی مانده

های جدامع و هدادی مصدوب در داخدل حدریم شدهرها قدرار        توجیهی کافی بر اساس مطالعات طرح

ادر بدرداری آنهدا صد   سازی در آنها خاتمه یافته و پروانه بهدره گیرند، اعم از این که عملیات شهرك

شده باشد و یا هنوز در دست احداث و تکمیدل باشدند تحدت کنتدرل و نظدارت شدهرداری مربدوط        

 خواهند بود. 

های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصدوب قدانونی   هرگونه ساخت و ساز در شهرك :2تبصره 

 خود خواهد بود.

از حریم شدهرها   آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج 4اساس ماده  بر

ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شدهرها و محددوده روسدتاها    و محدوده روستاها 

ای و مجموعده شدهری )در صدورت    های توسدعه و عمدران )جدامع( ناحیده    پ  از رعایت مفاد طرح

 وجود( با رعایت شرایط زیر مجاز است:

ها، تاالبهدا،  ادن، دریا، رودخانه، جنگلها، دریاچهآهن، معالف د حریم قانونی نسبت به راهها و راه 

های انتقال نیروی بدرق، خطدوط ارتبداطی و    نهرهای عمومی، قنوات و چاهها، مسیلها، خطوط و پایه

های تأسیسات مخدابراتی، پلهدا و تونلهدای واقدع در مسدیر راههدا یدا تأسیسدات         فیبر نوری و پایه

هدای آبیداری، خطدوط و    گداز، سددها و کانالهدا و شدبکه    های انتقدال نفدت و   عمومی و عمرانی، لوله

های آب و فاضدحب،  خانههای آبرسانی، تأسیدسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیهلوله

 ای. گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هستهبندها، سیلسیل

 ب د ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط زیست.

 های بعدی آن.د و اصححیه1374د قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها د مصوب ج

 د د اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل.
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هد د ضدوابط و مقدررات سدازمان حفاظدت محدیط زیسدت در منداط  چهارگانده و ضدوابط و            

شددماره  نامددهمعیارهددای اسددتقرار واحدددها و فعالیتهددای صددنعتی و تولیدددی موضددوع تصددویب   

 و اصححات بعدی آن. 15/4/1391هد مورخ 39127/ت78946

نامه نصاب اراضی قدابل واگذاری به فعالیتدهای مختلف در خددارج از حدریم شدهرها و    ود آیدین

 .15/4/1391هد مورخ 42849/ت79259نامه شماره محددوده روستاها موضوع تصویب

ر یک از انواع کاربریها و فعالیتها اعدم  تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای ه :1تبصره

از عرض گذر، نحدوه اسدتقرار بندا، سدطح اشدغال و تدراکم سداختمانی بایدد بده تصدویب شدورای            

 ریزی و توسعه استان برسد.برنامه
 

 اساس طرح جامع -1-4-3

بده بیدان    ماهوی از اساس طرح جدامع،  تغییر هرگونه انحرا  و مغایرت اساسی عبارت است از

ییرات بنیادین که در راستای دستیابی به اهدا  طرح جامع نباشد، بعنوان مغایرت دیگر مجموعه تغ

 .اساسی محسوب می گردد

شدورای عدالی    1394/06/30مصدوب  با استناد به دسدتورالعمل تشدخیص اسداس طدرح جدامع      

 شهرسازی و معماری اساس طرح جامع در برگیرنده عناصر ذیل است.
 

 شهر ارساخت -1-4-3-1

اسدت و تغییدر در نقدش و    بینی شدده صنعتی پیش ، کشاورزی ودماتینقش اصلی شهر اهواز خ

های اصلی عملکردی شهر در شود. مراکز و هستهعملکرد اصلی شهر مغایرت اساسی محسوب می

های عملکرد اصلی شهری است که تغییر یا ایجاد یا حذ  مراکز و هستهنقشه اساس مشخص شده

 مغایرت اساسی است. 

تار شهر باید متناسب با جهات و شکل توسعه پدیش بیندی شدده در طدرح     تغییر در شکل و ساخ

 باشد. جامع 

 های عمده و اصلی شهر کاربری -1-4-3-2

لی شهردر مقیاس شدهر و  های خدماتی و اصباتوجه به آنکه پیشنهادات این طرح شامل کاربری

 مغایرت اساسدی محسدوب شدده و    مصوب بزرگ مقیاسهای ، تغییر در برخی کاربریمنطقه است

عحوه بر حریم رودخانه، محدوده  .نیاز به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری خواهد داشت
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هدا عمددتاً در راسدتای محورهدای اصدلی      بافت تداریخی و محددوده بافدت فرسدوده، ایدن کداربری      

کلیه پهنه هدای  است.  اند که موقعیت آنها در نقشه مشخص شده)محورهای اساس طرح( واقع شده

 .استاساس طرح جامع حریم شهر 

هرگونه تغییر در کاربری باغات و اراضی کشاورزی واقع در محدوده شدهر مغدایر بدا اسداس     

 طرح است.
 

 شبکه ارتباطی -1-4-3-3

های اصلی و تغییر در سلسله مراتب ساختار شبکه ارتبداطی  حذ  و یا اضافه نمودن شبکه راه

ا بعندوان مغدایرت اساسدی محسدوب     باید متناسب با طرح جامع بوده و تغییر نقش و جابجایی آنهد 

 ساختار شبکه ارتباطی اصلی شهر اهواز در نقشه مشخص شده است. .میشود
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 هجری شمسی( 1411حدود کلی جمعیت شهر، افق طرح )سال  -1-4-3-1

بدرآورد  های گذشدته مددنظر قدرار گرفدت.     رحبرآورد طبینی جمعیت شهر اهواز، منظور پیش به

انجام شد و جمعیت شهر اهواز بده   1411جمعیت در نقاط شهری مجموعه شهری اهواز برای سال 

( 7نسبت جمعیت نقداط شدهری محاسدبه گردیدد. نتدایج نهدایی ایدن برآوردهدا در جددول شدماره )          

 مشخص شده است. 

 نفر است. 173717111طرح برابر   ( 1411جمعیت شهر اهواز در افق )سال براین اساس 
 

 های جمعیتی و اجتماعی برای افق طرحبرآورد جمعیت شهر اهواز برمبنای ویژگی -7 شماره جدول

1411 

جمعیت افق 

 طرح
 توضیحات

1371111 

 بینی شده است. میلیون نفر در اف  طرح پیش 1.8جمعیت مجموعه شهری 

 دهند.درصد از جمعیت این مجموعه را تشکیل می 74دود ساکنین اهواز در ح

 جمعیت شهری و غیرشهری برای محاسبه به تفکیک درنظر گرفته شد.

 تنها موجود است( 1391نرخ مهاجرت ثابت فرض شد)اطحعات سال 

 های سنی به تفکیک محاسبه شد.باروری عمومی و باروری گروه

 درصد 1.25نونی نرخ رشد با احتساب جمعیت داخل محدوده ک

 درصد 1.93نرخ رشد با احتساب جمعیت سرشماری برابر 
 

( قابل تحق  خواهدد بدود   1411جمعیت شهر متناسب با پیش بینی انجام شده در اف  طرح )سال 

و افزایش تراکم جمعیتی و ساختمانی و نیز سطح اشغال ساختمانی تعیدین شدده در نقداط مختلدف     

ده طرح جامع در مقیاس شهر و منطقه مغایر با اساس طرح جدامع  ششهر، فراتر از سقف پیش بینی

 جدول زیر است.براساس بنابراین محك اصلی تراکم ساختمانی در تمامی شهر  .شناخته میشود
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 های تراکمی شهر اهوازضوابط ساخت واحدهای ساختمانی در پهنه -8 شماره جدول
 

تراکم 

 ساختمان

حداقل 

ندازه ا

 تفکیکی

حداکثر 

تراکم 

 ساختمانی

حداکثر 

سطح 

 اشغال

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

حداقل 

اندازه 

برای اخذ 

 پروانه

سرانه 

فضای 

باز قطعه 

ازا ه ب

واحد 

 مسکونی

 حداقل عرض معابر

 متر 8الی  6بین  25 121 2 61 121 211 تراکم کم

تراکم 

 متوسط
251 241 61 5 251 21 

 رمت 11 -8طبقه بین  3تا 

 متر به باال 11طبقه  5تا 

 21 311 8 51 321 311 تراکم زیاد
 متر 21 -14طبقه  7و  6

 متر به باال 21طبقه  8

 طرح توجیهی است.نیازمند و باالتر  طبقه 8واحدهای ساختمانی 
 

 .در تمامی پهنه ها رعایت سقف تراکمی پهنه ها ارجح بر سایر ضوابط جدول است 



 شهر اهوازتوسعه و عمران )جامع( و مقررات طرح  ضوابط 

 

 

  

49   

 

 

 م شهرحری محدوده و -1-4-3-2

هدای  هدای ذکدر شدده جدز مغدایرت     افزایش و کاهش سطوح محدوده و حریم شهر در محددوده 

 مشخص شده است. (3)شود، که حدود آن در نقشه شماره اساسی محسوب می

 )تدقی  خط محدوده صرفا در حداقل نصاب تفکیک و فقط یکبار بحمانع است.(
 

 های اصلیسطوح و سرانه های کاربری -1-4-3-3

های پیش بینی شدده در طدرح جدامع متناسدب بدا جمعیدت شدهر و باتوجده بده          سطوح و سرانه

شدده و ایجداد تغییدرات اساسدی از جملده      د ها در مقیاس شهر و منطقه محاسبه و پیشدنها پتانسیل

های عمده و اصلی در مقیاس شهر و منطقده کده   کاهش یا افزایش سرانه و سطح هر یک از کاربری

ی در محدوده شهری گردد، مغایرت با اساس طدرح جدامع تلقدی    منتج به کاهش سهم کاربری دیگر

 .میگردد
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 سطح و سرانه موجود، مالک عمل و مصوب کاربری ها -9جدول شماره 

 کاربری

 نفر( 1371111جمعیت افق طرح) نفر( 1184788) 1395جمعیت سرشماری 

محدوده مطالعاتی وضع 

 موجود
 محدوده مصوب لمحدوده طرح مالک عم

 سرانه مساحت توضیحات سرانه مساحت سرانه مساحت

سرانه 

استاندارد 

 شورای عالی

مساحت قابل 

تامین در 

سطح محله و 

 ناحیه

اجتماعی  -شامل اداری  انتظامی-اداری

بوده است
 

آموز ، تحقیقات و 

فناوری
 




آموزشی و آموز  عالی  آموزشی

تفکیک نشده اند.
 

 پارك و فضای سبز




 تاریخی




 هریتاسیسات ش

 تاسیسات نفتی







 خدماتی-تجاری
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 کاربری

 نفر( 1371111جمعیت افق طرح) نفر( 1184788) 1395جمعیت سرشماری 

محدوده مطالعاتی وضع 

 موجود
 محدوده مصوب لمحدوده طرح مالک عم

 سرانه مساحت توضیحات سرانه مساحت سرانه مساحت

سرانه 

استاندارد 

 شورای عالی

مساحت قابل 

تامین در 

سطح محله و 

 ناحیه

 تجهیزات شهری

 گردشگری-تفریحی



حمل و نقل و 

انبارداری)با در نظر 

گرفتن معبر(
  با در نظر گرفتن معبر در

طرح جامع
 

 در حال ساخت

 درمانی




 صنعتی




 هنری-فرهنگی


 -در طرح جامع، فرهنگی

هنری تفکیک نشده است.
 

 مذهبی
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 کاربری

 نفر( 1371111جمعیت افق طرح) نفر( 1184788) 1395جمعیت سرشماری 

محدوده مطالعاتی وضع 

 موجود
 محدوده مصوب لمحدوده طرح مالک عم

 سرانه مساحت توضیحات سرانه مساحت سرانه مساحت

سرانه 

استاندارد 

 شورای عالی

مساحت قابل 

تامین در 

سطح محله و 

 ناحیه

کاربری خدماتی با 

غلبه خدمات غیر 

انتفاعی هفتگانه مقیاس 

شهر

  در طرح جامع به عنوان

ذخیره خدماتی
 

 مسکونی

مسکونی شامل مسکونی 

کم تراکم، تراکم متوسط و 

می  تراکم انبوه و شهرك

باشد.

 

 مسکونی ناخالص




در طرح جامع شامل  نظامی

انتظامی بوده است -اداری
 

 ورزشی
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 کاربری

 نفر( 1371111جمعیت افق طرح) نفر( 1184788) 1395جمعیت سرشماری 

محدوده مطالعاتی وضع 

 موجود
 محدوده مصوب لمحدوده طرح مالک عم

 سرانه مساحت توضیحات سرانه مساحت سرانه مساحت

سرانه 

استاندارد 

 شورای عالی

مساحت قابل 

تامین در 

سطح محله و 

 ناحیه

 زیباغات و کشاور

 بایر







 رودخانه




 اراضی ذخیره شهری

 حریم




 مجموع کاربری
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 کاربری اراضی موجود شهر اهواز  -5نقشه شماره 
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 کاربری اراضی موجود شهر اهواز  -6نقشه شماره 
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 به شرح جدول ذیل است: ی خدماتیآستانه کاربریها

 هامساحت آستانه کاربری  -11جدول شماره 
 

 مساحت آستانه مغایرت )هکتار( کاربری ردیف

 11 انتظامی-اداری 1

 14.5 آموز ، تحقیقات و فناوری 2

 17.5 آموزشی 3

 12 تاسیسات شهری 4

 5 تجهیزات شهری 5

 14 تفریحی توریستی 6

 19 پارك و فضای سبز 7

 11 درمانی 8

 3 هنری -فرهنگی 9

 13.5 ورزشی 11

 61 صنعتی 11
 

 درصد است. 5 تا  1از  کاربری های خدماتی نه تغییراتآستا 

 نهالسدتان و نخلسدتان واقدع در محددوده      تغییر کاربری کلیه عرصه های باغی و زراعی و

 شهرها مغایرت اساسی است.

    هویدت بخدش شدهری مغدایرت      تغییر کاربری و حریم رودخانه کارون بده عندوان عرصده

 اساسی است.

 شوندهکتار، اراضی ذخیره نوسازی محسوب می 1ز کلیه اراضی با مساحت بیش ا. 
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مطابقت کلیه طرحها )آماده سازی، بافتهای فرساوده، گردشاگری و... ( باا     -1-4-3-4

 طرح جامع

گونه طرح، صرفاً در قالب  برابر مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، تهیه و تصویب هر

جدامع )سداختار شدبکه ارتبداطی و      های جامع عملی بوده و هر گونه مغایرت با ساختار طدرح طرح

های عمده و اصلی با عملکدرد شدهر و منطقده شدهری(، بایسدتی بده تصدویب        نظام استقرار فعالیت

 .شورایعالی شهرسازی و معماری برسد

کمیسیون مداده   ریزی و توسعه استان والزم به ذکر است که مصوبات شورای برنامه تبصره:

-های ذیهای ویژه مبنای اقدام دستگاهدر خصو  پحكو شورایعالی معماری و شهرسازی و  5

 ربط خواهد بود.

کلیه مغایرت های اساسی، پ  از بررسی در کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی و تصدویب  

شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شدورای عدالی شهرسدازی و معمداری ایدران بررسدی و       

 7م و اشکال و اختح  نظر )موضدوع تبصدره مداده    در صورت وجود ابها تصمیم گیری می گردد.

آئدین نامده    45قانون تاسی  شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و به اسدتناد تبصدره مداده    

نحوه بررسی و تصویب طرحها(، در صورتی که خارج از چارچوب این دسدتورالعمل نباشدد دبیدر    

موضدوع را   "اندد و میتواندد راسدا    شورای عالی شهرسازی و معماری مرجع رفع ابهام تعیین شده

 تصمیم گیری قرار دهد.   مورد بررسی و

تواندد  می 5کمیسیون ماده  ضمناً با توجه به اینکه تعدد مصوبات موردی )مغایرت غیر اساسی(

ای مصدوبات آن کمیسدیون از   شهر ایجاد نماید، ارزیدابی دوره  طی زمان تغییرات اساسی را در در

استانها موظفند ضمن ارسدال کلیده    5أکید است. لذا دبیرخانه کمیسیون ماده این منظر مهم و قابل ت

نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهدا، هدر شدش مداه     استان مطاب  آئین 5مصوبات کمیسیون ماده 

هدای توسدعه و   گزار  میزان مغایرتهای غیراساسی را نیز به تفکیک شهر به دفتر نظارت بر طدرح 

 عمران ارائه نمایند.
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 براسااس ) شاهری  تقسایمات  باه  مرباوط  عماومی  مقاررات  و یارهامع -1-5

 (تاریخی و اقتصادی اجتماعی، محیطی، مدیریتی، کالبدی، هایشاخص

ور، اساس اصولی مانند جمعیت ساکن، جمعیت بهره تقسیم شهر به مناط  مختلف شهرداری بر

مورد نیداز بدرای یدک    باشد. با توجه استانداردها جمعیت سیر تاریخی تقسیمات و وسعت شهر می

نفر اسدت. وسدعت یدک منطقده شدهری بدر اسداس اسدتانداردهای          81111تا  61111منطقه شهری 

 1111متدر یعندی مسداحتی کمتدر از      1451تدا   1251موجود برابر با مساحتی به شعاع دسترسدی  

ین هکتار است. در ارتباط با وسعت هر منطقه، وسعت کل شهر نیز باید در نظر گرفته شدود. بندابرا  

با توجه به باال بودن وسعت شهر اهواز، وسعت مناط  شهری نیز بیش از استاندارد پیشنهادی در 

نظر گرفته خواهد شد. واضح است که در پی باالتر رفتن وسعت مناط  شدهرداری اهدواز، جمعیدت    

افزایش  ساکن در مناط  نیز افزایش خواهد یافت. البته با توجه به کم بودن تراکم نفر در هکتار، این

 جمعیت کمتر از افزایش مساحت خواهد بود. 

دارای پنج منطقه شهرداری بوده که با توجه به افزایش جمعیدت و در  1385شهر اهواز قبل سال 

های منداط   نتیجه باال رفتن تراکم و توسعه یافتن زیرساختها، حجم مراودات ساکنین به شهرداری

ها شد. در راسدتای رفدع مشدکحت ناشدی از     داریدهی شهرباال رفته و باعث کاهش سطح سروی 

های اهواز از پنج به هشت افزایش یافت. الزم به ذکر است که نقشه مناط  این امر، تعداد شهرداری

بخشدی از   91های اهواز در حال حاضر مصوبه رسمی وزارت کشور را ندارد. در سدال  شهرداری

کدوت عبدداهلل تبددیل شدده اسدت، مسداحت و       شهر اهواز از محدوده شهر جدا و بده شدهر    5منطقه 

بده شدرح جددول     مصوب شهر اهوازمنطقه شهر اهواز در محدوده  8یک از  در هر مصوبجمعیت 

 زیر است:
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 در افق طرح شهر اهواز مصوبجمعیت و مساحت مناطق   -11 شماره جدول
 

 شماره منطقه )افق طرح( 1411 مصوب جمعیت

135721 1 

225914 2 

15273 3 

167951 4 

134255 5 

163151 6 

145463 7 

244575 8 

 کل شهر 1371111
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  ساختمانی و شهرسازی تمقررا و ضوابط -1-6

 ضوابط و مقررات احداث بنا به تفکیک و تراکم کاربری ها -1-6-1

 ه مسکونیدمحدو -1-6-1-1

و سدایر  هدای مسدکونی   در این بخش ضوابط تفکیک، تجمیع، سطح اشدغال و ضدوابط محددوده   

هدا  ضوابط مرتبط با واحدهای مسکونی بیان خواهد شد. و ضوابط تراکمی عمومی برای کل کاربر

 ارائه خواهد شد.

درصدد واحددهای مسدکونی     75در طرح حاضر محدوده مسکونی کلیه مححت با نسبت بیش از 

 بود.ها ضوابط ادامه محك عمل خواهد بلوك شهری مجاور است. بنابراین در محدوده 4در 
 

 های مسکونی:های مجاز در محدودهاستفاده -1-6-1-1-1

های غیر مسکونی با شرایط زیر مجاز به اسدتقرار هسدتند و   های مسکونی، کاربریدر محدوده

و به منظور تفکیک و یا تغییر کاربری بایدد در کمیسدیون    ها به منزله تغییر کاربری نیستایجاد آن

 :مصوب شوند 5ماده 

    15گدذر، حدداقل    د در مقیداس محلده و ناحیده در تقداطع دو    احداث واحددهای تجداری خدر 

دسترسدی دارندد و حدداقل    ( وکله) مترمربع و یا پحك هایی که به دوگذر 31مترمربع و حداکثر 

 مترباشد. 21عرض یکی ازگذرها 

      احداث واحدهای آموزشی شامل مهدکودك، کودکستان، دبسدتان و مدرسده راهنمدایی بدر

 شورایعالی شهرسازی 4/4/69طب  ضوابط و مصوبه 

 ای های محلهاحداث مراکز فرهنگی در مقیاس محلی مانند کتابخانه 

  باشگاه زورخانده   -احداث تاسیسات ورزشی شامل زمین های ورزشی، سالن های ورز

 با رعایت ضوابط مربوطه

 های بازی کودکان احداث فضای سبز تجهیز شده: پارك محله، گذرهای سبز عمومی، زمین

 احداث خوابگاه، پانسیون با موافقت شهرداریو ... 
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 های تراکمی شهر اهوازضوابط ساخت واحدهای ساختمانی در پهنه  -12 شماره جدول
 

تراکم 

 ساختمان

حداقل 

اندازه 

 تفکیکی

حداکثر 

تراکم 

 ساختمانی

حداکثر 

سطح 

 اشغال

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

حداقل 

اندازه برای 

 انهاخذ پرو

سرانه فضای 

باز قطعه به 

ازا واحد 

 مسکونی

 حداقل عرض معابر

 متر 8الی  6بین  25 121 2 61 121 211 تراکم کم

تراکم 

 متوسط
251 241 61 5 251 21 

 11 -8طبقه بین  3تا 

 متر

متر به  11طبقه  5تا 

 باال

 21 311 8 51 321 311 تراکم زیاد

 21 -14طبقه  7و  6

 متر

 متر به باال 21طبقه  8

 طبقه و باالتر نیازمند طرح توجیهی است. 8واحدهای ساختمانی 
 

 .در تمامی پهنه ها رعایت سقف تراکمی پهنه ها ارجح بر سایر ضوابط جدول است 

     ،در خصو  بلندمرتبه سازی اخذ استعحم و نظر وزارت نیرو به جهدت تدامین فشدار آب

این نوع ساختمان ها بر روی سدفره  عم  فونداسیون تاسیسات فاضحب و همچنین میزان تاثیر 

 های آب زیرزمینی ضروری است.

       در صورتیکه حداقل اندازه تفکیکی بیش از سه برابر حداقل انددازه باشدد بده ازاء هدر سده

 سقف تراکم خواهد بود.  %21به حداکثر تراکم افزوده خواهد شد. حداکثر این افزایش  %11برابر 

تراکمی و برای کلیده واحددهای سداختمانی بدا هدر کداربری رعایدت سدقف         در تمامی پهنه های 

 تراکمی پهنه ها ارجح بر سایر ضوابط جدول است. 

ای ضدوابط زیدر پیشدنهاد    برای آن دسته از قطعات مجاور محورهای خدماتی شدهری و منطقده  

 شود. می
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 ،در مجاورت محورهای خدماتی شهری ضوابط ساخت واحدهای ساختمانی -13 شماره جدول

 شهر اهواز و ناحیه ای ایمنطقه
 

 تراکم ساختمان
حداقل اندازه 

 تفکیکی

حداکثر تراکم 

 ساختمانی

حداکثر سطح 

           اشغال

 )طبقه اول(

حداکثر سطح اشغال 

 سایر طبقات

حداکثر تعداد 

 طبقات

 8 51 81 421 311 محور شهری

 8 51 81 421 311 ایمحور منطقه

 6 51 81 331 311 ایمحور ناحیه

 

  عبارتند از: شبکه معابرمطاب  نقشه  مصوبمحورهای 

 محورهای شهری:

 محور بهبهانی از تقاطع خیابان رضوی تا خیابان جمهوری 

 زادهخیابان شریعتی از خیابان نادری تا خیابان کاظمی 
 

 ای:محورهای منطقه

 ضویخیابان بهبهانی از ابتدا تا خیابان ر 

 خیابان مدرس از پل سوم تا زمین گلف 

 خیابان کیانپارس از خیابان مدرس تا خیابان پهلوان 

 خیابان دکتر شریعتی از خیابان رضوی تا خیابان دکتر طالقانی 

 بلوار جمهوری از سی متری تا خیابان بهبهانی 

 بلوار گلستان از جمهوری تا شهرك دانشگاه 

  خیابان فروردین 
 

 ایمحور ناحیه

 لوار جمهوری از بهبهانی تا جواد االئمهب 

 بلوار هجرت از خیابان دانش تا میدان مطاب  نقشه 

 بخشی از خیابان کارون و تقاطع مجدم 

 بلوار گلشن مطاب  نقشه 

 بلوار امام رضا مطاب  نقشه 

 بلوار انقحب مطاب  نقشه 
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     ضدوابط  )جددول   در صورتیکه حداقل اندازه تفکیکی قطعات واجدد شدرایط در جددول قبدل

 3برابر حداقل اندازه باشد، بده ازا هدر    3ساخت محورهای خدماتی شهری و منطقه ای( بیش از 

سقف تراکم خواهدد بدود.    % 21حداکثر تراکم افزوده خواهد شد. حداکثر این افزایش  % 11برابر 

 برسد. 5ت به تصویب کمیسیون ماده بایسهای خواستار استفاده از این ضابطه میطرح

  متری قابل اعمال  31تراکمی برای یک پحك مجاور محور مختلط و حداکثر تا عم  ضوابط

 است.

 های فضای سبز و آموز  عالی در مجاورت معابر مختلط شامل ضوابط تراکمی  کاربری

 شوند.محور مختلط نمی

  ناخالص محدوده هایی هستند که در حال تبددیل بده واحددهای مسدکونی      مصوبمسکونی

ی است خدمات مقیاس محله و ناحیه را در خود تامین کنندد. ضدوابط تدامین ایدن     هستند و الزام

ناخالص در طرح تفصیلی تددقی  خواهدد شدد. تدا زمدان تهیده و        مصوبخدمات برای مسکونی 

های مسکونی ناخالص، مدحك تدامین خددمات، طدرح     های تفصیلی جدید، در محدودهتثبیت طرح

 تفصیلی پیشین است.

  مصدوب خیابان بهبهانی تنها در بخش خارج بافت فرسوده ضدوابط   مصوبمحور مختلط 

 قابل اجرا است و در بخش مصوب بافت فرسوده و تاریخی برمبنای ضوابط طرح ویژه است.

  در خصو  احداث بنا در محورهای مختلط در محدوده گسل، رعایت ضوابط ایمنی زلزله

 الزامی است.

ریخی نیازمندد ضدوابط جداگانده اسدت کده در      قطعات موجود در محددوده بافدت تدا    :1تبصره 

 های مختص خود تعیین خواهد شد.طرح

تراکم ساختمانی مختلط مختص قطعات مجداور محورهدای خددماتی اصدلی شدهر و       :2ه تبصر

 مشخص شده است.  مصوبای است که در نقشه تراکم ساختمانی منطقه

ت نبود شرایط ساخت مرتبط با های تراکمی جدول فوق، در صوردر هرکدام از پهنه :3ه تبصر

 تر استفاده شود. پهنه قرار گرفته در آن، ضوابط پهنه تراکمی پایین

قطعات کمتر از حد نصاب تفکیک تراکم کم در وضع موجود قرار دارند تنها مجاز به  :4ه تبصر

بدع  مترمر 121پروانه ساختمانی تراکم کم ساختمانی است و نباید قطعه مسکونی مساحتی کمتر از 

 داشته باشد. 
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نصداب  حدد  برابدر   3 ءای و شهری قرار دارند بده ازا قطعاتی که در محورهای منطقه :5ه تبصر

درصد سقف تدراکم   21و حداکثر این افزایش درصد سقف تراکمی افزایش خواهد یافت  11قطعات، 

 برسد.  5( خواهد بود. این موضوع باید به تصویب کمیسیون ماده %421مجاز )
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 های مشروط در محدوده های مسکونیکاربری -1-6-1-1-2

خددماتی   هدای به منظور تأمین امنیت و ایمنی، آرامش و آسایش سدکنه صدرفاً اسدتقرار فعالیدت    

ی اولیده سداکنان مشدروط بده رعایدت ضدوابط و       مقیاس محله و ناحیه برای پاسخگویی به نیازهدا 

 باشد:های زیر میپذیر است که شامل کاربریمقررات خا  هر عملکرد امکان

محدوده مسکونی مجاز به فعالیدت   مقیاس محله و ناحیه در های ذیل در مقیاس خرد درکاربری

 هستند.  5اده هستند، با این حال برای فعالیت دائم نیازمند تغییر کاربری در کمیسیون م
 

 با تامین خدمات( مسکونی)های مجاز به استقرار در محدوده کاربری -14 شماره جدول
 

 مقیاس نوع کاربری ردیف
سرانه 

 )مترمربع(

سرانه 

 کل
 تعریف

 آموزشی 1

 1.75 محله

5 

 دبستان( -آمادگی  -دبستانی )مهد کودكهای پیش آموز 

 2.5 ناحیه
دبیرستان و  -مدارس راهنمایی -های سوادآموزیسکح

 دانشگاهیپیش

2 
اداری و 

 انتظامی

 - محله
 شهرداری نواحی ، شوراهای حل اختح  1.5

 1.5 ناحیه

3 

ی(
اع
نتف
را
غی
ی، 
اع
نتف
 )ا
تی
ما
خد
ی، 
ار
تج

 

ی
ار
تج

 
 محله

 
1.5 

3.5 

واحدهای خرید روزانه )خوارو بار، میوه و سبزی، نانوایی، قصابی 

 و امثالهم(

های مصر  شهر و ، فروشگاهواحدهای خرید هفتگی )سوپرمارکت

ها و روستا، نوشت افزار، قنادی، آجیل فروشی و ...(  شعب بانک

های الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری، بنگاههای قرضصندوق

های منسوجات، پحستیک، ها، فروشگاهمعامحت امحك، بازارچه

ها، ها، رستوران، لوازم صوتی و تصویر، کتابفروشیلوازم خانگی

 های بیمه، داروخانه وانواع مشابه دیگر.شرکت

عی
تفا
ران
غی
ت 
ما
خد

 

 1 ناحیه

دفاتر )پست، امور مشترکین تلفن همراه، فرو  روزنامه و مجله(، 

 های زنانه و مطب پزشکان.آرایشگاه

وکالت، مهندسی و های خصوصی، دفاتر )+، آموزشگاه11پلی  

های پیمانکاری و برداری، ثبت اسناد، ازدواج و طحق، شرکتنقشه

های طبی و تخصصی، مراکز مشاور و خدمات، آزمایشگاه

های ورزشی کوچک، مرکز مشاوره درمانی و رادیولوژی، سالن

 خانوادگی
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 مقیاس نوع کاربری ردیف
سرانه 

 )مترمربع(

سرانه 

 کل
 تعریف

 ورزشی 4

 1.25 محله

2 

 های بازی کوچکزمین

 1.75 ناحیه
 

 های کوچک ورزشی و استخرهای و سالنهای ورزشزمین
 

 درمانی 5
 - محله

2.5 
 هامراکز بهداشت و تنظیم خانواده، درمانگاه

 هاپلی کلنیک 1 ناحیه

6 
 –فرهنگی 

 هنری

 - محله
1.75 

های پرور  فکری های اجتماعات کوچک، کانونها و سالنکتابخانه

 1.25 ناحیه کودکان و نوجوانان

7 
پارك و 

 ضای سبزف

 2 محله
8 

 ایبوستان )پارك( محله

 ایبوستان )پارك( ناحیه 3.5 ناحیه

 مذهبی 8
 1.4 محله

 هاها و قاطمیهمساجد، حسینیه 1.75
 1.25 ناحیه

9 
تجهیزات 

 شهری

 - محله

1 

 آوری زبالههای جمعایستگاه

 1.8 ناحیه
انی، میادین میوه نشهای آتشآوری زباله، ایستگاههای جمعایستگاه

 های سوخت، جایگاه115بار، اورژان  و تره

11 
تأسیسات 

 شهری

 - محله
1.5 

های عمومی های تنظیم فشار گاز، آب و فاضحب، سروی ایستگاه

 1.5 ناحیه بهداشتی

11 
حمل و نقل 

 و انبارداری

 - محله

31 

 های متروای و ایستگاههای محلهمعابر و پارکینگ

 - ناحیه
های رانی شهری، پایانههای عمومی و اتوبوسمعابر، پارکینگ

 مسافربری

12 
باغات و 

 کشاورزی

 - محله
 های کشاورزی و باغات و واحدهای با  مسکونیزمین -

 - ناحیه
 

 :های مسکونیهای ممنوع در محدودهکاربری -1-6-1-1-3

   اسدتفاده هدای مجداز و    هر نوع استفاده دیگر از اراضی واقع در محدوده مسکونی غیدر از

هدای خددماتی در مقیداس بداالتر از ناحیده و      مشروط ذکر شده در این گزار  اعدم از کداربری  

 های مزاحم و آالینده ممنوع می باشد.های صنعتی، کارگاهی و سایر کاربریکاربری

     ناحیده ای در محددوده مسدکونی نیازمندد مصدوبه       استقرار فعالیتهدای غیدر مسدکونی فدرا

 می باشد. 5ده کمیسیون ما
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 تفکیک زمین:  ضوابط و مقررات عمومی مربوط به -1-6-1-2

در تفکیک قطعات داخل محدوده شهری اهواز حدنصاب تفکیک واحد مسکونی در قالدب معرفدی   

 تفکیک به شرح جدول زیر می باشد. انواع کاربری ها و حداقل مساحت
 

 مسکونی در محدوده شهر اهوازدهای ححدنصاب مساحت وا -15جدول شماره 
 

 حداقل مساحت تفکیک کاربری

 مسکونی

 211 کم تراکم

 251 تراکم متوسط

 311 تراکم باال

 بافت تاریخی و محدوده هد  بازآفرینی
های ویژه برای براساس طرح

 هامحدوده

 بافت ارزشمند معاصر

 حفظ وضع موجود
امع، کمتر قطعات ومستحدثاتی که قبل از تهیه طرح ج

اند و دارای سند های بیان شده تفکیک شدهاز مساحت

 .شش دانگ هستند
 

     بافت های ارزشمند معاصر شهر اهواز شامل: نیوساید، شهرك نفت، مندازل راه آهدن، مندازل

 دستگاه صنایع فوالد  211، منازل مسکونی آب و برق )گیت بوستان(

 نی به شرح زیر است: حداقل اندازه قطعات تفکیکی در مناط  مسکو

  مترمربع 211حداقل اندازه قطعات تفکیکی در اراضی مسکونی با تراکم کم 

  مترمربع 251حداقل اندازه قطعات تفکیکی در اراضی مسکونی با تراکم متوسط 

  مترمربع 311حداقل اندازه قطعات تفکیکی در اراضی مسکونی با تراکم زیاد 

هدای بیدان شدده    از تهیه طرح جدامع، کمتدر از مسداحت    قطعات ومستحدثاتی که قبل : 1تبصره 

 باشند.اند و دارای سند شش دانگ هستند، به قوت خود باقی میتفکیک شده

های غیررسمی، ضوابط و مقررات خا  های فرسوده و سکونتگاهدر محدوده بافت :2تبصره 

تصویب محك عمدل  تعیین شده توسط مهندس مشاور مربوطه و اداره کل راه و شهرسازی پ  از 

 گیرد.قرار می

هدای بداال   کلیه قطعاتی که پیشتر تفکیک شده و دارای مساحتی کمتدر از حدد نصداب    :3تبصره 

خواهدد   5هستند، در چارچوب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی )کده بده تصدویب کمیسدیون مداده      
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ساخت و ساز و ...  توانند موردمناط  به عنوان زمین شهری می رسید(، در هر یک از مناط  و زیر

 واقع شوند.

 8حداقل عرض قطعه تفکیکی پ  از رعایت بر اصححی، در منطقه مسکونی نبایدد از   :4تبصره 

 متر کمتر باشد. 

های اعحم چنانچه قطعه زمینی براساس ضوابط و مقررات تفکیک و بر اساس حداقل :5تبصره 

یدک مجددد بدا رعایدت حدنصداب تفکیدک و       شده در این بند از گزار  مورد تفکیک قرار گیدرد، تفک 

 پرداخت سهم خدمات بحمانع است.

 برابر عرض کمتر باشد. 1.5طول هیچ قطعه ای نباید از سه برابر عرض بیشتر و از  :6تبصره 
 

 مسکونی حداکثر ضریب سطح اشغال زمین و سطح مجاز ساختمان -الف

 درصد است. 61 حداکثر ضریب سطح اشغال زمین در کاربری مسکونی تراکم کم 

  درصد است. 61حداکثر ضریب سطح اشغال زمین در کاربری مسکونی تراکم متوسط 

  درصد است. 51حداکثر ضریب سطح اشغال زمین در کاربری مسکونی تراکم زیاد 

متناسب با کاهش ضریب سطح اشدغال زمدین، اسدتفاده از تدراکم سداختمانی مجداز        :1تبصره 

 طبقه( مجاز است. 1ضوابط )حداکثر تا بیشتر از حد تعیین شده در این 

باشند، درهیچ صدورت،  در مناط  مسکونی در قطعاتی که دارای حدنصاب تفکیک می :2تبصره

 درصد مساحت زمین نباید بیشتر باشد. 71ضریب سطح مجاز استقرار ساختمان، از 

و در متدر ممندوع    12آمدگی ساختمان در گدذرهای بدا عدرض کمتدر از     هرگونه پیش: 3تبصره 

 متر و بیشتر طب  ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود. 12گذرهای با عرض 

های فرسوده، تاریخی و با ارز  ضوابط و مقررات خا  مصوب در محدوده بافت: 4تبصره 

گیرد و در مواردی که تراکم پیشنهادی طرح های مذکور بداالتر از حدد   مربوطه محك عمل قرار می

 ضابطه طرح جامع محك عمل خواهد بود. این ضابطه باشند، مصوبتراکم 
 

 مسکونیحداکثر تراکم ساختمانی  -ب

  درصد 121حداکثر تراکم ساختمانی مسکونی با تراکم کم 

  درصد  241حداکثر تراکم ساختمانی مسکونی با تراکم متوسط 

  درصد  321حداکثر تراکم ساختمانی مسکونی با تراکم  زیاد 
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ی هر قطعه زمین متناسب با مساحت و عرض گذر دسترسدی  حداکثر تراکم ساختمان: 1تبصره 

 قطعه زمین، وف  شرایط مندرج در این ضوابط و مقررات تعیین می شود.

امکان استفاده از تراکم ساختمانی تشدویقی مدازاد بدر تدراکم سداختمانی مجداز، تدا        : 2تبصره 

هدای  ازی بافدت کداهش سدطح اشدغال، بازسد     حداکثر یک طبقه )درصورت تجمیع قطعدات ریزدانده،  

 5های خدماتی عمومی و ... ( با تأیید شهرداری و تصویب کمیسدیون مداده   فرسوده، اجرای پروژه

 وجود دارد.

تراکم ساختمانی در محدوده بافت تاریخی و مححت هد  بازآفرینی بر مبنای طدرح   :3تبصره 

 ویژه خود تعیین خواهد شد.
 

 اخت و سازتعداد واحد مسکونی با توجه به ضوابط س –ج 

  تعداد واحد مسکونی قابل احداث در یک قطعه زمین متناسب با مساحت قطعه زمین، عرض

 شود.گذر دسترسی وحداکثر تراکم ساختمانی آن تعیین می

  باشد.مترمربع می 55حداقل سطح زیربنا برای هر واحد مسکونی 

 هدا( نبایدد از   ا و تدراکم هحداکثر ارتفاع بنا در طبقات در نقاط مختلف شهر )در کلیه کاربری

عرض گذرگاه اصلی مجاور آن بیشتر بوده، بدین معنی که اخدتح  ارتفداع کدف حیداط اصدلی      

تواندد برابدر عدرض گدذر دسترسدی بده       )فضای باز( ساختمان و کف تمام شده بام، حداکثر می

 ساختمان باشد.

      مدحك قدرار   چنانچه یک پحك به چند معبر دسترسی داشته باشد، معبدر بدا عدرض بیشدتر

 گیرد.می
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 ضوابط و مقررات عمومی مربوط به تجمیع قطعات: -1-6-1-3

 بحمدانع  مربدوط  ضدوابط  براسداس  هدا  آن مجدد تفکیک و مسکونی مالکیت قطعات تجمیع 

 .است

  بده  تجمیدع  جهت مورد درخواست محدوده عمومی خدمات و ارتباطی شبکه تغییر و حذ 

 خللدی  آن پیرامدون  هدای محوطه خدماتی راکزم توزیع و نظام ارتباطی شبکه در نباید وجه هیچ

 .برسد پنج ماده کمیسیون تصویب به بایست می و وارد نماید

 چارچوب در مجدد تفکیک یا و تجمیع از پ  شهرداری اختیار در فرعی معابر شبکه سطح 

 .گیرد می قرار شهرداری اختیار در مصوب براساس طرح محدوده داخلی معابر شبکه

 فضدایی  -کالبدی ساختار لحاظ از معابر شبکه و ها پحك تفکیک یا یعتجم به مربوط طرح 

 واجدد  حقدوقی  یدا  حقیقدی  اشدخا   توسدط  و هدا پیرامدونی   محوطده  با کامل هماهنگی در باید

 .تهیه گردد صححیت

 و شهرسازی ضوابط کلیه رعایت و مشرفیت رعایت عدم بایستی مالکیت قطعات تجمیع در 

 .شود گرفته نظر در معماری

 اعطدای  مترمربدع،  5111  تا حداکثر مسکونی کاربری با مالکیت قطعات تجمیع صورت رد 

 مطداب   شدده  اعدحم  هدای  مسداحت  براسداس  درصد(111) پایه تراکم به نسبت تشویقی، تراکم

 باشد: مجاز می زیر موارد

 حدداکثر  تشدویقی  اعطای تراکم مترمربع، 1111 زیر مالکیت قطعات تجمیع از حاصل مساحت -

 .پایه تراکم درصد 5 دلمعا

درصد تراکم تشویقی بده تدراکم    5هر تجمیع با رعایت حدنصاب تفکیک تراکم مربوطه  ءبه ازا -

 گردد.مربوطه اضافه می

 5هر تجمیع دو پحك ثبتی بدون درنظرگرفتن حدنصداب تفکیدک    ءازاه های فرسوده ببافت در -

 گردد. درصد تراکم تشویقی اضافه می

 پارکینگ نیاز مورد فضای برای زیرزمین و همکف طبقات در کافی فضای نتامی منظور به 

 بخشی خرد، واحدهای تجمیع از حاصل های در مجموعه سونا و استخر جمله از عناصری یا و

 پحك فضای آزاد از زیرزمین در تواند می مجموعه موتورخانه تاسیسات همچنین و انبارها از

 از میدزان  ایدن  اینکده  بده  مندوط  تامین گردد، پیوسته ورتص به قسمت یک در و زیرزمین در و
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 کاشدت  بدرای  نیداز  مدورد  فضای % 21 رعایت و نکند قطعه تجاوز آزاد فضای کل % 21 حدود

 .بشود هم دار درختان ریشه

 حدنصداب  بده  پدحك نسدبت   عدرض  برابدر  سه تامین صورت در مالکیت قطعات تجمیع در 

 اشدغال  سدطح  حفدظ  با مترمربع، 1111 مساحت باالی اب متر 25 برابر حداقل و محدوده تفکیک

 ترکیب بدا  در همسایگان دید مشرفیت رعایت به مشروط را بنا موقعیت استقرار توان می مجاز

 بدا  متناسدب  نشدینی  امکان عقدب  تا گرفت نظر در پحك طول در سیال صورت به موجود بافت

 .گردد فراهم پحك های ویژگی

و ویژگدی هدای اقلیمدی شدهر اهدواز       الذکر فوق موارد رعایت به مشروط حالت این در: هتبصر

 .باشد می بحمانع باغچه گودال از استفاده و مرکزی حیاط صورت باز به فضای قرارگیری
 

 آموزشی -1-6-1-4

     احداث بناهای آموزشی توسط بخش خصوصی و عمومی در هر یدک از مقداطع تحصدیلی

در همداهنگی  و ی و تجهیز مددارس(  )سازمان نوساز تابع ضوابط و مقررات آموز  و پرور 

 توصیه می شود. مقررات این طرح با

  12متر و برای کودکستان  18حداقل عرض گذر مجاور برای بناهای آموزشی به طور عام 

 باشد.متر می

دسترسی به واحدهای آموزشی به صورت سواره و پیاده کده مجدزا باشدند الزامدی     : 1تبصره 

 است.

متدر   18آموزشی در مقطع ابتدایی در جوار معابر با عرض بیش از احداث واحدهای : 2تبصره 

 ممنوع است.

احددداث کلیدده واحدددهای آموزشددی در تمددامی مقدداطع در جددوار معددابر آزادراهددی و  :3تبصااره 

 بزرگراهی ممنوع است.

 های بن بست ممنوع است. همچنین رعایت فواصل ها و کوچهاحداث کلیه مدارس در خیابان

 مدرسه و نزدیکترین تقاطع الزامی است.زیر بین ورودی 

 موقعیت احداث واحد های آموزشی عمومی نسبت به شبکه دسترسی ها -16 شماره جدول
 

 بعد از تقاطع )حداقل( قبل ازتقاطع )حداقل( نوع خیابان

 متر 11 متر 25 جمع و پخش کننده 

 متر 11 متر 11 دسترسی محله ای
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 ها، بیمارستان :های حساس نسبت به سرو صدا مانندمدارس در مجاورت کاربری استقرار

 ها و نظایر آن ممنوع است.های سالمندان، کتابخانهها، خانهآسایشگاه

   قبل از استقرار مدارس در بناهای ساخته شده، مکان مذکور از نظر استحکام باید به تاییدد

 سازمان نظام مهندسی برسد.

 ای باشد کده حتدی االمکدان از دو محدور     استقرار مراکز آموزشی به گونه توصیه می گردد

 دسترسی داشته باشند.

 هدای همجدواری کداربری آموزشدی براسداس      های متناسب و محدودیتضوابط همجواری

 باشد:جدول زیر می

 های کاربری آموزشیضوابط همجواری -17 شماره جدول
 

نوع 

 عملکرد

س مقیا

 عملکرد
 های همجواری و حرایممحدودیت های متناسبهمجواری

 محله مهدکودك

و همجواری با مراکز اداری 

آموزشی، مراکز خدماتی محله، 

 فضای سبز عمومی

همجواری با مراکز فرو  مواد سوختی، 

محل های جمع آوری زباله، مراکز آتش 

 نشانی

 محله کودکستان

همجواری با مححت مسکونی، 

سبز عمومی و مؤسسات فضای 

 فرهنگی

حداکثر فاصله تا مححت مسکونی زیر 

 متر 311پوشش: 

حداقل فاصله از  کارگاه های صنعتی مزاحم: 

 متر 511

تا حد امکان عدم تقاطع مسیر کودکستان با 

مسیر سواره و دوری از خیابان های اصلی 

 و فرعی

 محله دبستان

همجواری با مححت مسکونی، 

و مؤسسات  فضای سبز عمومی

 فرهنگی

حداکثر فاصله تا مححت مسکونی زیر 

 متر 811پوشش: 

حداقل فاصله از  کارگاه های صنعتی مزاحم: 

 متر 511

تا حد امکان عدم تقاطع مسیر کودکستان با 

مسیر سواره و دوری از خیابان های اصلی 

 و فرعی

 ناحیه راهنمایی
همجواری با زمین های بازی، 

و مراکز زمین ورزشی، مؤسسات 

حداقل فاصله از  کارگاه های صنعتی مزاحم: 

 متر 511
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نوع 

 عملکرد

س مقیا

 عملکرد
 های همجواری و حرایممحدودیت های متناسبهمجواری

 استقرار حتی المقدور دور از خیابان اصلی فرهنگی، فضای سبز عمومی

 ناحیه دبیرستان

دسترسی به حداقل یک پارك 

، مؤسسات و مراکز عمومی

فرهنگی، زمین های ورزشی، 

معابر اصلی و مسیرهای اتوبوس 

 رانی شهری

کارگاه های صنعتی مزاحم:   حداقل فاصله از

 متر 511

 

o عالی آموزش 

  .برای احداث بناها با کاربری آموز  عالی اولویت با ضوابط دستگاه مربوطه است 

  یابی آموز  عالی باید توسط مهندسان مشاور دارای صححیت یدا  گزار  توجیهی مکان

 د.شهرسازان عضو نظام مهندسی تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارجاع شو

 جهت استقرار کداربری آمدوز  عدالی، متناسدب بدا مجمدوع  حدداکثر         حداقل عرض محور

 ظرفیت پذیر  دانشجو و تعداد کارکنان مطاب  جدول زیر خواهد بود.

 حدنصاب عرض گذر جهت استقرار کاربری آموزش عالی -18جدول شماره 
 

 نفر 211بیش از  نفر 211-111 نفر 111تا 1 مجموع کارکنان و دانشجویان

 18 16 12 حداقل عرض محور
 

 تفکیک:  -

 .تفکیک قطعات با کاربری آموزشی در وضع موجود ممنوع است 

     حداقل تفکیک اراضی، حداکثر سطح اشغال زمین و تعداد طبقات در کداربری آموزشدی بده

 باشد: تفکیک مقیاس به شرح جدول زیر می
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 حداقل مساحت تفکیک کاربری آموزشی -19 شماره جدول
 

 حداقل تفکیک اراضی مقیاس عملکرد نوع عملکرد

 مترمربع 511 محله مهدکودك

 مترمربع 511 محله کودکستان

 مترمربع 2511 محله دبستان

 مترمربع 3111 ناحیه راهنمایی

 مترمربع 3511 ناحیه دبیرستان

مترمربع به مساحت های اعحم شده افزوده خواهد  111وز *مجاز به ازای هر صد نفر دانش آم

 شد.

           حداقل تفکیک اراضدی، حدداکثر سدطح اشدغال زمدین و تعدداد طبقدات در سدایر واحددهای

هدا، مددارس کودکدان اسدتثنائی، مددارس اسدحمی و ...( مطداب  بدا         آموزشی )از قبیل هنرسدتان 

 ضوابط ادارات متبوعه خواهد بود.

 آموزشی بر اساس ضوابط گدروه نوسدازی و توسدعه و تجهیدز      ساخت و ساز در اراضی

 باشد. عحوه بر آن ضوابط زیر نیز باید رعایت شود:مدارس می

  درصد مساحت زمدین تدا ارتفداع     51حداکثر سطح اشغال در طبقه همکف در مقطع دبستان

 41ن درصد، در مددارس راهنمدایی و دبیرسدتا    111دو طبقه و حداکثر زیربنای مجاز در طبقات

طبقه تعیین می گردد. در این حالت حداکثر زیر بنای مجداز در   3درصد مساحت زمین تا ارتفاع 

 درصد می باشد. 121طبقات 
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 حدنصاب سطح اشغال، تراکم و طبقات مراکز آموزشی -21جدول شماره 
 

 سطح کل زیربنا نوع مرکز

 مهدکودك

 %51سطح اشغال: حداکثر 

 %111کم ساختمانی: ترا

 طبقه 3متوسط تعداد طبقات: 

 درصد 41حداکثر  کودکستان

 درصد 41حداکثر  دبستان

 مدرسه راهنمایی

 % 41سطح اشغال: حداکثر 

 %121تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 3حداکثر طبقات: 

 دبیرستان

 % 41سطح اشغال: حداکثر 

 %121تراکم ساختمانی:حداکثر

 هطبق 3حداکثر طبقات: 
 

 .ضوابط دستگاه مربوط ارجح بر ضوابط طرح جامع است 

  درصد در طبقه همکف تعیدین   51درصد در کل طبقات و  211حداکثر زیربنای این کاربری

 گردد.می

 متر از بر مشر  به گذر دسترسی جهدت پارکیندگ وسدایط     5نشینی به میزان حداقل عقب

 .هزار متر مربع الزامی اسدت  6شی بیشتر از نقلیه عمومی در هنگام احداث بنای واحدهای آموز

 مساحت این قطعه جزء فضای باز مراکز آموزشی محسوب می گردد.

    ،در مورد اراضی آموز  عالی، ساخت و ساز با رعایت ضوابط و مقدررات وزارت علدوم

 بحمانع خواهد بود. 5تحقیقات و  فنآوری، تصویب طرح مجموعه در کمیسیون ماده 

وجیهی مکان یابی آموز  عالی باید توسط مهندسان مشاور دارای صححیت گزار  تتبصره: 

 یا شهرسازان عضو نظام مهندسی تهیه و به کمیسیون ماده پنج ارجاء شود.

         حداقل نسبت عرض به قطعه تفکیکی یک بده دو و عدرض قطعده از نصدف طدول آن کمتدر

 نباشد.

       ینی از دو بدر زمدین کده بدا     احداث بنا حتی االمکدان در شدمال و غدرب زمدین و عقدب نشد

 دسترسی های اصلی مجاور می باشد صورت گیرد.
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       حداقل مساحت الزم برای نورگیرهایی که به منظور ندورگیری اتاقهدای اصدلی و کحسدها

 متر است. 3متر مربع با حداقل عرض  11شود درنظر گرفته می

 ها الزامی است.در احداث نورگیرها رعایت عدم اشرا  به همسایه 

 آمدگی حدداقل بدا   های مربوط به کحسهای درسی دانش آموزان باید دارای پیشکلیه پنجره

 سانتیمتر باشد. 51عرض 

         1/1حداکثر سطح اشغال واحدهای خددماتی و رفداهی در یدک مجموعده آموزشدی برابدر 

 باشد. سطح زمین می

  سداختمان   مساحت توالت، دستشوئی و آبخوری در صورتی که دسترسی به آنها از داخل

 نباشد جزء مساحت زیر بنای مجاز قرار نمی گیرد.

 باشد.احداث زیرزمین مشروط بر آنکه مورد استفاده آموزشی قرار نگیرد مجاز می 

    قبل از استقرار مدارس در بناهای ساخته شده، مکان مذکور از نظر استحکام باید به تاییدد

 سازمان نظام مهندسی برسد.

 آتش سوزی در این اماکن، قبحً باید به تایید سازمان آتدش نشدانی    پیش بینی ایمنی از نظر

 رسیده باشد.

 های آموزشدی بایدد بندا بدر طبیعدت عملکدرد آن اداره توسدط        نقشه های اجرایی ساختمان

صحح تهیه و پ  از بررسی  و تصویب در مراجع فندی   های ذیمهندسین مشاور و یا سازمان

 روانه ساختمانی شود.ربط برای آنها تقاضای صدور پ ذی

       ،اعمال ضوابط ساختمانی در رابطه با مسائل اقلیمی، طراحدی هدای خدا  بدرای معلدولین

مسائل خاك شناسی و تکنونیک و نیز طراحی  و احداث بنا با توجه به خطدرات احتمدالی زلزلده    

 الزامی است.

          اعمال سرانه های مربوط بده فضداهای آموزشدی بدر اسداس ضدوابط سدازمان نوسدازی

 ول سازمان نوسازی مدارس می باشد()ماخذ کلیه جدا .مدارس مطاب  جداول زیر الزامی است
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 میانگین سرانه فضای آموزشی در دوره ابتدایی و راهنمایی  -21شماره  جدول
 

 سرانه زمین

درمدارس دو  نوع مقطع تحصیلی سرانه زیربنا سرانه محوطه

 طبقه
 بقهدر مدارس یک ط

 ابتدایی 25/3 91/3 89/7 53/5

 راهنمایی 59/4 27/4 87/9 18/6

 

حداقل سرانه زیربنا، محوطه، برای هر دانش آموز به متر مربع در مدارس  -22شماره  جدول

 راهنمایی
 

 سرانه زمین
سرانه محوطه فضای 

 باز
 سرانه زیربنا

تیپهای مدارس 

 راهنمایی
رس دو در مدا

 طبقه

در مدارس یک 

 طبقه

 سه کحسه 48/6 15/6 63/12 -

 شش کحسه 28/5 57/4 85/9 21/7

 نه کحسه 51/4 31/4 81/8 54/6

 دوازده کحسه 22/4 98/3 21/8 19/6

 پانزده کحسه 32/4 79/3 - 59/5

 هجده کحسه 17/4 93/3 - 96/5

 بیست و یک کحسه 16/4 81/3 - 83/5

 بیست و چهار کحسه 96/3 71/3 - 68/5

 میانگین سرانه 59/4 27/4 87/9 18/6

 



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

81   

 

 زمین مورد نیاز برای دبستان ) غیر انتفاعی ( -23شماره  جدول
 

 تعداد کحس                                                                  زمین مورد نیاز ) متر مربع(

5                                                                                             751 

11                                                                                            1111 

15                                                                                            1551 

21                                                                                            1951   

 

 زمین مورد نیاز برای مدرسه راهنمایی )غیر انتفاعی( -24شماره  جدول
 

 زمین مورد نیاز ) متر مربع ( تعداد کحس

3 621 

6 821 

9 1111 

12 1261 

15 1551 

18 1811 

 

 درمانی -1-6-1-5

  .برای احداث بناها با کاربری درمانی اولویت با ضوابط دستگاه مربوطه است 

 متر و بن بست ممنوع می  18ستقرار کاربری های درمانی بر محورهایی با عرض کمتراز ا

 باشد.

 های درمانی، هرگونه سداخت و سداز تدابع ضدوابط و مقدررات وزارت      در استفاده کاربری

بهداشت درمان و آموز  پزشکی است. ضوابط وزارت بهداشت و درمان در صدورت رعایدت   

 هد بود.های طرح جامع ارجح خواحداقل

 ای باشدد کده حتدی االمکدان از دو محدور      گردد استقرار مراکز درمانی به گونده توصیه می

 دسترسی داشته باشند.

 هدای همجدواری کداربری درمدانی براسداس      های متناسدب و محددودیت  ضوابط همجواری

 باشد:جدول زیر می
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 درمانیهای کاربری ضوابط همجواری  -25شماره  جدول
 

 محدودیت های همجواری و حرایم همجواری های متناسب نوع مرکز

 خانه بهداری
 همجواری با مناط  مسکونی

 استقرار در مراکز مححت و مجاور خیابان اصلی

حداقل فاصله از  کارگاه های صنعتی 

 متر 1111مزاحم: 

درمانگاه 

 مرکز محله

 همجواری با مناط  مسکونی، پارك و فضای سبز

 تقرار در مراکز مححتاس

همجواری با پمپ بنزین، محل های جمع 

 آوری زباله، مراکز آتش نشانی

های ورزشی از مراکز آموزشی و زمین

فاصله کافی در حد آسایش صوتی 

 منظور گردد.

مرکز 

بهداشت 

 ناحیه

 متری 12دسترسی به خیابان 

همجواری با مرکز خدمات آموزشی، ورزشی، 

رکز توانبخشی، ترمینال های فضاهای باز و سبز، م

 باربری و مسافربری

همجواری با تأسیسات انتظامی، مراکز 

آتش نشانی، پمپ بنزین، مراکز سوخت، 

 کشتارگاه 

مرکز 

 بهداشت شهر

همجواری با مراکز خدمات ناحیه ای یا شهری، 

پارکینگ های عمومی، فضاهای باز و سبز عمومی، 

 ی باغداریتأسیسات رفاهی، پارك صنعتی و  اراض

 متر( 16دسترسی به گذرگاه اصلی )حداقل 

همجواری با پارك کودك، کاربری 

فرهنگی د اجتماعی، تأسیسات انتظامی، 

 مراکز آتش نشانی، پمپ بنزین، کشتارگاه

 بیمارستان

همجواری با مراکز شهری، پارکینگ های عمومی، 

فضاهای باز و سبز عمومی، اراضی باغداری، 

 مراکز توانبخشی

 متر( 16سترسی به گذرگاه اصلی )حداقل د

برخورداری از حداکثر دسترسی به شبکه سریع 

 ترافیک

حداقل فاصله از  کارگاه های صنعتی 

 متر 1111مزاحم: 

 احداث در حریم خیابان های اصلی شهر

رعایت فاصله با پارك کودك، کاربری 

های فرهنگی د اجتماعی، مراکز آتش 

 هنشانی، پمپ بنزین، کشتارگا
 

 تفکیک:  -

      در احداث اماکن درمانی عحوه بر ضوابط شهرسدازی، رعایدت ضدوابط و اسدتانداردهای

 باشد.وزارت بهداشت و درمان و آموز  پزشکی الزامی می

 :حدنصاب تفکیک کاربری درمانی به تفکیک مقیاس به شرح زیر است 

  مترمربع 2111و حداکثر  511در سطح محله حداقل 

 مترمربع 5111و حداکثر  2111 در سطح ناحیه حداقل 
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  مترمربع 5111در سطح شهری بیشتر از 

      مترمربدع مسداحت جهدت     5111در صورت احداث بیمارسدتان و زایشدگاه، تدامین حدداقل

باشد و به تناسب افزایش تعداد تخت، مسداحت عرصده نیدز    تختخوابی الزامی می 51بیمارستان 

 بع(.مترمر 211ازای هر تخت افزایش خواهد یافت )به

 های درمانی، هر گونه ساخت و سداز تدابع ضدوابط و مقدررات وزارت     در استفاده کاربری

بهداشت، درمان و آموز  پزشکی است. در هر صورت حداکثر زیر بندای مجداز بدرای احدداث     

درمانی در سطح شهر معادل تراکم ساختمانی حوزه مسدکونی مجداور آن    –های بهداشتیواحد

 درصد در نظر گرفته شده است. 51غال در این کاربری باشد. حداکثر سطح اشمی

 ضوابط کاربری درمانی -26جدول شماره 
 

 سطح کل زیربنا نوع مرکز

 خانه بهداری

 %51سطح اشغال: حداکثر 

 %111تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 2متوسط تعداد طبقات: 

 درمانگاه مرکز محله

 %51سطح اشغال: حداکثر 

 %111تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 3متوسط تعداد طبقات: 

 مرکز بهداشت ناحیه

 % 15سطح اشغال: حداکثر 

 %31تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 3حداکثر طبقات: 

 مرکز بهداشت شهر

 % 15سطح اشغال: حداکثر 

 %31تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 2متوسط تعداد طبقات: 

 بیمارستان

 % 41حداکثر سطح اشغال: 

 %211تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 5متوسط طبقات: 

      در صورت مازاد زیر بنا در کاربری درمانی، می توان نسبت بده احدداث داروخانده، مطدب

 پزشکان، آزمایشگاه تشخیص طبی و کلینیک تخصصی اقدام نمود.

  و دسترسدی   متر از بر مشر  به گدذر  5در احداث ساختمان، عقب نشینی به میزان حداقل

 مساحت این قطعه جزء فضای باز محسوب می گردد.. جهت پارکینگ وسایط نقلیه الزامی است
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   سطح زیربنای ساختمان سرایدار و سایر ساختمانهای مسکونی مربوط به کادر کشدیک و

 کارکنان مقیم جزء سطوح اعحم شده در فوق )سطح اشغال و زیر بنای کل( هستند.

با رعایت اصول فنی مجاز است، مشروط برآنکه ارتفاع سدقف آن از   احداث زیرزمین :1تبصره

 سانتی متر تجاوز ننماید.151کف حیاط از

اعمال ضوابط و مقررات ساختمانی در رابطه با خاك شناسی و تکتونیک ویژگی های : 2تبصره

داث بندا  اقلیمی، طراحی برای معلولین، مقررات ایمنی از خطرات احتمالی زلزله در طراحی هدا و احد  

 الزامی است.

های بهداشتی و درمانی باید بندا بدر طبیعدت عملکدرد آن     های اجرایی ساختماننقشه :3تبصره 

صحح تهیده و پد  از بررسدی و تصدویب در      های ذیاداره توسط مهندسین مشاور و یا سازمان

 مراجع فنی ذیربط برای آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شود.

 ول زیر الزامی است:دوابط مربوط به فضاهای بهداشتی و درمانی مطاب  ج: اعمال ض4تبصره 
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 استانداردهای ساختمانی مراکز بهداشتی و درمانی  -27شماره  جدول
 

 توضیحات

حداقل 

اندازه 

 عرض

 قطعه )متر(

حداقل مساحت 

 زمین

 ) متر مربع (

جمعیت زیر 

 پوشش

 جمعیت شهر

 نوع مرکز

 611 21 ل درمانگاهمعاد
هزار  31الی  11

 نفر
 5بهداشت درجه 

 41 2111 
هزار  51الی 41

 نفر
 4بهداشت درجه

دارای تنظیم خانواده ومرکز 

 مبارزه با سل
 3بهداشت درجه  هزار نفر 51 2111 41

 2بهداشت درجه  هزرا نفر 75 2511 45 

 1بهداشت درجه  هزار نفر 151 3111 61 تیپ  ب

 1بهداشت درجه  هزار نفر 211 4111 61 تیپ  الف

 بیمارستان تختخوابی 111 11111 111 تختخواب 151قابل توسعه تا 

 بیمارستان تختخوابی 211 15111 111 تختخواب 251قابل توسعه تا 

 بیمارستان تختخوابی 311 25111 131 تختخواب 511قابل توسعه تا 

 بیمارستان تخوابیتخ511 41111 151 تختخواب 751قابل توسعه تا 

 

 ماخذ : استانداردهای وزارت بهداشت و درمان و آموز  پزشکی

های درجه یک دو نوع طرح به صورت گزینه  وزارت بهداشت و درمان برای درمانگاه توضیح:

 الف و ب ارائه نموده است.
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 خدماتی -تجاری -1-6-1-6

 -1دسته اصلی  4به  خدماتی در طرح جامع مصوب شهر اهواز -به طور کلی کاربری های تجاری

-کداربری تجداری   -3سدکونت،   غلبده  بدا  خددماتی -کاربری تجداری  -2خدماتی،  -کاربری تجاری

 مقیدداس هفتگاندده انتفدداعی غیددر خدددمات غلبدده بددا کدداربری خدددماتی -4اداری و  غلبدده بددا خدددماتی

 آموزشی، درمانی، ورزشدی، فرهنگدی، مدذهبی، تفریحدی، تاسیسدات      شامل سکونت پشتوانه)شهر

 هستند که در ادامه ضوابط آن ارائه خواهد شد. (یزاتوتجه

 انتفاعی بده عندوان کداربری خددماتی پشدتوانه      غیر خدمات غلبه با کاربری های خدماتی تبصره: 

 مصدوب شهر مدورد نیداز پد  از تدامین خددمات       مقیاس هفتگانه به منظور تامین خدمات سکونت

تجهیدزات هسدتند و    و تاسیسدات  ریحدی، تف مدذهبی،  فرهنگدی،  ورزشدی،  درمانی، آموزشی، :شامل

 تدقی  خدمات در آن محدوده توسط طرح تفصیلی پیشنهادی انجام خواهد شد.

 اسداس   هدای همجدواری کداربری تجداری بدر     های متناسب و محدودیتضوابط همجواری

 باشد:جدول زیر می

 های کاربری تجاریضوابط همجواری  -28شماره  جدول
 

 محدودیت های همجواری و حرایم همجواری های متناسب وع مرکزن

تجاری مرکز 

 محله

همجواری با مححت مسکونی، فضای سبز 

عمومی، مراکز خدماتی محله و گذرگاه های 

 متری 14-24

رعایت فاصله کافی از مراکز بهداشتی د 

درمانی، محل جمع آوری زباله، توالت عمومی 

 و کارگاه های تولیدی

 ضوابط ویژه بناهای تاریخی و مذهبی رعایت

تجاری مرکز 

 ناحیه

همجواری با مراکز خدماتی ناحیه، ایستگاه های 

تاکسی و  مینی بوس، فضای سبز عمومی، 

 متری 24-16گذرگاه های 

فاصله کافی از کارگاه های تولیدی، مراکز 

 بهداشتی د درمانی و محل جمع آوری زباله

 یخی و مذهبیرعایت ضوابط ویژه بناهای تار

 بازار روز

همجواری با مراکز خدماتی ناحیه، مححت 

مسکونی، فضای سبز عمومی، پارکینگ های 

 عمومی و مراکز تجاری

فاصله کافی با مراکز بهداشتی د درمانی و 

 مراکز آموزشی

حوزه مرکز 

 شهر

همجواری با مراکز خدماتی شهری، ایستگاه 

های تاکسی و مینی بوس و پارکینگ های 

 عمومی

داشتن فاصله کافی از کارگاه های تولیدی، 

 مراکز بهداشتی د درمانی و مراکز آموزشی

 رعایت ضوابط ویژه بناهای تاریخی و مذهبی
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 منفردواحد های تجاری  -الف

  حداقل ابعاد مورد نیاز کاربری تجاری به شرح زیر است:ضواب احداث بناهای تجاری و 

 خدماتی -های تجاریضوابط ساختمانی انواع کاربری -29جدول شماره 

دسته 

 کاربری 

نسبت 

 کاربری ها

حداقل 

اندازه 

 تفکیکی

حداکثر 

تراکم 

 ساختمانی

حداکثر سطح 

اشغال)طبقه 

 اول(

حداکثر 

سطح اشغال 

 سایر طبقات

حداکثر 

تعداد 

 طبقات

 -تجاری

 خدماتی

بدون 

 محدودیت
033 023 03% 03% 0 

-تجاری

 با اتیخدم

 سکونت غلبه

 %20حداکثر 

کاربری 

 -تجاری

 خدماتی

203 033 03% 03% 0 

-تجاری

 با خدماتی

 اداری غلبه

 %03حداکثر 

کاربری 

 -تجاری

 خدماتی

033 023 03% 03% 0 

 

ای ای منطقده خدماتی در مجاورت محورهای مختلط ناحیه -ایجاد کاربری های تجاری تبصره:

 کند.محورها تبعیت می و شهری، از ضوابط استقرار این
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 ابعاد کاربری تجاری -31جدول شماره 
 

 
عمق با احتساب 

 پیلوت)متر(
 مقدار پیلوت )متر(

مساحت الزم 

 )مترمربع(
 ارتفاع )متر(

 5 15 2 7 تجاری در مرکز شهر

 5 15 1.5 6.5 تجاری در مختلط

 5 15 1.5 6.5 تجاری در مرکز محله

 3 15 - 5 پراکندهتجاری 

 3 15 - - تجاری در مسکونی
 

  ،متر می باشد.  11حداقل عرض هر قطعه زمین در حوزه های تجاری 

  باشد.متر می  3در کلیه واحدهای تجاری حداقل عرض 

  متر است.  11حداقل عرض یک قطعه زمین تجاری 

  حدداکثر تدا    درصد اسدت. همچندین   81حداکثر سطح اشغال در کلیه ساختمان های تجاری

 درصد سطح کل قطعه را می توان به عنوان زیرزمین در محدوده همکف بنا کرد. 111میزان 

 متر می باشد. 4ای و ناحیه ای حداقل عم  واحدهای تجاری محله 

      متدر   3مترمفیدد و در طبقدات فوقدانی     5حداقل ارتفاع واحددهای تجداری در طبقده همکدف

متدر الزامدی    5نه سازی)پیلوت با سدایبان( بدا ارتفداع    پیشنهاد  میشود. در هرصورت رعایت بد

 است.

  واحد تجاری می بایست دارای یک سروی  بهداشدتی باشدند کده در محدل مناسدب       11هر

 پیش بینی شده است.

    تجمیع دو یا چند مغازه و یا واحد تجاری به یک مغازه بزرگتر در صورت تطاب  کامدل بدا

 ضوابط بحمانع است.

 درصد سطح قطعه تفکیک در زیر واحد همکف تجاری جهت  71داکثر تا احداث زیر زمین ح

متدر   2.5انبار، سروی  بهداشتی، پناهگاه، موتور خانه و پارکینگ تدا ارتفداع    :استفاده به عنوان

 مجاز می باشد.

     استفاده قسمتی از زیر زمین برای استفاده تجاری به شکل تک واحد ممنوع اسدت مگدر بده

 زیر زمین به عنوان تک واحد و در صورت مجتمع بودن بحمانع است. صورت استفاده از کل
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 .رعایت ضوابط پارکینگ برای کلیه واحد های تجاری الزامی است 

 های تداریخی و فرسدوده ملدزم بده رعایدت ضدوابط       ساختمانهای تجاری واقع در محدوده

سدتفاده از ندوع   سازمان ذیربط در جهت هماهنگی با ارتفداع بناهدا و محوطده هدای تداریخی و ا     

 باشند. مصالح  تعیین شده می

  سانتی متر از کف معبر تا روی سقف است.121حداکثر ارتفاع نورگیر زیر زمین 

   همجواری واحد های تجاری با واحد های مسکونی در یک طبقه مجاز نمی باشد. مگر آنکده

 دارای دسترسی مجزا باشند.

 

 واحد های تجاری متمرکز -ب

  باشد.متر مربع می 751احداث پاساژحداقل تفکیک جهت 

  متر مربدع   15حد نصاب تفکیک واحدهای تجاری در مجموعه تجاری متمرکز نباید کمتر از

 متر در نظر گرفته شود. 3باشد. مشروط بر اینکه حداقل عرض 

  برای محدوده استقرار خواهد بود. مصوبحداکثر طبقات بر اساس تعداد طبقات 

 های کوچکتر از حدنصاب امکان پذیر نمی باشدد امدا تجمیدع دو یدا     ها به واحدتفکیک مغازه

 چند مغازه به واحد های بزرگتر بحمانع خواهد بود.

  متر جهت استفاده انبار، پناهگاه، موتورخانه و پارکینگ مجداز   2.5ارتفاع زیر زمین حداکثر

 می باشد.

     دسترسدی   هر پاساژ داری یک ورودی و یک خروجی و یدک خروجدی اضدطراری اسدت و

 بایست از دو طری  به شبکه گذر های سواره و پیاده برقرار گردد.پاساژ می

   متدر  31متر مربع در صورتی که عرض زمین بیش از 1111در اراضی با مساحت بیش از

باشد در صورت احداث پاساژ الزم است ساختمان معادل نصف عرض پیاده رو از بر گدذرگاه  

 متر کمتر نباشد. 2نماید به نحوی که این عقب نشینی از  مجاور در طبقه همکف عقب نشینی

    متدر   711در صورتی که ارتفاع پاساژ بیش از دو طبقه روی زمین و مسداحت آن بدیش از

مربع باشد احداث پله اضطراری الزامی و در صورتیکه عرض زمین بر خیابدان اصدلی بدیش از    

 ر الزامی می باشد.مت 4متر باشد تعبیه حداقل دو ورودی با عرض حداقل 25

   سدانتی   31متدر  و در حدد    5پیش آمدگی برای پاساژ ممنوع  است مگر در ارتفاع بدیش از

 متر صرفا جهت نصب تابلو، جعبه گل و تزئینات ساختمان
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     ( 2811در احداث پاساژ مسائل ایمنی، مقاومت در برابر خطرات زلزله) رعایدت آیدین نامده

 ولین می بایست در نظر گرفته شود.آتش سوزی و ضوابط عبور و مرور معل

  سانتی متر باال تر از سطح پیاده رو باشد. 15ارتفاع طبقه همکف می بایست 

  باشد.متر در طبقات باالتر می 3متر در طبقه همکف و حداقل  5حداقل ارتفاع مجاز واحد ها 

  واحدد تجداری احدداث یدک واحدد سدروی  بهداشدتی شدامل یدک توالدت و            11به ازای هر

بایست متناسب با تعداد واحدهای تجاری هدر  تشویی الزامی است، و توزیع آن در طبقات میدس

واحد باشدد، احدداث حدداقل یدک      11در صورتی که تعداد واحدهای تجاری کمتر از  طبقه باشد.

 سروی  بهداشتی عمومی الزامی است. 

  بداالی همکدف    متر و در زیرزمین و طبقات 5حداقل عرض راهروها در طبقه همکف حداقل

 گردد. متر تعیین می 3حداقل 

   متددر، در صددورت داشددتن دو  4کدداهش عددرض راهروهددای پاسدداژها در طبقدده همکددف تددا

 باشد.دسترسی مجزا و یا طراحی آن به صورت لوپ و بن باز بحمانع می

 بایسدت از بیسدت درصدد    های پیاده داخل پاساژ در طبقه همکف و باالتر نمیسطح گذرگاه

 ین کمتر باشد.سطح کل زم

  متر فاصله داشته باشد. 31محل پله ها از دورترین واحد تجاری نباید بیشتر از 

      پیش بینی ایمنی از نظر آتش سوزی به نحوی که مورد تایید سدازمان آتدش نشدانی باشدد

 الزامی است.

 .سطح راهروها و پله ها باید از نور و تهویه طبیعی برخوردار باشد 

 ت مشاع بوده و هرگونه دخدل و تصدر  کده امکدان ندوردهی و      فضای نورگیرها به صور

 تهویه هوا را مختل سازد ممنوع است.

 .احداث نیم طبقه در همکف به شرط دسترسی از داخل مغازه مجاز می باشد 

  متر باشد. 2.61احداث نیم طبقه باید به شکلی باشد که حداقل ارتفاع زیر نیم طبقه 

 درصد سطح همکف همدان واحدد تجداری     25ی معادل سطح مجاز نیم طبقه هر واحد تجار

درصد سطح طبقه همکدف بدا پرداخدت عدوارض قدانونی آن       81گردد و افزایش آن تا تعیین می

 باشد.بحمانع می
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  متدر مدی    31عم  کاربری های مختلط واقع در تقاطع های معابر صر  نظر از تعداد پحك

 باشد. 

 ز قبیل نورگیر، راه روها، سرایداری، پارکینگ و .. در کلیه تراکم ها و کاربری ها مشاعات ا

مشمول فرو  تراکم و تغییر کاربری و مازاد ارتفاع نمی گردند لدیکن مشدمول سدایر عدوارض     

 می گردند.
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 اداری وانتظامی -1-6-1-7

  .برای احداث بناها با انتظامی عالی اولویت با ضوابط دستگاه مربوطه است 

 بسدت  هدای بدن  متدر و کوچده   12تر از با عرض پایین ها در محورهاییاستقرار این کاربری

 باشد.ممنوع می

      ای باشدد کده حتدی االمکدان از دو محدور      توصیه می گردد اسدتقرار ایدن مراکدز بده گونده

 دسترسی داشته باشند.

 هدای همجدواری کداربری انتظدامی براسداس      های متناسب و محددودیت ضوابط همجواری

 باشد:جدول زیر می

 های کاربری انتظامیضوابط همجواری  -31شماره  جدول
 

 های همجواری و حرایممحدودیت های متناسبهمجواری کاربری

 انتظامی

همجواری با مراکز ناحیه، 

مراکز تجاری، مراکز حمل و 

 نقل و مراکز اداری

همجواری با مراکز بهداشتی د درمانی، مراکز آموزشی، 

ی، انبارهای سوخت، محل های جمع مراکز رفاهی د تربیت

 آوری زباله، میدان احشام
 

 تفکیک: -

  متر  511تفکیک اراضی برای مصار  اداری اعم از خصوصی و انتظامی بر اساس حداقل

 3بده   1متر مجاز است. و رعایت نسدبت  1111مربع مجاز می باشد و برای اداری دولتی حداقل 

در این زمینده توصدیه میشدود کده مراکدز اداری بده        باشد.در ابعاد قطعات تفکیکی ضروری می

صورت مجتمع و در کندار هدم ایجداد شدوند تدا از فضدای بداز بیشدتر و دسترسدی سداده تدر            

 برخوردار گردند.

  متر است.12حداقل عرض یک قطعه زمین اداری 

  گردد و افزایش آن با اخذ درصد تعیین می 71میزان تراکم پایه مصوب این کاربری معادل

 باشد.درصد سطح پحك بحمانع می 151رض قانونی مربوطه حداکثر تا عوا

های دارای کاربری مختلط، افزایش تدراکم  در صورت احداث مراکز اداری در خیابان :1 تبصره

مدحك عمدل طدرح جدامع و بدا اخدذ        مصوبمحك عمل این کاربری مطاب  بافت همجوار و ضوابط 

 د.باشعوارض قانونی مربوطه بحمانع می
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    درصدد مسداحت قطعده     51در کاربری اداری و انتظامی سطح اشغال به صدورت حدداکثر

 خواهد بود. 

      استفاده از پیلوت برای احداث تاسیسات و انبار و همچندین پارکیندگ وسدایط نقلیده اداری

 منطب  بر ضوابط حوزه مسکونی، بحمانع است.

    بده گدذر دسترسدی جهدت     متدر بدر مشدر      5در احداث ساختمان، عقب نشینی بده میدزان

 پارکینگ وسایط نقلیه الزامی است. مساحت این قطعه جزء فضای باز محسوب می گردد.

  متر تجاوز ننماید بحمانع است. 81احداث خانه سرایدار مشروط بر آنکه از 

         احداث زیرزمین به منظور استفاده پارکیندگ و انبدار در حدد زیربندای همکدف مجداز و بدا

 مانع است.رعایت اصول فنی بح

           اراضی اداری که بصورت مجتمدع طراحدی مدی گردندد، طدرح مجموعده آن بایدد بده تاییدد

 برسد. 5کمیسیون ماده

درصورت در خواست تراکم مازاد بر طرح جهت احدداث ایدن دسدته از کداربری هدا،       :2تبصره

ی درصورت اینکه تعداد طبقات در خواستی حد اکثر یدک طبقده بیشدتر از بافدت مسدکونی پیرامدون      

 .نباشد مجاز و بح مانع می باشد

در صورتی که طب  ضوابط تراکمی، تعداد طبقات بافت مسکونی پیرامونی این دسدته   :3تبصره

ضوابط طرح از جمله تدامین پارکیندگ    از کاربری ها )اداری( بیشتر باشد، در صورت رعایت سایر

 کونی پیرامونی خواهد بود.و...، محك ضوابط تراکمی محدوده مس

           نقشه های اجرایی سداختمانهای اداری و انتظدامی بایدد بندا بدر طبیعدت عملکدرد آن اداره

صحح تهیه و پ  از بررسی و تصویب در مراجع  توسط مهندسین مشاور و یا سازمانهای ذی

 ربط برای آنها تقاضای صدور پروانه ساختمانی شود. فنی ذی

 ،طراحدی هدای خدا  بدرای معلدولین،       اعمال ضوابط ساختمانی در رابطه با مسائل اقلیمی

مسائل خاك شناسی و تکنونیک و نیز طراحی و احداث بنا با توجه بده خطدرات احتمدالی زلزلده     

 الزامی است.
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 فضای سبز -1-6-1-8

 المقدور بایدد در مراکدز شدهری، اعدم از مراکدز محدحت،       کاربری فضای سبز عمومی حتی

 مراکز ناحیه و شهر مکانیابی شوند.

 باید متناسب بدا موقعیدت کدارکردی خدود برحسدب محلده و ناحیده         عمومی فضاهای سبز

 یابی شوند.مکان

 شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشدد،  های شهری بهتر است از چهارسو به هریک از پارك

تا بدین طری  هم امکان جذب جمعیت بیشتر فراهم گردد و هم امکان نظارت اجتمداعی و امنیدت   

های زیبایی پدارك بدرای   از جلوه "برداری دیداریبهره "امکانپارك افزایش یابد. درعین حال 

 رهگذران از چهارسو فراهم باشد.

   متناسب بدا بررسدی مطلوبیدت زمدین از نظدر      بهتر است جانمایی و فضاهای سبز عمومی

چدرا کده غفلدت از ایدن موضدوع، سدبب افدزایش         ،خاك و آب و تاسیسات زیرزمین قدرار گیدرد  

  های فضای سبز خواهد شد.به اهدا  توسعه برنامه ها و مانع از نیلهزینه

      فضای سبز حفاظتی به منظور انفصال اراضی صنعتی از بافدت مسدکونی مجداور در نظدر

 گرفته شده است. 

 های همجواری کاربری فضای سدبز براسداس   های متناسب و محدودیتضوابط همجواری

 باشد:جدول زیر می
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 های کاربری فضای سبزضوابط همجواری -32شماره  جدول
 

 محدودیت های همجواری و حرایم همجواری های متناسب نوع مرکز

پارك 

 کودك

همجواری با کودکستان، دبستان، زمین 

بازی، پارك محله، مراکز فرهنگی و مراکز 

 مسکونی

همجواری با مراکز اداری د دولتی، کارگاه های 

ظامی، محل های صنعتی، تأسیسات نظامی د انت

جمع آوری زباله، مراکز آتش نشانی و فروشگاه 

 مواد نفتی

 پارك محله
حتی المقدور قرارگیری در جوار کانون های 

 آموزشی و فرهنگی

احداث خیابان داخلی در محوطه پارك تنها در 

نقاط اضطراری و برخورداری خیابان های طرح 

 ریزی شده از خطوط ترافیکی کم

پارك 

 ناحیه

المقدور همجواری با کانون های  حتی

 آموزشی و فرهنگی

احداث خیابان داخلی در محوطه پارك تنها در 

نقاط اضطراری و برخورداری خیابان های طرح 

 ریزی شده از خطوط ترافیکی کم

 پارك شهر
حتی المقدور همجوار با کانون های 

 آموزشی و فرهنگی

احداث خیابان داخلی در محوطه پارك، تنها در 

قاط اضطراری و برخورداری خیابان های طرح ن

 ریزی شده از خطوط ترافیکی کم
 

 تفکیک: -

 تفکیک اراضی مربوط به پارکها و فضای سبز و تفریحی موجود مجاز نمی باشد. 

     حداقل مساحت زمین برای احداث پارك و فضای سبز و تفرجگاه مربوط بده آن بده شدرح

 زیر است:

 حداقل مساحت تفکیک کاربری فضای سبز -33شماره  جدول
 

 حداقل تفکیک اراضی نوع مرکز

 مترمربع 651 پارك کودك

 مترمربع 1111 پارك محله

 مترمربع 4111 پارك ناحیه

 هکتار 6-8حداقل  پارك شهر
 

  درصد از سطح کل زمینهدای پدارك و فضدای سدبز تجهیدز شدده را میتدوان بده          5حداکثر

های مرتبط و فضداهای فرهنگدی اختصدا  داد. بددیهی     یده به منظور استفادهفضاهای سرپوش
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باشد. ضوابط ساخت در است این مستحدثات غیر قابل تفکیک بوده و صرفا در خدمت پارك می

 فضای سبز به شرح جدول زیر است:

  متر مربع و بیشتر  2511های بهداشتی در پارکها و فضای سبز با وسعت  احداث سروی

 است. الزامی

 ،رفوژها و حرایم از ضوابط مذکور مستثنی هستند. فضا های سبز خطی 

 ضوابط ساخت و ساز در پارک ها -34جدول شماره 
 

 سطح کل زیربنا نوع مرکز

 پارك کودك
 % 5تراکم ساختمانی: حداکثر 

 طبقه 2تعداد طبقات: حداکثر 

 پارك محله
 % 5تراکم ساختمانی: حداکثر 

 طبقه 2تعداد طبقات: حداکثر 

 پارك ناحیه

 % 5سطح اشغال: حداکثر 

 %11تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 2حداکثر طبقات: 

 پارك شهر

 % 5سطح اشغال: حداکثر 

 %11تراکم ساختمانی:حداکثر

 طبقه 2حداکثر طبقات: 
 

 ورزشی -1-6-1-9

 وطه است. برای احداث بناها با کاربری ورزشی اولویت با ضوابط دستگاه مرب 

 .استقرار کاربری ورزشی در معابر بن بست ممنوع می باشد 

 متدر   12ای و شهری در معدابر بدا عدرض کمتدر از     استقرار کاربری ورزشی مقیاس ناحیه

 باشد.ممنوع می

 های مختلف بهره بردار همچون کارخانجدات، ادارات،  احداث مراکز ورزشی توسط دستگاه

رات سازمان تربیت بدنی اسدتان بدوده و مشخصدات طدرح آنهدا      دانشگاهها و امثال آن تابع مقر

 پیش از صدور مجوزهای قانونی می بایست به تایید سازمان تربیت بدنی استان برسد.

 های همجواری کاربری تجاری براساس جدول های متناسب و محدودیتضوابط همجواری

 باشد:زیر می



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

97   

 

 های کاربری ورزشیمجواریضوابط ه -35شماره  جدول
 

 محدودیت های همجواری و حرایم همجواری های متناسب نوع مرکز

 زمین بازی
همجواری با کودکستان، دبستان، پارك 

 کودك، پارك محله،

همجواری با تأسیسات صنعتی، تأسیسات 

نظامی د انتظامی، محل های جمع آوری زباله، 

فروشگاه مواد سوختی، پارکینگ و گذرگاه 

 ای اصلیه

مرکز ورزشی 

 محله

همجواری با پارك ها و فضاهای سبز، 

 مححت مسکونی، تأسیسات آموزشی

همجواری با تأسیسات صنعتی، محل های 

جمع آوری زباله، تأسیسات بهداشتی د 

 درمانی

مرکز ورزشی 

 ناحیه

همجواری با تأسیسات آموزشی، پارك 

های محلی و ناحیه ای و محله های 

 مسکونی

ی با تأسیسات بهداشتی د درمانی، همجوار

تأسیسات صنعتی، محل های جمع آوری 

 زباله
 

 تفکیک: -

      هدای ورزشدی در رده هدای    رعایت ضوابط و مقدررات سدازمان تربیدت بددنی و سدازمان

 مختلف ورزشی، جهت احداث فضاهای ورزشی الزامی است.

 :حداقل مساحت زمین برای احداث کاربری ورزشی به شرح زیر است 

 حداقل مساحت تفکیک کاربری ورزشی -36شماره  ولجد
 

 حداقل تفکیک اراضی نوع مرکز

 مترمربع 151 زمین بازی

 مترمربع 511 مرکز ورزشی محله

 مترمربع 1111 مرکز ورزشی ناحیه

 های ورزشی باید ضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی در مورد احداث واحدها و مجتمع

 رعایت شود.
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 :مقررات ساخت این کاربری به شرح جدول زیر است 

 اراضی ورزشیضوابط ساخت و ساز در  -37جدول شماره 
 

 سطح کل زیربنا نوع مرکز

  % 5تراکم ساختمانی: حداکثر  زمین بازی

 مرکز ورزشی محله

 تراکم ساختمانی: 

 %  81ورز  داخل سالن: حداکثر 

 % 11میدانی: حداکثر  ورز 

 با توجه به فضای الزم برای تماشاچی و نوع ورز  تعیین می شود. مرکز ورزشی ناحیه
 

  شدوند و مجمدوع سدطح    های میدانی جزء فضدای بداز محسدوب مدی    کلیه تاسیسات ورز

 درصد سطح کل زمین بیشتر باشد. 61فضاهای میدانی )فقط در همکف( نباید از 

  همکف اعدم از فضداهای سرپوشدیده و غیدره در تاسیسدات میددانی       سطح زیربنا در طبقه

 درصد سطح کل زمین تجاوز نماید. 25شامل فضای اداری و بهداشتی و تاسیسات نباید از 

  درصدد بده فضدای     11درصد سطح زمین باید به فضای بداز و سدبز و حدداکثر     21حداقل

 پارکینگ اختصا  یابد.

 سازی، سونا، تنی  روی میز، بولینگ و کشتی، بدن هایهای سرپوشیده اعم از سالنسالن

درصدد در   25درصد فضای خدود را در همکدف،    71توانند حداکثر ها می... و همچنین زورخانه

درصد در طبقه دوم به فضای ورزشی تخصیص دهند. مازاد بر تراکم فوق باید  11طبقه اول و 

 مطاب  ضوابط و مقررات مربوطه بررسی و اقدام گردد.

   ،احداث مراکز ورزشی توسط دستگاههای مختلف بهره بردار همچون کارخانجدات، ادارات

دانشگاهها و امثال آن تابع مقررات تربیت بدنی اسدتان بدوده و مشخصدات طدرح آنهدا پدیش از       

صدور مجوزهای قانونی می بایست به تایید سازمان تربیت بدنی استان و یا دسدتگاههای فندی   

 وابسته برسد.

 فرهنگی  -1-6-1-11

  .برای احداث بناها با کاربری فرهنگی اولویت با ضوابط دستگاه مربوطه است 

    استقرار کانونهای پرور  فکری کودکان و نوجوانان، قرائت خانه و کتابخانه هدای محلدی

 متر ممنوع می باشد. 11در محور های زیر 
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 روندد،  ه آنجا میو آمد و پرت که مردم کمتر برفت های آرام، کماستقرار کتابخانه در مکان

 نامناسب است. یا برای دسترسی به آنها باید از وسائط حمل و نقل شخصی استفاده کنند،

 .کتابخانه باید در جایی ساخته شود که کامحً در دید عموم قرار داشته باشد 

 .کاربری های فرهنگی توصیه می گردد که در مراکز مححت و نواحی  استقرار یابند 

 هدای همجدواری کداربری فرهنگدی براسداس      ای متناسب و محددودیت هضوابط همجواری

 باشد:جدول زیر می

 های فرهنگیهای کاربریضوابط همجواری -38شماره  جدول
 

 محدودیت های همجواری و حرایم همجواری های متناسب نوع مرکز

کتابخانه مرکز 

 ناحیه

مراکز همجواری با پارك ها و فضاهای سبز، 

ناحیه، مراکز آموزشی و ورزشی، کمپینگ، 

 اماکن تاریخی

همجواری با انبارهای سوخت، کشتارگاه، 

محل های جمع آوری زباله، مرکز آتش 

 نشانی

 خانه فرهنگ

همجواری با پارك ها و فضاهای سبز، مراکز 

ناحیه، مراکز آموزشی و ورزشی، کمپینگ، 

 اماکن تاریخی

واحی صنعتی، همجواری با مراکز محله، ن

مراکز درمانی، انبارهای سوخت، کشتارگاه، 

محل های جمع آوری زباله، مرکز آتش 

 نشانی
 

 تفکیک: -

 هدای فرهنگدی کده توسدط وزارت فرهندگ و ارشداد       رعایت کلیه ضوابط و مقررات کاربری

 اسحمی تدوین گردیده الزامی است.

 بط وزارت فرهنگ و ارشداد  حداقل مساحت زمین برای احداث مراکز فرهنگی براساس ضوا

 اسحمی خواهد بود.

 باشد:حداقل مساحت زمین برای اراضی فرهنگی به شرح جدول زیر می 

 ضوابط حدنصاب مساحت در اراضی فرهنگی -39جدول شماره 
 

 حداقل مساحت تفکیک مقیاس عملکردی

 مترمربع 511 مقیاس محله

 مترمربع 1111 مقیاس ناحیه

 مترمربع 3111 مقیاس شهر
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          مقررات سداختمانی در ایدن اراضدی مطداب  معیارهدا و ضدوابط وزارت فرهندگ و ارشداد

 خواهد بود. ، صنایع دستی و گردشگریاسحمی و سازمان میراث فرهنگی

  ضوابط ساخت و ساز و تراکم ساختمانی در اراضی فرهنگی بسته به مورد طرح با رعایت

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسحمی خواهد بود.استانداردها و ضوابط 

  درصد تعیدین شدده اسدت لدیکن بدا توجده بده ماهیدت          121حداکثر میزان تراکم ساختمانی

 181عمومی کاربری مورد نظر، فرو  تراکم مازاد جهت احداث فضداهای فرهنگدی حدداکثر تدا     

 باشد.درصد بحمانع می

 اخت و ساز در کاربری فرهنگیضوابط س -41جدول شماره 
 

 حداکثر تراکم ساختمانی حداکثر سطح اشغال مقیاس عملکردی

 درصد 121 درصد 65 مقیاس محله

 درصد 121 درصد 51 مقیاس ناحیه

 درصد 211 درصد 41 مقیاس شهر
 

 ضوابط ساخت و ساز در کاربری فرهنگی -41جدول شماره 
 

 کل زیربناسطح  نوع مرکز

 کتابخانه مرکز ناحیه

 % 71سطح اشغال: حداکثر 

 %111تراکم ساختمانی:حداکثر

 متر( 8طبقه)2حداکثر طبقات:

 خانه فرهنگ

 % 31سطح اشغال: حداکثر 

 % 71تراکم ساختمانی:حداکثر

 متر( 8طبقه)2حداکثر طبقات:

  گدذر دسترسدی   متر از بدر مشدر  بده     5در احداث ساختمان عقب نشینی به میزان حداقل

 جهت توقف وسایط نقلیه الزامی است. مساحت این قطعه جزء فضای باز محسوب میگردد.

 511متر برای کاربریهایی کده مسداحت قطعده آن کمتدر از      5عقب نشینی به میزان  :1تبصره 

 متر مربع است، الزامی نیست.

   یدن دسدته از   در صورتی که طب  ضوابط تراکمی، تعداد طبقات بافت مسدکونی پیرامدونی ا

کاربری ها بیشتر باشد، در صورت رعایت سدایر ضدوابط طدرح از جملده تدامین پارکیندگ و...،       

 محك ضوابط تراکمی محدوده مسکونی پیرامونی خواهد بود .
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 مذهبی -1-6-1-11

 1111ای حددود  مترمربدع و مسداجد ناحیده    511ای حددود  حد نصاب تفکیک مساجد محله 

 گردد.مترمربع تعیین می

 ضوابط حدنصاب مساحت در اراضی مذهبی -42جدول شماره 
 

 حداقل تفکیک اراضی نوع مرکز

 مترمربع 511 مذهبی مرکز محله

 مترمربع 1111 مذهبی مرکز ناحیه

 هکتار 3 مذهبی مرکز شهر )مصح(
 

 چنانچه مساجد زیر حد نصاب موجود در بافت قدیمی در گذشته به صورت پر احداث شده 

 باشند، تجدید بنا و نوسازی آنها به صورت پر و با رعایت دیگر ضوابط مربوطه بحمانع است.

  در خصو  مکانیابی، طراحدی و   17/15/87رعایت ضوابط مصوب شورای عالی مصوب

 معماری مساجد الزامی است.

  شدود، بندابراین هدر دو مسدجد بایدد      متر تعیین مدی  511حداقل شعاع عملکردی هر مسجد

 متر با هم فاصله داشته باشند.511ل حداق

  باشد.درصد قطعه زمین می 151حداکثر درصد زیربنا در کل طبقات 

  درصد قطعه زمین خواهد بود. 61حداکثر درصد زیربنا در طبقه همکف 

   مترمربدع( بده واحددهای تجداری      151درصد از مساحت عرصه )حداکثر تدا   11اختصا

گلفروشی و صندوق قرض الحسنه و کحس های آموز  فرو  کتاب و نوار کاست و ویدئو و 

هنرهای اسحمی با دسترسی مستقیم واحدها به گذرگاه های سواره بحمانع است. اما بدا توجده   

به اینکه این واحدهای تجاری با هد  خودگردانی و ایجاد منبع درآمدی برای مسداجد سیاسدت   

 باشد.اثی به صورت مجزا ممنوع میگزاری گردیده لذا تفکیک و افراز واحدهای تجاری احد

 های تجاری تبعیت میهای تجاری در واحد مذهبی از ضوابط کاربریایجاد سایر کاربری-

 کند.

 .در طراحی اماکن مذهبی می توان از حیاط مرکزی بدون رعایت پیش آمدگی استفاده نمود 
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 سکونی با تدراکم  های مذهبی و فرهنگی در کاربری ماحداث اماکن مذهبی عحوه بر کاربری

بحمانع بوده و در این صورت عدرض گدذرگاه    5متوسط و زیاد پ  از تصویب کمیسیون ماده 

 متر کمتر باشد. 12بایست از مجاور نمی

  متر از بدر مشدر  بده گدذر دسترسدی       5در احداث ساختمان عقب نشینی به میزان حداقل

 ضای باز محسوب میگردد.جهت توقف وسایط نقلیه الزامی است. مساحت این قطعه جزء ف

متدر   511متر برای کاربریهایی که مساحت قطعده آن کمتدر از    5عقب نشینی به میزان  تبصره :

 مربع است،الزامی نیست.

  بست ممنوع می باشد.متر و بن 11استقرار کاربری های مذهبی در محورهای زیر 

 براساس جدول  های همجواری کاربری مذهبیهای متناسب و محدودیتضوابط همجواری

 باشد:زیر می
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 های کاربری مذهبیضوابط همجواری  -43 شماره جدول
 

 محدودیت های همجواری و حرایم همجواری های متناسب نوع مرکز

مذهبی مرکز 

 محله

همجواری با مرکز تجاری محله، پارکینگ 

های عمومی، مراکز اداری، ترمینال های 

ربری، مححت مسکونی تراکم باربری و مساف

 زیاد

همجواری با مراکز بهداشتی د درمانی، 

مهدکودك، کودکستان، دبستان، شیرخوارگاه، 

 پارك کودك، زمین بازی کودکان 

مذهبی مرکز 

 ناحیه

همجواری با تجاری مرکز ناحیه، مراکز 

اداری د دولتی، پارکینگ های عمومی، مناط  

 مسکونی تراکم زیاد

راکز بهداشتی د درمانی، همجواری با م

مهدکودك، دبستان، شیرخوارگاه، مرکز آتش 

 نشانی، سالن های نمایش  و مراکز تفریحی

مذهبی مرکز 

 شهر )مصح(

همجواری با مرکز تجاری شهر، مراکز اداری 

د دولتی، ترمینال های باربری د مسافربری و 

 مناط  مسکونی تراکم زیاد 

مانی، سالن همجواری با مراکز بهداشتی د در

های نمایش، مراکز توزیع، انبارهای سوخت، 

 مراکز آتش نشانی، پمپ بنزین، کشتارگاه
 

 گردشگری -تفریحی  -1-6-1-12

 گردشگری اولویت با ضوابط دستگاه مربوطه است.  -برای احداث بناها با کاربری تفریحی 

 غیرمجاز متر و بن بست ممنوع و  16هایی با عرض کمتر از استقرار این کاربری در محور

 باشد.می

 های گردشگری در مجاورت کاربری های فضای سبز و فرهنگدی توصدیه   استقرار کاربری

 می گردد.

 های شهر توصیه می گردد.استقرار این کاربری در ورودی 
 

 تفکیک: -

   رعایت کلیه ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری الزامدی

 است.

 گردد لیکن جهت احداث درصد سطح کل عرصه تعیین می 61کاربری  سطح اشغال کلی این

 مراکز پذیرایی و اقامتی مطاب  جدول زیر محك عمل است:
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 ضوابط حدنصاب مساحت در اراضی پذیرایی -44جدول شماره 
 
 

 حداقل مساحت زمین مورد نیاز مترمربع عملکرد

 511 گردشگری -پذیرایی 

 411 یک ستاره هتل

 611 هتل دو ستاره

 1111 هتل سه ستاره

 2111 هتل چهار ستاره

 2511 هتل پنج ستاره

 311 هتل آپارتمان یک ستاره

 611 هتل آپارتمان دو ستاره

 1211 هتل آپارتمان سه ستاره

 211 مهمانپذیر یک ستاره

 211 مهمانپذیر دو ستاره

 251 مهمانپذیر سه ستاره
 

 های گردشگری و پذیرایی همچون سفره خانه های سنتی، هتل، متل  داث فعالیتضوابط اح

و مهمانپذیر و .... می بایست مطاب  ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و با اسدتعحم  

 از این سازمان صورت گیرد. 

  متر از بدر مشدر  بده گدذر دسترسدی جهدت        5در احداث ساختمان عقب نشینی به میزان

 یط نقلیه الزامی است. مساحت این قطعه جزء فضای باز محسوب خواهد شد.توقف وسا

       در مورد مجتمع های تفریحی در مقیاس بیش از سه سدتاره بدر اسداس طدرح مصدوب در

سازمان ایرانگردی و جهانگردی و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج )از نظر تامین دسترسیها، 

نایی، تامین فضای باز مناسب ورودی( قابل اقددام  رعایت نمای مناسب و تامین تاسیسات زیر ب

 .خواهد بود

  احداث واحدهای فرو  اشیاء لوک ، پوشاك، صنایع دستی، اشیاء یادگاری و سوغاتی در

 طبقه همکف هتلها حداکثر به میزان ده درصد سطح طبقه همکف مجاز میباشد.

 متدر باشدد    21حدداقل   ها میبایست حداقل به دو شبکه گذرگاه که عدرض یکدی از آنهدا   هتل

 16هتل آپارتمان، مسافرخانه و مهمانپدذیر حدداقل    عرض معبر مجاور دسترسی داشته باشد و

 متر باشد.
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         به منظور تامین حفاظت و ایمندی از خطدرات آتدش سدوزی و جلدوگیری از سدرایت آن بده

ر یا شبکه ساختمانهای مجاور کلیه اضحع بناهای توریستی )هتل و مهمانسرا( از پحکهای مجاو

متر فاصله میبایسدت رعایدت گدردد     5/2گذرگاههای مجاور میبایست از طبقه اول به باال حداقل 

 درصد پیشامدگی بنا خواهد بود(. 51متر با عم   2ها این عقب نشینی )در مورد مسافرخانه

        از نظر حفاظت و ایمنی بیشتر، دوری از سدر و صددای ناشدی از ترافیدک و سدایر عوامدل

هری درب ورودی اصلی بنا )هتل و مهمانسرا( میبایست حداقل دو متر از حریم شدبکه  مزاحم ش

 ارتباطی فاصله داشته باشد .

 .تامین فضای پارکینگ از سطح فضای باز غیر مجاز میباشد 

     ضوابط و مقررات تفکیک و چگونگی احداث بنا مطاب  ضوابط سدازمان میدراث فرهنگدی و

 گردشگری می باشد.
 

 مل و نقل و انبارهاکارگاهی و ح -1-6-1-13

 :تفکیک -

  احداث و توسعه پایانه های اصلی همچون مسافربری بین شهری، راه آهن و فرودگاه تابع

 است.  معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازیضوابط و مقررات 

  مترمربع خواهد بود مشروط بر آنکه یک  1111حداقل مساحت تفکیک برای عملکرد انبارها

متر باشد. در تفکیک اراضی فوق باید ضوابط مربوط به معابر رعایت گدردد و   16بر آن حداقل 

 هر یک از واحد های مربوطه نیز از دسترسی کافی ومناسب به شبکه ارتباطی برخوردار باشند.

   درصد سطح کل زمین خواهد بود. 25حداقل فضای باز کاربری های حمل و نقل 

 ت.تامین پارکینگ در فضای باز بحمانع اس 

  درصدد مدی تدوان بدرای احدداث تاسیسدات مشدترك نظیدر سدروی            11از کل فضای باز

 بهداشتی، حمام، نماز خانه و اتاقک نگهبانی استفاده نمود.

  درصد فضای باز اختصا  به فضای مشجر و گل و چمن کاری دارد. 15حداقل 

 ددحداکثر ارتفاع این فعالیت ها از طر  سازمانهای صنفی ذیربط تعیین میگر. 

  محددوده   هدا در منطقده مسدکونی و   استقرارمراکز پایانه ای و انبار و سیلو ها و سدردخانه

 مرکزی شهر ممنوع می باشد.
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 هدای  زیدرا رفدت و آمدد ماشدین     ،ها نباید در مجاورت مناط  مسکونی قدرار گیرندد  ترمینال

ونی بدرای سداکنان منداط  مسدک     سنگین، ترافیک، آلودگی و سروصدای زیاد موجدب مزاحمدت  

 شود.اطرا  می

    متدر ممندوع مدی     16استقرار سیلو و سردخانه در مجاورت محورهایی با عرض کمتدر از

 باشد.

 

 صنعتی –کارگاهی  -1-6-1-14

 .کسب مجوز احداث و بهره برداری از سازمان حفاظت محیط زیست الزامی است 

   متدر  و بدن بسدت ممندوع مدی      12استقرار این کاربری ها بر محورهایی با عرض کمتدر از 

 باشد.

 سازی، صدافکاری و نقاشدی   های در و پنجرههای مزاحم شهری نظیر کارگاهتمامی کارگاه

فروشدی و  گدری، مصدالح  هدای نجداری، کابیندت سدازی، تراشدکاری و ریختده      اتومبیل، کارگداه 

فروشی و سایر مشاغل مشابه تنها مجاز به استقرار در سطحی که بصورت متمرکدز پدیش   آهن

 د شد. بینی شده است خواهن

 ها در منطقه مسکونی ممنوع می باشد.استقرار این کاربری 

          توصیه می گردد که این کاربری هدا بده صدورت مجموعده هدای درونگدرا احدداث و بهدره

  برداری گردند.

 ،تعویض  پنچرگیری، توصیه می گردد که  فعالیت هایی همچون تعمیرگاههای مجاز اتومبیل

ی نیازمندد فضدا در صدورت قراگیدری در بدر محورهدای       روغن و اینگونه فعالیت هدای کارگداه  

 خدمات شهری نسبت به بر محور عقب نشینی داشته باشند.

       توصیه می گردد برای مجموعه ای از اینگونه فعالیت ها بدا عقدب نشدینی فضدای باراندداز

 مشترکی ایجاد گردد.

  :استفاده های مجاز در حوزه استفاده از زمین صنعتی 

 پارک صنعتی(:  ) و انباری بکحوزه صنعتی س -

ک و غیدر مدزاحم احدداث کلیده تاسیسدات تولیددی و       بدر اراضی مشخص شده جهت صنایع س

بنددی و توزیدع دفداتر اداری و     هشعب فرو  عمده و قسمتهای بست ،انبار :انندتاسیسات وابسته م
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هتل  کور وحوزه مسکونی مربوط به صنایع مذنین خدمات تعمیراتی ماشین آالت و توقفگاه و همچ

 داری مجاز است.

 صنایع مزاحم: -

 و غیر مزاحم مجاز نیست . بک احداث تاسیسات زیر در حوزه صنعتی س 

 تولید آمونیاك یا کلراین  -الف 

 تولید اسفالت  -ب 

 اسلحه سازی  -پ 

 تولید سیمان و گچ و غیره  -ت 

 کوره های ذغال . ذغال سنگ یا گازوئیل و مازوت سوز  -ج 

 و امثال آنزباله  ه های سوختکور -چ 

 فت و مشتقات آننتولید یا تصفیه  -ح  

 ی نده یا سمعفونی کنتولید مواد ضد  -خ 

 ال آن ثتقطیر و عصاره کشی استخوان . دغال با چوب و ام -د 

 گداختن یا عمل آوردن چربیها  -ز

 بو میباشد که فاقد  یغیر از انواع فتتولید گورهای مخ -ر 

 متر مکعب  251حجم بیشتر از با نبار کردن گازها ولید و ات -ز

 تولید چسب و ژالتین  -ژ

 یتریک . سولفوریک و امثال آن نتولید اسید های خطرناك مانند کلرئیدریک .  -س

 اس ت  تولید و تصفیه پ

 انبار و عمل آوردن پوست و دباغی  - 

 تولید الستیک از مواد خام  -ض

  کشتارگاه -ط

 ع قلدن مانند آهن و م  روی و عم سنگ تصفیه - ظ

 تصفیه شکر  -ع 

 تولید قیر و قیر گونی با انواع عای  مشابه -  

 هزار لیتر  25ت روی سطح زمین با حجم بیشتر از نفمخازن بنزین یا  -  



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

118   

 

 شدید، گرمای و سمی و خطراك گازهای بو وکه دارای مزا حمت یدیگرتاسیسات هرنوع ما  -ق 

 ت انفجار باشد . قابلی و لرز  و صدای زیاد

فگاه وسائط قاستفاده های مجاز در حوزه استفاده از اراضی حمل و نقل و انبارداری و تو -

 باربری 

. تاسیسدات  ،در اراضی مشخص شدده جهدت ایدن حدوزه احدداث انبدار       استفاده های اصلی: -ا

بار ( توقفگاه کدامیون  . میادین ) مانند میدان تره ،مربوط به عمده فروشی و توزیع کاال های مختلف

 .اشدبو تریلر و ماشین آالت دیگر و ادارات مربوطه مجاز می

 دیگر استفاده های مجاز در حوزه استفاده از زمینهای حمل و نقل و انبارداری و توقفگاه: 

 . آسایشگاه و خوابگاه . ،هتل و مسافرخانه -الف 

آن از ده درصدد سدطح کدل     تجاری خرده فروشی در طبقه همکف مشروط براینکده سدطح   -ب 

 باشد . نمتر مربع  51و بیشتر از  25پحك تجاوز نکند و کمتر از 

  ی درمانگاه برای معالجات سرپائی و اورژانس -پ

اسدتفاده هدای مجداز در ایدن مدورد       استفاده های مجاز در حوزه ترمینالهاای مساافربری:   -

 ،هتدل و پمدپ بندزین   ف سدروی   ، سدل دمسدج  ،عبارتند از: پارکینگ و خرده فروشی در حد احتیاج

  .تعمیرگاه ونبار ا ،کاروا 

 تفریحی  و باز فضای اراضی از استفاده حوزه در مجاز های استفاده کلیه -ث

 ،بدرق  ،رسدانی  آب تجهیدزات  نظیر میشود احداث عمومی بخش بوسیله که شهری تجهیزات - ج

  .نهای اجرائی نظیر کحنتریسازما همچنین و فاضحب

فگاه وسائط قاده های مجاز در حوزه استفاده از اراضی حمل و نقل و انبارداری و تواستف -

 باربری 

تاسیسدات   ،در اراضی مشدخص شدده جهدت ایدن حدوزه احدداث انبدار        استفاده های اصلی: -ا

میادین ) مانند میدان تره بار ( توقفگداه کدامیون    ،مربوط به عمده فروشی و توزیع کاال های مختلف

 .اشدبماشین آالت دیگر و ادارات مربوطه مجاز می و تریلر و

 دیگر استفاده های مجاز در حوزه استفاده از زمینهای حمل و نقل و انبارداری و توقفگاه : 

 آسایشگاه و خوابگاه .  ،هتل و مسافرخانه -الف 

تجاری خرده فروشی در طبقه همکف مشروط براینکده سدطح آن از ده درصدد سدطح کدل       -ب 

 باشد. نمتر مربع  51و بیشتر از  25وز نکند و کمتر از پحك تجا
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  ی درمانگاه برای معالجات سرپائی و اورژانس -پ

 جاز در حوزه ترمینالهای مسافربریاستفاده های م -

، دمسدج  ،استفاده های مجاز در این مورد عبارتند از: پارکینگ و خرده فروشدی در حدد احتیداج   

  .تعمیرگاه ،نباروا . اکار ،هتل و پمپ بنزینف سروی  سل

 استفاده های مجاز در حوزه استفاده از اراضی فضای باز و تفریحی:  -

مشخص شده جهت ایدن  ضی در ارا حوزه استفاده از اراضی فضای باز و تفریحی عمومی: -ا

حوزه احداث باغات ملی و پارك شهری و زمینهای بازی کودکان و زمین های ورزشدی و اسدتخر   

 در فضای آزاد مجاز میباشد.تفریحات حل م ،شنای روباز

ده هکتاری و حد اکثر سه درصد سطح کل و حداکثر شش هدزار متدر    از پحکهای تا ربع. متر م 

و بیشتر این حوزه را فقط جهت احداث سداختمان تاسیسدات فرهنگدی    کتاری ده هحکهای مربع از پ

برای کودکان مانند مهد کودك و مرکز  و تاسیسات رفاهیتاتر  نمایشگاه و ،مانند کتابخانه و موزه

مسیل ها و  25111/1حوه استفاده از زمین ندهد . در نقشه های   پرور  فکری کودکان اختصا

جزو فضاهای باز منظور شده است. ایدن مسدیلها و   نیز باران آب تخلیه  یمجاری طبیعی و مصنوع

بصورت فضای باز پیداده عمدومی   مسیل یا کانال روی مجاری طبیعی را میتوان بوسیله پوشانیدن 

و  نیایدد مدورد نظدر بوجدود     ارییا مجد  لاینکه هیچگونه محدودیت برای مسی در آورد مشروط بر

حدرایم   کلیده موجدود باشدد و  یدا مجدرا   ا گشایش مجددد در روی مسدیل   یهمواره امکان باز بینی و 

  .ی نمایندزمان بازسازی ساختمان عقب نشین بایست در تصر  شده در بر بافت ساخته می

برای این حوزه در طرح محل مشدخص تعیدین   حوزه استفاده از اراضی تفریحات تجارتی:  -2

 :ازتست رعبا  این قبیل فعالیتها یاستنشده است ولی امکانات 

شدهرداری میتواندد بددون     عمومی: یدر حوزه استفاده از اراضی فضاهای باز و تفریح -الف

تدا ده  د سطح کل و حداکثر سه هزار متر مربع از پدحك هدای   عادل پنج درصاقدام به تفکیک زمین م

ده هکتاری و بیشتر ایدن  پحکهای و سه درصد سطح کل و حداکثر شش هزار متر مربع از هکتاری 

  .میدهد فریحی تجارتی اختصا ت حوزه را جهت احداث تاسیسات

،  آزاد فضدای  در سدینما  و تداتر  ،رسدتوران  مانندد  تفریحدی  تاسیسدات  احدداث  اراضدی  این در 

و ان فدار  فد  ،آنامثدال  قحت و یادگاری و مجحت و سدیگار و  تنرو  مواد خوراکی و کیوسکهای ف

 ،از و سدر پوشدیده  ربو زمینهای بازی کودکان و زمیهای ورزشدی سد  ایل تفریحی مشابه دیگر وس
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از و سرپوشیده و بطور کلی هر نوع تاسیسات ساختمان و فضای بداز مربوطده   رباستخر شنای س

 برای این قبیل اراضی مستقح و بدون توجه به دیگر فضاهای باز مجاور رعایت شود .

اضدی  تجارتی در کلیه ارتفریحی احداث تاسیسات  در دیگر حوزه های استفاده از اراضی: -ب 

با رعایت مقررات سداختمانی   یط و صنعتتلو تجارتی و مخ یاداری و دولت ،مسکونی با تراکم زیاد

 .ستامربوطه مجاز 
 

 تاسیسات شهری -1-6-1-15

  ربدط و بدا رعایدت حدداقل      هدای ذی تفکیک این اراضی با در نظر گرفتن معیارهای دسدتگاه

 معیار تفکیک مربوط به هر یک از استفاده های مجاز در این حوزه بحمانع خواهد بود.

  استقرار کاربری تاسیسات شهری در منطقه مسکونی  بر اساس طرح های سازمان ذیربط

 عایت معیار ها و ضوابط فنی و مهندسی و ایمنی و زیست محیطی خواهد بود.مشروط به ر

      ایجاد تاسیسات خدمات زیربنایی در محدوده حریم راه و ترابری حسدب مدورد بدا مجدوز

 باشد.مجاز می معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی

 ( 31اراضی واقع در نوار به عرض)       از ابتددای  متدر بدرای راههدا و راه آهدن هدای کشدور ،

محدددوده یکصددد متددری، بحفاصددله بعددد از حددریم قددانونی راه و راه آهددن، فقددط دارای کدداربری 

 تاسیسات زیربنایی خواهند بود.

 

 تجهیزات شهری -1-6-1-16

 های ذیربط و با رعایت حداقل معیدار  تفکیک این اراضی با در نظر گرفتن معیارهای دستگاه

 ر این حوزه بحمانع خواهد بود.تفکیک مربوط به هر یک از استفاده های مجاز د

    استقرار کاربری تجهیزات شهری در منطقه مسکونی بر اساس طرح های سدازمان ذیدربط

 مشروط به رعایت معیار ها و ضوابط فنی و مهندسی و ایمنی و زیست محیطی خواهد بود.
 

 باغات و اراضی کشاورزی -1-6-1-17

  قدانون   14مل مداده  دسدتورالع مندرج در در خصو  اراضی باغات و کشاورزی ضوابط

 عمل است.زمین شهری محك

 قدانون زمدین شدهری     14هدای مداده   هر نوع تفکیک در این اراضی بر اساس دستور العمل

 صورت می پذیرد.
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      14هرگونه ساخت و ساز و دخل و تصر  در باغات و اراضدی تدابع دسدتورالعمل مداده 

 قانون زمین شهری است.

 ه عندوان فضدای سدبز در شدهر عمدل خواهندد نمدود،        از آنجا که اراضی باغات در نهایت ب

حفاظت از آنها باید مورد توجه دقی  سازمان مجری طرح قرار گیرد. در صورتی که به هر دلیل 

مالکین از دایر نگهداشتن آنها خودداری نمایند، سازمان مجری طرح می تواند تصدمیم مقتضدی   

 را در دایر نگهداشتن آنها اتخاذ نماید.

 از بین بردن باغات بطدور کلدی ممندوع اسدت. در مدواردی کده حصارکشدی         قطع اشجار و

ضروری باشد، هنگام احداث حصار حتی االمکان از قطع اشجار اجتناب گردد در غیر اینصورت 

 باید طب  قانون حفظ و گستر  فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت عمل شود.

 ت دیوار سوگذران و حفاظ بصورت نرده پروانه حصار کشی برای این حوزه فقط به صور

یا تور سیمی و مشابه صادر گردد. حداکثر ارتفاع دیوار مذکور یک متر و ارتفاع مجداز کرسدی   

 سانتی مترخواهد بود. 111چینی زیر آن حداکثر

  تغییددر در نددوع اسددتفاده از اراضددی و باغددات مجدداز نیسددت مگددر در مددواردی کدده اراضددی

نونی الزم از وزارت جهاد کشداورزی بده بدا  و نهالسدتان     کشاورزی ضمن کسب مجوزهای قا

 تبدیل گردد.
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 ضوابط پارکینگ   -1-6-2

 تعداد پارکینگ مورد نیاز و محل تأمین آنها در کاربری های مختلف تابع شرایط زیر است:
 

 مسکونی  -1-6-2-1

    احداث یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی الزامی است و برای واحددهای مسدکونی

مترمربع یک پارکینگ اضافه شود. این پارکینگ در زیرزمین یا  151بنای بیش از با مساحت زیر

 در فضای باز واحد مسکونی برابر ضوابط قابل تأمین است.

 تواند به صورت سرپوشیده و یا در محوطه باز )در داخدل قطعده زمدین(    محل پارکینگ می

 تأمین شود.

    ل یدک واحدد پارکیندگ مدورد نیداز      حداقل سطح هر واحد پارکینگ در واحددهایی کده حدداق

باشد. معادل ده متر سطح نیز برای مانور هدر وسدیله نقلیده ضدروری     مترمربع می 25باشد می

 است.

و  45، 61هدای  متدر و بدرای گدرد     5درجده   91حداقل عدرض راهدرو بدرای گدرد       تبصره:

نیداز بده فضدای    شود. برای تأمین حداکثر یک واحد پارکینگ در یدک پدحك   تعیین می 8/3درجه 31

 باشد.مانور نمی

   متدر تعیدین    81/1متدر و حدداقل ارتفداع ورودی بده پارکیندگ       21/2حداقل ارتفاع پارکیندگ

 شود.می

 پله( به تمامی طبقات باشد. حداقل عدرض  بایست دارای دسترسی )از طری  راهپارکینگ می

 5دستگاه به باال  25ز متر و ا 3دستگاه اتومبیل  25رامپ برای دسترسی پارکینگ جهت حداکثر 

باشدد. و حدداکثر شدیب رامدپ     متر مدی  3متر و یا یک ورودی و یک خروجی هر کدام به عرض 

 باشد.درصد می 21پارکینگ 

هدای  صدور گواهی پایان کار و عدم خح  ساختمان منوط به تأمین کلیده پارکیندگ   :1 تبصره

 مورد نیاز است.

 تامین پارکینگ مورد قبول نخواهد بود.  پارکینگ مزاحم به عنوان مساحت :2تبصره 

 خرید پارکینگ یا پرداخت جریمه آن بصورت جایگزین مورد قبول نخواهد بود. :3 تبصره
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وزارت  3/3/1371مدورخ   2331/1/3/34تنها آن دسته از امحکی که شامل بخشدنامه   :4تبصره 

 د. کشور هستند بدون تامین پارکینگ امکان صدور پروانه ساختمانی دارن

متر و بیشتر قرار داشته و دسترسدی   45ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض  -1

 به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

متر و بیشدتر واقدع شدده و     21ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض  -2

 دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

د که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد ساختمان در محلی قرار گرفته باش -3

 که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

ه، امکدان عبدور   چد ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که بده علدت عدرض کدم کو     -4

 اتومبیل نباشد.

 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیداد، احدداث پارکیندگ در آن از    -5

 نظر فنی مقدور نباشد.

در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فندی نتدوان در    -6

 سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
 

 تجاری  -1-6-2-2

 حدداقل تعدداد واحدد پارکیندگ      ،در کاربری تجاری که به صورت غیرمجتمع )منفرد( هستند

 پارکینگ تامین شود. 3مترمربع ناخالص تجاری  111موردنیاز بازا هر 

  مترمربع اضدافه   211متر باشند به ازاء هر  511چنانچه مساحت واحدهای تجاری بیش از

 شود.یک واحد پارکینگ درنظر گرفته می

 .به ازای هر واحد تجاری احداث یک واحد پارکینگ برای مراجعین الزامی است 

  جداری یدک واحدد پارکیندگ     مترمربع به ازای هر واحدد ت  75برای هر واحد تجاری کمتر از

 مورد نیاز است.

  درصد پارکینگ جهت واحدهای تجاری الزامیست. 111احداث 
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   مترمربع فضا برای پارکینگ و بدارگیری و بارانددازی در فضداهای تجداری      25اختصا

 الزم است.

       درصورت تقسیم بندی یا پارتیشن بندی واحددهای تجداری بصدورت غرفده و ... ضدوابط

 ز شهر در طرح تفصیلی ارائه خواهد شد.تدقیقی هر بخش ا
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 پارکینگ مورد نیاز در کاربری تجاری -45جدول شماره 
 

 حداقل پارکینگ بازاء انواع استفاده ها کاربری

حداقل تعداد محل 

پارکینگ در 

 مناطق

 تجاری

 1 مترمربع سطح کل زیربنا 75هر  خرده فروشی د مرکز شهری

 1 مترمربع سطح کل زیربنا 111هر  روشی د مرکز ناحیهخرده ف

 1 مترمربع سطح کل زیربنا 151هر  خرده فروشی د مرکز محله

 خرده فروشی د سوپر مارکت
مترمربع سطح کل  31برای هر 

 زیربنا
1 

 1 مترمربع سطح کل زیربنا 61برای هر عمده فروشی د فروشگاه های بزرگ

 دفاتر تجاری و شرکت های

 خصوصی د شهری

 1 مترمربع سطح کل زیربنا 41برای هر

 1 مترمربع سطح کل زیربنا 51برای هر
 

 آموزشی  -1-6-2-3

 های آموز  در مقاطع مختلف مطاب  جدول زیر الزامی است: تامین پارکینگ کاربری 

 در کاربری آموزشی پارکینگ مورد نیاز -46جدول شماره 
 

 پارکینگ بلندمدت مدتپارکینگ کوتاه و پیاده شده محل سواره مقطع

 متر مربع زیربنا در مهد کودك و کودکستان51به ازای هر  مهد کودك

 دبستان

 کحس اول 5جاپارك برای  3
 5بوس برای هر مینی 2سواری و  3

 کحس

 5سواری برای هر  1

 کحس
کحس  5جاپارك برای هر  2

 بعدی

 راهنمایی

 کحس اول 6ای جاپارك بر 3
 3بوس برای هر مینی 1سواری و  1

 کحس

 6سواری برای هر  1

 کحس
کحس  3جاپارك برای هر 1

 بعدی

 دبیرستان

 کحس اول 4جاپارك برای  3

 کحس 4سواری برای هر  1
 4سواری برای هر  1

 کحس
کحس 4جاپارك برای هر3

 بعدی
 

 شود.آموزشی خارج از محوطه تأمین می تأمین پارکینگ اتومبیل مورد نیاز فضاهای 
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       ورودی پارکینگ هر یک از واحد های آموزشدی بایدد از ورودی محصدحن مجدزا طراحدی

 گردد.

 آموزان )دوچرخه و موتور( فضای مناسبی بده  برای تأمین پارکینگ وسایل موتوری دانش

مدرسده بده   آمدوز راهنمدایی پسدر در محوطده     داندش  11آموز متوسطه پسر و هدر دانش 5ازاء 

 صورت سرپوشیده کنار درب اصلی الزامی است.

 6/1آموزان به ازاء هر واحد حداقل سطح مورد نیاز فضای پارکینگ وسایل موتوری دانش 

 باشد.مترمربع می

 میزان پارکینگ مورد نیاز واحدهای آموزشی -47جدول شماره 
 

 نوع واحد آموزشی
رکینگ به ازای هر حداقل تعداد محل پا

 کحس

نهضت سواد آموزی، کودکستان، مهدکودك و مدارس ویژه 

 معلولین
1.5 

 1.5 دبستان و مدرسه راهنمایی

 2 دبیرستان و هنرستان
 

 مورد نیاز واحدهای آموزشی رکینگمیزان پا -48جدول شماره 
 

 ءحداقل پارکینگ بازا انواع استفاده ها کاربری
حداقل تعداد محل پارکینگ در 

 مناطق

 آموزشی

مهد کودك، کودکستان، 

 دبستان
 1 برای هر کارمند شاغل

 1 برای هر کارمند شاغل مدارس راهنمایی و دبیرستان

 1 نفری 21برای هر کحس  مدارس عالی و هنرستان ها

 1 دانشجو 11برای هر  انستیتو تکنولوژی، دانشگاه
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 ا:سایر کاربری ه -1-6-2-4

  های مختلف به ازاء هر واحد پارکینگ به شرح ذیل است:حداقل مساحت پارکینگ کاربری 

 های عمومی مورد نیاز فعالیتهای خدماتیسطوح پارکینگ -49 شماره جدول
 

 واحد( 1مبنای تعداد پارکینگ ) نوع کاربری ردیف

 پارکینگ 1ربنا مترمربع سطح کل زی 111برای هر  کتابخانه 1

 مراکز ورزشی 2

 مترمربع زیربنا برای مکان های ورزشی بدون تماشاچی 81هر 

 تماشاچی درزمین های ورزشی دارای تماشاچی11به ازای هر 

 پارکینگ 1مترمربع سطح کل زیربنا  81باشگاه ورزشی برای هر 

 2مترمربع سطح کل زیربنا  211استادیوم ورزشی برای هر 

 پارکینگ

 مترمربع زیربنا 51برای هر  مراکز انتظامی 3

 مساجد و سایراماکن  مذهبی 4
 مترمربع زیربنای مساجد 31برای هر 

 مترمربع زمین برای مصلی 211به ازاء هر 

 هتل 5

 پارکینگ 2هتل چهارستاره برای هر چهار تخت 

 پارکینگ 2هتل سه ستاره برای هر پنج تخت 

 پارکینگ 2ی هر ده تخت هتل دو ستاره و کمتر برا

 پارکینگ 1مترمربع زیربنا  51مجتمع جهانگردی بازا هر 

 تخت در پانسون ها  وهتل های درجات پایین تر  3به ازای هر 

 واحد پارکینگ 1صندلی  8بازا هر  سینما و تاتر 6

 تخت4به ازاء هر  بیمارستانها 7

 مترمربع زمین 51به ازاء هر  درمانگاهها 8

 مترمربع زیربنا 31برای هر  اداری مراکز 9

 فضای سبز عمومی 11

 پارکینگ 25/1متر زمین  211پارك محله  برای هر 

 پارکینگ 5/1متر مربع زمین  151پارك ناحیه ای برای هر 

 پارکینگ 1متر مربع زمین  151پارك شهر برای هر 

 دام بیشتر بودمتر مربع هر ک 125کارگر و یا هر 3به ازای هر  واحد های صنعتی 11

 متر مربع111به ازای هر  انبار 12
 

 مترمربع )شامل کلینیک های  1111های درمانی با مساحت بیش از  تامین پارکینگ کاربری

عمومی و تخصصی، بیمارستانها، درمانگاههدا، سداختمان پزشدکان و ....( بدرای مدراجعین ایدن       
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ی آنها صورت گیرد. در هدر صدورت   مراکز می بایست براساس مطالعات ترافیکی و امکان سنج

 تامین پارکینگ مراجعیت ضروری است.

 .برای مطب اطباء به ازای هر مطب تامین دو واحد پارکینگ الزامی است 

   واحدد پارکیندگ    1عحوه بر پارکینگ مورد نیاز اتومبیل، به ازاء هر واحد پارکینگ اتومبیدل

 از کاربریهای فوق الزامی است.وسایل نقلیه موتوری )موتور و دوچرخه( برای هر یک 

  باشد.مترمربع می3حداقل مساحت پارکینگ وسایل نقلیه موتوری 

 باشدد میدزان تدأمین    هدای مختلدف( مدی   هایی که کاربری آنها مختلط )استفاده در ساختمان

 گیرد.ها صورت میپارکینگ با توجه به ضوابط پارکینگ هر یک از کاربری

کینگ مورد نیاز فعالیت ها می بایست بر معبر و بددون حصدار   درصد از پار 51حداقل  تبصره:

 تامین گردد.
 

های باارزش )طبیعای و  ضوابط و مقررات ساخت و ساز در آثار و محوطه -1-6-3

 مصنوع، تاریخی و معاصر (

های باارز  )طبیعی و مصدنوع، تداریخی   در برخورد ساختمانی و شهرسازی با آثار و محوطه

 الزامی است: و معاصر( رعایت موارد زیر

 ها ممنوع است.آن ارز  الزامی است و مداخله در عرصه های باحفاظت از آثار و محوطه 

مقطع زمانی بده ثبدت    هر هایی است که درها شامل آثار و محوطهاین آثار و محوطه :1تبصره 

 اند.رسیده

 شود.ها نیز میهای دارای حریم شامل حریم آنعرصه آثار و محوطه :2تبصره 

هدا توسدط سدازمان میدراث فرهنگدی و      ضوابط و مقررات حفاظت از آثار و محوطده  :3تبصره

 شود.گردشگری تعیین می

      استفاده از آثار با ارز  برای عملکردهای عمومی با موافقدت سدازمان میدراث فرهنگدی و

 گردشگری و ضوابط این سازمان مجاز است.

 ازسدازی، نوسدازی، بهسدازی و ...( در    هر گونه ساخت و ساز )ایمن سازی، مرمت، احیا، ب

داخل آثار باارز  با موافقت و رعایت ضدوابط سدازمان میدراث فرهنگدی و گردشدگری مجداز       

 است.
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    هر گونه ساخت و ساز در داخل حریم و یا در مجاورت بحواسطه حدریم آثدار و محوطده-

گردشدگری  های با ارز ، با موافقت و رعایت ضدوابط و مقدررات سدازمان میدراث فرهنگدی و      

 مجاز است.

 

 سایر ضوابط و مقررات  -1-6-4

         تعیدین و   5ضوابط و مقررات تکمیلی مربدوط بده تجمیدع قطعدات توسدط کمیسدیون مداده

شود. برای تشوی  تجمیع قطعات، امکان استفاده از تدراکم سداختمانی تشدویقی )تدا     تصویب می

 حداکثر یک طبقه( مازاد بر حداکثر تراکم ساختمانی مجاز بحمانع است.

      در تجمیع قطعات بافت مرکزی شهر، ضوابط و مقررات مصوب طرح هدای بافدت فرسدوده

 مصوب در این محدوده محك عمل خواهد بود.

 :در ساخت و سازهای شهری، موارد زیر باید رعایت شود 

 ها و تأسیسات الزامی است.رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان در ایجاد ساختمان -

، سدازمان  نشانیربط)مانند آتش های ذیها و دستگاهسازمانرعایت ضوابط ومقررات  -

های الزم )در موارد ضدروری قدانونی(   اخذ تأییدیه حفاظت محیط  زیست، شهرداری و ...( و

 ها الزامی است.از آن

داخدل محددوده    درختان در و نگهداری فضای سبز مقررات حفاظت و رعایت ضوابط و -

 شهر الزامی است.

بایست به فضای سبز و درختکاری ها میز سطح فضای باز ساختماندرصد ا 51حداقل -

 اختصا  یابد.

 ها الزامی است.رعایت کلیه حرایم قانونی و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در آن -

ضوابط ساخت و ساز و احداث فضاهای خدمات عمومی )جز آنچه گفته شد( بدا توجده    -

مدال ضدوابط تشدویقی )بدرای بخدش      ربدط و اع  هدای اجرایدی ذی  به ضوابط خا  دسدتگاه 

 5های چند عملکردی( به تصویب کمیسدیون مداده   خصوصی( و تجمیعی )برای ایجاد مجتمع

 خواهد رسید.

 رعایت کلیه موارد ذیربط  صدور گواهی عدم خح  و پایان کار ساختمان منوط به انجام و

 باشد.جرا میاالمذکور در این دستورالعمل و سایر ضوابط و مقررات و قوانین الزم
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 مقررات مشترک -1-6-5

 های واقع در تقاطع شبکه های ارتباطی شرایط ساختمان در زمین

از آنجا که تقاطع شبکه های ارتباطی بویژه میادین جزء عناصر اصلی فضای شدهری محسدوب   

 بنابراین ساختمان سازی در پیرامون آنها باید تابع ویژگیهای معینی باشدند. ایدن ویژگدی    ،میشوند

      ین در چارچوب تهیه طرحهای جزئیات شهرسازی و تددوین مفداهیم عدام طراحدی شدهری     های مع

 های تفصیلی موضوعی و موضعی( تدقی  خواهند شد. ) طرح

 تا زمان تهیه طرحهای مذکور شرایط زیر به عنوان حداقل باید اجرا شود:

  د بده صدورت   متدر باید   21ساختمانهای پیرامون تقاطع شبکه های ارتباطی با حداقل عرض

 هماهنگ و در پیوند با فضای باز تقاطع طراحی شوند.

 .ارتفاع ساختمانها در چهارگوشه تقاطع مساوی باشد 

     پخ بصورت متقارن یا متجان  به کیفیتی پیش بینی شود که در مجموع منجدر بده انسدجام

 فضایی تقاطع شود.

 اهندگ و مطداب  ضدوابط    مصالح نمای ساختمانها و فرم معماری آنها باید از ویژگیهای هم

 برخوردار باشد.

  میدادین بدر اسداس حدداکثر تدراکم پحکهدای        تراکم قطعات پحکهای مشر  به تقاطع هدا و

 مذکور تامین گردد.

             راه و طرح قطعات مجداور میددان هدا و تقداطع هدا بایدد بده تاییدد کمیتده فندی و کدارگروه

 استان برسد. شهرسازی
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 ضوابط و مقررات حریم شهر: -1-6-6

 های قابل استقرار در حریم شامل موارد ذیل است: و مقررات کاربریضوابط 
 

 کشتارگاه -1-6-6-1

   ًمحل ایجاد کشتارگاه باید به تأیید سازمان محیط زیست استان یا شهرستان برسد. ضمنا

محل کشتارگاه باید در خارج از محدوده مصوب شدهری و خدارج از جهدت توسدعه آتدی شدهر       

 باشد.

 مل طبیعی و مصنوعی به قرار ذیل است:حریم کشتارگاه نسبت به عوا 

 متر 1511فاصله از مراکز مسکونی:   -

 متر 1511فاصله از مراکز درمانی و آموزشی:    -

 متر 251فاصله از بزرگراه و جاده ترانزیت : -

 متر بعد از حریم راه 151فاصله از جاده اصلی :  -

 متر 1111و اثر طبیعی: دریاچه، دریا، پناهگاه حیات وحش  تاالب، فاصله از پارك ملی، -

 متر 311فاصله از منبع آبی:  -

   6 هدای بدزرگ حدداکثر   فاصله محل کشتارگاه تا لبه محدوده قانونی شهر بدرای کشدتارگاه  

کیلومتر درنظر  2های کوچک کیلومتر و برای کشتارگاه 3های متوسط کیلومتر، برای کشتارگاه

 گرفته شود.

 های اصلی منتهی به شهر قرار گیرد، یدا اینکده بده    دهزمین کشتارگاه باید درکنار یکی از جا

وسیله جاده فرعی اختصاصی کوتاه به جاده اصدلی مدرتبط گدردد. همچندین بهتدر اسدت محدل        

 ایجاد خط فرعی رعایت شود. آهن انتخاب شود و درصورت امکان،کشتارگاه نزدیک به خط راه

 تر از ارتفاع سایر نقاط شهر باشد. کشتارگاه باید در مکانی احداث شود که ارتفاع آن پایین

 کند.وسیله کشتارگاه به سایر نقاط شهر سرایت نمیهای ایجاد شده بهبدین ترتیب آلودگی

  .کشتارگاه نباید در مسیر باد غالب قرار بگیرد 

  زمین کشتارگاه باید در جایی انتخاب شود که امکان تأمین آب مورد احتیاج در آن موجود

کشدی شدهرها توصدیه    ها بده دلیدل مصدر  زیداد آب، اسدتفاده از آب لولده      اهباشد. در کشتارگ

 بهتر است با حفر چاه عمی  یا نیمه عمی  آب مورد نیاز تأمین شود. ،شودنمی



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

122   

 

 االمکان به شکل مسدتطیلی باشدد، زیدرا تأسیسدات کشدتارگاه در      حتی زمین کشتارگاه باید

 گیرد.جهت طولی قرار می

 ای باشد که تصفیه فاضحب کشتارگاه به سدهولت انجدام پدذیرد.    ونهگموقعیت زمین باید به

 برای این موضوع نکات زیر باید رعایت شود:

زمددین کشددتارگاه بایددد در محلددی انتخدداب شددود کدده فاضددحب کشددتارگاه وارد اگددوی    -

 رو( یا رودخانه شهر نشود.)فاضحب

گدرد و خداك، دود و    ،صدنایع های ناشدی از فعالیدت   آلودگینباید در معرض  کشتارگاه -

 خاکستر و... باشد.

بنددی خدوب را داشدته    ریزی و سدتون ها باشد و قابلیت پیکشتارگاه باید دور از مسیل -

البتده   باشد و باید در مکانی جانمایی شود که محل عبوردامداران و به تبع آن احشام باشدد. 

 ده انجام پذیرد.صورت پیااین معیاردر نقاطی اهمیت دارد که رفت و آمد دام به
 

 گورستان  -1-6-6-2

     گورستان باید در خارج از محدوده شهر و در جهت خح  توسعه شهری و جهدت خدح

 باد به طر  شهر احداث شود. حرائم آن نسبت به عوامل مصنوع و طبیعی به قرار زیر است:

 فواصل گورستان از عوارض مصنوع و طبیعی -51جدول شماره 
 

 متر 1511 له الزم از دریاچه، تاالب یا چشمه فاص

 متر 511 فاصله الزم از رودخانه ها فصلی و دائمی

 متر 1111 فاصله الزم از قنوات یا چاههای آب آشامیدنی 

 متر 151 فاصله الزم از حریم راه آهن

 متر 211 فاصله الزم از حریم بزرگراه

 متر 151 فاصله الزم از حریم جاده های بین شهری

 متر 111 فاصله الزم از حریم جاده های روستایی
 

 یابی شود که امکان توسعه شهر در آن جهت نیست.گورستان باید در جهتی مکان 

 ها در جهاتی که عواملی مانند: کوه، جنگل و موانعی از این دست که از بهتر است گورستان

 یابی شوند. کنند، مکانتوسعه شهری جلوگیری می

 نظامی و ... نامناسب هستند. همچندین بدا توجده بده      با مراکز آموزشی، صنعتی، همجواری

ای که بخشی از مردم کشور ما به دفن مردگان خوددر جوار اماکن مذهبی و مقابر مقدس عحقه
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ها خیلی کم و با توجه به شرایط شود این نوع همجواریتوصیه می ها و ... دارند،نظیر: امامزاده

 گیرد. دیگر انجام

          جهت وز  باد غالب بایدد از سدوی شدهر بده گورسدتان باشدد و در صدورت قرارگیدری

وزد، بهتر است پیرامدون گورسدتان بدا درختدان     گورستان در مسیر بادی که به طر  شهر می

 بلند و پرشاخ و برگ محصور گردد.

  .دسترسی مناسب و ایمن به گورستان اهمیت خاصی دارد 

 عنوان گورستان هایی که بهت رشد گیاهان را داشته باشد. زمینخاك سطح زمین باید قابلی

 های زیر باشند:باید دارای ویژگی شوند،انتخاب می

ای کده هدوا بدرای تجزیده جسدد در جریدان       گونه به متخلخل )نرم و جداشونده( باشند، -

 باشد.

هدای  آبآب را به نسبت از خود عبور دهند، ولی نه به آن حدی کده آب بداران و دیگدر     -

 سطحی راسریعاً از خود عبور دهند.

 صورت فیلتر عمل کنند.ای که بهگونهبه قابلیت خروج گازها را داشته باشند، -

 پذیری و نفوذپذیری آنها زیاد نباشد.آب -

 نسبتاً خشک باشند. -

 نسبتاً نرم باشند. -

 دارای ترکیباتی از سیلی  باشند. -

 یستند:های زیر برای احداث گورستان مناسب نزمین 

ها و های شنی، بستر رودخانههای رسی، زمینسخت و متوسط، زمین "دج "های زمین -

 ای و سنگی.های صخرههای باتحقی، زمینزمین

  .لغز  و ریز  خاك داشته باشد زمین گورستان باید مقاومت معینی در برابر نشت، -

هدای سدطحی   آبتوپوگرافی گورستان باید شیب مناسدبی بدرای تخلیده سدریع و روان      -

هددای سددطحی نیددز طراحددی  داشددته باشددد، در کنددار شددیب مناسددب بایددد شددبکه تخلیدده آب  

 گیر احداث شود. شود.گورستان نباید در اراضی سیل

تدر از کدف   متر پایین 5های آب زیرزمینی در محدوده گورستان باید حداقل سطح سفره -

 قبور باشد.
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همچندین نبایدد بدا     .یابی شودنات مکانچشمه و ق گورستان نباید در مجاورت رودخانه، -

 دام یا کشاورزی تماس پیدا کند. های جاری مصرفی انسان،آب

زمین محل احداث گورستان نبایدد غصدبی، موقوفده امدر خدا  )غیدر از گورسدتان( و         -

 بحتکلیف باشد.
 

 محل دفن مواد زاید جامد شهری -1-6-6-3

 :محل دفن انتخابی باید 

 متر فاصله داشته باشد. 311داقل های تغذیه آب آشامیدنی حاز چاه -

متدر بده بداال     611متر فاصله داشته باشد )فاصدله   111های سطحی حداقل از منابع آب -

 بهتر است(.

 در مناط  پر باران استقرار نیابد. -

 متر از جن  رس )یا مواد مشابه( باشد. 11دارای خاك زیرین به ضخامت  -

 در جهت بادهای غالب قرار نداشته باشد. -

 متر فاصله داشته باشد. 111تا  81های زمین حداقل ها و شکستگیلاز گس -

 ساله باشد. 111خیزی حداقل دارای دوره سیل -

تاحدامکان از جدن  رس سدیلتی و در مرحلده بعدد از جدن  شدنی        سطحی خاكدارای -

 سیلتی باشد.

 درصد داشته باشد. 41شیبی کمتر از  -

 ای آذرین باشد.هدارای سنگ بستری تا حد امکان از جن  سنگ -

هدای  ها، مدارس و پدارك رستوران، تأسیسات فرآوری خوراکی از مراکز جمعیتی، هتل، -

 متر فاصله داشته باشد.  311عمومی حداقل 

کیلومتر فاصله داشدته باشدد)کمتر   و حداکثر یک  81حداقل دسترسیهای جادهاز شبکه  -

 بهتر است(. 

کیلومتر )در صدورت وجدود چندد ایسدتگاه      21کیلومتر و حداکثر 3تا2از شهرها حداقل  -

 کیلومتر( فاصله داشته باشد. 41انتقال تا

 متر داشته باشند. 7تا  6های دائمی مسیر آن عرضی حداقل برابر جاده -

 تر نباشند )کشاورزی، جنگل، تاالب، مرتع(.های باارز دارای کاربری -
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متدر فاصدله داشدته     711از مراکز تاریخی و باستانی )نواحی حساس و بحرانی(حدداقل  -

 کیلومتر بهتر است(. 3باشد)بیش از

 درصد قیمت گرانترین محل اطرا  داشته باشد. 51قیمتی کمتر از  -

 سال باشد. 15د  21دارای عمری معادل حداقل  -

 است.های مجاز و مشروع در پیوست ارائه شدهجداول کاربری
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 حریم ها -1-6-7

هدای بده روز از   با وجود ضوابط ارائه شده برای حرائم خطوط بدرق، آب و نفدت و...، اسدتعحم   

 ربط ارجحیت دارند.مراجع ذی

 حریم خطوط برق  -الف

 - .حریم خطوط برق فشار قوی طب  ضوابط وزارت نیرو باید رعایت گردد 

 حریم خطوط برق فشار قوی -51جدول شماره 
 

 ولتاژ خطوط به کیلو ولت 11 21 33 66 132 231 411 751

 فاصله از دو طر  1حریم درجه  3 3 5 9 15 17 21 25

 2حریم درجه  5 5 15 21 31 41 51 61 )متر(
 

    احداث هر گونه ساختمان در این حریم ها ممنوع می باشد. گذراندن لوله یا جداده و شدبکه

 رو است.دراین حریم منوط به موافقت وزارت نی

 فقط زراعت فصدلی مجداز    و در حریم درجه یک احداث بنا و ایجاد با  کحً ممنوع می باشد

 است.

  درختکاری و زراعت فصلی مجاز می باشد. بددیهی اسدت فقدط درختدان      2در حریم درجه

 میوه با ارتفاع کم مجاز است.

  از وزارت نیدرو و  باید مجدوز الزم را   2در محدوده شهرها برای ایجاد بنا در حریم درجه

 ادارات تابعه گرفت.

 حریم لوله های آبرسانی -ب

  تدا   811متر از هدر طدر ، بده قطدر      3میلیمتر  811تا  511حریم لوله های آبرسانی با قطر

متر)  12میلیمتر به باال در کل  1211متر از هر طر (، حریم از  5متر )  11میلیمتر در کل  1211

 متر از هر طر ( می باشد. 6

 یم لوله های آبرسانی موازی در هر طدر  از حدد خدارجی آخدرین لولده و بدر حسدب        حر

 قطرآن محاسبه می شود. 
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 حریم لوله های نفت و گاز -ج

 بدرای احدداث سداختمان( از هدر      حریم مسیر لوله اصلی گاز در خارج از محدوده شهر ها(

 متر می باشد. 251طر  

 د.عرض حریم اختصاصی به شرح زیر تعیین می گرد 

 

 عرض حریم اختصاصی خطوط انتقال نفت و گاز -52جدول شماره 
 

 متر از یک طر  11متر از یک طر  و  4-14 اینچ 12برای خطوط تا قطر 

 متر از یک طر  15متر از یک طر  و  5-21 اینچ 24الی  12برای خطوط باالتر از 

 متر از یک طر  18متر از یک طر  و  7-25 اینچ 42الی  24برای خطوط باالتر از 

 متر از یک طر  21متر از یک طر  و  8-28 اینچ 56الی  42برای خطوط باالتر از 
 

 این حدریم  ر طب  ضوابط شرکت ملی گاز ایجاد هرنوع ساختمان و گذراندن لوله یا شبکه د

 اختصاصی ممنوع است )مگر با نظر شرکت ملی گاز (.
 

 حریم لوله نفت -د

 51ستقرار هر گونه مستحدثات در پهنه مربوط به تاسیسدات نفتدی و در فاصدله کمتدر از     ا 

متری از خطوط لوله های انرژی )نفت، گاز و ....( می بایست با استعحم از شرکت مناط  نفتخیز 

 جنوب صورت گیرد.

 حریم خطوط فیبر نوری -ه 

 .حریم خطوط فیبر نوری یک متر از هر طر  می باشد 

 

 1م راه هاحری -و

       حریم قانونی راه، محدوده ای از اراضی بستر و حاشدیه راه اسدت کده توسدط مراجدع ذی

 صحح تعیین می شود.

 آن  84و اصدححیه سدال    1379اسداس قدانون ایمندی راههدا و راه آهدن مصدوب سدال         بر

هرگونه ساخت و ساز به استثنای تاسیسات زیر بنایی در اراضی واقع در نوار به عدرض سدی   

 .متری اختصاصی راه آهن ممنوع می باشد 17بعد از حریم متر 

                                                            
 1379اصححی قانون ایمنی راهها و راه آهن/ مصوب  17ماده  1بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره 
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    صدور مجوز برای ایجاد هرگونه ساختمان و دیوار کشی و تاسیسات و نظایر آن به عمد

 یکصد متر از انتهای حریم راهها و راه آهن های کشور با رعایت موارد زیر مجاز است:

ت در مجاورت ابنیه فندی راه یدا   صدور هرگونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هر صور -الف

متر و باالتر(، تونل، دیدوار حائدل، پاسدگاههای پلدی  راه، پارکیندگ،       11راه آهن نظیر پل )با دهانه 

متدر در طدول محدور راه     251تدا   111تقاطع های همسطح و غیر همسطح و نظایر آنهدا در فاصدله   

ات زیربنایی حسب مورد با مجدوز  حسب مورد قبل و بعد از آنها ممنوع است. ایجاد تاسیسات خدم

 مجاز می باشد.معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی  

(متدر بدرای راههدا و راه آهدن هدای کشدور، از ابتددای        31اراضی واقع در نوار بده عدرض )   -ب

ری تاسیسدات  محدوده یکصد متری، بحفاصله بعد از حریم قانونی راه و راه آهن، فقط دارای کدارب 

 اهند بود.زیربنایی خو

 عبارتند از:  مستحدثات مجاز در این محدوده )نوار با کاربری تاسیسات زیر بنایی(

ب، گاز، نفت، مخابرات و امثدال  شبکه های تاسیسات زیربنایی نظیر خطوط آب، برق، فاضح -1

 آن

افزایش حریم راهها و ایجاد تاسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ با رعایت حقوق مکتسبه  -2

 زیر بنایی ایجاد شده . تاسیسات

شده برای تاسیسات زیربندایی بدر اسداس معیارهدای      در مواردی که عرض نوار یاد :1تبصره 

استفاده بیش معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی فنی و مهندسی کافی نباشد، با هماهنگی 

 از نوار یاد شده بحمانع است .

در محدوده بدا کداربری تاسیسدات زیربندایی،      برای حفظ حقوق مالکان اراضی واقع :2تبصره 

هرگونه تصر  و استفاده ازاراضی مذکور، برای کلیه متقاضیان منوط به رعایت قوانین مربوط از 

جمله الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امحك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و 

 ت .شورای انقحب اس – 17/11/1358نظامی دولت مصوب 

ایجاد مستحدثاتی نظیر شهرکهای صنعتی و مسکونی، مجتمدع هدای خددماتی و رفداهی در      -پ

 با رعایت مفاد فوق بحمانع است. خارج از محدوده قانونی شهرها

واحدهای خدماتی و رفاهی از قبیل جایگاه فرو  مواد روغنی و سوختی، تعمیرگداه   :1تبصره 

تل و نظایر آنها در قالب مجتمع های خددماتی و رفداهی و   وسایط نقلیه، هرگونه فروشگاه، هتل و م

در چارچوب قانون اجدازه واگدذاری   معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی  در مکانهایی که 



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

129   

 

امتیاز و مشارکت غر  و فروشگاههای پایانه های عمدومی بدار و مسدافر ومجتمدع هدای خددمات       

 قر و احداث می شوند.رفاهی بین راهی تعیین نموده یا می نماید، مست

متری بعد از حریم راهها در موارد زیدر   ایجاد هرگونه مستحدثات در محدوده یکصد :2تبصره 

 ممنوع است: 

 در سمت دیگر راههایی که روستاها در یک سمت آنها قرار گرفته اند. -1

 در ضلع خارجی کمربندیها و کنارگذرها. -2

سدتحدثات جدیدد باعدث کداهش زاویده و      در نقاطی که محدودیت دید وجود دارد یا ایجداد م  -3

 محدوده دید گردد.

 بین دو باند رفت و برگشت جدا از هم. -4
 

، بدا  ز حریم راههدا و راه آهدن هدای کشدور    احداث مستحدثات در محدوده یکصد متر بعد ا - ت

 ، مجاز می باشد.استعحم از دستگاه های مربوطه و اخذ مجوزرعایت مفاد این آیین نامه و 

تامین حداکثر ایمنی برای راههدا و راه آهدن هدای کشدور الزم اسدت، در صددور        به منظور -ث

مجوز به نحوی عمل شود که بعد از نوار با کاربری تاسیسات زیربنایی با توجه به موقعیت محل و 

 زمین، به ترتیب محوطه یا فضای سبز، پارکینگ و سپ  بنا و اعیانی قرار گیرند.

یب قانون اصحح قانون ایمنی راهها و راه آهن هدای کشدور بدا    کلیه مستحدثاتی که قبل از تصو

اخذ مجوز از مراجع ذی ربط در حال احداث می باشند درموارد زیر ملزم به تطبی  وضدعیت خدود   

 هستند : 

ممنوعیت ایجاد مستحدثات در نوار با کاربری تاسیسات زیربنایی )در مواردی کده هندوز    الف :

 کار اجرایی شروع نشده است.(

تجدید نظر در جانمدایی اعیدانی بدرای تدامین بیشدترین فاصدله اعیدانی از ندوار بدا کداربری            ب:

 تاسیسات زیربنایی)در مواردی که هنوز کار اجرایی شروع نشده است.(

 تامین دسترسی مناسب.  پ:

 

 
 

 حریم تصفیه خانه فاضالب  -ز 
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ریم تعیدین شدده توسدط    برای هر گونه ساخت و ساز در اطرا  تصفیه خانه فاضدحب بایدد حد   

 شرکت آب و فاضحب استان یا شهرستان را رعایت نمود. 
 

 حریم مسیلها وتاالب ها -ح 

 صرفا در چارچوب طرح در حریم مشخص شده رودخانه کارون احداث ابنیه و تاسیسات ،

هدر حدال احدداث هدر گونده کداربری بدا عملکدرد          موضعی مصوب همان پهنه مجاز بدوده و در 

می باشد. در سایر مسدیلها، نهرهدا و رودخانده هدای داخدل و خدارج محددوده        مسکونی ممنوع 

قانونی شهر، احداث هر گونه ابنیده و تاسیسدات مدی بایسدت بدا اسدتعحم از وزارت نیدرو و بدا         

)داخل محدوده قانونی( و کارگروه تاسیسات زیربنایی )داخدل حدریم    5تصویب کمیسیون ماده 

 شهر( صورت گیرد.
 

 نظامیحریم اماکن  -ط

      حریم اماکن نظامی بر حسب گروه بندی سه گانه اماکن مهم، حساس و حیدا تدی بده شدرح

جدول زیر است ولی ضرورت دارد در هنگام شکل گیری کاربری های متعدد حرایم به صورت 

 موردی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح استعحم گردد:



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

131   

 

 

 

 گروهبندی اماکن نظامی

 نوع حریم
 هم )متر(اماکن م

اماکن حساس 

 )متر(
 اماکن حیاتی )متر(

 1111 111 611 حریم خا 

 1111 1111 511 محدودیت ارتفاع ساختمان ها پ  از حریم خا 

 1111 - - ممنوعیت احداث تاسیسات زیربنایی
 

 :محدودیت ارتفاعی ساختمان های جدید پ  از حریم خا  به شرح زیر است 

 متر 4ی متری از حد خارج111در شعاع  -

 متر 5.5متری از حد خارجی 211در شعاع  -

 متر 6.5متری از حد خارجی 311در شعاع  -

 متر 7.5متری از حد خارجی 411در شعاع  -

 متر 8متری از حد خارجی 511در شعاع  -

 متر 12متری از حد خارجی  1111الی511در شعاع  -
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 آیین نامه حریم امنیتی اماکن نظامی و انتظامی 

–دیوارکشدی  –اکن نیروهای مسلح باید به یکی از روشهای تعیدین محددوده   : محدوده ام1ماده 

 فل  مشخص و تعیین گردد. -سیم خاردار

متری در اطدرا    35در مورد اماکن حیاتی حریم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابان  :2ماده 

 111تدا   51ز فاصله متری و ا 51مکان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا، حداکثر یک طبقه تا فاصله 

 طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد. 3متری حداکثر  211تا  111طبقه و از فاصله 2متری حداکثر 

متدری در   24در مورد اماکن حساس حریم امنیتی آنهدا بدا ایجداد حدداقل یدک خیابدان        :3ماده 

 51تری و از فاصدله  م 51اطرا  مکان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا، حداکثر دو طبقه تا فاصله 

طبقه بعدد از خیابدان مدذکور     4متری حداکثر  211تا  111طبقه و از فاصله  3متری حداکثر  111تا 

 می باشد .

متدری در اطدرا     16در مورد اماکن مهم حریم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابدان   :4ماده 

 111تدا   51متدری و از فاصدله    51ه طبقه تا فاصل 3مکان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداکثر 

 .طبقه بعد از خیابان مذکور می باشد 5متری حداکثر  211تا  111طبقه و از فاصله  4متری حداکثر 

متدری در   8در مورد حریم امنیتی اماکن و تاسیسات قابل حفاظدت بدا ایجداد یدک خیابدان       :5ماده .

متر بگونه ای کده سداختمانهای    21ر عم  طبقه د 4اطرا  و محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداکثر 

 اطرا  اشرافیتی بر مربوطه نداشته باشد.

گونه بنا در حریم اماکن نظامی و انتظامی بایستی شدهرداریها قبدل    به منظور احداث هر :6ماده 

از صدور هرگونه مجوزی مراتب را بدا حفاظدت اطحعدات پادگدان مربوطده هماهندگ نمایندد تدا در         

نا مغایر موارد مندرج در این آیین نامه نباشد نسبت به صدور مجوز سداختمانی  صورتیکه احداث ب

 اقدام نماید .

در مورد اماکن نظامی که در حال حاضر احداث شده است در صورتیکه امکان تخریب  تبصره:

آنها وجود دارد حد حریم اماکن با تخریدب آنهدا حفدظ و تدامین گدردد و در غیدر ایدن صدورت بده          

 ود بنایی افزوده نشود.احداثات موج

ها سایت –به منظور حفظ حریم امنیتی اماکن ویژه از قبیل بسته ها و زاغه های مهمات  :7ماده 

متددر از محدددوده تاسیسددات انجددام هرگوندده عملیددات  511هددای موشددکی و ... در فاصددله و پایگدداه

 می باشد. متر انجام احداثات ساختمانی ممنوع 1111ساختمانی و کشاورزی ممنوع و تا 
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اماکن مندرج در این ماده به انضمام حریم مذکور کدحً مدی بایسدت خدارج از محددوده      تبصره: 

 شهرها و روستاها باشد. 

در مورد اماکن واقع در شهرهایی با وضدعیت بحراندی تبصدره هدای ذیدل الزم االجدرا        :8ماده 

 خواهد بود. 

متدری در   35ایجداد حدداقل یدک خیابدان     در مورد اماکن حیاتی حریم امنیتی  آنها با  :1 تبصره

متدری و ار فاصدله    111اطرا  مکان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداکثر یک طبقه تدا فاصدله   

طبقده بعدد از خیابدان     3متدری حدداکثر    311تدا   211طبقه و از فاصله  2متری حداکثر  211تا  111

 مذکور می باشد.

متدری در   24ی آنها با ایجاد حدداقل یدک خیابدان    در مورد اماکن حساس حریم امنیت :2تبصره 

 111متری و از فاصدله   111اطرا  مکان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداکثر دو بقه تا فاصله 

طبقه بعدد از خیابدان مدذکور     4متری حداکثر  311تا  211طبقه و از فاصله  3متری حداکثر  211تا 

 می باشد.

متری در اطرا   16یم امنیتی آنها با ایجاد حداقل یک خیابان در مورد اماکن مهم حر :3تبصره 

متدری و محددودیت ارتفداع در     21مکان و محدودیت ارتفاع در احداث بنا حداکثر دوطبقه تا فاصدله 

طبقده از فاصدله    3متری حدداکثر   211تا  111متری و از  111احداث بنا حداکثر سه طبقه تا فاصله 

 قه بعد از خیابان مذکور می باشد.طب 5متری حداکثر  311تا  211

تعیین شهرهایی با وضعیت بحرانی در محدوده مسئولیت شورایعالی امنیت ملی مدی   :4تبصره 

 باشد که مراتب توسط ستاد کل نیروهای مسلح استعحم و به مبادی ذیربط ابح  خواهد شد.

ین ماده در کمیسیون موارد مشمول ا 8: به منظور کاهش تبعات ناشی از اجرای ماده 5تبصره 

 بند ز مورد بررسی قرار گیرد. 2حریم مفاد تبصره 

در مورد تاسیسات هوایی و فرودگاه رعایت اصول بین المللی حد حریم فعلی فرودگداه   :9ماده 

 حفظ گردد.    3و تاسیسات با رعایت مندرجات ماده 

ین نامه قوانین و مقدررات  آی 2در مورد حریم بندر های نظامی ضمن رعایت مفاد ماده  :11ماده 

 بین المللی حفظ گردد.

 در مورد حریم امنیتی کارخانجات و صنایع نظامی موارد به صدورت ذیدل اجدراء مدی     :11ماده 

 گردد.

 اقدام شود. 2الف: کارخانجات مهمات سازی و اسلحه سازی برابر ماده 
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ب مورد با توجه به نوع ب: کارخانجات صنایع نظامی به غیر از موارد ذکر شده در بند الف حس

 صنایع نظامی برابر با موارد اقدام شود.
 

 حریم خطوط و تاسیسات مخابرات -ی

  مطلقاً ممنوع است.انتقال  متر در حریم مراکز 51احداث هرگونه ساختمان با ارتفاع بیش از 

  متدر در خدارج از حدرایم  فدوق نیدز الزم       51برای احداث هرگونه اختمان با ارتفاع بیش از

 است که مجوز الزم از شرکت مخابرات دریافت شود.

  اتی و دکدل هدای مربدوط بده     رعایت حریم خطوط مخابراتی، تاسیسات ایستگاههای مخدابر

با استعحم آخرین ضوابط و مقررات محك عمل و مورد تایید مربوط به حرایم اینگونه  مخابرات

عایت مفاد آن بدرای کلیده متقاضدیان    فعالیت ها از وزارت پست و تلگرا  و تلفن امکان پذیر و ر

 احداث بنا  الزامی است.

 

 حریم فرودگاه -ک

       سازمان هواپیمایی کشور مقررات بی خطری پدرواز را در حدریم و خدارج از فرودگداه بده

 شرح زیر اعحم نموده است:

شیب مرتفع ترین نقطه ساختمان یا هرگونه مانعی که در محوطه راه فرود ایجاد مدی شدود    -1

مجداز  41به  1تجاوز ننماید  و بعد از آن شیب  51به  1ه ابتدای راه فرود بایستی از نسبت ب

 می باشد.

کیلومتری از مرکز فرودگاه ) مرکز هندسی داخل فرودگاه( به طور کلدی ارتفداع    4در شعاع  -2

 متر تجاوز نماید. 45هیچگونه ساختمان یا مانعی نباید از 

ساختمان یا مانعی احداث شدود کده شدیب مرتفدع      در محوطه سطح تغییر هر فرودگاه نباید -3

 تجاوز نماید. 7به  1ترین نقطه ان به حاشیه داخل فرودگاه  و راه فرود از 

در سطح مخروطی نباید ساختمان یا مانعی احداث شدود کده شدیب مرتفدع تدرین نقطده آن        -4

 تجاوز نماید. 21به  1نسبت به حاشیه خارجی سطح افقی از 

ایستی با استفاده از طرح جدامع فرودگداه در مدورد حجدم بدار و مسدافر و       ها بدر برنامه ریزی

احداث بزرگراهها و راههای دسترسی بده فرودگداه یدا     :همچنین تسهیحت الزم حمل و نقلی از قبیل

هدای حمدل و نقدل    بهسازی مسیرهای موجود، ایجاد یا بهبود تسهیحت حمل و نقدل ریلدی، سیسدتم   

ن قبیل تسهیحت از نزدیکی فرودگاه به منظور رفت و آمدد بدین مراکدز    عمومی و غیره یا عبور از ای

 جمعیتی و فرودگاه پیش بینی الزم به عمل آید.
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     چنانچه فرودگاه در فاصله کمی از شهر واقع شده باشد بایستی توسعه شدهری بده سدمت

 فرودگاه کنترل گردیده و در طرح های جامع شهری موارد زیر رعایت گردد:

، نداردهای زیست محیطی  و آمایش سرزمین از نظر ویژگی هدای اکولدوژیکی  موازین استا -

 سیاست های آمایش سرزمین به گونه ای که فرودگاه در تنگنا قرار نگیرد.

طبقه بندی کاربری های ناسازگار در اطرا  فرودگاه از لحاط موانع و رعایت سدطوح حدد    -

 موانع

بازتداب صددا بدر حسدب      سرو صدا، مقدار و مشخصات سرو صدا، مدت زمان الزم تداوم -

 موقعیت ساختمانها

مسیرهای پرواز مورد استفاده برای نشسدت و برخاسدت هواپیمدا، تعدداد و ندوع عملیدات،        -

  چگالی ترافیک هوایی، نحوه بهره گیری از باندهای پرواز

از تعیین حریم هوایی فرودگاه، مشخص نمودن فضایی است  کده بایدد عداری از مواندع،      منظور

داری شود تا از عملیات مورد نظر  هواپیماها در فرودگاه بدون خطر انجام گرفته از غیدر قابدل   نگه

 استفاده شدن آن بعلت وجود موانع جلوگیری به عمل آید.

این هد  با تعیین و برقراری محدودیت هایی به نام سطوح حد موانع به دست می آید و تعیدین  

قط تا آن حد وارد حریم هوایی شوند و بددین ترتیدب یدک    کننده حدودی هستند که اجسام بتوانند ف

 منطقه عاری از موانع برای پرواز برقرار گردد.

تدوین و برقراری مقررات محدودیت های ارتفاعی در ارتباط با سطوح حد موانع فرودگداه تدابع   

ست که مقررات خا  ولی الزم االجرا است. ساخت و ساز های پیرامون فرودگاه ها تابع قوانینی ا

و بدرای هدر منطقده کداربری خاصدی را       آیین نامه  از طر  دولت وضع مدی شدود   با توجه به این

این مححظات کارایی طبقه بندی ارتفاعی را محدود می کند به ویدژه در ندواحی    مشخص می نماید.

ی بحرانی نزدیک دو انتهای باند پرواز یعنی جایی که سطوح حد موانع نیاز به ارتفاعدات خیلدی کمد   

 دارد.
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 ضوابط و مقررات گذربندی -1-6-8

 رابطه طول و عرض گذر 

 عایت موارد جدول زیر الزامی است:در انجام تفکیک های جدید، ر

 نصاب عرض گذر در کاربری ها حد -53جدول شماره 
 

 حداقل عرض گذر طول گذر نوع گذر نوع کاربری

 ویژه

 بن باز

 6 متر 21تا 

151-21 8 

251-151 11 

 12 و بیشتر 251

 بن بست

 6 متر 51تا 

111-51 8 

151-111 11 

211-111 12 

 14 و بیشتر 211

211-111 11 

 12 و بیشتر 211

 اراضی جهانگردی و توریستی مختلط
بن باز و بن 

 بست

 8 متر 111تا 

211-111 11 

 12 و بیشتر 211

 مسکونی 

 بن باز

 6 متر 51تا

 8 متر 111 -51

211-111 11 

 12 و بیشتر 211

 بن بست

 8 متر 51تا 

111-51 8 

151-111 11 

   31عرض معابر اعم از بن بست و بن باز در محدوده بافت قدیمی اگر طور کوچه کمتدر از 

 6نقداط شدهر حدداقل     طول کوچه و در سایر متر براساس  51تا  31متر باشد سه متر و بین 

های موجود معبر فوق زمانی محك عمل برای تعیین مجاز اسدت کده براسداس    متر است. عرض

های دو طر  معبر ساخته باشدد، در غیدر ایدن صدورت عدرض ایدن       درصد پحك 81آن حداقل 

 آید:معابر از رابطه زیر به دست می
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 د از یک سدوم عدرض خیابدان    روهای دو طر  در معابر سواره رو نبایحداقل پهنای پیاده

 کمتر باشد.

 تواند بن بست باشد.متر نمی 151های با طول بیش از گذرگاه 
 

  ضوابط ومقررات عرض معابر 

ضوابط زیر مشخص کننده عرض گذرگاه هایی است که عرض آن ها در نقشه های طرح جدامع  

 مشخص نشده است:

  مقابل:   ضابطه کلی تعیین عرض این معابر با استفاده از رابطه 

8
1

معبر طول

معبر عرض
 

درصد پحك های دو طر  معابر، ضوابط زیر تعیدین شدده    81در صورت ساخته شدن حداقل 

 است:

  متر 5عرض این معابر اعم از بن بست و بن باز در محدوده بافت قدیمی: حداقل 

  رمت 6عرض این معابر اعم از بن بست و بن باز در محدوده سایر نقاط شهر: حداقل 

  درصد پحك های دو طر  معبر )مشخص نشدده در نقشده هدای طدرح جدامع( بدر        25اگر

اساس طرح های قبل از تصویب طرح تفصیلی عقب نشینی نموده باشدند وکوچده طدرح جدیددی     

 نداشته باشد، سایر پحك های کوچه نیز ملزم به رعایت بر اصححی و عقب نشینی هستند.

  باید بن باز باشند. متر151گذرگاه های با طول بیش از 

     چنانچه در طرح جامع عرض معبری با نقشه ثبتی مربوطه منطب  نباشدد، عدرض مربوطده

 طب  طرح جامع با رعایت محور معبر در نقشه ثبتی عمل می گردد.

  و بر اساس عرض خیابان هدا و در   مصوبدر این طرح پهنای پیاده روها بر طب  ضوابط

متر، منداط  اداری و   5الی  3متر، مناط  تجاری  3الی  2ین سایر موارد برای مناط  مسکونی ب

متدر مشدخص شدده اسدت. همچندین       2-5/3متر و منداط  صدنعتی    2-4ساختمان های عمومی 

 متر تعیین شده است. 3/1حداقل پهنای پیاده رو در معابر سواره، 
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ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بارای معلاولین جسامی و حرکتای      -1-6-9

 شورای عالی شهرسازی و معماری( 22/19/1378ه مورخ )پیوست مصوب

 ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری: -1-6-9-1

 رو:پیاده -1-6-9-2

 متر باشد.سانتی 121رو حداقل عرض مفید پیاده 

  متر فاصله از دیوار برای هر نوع مانعی که به هر علت نصدب آن  سانتی 121رعایت حداقل

 گردد، اجباری است.ریزی میرو برنامهدر پیاده

 رو دو درصد باشد.اکثر شیب عرضی پیادهحد 

 رو هشت درصد باشد.حداکثر شیب طولی پیاده 

 رو که نسبت به هم اختح  سدطح دارندد، در سدر    حداکثر شیب قسمت اتصال بین دو پیاده

 پیچ سه درصد باشد.

 رو و سواره، الزامی است.ایجاد جدول یا اختح  سطح بین پیاده 

 رو، الزامی رو، باغچه یا جوی کنار پیادهمتر بین پیادهسانتی 5 ایجاد جدول به ارتفاع حداقل

 است.

 لغزنده باشد. روها باید از مصالح سخت و غیرپوشش کف پیاده 

    هر گونه شیر فلکه و سایر اجزای تاسیسات شهری در کف معابر باید در محفظده مناسدب

 در نظر گرفته شود.

 الزامی است. روهمسطح بوده هر گونه درپو  با سطح پیاده 

 رو ممنوع است.استفاده از هر گونه شبکه در سطح پیاده 

   بددرای توقددف وسددیله نقلیدده بدده منظورپیدداده و سددوار شدددن معلددوالن از وسددیله نقلیدده در

رو در رفتگدی سدواره  های اصلی شدهر و نیدز مراکدز حضدور آندان، ایجداد خلدیج )پدیش        خیابان

رو الزامدی  متر با ارتباط مناسب با پیداده  12داقل متر و به طول ح 61/3رو( به عم  حداقل پیاده

 است. 

معلدوالن بدا نصدب عحمدت      پارکیندگ ویدژه   2اختصا  حداقل دو جای پارك اتومبیل  تبصره:

  گردد.متر فاصله توصیه می 511های اصلی و در هر مخصو  در کنار خیابان
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 الن جسمی د حرکتی  گاه به معلودرصد فضای توقف 3های عمومی اختصا  گاهدر توقف

 الزامی است. 

ترین فاصدله بده درهدای    د حرکتی باید در نزدیک محل توقف اتومبیل معلوالن جسمی :1تبصره

 ورودی یا خروجی ساختمان باشد. 

 های اختصاصی معلوالن باید به وسیله عحمت مخصو  مشخص شود. گاهتوقف :2تبصره

بینی سرپناه، حفاظ و نیمکت با ارتفاع علوالن پیشهای قابل استفاده برای مدر ایستگاه :3تبصره

 متر از کف الزامی است. سانتی 45

 های مسافربری برون شهری رعایت کلیه شرایط الزم بدرای امکدان تدردد    پایانه در محوطه

 معلوالن الزامی است. 

 عاع عحیم حسی در کدف بده شد    رو، تعبیهبرای هشدار به نابینایان از وجود موانع در پیاده

 متر از مانع الزامی است.سانتی 91

 رو:رو و سوارههای ارتباطی بین پیادهپل 

 متر فاصدله، الزامدی    511رو حداکثر در هر رو و سوارههای ارتباطی بین پیادهبینی پلپیش

 است.

 رو باید بدون اختح  سطح باشد، در صدرت وجود اختح  های ارتباطی و پیادهاتصال پل

 دار الزامی است.وابط ذکرشده در فصل سطح شیبسطح، رعایت ض

 شدوند، برابدر عدرض    رو نصدب مدی  های ارتباطی که در امتداد مسیر پیادهحداقل عرض پل

 متر باشد.سانتی 151رو های ارتباطی عمود بر مسیر پیادهرو باشد. حداقل عرض پلپیاده

 ل تشدخیص بدرای نابینایدان    رو باید دارای عحیم حسدی قابد  رو با سوارهمحل ارتباط پیاده

 باشد.

 .ساختن پل با سطح لغزنده ممنوع است 
 

 رو:محل عبور عابر پیاده در سواره 

 متر، الزامدی   511ها و حداکثر در هر رو در کلیه تقاطعکشی عابر پیاده در سوارهایجاد خط

 است.

 زامی است.های خا  آنها، الکشی عابر پیاده در محل تردد معلوالن و در مکانایجاد خط 
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 کشدی عدابر پیداده، الزامدی     رو در امتداد خدط رو و سوارههای ارتباطی بین پیادهساختن پل

 است.

 های وسط خیابان، الزامی است.کشی عابر پیاده حذ  جدول و جزیرهدر محل خط 

 بینی دستگاه تولید صدای خبرکننده به هنگام عبور آزاد برای عابر پیاده جهت استفاده پیش

 های پرتردد، الزامی است.ان در تقاطعنابینای

 کشی عابر پیاده باید از جدن  قابدل تشدخیص بدرای هددایت نابینایدان       سازی محل خطکف

 باشد.

 :توقفگاه 

   برای توقف وسیله نقلیه به منظور پیاده و سوار شدن معلوالن از وسیله نقلیده در خیابدان-

متدر و بده    61/3ه رو( به عم  حداقل های اصلی شهر ایجاد خلیج )پیشرفتگی سواره رو در پیاد

 متر با ارتباط مناسب با پیاده رو، الزامی است. 12طول حداقل 

    اختصا  دو پارکینگ ویژه معلوالن با نصب عحمت مخصو  در کنار خیابدان اصدلی و

 متر فاصله، الزامی است. 511در هر 

 حرکتدی،   -جسمی درصد فضای توقفگاه به معلوالن 3های عمومی اختصاصی، در توقفگاه

 الزامی است.

 تدرین فاصدله بده درهدای     بایدد در نزدیدک  حرکتی می -محل توقف اتومبیل معلوالن جسمی

 ورودی یا خروجی آسانسور باشد.

  متر است. 51/3حداقل عرض محل توقف اتومبیل معلوالن با صندلی چرخدار 

 های اختصاصی معلوالن باید به وسیله عحمت مخصو  مشخص شودتوقفگاه. 
 

 تجهیزات شهری  -1-6-9-3

 ها:ایستگاه 

 های عمدومی پدر   های اتوبوسرانی درون شهری، مراکز شهری و نزدیک ساختماندر پایانه

سانتی متدر و همسدطح بدا کدف      141تردد، احداث محل انتظار ایستگاه اتوبوس به عرض حداقل 

 اتوبوس، الزامی است.

 وس شدهری مطداب  شدرایط    هدای اتوبد  شرایط دسترسی به محل انتظار مسافر در ایستگاه

 اتصال پیاده رو به سواره رو باشد.
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 های قابل استفاده برای معلوالن، پیش بینی سر پناه، حفاظ و نیمکدت بدا ارتفداع    در ایستگاه

 سانتی متر از کف، الزامی است. 45

 های مسافربری برون شهری، رعایت کلیه شرایط الزم برای امکدان تدردد   در محوطه پایانه

 لزامی است.معلوالن، ا

 :تلفن عمومی و صندوق پست 

های عمومی پر تدردد  های اتوبوسرانی درون شهری، مراکز شهری و نزدیک ساختماندر پایانه

و مخصو  معلوالن، پیش بینی تلفن عمدومی و صدندوق پسدت قابدل اسدتفاده بدرای معلدوالن بدا         

 مشخصات زیر الزامی است:

 رت همسطح و یا با شدیب مناسدب بدرای    دسترسی به تلفن عمومی یا صندوق پست به صو

 معلوالن صورت گیرد.

  سانتی متر در جلدو تلفدن و یدا صدندوق      111×141پیش بینی فضای آزادی به ابعاد حداقل

 پست، الزامی است.

  سانتی متر باشد. 81حداقل عرض در باجه تلفن عمومی 

   یکصدد  حداکثر ارتفاع محل شکا  سکه، صفحه شماره گیر تلفن و شکا  صدندوق پسدت ،

 سانتی متر از کف باشد.

  سانتی متر جهت استفاده معلوالن در فضای تلفن عمومی  81پیش بینی پیشخوان در ارتفاع

 ضروری است.

 شدود، ایجداد   هایی که آبریزگاه عمومی احدداث مدی  در معابر و فضاهای شهری و در محل

زرگ در ازای هدر ده  هدای بد  حداقل یک آبریزگاه مخصو  معلوالن، الزامی است. در آبریزگداه 

 واحد یک واحد آبریزگاه اضافه شود.

 

 مناسب سازی معابر -1-6-9-4

 :پیاده روهای موجود 

  سانتی متر رسانیده شود. 91با استفاده از امکانات، حداقل عرض پیاده روهای باریک به 

    موانعی که به هر علتی در پیاده رو قرار داشته و یا نصب گردیده و از حداقل عدرض مفیدد

کاهند )مانند مانع عبور وسایط نقلیه، باجده تلفدن، صدندوق پسدت، دکده، تیدر       متر می سانتی 91

 برق،...( باید جا به جا گردند.
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  هدایی بدا ارتفداع    روها بایدد بده پلده   های موجود در پیادهسانتی متر از عرض پله 91حداقل

 حداکثر دو سانتی متر و یا سطوح شیب دار مناسب برای معلوالن تبدیل شود.

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

 .کلیه درزهای بیشتر از یک سانتی متر به وسیله مواد سخت پر شوند 

 211ها و ...( تا ارتفداع حدداقل   هر نوع پیشامدگی )مانند تابلو، عحیم، بالکن، سایه بان مغازه 

 سانتی متر باال برده شود.

 گردد، نصب پل موقت با حداقل ح پیاده رو به هر علت حفاری میدر مواقع ضروری که سط

 سانتی متر غیر لغزنده، الزامی است. 91عرض 

     برای هشدار به نابینایان از وجود موانع در پیاده رو، تعبیه عحیم حسی در کدف بده شدعاع

 سانتی متر از مانع، الزامی است. 91

 د همسطح معبر گردندد و در صدورت عددم    های واقع در مسیر پیاده بایها و در پو شبکه

 امکان، کناره آن با شیب مناسب با کف معبر هماهنگ شود.
 

 های ارتباطی بین پیاده رو و سواره روپل 

  متر بین پیاده رو و سواره  511تعبیه پل ارتباطی مناسب حرکت معلوالن در فواصل حدود

 سانتی متر الزامی است. 91رو با حداقل عرض 

 سانتی متر گردد. 91های موجود حداقل عرض پل الزم است که 

 هدای  ها باید از مصالح سخت و غیر لغزنده پوشیده شوند و در صورت وجود پدل سطح پل

 فلزی شیاردار الزم است که فاصله شیارها پر شوند.
 

 محل خط کشی عابر پیاده 

       بدا   محل عبور عابر پیاده در سواره روها باید اصدحح، تسدطیح و بده صدورت خدط کشدی

 سانتی متر و قابل دسترسی به پیاده روها شود. 151حداقل عرض 

 های عابر پیاده، الزامی است.های ارتباطی در امتداد کلیه خط کشیوجود پل 

 .جزیره وسط خیابان در محل خط کشی عابر پیاده باید قابل عبور صندلی چرخدار شود 
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 ای مناسب سازی محیط شهر برای معلوالنضوابط توصیه -1-6-9-5

 های آنها در اطرا  پیاده رو ایجاد لغزنددگی نمایدد، ممندوع    اشت گیاهانی که ریختن میوهک

 است.

 .چرا  راهنمایی که در کنترل شخص معلول باشد، باید در دو طر  محل عبور نصب گردد 

 .ایجاد زمان کافی برای عبور ایمن معلوالن از محل خط کشی عابر پیاده، الزامی است 

  باید به باالبرهای مکانیکی برای دستیابی معلوالن به داخل آنها مجهدز  وسایل نقلیه عمومی

 گردند.

       در صورتی که ارتفاع سکوی مسافری همسطح کف وسیله نقلیده عمدومی باشدد، بایدد یدک

 سکوی فلزی مکانیکی بین ایستگاه و اتوبوس برای هدایت معلوالن به داخل اتوبوس تعبیه گردد.

 وبوس و دیگر وسدایل نقلیده بدا کمتدرین فاصدله از      مشخص کردن قسمت بخصوصی از ات

هدا بایدد بددون صدندلی و     درهای ورود و خروج برای استفاده معلوالن، الزامی است. ایدن محدل  

های دیگر برای ثابت نگداه داشدتن صدندلی چرخددار در برابدر      مجهز به کمربند، دستگیره، پست

 های ناگهانی باشد.حرکت

 هت استفاده معلوالن در داخل هواپیمدا بایدد در اختیدار    های چرخدار با عرض کم جصندلی

 آنان قرار داده شود.

           ضروری است کده اطحعدات مربدوط بده پدرواز هواپیماهدا و ورود و خدروج اتوبدوس یدا

قطارهای بین شهری برای نابینایان به صورت صوتی و بدرای ناشدنوایان بده صدورت بصدری      

 ارائه گردد.

  کنار ورودی قطارهای راه آهدن شدهری )متدرو( بدرای     پیش بینی فضایی بدون صندلی در

هدای چرخددار،   معلوالن و تعبیه کمربند و یا دستگیره و بست بدرای ثابدت نگداه داشدت صدندلی     

 ضروری است.

        نحوه استفاده از قطارها و اطحعات مربوط بده ورود و خدروج بایدد بده وسدایل صدوتی و

 م گردد.تصویری برای استفاده نابینایان و ناشنوایان اعح

 .وجود عحیم بصری برای ناشنوایان و عحیم صوتی برای نابینایان ضروری است 
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  نصب تابلو برای افراد با دید محدود و کم سو می باید در رابطه با زوایای افقی، عمودی و

درجه و بدرای افدراد    15جانبی صورت پذیرد. در این گروه، زوایای افقی دید برای افراد نشسته 

 درجه باشد. 31ایستاده 

 .الزم است که تابلوهای با زمینه مشکی و حرو  سفید تهیه گردند 

 در گوشه چپ باالی تابلو نوشته شود. در  "بریل"باید توضیحات با خط برای نابینایان می

سدانتی متدر بایدد باشدد )ایدن مسدئله در        122این حالت، حداکثر ارتفاع تابلو برای افراد ایستاده 

 شده به دیوار است(. مورد تابلوهای نصب

 .ارائه عحیم تنها به صورت تصویری مجاز نیست 

 های راهنما در نقاط حساس و خطرناك، باید دارای عحیدم حسدی باشدند تدا     ها و نردهمیله

 نابینایان را آگاه نماید.
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 های عمومیضوابط کلی طراحی ساختمان -1-6-11

 تعریف 

هایی هسدتند کده یکدی از اندواع     از ساختمان منظور از اماکن عمومی در این آیین نامه، آن دسته

 دهند.خدمات عمومی را در اختیاری افراد جامعه قرار می
 

 ها ورودی -1-6-11-1

          ورودی اصلی باید برای استفاده معلدوالن نیدز در نظدر گرفتده شدود و بده سدواره رو یدا

 پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد.

  رو باشد.ورودی ساختمان حتی االمکان همسطح پیاده 

 .پیاده رو منتهی به ورودی معلوالن باید با عحیم حسی مشخص شود 

  سانتی متر است. 141حداقل عم  فضای جلو ورودی 

  سانتی متر بر روی فضای جلو ورودی الزامی است. 141وجود سایه بان به عرض حداقل 

  سانتی متر است. 161حداقل عرض بازشوها در ورودی ساختمان 

 

 راهرو  -1-6-11-2

  سانتی متر باشد. 141عرض راهرو حداقل 

  ها با پرز بلند نیز خودداری شود.کف راهروها باید غیر لغزنده باشد و از نصب کفپو 

     در صورت وجود اختح  سطح در کف راهرو باید ارتباط با سطح شدیب دار بده صدورت

 مناسب تامین گردد.

 

 بازشوها )در و پنجره( -1-6-11-3

  سانتی متر باشد. 81صندلی چرخدار حداقل عرض مفید هر لنگه در برای عبور 

 شوند، تامین دید کافی الزامی است.در مورد درهایی که به خارج باز می 

  سانتی متر باشد. 111حداکثر ارتفاع دید از کف تمام شده 

  سانتی متر باشند. 21درها باید پاخور به ارتفاع 

      معمدولی بده    در صورت استفاده از درهای چرخان، گردشدی، کشدویی، پدیش بدین یدک در

 سانتی متر در جوار آنها برای استفاده معلوالن، الزامی است. 81عرض مفید حداقل 
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 .کلیه درها باید به سهولت باز و بسته شوند 

  سدانتی   7تا  5/3دستگیره درها باید از نوع اهرمی بوده و فاصله داخلی بین آن و سطح در

 متر باشد.

 سانتی متدر،   211دو در به یک جهت باز شوند  حداقل فاصله بین دو در متوالی چنانچه هر

سانتی متر و چنانچه هر دو بده داخدل بداز شدوند      121چنانچه هر دو به سمت خارج باز شوند 

 سانتی متر باشد. 281

        2درها باید حتی المقدور بدون آستانه باشدند. در صدورت اجبدار حدداکثر ارتفداع آسدتانه 

 سانتی متر باشد.

 سانتی متر سطح هموار در هر دو سوی  151ت، پیش بینی حداقل به منظور تسهیل در حرک

 سانتی متر در طرفین آن، الزامی است. 31در و 

  سانتی متر باشد. 121ارتفاع دستگیره پینجره از کف 

 هایی که تا کف دارای شیشه هستند، در مقابل ضدربه صدندلی چرخددار    کلیه درها و پنجره

 .محافظت و از شیشه مقاوم ساخته شوند

 

 پله -1-6-11-4

 .وجود عحیم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله برای هشدار به نابینایان، الزامی است 

  سانتی متر باشد. 17سانتی متر و حداکثر ارتفاع آن  31عرض کف پله 

  سانتی متر باشد. 121حداقل عرض پله 

 .نصب دست انداز در طرفین پله الزامی است 

 سدانتی   85سانتی متدر و بدرای بزرگسداالن     61کودکان  ارتفاع دست انداز از کف پله برای

 متر باشد.

   سدانتی متدر و حدداقل فاصدله آن از      5/3حداکثر قطر میله دست انداز اعم از گرد یا صا

 سانتی متر باشد. 4دیوار 

 .لبه پله کامح غیر لغزنده بوده و به وسیله اختح  رنگ قابل تشخیص باشد 

 و گرد کردن لبه پله، ممنوع است. نصب هر گونه لبه پله غیر مسطح 

 های عرضی پله، تعبیه لبه مخصو  برای جلوگیری از لغز  عصا الزامی است.در کناره 
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  سانتی متر باشد. 3پاخور پله باید بسته باشد و پیش آمدگی لبه پله از پاخور نباید بیش از 

  پله باشد. 12حداکثر مقدار پله بین دو پاگرد باید 

 سانتی متر و در پله های دو جهته هم عرض پله باشد. 121 حداقل عم  پاگرد 

 

 دارسطح شیب -1-6-11-5

  سانتی متر باشد. 121حداقل عرض سطح شیب دار 

  سدانتی متدر    121درصدد بدا عدرض     8متر طول، حداکثر شدیب   3برای سطوح شیب دار تا

 باشد.

   ایش متدر( در ازای هدر متدر افدز     9در سطوح شیب دار بیش از سه متر طول )تا حد مجداز

 درصد از شیب آن کاسته شود. 5/1سانتی متر به عرض مفید آن اضافه و  5طول 

  متر طول، الزامدی اسدت. در    9سانتی متر و در هر  121پیش بینی یک پاگرد به عم  حداقل

 سطوح شیب دار دو جهته، عرض پاگرد برابر عرض سطح شیب دار خواهد بود.

 .کف سطح شیب دار باید غیر لغزنده باشد 

 وح شیب دار و ورودی ساختمان باید مسقف باشد.سط 

 .نصب میله دستگرد در طرفین سطح شیب دار، الزامی است 

     سدانتی متدر، بدرای     75ارتفاع میله دستگرد از کف سطح شیب دار بدرای شدخص نشسدته

 سانتی متر باشد. 61سانتی متر و برای کودکان  85شخص ایستاده 

  سدانتی متدر    4تر و حداقل فاصله بدین آن و دیدوار   سانتی م 5/3حداکثر قطر میله دستگرد

 باشد.

 آسانسور -1-6-11-6

 شدود،  های عمومی که برای دسترسدی بده طبقدات از آسانسدور اسدتفاده مدی      در ساختمان

 وجود حداقل یک آسانسور قابل استفاده برای معلوالن روی صندلی چرخدار، الزامی است.

 گیرد.ندلی چرخدار قرار میآسانسور باید همسطح ورودی و یا در دسترس بحمانع ص 

  سانتی متر مربع باشد. 151 × 151حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور در هر طبقه 

 :آسانسور قابل استفاده برای معلوالن باید مشخصات زیر را داشته باشد 

 سانتی متر، 81عرض مفید  -
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 مجهز به دو در کشویی با چشم الکترونیکی، -

 سانتی متر، 141×111ابعاد مفید اتاقک آسانسور  -

سدانتی متدر از کدف     85نصب دستگیره های کمکی در دیواره های آسانسدور در ارتفداع    -

 اتاقک، الزامی است.

 131هدای کنتدرل کنندده آسانسدور حدداکثر      های پر تردد معلوالن، ارتفداع دکمده  در محل -

ز بدرای  سانتی متر و نید  2سانتی متر و حداقل قطر آن  5/1سانتی متر، حداقل برجستگی آن 

 استفاده نابینایان قابل تشخیص باشد.

 الزم است توقف آسانسور با صوت مشخص شود. -
 

 فضاهای بهداشتی -1-6-11-7

 نمایندد، تعبیده سدروی     هدای عمدومی کده معلدوالن تدردد مدی      در قسمت هایی از ساختمان

 آنان، الزامی است. بهداشت مخصو 

  و قابلیت گرد  صدندلی  سانتی متر مربع باشد  151×171حداقل اندازه سروی  بهداشتی

 چرخدار در این فضا الزامی است.

  ،در سروی  بهداشتی باید به بیرون باز شود و گشودن آن در مواقع اضطراری از بیرون

 امکان پذیر باشد.

  سانتی متر از کف، الزامی است. 45نصب کاسه مستراح به ارتفاع 

 سانتی متر از کدف و   71اع های کمکی افقی در طرفین کاسه مستراح به ارتفنصب دستگیره

 سانتی متر جلوتر از لبه جلویی کاسه، الزامی است. 21

 سدانتی متدر    41سانتی متر از جلو کاسه و  31های کمکی عمودی با فاصله نصب دستگیره

 81های عمدومی  باالتر از نشیمن مستراح به روی دیوار مجاور اجباری است. دامنه نوسان میله

 سانتی متر باشد. 121تا 

    25سدانتی متدر از کدف و     81نصب دستگیره اضافی بر روی قسمت داخلی در بده ارتفداع 

 سانتی متر فاصله از محور لوال، الزامی است.

  های بهداشتی باید به نوعی نصب شوند کده بددون جدا بده جدایی فدرد       دستشویی سروی

 معلول از روی مستراح توسط وی قابل استفاده باشد.

 سانتی متر باشد. 81تا  75ز کف برای معلوالن ارتفاع مناسب دستشویی ا 
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  سانتی متر باشد. 45حداقل عم  بدون مانع در زیر دستشویی 

 .شیرهای دستشویی باید به صورت اهرمی و به راحتی باز و بسته شوند 

  سانتی متر باشد. 91ارتفاع لبه پایینی آیینه دستشویی معلوالن از کف، حداکثر 

  سانتی متر باشد. 81و جای صابون از کف، حداکثر ارتفاع آویز حوله 

 

 عالیم -1-6-11-8

 هدای عمدومی کده بدرای اسدتفاده      هدایی از سداختمان  کلیه اماکن، فضاهای شهری و قسمت

 اند، باید به وسیله عحمت ویژه معلوالن مشخص گردند.معلوالن طراحی و تجهیز گردیده

 بایدد بدرای   گیرد و مییهایی از آن مورد استفاده عمومی قرار مهایی که با بخشساختمان

 معلوالن نیز قابل استفاده باشند، به قرار زیر است:

 ها و مراکز فرهنگیدانشگاه -

 هاها و درمانگاهبیمارستان -

 مسجد و مصلی -

 مراکز ورزشی -

 راه آهن، فرودگاه، ترمینال، مترو -

 بخش اورژان  کلیه فضاهای درمانی -

 و پسدت و تلگدرا  و تلفدن موسسدات     اداری مانند بانک و موسسات مالی  -مراکز خدماتی

 دولتی

 های عمومی، رعایت موارد زیر الزامی استدر سایر ساختمان: 

           در مراکز آموزشی غیر دانشدگاهی بایدد طبقده همکدف یدا ده درصدد سدطح زیربندا، بدرای

 معلوالن مناسب باشد.

 شتی تخت باید یک تخت و یک سروی  بهدا 31ها و مهمانسراها تا ظرفیت کلیه مسافرخانه

تخت دیگر، یدک تخدت بدا سدروی       31مناسب برای استفاده معلوالن داشته باشند. در ازای هر 

 بهداشتی مناسب برای معلوالن اضافه شود.

 مترمربع مسداحت   411نفر کارمند و حداقل  21های اداری دولتی که بیش از کلیه ساختمان

 داشته باشند، برای اشتغال معلوالن قابل استفاده باشد.
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 درصد واحدهای تجاری در هر پروانه  11های عمومی مراکز تجاری، به اضافه ه قسمتکلی

مترمربع بایدد بدرای معلدوالن جسدمی      111ساختمانی تجاری و همچنین کلیه واحدهای بیش از 

 قابل دسترسی و استفاده باشد.

 ای هد اتاق، باید یک اتداق قابدل دسترسدی و اسدتفاده بدا سدروی        25ها تا ظرفیت کلیه هتل

اتاق اضافه، پدیش بیندی یدک اتداق      25بهداشتی مناسب برای معلوالن داشته باشند. در ازای هر 

هدای  ها باید به طور یکنواخت در بدین اتداق  مناسب دیگر برای معلوالن، ضروری است. این اتاق

 معمولی هتل، توزیع گردند.

 

 های مسکونیمجتمع -1-6-11-9

 ری است، بایدد یدک آسانسدور مناسدب     های مسکونی که تعبیه آسانسور اجبادر ساختمان

 برای معلوالن نصب شده باشد.

 واحد مسکونی باید  11مترمربع سطح و بیش از  1111های مسکونی با بیش از کلیه مجتمع

حرکتدی   -های عمودی و افقی و فضاهای عمومی قابدل اسدتفاده بدرای معلدوالن جسدمی     ارتباط

 داشته باشد.
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 سایر ضوابط -1-7

 به پدافند غیرعامل ضوابط و مقررات مربوط -1-7-1

 تدوین اصول و معیارهای پدافند غیر عامل  -1-7-1-1

های مادی و انسانی در زمان جنگ، به هددفی عمدده بدرای    عنوان مراکز تجمع سرمایهشهرها به

آورد. تددابیر پدافندد   ها خسارات فراواندی را پدیدد مدی   شوند، در نتیجه حمله به آندشمن تبدیل می

جندگ،  ) سازتوانند عحوه بر کاهش خسارات تهدیدات انسان، میغیرعامل در معماری و شهرسازی

بمباران هوایی و ...( جهت کاهش خطرپذیری در برابر انواع خطرات طبیعی نیز مفید واقع شوند. در 

دفاعی شهر گردند. )حداجی ابدراهیم زرگدر و    « پایداری»نتیجه در زمان صلح و جنگ باعث افزایش 

 (.1387مسگری هوشیار، 

رگیری پدافند غیرعامل در جهت مقابله با تهدیدات و تقلیل خسدارات ناشدی از اندواع تهداجم     کابه

احتمالی به کشور، موضوعی بنیادی و اساسی است که وسعت و گستره آن تقریبدا تمدامی مراکدز    

پدذیر نظدامی، اقتصدادی و ... کشدور را در برگرفتده و حفدظ امنیدت ملدی، اسدتقحل          حیاتی و آسیب

گیری در راس امور است. پدافند غیرعامدل در  صادی و پیروزی در جنگ به نحو چشمسیاسی و اقت

واقع توسعه فرهنگ و اقدامات اساسی جهدت مقابلده بدا تهدیددات در برابدر جامعده اسدت. )کرمدی،         

روزه سال  43(. تجارب حاصله از جنگهای گذشته به خصو  هشت سال دفاع مقدس، جنگ 1391

ندداتو علیدده  1999هفتدده ای سددال  11نددگ اول خلددیج فددارس(، جنددگ متحدددین علیدده عددراق )ج 1991

اسدراییل تدا    2116روزه سال  33آمریکا و انگلی  علیه عراق و جنگ  2113یوگسحوی، جنگ سال 

جنگ آمریکا در عراق و دیگر جنگها در سرتاسر جهان موید این نظر است که کشور مهداجم جهدت   

صادی و نظامی کشور مورد تهاجم با اتخاذ استراتژی درهم شکستن اراده ملت و توان سیاسی، اقت

انهدام مراکز ثقل توجه خود را صر  بمباران و انهدام مراکدز حیداتی، حسداس و مهدم، بدویژه در      

 (.1386شهرها می نماید )موحدی نیا،

شهر از شهرهای مهم و استراتژیک ایدران از جملده    6ساله عراق علیه ایران  8طی جنگ تحمیلی 

شهر  17درصد تخریب شدند. به عحوه  111ومار، مهران، نفت شهر و هویزه به میزان خرمشهر، س

درصد بر اثر حمحت توپخانه ای، هوایی و موشدکی دشدمن خسدارات فراواندی      85تا  15دیگر بین 
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شهر از شهرهای ایران مورد حمحت نظامی قرار گرفت. اما این  61دیدند. در مجموع طی این جنگ، 

روسدتا از   1138محدود به حمحت شهری نگردید به طوری که طی این هشدت سدال   حمحت صرفاً 

روسدتای دیگدر نیدز خسدارات      2344درصدد تخریدب شدده و بده      111روستاهای کشور به میزان 

 (. 1378سنگینی وارد آمد )عباس زاده فرد،

 شسدنج  های سیستم از استفاده گستر  و تکنولوژی اخیر های پیشرفت وجود با است بدیهی

 ایدن  بدا  رود. نمدی  بدین  از دشدمن  حمحت مقابل در پایدار و امن به طراحی نیاز هم باز و... دور از

 غیدر  دفداع  مقولده  بده  گدذرا  و سطحی با نگاهی شهرسازی ایران، نظام در کنونی شرایط در وجود

 فاقدد  هدای مختلدف،   مقیاس در شده، شهری تهیه های برنامه و ها طرح و شود می نگریسته عامل

 باشند.  می نگرشی نینچ

 دفاع غیر عامل، مفهومی فراموش شده در عرصۀ طراحی و برنامه ریزی شهری ایران 

دفاع غیر "پیش از پرداختن به تحلیل شهرسازی امن بر پایۀ دفاع غیر عامل، نخست باید عبارت 

یف بدارز  از نگاه متون علمی حوزه دفاعی تعریف گردیده و نکات حائز اهمیدت در ایدن تعدار    "عامل

 گردند. 

Chaiبر اساس منابع و متون مختلف منتشر شده از سوی وزارت دفاع آمریکا ) rman of  t he 

J oi nt  Chi ef s  of  St af f , 2006;  AI PD, unknown publ i shi ng dat e ،)"دفاع غیر عامل" 

به مفهوم مجموعه تمهیداتی است که جهدت کداهش احتمدال آسدیب پدذیری و بده حدداقل رسداندن         

ناشی از حمحت نیروهای مهاجم، بدون بهره گیری از تمهیدات نظامی مورد استفاده قدرار  خسارات 

بایدد از تمهیدداتی نظیدر اعدحم خطدر      می گیرند. در دفاع غیر عامل، سربازان و نیروهای جنگی مدی 

اولیه، انجام عملیات امنیتی، اعمال سیاست پراکندگی، حفاظت از افراد خا  و عموم مدردم، انجدام   

)سحح هدای هسدته    1های پزشکی ویژه برای مقابله با اثرات مرگبار سحح های کشتار جمعی کمک

ای، میکروبی و شیمیایی(، بازیابی توان نیروها، انتشار اخبار و اطحع رسانی، آموز  کارکندان، و  

  تکنیک ها، تاکتیک ها و  فرآیندهای موثر در کاهش آسیب های ناشی از حمحت، استفاده نمایند. 

                                                            
1 - Weapons  of  Mass  Dest ruct i on (WMD) 
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دفاع غیر عامل در متون نظامی و استراتژیک ایران نیز این چنین تعریدف گردیدده اسدت: )آیدین     

قانون برنامده چهدارم توسدعهج مجمدع تشدخیص مصدلحت نظدامج         121تبصره  11نامه اجرایی بند 

 (1381ج زیاری، 1374ج اصغریان جدی، 1386موحدی نیا، 

ی است کاه موجاب افازایش بازدارنادگی     مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ا "دفاع غیر عامل"

دشمن در حمله به حوزه های زیستی، تداوم فعالیت های ضروری یک شهر یا روساتا، ارتقااء   

پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقادامات نظاامی دشامن مای شاود.      

نی، کااهش آسایب   استفاده از تمهیدات دفاع غیر عامل سبب کاهش خسارات مالی و تلفات انسا

پذیری و خسارات باه سااختمانها، تیسیساات و تجهیازات حیااتی، حسااس و مهام نظاامی و         

غیرنظامی و شریانهای کشور در مقابل حمالت دشمن شده، ضمن آن که مای تواناد بعضاار در    

 کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی نیز مفید واقع گردد. 
 

 عوامل اصلی مؤثر در حمله به شهرها 

که شهرها از نظر فیزیکی هدفهای ثابت و بزرگی هستند که حتی از فاصدۀ دور بده   گذشته از این

آسانی می توان آنها را هد  قرار داد عوامل دیگری به عنوان انگیزه در انتخاب شدهرها بده عندوان    

 (1387هد  نظامی نیز نقش دارند که مهمترین آنها به قرار زیرند: )شکیبامنش، 

 نسانی و عمده مراکز تصمیم گیری سیاسی، اداری و نظامیتجمع نیروی ا 

 مردان و مسئوالنوارد آوردن فشار بر دولت 

 برهم زدن نظم اجتماعی و ایجاد نارضایتی در مردم و جامعه 

 ایجاد از هم گسیختگی در مردم و اجبار آنها به مهاجرت از شهرها 

 نگران ساختن سربازان نسبت به اوضاع پشت جبهه 

 مدیریتی مستقر در شهرها -ردن آستانۀ مقاومت نیروهای پشتیبانی از بین ب 

      شهرها با برخورداری از امکانات و خدمات رفاهی و معیشدتی، نقدش پشدتیبانی بسدیار

 ها دارند.موثری در هدایت و اداره جنگ
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 گذاری مادی و فرهنگی کشدورها در شدهرها قدرار دارندد.     بخش قابل توجهی از سرمایه

تیابی به این سرمایه ها، انگیزه های مادی را در نیدروی مهداجم تقویدت مدی     تخریب و یا دس

 کند.

  شهرهای به دلیل برخورداری از بدنۀ دفاعی همیشه به عنوان الگوی پایداری و یا تسلط

بر منطقه تفسیر می شوند به همین دلیل تسلط بر شهرها به لحاظ استراتژیک شاخصی برای 

 عملیاتی نیروی مهاجم  به شمار می رود. توجیه جایگاه نظامی و اقتدار

      شهرها به عنوان حلقۀ ارتباطی و کانون انسجام منطقده ای و پسدکرانه هدای روسدتایی

 خود هستند که با مقاومت یا سقوط آن سرنوشت منطقه نیز مشخص می گردد.

ها در عحوه بر عوامل یاد شده باید نقش عوامل روانی و تخریب روحیه را نیز در حمله به شدهر 

نظر گرفدت. شدکل زنددگی اجتمداعی در شدهرها و قرارگیدری و همجدواری بسدیاری از سداخت و          

سازهای آن با یکدیگر، از شهر هدفی بسیار کارساز برای تضعیف روحیه به وجدود مدی آورد. بده    

همین دلیل در طول جنگ جهانی  دوم، حمله به شهرهای لنددن، پداری ، بدرلین و بمبداران آنهدا بدا       

تخریب روحیۀ اجتماعی و نظامی انجام گرفته اسدت. بدارزترین نموندۀ آن در بمبداران اتمدی      انگیزة 

شهرهای هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکایی ها بود که ژاپن را وادار بده تسدلیم نمدود. ضدمن     

های اخیر همانند )مناقشۀ کوزوو، جنگ اول خلیج فارس، جندگ تحمیلدی عدراق علیده     که در جنگاین

جنگ اخیر امریکا علیه افغانسدتان و عدراق( مصدادی  بدارزی از تهدیدد و بمبداران شدهرها        ایران و 

 مشهود و آشکار می باشد.
 

 
 تخریب شهرها در خالل جنگ جهانی دوم -6تصویر شماره 
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 های شهری با رویکرد پدافند غیر عاملبرنامه ریزی کاربری 

ینه کاربری زمین های شهری، نقش مهمی را در کاهش آسیب پدذیری  طراحی و برنامه ریزی به

هدای احتمدالی دشدمن بدر عهدده دارد. در حقیقدت بحدث پیرامدون مقولده          در برابر حمحت و تهاجم

 های شهری می باید به موارد زیر بپردازد:کاربری

بده گونده    الف( کاربری های شهری چگونه و چطور در سطح شهر یا پیرامون آن استقرار یابند

ای که بتوانند همواره نیازهای ضروری گروه های بهره بردار خود )ساکنین شدهر( را )در شدرایط   

صلح و جنگ( به خوبی تأمین و برآورده نمایند. و کاسدتی و توزیدع ندامتوازن آنهدا، بدر بدرآورده       

لفدات و  نمودن نیازهای گروه های استفاده کنندده تداثیر منفدی نداشدته و بده بیشدتر شددن دامنده ت        

 صدمات و خسارات منجر نگردد.

های شهری می توانند به عنوان مهمتدرین مقاصدد حمدحت و یدور  هدای      ب( برخی از کاربری

دشمن به شمار آیند و بالتبع اهمیتی دو جانبه یابند: چراکه از یک سدو از بدین رفدتن و انهددام ایدن      

تبعدات گسدترده ای در مقیداس هدای      ها )بسته به سطح اهمیت آنها( می تواندد آثدار و  قبیل کاربری

هدایی مدی   منطقه ای و شهری بر جای گذارند. در واقع انهدام و آسدیب دیددن چندین کداربری     -ملی

و یا تولیدی شهر، منطقه و یا  –تواند ضمن وارد ساختن خسارات اقتصادی کحن، ساختار صنعتی 

د، مکدان یدابی و اسدتقرار    کشور را در حوزه عمل خود فلج سازد. از سدوی دیگدر در غالدب مدوار    

ها سدبب ایجداد تلفدات و خسدارات زیدادی در سدطح حدوزه کالبددی         نادرست این دسته از کاربری

مجاورآنها می گردد و همچنین سبب کاهش آستانه مقاومدت ملدی محدحت در شدرایط بحدران مدی       

 گردد.

فعالیتی )تدوین نقشه  -تعیین حوزه های ریسک )خطر پذیری( عملکردی  -1-7-1-2

 پذیری( جامع خطر

یابی و تسهیل در عملیات مدیریت بحران، توصیه مدی شدود در   جهت توجیه پذیری فرآیند مکان

ای جامع، تمامی فضاهای شهری ساخته شده و نیز برنامه ریزی شده برای ساخت در اهدواز  نقشه

کده در ادامده بددان هدا پرداختده خواهدد شدد و نیدز بدر پایدۀ             "و"تا  "الف"بر اساس پارامترهای 

 بندی و تفکیک شوند. ها به لحاظ احتمال خطر )ریسک پذیری(، حوزههمپوشانی گروهی آن
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 کاربری های شهری 1الف( بررسی میزان سازگاری

های شهری، مشخصات و نیازهای به منظور تعیین میزان سازگاری یا ناسازگاری میان کاربری

رار گرفتده و سدپ  بدا مقایسده ایدن      مختلف هر کاربری از دیدگاه پدافند غیرعامدل مدورد توجده قد    

ها مشخص خواهد گردید. در ادامه به اختصدار بده شدیوة    مشخصات موارد تواف  یا عدم تواف  آن

 تنظیم ماتری  سازگاری اشاره گردیده است.

های شهری را در چهار گدروه  در یک دسته بندی کلی می توان با نگاه پدافند غیر عامل، کاربری

هدای  هدای مهدم، و کداربری   های حساس، کاربریهای حیاتی، کاربریکاربری کلی طبقه بندی نمود:

غیر مهم. در تعریف اجمالی هر یک از گروه های چهارگانه فوق می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 (1386)موحدی نیا، 

 یا و کل انهدام صورت در که هستند هایی کاربری حیاتی های کاربری :2های حیاتیکاربری -

 و کنتدرل  هددایت،  سیاسدی،  نظام آمیز در مخاطره و جدی صدمات و آسیب بحران، آنها از متیقس

 سدطح  بدا  دفداعی  یدا  اجتمداعی  مواصدحتی،  و ارتبداطی  پشدتیبانی،  اقتصادی، و تولیدی فرماندهی،

 .پدیدار گردد در کشور سراسری تأثیرگذار

 از قسدمتی  یا کل انهدام که هستند هایی کاربری حساس های کاربری :3های حساسکاربری -

 و کنتدرل  هددایت،  نظدام سیاسدی،   در توجده  قابدل  صددمات  و آسدیب  بحدران،  بدروز  موجب ها،آن

 سدطح  بدا  دفداعی  یدا  و اجتمداعی  مواصدحتی،  و ارتباطی پشتیبانی، اقتصادی، و فرماندهی، تولیدی

 .گردد در کشور ای منطقه تأثیرگذاری

 هدا، آن از قسدمتی  یدا  کل انهدام که هستند هایی ریکارب مهم های کاربری :4های مهمکاربری -

 و تولیددی  فرمانددهی،  و کنتدرل  سیاسدی، هددایت،   نظدام  در محدود صدمات و آسیب بروز موجب

 در محلدی  تأثیرگدذاری  سدطح  بدا  دفداعی  یا و اجتماعی مواصحتی، و ارتباطی پشتیبانی، اقتصادی،

 .گردد کشور

هدایی کده وجدود و اسدتمرار فعالیدت آنهدا دارای       بریآن دسته از کار :5های غیر مهمکاربری -

 اهمیت نبوده و آسیب و تصر  آنها بوسیله دشمن باعث اختحل در بخشی از کشور نمی گردد.

                                                            
1 - Compatibility 

2 - Vital Uses 

3 - Critical Uses 

4 - Important Uses 

5 - Not Important Uses 
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های حیاتی، حساس، مهدم و غیدر مهدم نقدش کلیددی در تعیدین اهددا         مشخص نمودن کاربری

مدی   1، تولیدد مداتری  سدازگاری   حمحت احتمالی و حوزه های خطر ساز بر عهده دارد. از ایدن رو 

 های شهری مورد استفاده قرار گیرد. تواند به نحو مؤثری در مدیریت کاربری

هایی که در یک منطقه استقرار می یابند نباید موجب مزاحمت و مانع از نگاه شهرسازی کاربری

دو یا چندد کداربری    اجرای فعالیت های دیگر گردند. اما از نگاه پدافند غیر عامل عحوه بر این مطلب

مجاور یکدیگر باید حداقل میزان آسیب پذیری را نیز بر یکدیگر داشدته باشدند. همچندین مجداورت     

آنها نباید سبب تشدید حادثه و افزایش خطر پذیری و خسارات گردد. به عنوان مثال قرار گیری یک 

تواندد بده   اوقات مدی  های مهم در کنار یک کاربری حساس در بسیاری ازکاربری از دسته کاربری

افزایش دامنه خطر پذیری و نیز سهولت حمحت دشمن بیانجامد. اما چنان که یک کاربری از دسدته  

غیر مهم در مجاورت یک کاربری حساس واقع گردد تا حد شدایان تدوجهی میدزان خطدر و تبعدات      

امنده آسدیب   منتشره در صورت انهدام کاربری حساس کاهش یافته و بر خح  مورد فوق الذکر، د

 وارده محدود گردیده و تشدید نمی گردد. 

اساس دستورالعمل ابحغی، شهرها در چهدار گدروه قدرار گرفتده و بدر ایدن مبندا الزامدات و          بر

 مححظات پدافند غیر عامل به تفکیک و متناسب با هرگروه ارائه شده است:

 گیرد.کحنشهر اهواز جزء این دشته قرار می  -هامراکز استان :1گروه  

 ها نفر جمعیت به جز مراکز استان 211111شهرهای باالی  :2گروه 

شهرهای مرزی)باتوجه به اینکه معیار و تعریدف دقید  از شدهرهای مدرزی در دسدت       :3گروه 

توان این نکته را مدنظر قرار داد که در حمدحت اولیده زمیندی بده صدورت تقریبدی تدا        باشد، مینمی

 111د تحت تاثیر قرار گیرد. لذا به طور نسبی شهرهایی که تا فاصدله  توانکیلومتری می 111فاصله 

 شوند( کیلومتری از مرز قرار دارند به عنوان شهرهای مرزی در نظر گرفته می

 سایر شهرها.  :4گروه 

دارد موارد ارائه شده عدحوه بدر کداهش خسدارت ناشدی از تهدیددات       این دستورالعمل بیان می

هدای  دهد و حوزه شدمول آن طدرح  ی از مخاطرات طبیعی را نیز کاهش میساخت، اثرات ناشانسان

توسعه و عمران شهری است. مراکز و تاسیسات مرتبط با پدافند غیرعامدل شدامل مراکدز حیداتی،     

گیدرد. بدر اسداس ایدن دسدتورالعمل      حساس و مهم است که تاسیسات استراتژیک را نیز در بر می

                                                            
1 - Compatibility Matrix 
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هدای شدهری و   بافدت  پذیریا پدافند غیرعامل باتوجه به آسیببینی مراکز و تاسیسات مرتبط بپیش

 شود.نیازهای این بافت به هنگام بحران انجام می

 
 مراکز و تاسیسات مرتبط با دفاع غیرعامل -1نمودار شماره 

 

مدل )برمبندای   در ادامه نتایج حاصل از شناخت تطبیقی مراکز و تاسیسات مرتبط با دفداع غیرعا 

تعاریف دستورالعمل الزامات و مححظات دفاعی و پدافندغیرعامل( شهر اهواز و محدوده پیرامونی 

آن در قالب جدول شماره زیر بیان شدده اسدت. شناسدایی ایدن مراکدز بدر مبندای دسدتورالعمل و         

ر اسداس  شهری اهواز و نیازهای این شهر به هنگام بحران انجام شدده اسدت. بد    پذیری بافتآسیب

هدای  این دستورالعمل مراکز کلیددی، مراکدز مهدم، مراکدز خطدرزای شدهری و غیدر شدهری، بافدت         

نفوذناپذیر و فضاهای چندمنظوره )در پیوست تعاریف آورده شده است( در ایدن شدهر شناسدایی    

 شده است.
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 کالنشهر اهواز مراکز و تاسیسات مرتبط با پدافند غیرعامل در -54جدول شماره 
 

مراکز و تاسیسات مرتبط با دفاع 

 غیرعامل
 هدف از بررسی وضعیت شهر وضع موجود

 کلیدی  مراکز
سازمان صدا و  -استانداری

 سیما
  

هم
 م
کز
را
م

 

مراکز تامین ایمنی و 

 امدادرسانی
 نشانی و مراکز درمانیآتش

 گرفتن و امداد و نجاتجهت پناه

کلیه  هایی دردرنظرگیری چنین مکان

 نقاط شهر

الزام برای استانداردهای استحکام بنا 

 در این مراکز

های سیاسی و مراکز فعالیت

 اداری

فرمانداری، فرماندهی نیروی 

 انتظامی 

ها در دسترس تمامی ساکنین این مکان

 باشد

در حاشیه یا در خارج شهر در نظر 

 گرفته نشود.

 یابی این مراکز در خارج از شهرمکان های برق شهرینیروگاه مراکز تاسیسات شهری

 شبکه آب، برق و گاز های تاسیساتی شهرشبکه
 توزیع در کل شهر انجام شده است.

 ارزیابی وضعیت کیفیت شبکه 

 مراکز خطرزای شهری
، CNG پمپ بنزین، جایگاه

 ایستگاه های تقلیل فشار گاز

نباید در اماکن پرجمعیت و متراکم 

 شهری قرار گیرد.

ت جهت باد تجزیه و تحلیل انجام وضعی

 شد.

 پاالیشگاه نفت، انبار نفت مراکز خطرزای غیرشهری
انتقال این کاربری ها به خارج از شهر و 

 محل مناسب

   محدوده مشخص شده است بافت نفوذناپذیر
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 مراکز تامین ایمنی و امدادرسانی( مراکز مهم( 

از وقوع اتفاق و در مرحله مدیریت پ  از بحران مراکز تامین ایمنی و امدادرسانی در زمان پ  

هدای درمدانی و امدادرسدانی در گدام نخسدت و در  بخدش       حائز اهمیت است. دسترسی به فعالیدت 

فضایی طرح بررسی شده و در این بخش تنهدا از نتدایج حاصدل از آن اسدتفاده      –مطالعات کالبدی 

فضایی بررسی شدده اسدت. مطالعدات    -شود. نقشه دسترسی به بیمارستان در مطالعات کالبدیمی

هدای مقیداس شدهر را بررسدی خواهدد کدرد. در بندد مطالعدات پدافنددغیرعامل،          کالبدی تنها فعالیت

تخصیص فضاهای مقیاس ناحیه نیدز بررسدی خواهدد شدد. نقشده دسترسدی بده مراکدز درمدانی،          

  ها در سطح شهر اهواز در نقشه بعد مشخص شده است.ها و درمانگاهبیمارستان
 

 
 موقعیت و شعاع دسترسی مراکز درمانی شهر اهواز -8نقشه شماره 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 های آتش نشانی شهر اهوازموقعیت و شعاع دسترسی ایستگاه -9نقشه شماره 

 

فت سداکنین شدهر   توان نتیجه گرهای دسترسی به مراکز ایمنی و امدادرسانی میاز تحلیل نقشه

اهواز در بخش وسیعی از  محدوده کنونی شهر دسترسی کدافی و مناسدب بده ایدن مراکدز دارندد.       

نشددانی براسدداس ضددوابط و مبنددای طراحددی آن شددعاع عملکددردی بددرای  وضددعیت ایسددتگاه آتددش

 کیلومتر است. 5های آتش نشانی شهری ایستگاه

 محدوده مطالعاتی شهر
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ی به ایستگاه آتش نشدانی دارد لدذا در   با توجه به اینکه بخش جنوب غربی شهر، دسترسی اندک

 این بخش یک ایستگاه آتش نشانی در نظر گرفته شده است.

 
 آتش نشانی پیشنهادی در جنوب غربی اهواز موقعیت ایستگاه -11نقشه شماره 

 

 

 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 های سیاسی و اداری(مراکز مهم)مراکز فعالیت

هدای اداری و سیاسدی در سدطح شدهر     عنوان مرکز مهم فعالیدت  مرکز فرمانداری شهرستان به

 شناسایی شده است. 

 )مراکز مهم)تاسیسات شهری 

شود که با های برق و ... را شامل میبا توجه به دستورالعمل، تاسیسات شهری از قبیل نیروگاه

 ها، امکان تداخل در فعالیت ساکنین است. خسارت رساندن دشمن به آن
 

 
 موقعیت و حریم تاسیسات برق و گاز شهر اهواز -11شماره نقشه 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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با توجه به نقشه زیر، تمامی تصفیه خانه های آب کحنشهر اهواز در امتداد رودخانده کدارون و   

در بخش شمالی و جنوبی شهر مستقر هستند. به منظور حفاظت از تصفیه خانه هدای آب پیشدنهاد   

ه خانه های جدیدآب در بخش های شرقی و غربی شهر پیش بیندی شدوند تدا اصدل     می شود تصفی

 پراکندگی چنین کاربری هایی رعایت شود.

 
 موقعیت و تراکم توزیع تصفیه خانه های شهر اهواز -12نقشه شماره 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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در بخش مرکزی  و شدمال  نقشه زیر تراکم توزیع مخازن اب شهری اهواز را نشان می دهد که 

شرقی شهر این تراکم بسیار باالست که از این لحاظ آسیب پذیری چنین تاسیساتی متعاقبا افزایش 

می یابد. به منظور کداهش اسدیب پدذیری و حفاظدت از ایدن تاسیسدات جابجدایی و پراکنددگی ایدن          

 ند.تاسیسات پیشنهاد می شود تا مخازن آب به صورت یکنواخت در شهر پراکنده شو

 
 موقعیت و تراکم توزیع مخازن آب شهر اهواز -13نقشه شماره 

 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 حریم تصفیه خانه آب -14نقشه شماره 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 های تاسیسات شهری()شبکه مراکز مهم 

خدش مطالعدات   هدا در ب های تاسیسات شدهری و کیفیدت آن  بررسی وضعیت دسترسی به شبکه

های شهری انجام شده است. نتیجه مطالعدات نشدان داد تمدامی    تاسیسات و تجهیزات و زیرساخت

های تاسیسات شهری دسترسی دارند و از نظر کیفیدت، شدبکه   ساکنین شهر اهواز به خدمات شبکه

شود. نتایج تفصیلی مطالعات شبکه تاسیسات شهری در بخدش شدناخت آورده   مطلوب ارزیابی می

 .شد

 مناطق خطرزای غیرشهری 

شددهری تعریددف شددده دسددتورالعمل الزامددات و مححظددات دفدداعی و     مندداط  خطددرزای غیددر 

پدافندغیرعامل در محدوده شهر اهواز شامل تاسیسات نفتی شرکت نفت اهدواز اسدت کده بایسدتی     

 نسبت به جابجایی این مراکز اقدام شود.

 
 موقعیت مراکز خطرزای غیر شهری در محدوده و حریم شهر اهواز -15نقشه شماره 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 مراکز خطرزای شهری 

موقعیت مراکز خطدرزای شدهری اهدواز در نقشده بعدد مشدخص شدده اسدت. موقعیدت مراکدز           

بایست تا حد امکان به دور از امداکن پرجمعیدت و متدراکم شدهری باشدد و در      خطرزای شهری می

شوند. از جمله مراکز خطرزای شدهری، پمدپ بندزین شدهر اسدت.      مجاورت مراکز کلیدی جانمایی ن

 تعداد نوزده جایگاه سوخت در محدوده شهر مشخص شده است. 

 
 موقعیت مراکز خطرزای شهری در محدوده شهر اهواز -16نقشه شماره 

 

جاور جهت باد غالب بده دلیدل   یکی از عوامل تشدید کننده آسیب تعداد افراد ساکن در محدوده م

پخش آتش، آلودگی هوا و ... است. مطالعات اقلیمی و جهدت بداد در بخدش گدزار  شدناخت شدهر       

شدود.  اهواز بصورت کامل انجام شده است و به منظور عدم تکرار در این بخش به آن اشاره نمدی 

ر پمپ بدزنین  سوزی دجهت باد غالب در شهر اهواز از سمت غرب و جنوب است. در صورت آتش

میزان دود و آتش به سمت شرق و شمال منتشر خواهد شد. مراکز جمعیتی در محدوده شدمالی و  

 شرقی پمپ بنزین بایستی الزامات و مححظات پدافند غیرعامل در نظر گرفته شود. 

 محدوده مطالعاتی
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همچنین برای تجهیز مکان های مذکور بایستی تاسیسات مربوط به آب آشامیدنی، لدوازم تهیده   

ی  های بهداشتی، کنترل و نگهبانی مجموعه و سایر تاسیسدات و تجهیدزات مدورد نیداز     غذا، سرو

 ارائه گردد. همچنین محل فرود بالگرد بایستی برای مکان های مورد نظر پیش بینی شود.

متدر از ایدن    211اغلب مراکز خطرزای شهری در مجاوت بافت مسدکونی و در فاصدله کمتدر از    

ور کاهش خطرات ناشی از استقرار این کاربری ها پیشنهاد می شود در مراکز واق شده اند. به منظ

کوتاه مدت این مراکز به محدوده هایی دورتر از بافت مسکونی انتقال یابند و یا در مجاورت چندین  

 کاربری هایی فای باز و سبز در نظر گرفته شود.

 
 رزای شهری و مجاورت با بافت مسکونیموقعیت مراکز خط -17نقشه شماره 

 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 مکانیابی مراکز کلیدی 

قبل از مکانیابی کاربری های کلیدی شدهر اهدواز، مهمتدرین کداربری هدای کلیددی شدهر اهدواز         

 شناسایی شده و در جدول زیر منعک  شده است.

 مراکز کلیدی شهر اهواز -55جدول شماره 
 

 مراکز کلیدی ردیف مراکز کلیدی ردیف
 بانک تجارت  شرکت آب و فاضحب
 بانک رفاه  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
 بانک سپه  شرکت ملی حفاری ایران
 بانک صادرات  شرکت مهندسی ملی حفاری
 بانک ملت  شرکت مهندسی و تولید نفت
 بانک ملی  شرکت نفت
 بهزیستی  ری مناط شهردا
 پایانه اتوبوسرانی  شهرداری اهواز

 
معاونت بهره  -تاسیسات و پست برق

برداری برق  فرمانداری
 تامین اجتماعی  فروشگاه ها
 ترمینال های مسافربری  گمرك
 راه آهن  مجتمع اداری
 سازمان امور اقتصادی  مجتمع تجاری آهن فروشان
 ن آب و برقسازما  مجتمع مخابراتی خاتم االنبیا
 سازمان تامین اجتماعی  مخابرات
 سازمان جهاد کشاورزی   مدیریت برق مناط
 سازمان صدا و سیما  مدیریت خدمات ویژه حفاری شرکت نفت
 سازمان قطار شهری  مدیریت صدا و سیما
 سازمان میراث فرهنگی  ن دیجیتالمرکزتلف
 ستاد تغذیه رایگان مناط  محروم  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
 سفارت عراق  مراکز تلفن
 شرکت امور مشترکین مخابرات  معاونت آموز  و تحقیقات جهاد کشاورزیچ
 معاونت حفاطت و بهره برداری منابع آب  وزارت بهداشت
 ری شهرداریمعاونت خدمات شه _  
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حدوده مطالعات
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شهر
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اساس شاخص های مندرج در دستورالعمل الزامات و مححظات دفاعی و پدافند غیر عامل در  بر

لی بده منظدور   شداخص اصد   14تهیه طرح های توسعه شدهری و همندین اطحعدات قابدل دسدترس،      

 مکانیابی مراکز کلیدی شهر اهواز استفاده شده است. 
 

 شاخص های مکانیابی کاربری های کلیدی  -56شماره  جدول
 

 وزن شاخص

 2.7 عم  سرزمینی

 2.5 فاصله از گسل

 1 جهت شیب

 2.6 شیب زمین

 4 فاصله از تاسیسات نفتی

 1 ریفاصله از مراکز خطرزای شه

 4 فاصله از راه های اصلی

 2.1 فاصله از بافت مسکونی

 1 فاصله از مراکز درمانی

 1 فاصله از مراکز نظامی

 1 امکان توسعه آتی

 5 بافت خاك

 5 عم  خاك

 1 فاصله از رودخانه
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محدوده مطالعات

ر
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شماره 
شه 

نق
21

- 
ی

ی کلید
ی ها

تراکم توزیع کاربر
 

 

ی شه
محدوده مطالعات

ر
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شماره 
شه 

نق
21

- 
ی

ت نفت
سا

سی
حریم تا

 

ی شه
محدوده مطالعات

ر
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شماره 
شه 

نق
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- 
ی

سکون
ی م

ت ها
صله از باف

فا
 

 

ی شه
محدوده مطالعات

ر
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شماره 
شه 

نق
23

- 
ت

سوخ
صله از جایگاه 

فا
 

ی شه
محدوده مطالعات

ر
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شماره 
شه 

نق
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ی شه
محدوده مطالعات

ر
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شماره
شه 

نق
 

25
- 

ی
صله از مراکز نظام

فا
 

ی شه
محدوده مطالعات

ر
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شماره 
شه 

نق
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- 
ی

صله از مراکز درمان
فا

 

 

 

شه
ی 

حدوده مطالعات
م
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 بر مکانیابی مراکز کلیدیموثر  سازی عواملفازی 

شدگاه برکلدی آمریکدا    زاده استاد دانفازی برای اولین بار توسط دانشمند ایرانی پروفسور لطفی

برای اقدام در شرایط عدم اطمینان ارائه شد. این نظریه قادر است بسیاری از مفداهیم و متغیرهدا و   

اند صورت بندی ریاضی بخشیده و زمینه را برای استدالل، کنترل هایی را که نادقی  و مبهمسیستم

یری، اجتماع و اشتراك، متمم، پذگیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. درجه عضویتو تصمیم

هدا و  شدوند. بدرای ایجداد الیده    های اساسی این مدل تلفید  محسدوب مدی   ضرب، جمع و گاما، توان

شکل، هایپربونیک و ...  sتوان توابع ریاضی چون آستانه خطی سیگموئیدال، های فازی میمجموعه

 (18:1384را به کار برد )فرهودی و همکاران،

هدای مثبدت و منفدی بدا هدم و      گیری به دلیل وجود شاخصری  تصمیمهای یک ماتدر شاخص

های کمی با واحدهای گوناگون مثل متر، کیلدوگرم و ... و بده منظدور قابدل مقایسده      وجود شاخص

سازی استفاده کرد که به وسیله آن، مقدادیر  مقیاسگیری، باید از بیهای مختلف اندازهشدن مقیاس

-های بی(. یکی از رو 9: 1389شوند )مومنی، پذیر میده و جمعهای مختلف، بدون بعد ششاخص

سازی، مقدار حاصله، بین صفر و یدک خواهدد   که در این بی مقیاس سازی رو  فازی استمقیاس

 بود واگر شاخص دارای جنبه مثبت باشد از فرمول زیر استفاده می کنیم:

)(xfتابع فازی : 

xسنجه : 

a  وb نه و بیشینه میزان قابل قبول بدرای سدنجه مدورد    کمی

 نظر

x  اختح :minx  وmaxx باشد.می 

و در صورتی که سنجه های مدورد نظدر دارای جنبده منفدی     

 کنیم:باشد از فرمول زیر استفاده می

 

بع عضویت مربوط به سنجه های مکانیابی مراکز کلیددی  های ذکر شده، توابا استفاده از فرمول

 دهند.ها ارزشی بین صفر تا یک را به خود اختصا  میبرای هر کدام از شاخص
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 نقشه فازی عمق خاک -27نقشه شماره 

 

 نقشه فازی شیب زمین -28نقشه شماره 

 رمحدوده مطالعاتی شه

 مطالعاتی شهر محدوده
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 نقشه فازی توسعه آتی -29ه نقشه شمار

 

 نقشه فازی فاصله از گسل -31نقشه شماره 

محدوده مطالعاتی 

 شهر

محدوده مطالعاتی 

 شهر

 محدوده مطالعاتی شهر
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 راههای اصلینقشه فازی فاصله از  -31نقشه شماره 

 

 انهنقشه فازی فاصله از رودخ -32نقشه شماره 

 محدوده مطالعاتی شهر

 محدوده مطالعاتی شهر



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

185   

 

 

 

 نقشه فازی فاصله از تاسیسات نفتی -33نقشه شماره 

 

 نقشه فازی کاربری های خطرزا -34نقشه شماره 

 محدوده مطالعاتی شهر

 محدوده مطالعاتی شهر
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 نقشه فازی بافت خاک -35نقشه شماره 

 

 نقشه فازی فاصله از بافت مسکونی -36نقشه شماره 

 محدوده مطالعاتی شهر

 محدوده مطالعاتی شهر
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 نقشه فازی فاصله از مراکز درمانی -37نقشه شماره 

 

 نظامینقشه فازی فاصله از مراکز  -38نقشه شماره 

 محدوده مطالعاتی شهر

 محدوده مطالعاتی شهر
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 نقشه فازی جهت شیب -39نقشه شماره 
 

 لعاتی شهرمحدوده مطا
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 ها و تولید نقشه مکانیابی مراکز کلیدی:تلفیق نقشه 

 Unionای چدون  و نیز توابع تلفی  نقشه Raster Calculatorدر این مرحله با استفاده از ابزار 

هدای اطحعداتی ایجداد شدده )رسدتری و      های امتیازات مربوط به هر یک از الیهیا همپوشانی ستون

هدای  ه ایدن ترتیدب مجمدوع سدتون    بد وند. شد وکتوری( در بخش مربوط به خود با یکدیگر جمع مدی 

کند. در نهایت با توجه به نتایج حاصله، مکانیابی های اطحعاتی آن بخش مشخص میمربوط به الیه

کاربری های کلیدی به منظور توسعه شهری در محددوده شدهر اهدواز از طیدف کمتدرین تدوان تدا        

 بیشترین توان تقسیم بندی شده است.

 

 نقشه مکانیابی کاربری های کلیدی شهر اهواز -41نقشه شماره 
 

 محدوده مطالعاتی شهر
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براساس نقشه مکانیابی کاربری های کلیدی کحنشهر اهدواز، بخدش شدرقی و مرکدزی شدهر از      

پتانسیل اندکی به منظور مکانیابی این کاربری ها برخوردار است. حال آنکه بخش جنوبی و شمالی 

بتری جهت استقرار این کاربری ها برخوردارند. همچنین بدا توجده   کحنشهر اهواز از موقعیت مناس

به قرار گیری تعدادی از کاربری های کلیدی در حریم گسدل و رودخانده، پیشدنهاد مدی شدود ایدن       

 مراکز در کوتاه مدت جابه جا شده و به بخش های جنوبی و شمالی شهر انتقال یابند.

 

 نقشه موقعیت مراکز کلیدی آسیب پذیر -41نقشه شماره 
 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 بافت نفوذناپذیر 

هایی است کده دسترسدی مناسدب)خیابان بدا     هد  از شناسایی بافت نفوذناپذیر شناسایی بلوك

متددر( ندارنددد. پدد  از شناسددایی پیشددنهاد ایجدداد مسددیرهای ویددژه و مراکددز    6عددرض بیشددتر از 

 ها پ  از حادثه است. وكامدادرسانی در صورت نیاز برای دسترسی به این بل

شناسایی بافت نفوذناپذیر براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مورخده  

درصدد معدابر آن    51هدایی کده بدیش از    در شناسایی بافت فرسوده استفاده شد و بلوك  11/2/85

مسیرهای  مشخص شد. به منظور سنجش مطلوبیت زیرمتر داند، در نقشه شماره  6عرض کمتر از 

هایی که در بافت نقوذناپذیر قرار دارند ولی دسترسی مستقیم ها نخست بلوكدستیابی به این بلوك

ها و محدوده مورد مطالعه خارج شدند. تعریض معدابر  متر دارند از بلوك 6به مسیرهای بیشتر از 

ون بافت پیشدنهاد  های درون بافت و قرارگیری مراکز امدادی در خیابان اصلی پیرامپیرامون بلوك

 مطالعات پدافند غیرعامل است. 
 

 

 های بافت نفودناپذیرموقعیت بلوک -42نقشه شماره 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 :کاربری های چند منظوره 

منظور از کاربری های چندمنظوره در طرح حاضر، کاربری هایی است که در زمان صلح، بهره 

و در زمان جندگ، عملکدرد دیگدری کده غالبدا بدرای کداهش         برداری عادی از آن صورت می پذیرد

آسیب پذیری و تسهیل مدیریت بحران است از آن انتظار می رود. بهمنظور در امان بدودن فضدای   

امن چند منظوره از پیامدهای انفجار، حدفاصل بهینه شعاعی برای مکانیابی چنین فضایی پیرامدون  

 تری است. م 371متری تا  151مراکز کلیدی از فاصله 

 

 مراکز امن چندمنظوره -43نقشه شماره 
 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 :کاربری های بزرگ مقیاس 

منظور از کاربری های بزرگ مقیاس شهری کاربری هدایی هسدتند بدا اراضدی وسدیع و تدراکم       

جمعیتی و ساختمانی کم کاربری های مزاحم که اغلب کوچدک مقیداس هسدتند، حرکدت جمعیدت را      

بنابراین برای ورودی های اصلی شهرها اراضدی مناسدب بدرای احدداث و      .مشکل می نمایند دچار

 ایجاد کاربری های بزرگ مقیاس شهری پیش بینی شود. 
 

 

 کاربری های بزرگ مقیاس ورودی شهر اهواز -44نقشه شماره 

 

 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 :نواحی با امکان استقرار موقت 

است به صورت اولیه و بسیار اضطراری انجام شود. به این معنا که فقدط   اسکان جمعیت ممکن

جمعیت در یک سطح نسبتا امن مستقر شوند و حداقل امکانات الزم برای اقامت آنان فدراهم شدود.   

از جمله ارائه چادر به هر خانوار چندنفره، ارائه غذای آماده و مراقبت هدای درمدانی سدیار و غیدر     

ط، اقدامات اماده سازی محیط یا وجود نداشته یا محدود به پایه ای ترین نیازهدا  ثابت. در این شرای

 و در راس آنها، تامین دسترسی های اضطراری است. 
 

 

 نواحی با امکان استقرار موقت جمعیت در محدوده شهر -45نقشه شماره 

 

 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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دی چون پراکندگی منحسب، استفاده از فضداهای  به منظور مکانیابی مناسب این فضاها به موار

سبز و باز و پادگان های شهری که فضای باز مناسب دارند و همچنین دسترسی مناسدب و دوری  

 از حریم رودخانه و گسل و نزدیکی به مراکز سکونتی توجه شده است.
 

 

 ت در بخش غربی اهوازپادگان مورد نظر جهت اسکان موق -7تصویر شماره 

 
 پادگان مورد نظر جهت اسکان موقت در بخش شرقی اهواز -8تصویر شماره 
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 نواحی با امکان استقرار موقت جمعیت در حریم شهر -46نقشه شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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 بافت و سازمان شهری 

رمنظم، برنامه ریزی جهت اختصا  مسیرهای ویدژه ای در بیدرون از   در بافت نفوذناپذیر و غی

بافت جهت امدادرسانی سریع بایستی در نظر گرفته شود. برای تقویت نفوذپذیری بایسدتی تدا حدد    

امکان تعداد ورودی های قابل استقرار در اطرا  لبه ها افزایش یابد. هرچه نفوذپذیری باالتر باشدد  

عملیات امداد و نجات راحت تر و سریعتر صدورت مدی پدذیرد. همچندین     اسیب پذیری کمتر بوده و 

وجود راه های جایگزین به دلیل انتخاب های متعدددی کده بده شدهروندان و امدادرسدانان میدهدد،       

 انعطا  پذیری شبکه ارتباطی را افزایش می دهد.

 

 و بافت همجوارمحورهای موجود در بافت فرسوده  -47نقشه شماره 
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 محورهای پیشنهادی در بافت فرسوده و بافت همجوار -48نقشه شماره 
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 دسترسی های مناسب به مراکز تامین ایمنی و امدادرسانی 

براساس این بند، دسترسی های مناسب به مراکدز تدامین ایمندی و امدادرسدانی موجدود مانندد       

رستان ها، ایستگاه های آتش نشانی، پناهگاه ها، فاهای بداز عمدومی، در تمدامی    درمانگاه ها و بیما

پهنه های شهر پیش بینی شود. در نقشه زیر پراکندگی مراکدز تدامین ایمندی شدامل، فضداهای بداز       

 بزرگ، آتش نشانی و کاربری درمانی مشخص شده است.
 

 

 ز تامین ایمنی و امدادرسانی اهوازپراکندگی مراک -49نقشه شماره 
 

 محدوده مطالعاتی شهر
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متدر در طدرح    24در نقشه زیر وضعیت دسترسی کاربری های امداد و نجات بده معدابر بداالی    

 ده و کاربری هایی که در مجاورت این معابر قرار دارند مشخص شده اند.شمشخص  مصوب
 

 

 هولت دسترسیمراکز امداد و نجات با س -51نقشه شماره 
 

با توجه به قرارگیری تعداد اندك مراکز تامین ایمنی در نزدیکی شریان های اصلی پیشنهاد مدی  

شود انتقال مراکز در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به اولویت مورد توجده قدرار بگیدرد. همچندین     

 اولویت اصلی با مراکزی است که در فاصله بیشتری از شریان های اصلی واقعند.

 محدوده مطالعاتی شهر
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 مکانیابی سایت های امداد و نجات 

استقرار سایت های امداد و نجات در نزدیکی معابر بین شهری و در حریم شدهر مدی تواندد بده     

امر سروی  دهی به افراد قربانی حوادث و بحیا، کمدک شدایانی نمایدد. ایدن امدر مدی تواندد بدرای         

 ه باشد.عملیات امداد و نجات جاده ای در زمان جنگ و صلح کاربرد داشت
 

 

 مکانیابی سایت امداد و نجات در حریم شهر اهواز -51نقشه شماره 

 

 محدوده مطالعاتی شهر
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سازگاری کاربری ها و فضاهای شهری را در چهار دسته بندی کلی به شرح زیدر طبقده بنددی    

 نمود:

و خصوصیاتی  ج یعنی کاربری مورد ارزیابی، دارای ویژگی هاکامالر سازگار با یکدیگر باشند -

باشد که کمترین خطرپذیری را برای فضای پیرامونی به همراه داشته و مجاورت آنها با یکدیگر به 

 تشدید حادثه و در نتیجه صدمات و خسارات مالی و انسانی نیانجامد. 

به این ترتیب که دو کاربری از خطر پذیری بیشدتری نسدبت بده قدرار      نسبتار سازگار باشند؛ -

بری کامح سازگار در کنار یکدیگر برخوردار می باشند، اما با این وجود در صدورتی  گیری دو کار

ای و به دالیل خاصی میسدر نیسدت اسدتفاده از    که امکان برقراری مجاورت کامحً سازگار در نقطه

 این گونه مجاورت به مراتب مطلوب تر از مجاورت ناسازگار و نسبتا ناسازگار می باشد. 

به این معنی که میدزان ناسدازگاری میدان کداربری هدای شدهری از        گار باشند؛نسبتار ناساز -

باید از مجداورت دو کداربری مدذکور بده سدبب      ها بیشتر است. در این حالت میسازگاری میان آن

تدر شددن تلفدات و خسدارات جدانی و مدالی       احتمال باالی خطرپذیری و گستر  حادثه و نیز بیش

 خودداری نمود. 

گونده  منظور این است که مشخصات کاربری های مجاور نه تنها هدیچ  ازگار باشند؛کامالر ناس -

خوانی با یکدیگر ندارند بلکه در تقابل کامل با یکدیگر هسدتند. ایدن حالدت نامناسدب تدرین گونده       هم

پدذیری  آسدیب ها به لحاظ خطرپذیری و تاثیرات و عواقب غیرقابل کنترل در صورت چینش کاربری

 ود.به شمار می ر

ها در کنار یکدیگر به لحداظ احتمدال قدرار    در ادامه این بخش انواع دسته بندی مجاورت کاربری

، کداربری  Aگیری بررسی گردیده اسدت. در صدورتی کده کداربری حیداتی را عحمدت اختصداری         

نمدایش دهدیم اندواع     Dو غیدر مهدم را بدا      C، کاربری مهم را با  Bحساس را با عحمت اختصاری  

 ها را می توان بصورتی که در جدول صفحه بعد آمده است فرض نمود:ت مجاورت کاربریاحتماال

 ماتریس کاربری ها -57جدول شماره 

D-A C-A B-A A-A 

D-B C-B B-B A-B 

D-C C-C B-C A-C 

D-D C-D B-D A-D 
 

مجموعه فوق به موارد زیدر   ((B - A( و )A- B)با حذ  یکی از دو مجاورت های یکسان ) نظیر 

 یابد: تقلیل می
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 ماتریس تقلیل یافته کاربری ها -58جدول شماره 

 A-A 

 B-B A-B 

 C-C B-C A-C 

D-D C-D B-D A-D 
 

ها از نقطده نظدر پدافندد غیدر     که به ترتیب حساسیت و اهمیت کاربریدر این قسمت با فرض آن

های حیاتی، حساس، مهم و غیر مهم متناظر گدردد  به ترتیب به گروه کاربری 1، 2، 3، 4عامل ارقام 

( لحاظ 4تا  1های ده گانه فوق را بصورت ضرب دو عامل عددی )با ارقام مفروض می توان ترکیب

 نمود. در این حالت رقم متناظر ترکیب های ده گانه بصورت جدول زیر بدست خواهد آمد:
 

 ماتریس امتیاز کاربری ها -59جدول شماره 
 

 A-A= 16 

 B-B=9 A-B=12 

 C-C=4 B-C=6 A-C=8 
D-D=1 C-D=2 B-D=3 A-D=4 

 

به عنوان حد پایین مجاورت های ممکن )ناشدی از همنشدینی    1با لحاظ نمودن تفاوت میان عدد 

مجاورت های مورد بررسی )ناشی  به عنوان حد باالی 16دو کاربری غیر مهم در کنار هم( با عدد 

های های قرارداری زیر گونهاز مجاورت دو کاربری حیاتی با یکدیگر(، می توان مطاب  تفکیک دامنه

 (:62و  61مختلف سازگاری را به ارقام حاصله متناظر نمود )جداول 
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 تناظر عددی میزان سازگاری -61جدول شماره 
 

 دامنۀ عددی ادی میزان سازگاریتعیین قرارد

 1-4 کامحً سازگار

 5-8 نسبتاً سازگار

 9-12 نسبتاً ناسازگار

 13 < کامحً ناسازگار
 

 نمایش میزان سازگاری گروه های مختلف کاربری -61جدول شماره 
 

 
کددددددددددددامحً 

 ناسازگار

 
نسدددددددددبتاً 

 ناسازگار

نسدددددددددددبتاً 

 ناسازگار

 زگارکامحً سا 
نسدددددددددبتاً 

 سازگار
 نسبتاً سازگار

کدددددددددامحً 

 سازگار
 کامحً سازگار

کدددددددددامحً 

 سازگار
 کامحً سازگار

 

 بر اساس جداول فوق می توان نتایج زیر را اعحم نمود:

 با یکدیگر کامحً ناسازگار است.« حیاتی»های مجاورت کاربری -

نسدبتاً ناسدازگار    "حسداس "ی هادر کنار کاربری« حساس»و « حیاتی»های مجاورت کاربری -

 است.

 نسبتاً سازگار است. "مهم"های در کنار کاربری "حساس"و  "حیاتی"های مجاوت کاربری -

 است. "کامحً سازگار"مجاورت سایر گروه های کاربری در کنار یکدیگر  -
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 مالحظات پدافند غیرعامل -62شماره  جدول
 

 بند موضوع
 1گروه شهر ت الزاما

 )اهواز مرکز استان(
 مالحظات

هر
ش
ده 
دو
مح
و 
م 
ری
ح

 

در مکانیابی مراکز کلیدی،  -1

الزامات و مححظات پدافند 

 غیرعامل رعایت گردد.

 الزامی ست

شناسایی مراکز مذکور در سطح کحنشهر اهواز و 

رعایت ضوابط مکانیابی همچون امکان ایجاد پراکندگی، 

دا تهدید، برخورداری از شرایط تعیین فاصله ایمن از مب

مناسب برای امداد و نجات و فرود بالگرد، حریم و 

فاصله امنیتی از مراکز جمعیتی، حریم زمینی )حلقه 

حفاظت فیزیکی( در مکانیابی، عدم استقرار مراکز دفاعی 

در نزدیکی مراکز ثقل، عدم استقرار مراکز دارای اهمیت 

عیت خطوط نفت و در نزدیکی نقاط و مراکز خطرزا، وض

سیاسی و  –گاز در مکانیابی، تاثیر وضعیت اجتماعی 

فرهنگی در مکانیابی، مسائل توپوگرافی)ارتفاعات( در 

مکانیابی، حساس بودن مکان از بعد سیاسی، حساس 

بودن مکان از بعد نظامی، دار بودن حداقل آسیب پذیری 

 در برابر تهدیدات طبیعی

مراکز خطرزای شهری که  -2

ود آنها در داخل محدوده شهر وج

موجب آسیب پذیری شهر و 

کاربری های مجاور در زمان 

تهدیدات می شود، نباید در اماکن 

پرجمعیت و متراکم شهری، مراکز 

کلیدی و یا در نزدیک یکدیگر 

 جانمایی شود.

 الزامی ست

شناسایی مراکز خطرزای شهری در سطح کحنشهر 

رعایت حریم این  و اهواز همچون جایگاه سوخت و 

 مراکز و نوع هم جواری ها

تداخل حرایم مراکز خطرزای شهری موجب هم افزایی 

خطر می شود که در وضعیت موجود کحنشهر اهواز 

 چنین مشکلی وجود ندارد.

مراکز خطرزای غیر شهری  -3

واقع در محدوده شهر که باید به 

بیرون شهر انتقال یابند، با 

یبانی کاربری های خدماتی پشت

سکونت مطاب  مصوبه شورای 

عالی )تعریف مفاهیم و کاربری 

های شهر و تدقی  سرانه ها( 

 جایگزین شوند.

 الزامی ست

کاربری های خطرزای غیر شهری شامل تاسیسات و 

مخازن نفتی در داخل محدوده و حریم کحنشهر اهواز 

 شناسایی شده است.

 مراکز خطرزای غیر شهری بایستی از شهرها خارج

شوند اما به دلیل شرایط خا  کحنشهر اهواز پیشنهاد 

می شود امکان جابجایی این مراکز در آینده مدنظر قرار 

گیرد و این کاربری ها به کاربری های چندمنظوره و 

سایر کاربری های مناسب با توجه به سطوح و سرانه 

 های مورد نیاز مناط  مختلف شهر اهواز تغییر پیدا کنند.
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 بند موضوع
 1گروه شهر ت الزاما

 )اهواز مرکز استان(
 مالحظات

ت گیری توسعه شهر به جه  -4

سمت مراکز خطرزای غیر شهری 

 نباشد.

 الزامی ست

در محدوده کحنشهر اهواز سطوح کحنی به مراکز 

خطرزای غیرشهری اختصا  یافته است، بخشی از 

مراکز خطرزای غیر شهری در شمال شرقی و جنوب 

کحنشهر اهواز واقع است که توسعه شهر نبایستی در 

 این جهات باشد.

تعیین جهات توسعه شهرهای  -5

مرزی که حریم آن ها با مرز 

تحقی دارند، به سمت مرکز کشور 

 باشد.

___ 

کحنشهر اهواز مرزی شهر محسوب نمی شودج با این 

 وجود توسعه به سمت غرب پیشنهاد نشده است.

 

یی
فیا
را
جغ
ت 
عی
وق
م

 

از عوارض طبیعی موجود در  -6

شهرها در مکان یابی مراکز کلیدی 

ی کاهش آسیب پذیری در برا

 برابر تهدیدات استفاده بهینه گردد.

 الزامی ست

تنها نقطه مرتفع در شهر اهواز کوه کارون است که از 

این عارضه طبیعی می توان به منظور مکانیابی مراکز 

 کلیدی شهر استفاده نمود. 

نواحی با امکان استقرار موقت  -7

جمعیت در حریم و محدوده شهر، 

ظرفیت موردنیاز و  منطب  با

 پتانسیل خدماتی شناسایی گردد.

 الزامی ست

محل اسکان موقت در داخل محدوده شهر اهواز در 

نیمه بخش غربی و شرقی شهر با فاصله مناسب از 

یکدیگر و همچنین دسترسی مناسب به مناط  شهری 

در نظر گرفته شده است. همچنین چند محل اسکان 

به منظور استقرار  موقت در داخل حریم شهر اهواز

جمعیت در مواقع بحرانی در نظر گرفته شده است. از 

جمله مغیارهای مکانیابی این کاربری ها می توان به 

موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود زمین های خالی و 

کاربری های فضای سبز و یا پادگان ، نزدیکی به 

 بافت شهری و تاسیسات مورد نیاز اشاره نمود.

سی
شنا

ن 
می
ز

 

در انتخاب عرصه های ایمن  -8

برای استقرار مراکز کلیدی شهر، 

شاخص های زمین شناسی 

)جن ، نفوذپذیری، تکتونیک، 

رانش، فرونشست و ...( در نظر 

 گرفته شود.

 الزامی ست

در نقشه توان اکولوژیک توسعه شهری تمامی شا  

های مهم جغرافیای نظیر طبقات شیب، جهت شیب، 

بافت خاك، فاصله از گسل  عم  خاك، پوشش زمین،

و فاصله از کانون های ریزگرد مدنظر قرار گرفته 

است. از نقشه توان اکولوژیک می توان برای مکانیابی 

 مراکز کلیدی استفاده کرد.
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 بند موضوع
 1گروه شهر ت الزاما

 )اهواز مرکز استان(
 مالحظات

ب
ع آ
ناب
م

 

اصل پراکندگی در توزیع  -9

خدمات مربوط به تامین آب درون 

 شهر در نظر گرفته شود.

 الزامی ست

ع مخازن آب و تصفیه خانه های آب نقشه تراکم توزی

تهیه شده است. در برخی مناط  تراکم توزیع این 

تاسیسات زیاد است و بایستی به اصل پراکندگی این 

محدوده ها در وضعیت موجود و به خصو  در 

 توسعه های آتی توجه شود.

همچنین تصفیه خانه های موجود بایستی در حداکثر 

 موجود واقع باشند. فاصله نسبت به تصفیه خانه های

منابع تامین آب متنوع با  -11

توجه به پتانسیل های موجود 

درون و پیرامون شهر شناسایی 

 گردد.

 مححظه شود
مخازن آب در داخل محدوده کحنشهر اهواز شناسایی 

 شده اند و در نقشه های مربوطه ارائه شده است.

ت
س
زی
ط 
حی
م

 

به جهت وز  باد در  -11

خطرساز به عنوان استقرار مراکز 

عامل تشدید کننده پیامدهای ناشی 

از رخداد تهدیدها در تاسیسات 

 توجه شود.

 الزامی ست

 

باد غالب شهر اهواز در اکثر مواقع سال غربی و در 

برخی ماه های سال جنوبی است. بهترین مکان برای 

استقرار مراکز خطرساز با توجه به سمت باد غالب، 

سوی دیگر بیشترین شمال شرقی شهر است. از 

تمرکز کاربری های خطرساز غیر شهری در کحنشهر 

اهواز در سمت شمال شرق اهواز است و بنابراین 

برای مکانیابی این تاسیسات نمی توان فقط به جهت 

باد توجه کرد. بنابراین بهتر است تا حد امکان با 

رعایت فاصله مناسب از کاربری های خطرساز غیر 

جهت باد و همچنین توجه به شهری و با رعایت 

فاصله از مراکز خطرساز شهری موجود دیگر، این 

 کاربری ها در سطح شهر پیش بینی شوند.
 

توسعه آتی شهر نباید در  -12

حریم آب های سطحی و روی 

 آبخوان های شهری پیشنهاد شود.

 الزامی ست

 

توسعه شهری کحنشهر اهواز در محل هایی با فاصله 

آب های سطحی پیش بینی شده  مناسب از حریم

 است.
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 بند موضوع
 1گروه شهر ت الزاما

 )اهواز مرکز استان(
 مالحظات

ی
بد
کال

 

در برنامه ریزی کاربری  -13

زمین با رویکرد چند عملکردی 

بودن فضا، سهولت دسترسی و 

تعدد گزینه های آن )مانند 

دسترسی به پایانه های حمل و 

نقل، مترو، شبکه معابر شریانی( 

برای کاربری های چندمنظوره 

 رعایت شود.

 الزامی ست

ایی از جمله مجتمع های تجاری، ورزشگاه کاربری ه

ها و پایانه مسافربری به منظور اسکان موقت در 

 شهر شناسایی شده اند.

دسترسی های مناسب به  -14

مراکز تامین ایمنی و امدادرسانی 

موجود مانند درمانگاه ها و 

بیمارستان ها، ایستگاه های آتش 

نشانی، پناه گاه ها، فضاهای باز 

 بزرگ

 ی ستالزام

نقشه های مربوط به کاربری های امدادرسانی شامل 

مراکز اتش نشانی و مراکز درمانی برای کحنشهر 

اهواز با رعایت حرایم مربوطه تهیه شده است. شعاع 

کیلومتر و برای  5دسترسی به مراکز آتش نشانی 

 کیلومتر در نظر گرفته شده است. 2مراکز درمانی 

متر و  24انی حداقل گذر ورودی اصلی به مراکز درم

متر باشد و امکان دسترسی از دو  15گذر فرعی 

سمت برای این کاربری ها تامین شود. همچنین برای 

متر برای معبر اصلی  24مراکز اتش نشانی این عرض 

 بایستی مدنظر قرار بگیرد. 

اراضی مناسب برای احداث و  -15

ایجاد کاربری های بزرگ مقیاس 

اصلی شهری در ورودی های 

 شهری پیش بینی شود.

 الزامی ست
کاربری های بزرگ مقیاس در ورودی کحنشهر اهواز 

 شناسایی شده است.
ی
هر
ش
ن 
ما
از
س
و 
ت 
باف

 

در الگوی توسعه، فرم های  -16

باز شهری مورد توجه باشد. )به 

استثنای شهرهای مرزی که باید 

در طراحی ترکیبی از فرم های باز 

ار و بسته )متراکم( مدنظر قر

 گیرد.(

 الزامی ست

 

 

 

شهر اهواز در کل فرم پراکنده ای دارد و از این لحاظ 

 چنین فرمی برای شهر اهواز رعایت شده است.
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 بند موضوع
 1گروه شهر ت الزاما

 )اهواز مرکز استان(
 مالحظات

در بافت های نفوذناپذیر و  -17

غیر منظم، برنامه ریزی جهت 

اختصا  مسیرهای ویژه ای در 

بیرون از بافت جهت امدادرسانی 

 سریع در نظر گرفته شود.

 ی ستالزام

نقشه بافت نفوذناپذیر شهری برای کحنشهر اهواز 

ارائه شده است.  به منظور  افزایش امنیت این بافت ها 

تعریض معابرو تجمیع قطعات صورت گرفته است. 

همچنین شبکه داخلی بافت های فرسوده تا حد امکان 

تعریض شده است و در صورت عدم امکان پذیری 

اطرا  این بافت ها در این امر، مسیرهای جایگزین در 

 نظر گرفته شده است.

قل
و ن
ل 
حم
و 
ها 
ی 
س
تر
س
د

 

سلسله مراتب شبکه معابر  -18

شهری، میزان نفوذپذیری و 

طراحی آن باید امکان تخلیه سریع 

جمعیت در مواقع بحرانی را 

 تسهیل نماید.

 الزامی ست

شهر منطب  بر آئین  مصوبنقشه سلسله مراتب راه 

ست و مواردی همچون به نامه راه های شهری ا

حداقل رساندن تقاطع ها در مسیرهای منتهی به 

خروجی ها و رعایت کشش مناسب خروجی های 

اصلی شهر برای تخلیه اضطراری مدنظر قرار گرفته 

 است.

تدابیر الزم برای استقرار  -19

زیرساخت های امداد و نجات در 

مجاورت شبکه راه های ارتباطی 

 شهر صورت پذیرد.

 امی ستالز
کاربری های امداد و نجات دسترسی مناسبی به 

 شریان های اصلی دارند.

مکانیابی سایت های امداد و  -21

نجات در مجاورت و نزدیکی 

 معابر بین شهری در حریم شهر

 الزامی ست
کاربری درمانی و اورژان  در مسیر رفت و برگشت 

 در مسیرهای ورودی شهر تعبیه شده است. 

ور کاهش خطر ریز  به منظ -21

آوار در مسیر امدادرسانی، 

حداکثر ارتفاع ساختمان های شهر 

نباید بیشتر از سه برابر عر معبر 

 دسترسی باشد.

 الزامی ست

مقررات  21براساس مطالعات انجام شده در مبحث 

ملی ساختمان، با توجه به اینکه میزان سطح اشغال 

ساختمان  ارتفاع 3/1شده در اثر ریز  آوار برابر با 

در نظر گرفته می شودج همچنین الزم است، عحوه بر 

متر از عرض گذر برای  3میزان محصور بودن حداقل 

بحث عبور و مرور و امدادرسانی در زمان حادثه در 

 نظر گرفت.

الگوی توسعه شبکه معابر  -22

اصلی شهرهای مرزی باید موازی 

با مرز باشد و شبکه های عمود بر 

 اه و غیر ممتد باشد.ان باید کوت

___ 
با توجه به اینکه کحنشهر اهواز مرزی محسوب نمی 

 شود بنابراین رعایت این بند الزامی نخواهد بود.
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 زیر است:ریف اتعبه شرح  پدافند غیرعامل  اتحاصطال 

های اهددا  دشدمنان قدرار داشدته و     مراکزی که بنا به دالیل مختلف جزو اولویت مراکز کلیدی:

باشد. از ها وابسته میشهری و ناحیه شهری به آن ای از کشور، شهر، منطقهکشور، منطقهعملکرد 

ای، گیری و مدیریت شهری، مراکز مدیریت بحدران منطقده  جمله: مراکز کحن سیاسی، مراکز تصمیم

های بزرگراهدی، سداختمان   ها و مراکز تجاری بزرگ، پلصدا و سیما و تاسیسات مرتبط، فروشگاه

 ونقل عمومیها و مراکز عمده حملها، صنایع دفاعی، ایستگاهبانکاصلی 

برداری عملکردهای متفداوت از یدک فضدای معدین در شدرایط      قابلیت بهره فضای چندمنظوره:

 عادی و بحرانی ناشی از تهدیدهای دشمن)مثال فضای امن پناهگاهی، یکی از این فضاها می باشد(. 

ها و اثدر منفدی   صورت بالقوه پتانسیل ایجاد آسیب به داراییمراکزی هستند که ب مراکز خطرزا:

نظیر پمپ بنزین، پست و  مراکز خطرزای شهری:شوند. بر منافع را دارند. و به دو دسته تقسیم می

، انبارهای نگهداری مواد سمی و خطرزا، CNGهای ایستگاه های تقلیل فشار گاز و پمپ گاز، ایستگاه

زیسدتی،  -ی تحت فشار، مراکدز تحقیقداتی درمدانی حداوی مدواد پرتدوی      هاانبارهای توزیع کپسول

نظیدر مراکدز    مراکاز خطارزای غیرشاهری:   های تجاری حاوی مدواد قابدل اشدتغال/انفجار.    مجتمع

ای، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، سازی، زاغه مهمات، تاسیسات هستهسازی، مراکز اسلحهمهمات

 سدها. ها، پاالیشگاه، مخازن سوخت ونیروگاه

ها، موجب بروز بحدران،  مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آن مراکز حیاتی:

های هددایت، کنتدرل و فرمانددهی،    و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی، سامانه آسیب

تولیدددی و اقتصددادی، پشددتیبانی، ارتبدداطی و مواصددحتی، اجتمدداعی، دفدداعی بددا سددطح تاثیرگددذاری 

 اسری در کشور گردد. سر

ها، موجب بروز بحران، مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنمراکز حساس: 

هدای هددایت، کنتدرل و فرمانددهی،     آمیز در نظام سیاسی، سامانهآُسیب و صدمات جدی و مخاطره

اثیرگدذاری محلدی   تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصحتی، اجتماعی، دفاعی با سدطح ت 

 در کشور گردد. 

 دسته کلی تقسیم نمود.  4توان به مراکز مهم در شهر را می: مراکز مهم

این مراکز در هنگام وقوع بحران، جهدت پنداه گدرفتن،    مراکز تامین ایمنی و امدادرسانی:  –الف

هدا، مراکدز   هگداه نشانی، پناها، مراکز آتشباشند. بیمارستانامداد و نجات مورد نیاز شهروندان می

اند. به لحاظ ضدرورت وجدود ایدن مراکدز در نقداط      سوخت، انبارهای مواد غذائی و ... از این دسته
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هدای شدهری   مختلف شهر و اهمیت تامین امنیت شهروندان، الزم است چنین مراکزی در کلیه بافدت 

تحکام کدافی  هدایی در کلیده نقداط شدهری بایدد از اسد      در نظر گرفته شوند. بدیهی است چنین مکان

 برخوردار باشند.

گیدرد و فاقدد دسترسدی بده     ای اغلب در محدوده قانونی شهر شکل نمدی از آنجا که بافت حاشیه

هدا فدراهم   های شهری است، امکان تامین مراکز ایمنی و امدادرسانی در این گونده بافدت  زیرساخت

باشدند،  ستند و فاقد ایمنی میای از استحکام کافی برخوردار نیهای حاشیهباشد. از طرفی بافتنمی

ها با توجه سازی این بافتلذا الزم است تا تهیه و تصویب طرح جامع در خصو  تخریب یا مقاوم

 به شرایط شهر مورد نظر مسئولین محلی تصمیمات الزم اتخاذ نماید.

این مراکدز بده دلیدل عملکدرد اداری و سیاسدی و انجدام       های سیاسی اداری: مراکز فعالیت -ب

هدا و  های مختلف کشور از اهمیت برخوردا هستند. به عنوان مثال وزارتخانده ها بین بخشماهنگیه

گیرند. وجود مراکز مذکور در شدهرها الزم و اجتنداب   ها در این دسته از مراکز جای میاستانداری

ا بده  شان در شهر حفظ شدود، نبایدد امنیدت شدهروندان ر    ناپذیر است و عحوه بر این که باید امنیت

 خطر اندازند. 

بیندی ایدن   یابی این گونه مراکز در بافت شهر باید از ایمنی کامدل برخدوردار باشدند. پدیش    مکان

های شهری ها از زیرساختفتاپذیر است. زیرا این بهای قدیمی نواحی شهری امکانمراکز در بافت

پدذیر  های شهر( امکانگیبرخوردار بوده و معموالً تامین دسترسی در شرایط بحرانی)بسته به ویژ

 باشد.می

های مختلف شهر در ارتبداط باشدند و   ند بتوانند با بخشکاز طرفی عملکرد این مراکز ایجاب می

ای یا در خارج شدهر در  ها را در بافت حاشیهتوان آنبرای شهروندان قابل دسترس باشند. لذا نمی

 نظر گرفت.

وه بر این که سبب جلب توجه دشمن در داخل این گونه مراکز عحمراکز تاسیسات شهری:  -پ

محیطی خطرناك نیز برای شهروندان در پدی دارندد. بده عندوان مثدال      شوند، عواقب زیستشهر می

روندد، زیدرا بدا قطدع بدرق یدک       های برق شهری از یک طر  هد  مهم دشمن به شمار مینیروگاه

 طلوب بر سحمت شهروندان دارند. شود و از طر  دیگر، تاثیرات نامشهر، عملکرد شهر مختل می

یدابی ایدن   یابی چنین تاسیساتی در خارج از شهر فراهم نباشد، مکاندر صورتی که امکان مکان

شود در بخش بیرونی شهر)جایی کده تدراکم   شود. پیشنهاد میگونه تاسیسات در شهر توصیه نمی

 بینی شوند. تر باشد( پیشجمعیت کمتر و بافت شهری پراکنده



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

212   

 

عحوه بر مراکز تاسیسات شهر که در یک محدل خدا  شدکل    های تاسیساتی شهر: شبکه -ت

هدای  هدای مشدترك زیرسداخت   های مترو و توندل های تاسیسات شهری نظیر تونلگیرند، شبکهمی

شهری)محل عبور کابل، فیبرنوری و ...( در نقاط مختلف شهر وجود دارند. این مسداله بده شدرایط    

 تگی دارد. محیط طبیعی یک شهر بس

کندد کده   های شهری در کلیه نقاط شهری ایجاب میبطور کلی ضرورت دسترسی به زیرساخت

های شهری توزیع شدوند. در ایدن راسدتا الزم اسدت تدا شدبکه تاسیسدات        ها در کل بافتاین شبکه

  شهری از استحکام کافی و الزم در برابر تهدیدات غیرطبیعی در کلیه نقاط شهری برخوردار باشند.
 

 های شهریبینی مراکز مهم شهری در انواع بافتپیش  -63جدول شماره 
 

 

 مراکز مهم شهری

مراکز تامین ایمنی 

و 

امدادرسانی)نظیر 

 بیمارستان(

های مراکز فعالیت

اداری -سیاسی

 )نظیر وزارتخانه(

مراکز تاسیساتی 

شهری )نظیر 

 مخابرات شهر(

های شبکه

ی شهر تاسیسات

)نظیر تونل 

 مشترک(

ت
باف
ع 
وا
ان

ی
هر
ش
ی 
ها

 

 √   √ فرسوده

 √  √ √ قدیمی

 √  √ √ نوساز

  √   ایحاشیه

 ارزشمند
گیری در خصو  این بافت با رعایت قوانین سازمان میراق فرهنگی تصمیم

 پذیر است.امکان
 

متددر  6تددر از درصددد معددابر آن عددرض کم  51هددایی کدده بددیش از  بلددوكبافاات نفوذناپااذیر: 

هدای شناسدایی بافدت    ، شداخص 11/2/85دارند)مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 

 فرسوده(

 باید و نبایدی که رعایت آن برای به ثمر رسدن نتایج مطلوب، امرزی ضروری است. الزام:

شدود و جنبده   تر شدن و تحق  یک موضوع مدی ای که رعایت آن باعث اثربخشتوصیهمالحظه: 

 پیشنهادی دارد. 
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و اصاالحیه   31/3/1374قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب  -1-7-2

1/8/1385 

ری آن هدا از تداریخ   به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و با  ها و تدداوم و بهدره و   :1ماده 

تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و با  ها در خدارج از محددوده قدانونی شدهرها و     

 شهرك ها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد.

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و با  ها در هدر   :1)اصالحی(  1تبصره 

سازمان جهاد کشداورزی، مددیر امدور اراضدی، رئدی       استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئی  

سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده اسدتاندار  

می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط 

د. سازمان جهاد کشاورزی موظف اسدت  می تواند بدون ح  رای در جلسات کمیسیون شرکت نمای

حداکثر ظر  مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یدا اسدتعحم مطداب  نظدر کمیسدیون نسدبت بده        

صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمان های جهاد کشاورزی استان ها زیدر  

تقاضدا، تشدکیل و تکمیدل     عهدده دار وظیفده دریافدت    نظر رئی  سازمان مذکور تشکیل می گردد و

پرونده، بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواست ها بده نوبدت در کمیسدیون و نگهدداری     

 سواب  و مصوبات می باشد.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و با  ها، وزارت جهاد کشاورزی اسدت   :2)اصالحی(  2تبصره 

را در ایدن زمینده اسدتعحم مدی      و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشداورزی ذی ربدط  

                                                            
در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و با  ها به عهدده کمیسدیونی مرکدب از      1374قانون  1ماده  1تبصره  1

ان حفاظت محیط زیسدت و اسدتانداری کده در    ، جهاد سازندگی و سازم راه و شهرسازینمایندگان وزارتخانه های کشاورزی ، 

هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود محول می گردد و تصدمیمات کمیسدیون مزبدور کده واجدد آرای اکثریدت       

اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظر  مدت دو ماه از تاریخ دریافدت تقاضدا یدا اسدتعحم نسدبت بده       

 دام نماید.صدور پاسخ اق
 

مرجع تشخیص اراضی زراعی و با  ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك هدا    1374قانون  1ماده  2تبصره  2

وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روسدتاها طبد  ضدوابطی کده وزارت کشداورزی تعیدین       

 خواهد کرد مجاز می باشد.

 



 طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط و مقررات  

 

 

  

215   

 

نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سدازمان جهداد   

 کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستری تلقی می شود. 

یر هیدات هدا و   ادارات ثبت اسناد و امحك و دفاتر اسدناد رسدمی و سدا    : 1)اصالحی( 3تبصره 

مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و با  ها و تغییدر کداربری آن   

ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك ها از سازمان های جهاد کشاورزی وزارت جهداد  

 کشاورزی استعحم نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرور  ماهی و سایر تولیدات  :)الحاقی( 4تبصره 

کشاورزی، کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشداورزی  

بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مدذکور از شدمول ایدن مداده مسدتثنی بدوده و بدا        

 با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استان ها بحمانع می باشد.رعایت ضوابط زیست محیطی 

اراضی داخل محدوده قانونی روستاها دارای طرح هادی مصوب، مشدمول   )الحاقی(: 5تبصره 

 ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشند.

د وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی به منظور تعیین رو  کلی و ایجا )الحاقی(: 6تبصره 

( این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشداورزی  1عملکرد کمیسیون های موضوع تبصره )

 )سازمان امور اراضی( تشکیل می گردد.

( این ماده 1تجدید نظر در مورد تصمیمات کمیسیون های موضوع تبصره ) )الحاقی(: 7تبصره 

یر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بده  در مواردی که مجوز تغی

عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام االختیار وی و با عضویت معاونان 

کشدور و سدازمان حفاظدت محدیط زیسدت مدی باشدد.         راه و شهرسدازی ذی ربط وزارتخانه های 

ند حسب مورد و بدون ح  رای در جلسات مذکور شدرکت  نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می توا

 نماید.

                                                            
ادارات ثبت اسناد و امحك و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفیک اراضدی زراعدی و     1374قانون  1ماده  3تبصره  1

با  ها و تغییر کاربری آن ها در خارج از محدوده قدانونی شدهرها و شدهرك هدا از وزارت کشداورزی اسدتعحم و نظدر وزارت        

 مذکور را اعمال نمایند. 
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در مواردی که به اراضی زراعی و با  ها طب  مقررات این قدانون مجدوز    : 1)اصالحی( 2ماده پ

( قیمت روز اراضی و با  های مذکور بدا احتسداب   %81تغییر کاربری داده می شود هشتاد درصد )

رض از مدالکین وصدول و بده خزانده داری کدل کشدور       ارز  زمین پ  از تغییر کاربری بابت عوا

 واریز می گردد.

تغییدر کداربری اراضدی زراعدی و بدا  هدای بدرای سدکونت شخصدی           : 2)اصاالحی(  1تبصره 

مترمربع فقط بدرای یکبدار و احدداث دامدداری هدا، مرغدداری هدا، پدرور           511صاحبان زمین تا 

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صدنایع   آبزیان، تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع

 دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.

اراضی زراعی و بدا  هدای مدورد نیداز طدرح هدای تملدک دارایدی هدای          :  3)اصالحی( 2تبصره 

استانی( و طرح های خدمات عمومی مورد نیداز   -سرمایه ای مصوب مجل  شورای اسحمی )ملی 

اخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بدوده و تدابع قدوانین و مقدررات مربدوط مدی       مردم از پرد

 باشد.

تقویم و ارزیابی اراضی زراعدی و بدا  هدای موضدوع ایدن قدانون توسدط         )الحاقی(: 3تبصره 

کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری، امور اقتصادی و 

 ک از شهرستان ها انجام می پذیرد.دارای استان در هر ی

                                                            
که به اراضی زراعی و با  ها طب  مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود در مواردی  : 1374قانون  2ماده  1

( قیمت روز اراضی و با  های مذکور با احتساب ارز  زمین پ  از تغییر کاربری بابت عوارض از مدالکین  %81هشتاد درصد )

ع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می گردد. نحوه تقویم ارز  اراضی موضو

 و دارایی تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 
تغییر کاربری زمین زراعی و با  برای سکونت شخصی مالکین کم بضداعت در مسداحت     1374قانون  2ماده  1تبصره  2

ر نیازهدای بخدش کشداورزی و دامدی     کوچک طب  ضوابط و تعاریفی که وزارت کشاورزی مشخص می نمایدد و همچندین سدای   

 مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود.
 

مکلف اسدت جهدات توسدعه شدهرها و شدهرك هدا )متصدل یدا          راه و شهرسازیوزارت   1374قانون  2ماده  2تبصره  3

ر قابدل کشداورزی اسدتفاده    منفصل( را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و با  ها طراحی و از اراضی غیر زراعدی و غید  

 نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و با  های موجود داخل محدوده قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند.
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کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و با  های موضوع این قدانون کده    : 1)اصالحی( 3ماده 

( این قانون اقدام به 1( ماده )1بصورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )

زای نقددی از یدک تدا سده برابدر بهدای       به پرداخدت جد   ،تغییر کاربری نمایند عحوه بر قلع و قمع بنا

اراضی زراعی و با  ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده اسدت و در  

 صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حب  از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

نهادهای عمدومی و  سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و  : 1تبصره 

شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام اسدت نیدز مشدمول    

 Hمقررات این قانون می باشد.

هر یک از کارکنان دولت و شهرداری هدا و نهادهدا کده در اجدرای ایدن       : 2)اصالحی( 2تبصره 

ل مجوز صادره به جزای نقددی از  قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطا

یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و با  ها به قیمت روز زمین با کاربری جدیدد کده مدورد نظدر     

متخلف بوده است و در صورت تکرار عحوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خددمات دولتدی و   

تا دو سال تعلی  از خدمات و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سر دفتران متخلف نیز به شش ماه 

 در صورت تکرار به شش ماده حب  و محرومیت از سر دفتری محکوم می شوند.

                                                            
مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و با  های موضوع این قانون که غیر مجاز اراضی زراعی و با    1374قانون  3ماده  1

به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و  2حوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ها را تغییر کاربری دهند ع

با  ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد در صورت تکرار جرم عحوه بر مجازات مذکور به حدب  از یدک   

های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد وزارت کشاورزی موظف است پرونده 

تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس 

 ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.
 

ها و نهادها که در اجرای ایدن قدانون بده تشدخیص      هر یک از کارکنان دولت و شهرداری  1374قانون  3ماده  2تبصره  2

دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و با  ها به قیمت روز زمین بدا کداربری جدیدد و در    

ن متخلدف  صورت تکرار عحوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهند شد. سر دفتدرا 

 نیز به شش ماه تا دو سال تعلی  از خدمت محکوم خوهند شد.
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( از %81دولدت مکلدف اسدت همده سداله اعتبداری معدادل هشدتاد درصدد )         :  1)اصالحی( 4ماده 

درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت 

بور طب  ضوابط قانونی مربوطه به مصر  امور زیربنایی کشداورزی شدامل تسدطیح اراضدی،     مز

احداث کانال آبیاری، زهکشی، سدها و بندهای خداکی تدامین آب و احیداء اراضدی مدوات و بدایر و       

( باقیمانده از درآمد موضوع ایدن  %21هزینه های دادرسی و اجرای قانون برساند و بیست درصد )

ور مطالعه و آماده سازی زمین های غیر قابل کشدت و زرع بدرای توسدعه شدهرها و     قانون به منظ

 ایجاد شهرك ها در اختیار وزارت مسکن  و شهرسازی قرار می گیرد.

قدانون   5از تاریخ تصویب این قدانون نمایندده وزارت کشداورزی در کمیسدیون مداده       : 5ماده 

 خواهد داشت.تاسی  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت 

( موظف است در تشخیص ضرورت ها 1( ماده )1کمیسیون موضوع تبصره ): 2)الحاقی( 6ماده 

 موارد ذیل را رعایت نماید: 

 اخذ مجوز الزم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی -1

 ضوابط طدرح هدای کالبددی، منطقده ای و ناحیده ای مصدوب شدورای عدالی شهرسدازی و          -2

 معماری ایران

 مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح -3

ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی  -4

 بر حفظ کاربری اراضی زراعی و با  ها

ه از سدوی دسدتگاه ذی   استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطاب  مجوزهای صدادر  -5

 ربط
                                                            

( از درآمدهای موضوع این قانون را %81دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد )  1374قانون  4ماده  1

به مصر  امور زیربندایی   در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طب  ضوابط قانونی مربوطه

کشاورزی شامل تسطیح اراضی ، احداث کانال آبیاری ، زهکشی ، سدها و بندهای خاکی تامین آب و احیاء اراضی موات و بدایر  

( باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمین های غیر قابل کشدت  %21برساند و بیست درصد )

 .وسعه شهرها و ایجاد شهرك ها در اختیار وزارت مسکن  و شهرسازی قرار می گیردو زرع برای ت
وزارت کشاورزی مسئول اجدرای ایدن قدانون مدی باشدد و       ذکر شده : 14و  13که با اصالح در ماده  1374قانون  7ماده  2

 یب هیات وزیران برساند.وزارت مذکور مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظر  مدت سه ماه تهیه و به تصو
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صددور هدر گونده مجدوز یدا پروانده سداخت و تدامین و واگدذاری خددمات و           )الحاقی(:  7ماده 

تاسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذی ربط در اراضی زراعدی و  

، هرسدازی راه و ش( این قانون توسدط وزارتخانده هدای جهداد کشداورزی،      1با  ها موضوع ماده )

( ماده 1استانداری ها و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پ  از تایید کمیسیون تبصره )

( این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود متخلف از این ماده برابدر مقدررات   1)

 ( این قانون مجازات خواهد شد.3ماده )

وم کاربری اراضدی زراعدی و بدا  هدا واقدع در داخدل       به منظور حمایت از تدا)الحاقی(:  8ماده 

محدوده قانونی شهرها و شهرك ها که در طرح های جدامع و تفصدیلی دارای کداربری کشداورزی     

می باشند، دولت و شهرداری ها موظفند تسهیحت و خدمات شهری را مطاب  تعرفده فضدای سدبز    

 شهرداری ها در اختیار مالکان آن ها قرار دهند.

هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افدزایش شدن و ماسده و     الحاقی(:) 9ماده 

سایر اقداماتی که بنا به تشدخیص وزارت جهداد کشداورزی تغییدر کداربری محسدوب مدی گدردد،         

( ایدن قدانون   1( ماده )1چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره )

بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیدات اقددام و   صورت پذیرد، جرم 

 مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعحم نمایند.

چنانچه مرتکب پ  از اعحم جهاد کشاورزی بده اقددامات خدود ادامده دهدد نیدروی        : 1تبصره 

 ز ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی ا

ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسدرا   : 2تبصره 

نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجل  راسداً نسدبت بده قلدع و قمدع بندا و       

 د.مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نماین

کلیده اشدخا  حقیقدی و حقدوقی کده در اجدرای قدانون حفدظ کداربری از           )الحاقی( : 11ماده  

 1374( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با  ها مصدوب  1( ماده )1کمیسیون موضوع تبصره )

مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و با  ها را دریافت نموده اند موظفند حداکثر ظر  مدت نه ماه 
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زم االجرا شدن این قانون، نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطده اقددام نمایندد. در    پ  از ال

 صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد.

( قانون اصحح 17ایجاد هرگونه مستحدثات در حریم قانونی موضوع ماده ) )الحاقی( : 11ماده  

( 1در مورد اراضی زراعی و باغی فقط بدا رعایدت تبصدره )    1379هن مصوب ایمنی راه ها و راه آ

 ( این قانون مجاز می باشد.1ماده )

وزارت جهاد کشاورزی مسوول اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی  )اصالحی(: 12ماده 

 آن می باشد.

این قدانون را بدا    وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین نامه های اجرایی )الحاقی(: 13ماده 

 راه و شهرسازیهمکاری وزارتخانه های 

کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظر  مدت سده مداه تهیده و بدرای تصدویب بده هیدات         

 وزیران ارائه نماید.

( قانون وصدول  77کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده ): ()اصالحی 14ماده 

 لغو می گردد. 28/12/1373صر  آن در موارد معین مصوب برخی از درآمدهای دولت و م
 

  آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر

 مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

شهر جدید در اجرای این آیین نامه، محدوه ) قانونی( و حریم شهر، شهرك مسکونی و  -1ماده 

و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در طرح های مصدوب جدامع و   

تفصیلی شهر ها، ایجاد شهرك و شهر جدید و طرح هدادی روسدتایی بده تصدویب مراجدع قدانونی       

 ذیربط رسیده باشند.

از کداربری  ( قدانون، برخدورداری   1منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع مداده )  -2ماده 

مسکونی در محدوده ) قانونی ( طب  طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شدهرکها  

 و شهرهای جدید می باشد.
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کلیه مقررات این آیین نامه مانند لدزوم اسدتعحم و نظدایر آن در اسدتفاده مسدکونی از       -3ماده 

دولتی و وابسته به آنهدا و  زمین، برای کلیه اشخا  حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و 

 همچنین بنیادها و نهادهای انقحبی و اوقا  الزم االجراء است.

واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امدر مسدکن توسدط تمدام      -4ماده 

دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهدای نظدامی و   

امی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقحبی و موسسات عمومی غیر دولتدی  انتظ

و هر نهاد وابسته به دولت که با واگذاری اراضی اقدام می کند، تحت هر عندوان و در هدر نقطده از    

 کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.

نداط  چهارگانده تحدت مددیریت سدازمان حفاظدت       گونه واگذاری اراضی درداخدل م  هر -5ماده

 محیط زیست ممنوع است.

هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرار نامه کتبدی   -6ماده 

ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر بر اطحع از کاربری غیدر مسدکونی،   

 سکن در آن خواهد بود.زمین و عدم امکان ساختن م

( این آیین نامده مدورد   6های اراضی غیر مسکونی که به ترتیب مقرر در ماده ) کاربری -7ماده 

( الیحده قدانونی واگدذاری و    5نقل و انتقال قرار می گیرند، قابل تغییدر توسدط کمیسدیونهای مداده )    

ویب طرح هادی و و مراجع تص 1359مصوب   –احیای اراضی در حکومت جمهوری اسحمی ایران 

تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضداهای متضدمن در درخواسدت تغییدر کداربری آنهدا توسدط        

دبیرخانه های مربوط، شهرداریها و سدایر اعضداء و طدرح ایدن تقاضدا در جلسدات کمیسدیونها و        

 مراجع مذکور ممنوع است. 

رای امر مسکن به اشخا  حقیقی کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین ب -8ماده 

و حقوقی می باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعحم در یافت شده از مراجدع مقدرر در   

قانون را دایر بر برخدورداری زمدین مدورد واگدذاری از کداربری مسدکونی و ضدوابط و مقدررات         

رتجلسات، ابحغیه هدا و سدایر   متناسب با تعداد استفاده کنندگان، بطور کتبی در تواف  نامه ها، صو

 مدارك مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
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استعحم کننددگان کداربری زمدین و ضدوابط و مقدررات سداختمانی آن مکلفندد نقشده          -9ماده 

موقعیت زمین در مقیاس مناسب طب  سند مالکیت، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظدر  

 ل می نماید، به مراجع مورد استعحم مربوط ارائه دهند.توسط مرجع مورد استعحم را تسهی

مراجع مورد استعحم مکلفند ظر  ده روز پد  از وصدول نامده دفتدر خانده اسدناد        – 11ماده 

 رسمی یا مراجع واگذار کننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعحم اقدام نمایند.

امحك واقع در محدوده شهرکها  سازمانهای مسکن و شهر سازی در مورد زمینها و – 11ماده 

، اسدتعحمهای دریافدت شدده را بدر اسداس      رو شهر های جدید و شهرداریها در داخل محدوده شه

مصوبات و نقشه های اجرایی طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی آنها پاسدخ خواهندد داد. در مدورد    

ی زمین در مجداورت  شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرح های تفصیلی و وقوع تقریب

زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی عمومی و خدماتی شدهرها پدیش   

 بینی گردیده اند، بر اساس مصوبات شورای عالی شهر سازی و معماری ایران عمل خواهد شد.

ر در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یدا در تمدام یدا بخشدی از هد      تبصره:

شهر جدید، پاسخگویی به استعحم موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور بده انجدام خواهدد    

 رسید.

هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محددوده   -12ماده 

روستاها منوط به استعحم از دهیاری مربوط بر اسداس طدرح هدادی مصدوب، بدا همکداری بنیداد        

انقحب اسحمی و در صورت عدم تشدکیل دهیداری، از بنیداد مسدکن انقدحب اسدحمی محدل         مسکن

خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی 

بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی، طب  عر  محل،  کداربری  

 ط را اعحم خواهند نمود.و ضوابط ساختمانی مربو

سازمانهای مسکن و شهر سازی استانها موظفند استعحمهای دریافت شده از ادارات  -13ماده 

ثبت اسناد و امحك در مورد نقشه های تفکیک اراضی و امحك واقع در خارج از حریم شهرها ) بده  

ای و در صدورت عددم   جزء روستاها ( را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جدامع ناحیده   

تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط بده اسدتفاده از اراضدی و    
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احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شدهرها و اصدححات بعددی آن، پاسدخ     

 دهند .

ده از سوی ادارات ثبت مراجع پاسخ دهنده به استعحم موظفند استعحمهای به عمل آم -14ماده 

اسناد و امحك در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که میبایست منظم به نقشده تفکیکدی خواندا در    

مقیاس مناسب وسایر اطحعات و مشخصات مدورد نیداز بدرای تشدخیص موقعیدت زمدین  باشدد،        

 حداکثر ظر  دو ماه از تاریخ وصول استعحم پاسخ دهند.

مراجع فوق الذکر بدا نقشده هدای تفکیکدی دریافدت شدده از نظدر         در صورت موافقت :1تبصره 

کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارك الزم برای تفکیک طب  مقررات ذیربط توسط متقاضی ارائه 

 خواهد شد .

نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرکهای  :2تبصره 

ییداز حیث امکان تفکیک و رعایت کداربری و ضدوابط تفکیدک از    مسکونی و شهرهای جدید جهت تا

طر  ادارات ثبت اسناد وامحك حسب مورد به ترتیب به سدازمان مسدکن و شدهر سدازی اسدتان      

مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذیربط ارسال خواهد شد. مراجع مدذکور بدر اسداس طرحهدا و     

 تاریخ وصول، اظهار نظر خواهند نمود.ضوایط و مقررات مصوب، حداکثر ظر  مدت دو ماه از 

در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از شهر  :3تبصره 

 اظهار نظر در خصو  موضوع این ماده به عهده شهرداریهای مذکور خواهد بود. جدید،

و تلفدن   ، برق، گداز ( قانون )آب8تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده ) -15ماده 

ثابت و نظایر آن( موکول به ارائه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خح  یا پایان کار )در مورد 

شهرها، شهرهای جدید و شهرکها( یا تاییدیه به مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روسدتا  

 ، دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود. 

دسته از اراضی و امحك که بر اسداس اسدناد عدادی و     ( قانون برای آن 6مفاد ماده ) -16ماده 

( و 147دست نوی  طب  قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سدند یافتده باشدنداز جملده مدواد )     

، و در  1371مصدوب    –( موضوع قانون اصحح و حذ  موادی از قانون ثبت اسناد و امحك 148)

مراجع مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، کلیه واگذاریهای زمین توسط 
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( الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضدی در حکومدت   32های موضوع ماده ) شهرداریها کمیسیون

و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعدی و   1359جمهوری اسحمی ایران مصوب 

از به واگذاری زمین شناخته شده اندد نیدز الزم االجدراء مدی     سایر مراجعی که به موجب قوانین مج

 باشند . 

( آیدین نامده اجرایدی قدانون حفدظ کداربری اراضدی        4نقشه تایید شده موضوع مداده )  :تبصره

زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها 

منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی  و امحك قرار می گیرند، و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد

و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذکور بعداز تفکیک می باشدند و در هدر   

 حال تغییر کاربری این اراضی به مسکونی ممنوع است.

هرها، در داخدل  کلیه مراجعی که در محدوده ) قانونی( و حریم یا خدارج از حدریم شد    -17ماده 

شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، بر خح  مفاد این قانون تصمیم گیری 

کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خح  

 باشند،متخلف محسوب و طب  مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

شماره، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی های تفکیدک و فدرو  اراضدی    درج  -18ماده 

موضوع این قانون الزامی است و آگهی های فاقد مشخصات مدذکور،  غیدر قابدل چداپ و تبلید  در      

صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن عمومی می باشدند و وزارت   مطبوعات،

ت الزم را در جهت تحق  این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسحمی اقداما

 مسکن و شهرسازی نیز موظف بوده است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.

سازمان ثبت اسناد و امحك کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفندد حسدب    -19ماده 

ت امحك و مستغحت ، دفاتر اسدناد رسدمی و   مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معامح

( قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنهدا  6شرکتهای تعاونی ابح  نمایند که در اجرای مفاد ماده )

برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشده هدای تفکیدک مصدوب مرجدع قدانونی اسدت اکیددا         

 خودداری نمایند.
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ارت تعاون موظفندد حسدب مدورد در صدورت مشداهده تخلدف       وزارت بازرگانی و وز :تبصره

قانون و این آیین نامه توسط بنگاههای معامحت ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گدزار  از  

سوی وزارت مسکن و شهر سازی مبنی بر وقوع تخلدف، برخدورد الزم را بدا متخلفدان بده ترتیدب       

 برابرقانون تعاون به عمل آوردند.

زارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطحع از وقوع تخلدف  و – 21ماده 

متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسیدگی و  از قانون و این آیین نامه پ  از احراز آن،

صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیدری نمدوده و   

و سایر مراجع ذیربط می توانند ابطال اقدامات خدح ، اعداده وضدعیت بده      همچنین وزارت مذکور

حالت ساب  و نیز جبران خسارت واردشده به دولت را مطاب  مقررات مربوط از مقامدات قضدایی   

 درخواست نمایند.

دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظدارت عدالی بدر حسدن      -21ماده 

 و آیین نامه را بر عهده خواهد داشت.انجام این قانون 

جهت احداث جزئیات اجرایی نظیر جای گلدان و سایبان ثابت پنجره و امثال آن حداکثر  :تبصره

 متر باشد مجاز است. 5سانتیمتر برجستگی در صورتی که ارتفاع آن از کف گذرگاه حداقل  31تا
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 ضوابط مرتبط با تاسیسات شهری  -1-7-3

یسات شهری، اخذ اسدتعحم بده روز از دسدتگاه هدا و سدازمان      درخصو  ضوابط حرائم تاس

 های متولی نسبت به ضوابطی که در ادامه آورده شده است، ارجحیت دارد. 

 ضوابط الزم االجرا برای آبرسانی و تاسیسات آبی:

آیین نامه حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشدی )مصدوبه   

 یات وزیران(ه 24/4/1371

مخازن تاسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری زهکشی مسدتحدثات کده بده     -1ماده 

 منظور آبرسانی، سالم سازی زمینها یا انتقال آب ایجاد شده یا می شوند.

حریم مخازن، تاسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشی با توجه به  -2ماده 

 مستحدثه و شبکه های آبیار و زهکشی:ظرفیت کانالعای 

  متر. 12میزان حریم از هر طر   -متر مکعب در ثانیه 15آبدهی)دبی( بیش از 

  متر. 8میزان حریم از هر طر   -متر مکعب در ثانیه 15تا  11آبدهی) دبی( از 

  متر. 4میزان حریم از هر طر   -متر مکعب در ثانیه 11تا  5آبدهی) دبی( از 

  )متر. 4میزان حریم از هرطف  -متر مکعب در ثانیه 5تا  2از آبدهی) دبی 

  متر. 2تا  1میزان حریم از هر طر   -متر مکعب در ثانیه 2لیتر تا  151آبدهی) دبی( از 

  متر. 1میزان حریم از هر طر   -لیتر در ثانیه 151آبدهی)دبی( کمتر از 

متر از هر طدر  نسدبت بده     3متر)  6میلی متر، در کل  511حریم لوله آبرسانی با قطر  -3ماده

 محور لوله(.

 متر از هر طر  نسبت به محور لوله(  3متر)  6میلی متر، در کل  811تا  511حریم لوله از -1

متر از هدر طدر  نسدبت بده محدور       5متر)  11میلی متر، در کل  1211تا  811حریم لوله از  -2

 لوله(

 متر از هر طر  نسبت به محور لوله(  6متر)  12ل میلی متر به باال، در ک 1211حریم لوله از  -3

در صورتی که لوله های آبرسانی به مدوازات و در حدریم یکددیگر نصدب شدوند، حدد        :تبصره

 خارجی حریم به اعتبار قطر آخرین لوله منظور می شود.

 111کانال عمومی، آبرسان، آبیاری و زهکشی واقع در داخل مزارع و باغها تا مساحت  -4ماده 

 هکتار که برای آبیاری همان مزارع و باغها مورد استفاده است، دارای حریم نیستند.
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اداره های ثبت و اسناد و امحك مکلفند بیست روز قبل از تحدید حدود امدحك واقدع در    -5ماده 

مجاورت رودخانه، نهر، مسیل، مرداب، برکه طبیعدی، کانالهدای آبیداری آبرسدانی و زهکشدی، روز      

را بدده شددرکت هددای آب منطقدده ای و در داخددل محدددوده اسددتحفاظی شددهر هددا بدده   تحدیددد حدددود

شهرداریهای ذیربط اطحع دهند که حریم مربوط را، مورد تعیین و قبل از روز تحدید حددود اعدحم   

 دارند. نرسیدن پاسخ در مدت یاد شده، مانع از اجرای مقررات ثبت اسناد و امحك نمی باشد.

سسه ها، شرکت های دولت، شهرداریها، سازمانها و نهادهای وابسته به وزارتخانه، مو -6ماده 

دولت مکلفند قبل از اجرای طرح هایمربوط به وظایف خود یا صدور پروانه ساختمان یا نظدایر آن،  

حد بستر، حریم رودخانه ها، مسیلها و برکه های طبیعی را داخل محدوده استحفاظی از شدهرداری  

حدوده، از شرکت های آب منطقه اسدتعحم نمایندد. دسدتگاه هدای یداد شدده       ها و در خارج از این م

روز پ  از تاریخ دریافت، پاسدخ اسدتعحم را بدهندد. اعدحم نکدردن       21موظفند حداکثر ظر  مدت 

 پاسخ در مدت تعیین شده به مفهوم بحمانع بودن و اجرای طرح است.

برکه های طبیعی با حریم سایر تاسیساتی  هرگاه حریم رودخانه ها، مسیلها، مردابها و -7ماده 

که دارای حریم هستند، تداخل نمایند، قسمت مورد تداخل تاسیسات دو طر ، به صدورت مشدترك   

 مورد استفاده قرار می گیرد.

هرگاه در اجدرای ایدن آیدین نامده، زمدین هدای اشدخا  در مسدیر و حدریم کانالهدای            -8ماده

( قانون)) توزیع عادالنه آب(( بهدای روز آنهدا   43طب  ماده ) تاسیساتی آبی و آبرسانی قرار گیرد، 

 به مالکان پرداخت  می شود.
 

 16/12/1394ضوابط و مقررات حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 

 حریم خطوط نیروی برق به دو نوع زمین و هوایی تقسیم می شود:حریم: 

ل به آن از سطح زمین که عرض هدر یدک   دو نوار در طرفین مسیر خط و متصحریم زمینی: -1

 از این دو نوار در ضوابط مشخص شده است.

هادی و به شکل مستطیل، ناشی از اعمال حدریم هدای    ناقطی در هوا در امتدادحریم هوایی:  -2

 افقی و عمودی به شرح زیر که هادی جریان برق در مرکز آن قرار میگیرد: 

رفین هادی جریان برق در راستای قائم کده در  طاز  فاصله عمودی در هواحریم عمودی:  -2-1

 .ضوابط تعیین شده است
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فاصله افقی در هدوا از طدرفین هدادی جریدان بدرق در راسدتای افد  کده در          حریم افقی: -2-2

 ضوابط تعیین شده است.

 ولتاژ اسمی خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ:

 ولت است. خطی که دارای ولتاژ کمتر از یک هزار خطوط فشار ضعیف:-1

 خطی که داری ولتاز از یک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است. خص فشار متوسط: -2

 خطی که دارای ولتاژ شصت و سه هزار ولت و باالتر است. خط فشار قوی:

 حریم خطوط هوایی برق با توجه به ردیف ولتاژهای مختلف به شرح زیر تعیین می شود:

حریم خطوط نیروی برق کمتدر از یدک هدزار ولدت، بده       حریم خطوط هوایی فشار ضعیف: -1

 متر می باشد. 1.3صورت زمینی بوده و حداکثر آن 

 حریم خطوط هوایی فشار متوسط:  -2

حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ یک هزار تا بیست هدزار ولدت بده صدورت زمیندی       -2-1

 متر میباشد. 2.1بوده و حداکثر 

ز سی و سه هزار ولت به صورت زمینی بدوده کده حدداکثر    حریم خطوط نیروی برق ولتا -2-2

 متر می باشد.  3.5

و یا جدایگزینی   2و 1حداقل حریم در خطوط فشار ضعیف و متوسط موضوع بندهای  -تبصره

حریم هوایی به جای حریم زمینی حداکثر تا مقادیر مندرج در بندهای مذکور با شدرط وجدود حد     

ضدوابط فندی و ابحغدی وزارت     ع از آن، بر اساس نوع هادی،دسترسی به خطوط برق و کمال انتفا

 نیرو، عوارض طبیعی، موقعیت محلی و سیار شرایط مطاب  نظر وزیر نیرو تعیین می شود.

 حریم خطوط هوایی فشار قوی: -3

متدر مدی    8هزار ولت به صورت زمینی و برابر  63حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ  -3-1

 باشد.

متر می  9هزار ولت به صورت زمینی و برابر  132وط نیروی برق ردیف ولتاژ حریم خط -3-2

 باشد.

متر  11.9هزار ولت به صورت زمینی و برابر  231حریم خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ  -3-3

 می باشد 

 متر می باشد. 14هزار ولت به صورت رمینی و برابر  411حریم خطوط برق ردیف ولتاز -3-4
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متدر مدی    25هزار ولت بده صدورت  زمیندی و برابدر      765ط برق ردیف ولتاژ حریم خطو -3-5

 باشد.

وزارت نیرو میتواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت کلی یا موردی بدر   :تبصره

اساس ضوابط فندی ابحغدی آن وزارت، موقعیدت محلدی و سدایر شدرایط و بده شدرط اطمیندان از          

درصدد از حدریم هدای     31شرح زیر اعمال نماید: در این صدورت  استقامت خط، حریم هوایی را به 

 الزم االجرا می باشد: 3زمینی بند 

متدر مدی    6متدر و حدریم عمدودی     3هزار ولت حریم افق   63در خطوط نیروی برق ردیف -1

 باشد.

 6متدر و حدریم عمدودی     4.5هزار ولت حریم افقدی   132در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ  -2

 .متر می باشد

 8متدر و حدریم عمدودی     6.5هزار ولت حریم افقدی   231در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ  -3

 متر می باشد.

متدر مدی    11متر و حریم عمودی  9هزار ولت حریم افقی  411در خطوط نیروی برق ردیف  -4

 باشد.

 15متدر و حدریم عمدودی     21هزار ولت حریم افقدی  765در خطوط نیروی برق ردیف ولتاژ  -5

 ر می باشد.مت

در مواردی که خطوط هوایی فشار قوی از عدوارض طبیعدی نظیدر جنگدل، کدوه و دره       -3ماده 

عبور نماید و همچنین در مواردی که اعمال حریم زمینی دشدوار باشدد، بده پیشدنهاد شدرکت بدرق       

مربوط و تصویب وزیر نیرو با رعایت ضوابط فنی و ایمنی، می تدوان بده صدورت مدوردی حدریم      

را با شرط وجود ح  دسترسی به خطوط برق و کمدال   2ماده  3یی مندرج در تبصره بند های هوا

 انتفاع از آن، جایگزین حریم زمینی نمود.

در مورد توسعه محدوده شهر در اراضی و امحك خارج از محدوده ای که قبح خطوط  -4ماده 

شرکت های بدرق کماکدان از    نیروی برق با استفاده از ح  حریم در آن ایجاد شده، وزارت نیرو و

 ح  حریم استفاده می نمایند.

در صورتی که ردیف های ولتداژی در آیندده بدین ردیدف هدای ولتداژ مدذکور در ایدن          -5ماده 

ضوابط به وجود آید حریم زمینی و یا هوایی آن به تناسب حریم نزدیکترین ردیف ولتاژ باالتر آن 

 تعیین خواهد شد.
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 ف ولتاژ خطوط نیروی برق با وزارت نیرو می باشد.تعیین و تشخیص ردی :تبصره

هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی، مسکونی، مخدازن   -6ماده 

سوخت، انبارداری و تاسییسات دادمداری و یا با  یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هدوایی  

فقط اقداماتی از قبیدل زراعدت فصدلی و سدطحی،     خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و 

حفظ یا کاشت درختان کم ارتفاع، حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاری، اکتشا  و بهدره  

برداری از معادن، راه سازی و احداث شبکه آبیاری مشروط بر اینکده مدانعی بدرای دسترسدی بده      

نماید و سدبب خسدارت بدرای تاسیسدات     خطوط برق برای وزارت نیرو و شرکت های برق ایجاد ن

 این ضوابط بحمانع است. 8خطوط برق نگردد با رعایت ماده 

تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعیت جغرافیایی محل و سدایر شدرایط    :1تبصره 

 توسط وزارت نیرو با کسب اطحع از مراجع ذی ربط اعحم خواهد شد.

حفر چاه و قنوات و راه سازی در اطرا  پایه های خطوط نبایدد  ایجاد شبکه آبیاری،  :2تبصره 

متر از پی پایه ها  انجام گیرد.بهره برداری از معادن بایدد بدا رعایدت ضدوابط      3در فاصله کمتر از 

فنی از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله ای بیشتر از حریم زمینی مربوط بده آن خدط از   

 رد.اطرا  پایه های آن انجام پذی

 استفاده از مواد منفجره در مسیر و حریم خطوط برق ممنوع است. :3تبصره 

آن قسمت از بام ساختمان هایی که در محدوده زیر حریم هوایی در هدارج از مسدیر    :4تبصره 

درجه باشد.در صدورتی کده سدقف     45و حریم هی زمینی و هوایی قرار دارد، باید با شیب بیش از 

متر از حریم عمودی داشته باشدند رعایدت    4تبصره فاصله ای بیش از  ساختمان های موضوع این

 این تبصره الزامی نیست.

اشخاصی که رب خح  مقررات این ضوابط اقدام به عملیات و تصدرفاتی در مسدیر و    -7ماده 

حریم های زمینی و هوایی و در زیر حریم هوایی خطوط برق نمایند، مکلفند به محض اعحم وزارت 

و تصرفات را متوقف و بده هزینده خدود نسدبت بده رفدع آثدار         یا شرکت های برق، عملیاتنیرو و 

عملیات و تصرفات مبادرت نمایند. در غیر ایدن صدورت بدر اسداس الیحده قدانونی رفدع تجداوز از         

 عمل می شوند. -1359مصوب  -تاسیسات آب و برق کشور

اه و قنوات، عبور و حمدل بدار و   کلیه عملیات مربوط به راه سازی، کشاورزی، حفر چ – 8ماده 

ماشین آالت و مانند آن در مسدیر و حدریم خطدوط نیدروی بدرق و در زیدر حدریم هدوایی توسدط          

اشخا  حقیقی و حقوقی باید با رعایت اصول حفاظتی به منظور جلوگیری از بروز خطرات جدانی  
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هدای بدرق و   و ورود خسارت مالی باشد در مورد حفدر چداه قندوات و راهسدازی قدبح از شدرکت       

وزارت نیرو، استعحم و اجازه کتبی کسب گردد و در هر حال نظر شرکت های ذی ربط باید ظدر   

 مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست اعحم شود.

حریم کابل های برق در زیر زمین و زیر سطح آب نیم متر و به صورت افقدی و تدا دو    -9ماده 

ضوابط فنی وزارت نیرو با ح  دسترسی می باشد. و متر به صورت عمودی از محور کابل مطاب  

در مواردی که کابل با سایر تاسیسات شهری از قبیل تلفن، لوله کشی آب، فاضدحب، گداز و مانندد    

 آن تقاطع نماید ضوابط فنی متداول شبکه انتقال و توزیع نیروی برق باید رعایت شود.

بدرق توسدط اشدخا  حقیقدی و      رعایت حریم و ضوابط فنی مصوب خطوط نیدوری  -11ماده 

حقوقی الزامی است و در هر مورد که تاسیسات زیر بنایی چدید مانند خطوط مخابراتی ، راه و راه 

آهن، نفت، گاز، آب و فاضحب با خطوط نیروی برق تقاطع نماید یا در حدریم آن مواقدع شدود ایدن     

میگردد. در مواردی که خطوط عمل با اخذ مجوز از وزارت نیرو یا شرکت های برق ذی ربط انجام 

جدید نیروی برق از روی تاسیسات زیر بنایی موجود عبور نماید رعایت حریم و ضوابط مربوطده  

 با هماهنگی دستگاه های ذی ربط الزامی است.

به منظور اطحع رسانی صاحبان اراضدی و امدحك واقدع در مسدیر و حدریم خطدوط        -11ماده 

جرای مفاد قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو یا شرکت های نیروی برق و جلب توجه آنان به ا

برق از طری  نشر آگهی در جراید و یا سایر وسایل مقتضدی قابدل اسدتناد، آغداز اجدرای عملیدات       

 احداث خط نیروی برق را اعحم میکند.

در صورت کاهش حریم های خطوط برق در اجرای این ضوابط و پرداخت مابه ازایی  -12ماده 

دلیل اعمال محدودیت های پیشدین و بدر اسداس مسدتندات موجدود توسدط شدرکت هدای بدرق،           به

محدودیت های پیشین به درخواست مالک و تادیه وجده آن بده قیمدت کارشناسدی روز بدا رعایدت       

 مقررات مربوط مرتفع می گردد.

های چنانچه حریم های خطوط برق واقع در معابر عمومی و یا اراضی متعل  به بخش  تبصره:

عمومی و دولتی و یا نیروهای انتظامی و انتظامی کاهش یابد. امدحك یدا اراضدی آزاد شدده بددون      

دریافت هرگونه وجهی به دستگاه اجرایی مربوط واگذار خواهد شد. در مورد سایر اراضی برابر با 

 طرح های توسعه و عمران کالبدی ذی ربط مصوب اقدام خواهد شد.
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 ه گاز ایرانمقررات حریم خطوط لول 

 تعاریف

 اختصاصی حریم : 

 و اجرایدی  نیازهدای  تأمین منظور به که الزم عم  و طول عرض، به زمین سطح از است نواری

 لولده  قطدر  بدا  متناسدب  ندوار  این عرض .گردد می تحصیل شرکت توسط گاز لوله خطوط عملیاتی

 .شود می تعیین

 ایمنی حریم : 

 قدانون،  موجدب  بده  که گاز انتقال لوله خط محوریت به و موازات به زمین سطح از است نواری

 باشد. شده کسب شرکت قبلی و کتبی اجازه آنکه مگر است، ممنوع آن در تاسیسات و ابنیه احداث

 و ابنیده  کداربری  ندوع  بده  توجده  بدا  لولده  خط طراحی ضریب و فشار قطر، با متناسب ایمنی حریم

 .گردد می تعیین آنها از کننده استفاده جمعیت

 ایدن  در کده  مدواردی  در لدیکن  باشدد،  مدی  متر 152 قانون موجب به حریم این حداکثروضیح: ت

 تغییدر  بدا  بایسدت  مدی  اسدت،  شده اعحم متر 152 از بیش های حریم ایمنی و فنی دالیل به کتابچه

 .نمود تامین را ایمنی شرایط دیگر تمهیدات اتخاذ یا و طراحی ضریب
 

 تجمع: محل ابنیه 

 در که گردد می اطحق ) متصل یا مجزا صورت به ( آنها از ای مجموعه یا سیساتتأ یا ابنیه به

 ) مداوم یا متناوب ( سال در ماه سه حداقل مدت به و همزمان طور به نفر 12 حداقل عادی، شرایط

 ارائه جمله از گوناگون فعالیتهای منظور به تاسیسات و ساختمانها این .کنند می پیدا حضور آن در

 معددنی،  صنعتی، تجاری، فعالیتهای یا پذیرایی و اقامت بهداشتی، مذهبی، آموزشی، اداری، خدمات

 .گیرند می قرار استفاده مورد گردشگری و انتظامی و نظامی ورزشی، تولیدی،

 یدا  و مسدکونی  واحدد  از اعم ( ابنیه تعداد ، بند این در متصل یا مجزا ابنیه از منظور :1ه تبصر

 .گیرند می قرار متر صد یک معادل طولی در کثرحدا که است ) صنعتی

 کتبدی  نامده  ارائده  باشدد،  ذیل شده ذکر مصادی  از خارج تاسیساتی یا ابنیه چنانچه :2 تبصره

 .بود خواهد عمل محك ساکن، نفرات تعداد و حضور زمان مورد مدت در مالکین

 : است ذیل شرح به ابنیه این مصادی  فهرست

 نوع هر از آموزشی مراکز کلیه و مهدکودکها ،کودکستانها ،دانشگاهها مدارس، (1
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 مذهبی مراکز سایر و کلیساها ها، حسینیه (مساجد،2

 مراسم برگزاری و سخنرانی سالنهای تئاتر، سینما، فرهنگسراها، ها، (کتابخانه3

 تلفن و پست دفاتر شرکتها، دولتی، (ادارات4

 آزمایشدگاههای  ، پزشدکان  سداختمانهای  ، ادرمانگاههد ( دیگدر  مراکزپزشدکی  و ( بیمارستانها5

 ) پزشکی

 ها مسافرخانه و مهمانپذیرها متلها، ( هتلها،6

 دریایی و هوایی زمینی، کاالی و مسافربری نقل و حمل ترمینالهای ( 7

 آهن راه ایستگاههای (8

 عمومی ( پارکینگهای9

 بزرگ فروشگاههای و پاساژ بازارچه، ( بازار،11

 روزیها شبانه انواع و انشجویید خوابگاههای ( 11

 ( فرودگاهها12

 ورزشی و پرورشی آموزشی، تفریحی، ( اردوگاههای13

 خا  بیماران و معلوالن جانبازان، سالمندان، اقامتگاههای ( 14

 ( زندانها15

 شهرها گورستان ( 16

 تیر و ) مانور ( تمرینی میدانهای اردوگاهها، پادگانها، نظامی، ( مراکز17

 کابین، تله ورزشی، های پیست ورزشی، سالنهای پوشیده، سر و روباز ورزشی دانهایمی ( 18

 یژ سی اسکی، تله تله

 شیحت و معادن صنعتی، کارگاههای و ( کارخانجات19

 غذاخوریها و ( رستورانها21

 شهربازیها و پارکها تفریحی، ( مکانهای21

 نیروگاهها و ( سدها22

 صنعتی و تجاری ( نمایشگاههای23

 کشتارگاهها ( 24
 

 ناک خطر ابنیه : 

 : که گردد می اطحق تأسیساتی یا ابنیه به
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 غیدر  شدرایط  در و حادثده  وقدوع  صدورت  در یا و کاری معمولی شرایط در آنها کاربری ) الف

 .نماید گاز لوله خط متوجه خطراتی را دیگر، عادی

 زمدان  در گداز  تخلیده  اید  و لوله خط در گاز نشت و سوزی آتش انفجار، وقوع صورت در ) ب

 مدردم  یا و تأسیسات ، گاز لوله خط برای ثانویه خطرات ایجاد موجب آنها بر مترتب آثار عملیات،

 .گردد آنها اطرا  در ساکن

 : است ذیل شرح به ابنیه این مصادی  فهرست

 و پمپ بنزین CNG(جایگاه1

 پاالیشگاهها ( 2

 پتروشیمی تاسیسات ( 3

 شیمیایی کارخانجات ( 4

 مهمات های زاغه و سازی مهمات ( کارخانجات5

 پرکنی سیلندر ( جایگاه6

 انفجار و اشتعال قابل وشیمیایی سوختی مواد ( انبار7
 

 عادی ابنیه : 

 در آنهدا  سداکنین  یا و کارکنان تعداد که خطرناك و تجمع محل ابنیه از غیر تأسیسات و ابنیه به

 کارگاههای طبقه، دو یا یک مسکونی واحدهای .گردد می اطحق  باشد نفر 12 از کمتر عادی شرایط

 .هستند عادی ابنیه از هایی نمونه پزشکی، و تجاری اداری، دفاتر کوچک، صنعتی و خدماتی
 

 گاز انتقال لوله خطوط : 

که در این مقررات به اختصار خطدوط انتقدال) گداز(  نامیدده مدی شدود، شدامل خطدوط لولده و          

 ( می باشد.CGS) پاالیشگاهها( به مبادی مصر ) ایستگاه های  تولید تاسیسات انتفال گاز از مبادی
 

 گاز تغذیه خطوط : 

پوند بر اینچ مربع بدوده کده بدرای     251( با فشار CGSشامل خطوط تغذیه و تاسیسات مربوط )

 تغذیه گاز به ایستگاه های درون شهری و روستایی و صنایع مورد استفاده قرار می گیرد.
 

 ع گاز:شبکه های توزی 

پوند بر ایدنچ مربدع و کمتدر     61( با فشار DRS( ، )TBSشامل خطوط توزیع و تاسیسات مربوط)

 بوده که قابلیت نصب انشعاب را دارا بوده و می تواند از نوع پلی اتیلن و یا فوالدی باشد.
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 گاز شیر ایستگاه : 

 منظدور  بده  گداز  جریدان  وصدل  و قطع شیر که انتقال خطوط طول از نقاطی در محصور محلی

 .گردد می نصب آن در عملیاتی و ایمنی اهدا  تامین
 

 گاز فشار تقویت تاسیسات : 

 احداث گاز فشار افزایش منظور به انتقال خطوط طول از نقاطی در که تاسیسات از ای مجموعه

 گردد. می

 راهها زیربنایی خدمات تاسیسات نوار : 

 مصدوب  آهدن  راه و راههدا  ایمنی قانون یاصحح 37 ماده 3 تبصره اجرایی نامه آئین براساس

 صدد  یدک  محدوده ابتدای از کشور آهنهای راه و راهها برای متر 12 عرض به است نواری ، 3173

 تاسیسات کاربری دارای فقط که آهن راه و راه قانونی حریم از بعد بحفاصله، راهها نظارتی متری

 .بود خواهد آن امثال و ابراتمخ فاضحب، برق، آب، نفت، و گاز خطوط نظیر زیربنایی
 

 تاسیسات و ابنیه مجاورت در گاز انتقال خطوط ایمنی حریم 

 کلیات

 خطدوط  از را تاسیسدات  و ابنیده  اندواع  مجداز  فاصله که است مقرراتی بر مشتمل بخش این -1

 نماید. می گاز تعیین انتقال

 یا می شده احداث زگا انتقال خطوط موازات به که خطی تاسیسات شامل بخش این مقررات -2

 خطدی،  تاسیسدات  بدا  مدرتبط  مستحدثات و ابنیه اما نبوده نمایند می یا نموده قطع را آنها یا شوند

 و کیلوولت 12 برق توزیع پستهای مجاز فاصله مثال طور به .باشند می بخش مقررات این مشمول

 خطوط ازو ...  نفت لوله طخطو های خانه تلمبه ، آهن راه مسافربری، ایستگاههای ترمینال ، باالتر

 گردد. می تعیین بخش این مقررات طب  گاز، انتقال

 محددوده  داخل یا خارج از اعم گاز انتقال خطوط مسیر انواع برگیرنده در بخش این مقررات -3

 تأسیسدات  و ابنیده  ندوع  و انتقدال  خدط  هر طراحی ضریب و فشار قطر، با متناسب و شهرها بوده

 نماید. می تعیین را ایمنی حریم ، )طرناكو خ تجمع محل ، عادی(

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز،مصوب سی و یکم خرداد  -4

یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی، فقط در خدارج از محددوده شدهرها قابدل اجدرا مدی باشدد. لدذا         

ود آن به محدوده شهر باشدد، امدحك   چنانچه در زمان اجرای خطوط انتقال گاز جدید، ناچار از ور
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الیحده قدانونی نحدوه     "واقع در حریمم ایمنی می بایست تحصیل و حقوق قانونی مالک بدر اسداس   

خرید و تملک اراضی و امحك برای اجرای برنامه های عمدومی، عمراندی و نظدامی دولدت مصدوب      

 پرداخت گردد. "شورای انقحب 17/11/1358

 ایمندی  حدریم  در شدرکت  قبلدی  و کتبی موافقت کسب بدون اسیساتیت یا ابنیه صورتیکه در -5

 و شدده  شدناخته  حدریم  بده  متجداوز  حقوقی یا حقیقی از اعم مالک شود، ساخته گاز خطوط انتقال

 تخریدب  بده  نسدبت  وی بده  خسدارت  هیچگونده  پرداخدت  بددون  قدانون  اسدت حسدب   مجاز شرکت

 نماید. اقدام مستحدثات

 اعدحم  تاریخ انقضاء از پ  جدید، گاز انتقال خطوط برای ریمح مقررات شدن اجرایی زمان -6

 باشد. می االنتشار کثیر جراید و ها رسانه در مسیر کروکی با همراه آگهی شده در

در  6در صورت نیازر به تخریب ابنیه و تاسیساتی که قبل از زمدان مشدخص شدده در بندد      -7

منظور پاك سازی حریم(، شرکت کلیه خسدارات  ) به  حریم ایمنی خطوط انتقال گاز احداث شده اند

 وارده را طب  قوانین مربوط به مالک یا مالکین پرداخت می نماید.

نظیر  اقداماتی و بوده ممنوع گاز انتقال خطوط اختصاصی حریم در تصر  و دخل گونه هر -8

 در  طدول  هدر  هبد  .... و رو آب بتدونی،  دال پدل،  قبیل از فنی ابنیه احداث ریزی، آسفالت ریزی، شن

 باشد. می شرکت از مجوز کسب مستلزم) لوله با تقاطع در امتداد یا

درختکداری،   باغبانی، کشاورزی، فعالیتهای گاز، انتقال خطوط اختصاصی حریم از خارج در -9

 و ابنیده  گونده  هیچ احداث عدم شرط بهمسقف(  غیر (باز فضای در آبزیان، و طیور و دام پرور 

 باشد: می مجاز زیر موارد احداث با اًصرف و یا تاسیسات

 12 مسداحت  بده  حداکثر مشخص کاربری با مفروز زمین هرقطعه ازا به کانک  یا بنا یک( الف

 قبیدل  از مسکونی غیر کاربریهای جهت متر 4 حداکثر ارتفاع به کشاورزی زمین سطح هم مترمربع

 متقاضدی  از تعهدد  اخدذ  با ... و برق تران  کشاورزی، ادوات نگهداری چاه آب، موتورخانه احداث

 مسکونی استفاده عدم بر مبنی

 آن مشابه و پحستیکی یا ای شیشه های گلخانه  )ب

 متر یک ارتفاع به حداکثر آجری دیوار  )ج

 وجدود  داخدل  بده  ازبیدرون  رویت امکان که ارتفاع هر به آن ومانند ای نرده یا حصارسیمی  )د

 . باشد داشته
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 و اسدتخرها  بدرای  و متدر  5 اختصاصدی  حدریم  الیده  منتهدی  از آب اهچ فاصله حداقل :توضیح

 شود. رعایت فعال باند عرض اندازه زمین به زیر آب مخازن
 

 گاز انتقال خطوط ایمنی حریم 

 انتقدال  لولده  خطوط طرفین در ساختمان و بنا احداث منع قانون یک تبصره مفاد به توجه با -1

 کده  مدواردی  در اسدت  مجداز  ایدران  گاز ملی شرکت شمسی، 1351 خرداد یکم و سی گاز مصوب

  نداندد  ضدروری  محلی و فنی مقتضیات به توجه با را قانون این در مذکور متر 251فاصله انتخاب

 حدریم  اول، فصدل  در شدده  ذکدر  مبانی کلیه لحاظ با و اساس براین. تعیین نماید را کمتری فاصله

 68 تا 65 شماره جداول مطاب  آنها، طراحی ضریب و فشار حسب قطر، بر گاز انتقال خطوط ایمنی

 گردد. می تعیین خطرناك و تجمع ابنیه محل برای 69 شماره جدول و عادی ابنیه برای

وجود ابنیه و هرگونه ساخت و ساز جدید از محور خدط انتقدال گداز تدا فواصدل منددرج در        -2

 اشد.خارج از آن متناسب با نوع مسیر می ب ، ممنوع بوده و درزیرجداول 

 جددولهای  از گداز  انتقدال  خدط  طراحی ضریب اساس بر عادی ابنیه حریم:  عادی ابنیه حریم -3

 آید. می دست به زیر
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 حریم ایمنی خطوط انتقال گاز جهت ابنیه موجود و منع احداث بنا  -64 جدول شماره

 /.72از محور لوله) متر( ابنیه عادی ضریب طراحی 
 

سمی قطر ا

 لوله

 ) اینچ(

 حداکثر فشار بهره برداری مجاز) پوند بر اینچ مربع(

 611تا  411از 
 611باالتر از 

 911تا 

 911باالتر از 

 1151تا 

 1151باالتر از 

 1211تا 

 1211باالتر از 

 1441تا 

 56الی  48

 46الی  41

 38الی  32

 31الی  24

 22الی  18

 16الی  12

 11الی  6

 4*مجاز*مجاز

 ایینترو پ

61 

51 

41 

31 

21 

15 

11 

11 

91 

71 

55 

41 

31 

25 

11 

11 

121 

91 

71 

51 

41 

31 

25 

11 

151 

115 

91 

65 

51 

41 

31 

11 

181 

141 

111 

81 

61 

51 

35 

11 

در نظر گرفتده مدی    5/1اینچ و پائین تر حداقل ضریب  4*مجاز با توجه به اینکه برای لوله های 

  .شود
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حریم ایمنی خطوط انتقال گاز جهت ابنیه موجود و منع احداث بنا از محور لوله  -65جدول شماره 

 6/1ابنیه عادی با ظریب طراحی ) متر(
 

 قطر اسمی لوله

 ) اینچ(

 حداکثر فشار بهره برداری مجاز) پوند بر اینچ مربع(

تا  411از 

611 

 611باالتر از 

 911تا 

 911باالتر از 

 1151تا 

 1151ز باالتر ا

 1211تا 

 1211باالتر از 

 1441تا 

 56الی  48

 46الی  41

 38الی  32

 31الی  24

 22الی  18

 16الی  12

 11الی  6

و  4*مجاز*مجاز

 پایینتر

51 

41 

31 

21 

15 

11 

11 

11 

71 

55 

41 

31 

21 

15 

11 

11 

91 

71 

55 

41 

31 

21 

15 

11 

121 

91 

71 

55 

41 

31 

21 

11 

161 

121 

91 

71 

55 

41 

31 

11 

  .در نظر گرفته می شود 5/1اینچ و پائین تر حداقل ضریب  4جاز با توجه به اینکه برای لوله *م
 

حریم ایمنی خطوط انتقال گاز جهت ابنیه موجود و منع احداث بنا از محور   -66جدول شماره 

  5/1لوله) متر( ابنیه عادی با ظریب طراحی 

قطر اسمی 

 لوله

 ) اینچ(

 حداکثر فشار بهره برداری مجاز) پوند بر اینچ مربع(

 611تا  411از 
 611باالتر از 

 911تا 

 911باالتر از 

 1151تا 

 1151باالتر از 

 1211تا 

 1211باالتر از 

 1441تا 

 56الی  48

 46الی  41

 38الی  32

 31الی  24

 22الی  18

 16الی  12

 11الی  6

 و پایینتر 4

31 

25 

25 

21 

15 

11 

11 

11 

41 

35 

35 

25 

21 

15 

11 

11 

55 

51 

41 

31 

25 

21 

15 

11 

75 

71 

51 

41 

35 

31 

21 

11 

111 

91 

71 

61 

51 

41 

31 

11 
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حریم ایمنی خطوط انتقال گاز جهت ابنیه موجود و منع احداث بنا از محور   -67جدول شماره 

 4/1ابنیه عادی با ضریب طراحی  لوله) متر( 
 

اسمی قطر 

 لوله

 ) اینچ(

 حداکثر فشار بهره برداری مجاز) پوند بر اینچ مربع(

 611تا  411از 
 611باالتر از 

 911تا 

 911باالتر از 

 1151تا 

 1151باالتر از 

 1211تا 

 1211باالتر از 

 1441تا 

 56الی  48

 46الی  41

 38الی  32

 31الی  24

 22الی  18

 16الی  12

 11الی  6

 و پایینتر 4

15 

15 

15 

12 

11 

11 

5/7 

5/7 

15 

15 

15 

12 

11 

11 

5/7 

5/7 

21 

21 

21 

15 

15 

15 

11 

5/7 

25 

25 

25 

21 

21 

21 

11 

5/7 

31 

31 

31 

25 

25 

25 

15 

11 
 

 از کمتر عادی ابنیه حریم اعمال به نیاز که خا  شرایط در و برداری بهره زمان در : تبصره

 آئدین  تهیده  و ایمندی  و مهندسدی  مطالعات انجام از پ  دار بر بهره ، باشد 39تا  36 جداول مقادیر

 بده  تصدمیم  اخدذ  جهت الزم، فنی توجیهات با را فواصل این تقلیل ،پیشنهاد برداری بهره های نامه

" کمیته " حریم اجرایی مسائل به رسیدگی   نماید. می ارجاع 
 

 خطرناك و تجمع محل ابنیه حریم -4

 بده  زیدر  جددول  از گداز  انتقدال  خط طراحی ضریب اساس بر وخطرناك تجمع محل ابنیه حریم

 .آید می دست
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 حریم ایمنی خطوط انتقال گاز جهت ابنیه موجود و منع احداث بنا از محور لوله -68جدول شماره 

 ) متر( ابنیه محل تجمع خطر ناک

حداکثرفشار 

 بهره برداری

 پوند بر اینچ مربع 1151تا  411از 

 بار( 72تا  28) از 

 پوند بر اینچ مربع 1441تا  1151باالتر از 

 بار( 111تا  72) باالتر از 

        

ضریب 

 طراحی

 قطر اسمی 

 لوله )اینچ(

72/1 6/1 5/1 4/1 72/1 6/1 5/1 4/1 

 56الی  48

 46الی  41

 38الی  32

 31الی  24

 22الی  18

 16الی  12

 11الی  6

 و پایینتر 4

251 

251 

211 

211 

151 

111 

51 

 *مجاز*مجاز

251 

251 

211 

211 

151 

111 

51 

 *مجاز*مجاز

55 

51 

41 

31 

25 

21 

15 

11 

21 

21 

21 

15 

15 

15 

11 

5/7 

 411*مجاز

 311*مجاز

251 

251 

211 

151 

75 

 *مجاز*مجاز

 411*مجاز

 311*مجاز

251 

251 

211 

151 

75 

 *مجاز*مجاز

111 

91 

71 

61 

51 

41 

31 

11 

31 

31 

31 

25 

25 

25 

15 

11 

 41متر(، برای خطوط انتقال گاز با قطر  251ا توجه به محدودیت حریم قانونی) حداکثر ب *مجاز

، کاهش فواصدل شدیرهای   F=0/5اینچ و باالتر می توان با استفاده از لوله حداقل با ضریب طراحی 

قطع کننده اتوماتیک، کاهش فشار خط، بررسی میزان رادیوگرافی و مستندات تست هیدرواستاتیک 

 راء و سایر تمهیدات ممکن، نسبت به رعایت محدودیت حریم قانونی اقدام نمود.زمان اج

*مجاز*مجاز در خطوط انتقال با این قطر ها بده علدت حدداقل ضدخامت مدورد اسدتفاده، عمدح        

 مورد استفاده قرار نمی گیرد. 6/1و  72/1ضریب طراحی 
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 حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز 

 ساختار حریم اختصاصی: -1

م اختصاصی جهت عملیات اجرا، بهره برداری و تعمیرات مورد استفاده قرار گرفته و به دو حری

قسمت ذیل تقسیم می شود. هرگونه دخل و تصر  و انتفاع توسط اشخا  حقیقی و حقوقی بدون 

 اجازه کتبی و قبلی شرکت در این حریم ممنوع است.

 نوار) باند( فعال:-الف

و عملیات ماشین آالت و ابزار اجرا و نگهداری خط انتقدال گداز   این قسمت محل تردد، جابجایی 

 مورد استفاده قرار می گیرد. R.O.Wبوده و به عنوان جاده سروی  

 نوار) باند( غیر فعال: -ب

این قسمت در زمان اجرا و بهره برداری به عنوان محل ریختن خاك حاصل از حفاری کاندال و  

 گیرد. عملیات مشابه مورد استفاده قرار می

 مسدیر  از حاصدل  خاك ریختن جهت نیاز مورد زمین گاز، انتقال خط اجرای زمان در  :تبصره

 می قرار استفاده مورد و تحصیل اجرایی، عملیات نیاز و مسیر ساختار و شرایط به توجه با سازی

 .گیرد

 فعدال  غیدر  و فعال باندهای و اختصاصی حریم عرض گاز، انتقال خطوط مختلف قطرهای برای

 : باشد می زیر صورت به
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 موازی گاز انتقال خطوط اختصاصی حریم -2

در صورتی که خط انتقال گاز جدیدی به موازات خط انتقال موجود اجدرا گدردد، فاضدله مجداز     

آنها از یکدیگر و عرض باندهای فعال و غیر فعال در حریم اختصاصی مشترك به صدورت  شدکل   

 خواهد بود. های زیر

 

 
 

گداز   انتقال خط معادل اختصاصی حریم عرض دارای جدید گاز انتقال خط که درصورتی -الف

 . باشد موجود

انتقدال   خدط  بدا  متفداوت  اختصاصی حریم عرض دارای جدید گاز انتقال خط که درصورتی -ب

 .باشد موجود

اشد. باند در این حالت باند فعال بین دو لوله، مشترك بوده و معادل باند فعال لوله بزرگتر می ب

 تعیین می گردد. نخستغیر فعال برای هر لوله بر حسب قطر آن از شکل 

اینچ  12اینچ جدید به موازات خط انتقال گاز موجود  41بعنوان مثال در صورت احداث یک خط 

 خواهد بود. زیربا بالعک ، حریم اختصاصی در باندهای جدا و مشترك مطاب  شکل 
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 نباشدد،  ممکدن  فواصل این رعایت با موازی گاز انتقال وطخط اجرای که درصورتی :1 تبصره

 پیشدنهاد  بدرداری،  بهدره  هدای  دستورالعمل تهیه و ایمنی مهندسی، مطالعات انجام از پ  متقاضی

" کمیته به تصمیم اخذ جهت ، الزم فنی توجیهات با را فواصل این تقلیل  اجرایی مسائل به رسیدگی 

" حریم  نماید. می ارجاع 

 لولده  خط دو فاصله باغات از عبور در موازی گاز انتقال خطوط اجرای صورت رد :2  تبصره

 خواهد بود. سومو  دومباند فعال در شکل  عرض اندازه به
 

 
 

 

 باغات: از عبور در اختصاصی حریم عرض -3

 می باشد: زیرعرض حریم اختصاصی خطوط انتقال گاز در عبور از باغات به شرح شکل 
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اعمال می شود، الزم است  4ر مواردی که عرض حریم اختصاصی به صورت شکل د: 1تبصره

از انباشدت آنهدا در حاشدیه     خاك مازاد حاصل از تسطیح و گودبرداری به خدارج از بدا  منتقدل و   

 مسیر و یا بین درختهای کنار مسیر اکیداً خوداری گردد.

حدریم اختصاصدی در ایدن     متر باشدد، عدرض   511چناچه فاصله بین باغات کمتر از : 2تبصره

 فواصل، مشابه عرض حریم اختصاصی در عبور از باغات خواهد بود.

 کوهستانی: مناطق در اختصاصی حریم -4

 در) درصدد  7 از بدیش  طبیعدی  زمین شیب با ( کوهستانی مناط  در گاز انتقال خط : مسیر4-1

 زمدین  در انتقدال  خدط  اختصاصدی  حریم اجرای برای که شود می اطحق مسیرهایی به این تعریف

 .باشد متر 5 ارتفاع حداقل با ترانشه به ایجاد نیاز طبیعی

:  در اجرای ترانشه، عرض مسیر بایستی به حدی تصیل شود که عحوه بر پایدداری شدیب   4-2

 می باشد. زیرشیروانی ترانشه، عرض حریم اختصاصی باقی مانده در این مناط  به شرح شکل 
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 از ناشی مازاد خاك است الزم ، کوهستانی مناط  در اختصاصی حریم ثاحدا برای :1 تبصره

 .گردد انباشت مناسب شده تحصیل محل مسیر در احداث

 1-4چنانچه فاصله انتهای یک ترانشه تا ابتدای ترانشه بعدی احداث شده بدا رعایدت    :2تبصره 

 خواهد بود. 5متر باشد، عرض حریم اختصاصی در این فواصل مشابه شکل  511کمتر از 

 داشدته  وجدود  . . . و راه  روسدتا  مانند محدودیتهایی نیز ترانشه احداث در چنانچه : 3 تبصره

 محك عمل خواهد بود. 5حریم اختصاصی مطاب  شکل  تحصیل باشد،

 عدرض  کوهسدتانی،  منداط   از عبور در گاز انتقال خطوط موازی اجرای صورت در :4 تبصره

 رعایت گردد. باالمندرج در شکل شماره  بر اساس فواصل اختصاصی حریم

 اراضی: موقت تحصیل -5

 بده  نیداز  اجرایدی،  عملیات انجام جهت گاز، انتقال خطوط برداری بهره یا اجرا زمان در چنانچه

 و تصر  موقت، طور به مازاد اراضی باشد، فصل این در مندرج اختصاصی حریم از بیش اراضی

 مجدددا  اجرایدی  عملیدات  از پد   زمدین  و پرداخت قانون اب مط مالکین / مالک به مربوطه خسارت

 .گردید خواهد تسطیح
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 حریم های چهارگانه تاسیسات گاز:

 حریم های چهار گانه تاسیسات عبارتند از:

 حریم اختصاصی

 حریم ایمنی 

 حریم امنیتی

 حریم زیست محیطی
 

 تیسیسات اختصاصی حریم 

 جداده  عدحوه  بده  تأسیسات آن دیوار یا رحصا تأسیسات، از یک هر اختصاصی حریم محدوده

 نهدایی  حددود  باشدد،  نشدده  احداث دیوار یا حصار که مواردی در و بوده حراست پیرامونی گشت

 نیازهدای  براساس تأسیسات، از یک هر حدود و وسعت اینکه به توجه با .است شده تحصیل زمین

 پیش از و ثابت مقدار تأسیسات اختصاصی حریم لذا شود، می طراح تعیین توسط ایمنی، و عملیاتی

 .ندارد ای شده تعیین
 

 تیسیسات ایمنی حریم 

 آن از خدارج  یدا  و داخدل  هدای  لولده  ایمندی  حدریم  حداکثر با است برابر تاسیسات ایمنی حریم

 باشد. که بیشتر هرکدام

 حدریم  عندوان  بده  را متر( 251) قانونی حریم حداکثر تا دارد اختیار گاز ملی شرکت  :1 تبصره

 .نماید اعمال شهرها محدوده از خارج تاسیسات در موجود های لوله یمنیا

 هدم  بده  نسدبت  فرعی /وابسته شرکتهای و گاز ملی شرکت تاسیسات و لوله خطوط :2 تبصره

 بهره مححظات رعایت با یکدیگر اختصاصی حریم از خارج در آنها احداث و ندارند ای ویژه حریم

 .است پذیر امکان، الزم عملیاتی و برداری

 فاصدله  در تاسیسدات  و ایسدتگاهها  اختصاصدی  حدریم  از خدارج  در نگهبانی اتاق احداث :نکته

 .باشد می بحمانع ایمنی نکات رعایت با مناسب
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 حفاظتی یا امنیتی حریم 

 خدا   ضدوابط  تدابع  شدود،  می تعیین تأسیسات برای حفاظتی و امنیتی دالیل به که حریم این

 .است خارج حاضر راتمقر شمول و از بوده خود
 

 محیطی زیست حریم 

 گردد. می تعیین زیست محیط حفاظت سازمان ضوابط اساس بر حریم این
 

 ساایر  نیرو و انتقال و توزیع خطوط مجاورت در گاز انتقال خطوط حریم مقررات 

 ها دکل

 نگهددار  خدود  کابلهای و هوائی خطوط دکل پایه فونداسیون نزدیکترین فاصله حداقل -1

 : است زیر شرح به موازی مسیرهای در گاز های لوله جدار از انتقال نیرو و توزیع
 

 حریم خطوط انتقال گاز -69جدول شماره 
 

 کیلومتر 5طول مسیر مشترک بیش از  کیلومتر وکمتر 5طول مسیر مشترک  ولتاژ

 متر 31 متر 21 کیلوولت 21تا  11

 متر41 متر 31 کیلوولت 63

 متر51 متر41 کیلو ولت 132

 متر61 متر51 کیلوولت 231

 متر61 متر61 کیلوولت 411
 

حداقل فاصله پستهای برق خطوط انتقال نیرو از جداره لوله های گاز متناسب با ولتاژ آنهدا   -2

باید مطاب  جدول فوق رعایت گردد و می بایست از شرکت برق منطقه ای تعهدی اخذ شدود مبندی   

در صورت وقوع حادثه در خطوط انتقال گاز خسارات احتمدالی بده پسدت بدرق بده عهدده       بر اینکه 

شرکت برق منطقه ای می باشد. ایستگاه های پست برق که دارای ساختمانهایی نظیر اتاق فرمان و 

انبار می باشند، حریم ایمنی متناسب با نوع ابنیه آنها می بایست رعایت گدردد. در صدورت اجدرای    

 متر از خط لوله نیاز به اخذ تعهد نمی باشد. 251در فاصله بیشتر از پستهای برق 

 با تقاطع محل در زمین سطح از شرایط بدترین در هوائی خط سیم ترین پائین ارتفاع حداقل -3

 : است زیر شرح به گاز خطوط انتقال
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 قال گازضوابط ارتفاعی خطوط هوایی با خطوط انت -71جدول شماره 
 

 ارتفاع ولتاژ

 متر 8 کیلوولت 21

 متر 9 کیلوولت 63

 متر11 کیلوولت 132

 متر11 کیلوولت 231

 متر12 کیلوولت 411
 

 21 بدرای  تقداطع،  محدل  در گداز،  لولده  محور از )وبتونی فلزی(پایه نزدیکترین فاصله حداقل -4

 .باشد می متر 31 باالتر و کیلوولت 61 برای و متر12کیلوولت 

 مدی  قدرار  گاز انتقال خطوط متری 211 فاصله تا که نیرو انتقال خطوط فلزی های پایه کلیه -5

 .باشند زمین اتصال سیم به مجهز ، باید گیرند

 از متدری  5 فاصدله  در مدوازی  مسدیرهای  در ندوری  فیبر و برق زمینی زیر کابلهای اجرای -6

 باشد. می انعبحم فعال غیر باند از خارج و باند فعال علیه منتهی

 یدک  تقداطع  های محل در گاز های لوله جدار از برق زمینی زیر کابلهای جدار فاصله حداقل -7

 .گردد رعایت بایست می باشد، بیشتر که کدام هر لوله قطر به اندازه یا متر

 ، نباشدد  پدذیر  امکدان  شدده  داده فواصدل  رعایدت  چنانچده  ، شدهرها  محدوده داخل در: تبصره

 حذ  جهت برداری بهره های دستورالعمل تهیه و وایمنی مهندسی انجام مطالعات از پ  متقاضی

" به الزم فنی توجیهات با را فواصل تقلیل این پیشنهاد ، القایی جریان  مسدائل  بده  رسدیدگی  کمیته 

 .نماید می ارجاع" حریم اجرایی

 الیده  منتهی از ...و یباد توربینهای ، مخابراتی های دکل جمله از ها دکل انواع فاصله حداقل -8

 .گردد رعایت میبابست دکل طول اندازه به حریم اختصاصی
 

 آهن راه و راهها موازات در گاز انتقال خطوط حریم مقررات 

 مدوازی  گداز  انتقدال  خطدوط  و آهدن  راه / راه ایمنی حداقل تأمین منظور به مقررات *مجاز این

 .است گردیده تدوین کی هر به متقابل احتمالی ازصدمات و پیشگیری یکدیگر

 بدین  فاصدله  مقدررات،  ایدن  در آهدن  راه / راه و گداز  انتقال خطوط بین فاصله از *مجاز منظور

 .باشد می آهن راه / راه محور انتقال تا خط محور
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 ، بزرگدراه  ، آزادراه ( کشدور  راههدای  بنددی  طبقده  برای ترابری و راه وزارت *مجاز تقسیمات

 .است شده گرفته کار به مقررات این در عیناً ) ییروستا و ، فرعی اصلی راههای

 هدای  اسدتاندارد  برمبندای  ، آهدن  راه / راه بدا  تقداطع  محدل  در گاز انتقال خطوط *مجاز اجرای

 / راه عبور صورت در .گرفت خواهد صورت ترابری و راه وزارت مجوز اخذ و با گاز ملی شرکت

 .باشد می الزامی گاز ملی شرکت دهایاستاندار گاز رعایت انتقال خطوط روی از اهن راه
 

 :نحوه تعیین حریم 

 که شود تعیین ای گونه به باید آهن راه /راه محور و گاز انتقال خط محور بین فاصله حداقل -1

 .گیرد قرار آهن راه / راه قانونی حریم از خارج گاز انتقال خط حریم اختصاصی

خط انتقال گاز و راه، راه آهن، ضدوابط   ، درصورت اجرای موازی1با ملحوظ داشتن معیار  -2

 ذیل می بایست رعایت گردد:

 / راه زیربندایی  خددمات  تاسیسدات  نوار عرض از خارج در گاز انتقال خط که صورتی در (الف

 .باشد می بحمانع آهن راه / راه و گاز انتقال خط موازی اجرای گیرد، قرار آهن راه

 / راه زیربنایی خدمات تاسیسات نوار عرض داخل در گاز انتقال خط گرفتن قرار صورت ب( در

 خدط  ، اصدلی  راههای و بزرگراهها ، راهها آزاد مورد در ، آن قانونی حریم از خارج در و آهن راه

و در مورد راه های فرعی و روستایی، خط انتقال حدداقل بدا    F=0/5طراحی ضریب با حداقل انتقال

 ( ضروری می باشد.F=0/5ضریب  2) برای مسیر نوع F=0/6ضریب 

 در گداز  انتقدال  خدط  ایران، گاز ملی وشرکت ترابری و راه وزارت موافقت با که صورتی در )ج

 : است الزامی زیر موارد رعایت گیرد، قرار آهن راه / قانونی راه حریم

در طولی که خط انتقال گازو راه/راه آهدن بده مدوازات هدم قدرار مدی        F=0/4ضریب طراحی -1

 گیرند.

 عدرض  از کمتدر  گاز، انتقال خط محور از آهن راه / راه خاکی شانه الیه منتهی فاصله قلحدا-2

 نباشد. انتقال فعال خط باند
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 آب لوله خطوط مجاورت در گاز انتقال خطوط حریم

 تدداخلی  که این بر مشروط بوده، متر 35 آب لوله خط و گاز انتقال خط محور فاصله حداقل-1

 نیاید. وجود به لوله دو اختصاصی در حریم

 رعایدت  بدا  ایدنچ  5 حدداکثر  قطر تا روستایی اتیلنی پلی آب انتقال لوله خطوط اجرای :توضیح

 زمدین  قطعده  هدر  اتیلندی  پلدی  آبیاری شبکه اجرای و اختصاصی حریم علیه از منتهی متر 5 فاصله

 .باشد می بحمانع حریم اختصاصی از خارج در کشاورزی

 شدرکت  دو مسدوولین  همکداری  بدا  اسدت  الزم ) فلزی ( آب و گاز خطوط تقاطع صورت در -2

 .پذیرد صورت کاتدی آزمایشات تداخل

 عرضی شیب که محلهائی در و گیرند می قرار هم موازات به آب و گاز خطوط که طولی در -3

 .گردد اجرا گاز خط ) عرضی شیب جهت در ( دست پائین در بایست می آب خط وجود دارد،
 

 گاز توزیع های شبکه و تغذیه خطوط حریم 

 و حقیقی افراد طر  از اجرائی موقعیت در گاز لوله جداره از ذیل جدول شرح به فواصل رعایت

 .باشد می االجرا الزم . . . و شهرداری مخابرات، برق، آبفا، جمله از حقوقی
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 و شاهرکها  ، شاهرها  محادوده  در گااز  توزیاع  هاای  شابکه  و تغذیاه  خطوط حریم 

 روستاها
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 و شدهرکها  ، شدهرها  محددوده  در گداز  توزیدع  هدای  شدبکه  و تغذیده  خطوط حریم جدول ادامه

 روستاها

 باشد. می گاز لوله جداره از فوق فواصل تمامی
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 مربدع  اینچ بر پوند 411 الی 251 از بیش فشار گازبا تغذیه لوله خط ورود صورت در : تبصره

متدر   2 فدوق  درجدول مندرج فواصل گرفتن ظرن در با کانال عم  حداقل ، شهرها محدوده به داخل

 .گردد رعایت

 روستاها و شهرها محدوده از خارج در گاز توزیع های شبکه و تغذیه خطوط حریم

 .باشد می گاز لوله جداره از فوق فواصل تمامی
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  :های مجاز و مشروعکاربریپیوست 

 اهواز ع در حریم شهرهای مجاز و مشروکاربری -71جدول شماره 
 

کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی

 صنایع

صنایع 

کشاورزی 

 (1،2،3)رده

 ماکیان

واحد تولید پرور  پرندگان 

قطعه و بیش از  111زینتی تا 

 قطعه 111

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 1511مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 .مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است 2611برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشد.وساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد تولید مر  گوشتی تا 

قطعه در هر  11111ظرفیت 

 دوره

 ممنوع× ممنوع× از*مج مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 2611مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2611برای واحدهای باالی 

 وی زمین الزامی است.حفظ درختان موجود بر ر

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشد. وساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

 111واحد پرور  کبک تا 

 قطعه 111قطعه و بیش از 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختئل زیستبا رعایت مسا

 مترمربعج 2111مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

 3واحد تولید جوجه تا 

کشی )ظرفیت دستگاه جوجه

 هزار( 77هر دستگاه 

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:و ضوابط ساخت محیطیبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 2511مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2511برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین از زمین برای استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

 5تا  3واحد تولید جوجه از 

کشی )ظرفیت دستگاه جوجه

 هزار( 91هر دستگاه 

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:ساخت محیطی و ضوابطبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 3511مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 3511برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 شده برای زمین، ممنوع است.غیر از فعالیت تعیین از زمین برای مقاصدی  استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

داری و پرور  واحد مر 

 11بوقلمون و سایر ماکیان تا 

 هزار قطعه

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 ر پهنه کشاورزی بحمانع است:وساز زیر دمحیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 8111مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 8111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.عییناز زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت ت استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  پولت )جوجه 

مر  تخمگذار( با ظرفیت 

 قطعه در سال 21111

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 بحمانع است: وساز زیر در پهنه کشاورزیمحیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 3111مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 7111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 زمین، ممنوع است.شده برای از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  بوقلمون مادر و 

 3111شترمر  با ظرفیت 

 قطعه در سال

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×
 

 

واحد تولید مر  مادر و مر  

 5111تخمگذار تا ظرفیت 

 قطعه در سال

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 611مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 611برای واحدهای باالی 

 روی زمین الزامی است.حفظ درختان موجود بر 

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

دامداری 

)پرور  گاو، 

 بره، بز و شتر(

 511واحد پرورابندی بره تا 

 راس
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 2611مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 31درصد و تراکم ساختمانی  31سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2611برای واحدهای باالی 

 امی است.حفظ درختان موجود بر روی زمین الز

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  گوسفند شیری 

 راس 251)داشتی( تا 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:ضوابط ساختمحیطی و با رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 3111مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 31درصد و تراکم ساختمانی  31سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 3111برای واحدهای باالی 



 و مقررات طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط  
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.اصدی  غیر از فعالیت تعییناز زمین برای مق استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

 21واحد گاودار شیری تا 

 راس
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 1511مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 25درصد و تراکم ساختمانی  25سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 1511برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 ت.شده برای زمین، ممنوع اساز زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  بز داشتی تا 

 راس در سال 251
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 2111مساحت قطعه زمین:  حداقل

 درصد، 15درصد و تراکم ساختمانی  15طح اشغال س

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدا ضوابط ساختوساز در مراتع نیز باید مطاب  بساخت

واحد پرواربندی گوساله تا 

 راس 51ظرفیت 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 911مساحت قطعه زمین: حداقل 

 صد،در 31درصد و تراکم ساختمانی  31سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 911برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× نفر 21اری تا واحد شترد

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 39111مساحت قطعه زمین: حداقل 

 درصد، 11درصد و تراکم ساختمانی  11سطح اشغال 

 الزامی است.مترمربع تهیه طرح توجیهی  39111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  گوسفند شیری 

 راس 511تا  251)داشتی( از 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز وطمشر• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 5711مساحت قطعه زمین: حداقل 

 درصد، 25درصد و تراکم ساختمانی  25سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 5711برای واحدهای باالی 

 د بر روی زمین الزامی است.حفظ درختان موجو

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 



 و مقررات طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط  
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

تا  21واحد گاوداری شیری از 

 راس 51
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 1511مساحت قطعه زمین: حداقل 

 درصد، 51درصد و تراکم ساختمانی  51سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.ن برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعییناز زمی استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرواربندی گوساله تا 

 راس 211
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 ی بحمانع است:وساز زیر در پهنه کشاورزمحیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 3711مساحت قطعه زمین: حداقل 

 درصد، 31درصد و تراکم ساختمانی  31سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 3711برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 زمین، ممنوع است. شده برایاز زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

پرور  اسب و 

 سگ

واحد پرور  اسب و مادیان 

 راس 11تا 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختبا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 311طعه زمین: مساحت قحداقل 

 درصد، 41درصد و تراکم ساختمانی  41سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 1111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدر مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختوساز دساخت

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× واحد نگهداری سگ نگهبان

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 1111مساحت قطعه زمین: حداقل 

 درصد، 41انی درصد و تراکم ساختم 41سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 1111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  سگ به ظرفیت 

 قحده 51
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختا رعایت مسائل زیست

 مترمربعج 1111مساحت قطعه زمین: حداقل 

 درصد، 41درصد و تراکم ساختمانی  41سطح اشغال 

 تهیه طرح توجیهی الزامی است.مترمربع  1111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختا رعایت مسائل زیست ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• وعممن×واحد نگهداری حیوانات 



 و مقررات طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط  
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 مترمربعج 511مساحت قطعه زمین: حداقل   پوستی و آزمایشگاهی

 درصد، 41درصد و تراکم ساختمانی  41سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 1111برای واحدهای باالی 

 ن موجود بر روی زمین الزامی است.حفظ درختا

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  اسب و مادیان 

 راس 511تا  11از 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 وساز زیر در پهنه کشاورزی بحمانع است:محیطی و ضوابط ساختت مسائل زیستا رعای

 مترمربعج 5511مساحت قطعه زمین: حداقل  

 درصد، 41درصد و تراکم ساختمانی  41سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 5511برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.از زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت تعیین تفادهاس 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

 پرور  آبزیان

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× واحد پرور  ماهی تزئینی

 پهنه کشاورزی بحمانع است: وساز زیر درمحیطی و ضوابط ساخترعایت مسائل زیست

 مترمربعج 2111مساحت قطعه زمین: حداقل  

 درصد، 31درصد و تراکم ساختمانی  31سطح اشغال 

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2111برای واحدهای باالی 

 حفظ درختان موجود بر روی زمین الزامی است.

 شده برای زمین، ممنوع است.عییناز زمین برای مقاصدی  غیر از فعالیت ت استفاده 

 وساز فوق باشدوساز در مراتع نیز باید مطاب  با ضوابط ساختساخت

واحد پرور  ماهی سردآبی 

با رو  مدار بسته با ظرفیت 

 تن در سال 111

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

واحد پرور  ماهی به رو  

سنتی در استخرهای 

 کشاورزی و آبیاری

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

واحد تکثیر و پرور  ماهیان 

 زینتی 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

واحد تکثیر و پرور  آبزیان 

)ماهی، میگو و جلبک( صرفا 

 های شمالی در استان

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

واحد پرور  ماهی سرآبی ) 

نکه در پایین مشروط به ای

دست محل برداشت آب شرب 

 وجود نداشته باشد(

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

واحد پرور  اردك ماهی تا 

 قطعه 5111ظرفیت 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

پرور  حشرات 

 مفید

واحد زنبورداری و پرور  

فاق  4ملکه )تا ردیف 

محدودیت فاصله از اماکن 

 ونی(مسک

  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× واحد پرور  کرم ابریشم

  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×واحد تولید حشرات مفید جهت 



 و مقررات طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط  
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
کنترل بیولوژیکی آفتاب در 

 گلخانه

 پرور  قارچ

  ممنوع× نوعمم× *مجاز مشروط• ممنوع× واحد تولید قارچ صدفی

  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× واحد تولید بذر قارچ خوراکی

ای و واحد تولید قارچ دکمه

 صدفی
  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

واحد تولید قارچ خوراکی با 

 مواد اولیه کاه و کلش
  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

گلخانه و کشت 

 دارویی گیاهان

ای واحد کشت گلخانه

منظور تولید پحستیکی به

جات و گل رز تا حد یک صیفی

 هکتار

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

واحد کشت گیاهان دارویی در 

 هکتار 11وسعت 
  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

ای واحد کشت گلخانه

منظور تولید پحستیکی به

 5رز تا جات و گل صیفی

 هکتار

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

ای واحد کشت گلخانه

منظور تولید پحستیکی به

جات و گل رز بیش از صیفی

 هکتار 5

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

تولید ورمی 

کمپوست و 

 بیوکمپوست

واحد تولید ورمی کمپوست تا 

 تن در روز 11ظرفیت 
  ممنوع× ممنوع× ز*مجا *مجاز ممنوع×

واحد تولید بیوکمپوست از 

ضایعات کشاورزی و حیوانی 

 تن در روز 11تا 

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

واحد تولید بیوکمپوست از 

ضایعات کشاورزی و حیوانی 

 تن در روز 11بیش از 

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

واحد تولید ورمی کمپوست 

تن  11پوسال( بیش از  )کرم

 در روز

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

های فعالیت

مرتبط با 

دامداری و 

 کشاورزی

 در شعاع ... کیلومتری از زمین مورددرخواست زمین کشاورزی نباشد ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× آزمایشگاه دامپزشکی

  ممنوع× ممنوع× مجاز* مشروط• ممنوع× واحد تولید گرده خرما

میادین دام )مجتمع نگهداری 

 211دام و کاروانسرا( تا 
  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×



 و مقررات طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط  
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 واحد دامی

کنی و ابریشم واحد پیله خشک

 ریسی
  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

واحد تولید اسپرم منجمد تا 

 دز اسپرم 31111ظرفیت 
  ممنوع× ممنوع× مجاز* مشروط• ممنوع×

-بندی تنباکو میوهواحد بسته

 تن در سال 311ای تا ظرفیت 
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

واحد تولید خوراك دام از 

مواد خام کشاورزی شامل 

گندم، جو، ذرت، سبوس، تخم 

 پنبه

  ممنوع× وعممن× *مجاز مشروط• ممنوع×

تا  211استقرار قرنطینه دامی 

 راس 511
  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

 211استقرار قرنطینه دامی تا 

 راس
  ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع×

بندی واحد بسته

)محصوالت 

کشاورزی و 

 دامی(

بندی خشکبار و تهیه بسته

 خرما بدون شست و شوی
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× عممنو× ممنوع×

-بندی نمک و ادویهواحد بسته

 جات
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

 ی صنعتی و نواحی صنعتیاستقرار در شهرك ها ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× بندی چای و قهوهواحد بسته

 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× بندی عسلواحد بسته

بندی کره و سایر واحد بسته

 لبنیات
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

ات و بندی سبزیجواحد بسته

 جاتمیوه
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

بندی گحب، واحد بسته

 عرقیات و داروهای گیاهی
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

بندی جو بدون واحد بسته

-شست عملیات و بوجاری و

 وشوی

 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

بندی واحد سورتینگ و بسته

 حبوبات بدون بوجاری
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

های ترمینال

 ضبط پسته

ترمینال ضبط پسته شامل 

ست کندن، شستشو، جدا پو

 کردن و خشک کردن

 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

واحد تولید و ترمینال ضبط 

 پسته
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× عممنو× ممنوع× 1،2،3سایر موارد رده 

صنایع 

 کارگاهی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× های صنفیمجتمع
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× های صنو  مزاحممجتمع

صنایع کانی 

 غیرفلزی

بندی شن و ماسه شویی و دانهی ماسهواحدها

 شکنبدون سنگ
 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× واحد تولید بتن آماده

 استقرار در شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی ممنوع× ممنوع× ممنوع× وعممن× ممنوع× 1،2،3سایر موارد رده 

 

 صنایع نساجی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 صنایع مطاب  با مجوزهای زیست محیطی تنها در شهرك ها و نواحی صنعتی مصوب مجاز به استقرار هستند.

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

 صنایع چرم

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

 صنایع سلولزی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

سایر صنایع 

)سایر صنایع 

مندرج در 

مصوبه هیئت 

وزیران تاریخ 

15/4/1391 

ضوابط و 

مقررات 

استقرار 

واحدهای 

صنعتی و 

تولیدی د 

 زیست(محیط

 صنایع فلزی

 ممنوع× منوعم× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

 صنایع شیمیایی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

 صنایع دارویی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

صنایع برق و 

 الکترونیک

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

-صنایع ماشین

 سازی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

 صنایع بازیافت

 ممنوع× عممنو× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 1رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 2رده 

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× 3رده 

و مترو در اولویت است و تنها در صورتی استفاده از اراضی کشاورزی مجاز آهن های شریانی، راهاستفاده از مراتع موجود در حریم برای احداث راه ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× های شریانیراه شبکه معابر-خدمات حمل
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
ونقل و 

 انبارداری

شده، های قطععنوان جایگزین درختاست که امکان عبور از مراتع وجود نداشته باشد و الزم است با حفظ بیشترین تعداد درخت صورت گیرد و به ممنوع× ممنوع× جاز*م مشروط• ممنوع× آهنراه

 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× مترو درختانی در امتداد مسیر کاشته شود.

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× هاراهپیاده

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× هاراهبا 

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× راه روستایی

-خدمات حمل

 ونقل

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× خانه و پلی  راهراهدار

 هاپایانه

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× فرودگاه

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× احداث باند بالگرد

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× آهنایستگاه راه

-های برونرمینال )اتوبوست

 شهری(
 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع×

ونقل )خودروهای حامل مواد واحد پایانه حمل

 نفتی(
 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع×

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× کامیونی X-rayخط 

 بنادر

       صادراتی واحد پایانه )بندر(

       بندر تجاری

       بندر صیادی

       بندر خشک

       اسکله و سکوی نفتی

 ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× مجتمع خدمات رفاهی بین راهی

 ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× توزین خودروهای سنگینواحد باسکول و  مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است.  2111برای واحدهای با مساحت بیش از 

 ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× آالت سنگین و کشاورزیپارکینگ ماشین

های مجتمع

خدمات 

 خودرویی

های لوازم یدکی و مجتمع

های مرتبط با فعالیت

 خودروهای سنگین

 ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع×

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 2111دهای با مساحت بیش از برای واح

های لوازم یدکی و مجتمع

های مرتبط با فعالیت

 خودروهای سبک

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

مراکز معاینه فنی خودروهای 

 سبک
 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

ی مراکز معاینه فنی خودروها

 سنگین
 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

نمایشگاه و بازار فرو  

 آالتاتومبیل و ماشین
 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

 انبار
 استقرار این واحدها با رعایت شرایط زیر بحمانع است: ممنوع× ممنوع× مشروط• ممنوع× ممنوع× دپوی خودرو و سایر اجناس اسقاطی

 ممنوع× ممنوع× مشروط• ممنوع× ممنوع×احداث واحد پارکینگ خودروهای تصادفی  های خودرو و ...( های خودرو، فروشگاههای مشابه )مانند تعمیرگاهگیری در فاصله یک کیلومتری از سایر فعالیتقرار
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 های اصلی شریانی و قرارگیری در مجاورت مسیرهای فرعیعدم قرارگیری در مسیر جاده )سواری(

 دهامحیطی و عدم انتشار انواع آلودگی )بیش از حد مجاز( از این واحرعایت مسائل زیست

 مترمربع تهیه طرح توجیهی الزامی است. 1111برای واحدهای با مساحت بیش از 
 ممنوع× ممنوع× مشروط• ممنوع× ممنوع× آالت کشاورزی )هانگارد(انبار ماشین

 -------- ممنوع× ممنوع× جاز*م ممنوع× ممنوع× سیلوها

 -------- ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× های باالی صفردرجهسردخانه

 انبار اصلی کاال

 استقرار این واحدها با رعایت شرایط زیر بحمانع است: ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× انبار محصوالت کشاورزی

 ختان واقع در زمینمحیطی و حفظ دررعایت مسائل زیست

 
 ممنوع× ممنوع× *مجاز مشروط• ممنوع× انبار کود

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× انبار مصالح ساختمانی

 
 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× انبار موادغذایی

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× انبار دارو

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× اریانبار کاالهای تج

 های سکونتی، احداث آن در مراتع بحمانع است.در صورت رعایت فاصله ایمنی از محدوده ممنوع× ممنوع× مشروط• ممنوع× ممنوع× انبار سوخت

تاسیسات و 

 تجهیزات

تاسیسات 

 زیربنایی

های تقلیل و تقویت فشار گاز ها و ایستگاهپست

احد تقلیل فشار گاز برون شهری )تقلیل خدمات و

 (psi 251 CGSبه  psi 61فشار گاز 

 ممنوع× ممنوع× مشروط• مشروط• ممنوع×

ها در پهنه کشاورزی و مراتع منوط به رعایت فاصله استاندارد از برای احداث این تاسیسات، استفاده از پهنه مراتع در اولویت است ولی ایجاد آن

 درنظرگرفتن حرایم الزم برای این تاسیسات است. های سکونتی و محدوده
 ممنوع× ممنوع× مشروط• مشروط• ممنوع× های برقها و پستتران 

 ممنوع× ممنوع× مشروط• مشروط• ممنوع× واحدهای مولد مقیاس کوچک

 ممنوع× ممنوع× مشروط• مشروط• ممنوع× های پمپاژ انتقال آبایستگاه

 ممنوع× ممنوع× مشروط• مشروط• ممنوع× های مخابراتیویی و دکلهای رادیایستگاه

 هانیروگاه

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× نیروگاه بادی تولید برق

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× لید برقنیروگاه خورشیدی تو یابی و احداث این واحدها الزامی است.های سکونتی برای مکانرعایت حرایم ایمنی و فاصله استاندارد از محدوده

 ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× نیروگاه برق آبی و سدها

 خط انتقال

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× خط انتقال گاز

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× خط انتقال نفت

 161خط انتقال نیرو باالی 

 کیلوولت
  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× ایشبکه انتقال آب بین حوضه

 خانهتصفیه
  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× خانه فاضحبتصفیه

  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× خانه آبتصفیه

-مراکز سوخت

 رسانی

  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× پمپ بنزین

  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× پمپ گاز

نفت گاز )خودروهای سبک و 

 سنگین(
  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع×

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× گورستان و غسالخانه

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× بارونقل حمل
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی
 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× کشتارگاه

ای و های اورژان ، هحل احمر د امداد جادهپایگاه

 هوایی و ... د
 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× منوعم× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× دفع زباله و پسماند

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× باروترهمیادین میوه

ت خدما

 فراغتی

ها و مجموعه

مراکز 

ورزشی د 

 تفریحی

نوردی، های همساز با طبیعت )گلف، صخرهورز 

سواری، سایت روی، دوچرخهکوهنوردی، پیاده

 پرواز(

  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع×

  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× های موضوعی )شهربازی و ...(پارك

عی )با  وحش، با  پرندگان، باغات تفریحی موضو

 های بوتانیک و ...(با 
  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع×

  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× های ورزشی بزرگها و مجموعهاستادیوم

  ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× ممنوع× سوارکاری

  ممنوع× ممنوع× مشروط• ممنوع× ممنوع× با  تاالر

  ممنوع× ممنوع× مشروط• ممنوع× ممنوع× با  رستوران

  ممنوع× ممنوع× مشروط• ممنوع× ممنوع× اردوگاه

کمپینگ )بدون مستحدثات و در مناط  دارای 

 های طبیعی(ویژگی
  ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× ممنوع×

خدمات رفاهی 

 اجتماعی

 انتظامی

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  وعممن× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× زندان

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× پاسگاه

  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ای آموز  رانندگی وسایل نقلیه سنگینمحوطه

 نظامی
در مواقع ضروری جهت استقرار در حریم با 

 تشخیص مراجع مربوطه
 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

 آموزشی

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× هنرستان کشاورزی

های موسسات آموز  عالی )صرفا دانشگاه

 موجود(
 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× رصدخانه

احداث پارك علم و فناوری )احداث صرفا 

 واحدهای علمی و آموزشی(
 حریم تثبیت شده اندمصوب  ه بندیسند پهندر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع×

 درمانی

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× واحد آموزشی و توانبخشی معلولین و سالمندان

 حریم تثبیت شده اندمصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× بیمارستان

  ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× *مجاز ه حیواناتپناهگا

  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× بیمارستان دامپزشکی

  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× با  موزه فرهنگی

 شده اندحریم تثبیت مصوب  سند پهنه بندیدر  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× های تاریخیآثار و محوطه تاریخی

  ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× ممنوع× بقاع متبرکه و مصلی مذهبی



 و مقررات طرح توسعه و عمران )جامع( شهر اهوازضوابط  
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کارکرد 

 اصلی
 فعالیت کاربری

 هاپهنه

پهنه  سقف استقرار )سایر مالحظات فنی و کارشناسی(

 حفاظت

پهنه 

 کشاورزی

پهنه 

 مراتع

پهنه 

 طبیعی

پهنه سطوح 

 آبی

سبز و 

 کشاورزی

 کشاورزی

  ممنوع× ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× مزارع کشت سنتی

  ممنوع× ممنوع× ممنوع× *مجاز ممنوع× مزارع پرور  گل

گلخانه مدرن )صرفا نگهداری و عرضه به صورت 

 نمایشگاهی(

: قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای منبع

 زیست انسانیمحیط

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع×

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× خانه کارگری

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× دیوارکشی

 باغات
  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× باغات مثمر

  ممنوع× ممنوع× *مجاز *مجاز ممنوع× باغات غیرمثمر

ها و پارك

فضاهای سبز 

 عمومی

  *مجاز *مجاز *مجاز *مجاز *مجاز کاریکمربند سبز و جنگل

  *مجاز *مجاز *مجاز *مجاز *مجاز های عمومیپارك

 ( نشاندهنده ممنوع بودن استقرار فعالیت در پهنه است.ممنوع×ودن استقرار فعالیت در پهنه و عحمت )مشروط( نشاندهنده مشروط ب•عحمت )*مجاز( نشاندهنده مجاز بودن استقرار فعالیت در پهنه، عحمت )

 


