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و مقررات طرح تفصيلي الوندشهر ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و قدرداني :سپاس
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و  جناب آقاي مهندس حناچي بويژه ذيمدخل در تهيه مطالعات حاضر، خصوصيسازمانهاي دولتي

دامحترم معاونت و شهرسازي، سركار خانم مهندس زهره و معماري وزارت راه وودپور شهرسازي

، معاونت امور عمراني استانداري قزوينحبيبيآقاي مهندس مديركل دفتر طرحهاي كالبدي، جناب 

دفتر فني استان، آقاي مهندس ماني فر رياست اداره) وقت(مديركلجناب آقاي مهندس پيرمرادي

و شهرسازي استان قزوين، و معماري)وقت(مديريتآقاي مهندس اسماعيلي كل راه قايآشهرسازي

و الوند شهرسازي شهرداري محترممعاونتآقاي مهندس ذاكري مهندس لطفي شهردار شهر الوند، 
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و عمران مهندسين مشاور پژوهش
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و مقررات طرح تفصيلي شهر  الوند ضوابط

و عمرانمهندسين مشاور پژوهش

شماره صفحه فهرست مطالب

و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند-1 1 ضوابط

1 مالحظات اساسي-1-1

و اصطالحات-2 4 تعريف مفاهيم، واژه ها

و ساختمان-3 15 مقررات عمومي تفكيك

15 مقررات احداث ساختمان-1-3

ها-2-3 16و نهرها مرز مالكيت، حريم اراضي عمومي، گذرگاه ها، رودخانه

17 مقررات مربوط به ارتفاع ساختمانها-3-3

23 مقررات تفكيك در اراضي واقع در كاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي-4-3

و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمين، تفك-4 و احداث ساختمان در كاربريهاي ضوابط 24 مختلف يك

و ساختمان در كاربر-1-4 25ي مسكونيضوابط عمومي تفكيك

كم–1-1-4 L(30( كاربري مسكوني با تراكم

M1(32( كاربري مسكوني با تراكم متوسط حداقل-2-1-4

الف
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M2(33( كاربري مسكوني با تراكم متوسط مياني-3-1-4

M3(34( كاربري مسكوني با تراكم متوسط حداكثر-4-1-4

H1(35( ري مسكوني با تراكم زياد حداقل كارب-5-1-4

H2(36( كاربري مسكوني با تراكم زياد مياني-6-1-4

38 كاربري مسكوني مسكن مهر-7-1-4

38 ديگر استفاده هاي مجاز در اراضي با كاربري مسكوني-8-1-4

41 مقررات ويژه ساختمانهاي مرتفع-9-1-4

43گ در قطعات مسكوني ضوابط عمومي ايجاد پاركين-10-1-4

و ضوابط كلي مربوط به اراضي ناقص با مساحت كمتر از حدنصاب تفكيك-11-1-4 48 مقررات

و ضوابط كلي مربوط به اراضي با مساحت بيشتر از هزار مترمربع-12-1-4 49 مقررات

51 نحوه محاسبه سهم خالص خدماتي-13-1-4

و فن آوري-2-4 53 كاربري آموزش، تحقيقات

53 آموزش عالي-1-2-4

و فن آوري پژوهشي-2-2-4 55 تحقيقات

56 كاربري آموزشي-3-4

و ساختمان در كاربري آموزشي-1-3-4 57 مقررات تفكيك

60 مجاز در كاربري آموزشي هاي ديگر استفاده-2-3-4

62 ضوابط مكانيابي مدارس غير انتفاعي-3-3-4

64 انتظامي- كاربري اداري-4-4

و ساختمان در كاربري اداري-1-4-4 65 انتظامي- مقررات تفكيك

67 انتظامي- ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري اداري-2-4-4

68 خدماتي- كاربري تجاري-5-4

و ساختمان در كاربري تجاري-1-5-4 69 خدماتي- ضوابط عمومي تفكيك

ب
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با( تجاري نواري-2-5-4 74)قابليت تبديل به تجاري نواري محور

76 كاربري تجاري محله-3-5-4

77 كاربري تجاري ناحيه-4-5-4

78 مسكوني- اداري- كاربري مختلط تجاري-5-5-4

80 مسكوني- اداري- ديگر استفاده هاي مجاز در اراضي با كاربري مختلط تجاري-1-5-5-4

81 مسكوني- پذيرايي- كاربري مختلط فرهنگي-6-5-4

83 مسكوني- پذيرايي- ساير استفاده هاي مجاز در اراضي با كاربري مختلط فرهنگي-1-6-5-4

و مركز خريد-7-5-4 و احداث پاساژ 84 ضوابط طراحي

89 خدماتي- كاربري گستره ويژه مختلط تجاري-8-5-4

در-9-5-4 و مقررات مربوط به نحوه تامين پاركينگ و مختلط ضوابطي 91 كاربريهاي تجاري

92 كاربري ورزشي-6-4

و احداث ساختمان در كاربري ورزشي-1-6-4 و مقررات تفكيك زمين 92 ضوابط

93 ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري ورزشي-2-6-4

95 كاربري درماني-7-4

و احداث ساختمان در كاربري درماني-1-7-4 و مقررات تفكيك زمين 95 ضوابط

97 ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري درماني-2-7-4

 100 هنري- كاربري فرهنگي-8-4

و احداث ساختمان در كاربري فرهنگي-1-8-4 و مقررات تفكيك زمين  100 هنري- ضوابط

 102 هنري- ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري فرهنگي-2-8-4

و فضاهاي سبز عمومي-9-4  106 كاربري پارك

و احداث ساختمان در كاربري فضاي سبز-1-9-4 و مقررات تفكيك زمين  106 ضوابط

و فضاهاي سبز-2-9-4  108 ديگر استفاده هاي مجاز در پاركها

 111 كاربري مذهبي-10-4

پ
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و احداث ساختمان در كاربري مذهبي-1-10-4 و مقررات تفكيك زمين  111 ضوابط

 114 ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري مذهبي-2-10-4

 117 كاربري تجهيزات شهري-11-4

و احداث ساختمان در كاربري-1-11-4 و مقررات تفكيك زمين  117 تجهيزات شهريضوابط

 CNG(120( ضوابط احداث جايگاه هاي توزيع سوخت وسايل نقليه به صورت گاز طبيعي فشرده-2-11-4

و تره بار-3-11-4 و مقررات مربوط به ميادين ميوه  121 ضوابط

و مقررات مربوط به بازار روز-4-11-4  123 ضوابط

 127 كاربري تاسيسات شهري-12-4

و احداث ساختمان در كاربري تاسيسات شهري-1-12-4  127 مقررات تفكيك زمين

 128 محل استقرار آنتن هاي تلفن همراه-2-12-4

و انبارداري-13-4 و نقل  131 كاربري حمل

ها-1-13-4 و پايانه و مقررات پاركينگ، انبار  131 ضوابط

ها-2-13-4 و پايانه ، انبارها و احداث ساختمان در پاركينگ ها  132 مقررات تفكيك زمين

و انبارداري-3-13-4 و نقل  134 ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري حمل

 136 گذرگاه هاي شهري شبكه-4-13-4

 136 طبقه بندي گذرگاه هاي شهري-1-4-13-4

ها-5-13-4  146 تقاطع

ها-1-5-13-4  146)ميزان پخي( محاسبه ميزان ديد در تقاطع

 149 تقاطع بصورت ميدان-2-5-13-4

 150 پاركينگ-6-13-4

و مقررات مشترك پاركينگ-1-6-13-4  153 ضوابط

ط-2-6-13-4  158) عمومي( بقاتي پاركينگ هاي

 159 ضوابط حذف پاركينگ-3-6-13-4

تپ
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 161 جدول مربوط به نحوه تامين پاركينگ در كابريهاي مختلف-7-13-4

ها-8-13-4 و كنترل دسترسي  163 مقررات گذربندي

 163 مقررات گذربندي-1-8-13-4

 166 مقررات دسترسي-2-8-13-4

 169 به كف تمام شده قطعات با استفاده از كد ارتفاع محور وسط آسفالت سواره رو گذرگاه طريقه محاس-9-13-4

و اراضي كشاورزي-14-4  171 كاربري باغات

و اراضي كشاورزي-1-14-4 و احداث ساختمان دركاربري باغات  171 مقررات تفكيك زمين

و باغهاي شهري-2-14-4 و افراز اراضي كشاورزي  172 تفكيك

 172 قانون زمين شهري14 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده-3-14-4

و محوطه هاي با ارزش تاريخي-15-4  175 كاربري آثار

و مقررات عمومي در كاربري تاريخي-1-15-4  176 ضوابط

 178 ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري تاريخي-2-15-4

و گردشگري-4- 16  179 كاربري تفريحي

و-1-16-4 و گردشگري ضوابط و احداث ساختمان در كاربري تفريحي  179 مقررات تفكيك زمين

 191 گردشگري- ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري تفريحي-2-16-4

الف( كارگاهي- كاربري صنعتي-17-4  192)گروه

و ضوابط عمومي كاربري صنعتي-1-17-4  192 مالحظات

اح-2-17-4 و و مقررات تفكيقك زمين  195 داث ساختمان در كاربري صنعتي ضوابط

 197 كارگاه هاي درون شهري-3-17-4

و عمده فروشي-4-17-4  198 مجتمع هاي صنفي خدماتي

الف- مجتمع هاي كارگاهي-5-17-4 و توليدي رده  201)نيمه مزاحم شهري( صنهتي

ها-18-4  206 حريم

به-1-18-4 و مقررات مربوط و چاه ها ضوابط  206 آنها حريم قنوات

ثج
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ها-2-18-4 و رودخانه و حرايم انهار طبيعي  207 ضوابط

و حرايم خطوط انتقال نيرو-3-18-4  213 ضوابط

 217 حرايم خطوط مخابرات-4-18-4

 218 حرايم لوله هاي انتقال گاز-5-18-4

و راه آهن-6-18-4  223 حرايم راه ها

و محدويت هاي همجواري كاربريها ضوابط مربوط به رعايت-5  226 همجواريهاي مناسب

ج



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 1 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و مقررات طرح-1 : شهر الوندتفصيلي ضوابط

:پيشگفتار

و ساختمان طرح و مقررات تفكيك و تفصيليضوابط  شهر الوند به منظور كنترل نظام توسعه آتي شهر

و كنترل عمليات عمراني در محدوده توسعه آتي شهر، ارتقاي سطح بهداشت عمومي، همچنين هدايت

و ايمني شهروند و فراهم آوردن امكان برخورداري رفاه و همچنين پايدار نگهداشتن ارزشهاي فرهنگي ان

و ارائه گرديده است و تضمين تماس آنها با محيط شهري مناسبتر تنظيم .ساكنان از فضاي شهري مساعد

: مالحظات اساسي-1-1

و مقررات اجرايي طرح-1توضيح قوتفصيلي كليه ضوابط و مصوب شهر الوند در چهار چوب انين كلي

و براي شهرداري شهر الوند الزم االجرا مي باشد و ساختماني تدوين گرديده و شهرسازي .مملكتي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 2 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و مقررات ملي ساختمان حادث گردد، ضوابط-2توضيح و مقررات اجرايي  چنانچه مغايرتي در ضوابط

و شهرتفصيليمغاير مندرج در طرح سازي استان قزوين درمراجع صرفا مي بايست از طريق اداره كل راه

و اصالح مجدد قرار گيرد) كميسيون ماده پنج استان قزوين(قانوني  . مورد بررسي

و مقررات طرح-3توضيح  شهر الوند كه در نقشه كاربري اراضي طرح تفصيلي حدود شمول ضوابط

و فعاليت ها بر روي اراضي تفصيلي مذكور از قبيل مشخص گرديده ميباشد كه در برگيرنده اقدامات

و آنچه كه  و تاسيساتي كه در روي زمين يا زير آن ساخته و تجميع ساختمان هرگونه تفكيك اراضي

و يا هر نوع اقداميكه شكل طبيعي زمين  و همچنين گودبرداري، تسطيح، تراس بندي دربنا نصب ميگردد

و  و استفاده از انواع ساختمانها و نحوه بهره برداري .اراضي خواهد بودرا تغيير ميدهد

و چنانچه مغايرتيو جامع مكمل ضوابط طرحتفصيلي ضوابط طرح-4توضيح  هادي قبلي مي باشد

ازو طرح تفصيلي جديد هاي پيشيندرضوابط طرح  ضوابط تفصيلي طرح ابالغ وجودداشته باشد، پس

. خواهد بودهاي پيشين جديد مقدم بر طرح تفصيليطرح

ا-5توضيح آب با عنايت به ينكه سازمانهاي مسئول در امر تاسيسات شهري از قبيل سازمانهاي برق،

و غيره به دليل  و فاضالب، شركت مخابرات منطقه اي، شركت ملي گاز، شركت ملي نفت، شركت آب

و تقويت  تامين نيازمنديهاي جديد شهري ممكن است در هر زمان اقدام به احداث خطوط جديد، اصالح

و يا تغيير حريم خطوط تاسيسات مذكور بنمايند؛ الزم است تا كليه يا تغيير خطوط قبل ي، افزايش

و كليه سازمانهاي ذينفع در مقاطع مختلف  متقاضيان منفرد، تعاونيهاي مسكن، پيمانكاران، مشاوران

و يا انجام مطالعات مراحل اول  زماني پيشرفت كار از قبيل دريافت پروانه ساختمان، آغاز عمليات اجرايي

و غير مسكوني نسبت به استعالم از مراجع و طراحي مجموعه هاي مسكوني و دوم طرحهاي آماده سازي

و آخرين استعالم و تصميمات اجرايي را براساس آن مورد توجه قرار داده ها در پرونده ذيربط اقدام

.شهرداري ضبط گردد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 3 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 پله ها، موتورخانه، انباري، سرويس كليه مشاعات ساختمان از قبيل پاركينگ، سالن انتظار،-6توضيح

و سطح اشغال محاسبه و سرايداري جزو زيربنا بهداشتي عمومي، استخر يا ساير فضاهاي ورزشي، نگهباني

.ليكن جز تراكم محاسبه نميگردد

و پنجره هاي ساختمان-7توضيح . نميبايست در خارج از حد مالكيت پالك باز شودها جهت گردش دربها

و كاربريهاي عموميا-8توضيح و رمپ خارج از حد مالكيت در پياه روها، گذرگاهها حداث هر تعداد پله

.ممنوع مي باشد

.ممنوع ميباشد) پخها( نصب درب ماشين رو در محل مثلثهاي ديد-9توضيح

 در صورتي كه ملك يا پالكي با محدوده معين با كاربري غيرمسكوني در تصرف يا اجاره-10توضيح

ي و به استناد حالت مذكور در زمان برداشت كاربري شخص موا ارگاني بوده جود، كاربري زمين وضع

و،براساس نوع عملكرد متصرف و يا فسخ اجاره  به همان حالت تثبيت گرديده باشد، پس از رفع تصرف

ل كاربري پالك قاب،مدارك توسط شهرداريكتبي تخليه ملك توسط مستأجر يا متصرف در صورت تأييد

و در صورتي كه كاربري پالك فوق قبالً تبديل به كاربري مسكوني با تراكم اراضي مسكوني مجاور

. خواهد بودمراجع قانوني ذيربط امكان پذيرباشد تبديل به كاربري اوليه با تأييد بوده غيرمسكوني 

و در آن طرح قطعاتي با كارمصوب چنانچه پالكي داراي طرح تفكيكي-11توضيح بري غيرمسكوني بوده

 در صورتي كه به دليل عدم ارائه طرح تفكيكي به مشاور هنگام تهيه،و خدماتي منعكس گرديده باشد

و يا با كاربري مغاير با طرح تفكيكي مصوب طرح تفصيلي كاربري قطعات فوق به صورت مسكوني

كاربري پالك) نهاديبه استثناي گذرگاههاي پيش(منعكس شده باشد، در هنگام صدور پروانه ساختمان 

.ميبايست براساس طرح تفكيكي مصوب مورد اقدام قرارگيرد

 در صورتي كه در طرحهاي تفصيلي بنا به داليلي عرض گذرگاه پيشنهادي كمتر از عرض-12توضيح

و ميبايست موجود گذرگاه باشد، عرض موجود گذرگاه و شهرداري با هماهنگي اداره كل راه تثبيت



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 4 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

را در صورتي كه در طرح تفصيلي منعكس نشده باشد به صورت آن ند عرض مازاد شهرسازي مي توا

ايفضاي سبز نواري يا پاركينگ  و حاشيه قابل تبديل به اين قبيل اراضي مورد استفاده قرار داده

.دنكاربريهاي ديگر نميباش

و عالوهتفصيلي كاربريهاي پيشنهادي طرح:توضيح مهم  بر دستگاههاي داراي متولي خاصي نميباشد

و ارائه ميباشد و اجرايي توسط بخش خصوصي نيز قابل ساخت به عنوان مثال عالوه بر ادارات. دولتي

و پرورش واحدهاي آموزشي توسط شهرداري يا مالكين اراضي يا متقاضيان احداث واحدهاي  آموزش

و بهره برداري يا فروش ميباشد  در خصوص كليه اين وضعيت(آموزشي غيرانتفاعي قابل ساخت

كاربريهاي پيشنهادي طرح تفصيلي صادق ميباشد، مگر اينكه در ضوابط متولي خاصي براي آن تعيين 

بنابراين ارائه استعالم مبني بر عدم نياز سازمان خاصي در مورد كاربريها از طرف شهرداري) گرديده باشد

و كاربريها و مقررات و ضوابط ي مصوب طرح تفصيلي همچنان الزم دليلي بر تغيير كاربري تلقي نشده

.االجرا خواهند بود

و اصطالحات-2 : تعريف مفاهيم، واژه ها

عبارت است از فاصله قائم باالترين حد يك ساختمان تا رقوم كف تعيين شده بر اساس معبر: ارتفاع بنا

.دسترسي مجاور قطعه زمين

كن: توضيح پناه نده، دودكش، منبع ذخيره آب، آنتن، جانارتفاع خرپشته، پله، اتاقك آسانسور، برج خنك

. گرددو مانند اين در اين محاسبه منظور نمي

ساز سقفو ترين حد ساخت عبارت است از فاصله كف تمام شده يا قسمتي از دو طبقه تا پايين: ارتفاع مفيد

.همان طبقه



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 5 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

به سازو عبارت است از ساخت: اضافات منظور بهبود كيفي عملكرد بنا، هايي كه عالوه بر ساختمان اصلي

. شوند احداث مي

.ايوان هميشه مسقف است. فضايي است كه تنها از يك طرف با هواي آزاد به طور مستقيم ارتباط دارد: ايوان

و تهويه خالي نگه داشته شده: بازشو و يا ديوارهاي ساختمان كه به منظور عبور يا تأمين نور سطحي از نما

و يا با مصا و يا امكان تغيير مكان را دارد، پوشيده شده باشداست و هوا داشته . لحي كه قابليت عبور نور

و زير: بالكن سطحي است كه از دو يا سه طرف به طور مستقيم در مجاورت هواي آزاد قرار گرفته است

. اي اشغال نشده است سقف آن به وسيله فضاي بسته

ي: بر زمين مي) ويژه معابر دسترسيبه(ك معبر عبارت است از حد نهايي عرض . كند كه لبه قطعه زمين را تعيين

در:بلوك شهري و و باالتر،  بخشي از گستره بافت شهري كه در لبه هاي پيراموني با خيابانهاي شرياني درجه دو

و .تعريف ميشود... مواردي نيز با عوارضي مانند رودخانه، مسيل، راه آهن، خط مترو، آزادراه

و به طور معمول اضالع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد:وپاسي فضاي بازي كه در ميان ساختمان قرار دارد

و تهويه بخشي از ساختمان را در طبقات برعهده دارد و وظيفه تأمين نور . يافته است

 محل پيش بيني شده براي توقف خودروهاي واحدهاي واقع در يك ساختمان يا مجموعه: پاركينگ

در صورتي كه پاركينگ در محدوده ملكي ساختمان يا مجموعه ساختماني. ساختماني پاركينگ ناميده ميشود

قرار گيرد پاركينگ اختصاصي ناميده ميشود، در صورتي كه در جايي بيرون از محدوده ملكي ساختمان اما با 

.مالكيت مالكان آن ساختمان پيش بيني شود، پاركينگ وابسته بشمار ميرود

اي از قطعه زمين را كه در نبش دو معبر عبارت است از خط موربي كه سطح گوشه): مثلث ديد(پخي

و آن را جزء فضاهاي شهر قرار . دهدميقرار دارد را به منظور ايجاد ديد مناسب رانندگي حذف نموده

.هرگونه بيرون آمدگي ساختمان در طبقات فوقاني ميباشد: آمدگي يا كنسول پيش



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 6 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و باز در زير تمام: لوتپي عبارت است از تمام يا قسمتي از طبقه همكف كه به صورت فضاي سرپوشيده

مييا قسمتي از كف طبقه اول  معادل سطح آن قسمت از كف طبقه اول حداكثر سطح پيلوت. گيرد قرار

. شود است كه سقف پيلوت محسوب مي

 ثبتي دو يا چند قطعه زمين مجاور يكديگر را عكس عمل تفكيك است به نحوي كه بتوان از نظر: تجميع

. تبديل به يك پالك ثبتي نمود

تراكم شاخص يا معيار ميزان استفاده از سطح زمين براي ساختمان يا تعداد جمعيت در واحد: تراكم

. است) هكتار(سطح 

ش: تراكم جمعيتي هري عبارتست از نسبت تعداد جمعيت به واحد سطح كه مقياس آن در مطالعات
.كشور نفر در هكتار است

 تراكم جمعيتي=

عبارت است از نسبت جمعيت ساكن در هر محدوده به سطح اختصاص يافته: تراكم خالص جمعيت

. ربري مسكوني در آن محدوده به ازاي واحد سطحجهت كا

 تراكم خالص جمعيتي=

سا: تراكم خالص مسكوني كن به مساحت تراكم خالص مسكوني عبارت است از نسبت تعداد جمعيت

. هاي مسكوني در يك محدوده شهري يا تمام شهر زمين

تراكم در واحد مسكوني يعني متوسط تعداد:)ضريب اشغال واحد مسكوني(تراكم در واحد مسكوني

در محدوده معيني از شهر به اين) يا در يك اتاق از يك واحد مسكوني(افراد ساكن در يك واحد مسكوني 

ميتراكم ضريب اشغال وا .گويند حد مسكوني نيز

جمعيت بر حسب نفر
واحد سطح بر حسب



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 7 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 تعداد افراد
 واحد مسكوني

= ضريب اشغال واحد مسكوني

) در مجموع طبقات(راكم ساختماني عبارتست از نسبت مساحت زيربناي ساختمانيت: تراكم ساختماني

 شود به كل مساحت زمين مسكوني كه به درصد بيان مي

و براساس تراكم مسكوني برحسب تعداد جمع: تراكم مسكوني يت ساكن در اراضي مسكوني يك شهر

.نفر در هكتار است

عبارت است از نسبت جمعيت ساكن در هر محدوده به كل سطح آن محدوده: تراكم ناخالص جمعيت

 به ازاي واحد سطح

 تراكم خالص جمعيتي=

تراكم ناخالص مسكوني عبارت است از نسبت تعداد جمعيت ساكن در هر شهر: تراكم ناخالص مسكوني

در اين محاسبه، سطوح. به سطح كل اراضي مسكوني همان شهر برحسب نفر در هكتار) يا ناحيه يا محله(

و كوچه سطوح شبكه خيابانخالص اراضي مسكوني به اضافه به ها و خدمات عمومي وابسته هاي شهري

و(همان ناحيه مسكوني  و تجاري و صنعتي مي...) به جز فضاهاي بزرگ باز .شود در نظر گرفته

.عبارت است از تعداد واحد مسكوني در هر هكتار در محدوده معيني از شهر: تراكم واحد مسكوني

تعداد طبقات مجاز ساختمان عبارت است از سطح كل زيربناي مجاز:تعداد طبقات مجاز ساختمان

 تقسيم بر سطح اشغال زمين

و يا چند قطعه كوچك: تفكيك حد عبارت است از تقسيم قطعه زميني با يك پالك ثبتي به دو تر بر اساس

به نصاب تعيين شده در ضوابط به  . مورد تملك قرار دادطور مجزا نحوي كه بتوان از نظر ثبتي هر جزء حاصله را

به: تغيير اساسي و تيركها كه و تكيه گاههاي ساختماني از قبيل ديوار باربر، ستون، تير تغيير در عناصر باربر



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 8 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و يا تغيير نوع استفاده انجام گيرد .منظور تشديد استفاده

ديوارهاي غيرباربر، اقدامات ساختماني كه شامل تغيير اساسي نگردد مانند جابجا كردن:تغيير غيراساسي

و غيره  و تهويه مورد نياز كليه فضاها(پنجره ها، درها )با حفظ نور

و يا سقف ساختمان كه از نقطه نظر ايمني:تعمير اساسي  عبارت است از هرگونه تعمير استخوانبندي

.ضرورت داشته باشد

مانند لوله كشي، سيم كشي، اقدامات تعميري ساختمان كه شامل تعمير اساسي نگردد،:تعمير غيراساسي

و غيره  رنگ آميز

هايي است كه هيچ ساختماني به صورت هاي محوطه منظور از جداره، سطوح مربوط به ديوار: جداره

و نظاير آن .بالفصل به آن ملحق نيست، نظير ديوار باغات

م اي از اراضي كه در اطراف عملكرد عبارت است از محدوده: حريم حفاظتي هاي ناسبتهاي خاص به

و هر گونه ساخت و غيره تحت حفاظت قرار گرفته و بهرهو امنيتي يا ايمني برداري از اراضي ساز، كاربري

. مزبور منوط به رعايت ضوابط حريم مربوطه است

و اصلي بزرگ:)اصلي(حياط ترين فضاي باز ساختمان كه براي عملكردهاي مختلف از جمله ترين

مينورگيري، ايجاد فضاي سب و جز آن استفاده نسبت سطوح حياط. شودز خصوصي، فضاي بازي كودكان

و سطح زيربنا در طبقه همكف در مقررات طرح . شودميهاي توسعه شهري تعيين اصلي

و يا ): فرعي(حياط خلوت فضاي باز كوچكتري در كنار ساختمان كه ممكن است در تمامي عرض يا طول زمين

ب در قسمتي از آن و تهويه بخشي از ساختمان در طبقات نيز امتداد يافته باشدها .ه منظور تامين نور

و داراي) اعم از بخشهاي اصلي يا جنبي( ساخته شده هر قطعه زمين بخش:ساختمان و سرپوشيده كه محصور

.كاركرد معيني باشد

در عبارت است از مقدار زميني كه به طور متوسط از كاربري: سرانه يك محدوده شهري يا هاي شهري



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند 9 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

گيري سرانه در مطالعات شهري كشور، مترمربع مقياس اندازه. شود تمام شهر سهم هر يك از ساكنان مي

.به ازاي هر نفر است

)مترمربع(مساحت

)نفر(جمعيت
= سرانه

در: سرانه مسكوني  سرانه مسكوني عبارت است از مقدار زميني كه به طور متوسط از كاربري مسكوني

. شود يك محدوده شهري يا تمام شهر سهم هر يك از ساكنان مي

و جهت دورميدوربرگردان به فضايي اطالق: دوربرگردان شود كه در انتهاي معبر بن بست قرار داشته

از. شودميبيني زدن وسائط نقليه پيش . متر كمتر باشد12قطر دوربرگردان دايره شكل نبايد

ض: زيرزمين و مقررات شهرسازي طبقهاز نظر آن اي از ساختمان است كه بيش وابط تر از نيمي از ارتفاع

آن پايين و ارتفاع باالي سقف  متر از كف گذر، يا گذر20/1حداكثر) كف طبقه همكف(تر از تراز كف گذر

.اصلي باشد

.ن است بخشي از مساحت قطعه زمين كه در طبقه همكف زير پوشش ساختما:سطح اشغال ساختمان

عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در كليه طبقاتي كه در يك قطعه زمين احداث: سطح زيربنا

. شود مي

عبارتست از سطح كل زيربنا در طبقات با كسر تمامي فضاهايي كه براي:سطح زيربناي خالص طبقات

و آمد  و(پاركينگ، رفت ش...) راهروهاي عمومي، آسانسور، پله .ده استتخصيص داده

اي از سطح قطعه زمين كه در آن احداث بنا مجاز عبارت است از حداكثر محدوده: سطح مجاز احداث بنا

و تصوير خارجي و يا هر گونه پيش بوده . آمدگي بر روي قطعه زمين در آن قرار گيرد ترين حد كليه طبقات

 كه بافت مسكوني، بخشي از گستره درون محدوده شهر):سطح ساخته شده(سطوح خالص شهري

و شبكه ارتباطي شهري را در بر ميگيرد .فضاهاي خدماتي عمومي

يا):شدهنسطح ساخته(خالص شهريناسطوح  بخشهايي از گستره درون محدوده شهر است كه كاركرد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  10 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و قرارگيري آنها در محدوده شهر متأثر از عواملي جدا از نيازهاي زند گي نقش مستقيم در زندگي شهري ندارد

و مسيلها، خطوط انتقال برق فشار قوي، شبكه هاي ارتباطي برون شهري. شهري است حريمهاي رودخانه ها

و( .عناصر سطوح ناخالص شهري هستند...) آزادراهها، جاده ها، خط آهن

. درصد يا بيشتر شيب داشته باشد18 پوشش بام ساختمان كه نسبت به خط افق:سقف شيبدار

و) درصد15با حداكثر شيب( راه دسترسي شيبدار:ترسي پاركينگدس) رمپ(شيب راهه ورودي

.خروجي پاركينگ، زماني كه كف آن در تراز پايين تر يا باالتر از كف قطعه زمين قرار دارد

. عبارت است از نسبت مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمين: ضريب اشغال

كف: طبقه . واقع استi+1ركفزيi ها، طبقه فاصله بين

طبقه اي از ساختمان با دسترسي مستقيم از گذرگاه همجوار قطعه زمين، كه برآمدگي: طبقه همكف

. متر باشد20/1كف آن از تراز كف قطعه زمين حداكثر 

مي عبارت است از انواع فعاليت: عملكرد .پذيرد هايي كه در هر كاربري انجام

با: قطعه زمين و يا صدور سند ثبتي براي زميني است يكپارچه محدوده مشخص كه داراي سند ثبتي بوده

. آن بالمانع باشد

آنميهاي مختلفي كه با نام آن خوانده هستند كه فعاليت هايي مقصود از فضا مكان: فضا ها شوند در

و ممكن است در تركيب با هم يا مستقل از هم در تصرف .هاي مختلف استقرار يابند انجام گيرند

مي به فضاهاي ساخته نشده: فضاي باز و ساز منظور نمي اي اطالق و در بين شود كه براي ساخت شود

و ميادين شهري هاي ساخته شده قرار دارند، به استثناي زيرساخت فضا و نقل .هاي حمل

و يا قسمت: فضاي مشاع  هايي از سطح زيربنا كه به صورت مشترك عبارت است از فضايي از ساختمان

و مالكيت آن به كليه مالكان تعلق توسط ساكنان دو يا چند واحد مسكوني قابليت استفاده داشته باشد

و سرايداري: دارد  مانند فضاي تاسيسات



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  11 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ايوان كه از داخل ساختمان هايي فضا: فضاي نيمه باز آنميچون بالكن با توان به و در ارتباط ها وارد شد

آن گونههواي آزاد قرار دارند به . شوندميها باز باشد، فضاي نيمه باز محسوب اي كه حداقل يك وجه

 جغرافيايي عملكردهاي مختلف شهر برحسب-كاربري زمين عبارت از الگوي توزيع فضايي: كاربري زمين

و نهادهاي و فضاهاي اختصاص يافته براي موارد استفاده اداري، مؤسسات نواحي مسكوني، صنعتي، تجاري

و گذران اوقات، به سخن ديگر كاربري زمين بدان معني است كه از هر واحد زمين در سطح شهر به  اجتماعي

و چه فعاليتهايي در تركيب با هم در قطعات مختلف زمين استقرار مي  يابند چه صورتي استفاده ميشود

ك«هاي مجاز شهري در مورد تعيين كاربري:توضيح و مفاهيم و تعيين سرانه طرح تدقيق تعاريف اربريهاي شهري

و معماري مورخ» آنها  ). جدول پيوست( مالك عمل خواهد بود 10/3/1389مصوب شوراي عالي شهرسازي

 نحوه بهره برداري خاصي از زمين كه ميتوانددر برگيرنده انواع كاركردهاي خدماتي:كاربري خدمات عمومي

.همگاني مورد نياز شهروندان باشد

. هاي مختلف در يك قطعه زمين عبارت است از تركيب چند عملكرد از كاربري:كاربري مختلط

. نحوه بهره برداري از زمين به منظور سكونت كاربري مسكوني ناميده ميشود:كاربري مسكوني

. شود عبارت است از رقوم ارتفاعي بر زمين در معبر دسترسي كه مبناي محاسبه ضوابط ارتفاعي يك بنا تلقيمي: كف

يك: مجتمع مسكوني عبارت است از اجتماع تعدادي واحد مسكوني در يك يا در چند بلوك كه در

. قطعه زمين قرار گرفته باشند

و توسعه آتي در دوره: محدوده شهر  طرح تفصيليمحدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر

و مقررات شهرسازي طرح قبلي الزم . االجرا مي باشدو تا تهيه طرح مذكور ضوابط

آن محله مجموعه ساختمان: محله و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل هاي مسكوني

و داراي محدوده معين است محل مي .هاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود حدود محله. دانند

بهعبارت است از محل تجمع خدمات روزمره موردنياز: مركز محله . عنوان هسته محله ساكنان هر محله



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  12 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

به عبارت است از محدوده: مركز منطقه و زمان اي عنوان هسته منطقه، كه با توجه به بعد فاصله

مي دسترسي خدمات مورد . گيرد نياز، پوشش جمعيتي آن منطقه را در بر

به: مركز ناحيه . عنوان هسته ناحيه عبارت است از محل تجمع خدمات موردنياز ساكنان هر ناحيه

و محله و:مقياس عملكرد خدمات ناحيه  اين دو مقياس عملكردي كه پاسخگوي مراجعات روزانه

فضاهاي آموزشي در تراز.و سطح ناحيه دارد) محله(هفتگي است، دامنه پوششي منطبق بر بلوك شهري

و مركز خريد روزانه مه و ورزش و مدرسه راهنمايي، زمينهاي بازي و دبستان مترين عناصر مقياس محله

و سطح ناحيه. ناحيه بشمار ميرود دسترسي به فضاهاي اين دو گروه عملكردها در گستره بلوك شهري

و عبور از خيابانهاي شرياني براي  و يا سفرهاي سواره كوتاه صورت ميگيرد بيشتر به صورت پياده

د و .ر موارد ناگزير، ضرورت نمي يابددسترسي به اين فضاها، مگر در زمينه تأمين نيازهاي خاص

و شهري و):خدمات كالن(مقياس عملكرد منطقه اي و اشتغال، فعاليتهاي تجاري  مراكز اداري

و فضاهاي ورزشي، و حرفه اي، پاركهاي اصلي و بيشتر، آموزش عالي خدماتي با آهنگ مراجعه، ماهانه

و شهري جاي دارندفرهنگي، مذهبي، درماني بزرگ در دو مقياس عملكردي منطق دسترسي به اين.ه اي

و به صورت سفرهاي سواره صورت ميگيرد و كنار شهر دامنه پوشش مقياس منطقه. فضاها از گوشه

و مقياس شهري كل شهر را پوشش  مجموعه اي از بلوكهاي شهري است كه يك منطقه را تشكيل ميدهد

.ميدهد

ن: منطقه ميدر شهرهاي بزرگ از به هم پيوستن چند .شود احيه، منطقه شهري تشكيل

و مصنوعي: منظر شهري آن ساختمان(كليه عناصر طبيعي و الحاقات و ها ها، مبلمان شهري، پوشش گياهي

و پهنه ها، ميادين، گره هاي عمومي شهر شامل خيابان قابل مشاهده از عرصه...)  .هاي عمومي است ها

شه: ناحيه مياز به هم پيوستن چند محله، ناحيه .شود ري تشكيل

و شهرك كليه سطوح نمايان ساختمان: نما و حريم شهرها ها كه از داخل معابر قابل هاي واقع در محدوده



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  13 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

مشاهده است، اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي، نماي شهري محسوب شده، الزم است با مصالح

و هماهنگ نماسازي شود و زيبا . مرغوب به طرز مناسب

و به( بدنه اي از ساختمان كه مشرف به گذرگاه عمومي: فرعينماي اصلي و در قطعه هاي شمالي، رو

و ديگر بدنه هاي ساختمان نماي فرعي ناميده ميشود) حياط .است نماي اصلي

. بخشي از جداره ساختمان است كه در معرض ديد عموم قرار دارد: نماي ساختمان

اي درصد از شيشه باشد نماي شيشه60 داراي پوشش حداقل در صورتي كه نماي ساختمان:اي نماي شيشه

و(مبناي تشخيص ساير نماها. شودميناميده مي...) مانند آجر، سنگ، كامپوزيت . باشد نيز به همين نسبت

در واحد همسايگي يك مفهوم اجتماعي شهري است كه به كوچك: واحد همسايگي ترين حوزه مسكوني

ا ميتقسيمات داخلي شهر . هر واحد همسايگي بخشي از يك محله مسكوني است. شود طالق

به: واحد مسكوني طور مستقل حداقل امكانات براي عبارت است از تمام يا قسمتي از سطح زيربنا، كه

بيني آشپزخانه، هاي عمومي، پيش در يك واحد مسكوني عالوه بر فضا. اسكان يك خانوار را دارا باشد

و حمام الزا . مي استتوالت



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  14 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 تعاريف كاربريهاي شهري-1جدول شماره

 تعريف نوع كاربريرديف
 به اراضي اختصاص يافته جهت سكونت اطالق ميشود مسكوني1

و فناوري2  آموزش تحقيقات
و پژوهشي بعد از دوره تحصيالت و تكميلي به اراضي كه جهت فعاليتهاي آموزش عالي

و عمومي   اختصاص داده ميشود گفته ميشود) سطهتحصيالت متو(رسمي

 آموزشي3
و عمومي تحت مديريت به اراضي اختصاص يافته براي فعاليتهاي آموزش رسمي

و امور اجتماعي گفته ميشود و كار و پرورش  وزارتخانه هاي آموزش

و انتظامي4  اداري
هاي دولتي به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت

و بسيج گفته ميشود و نيروهاي انتظامي و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات

5
و( خدماتي–تجاري انتفاعي

)غيرانتفاعي
و غيرانتفاعي و خدمات انتفاعي به اراضي اختصاص يافته براي انواع فعاليتهاي بازرگاني

 گفته ميشود

 ورزشي6
و رزشهاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي به اراضي اختصاص يافته جهت انجام

 گفته ميشود

 درماني7
و و دام و سالمت انسان به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشكي، درماني

 مددكاريهاي اجتماعي گفته ميشود
 به اراضي اختصاص يافته به فعاليتهاي فرهنگي گفته ميشود فرهنگي8

و فضاي سبز9  پارك
ي و مورد) بوستان(افته جهت پارك به اراضي اختصاص كه توسط شهرداري احداث

 استفاده عموم قرار ميگيرد گفته ميشود

 مذهبي 10
و بقاع متبركه و مذهبي و مراسم ديني به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض

 گفته ميشود

 تجهيزات شهري 11
ع موماً دروظايف به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهاي عمومي شهروندان كه

 شهرداري است گفته ميشود

 تأسيسات شهري 12
و و يا بهداشت شهر به اراضي كه جهت امور مربوط به تأسيسات زيربنايي شهر

.گفته ميشودشهروندان اختصاص ميبابد 

و انبارداري 13 و نقل  حمل
و ساختمانهايي كه براي انجام سفرهاي به اراضي اختصاص يافته جهت شبكه معابر

و انبارها نياز است گفته ميشود و بين شهري  شهري، برون شهري
 به اراضي اختصاص يافته به نيروهاي مسلح گفته ميشود نظامي 14
و كشاورزي 15 و زمينهاي كشاورزي گفته ميشود باغات  به اراضي اختصاص يافته به باغات
ه ميشودبه اراضي اختصاص يافته به مكانهاي تاريخي گفت ميراث تاريخي 16
و امثالهم گفته ميشود طبيعي 17 و دست كاشت  به سطوح اختصاص يافته به جنگلهاي طبيعي
و منظور ميشوند گفته ميشود حرايم 18  به اراضي كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت
و توريستي 19 و سياحت گفته ميشود تفريحي  به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت

 صنعتي 20
 اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف، موضوع مصوبه شماره به اراضي
و اصالحات بعدي آن گفته ميشود26/12/88 مورخ 18591ت/ 64677  هيأت وزيران

و معماري مصوب: مأخذ و تعيين سرانه آنها، مصوب شوراي عالي شهرسازي و مفاهيم كاربريهاي شهري  10/3/1389طرح تدقيق تعاريف



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  15 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ساختمان-3 : مقررات تفكيك

و راهاستفاده از مقررات ملي ساختمان پس از رعايت مقررات ويژه وزارت و شهرسازي وزارت علوم

و پرورش، سازمان محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، وزارت تحقيقات، وزارت نيرو، وزارت آموزش

و رع و سازمانهاي مشابه و ترابري، و جهاد كشاورزي، وزارت راه ايت حريم، نسبت به گسلهاي درجه يك

درجه دو موجود در منطقه، راهها، رودخانه، جنگلها، درياچه، نهرهاي آب كشاورزي، قنوات، چاهها، 

و پايه هاي تأسيسات مخابراتي، پلها، تونلهاي واقع  و پايه هاي انتقال نيروي برق، خطوط مسيلها، خطوط

و لوله هاي در مسير گذرگاهها، لوله هاي انتقال نفت و شبكه هاي آبياري، خطوط و گاز، سدها، كانالها

و فاضالب، سيل بندها، سيل گيرها، و امنيتي، تصفيه خانه هاي آب و انتظامي آبرساني، تأسيسات نظامي

و حريمهاي زيست محيطي با رعايت ضوابط مراجع ذيربط مجاز ميباشد و آثار تاريخي رعايت. كتيبه

 در اولويت قرار دارد، به كاربريهانيز نسبت به مقررات ساختمان مربوط به هريك از مقررات ملي ساختمان 

اين معني كه هرگاه بين اين دو مقررات مغايرتي حاصل گردد همواره مقررات ملي ساختمان كه جنبه

و در صورتي كه بين دو يا چند مورد از مقررات نيز  محدودكننده تري دارد ميبايست رعايت گردد

.تي پيش آيد هر كدام كه محدودكننده تر باشد ميبايست مورد استفاده قرار گيردمغاير

: احداث ساختمان عمومي مقررات-1-3

 براي احداث هرگونه ساختمان، ساختمان فرعي، تغييرات ساختمان، تغييرات استخوانبندي،–1تبصره

و بازسازي ساختمان ميبايست از شهرداري مجوز اخذ . گرددتعميرات، توسعه

در–2تبصره  كاربري صرفاً با رعايت مقررات ساختماني مربوط به آن هريك از كاربريها احداث ساختمان

و رعايت حريم كاربريهاي مصوب طرح و ملحقات مربوطه  ميسر تفصيليو ديگر مقررات، مستثنيات

.ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  16 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و مجوز استفاده از ساختمان فقط–3تبصره در صورتي به وسيله مقامات جواز پايان كار ساختمان

و براساس مقررات ساختماني  مسئول، صادر خواهد گرديد كه ساختمان موجود در پالك مورد درخواست،

.كاربري مربوطه ساخته شده باشد

 كليه خالفهاي ساختماني نسبت به مقررات ساختماني ميبايست قبل از صدور پايان كار–4تبصره

و جرايم آن تسوي .ه شده باشدساختمان رفع

و نهرها-2-3 : مرز مالكيت، حريم اراضي عمومي، گذرگاهها، رودخانه ها

و همچنين از مرز»بر«هيچ ساختمان يا اجزا ساختماني نميبايست از حد حريم گذرگاه، اراضي عمومي

،)ذيلدر(4و3مالكيت زميني كه در آن ساخته ميشود تجاوز نمايد مگر در موارد مندرج در تبصره هاي 

و مقررات مربوط به آن، در مجاورت گذرگاههاي عمومي با كسب مجوز از شهرداري، با رعايت كليه ضوابط

.مجاز خواهد بود

و بر از شهرداري-1تبصره  قبل از آغاز احداث ساختمان مالك يا مالكين ميبايست نسبت به اخذ كف

و شماره پالك از و موقعيت زمين براساس سند طرف اداره ثبت اسناد محل مورد تأييد قرار اقدام نموده

.گيرد

و هاي قانوني احداث هرگونه مسحدثات در حريم–2تبصره  رودخانه ها، نهرها، مسيلهاي شهر ممنوع

و گذرگاه در اين حرايم با اجازه سازمان مسئول از موارد فوق مستثني ميباشد .احداث فضاي سبز

و جهت احداث نورگير زيرزمي–3تبصره ن در محدوده گذرگاه عام يا حريم آن در ساختمانهاي تجاري

و بيشتر مشروط به اداري، حداكثر تا فاصله يك متر از حد خط بر تا گذرگاههاي عمومي دوازده متري

و تأسيسات عمومي مانند، كابلهاي برق، لوله هاي گاز، آب،  اينكه در اين محدوده قبالً هيچگونه ساختمان

و ديگر  .تأسيسات عمومي احداث نشده باشد مجاز خواهد بودفاضالب



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  17 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

تا-4تبصره و امثال آن حداكثر 30 جهت احداث جزييات اجرايي نظير جاي گلدان، سايبان پنجره

در6 تجاري كاربريسانتيمتر برجستگي در صورتي كه ارتفاع آن از كف گذرگاه در و  كاربري متر

. متر باشد مجاز ميباشد3مسكوني حداقل

: مقررات مربوط به ارتفاع ساختمانها-3-3

بدون( جبهه نخست ساختمانهاي واقع در بر گذرگاههاي مختلف نميبايست طبقات ارتفاع-1تبصره

فر) احتساب پيلوت . درجه بيشتر باشد45ضي با زاويه از عرض گذرگاه اصلي مجاور آن تحت خط

 طبقه همكف ميبايست معادل شش متر در نظر در محاسبه ارتفاع ساختمانهاي تجاري ارتفاع-1توضيح

.گرفته شود

و بيشتر عرض گذرگاه اصلي مجاور پالك ميبايست مبناي محاسبه-2توضيح  در مورد پالكهاي دو نبش

.ارتفاع قرار گيرد

از-3توضيح  در محاسبه تعداد طبقات در صورتي كه ارتفاع مورد عمل داراي ارقام اعشاري به ميزان بيش

به) متر6/1حدود( درصد ارتفاع يك طبقه پنجاه و باشد، رقم فوق بصورت يك طبقه كامل محاسبه

).با توجه به اين مطلب كه پيلوت جزء طبقه محسوب نميگردد(عنوان آخرين طبقه قابل اقدام ميباشد 

تراكم بنابراين با توجه به مفاد تبصره يك در اين گونه ساختمانها، استفاده از حداكثر–2تبصره

، صرفاً با عقب)به شرط اينكه پالك كليه شرايط استفاده از تراكم مجاز را داشته باشد(ساختماني مجاز 

بر) تحت خط فرضي( درجه45نشيني طبقات باالتر از ارتفاع جبهه نخست در داخل زاويه جدا شده از

و گذرگاه(فصل مشترك  (امكان پذير خواهد بود) ديوار مقابل ا. ينكه مساحت آخرين آپارتمان مشروط بر

) مترمربع كمتر نباشد50قابل احداث از 



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  18 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

در-3تبصره و حجم ساختماني قابل احداث  بطوركلي در كليه تراكمهاي پيشنهادي رعايت حداكثر ارتفاع

ضمن امكان ادغام نماي نخست( گذرگاهشماليجبهه براي ساختمانهاي عينا مورد ساختمانهاي جنوبي،

.زم الرعايه ميباشدال)و ثانويه

 با توجه به اينكه در گذرگاههاي كم عرض به داليل ترافيكي ساختمان دچار محدوديت استفاده-4تبصره

بر2از حداكثر تراكم مجاز ميباشد رعايت تبصره  در مورد حجم ساختماني بناهاي شمالي با معيار حاكم

ت. ساختمانهاي جنوبي توأماً الزامي ميباشد و جنوبيو جهت رعايت در(قارن در نماي ساختمانهاي شمالي

به) صورتي كه پالك شمالي نيز شرايط استفاده از تراكم مجاز را داشته باشد نماي جنوبي آن ميبايست

.صورت پلكاني مورد اقدام قرار گيرد

بر در ساختمانهاي مستقر در پالكهاي شمالي گذرگاه جهت احتراز از ايجاد سايه نامطلوب–توضيح يك

آن(پالك همجوار در)1امتداد نماي مذكور تبصره(ميبايست حد فوقاني نما) واقع در جبهه شمالي

آن) پشتي(از بخش فوقاني پيلوت ساختمان شمالي) تحت خط فرضي جدا شده( درجه60داخل زاويه

.قرار گيرد

طرح تفصيلي به تاييد در محالتي كه طرح تفكيكي بافت مسكوني آنها همزمان با تهيه–توضيح دو

حد5/1 ميبايست به فاصلهM2وM1 كليه ساختمانهاي جنوبي به استثنا تراكمهاي رسيده است،  متر از

 متر عقب5/1با رعايت. اقدام به ساختمان نمايند) ضمن حفظ مالكيت زمين(حريم گذرگاه اصلي

باشد در صورتي كه پالكهاي نشيني مالك مجاز به جبران سطح عقب نشيني در جبهه جنوبي بنا مي

 متر2جنوبي به جاي ديوار در حد شمالي پالك، از نرده يا ديوار مجوف استفاده نمايد ميتوانند به ميزان 

به) بصورت ذوزنقه متساوي الساقين(در جبهه جنوبي ساختمان بيشتر از حد مجاز پيشروي قبلي نسبت

.احداث بنا اقدام نمايند

). متر مجاز ميباشد5/1اصلي با سرپناه در محدوده عقب نشيني احداث ورودي: توضيح(



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  19 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 در كليه پالكهاي مسكوني جبهه شمالي گذرگاه ميبايست با رعايت حد مجاز پيشروي–توضيح سه

و ساير ضوابط در جبهه فوق نسبت به احداث ساختمان اقدام نمود .استقرار بنا

طب-5تبصره :قات ميزان پيشامدگي مجاز ساختمانها در

از–الف  متر ممنوع ميباشد12 پيشامدگي بناها در گذرگاههاي با عرض كمتر

: پيشامدگي مجاز در بناهاي مسكوني–ب

) غربي–واقع در بر اصلي شرقي(احداث پيشامدگي مجاز در بناهاي مسكوني صرفاً در قطعات مسكوني

ع و بيشتر مجاز ميباشد12رض كه بزرگترين طول زمين در بر معبر قرار ميگيرد در معابر با . متر

جهت تأمين تسهيالت مربوط به امكان تردد وسائل نقليه: متر12-16در مجاور گذرگاههاي با عرض-1

و همچنين امكان رشد درختان مجاور گذرگاهها، نصب تير چراغ برق، حداكثر ميزان  با ارتفاع زياد

طب60پيشامدگي مجاز  و حداكثر تا ميزان شصت درصد از سطح نما سانتيمتر در طبقات باالتر از قه اول

.تعيين ميگردد

از-2  سانتيمتر 100حداكثر ميزان پيشامدگي مجاز معادل: متر16در مجاور گذرگاههاي با عرض بيش

و حداكثر تا ميزان شصت درصد از سطح نما تعيين ميگردد .در طبقات باالتر از طبقه اول

 كميسيون ماده پنج استان قزوين در مورد پيشامدگي قطعات5/12/89 براساس مصوبه مورخ:توضيح

با) طرح تفصيلي الوند15و14محالت(شمالي، اراضي غرب بلوار معلم و از ضوابط فوق مستثني بوده

و با رعايت«توجه به مصوبه فوق  در اين اراضي صرفاً در قطعات شمالي پيشامدگي به صورت شناور

و عد و حداكثر طول نورگيري مجاورين م اشراف به همسايگان با زيربناي حداكثر پنج درصد سطح اشغال

» سانتيمتر مجاز ميباشد120پيشامدگي به ميزان

و مختلط–پ : پيشامدگي مجاز در بناهاي تجاري

 متر جهت تأمين تسهيالت مربوط به امكان تردد وسائط20 الي16 در مجاور گذرگاههاي با عرض-1

و  100 همچنين امكان رشد درختان در مجاور گذرگاهها حداكثر ميزان پيشامدگي مجاز نقليه باري



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  20 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و در طبقات باالتر از همكف سطوح پيش آمده حداكثر تا ميزان هفتاد درصد از سطح نما سانتيمتر

.تعيين ميگردد

از( در مجاور گذرگاههاي-2  120ل حداكثر ميزان مجاز پيشامدگي معاد): متر20با عرض بيشتر

و حداكثر تا ميزان هفتاد درصد از سطح نما تعيين ميگردد .سانتيمتر در طبقات باالتر از طبقه همكف

از-1توضيح و يا فاصله80 در كليه بناها ميزان پيشامدگي نميبايست تا5/1 درصد عرض پياده رو  متر

.سيمهاي انتقال برق بيشتر باشد

ب-2توضيح  ناها ميبايست جزء تراكم ساختماني محسوب گردد مساحت پيشامدگي در كليه

و كاربري مختلط– اداري– عقب نشيني ساختمانهاي واقع در كاربري مختلط تجاري-6تبصره  مسكوني

:همكف به صورت ذيل الزامي ميباشددر طبقه) با اصالح سند( مسكوني– پذيرايي–فرهنگي

و بيشتر باشد با توجه به اينكه عرض پيادهم5در گذرگاههايي كه عرض پياده رو آنهاحداقل- تر

. رو مناسب ميباشد عقب نشيني نميبايست صورت پذيرد

از- به5در گذرگاههايي كه عرض پياده رو آنها كمتر  متر باشد، ميزان عقب نشيني طبقه همكف

. متر افزايش يابد5اندازه اي خواهد بود كه عرض پياده رو تا

شدن خيابان امام در طرح» پياده راه«ني شهر الوند باتوجه به پيشنهاد در مورد خيابان امام خمي-

تفصيلي از ابتدا تا تقاطع خيابان رجبي، لذا عقب نشيني پالكهاي داراي كاربري مختلط در اين 

.گذرگاه منتفي اعالم ميگردد

در) نشيني متر عرض عقب2مشمول(بديهي است به ميزان دو برابر تراكم كاسته شده: توضيح را ميتوان

:طبقات با استفاده از طرق ذيل جبران نمود

 امكان احداث يك طبقه اضافي-1

تا-2 با%70 در طبقات باالتر از همكف . سانتيمتر پيشامدگي اجرا نمود80نما را ميتوان حداكثر



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  21 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

كميسيون ماده پنج تا حد تكميل يك طبقه نهايي اضافه شده ميتوان ضمن كسب تأييد-3

. به خريد تراكم از شهرداري مازاد بر تراكم جبراني فوق نموداقدام

و مختلط فرهنگي– اداري–دراراضي داراي كاربريهاي مختلط تجاري: تذكر مهم  پذيرايي– مسكوني

، استفاده از تراكمهاي ساختماني كاربريهاي مزبور، منوط)تفصيليدر مناطق پيشنهادي طرح( مسكوني–

و بندهاي مندرج در تبصره به رعايت كليه ضواب . خواهد بود6ط

 در صورتي كه كميسيون ماده پنج، جهت ساختمانهاي واقع در مجاور گذرگاههاي خاص ضوابط–توضيح

و نما تصويب نمايد، در اين صورت مالك ساختمان با رعايت ضوابط فوق ميتواند از ده درصد بدنه سازي

.ربناي مجاز برخوردار گردداضافه زيربناي تشويقي نسبت به حداكثر زي

و دو آثار تاريخي-توضيح و منظر برحسب مورد– در حريمهاي درجه يك  مذهبي جهت حفظ ديد

و كاربرد نوع مصالح و موقعيت بناها ميبايست ضوابط سازمان ميراث فرهنگي در مورد محدوديت ارتفاع

. ساختماني مورد رعايت قرار گيرد

نو-7تبصره در واحدهاي تجاري اري موجود در سطح شهر كه با مجوز احداث گرديده اند، در صورتي كه

و يا تغيير كاربري طرح  و بهسازي آنها با رعايت ضوابط در تفصيليمسير تعريض معابر  نباشند، نوسازي

.حد سطح قبلي بالمانع ميباشد

و هر قطعه زمين ميبايست در داخل محوطه همان-8تبصره و قطعه آب باران هر ساختمان  ساختمان

و مجاري آبرو در معابر عمومي مجاز نميباشد و ايجاد ناودان .زمين تخليه شود

و سطح ميزان تراكم-9تبصره  زيربنا در طبقات براساس مساحت زمين قبل از رعايت برهاي ساختماني

و با رعايت سقف تعيين شده در تبصره زي(10اصالحي در پروانه ساختمان محاسبه ) ربناي مجازحداكثر

.قابل محاسبه خواهد بود

و-10تبصره  با توجه به اينكه ممكن است وسعت اراضي مشمول برهاي اصالحي در حد وسيعي بوده

و(اعمال كليه تراكم ساختماني و ...) اعم از مجاز، تشويقي در اراضي باقيمانده مسائلي از نظر ميزان ارتفاع



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  22 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

ايسه با اراضي مجاور ايجاد نمايد، بنابراين درتراكمهاي مختلف، ميزان تراكم در قطعه باقيمانده در مق

به صورت) جهت باقيمانده مساحت پالك، پس از اعمال بر اصالحي(سقف تراكم مجاز جهت صدور مجوز 

:منظور ميگرددذيل 

 تفاضل سطح زيربنا مي بايستدر صورت غيرممكن بودن تراكمهاي مجاز جهت جبران تراكم متعلقه

 تراكم مجاز قبل سقف تراكم متعلقه به باقيمانده پالك از سطح كل زيربناي همان پالك براساسبراساس

و معادل بيست درصد رقم فوق  ميتواند به عنوان تجاري نواري به از اعمال اصالحي محاسبه گرديده

و تراكم سقف حداكثر . مورد مالك عمل قرار خواهد گرفت مجازمتقاضي تعلق گيرد

ازدر: تبصره  متر مربع باشد مالك ميبايست توافق شهرداري24صورتي كه مساحت تجاري متعلقه كمتر

.را در مورد واگذاري سطح مازاد تجاري كسب نمايد

 به طور مثال در صورتي كه مساحت يك پالك واقع در تراكم متوسط حداقل مسكوني چهارصد متر:مثال

و مقدار دويست متر مربع از آن شام  قرار گيرد تراكم)براساس تعريض گذرگاه(ل اصالحي مربع بوده

.متعلقه به متقاضي به شرح ذيل قابل محاسبه ميباشد

 400×% 130= 520)متر مربع(كل مساحت تراكم مجاز قبل از اصالحي

 400– 200= 200)متر مربع(باقيمانده زمين پس از اصالحي

 200×% 195= 390)مترمربع( بعد از رعايت اصالحي براساس سقف تعيين شده تراكم متعلقه

 تفاضل تراكم متعلقه جهت جبران بخشي از خسارت وارده به مالك به دليل اجراي طرح

 520- 390= 130)مترمربع(

 130×%20= متر مربع26)مترمربع(تفاده مالك سطح تجاري قابل اس

و اعمال ضوابط حاضر اقدام به واگذاري قسمتي از تفصيليكليه پالكهايي كه قبل از تصويب طرح: توضيح

و تأييد اراضي خود جهت تعريض گذرگاه به شهرداري نموده باشند ضمن كسب توافق شهرداري

.حاضر را خواهند داشت)10تبصره( پنج امكان استفاده از ضابطه كميسيون ماده



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  23 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 ضوابط پاركينگ براي كليه ساختمانهاي شهري بر طبق سطوح ارائه شده در جداول–11تبصره

.پاركينگ الزم االجرا ميباشد

ا–12تبصره و غيره به هر براي ساختمانهاي بزرگ نظير مؤسسات آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، هتلها زا

و تأسيسات  و براي مراكزي مانند خرده فروشي، عمده فروشي، كارگاههاي صنعتي پنج هزار متر مربع

و باراندازي به  و نقل به ازا هر سه هزار متر مربع مساحت پالك، پيش بيني يك جايگاه بارگيري حمل

 ضروري ميباشد) متر4و ارتفاع10×4حداقل به ابعاد(صورت مشترك 

و بيشتر الزامي است–13تبصره )به استثناي پيلوت(. نصب آسانسور در بناهاي چهار طبقه

و تجهيزات از قبيل لوله هاي آب، برق، گاز، دودكش، تلفن، هواكش–14تبصره  نصب هرگونه تأسيسات

.كه در ارتباط با آسانسور نباشد در قفسه آسانسور به كلي ممنوع است

ن–15تبصره رده، دودكش، وسائل تهويه، محل آسانسور، خروجي پلكان مشروط احداث عناصري چون

شد8/1بر اينكه ارتفاع آنها از  . متر تجاوز ننمايد جزو ارتفاع حداكثر محاسبه نخواهد

و در اين مورد–16تبصره  احداث ديوار در محدوده ساختمانهاي عمومي به استثناي مدارس ممنوع

.ري از نرده يا فنس استفاده به عمل آيدميبايست جهت افزايش عمق فضاهاي شه

. متر ميباشد20/2 ارتفاع مجاز ديوارهاي مشرف به معابر عمومي حداكثر-17تبصره

. درجه ميباشد35 الي30 شيب سقفها در ساختمانهاي با سقف شيبدار-18تبصره

از–19تبصره  با هماهنگي اداره مترمربع مساحت داشته باشند، ميبايست2000 ساختمانهايي كه بيش

.برق، محل مناسبي براي پست فشار قوي در داخل يا خارج ساختمان تعبيه نمايند

:تفصيلي پيشنهادي طرح هاي مقررات تفكيك در اراضي واقع در كاربري-4-3

در–1تبصره  اراضي خدمات عمومي در مقياس شهري تثبيت شده در نقشه كاربري اراضي پيشنهادي

:شرح ذيل مجاز به تفكيك نميباشند به تفصيليطرح



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  24 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و فن آوري، آموزشي، درماني، ورزشي، فرهنگي- و تجهيزات– اراضي آموزش تحقيقات  هنري، تأسيسات

و تپه هاي باستاني، و فضاهاي سبز عمومي، متعلق به ميراث تاريخي و انتظامي، پارك شهري، اداري

و انبارداري، تفريحي  و نقل و حرائم مصوب مربوط به تأسيسات مختلف گردشگري–مذهبي، حمل

و متل مي بايست با نظر كميسيون ماده–2تبصره  تفكيك اراضي با كاربري تأسيسات توريستي، هتل

و ارشاد اسالمي صورت پذيرد .پنج، همراه طرح مصوب با استعالم از اداره فرهنگ

.ماده پنج صورت پذيرد تفكيك اراضي تأسيسات شهري ميبايست با نظر كميسيون-3تبصره

و امكان استقرار آنها در دوره برنامه تفصيلي تفكيك اراضي تأسيساتي كه در طرح-4تبصره  معين نشده

.ريزي طرح وجود دارد ميبايست با نظر كميسيون ماده پنج، صورت پذيرد

 ويژه مربوط تفكيك اراضي در مناطقي كه تحت حفاظت ميراث فرهنگي قرار دارد تابع مقررات-5تبصره

.به آن ميباشد

و تعداد حداقل-6تبصره و تأمين سطح  رعايت ضوابط عمومي ساختمان، حريم تأسيسات مختلف

.پاركينگ درهر كاربري در صدور پروانه ساختمان الزامي ميباشد

و احداث ساختمان در كاربريهاي-4 و مقررات مربوط به نحوه استفاده از زمين، تفكيك  ضوابط

مختلف

و و نحوه استفاده از زمين در شهر الوند  اعمال مقررات مربوط لزومبه منظور تعيين موقعيت انواع فعاليتها

وو همچنين هريك از تراكمهاي ساختمانيكاربريها در سطح شهر از نظر انواع از آنها،به هريك

. به شرح ذيل مورد توجه قرار گرفته استعملكردهاي مجاز در آنها



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  25 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ساختمان در كاربري مسكونيضو-1-4 ابط عمومي تفكيك

ازكاربريقابل استقرار در اين تراكمهاي : عبارتند

كم-1 )L(مسكوني با تراكم

)M1( مسكوني با تراكم متوسط حداقل-2

)M2(مسكوني با تراكم متوسط مياني-3

)M3(مسكوني با تراكم متوسط حداكثر-4

)H1(مسكوني با تراكم زياد حداقل-5

با-6 )H2( تراكم زياد مياني مسكوني

 مسكوني با تراكم مسكن مهر-7

 منعكس گرديده است، با تصويب تفصيلي در كليه كاربريهاي مقياس شهري كه در محدوده طرح-1تبصره

و پنج درصد از اراضي فوق را به صورت%)25(كميسيون ماده پنج، شهرداري ميتواند با توافق مالكين حداكثر بيست

م .سكوني تبديل نمايدخالص به كاربري

و پس از كسب نظر مشاور طرح: توضيح .تعيين ميگردد موقعيت اراضي فوق توسط كميسيون ماده پنج

.خواهد بودتفصيلي صدور پايان كار ساختمان صرفاً منوط به رعايت كليه ضوابط مصوب طرح-2تبصره

و امك-3تبصره و رعايت ساير ان تأمين پاركينگ فروش تراكم مجاز صرفاً در صورت توافق با شهرداري

. مجاز خواهد بودشرايط مربوطه

بهتراكم پايه طرح تفصيلي: توضيح  متفاوت)مبناي محاسبه عوارض شهرداري( مالي تراكم پايهنسبت

و شوراي اسالمي شهر ميبايست رأساً نسبت به تعيين تر  مالك عمل محاسبه عوارض ماليكم پايهابوده

.دشهرداري اقدام نماي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  26 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 در صورتي كه پس از اعمال تراكم متعلقه، تعداد طبقات تراكم پايه كمتراز تعداد طبقات-4تبصره

و تراكم ساختماني وضعيت) به صورت قانوني احداث گرديده قبالكه(وضعيت موجود باشد، تعداد طبقات

.موجود به عنوان تراكم پايه لحاظ خواهد گرديد

و سطح اشغال موجود نوسازي گردند مجتمعهاي موجود ميتوا-5تبصره نند با مساحت، تراكم ساختماني

و افزايش سطح  . آنها غيرمجاز ميباشداشغالو تفكيك قطعات موجود بزرگ آپارتماني به قطعات كوچكتر

 هريك از قطعات زمين تفكيك شده قطعات در طرحهاي تفكيكي جديد، از نظر دسترسي-6تبصره

و بيشتر دسترسي داشته باشد6 عرضباگاه عام ميبايست حداقل به يك گذر يا متر از طول4 حداقلو متر

.زمين ميبايست مجاور گذرگاه مزبور باشدعرض

كه-7تبصره  در اراضي مسكوني وضع موجود كه پيش از ابالغ طرح تفصيلي به گونه اي تفكيك گرديده اند

و گذرگاههاي مزبور فاقد تعريض باشند، رسي دارند متر دست6قطعات به يك يا چند گذرگاه با عرض كمتر از

به هنگام تفكيك زمين ميبايست براساس ضوابط گذربندي نسبت به محور گذرگاه متناسب با طول آن اقدام

.نمايندبه عقب نشيني 

در-8تبصره و احداث ساختمان و مقررات معماري  مسكوني به ترتيب در كاربري خالصه ضوابط

م و ساختمان در تراكمهاي تراكمهاي كم، و تراكم مسكن مهر در جدول ضوابط معماري توسط، زياد

و مراكز مختلف تجاري در  .گرديده است اين بخش منعكس انتهايمختلف مسكوني

واحدهاي از مجموع صرفاً جهت يك واحد( حداقل سطح زيربنا يك واحد مسكوني مستقل–9تبصره

 متر مربع در نظر گرفته50 از باقيمانده تراكم متعلقه، ميتواند جهت امكان برخورداري مالك) متعلقه

.شود

 مسكوني با تراكمهاي مختلف، حداكثر زيربناي زيرزمين پالك هاي داراي كاربري در كليه–10تبصره

و منطبق بر آن، جهت استقرار عناصري از قبيل پاركينگ، انباري اشغال مجازمعادل سطح  طبقه همكف

كهومربوط به و تأسيسات تهويه ساختمان ميباشد احدهاي مسكوني، رختشويخانه، سرويس بهداشتي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  27 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 ارتفاع سطح همكف حياط تا زير. ميباشدتحت هر شرايطي استفاده از آن جهت سكونت دائمي غيرمجاز

و ارتفاع همكف نميبايست بيش 20/1ازترسقف زيرزمين با حداقل ارتفاع هفتاد سانتيمتر براي نورگير

.تر از كف حياط باشدم

 صرفاً زيرزمينهاي احداث شده با رعايت تبصره فوق در محاسبه تراكم ساختماني محسوب–11تبصره

.نخواهند شد

و بيشتر حداقل مساحت200در پالك هاي مسكوني با مساحت–12تبصره  حياط خلوت مترمربع

) متر2×3( متر مربع6و آشپزخانه جهت سرسرا) متر3×4( مترمربع12جهت نورگيري اطاقهاي اصلي

از با مساحتو در پالكهاي و6 مترمربع به ترتيب 200 كمتر  درصد جهت3 درصد جهت اطاقهاي اصلي

و جهت سرويسهاي بهداشتيآشپزخانه از كل پال  مترمربع در نظر6/0 حداقل به ميزان)هواكش(ك

.گرفته شود

12قل مساحت پاسيو جهت نورگيري اطاقهاي اصلي آپارتماني حدامجموعه هايدر-12-1تبصره

و سرسرا) متر4×5(و حداكثر)3×4(مترمربع و جهت) متر2×5/3( مترمربع7 جهت آشپزخانه

. مترمربع در نظر گرفته شود1سرويسهاي بهداشتي

د: توضيح ر جهت حفظ حريم اشرافيت آپارتمانها استفاده از كركره هاي ثابت به جاي شيشه هاي مات

.پاسيو قابل توصيه ميباشد

 همجوار در ساختمانهاي فاصله بين پنجره هاي روبروي هم در واحدهاي مسكوني رعايت-12-2تبصره

:آپارتماني به شرح ذيل الزامي مي باشد

 متر بين دو پنجره ضروري6 در صورت قرارگيري پنجره هاي اطاقهاي اصلي رعايت حداقل فاصله–الف

.است

و آشپزخانه فاصله در صورت–ب .گردد رعايت ميبايست متر4 قرارگيري پنجره هاي سرسرا

ب(در مورد پنجره هاي روبروي هم و شد) الف(بيشترين فاصله مورد لزوم) الف .رعايت خواهد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  28 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 مساحت پاسيو جزو تراكم12-2و12-1و12 صرفاً در صورت رعايت تبصره هاي-12-3تبصره

.محسوب نخواهد شد

و همكف كه به به استثناي طبقه( سطح مشاعات مسقف ساختمان در هر طبقه-13 تبصره زيرزمين

عمدتاً شامل قفسه، پله ها، آسانسور ميباشد كه جهت امكان عدم محاسبه) احداث ميشوندصورت پيلوت

دردر در تراكم ساختماني  هر صورت نميبايست از دوازده درصد مجموع سطح زيربناي واحدهاي مستقل

.هر طبقه بيشتر باشد

بر( در صورتي كه ساختمان داراي پيلوت باشد هر مقدار از فضاي زير پيلوت–14تبصره  كه حداقل يك

و داراي ارتفاع حداكثر شد) متر باشد30/2باز داشته باشد . در محاسبه تراكم ساختماني محسوب نخواهد

ان-15تبصره كه در كليه پالكهاي جبهه نخست گذرگاهها به ضمام پالكهاي واقع در تقاطع گذرگاهها

و ارتفاع يكسان ساختمانها در تفصيليبراساس طرح   داراي تراكمهاي متفاوت ميباشند، جهت ايجاد تقارن

.قرار خواهد گرفتطرفين گذرگاه، ضوابط مربوط به تراكم بيشتر مالك عمل

ق–16تبصره رار گيرند، ضوابط مر بوط به حداكثر در مورد ساختمانهايي كه در نبش بيش از يك معبر

. ميباشدافزايشبه شرح زير قابل تراكم مجاز ساختماني 

در- به تراكم ساختماني) حداقل درصد فضاي بازبا رعايت( قرار داشته باشند دو معبر نبشچنانچه

و حقوق شهرداري10ميزان . قابل افزايش ميباشد درصد با پرداخت حق

در- به ميزان به تراكم ساختماني) حداقل درصد فضاي بازرعايتبا( قرار گيرند سه معبرنبشچنانچه

و حقوق شهرداري% 20 .قابل افزايش ميباشد با پرداخت حق

در- به ميزان به تراكم ساختماني) حداقل درصد فضاي بازرعايتبا( چهار معبر قرار گيرند نبشچنانچه

و حقوق شهرداري% 30 .يش ميباشدقابل افزا با پرداخت حق



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  29 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و مختلط فرهنگي– اداري– در محورهاي مختلط تجاري-17تبصره و– پذيرايي– مسكوني  مسكوني

و محله اي، ورودي نواريهمچنين محورهاي تجاري  پالكهاي واجد پاركينگ مقياس شهري، ناحيه اي

.تر تأمين گردد دسترسي چندگانه لزوماً ميبايست از گذرگاه فرعي

چنانچه ذكر شد، در خارج از حريم) مانند بالكن، پله يا تراس(شامدگي خارجي ساختمانپي–18تبصره

و در داخل حريم  باز باشد يك چهارم سه طرف بالكن چنانچه پالكمالكيت ساختمان مجاز نيست

و چنانچه و چنانچه تنها يك طرف باشد يك دومدو طرف آن بازمساحت آن جزء تراكم محسوب شده

ب شداشد دو سومآن باز . آن جزء تراكم محاسبه خواهد

كه–19تبصره يا)18مندرج در تبصره با شرايط(بالكن يا تراس در صورتي به وسيله ديوار، شبكه،

.شيشه مسدود شود كالً جزء تراكم محاسبه ميگردد

د80/1 مجاز در تراكمهاي مختلف ميبايست حداقل از ارتفاع–20تبصره و خرپشته متر به ارتفاع ودكش

و حداقل ارتفاع جان پناه   سانتيمتر50 سانتيمتر است، حداقل ارتفاع دودكش80پله اختصاص داده شود

.از بام نهايي تعيين ميگردد

 تأمين پاركينگ جهت كليه پالكهاي مسكوني در تراكمهاي مختلف بصورت تأمين حداقل–21تبصره

ج امي ميباشد كه در مورد واحدهاي مسكوني با مساحت هت هر واحد مسكوني الزيك واحد پاركينگ

و بيشتر تامين 250 . واحد پاركينگ به ازاي هر واحد مسكوني الزامي مي باشد2 مترمربع

: مسكوني مجاز در تراكمهاي شرايط استفاده از تراكم ساختماني-22تبصره

نمي بايست مجاور پالك اصلي از عرض گذرگاه ساختمانمجموع ارتفاع جبهه نخست طبقات-22-1

).ارتفاع پيلوت در محاسبه منظور نميگردد(بيشتر باشد

. متري واگذاري تراكم مجاز ممنوع ميباشد8در گذرگاه: توضيح



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  30 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

حداكثر سطح اشغال ساختماني از سطح تعيين شده در ضوابط طرح تفصيلي در تراكم مربوطه-22-2

.نمايدتجاوز نمي بايست 

نمي بايست از هشتاد درصد حد نصاب تفكيك در تراكم مربوطه)س از اصالحيپ(مساحت پالك-22-3

.كمتر باشد

 از حداكثر تعداد تعيين شده در ضوابط طرح در هر طبقهتعداد واحدهاي مستقل آپارتماني-22-4

.نمي بايست بيشتر باشدتفصيلي در تراكم مربوطه

حد-22-5 اقل مساحت تعيين شده در ضوابط طرح حداقل مساحت واحدهاي مستقل آپارتماني از

.كمتر باشدنمي بايست تفصيلي در تراكم مربوطه 

براساس حداكثر تعداد واحدهاي قابل(حداقل تعداد پاركينگ به ازاي هر واحد مستقل مسكوني-22-6

).تأمين كليه پاركينگهاي مورد نياز در هر صورت الزاميست(گردد تأمين ميبايست) احداث

ازاس-22-7 منتج به ايجاد سايه انداز زمستاني بر نمي بايست تفصيلي، سقف تراكم مجاز طرحتفاده

.واحدهاي شمالي گردد

 تعداد طبقات موجود درخواست سقف تراكم مجاز براي ساختمان هاي موجود،در صورت-22-8

و صرفساختماني نميبايست بيشتر از تعداد طبقات مندرج در ضوابط طرح تفصيلي  در صورتابوده

و استحكام بنا . فوق، تراكم مجاز قابل اعمال خواهد بود شرايطكليهبا رعايتو دريافت عدم خالف

كم-1-1-4 ):L( كاربري مسكوني با تراكم

 مترمربع، سطح اشغال 200 با رعايت حداقل مساحت قطعات تفكيكي معادل تراكم اراضي واقع در اين

ت حداقل مساحت ناخالص يك واحد مستقل مسكوني معادل معادل شصت درصد سطح پالك، رعاي

و بيست درصد و بيست مترمربع، داراي تراكم ساختماني پايه معادل يكصد و تراكم %) 120(يكصد

×8(حداقل ابعاد قطعات تفكيك. نفر در هكتار تعيين گرديده است340و تراكم خالص 153ناخالص



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  31 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

ت) 25 و تعداد طبقات ساختمان با و با تراكم مجاز2راكم پايه متر . طبقه ميباشد3 طبقه

در صورت دارا بودن شرايط)L(تراكم ساختماني مجاز در پالك هاي داراي كاربري مسكوني با تراكم كم

و ساختمان در كاربري مسكوني22مفاد تبصره( جازماستفاده از تراكم  باو) ضوابط عمومي تفكيك

يهرعايت كليه ضوابط مربوط و هشتاد درصد تا و حقوق شهرداريبهمشروط %) 180(كصد  پرداخت حق

.قابل افزايش ميباشد

و بيشتر250 چنانچه مساحت پالك معادلدر كاربري مسكوني با تراكم كم،:1توضيح  حداقل باشد، متر

و مساحت ناخالص يك واحد مستقل مسكوني در هر طبقه به صورت دو واحد با مساحت يكصد مترمربع

.نجاه مترمربع مجاز ميباشدپ

 كميسيون ماده پنج استان قزوين در منطقه آزادي درخصوص18/5/91براساس مصوبه مورخ:2توضيح

و بازسازي( متري در صورت وجود بناي احداثي8معابر  درصد60سطح اشغال معادل)و لزوم تخريب

.قبل از اصالحي مالك عمل ميباشد

طب-1تبصره و زيرزمين صرفاً در سطح اشغال احداث پيلوت در و به ترتيب اولويت مجازقه همكف  آزاد

بهصرفاً جهت استفاده پاركينگ، انباري  واحدهاي مسكوني، رختشويخانه، مخزن وابسته

و آسانسورسوخ و ورزش، قفسه پلكان و اطاق سرايداري با ارتفاع حداكثر ت، سالن بازي  پناهگاه

و سي سانتيمتر شد)رمت30/2(دويست و جزء تراكم محسوب نخواهد .قابل احداث

و هفتاد حداقل مي بايست ارتفاع پنجره نورگير زيرزمين از روي ازاره ساختمان-2تبصره  سانتيمتر

و بيستحداكثر ارتفاع كف حياط تا سقف زيرزمين . سانتيمتر باشديكصد

و 270حداقل معادل( سقف ارتفاع هريك از طبقات مسكوني از كف تمام شده تا زير-3تبصره  سانتيمتر

و چنانچه آخرين طبقه با سقف شيبدار اجرا گردد ارتفاع بلندترين) متر3حداكثر معادل

.تعيين ميگردد) متر5/4(قسمت از كف آن طبقه حداكثر

 مجاور يك گذرگاه مشترك در هر حالت نميبايست از امتداد خط طبقات ساختمان هاي ارتفاع-4تبصره



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  32 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

ازفرضي و بر ديوار مقابل تقاطع امتداد مستخرج .بيشتر باشد) درجه45تحت زاويه( كف

ها-5تبصره  سانتيمتر 180از روي سطح پشت بام) خرپشته( حداكثر ارتفاع باالترين قسمت قفسه پله

.و يا تركيبي از هر دو اجرا گرددميباشد كه ميتواند بصورت شيبدار يا مسطح

يي كه داراي اتاقك آسانسور ميباشند، حداكثر ارتفاع باالترين قسمت اتاقك از روي در ساختمانها: توضيح

.سطح بام سه متر ميباشد

. تعيين ميگردد)با رعايت عرض حياط خلوت( جبهه ساخت بنا در بخش شمالي پالك-6تبصره

. امي ميباشد مترمربع الز15 به ازاء هر واحد مستقل مسكوني يك واحد پاركينگ به مساحت-7تبصره

طراحي گردد، مساحت هر جفت پاركينگ ميبايست) جفتي(چنانچه پاركينگ به صورت دوبل

. مترمربع در نظر گرفته شود25

و در اين تراكم-8تبصره  صرفا در حداقل مساحت فضاي باز در تراكم كم معادل چهل درصد سطح پالك

مجيك استفاده از حياط جهت قطعات شمالي .از ميباشد واحد پاركينگ

):1M( كاربري مسكوني با تراكم متوسط حداقل-2-1-4

و بيست مترمربع، سطح اين تراكم اراضي واقع در با رعايت حداقل مساحت قطعات تفكيكي معادل يكصد

و پنج درصد سطح پالك، رعايت حداقل مساحت ناخالص يك واحد مستقل مسكوني  اشغال معادل شصت

و سي درصد مترمربع، داراي78معادل  و تراكم ناخالص %) 130(تراكم ساختماني پايه معادل يكصد

و تراكم خالص معادل 266معادل حداقل ابعاد. نفر در هكتار تعيين گرديده است666 نفر در هكتار

و تعداد طبقات ساختمان با تراكم پايه)15×8(قطعات تفكيك  و با تراكم مجاز2متر  طبقه3 طبقه

.ميباشد

 در صورت دارا بودن)M١( ساختماني مجاز در پالك هاي داراي كاربري مسكوني با تراكم متوسطتراكم

و ساختمان در كاربري مسكوني22مفاد تبصره( شرايط استفاده از تراكم مجاز و) ضوابط عمومي تفكيك



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  33 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و پنج درصد و نود حقبهمشروط %) 195(با رعايت كليه ضوابط مربوط تا يكصد و وق پرداخت حق

.ميباشدقابل افزايش) شهرداري

در اين تراكم نيز الزم االجرا)L( مندرج در ضوابط تراكم كم هفت رعايت مفاد تبصره هاي يك الي-

.ميباشد

.ميباشد درصد سطح پالك35 حداقل مساحت فضاي باز در اين تراكم معادل-

نظصرفا در قطعات شمالي)M1(در تراكم متوسط حداقل: توضيح ر گرفتن يك واحد پاركينگ در در

.مجاز ميباشد) حياط(فضاي باز ساختمان

):2M( كاربري مسكوني با تراكم متوسط مياني-3-1-4

 با رعايت حداقل مساحت قطعات تفكيكي معادل يكصد مترمربع، سطح اشغال در اين تراكماراضي واقع

و پنج درصد ناخالص يك واحد مستقل سطح پالك، رعايت حداقل مساحت%)65(معادل شصت

و سي درصد  و پنج مترمربع، داراي تراكم ساختماني پايه معادل يكصد ،%)130(مسكوني به ميزان شصت

و تراكم خالص معادل 320تراكم ناخالص معادل .تعيين گرديده است نفر در هكتار 800 نفر در هكتار

و تعداد طبقات ساخ)5/12×8(حداقل ابعاد قطعات تفكيك و با تراكم2تمان با تراكم پايه متر  طبقه

. طبقه ميباشد3مجاز

 در صورت دارا بودن)M2(تراكم ساختماني مجاز در پالك هاي داراي كاربري مسكوني با تراكم متوسط

و ساختمان در كاربري مسكوني22مفاد تبصره( شرايط استفاده از تراكم مجاز و) ضوابط عمومي تفكيك

و پنج درصدتاهط مربوطبا رعايت كليه ضواب و نود بهمش%) 195( يكصد و حقوق روط  پرداخت حق

.مي باشدشهرداري قابل افزايش

در اين تراكم نيز الزم الرعايه)L( مندرج در ضوابط تراكم كم هفت رعايت مفاد تبصره هاي يك الي-

.ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  34 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

.ي باشدم درصد سطح پالك35 حداقل مساحت فضاي باز در اين تراكم معادل-

در نظر گرفتن يك واحد پاركينگ در صرفا در قطعات شمالي)M2(در تراكم متوسط مياني: توضيح

.مجاز ميباشد) حياط(فضاي باز ساختمان 

):3M( كاربري مسكوني با تراكم متوسط حداكثر-4-1-4

ماين تراكماراضي واقع در و شصت ترمربع، سطح با رعايت حداقل مساحت قطعات تفكيكي معادل يكصد

اشغال معادل شصت درصد سطح پالك، رعايت حداقل مساحت ناخالص يك واحد مستقل مسكوني به 

و بيست  و شش مترمربع، داراي تراكم ساختماني پايه معادل يكصد ، تراكم ناخالص%)120(ميزان نود

و تراكم خالص معادل 185معادل اس462 نفر در هكتار حداقل ابعاد.ت نفر در هكتار تعيين گرديده

و تعداد طبقات ساختمان با تراكم پايه)20×8(قطعات تفكيك  و با تراكم مجاز2متر  طبقه4 طبقه

.ميباشد

در صورت دارا بودن)M3( تراكم ساختماني مجاز در پالك هاي داراي كاربري مسكوني با تراكم متوسط-

و ساختمان در كاربري مسكوني ضوابط عمو22مفاد تبصره( شرايط استفاده از تراكم مجاز ) مي تفكيك

تاكليه ضوابط مربوطبا رعايت و چهل درصده به%) 240( دويست و حقوق مشروط  پرداخت حق

.مي باشدقابل افزايش) شهرداري

 كه رعايت مثلث پالكهاييدر مورد) طرح تفصيلي15و14محالت(در اراضي غرب بلوار معلم:توضيح

ال)پخ(ديد  كميسيون ماده پنج استان قزوين احداث27/10/90زامي ميباشد، طبق مصوبه مورخ در آنها

) درصد در آن رعايت گرديده60كه سطح اشغال(بنا ميبايست به صورت همباد با ساختمان پالك مجاور

.صورت پذيرد

الز)L( مندرج در ضوابط تراكم كم هفت رعايت مفاد تبصره هاي يك الي- م الرعايه در اين تراكم نيز

.ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  35 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

.مي باشد درصد سطح پالك35 حداقل مساحت فضاي باز در اين تراكم معادل-

در نظر گرفتن يك واحد پاركينگ در صرفا در قطعات شمالي)M3(در تراكم متوسط حداكثر: توضيح

.مجاز ميباشد) حياط(فضاي باز ساختمان 

):1H( كاربري مسكوني با تراكم زياد حداقل-5-1-4

و پنجاه مترمربع، تراكماراضي واقع در اين  با رعايت حداقل مساحت قطعات تفكيكي معادل دويست

سطح اشغال معادل شصت درصد سطح پالك، رعايت حداقل مساحت ناخالص يك واحد مستقل مسكوني

و هشتاد درصد  و پنج مترمربع، داراي تراكم ساختماني معادل يكصد م، تراك%)180(به ميزان هفتاد

و تراكم خالص معادل 311ناخالص معادل حداقل. نفر در هكتار تعيين گرديده است888 نفر در هكتار

و تعداد طبقات با تراكم پايه)20×12(ابعاد قطعات تفكيك  و با تراكم مجاز3متر  طبقه5 طبقه

. ميباشد

در صورت دارا بودن)H1(حداقلتراكم ساختماني مجاز در پالكهاي داراي كاربري مسكوني با تراكم زياد

و) ضوابط عمومي تفكيك ساختمان در كاربري مسكوني22مفاد تبصره( شرايط استفاده از تراكم مجاز

و حقوق شهرداريبهمشروط %) 300( رعايت كليه ضوابط سيصد درصد با قابل افزايش) پرداخت حق

.ميباشد

ضوهفت رعايت مفاد تبصره هاي يك الي- كم مندرج در در اين تراكم نيز الزم الرعايه)L(ابط تراكم

.ميباشد

.مي باشد درصد سطح پالك40 حداقل مساحت فضاي باز در اين تراكم معادل-

 واحد پاركينگ در فضاييك در نظر گرفتن صرفا در قطعات شمالي)H1(در تراكم زياد حداقل: توضيح

.مجاز ميباشد) حياط(باز ساختمان



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  36 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

):2H(ري مسكوني با تراكم زياد مياني كارب-6-1-4

و سي مترمربع، سطح تراكم اراضي واقع در اين  با رعايت حداقل مساحت قطعات تفكيكي معادل پانصد

اشغال معادل پنجاه درصد سطح پالك، رعايت حداقل مساحت ناخالص يك واحد مستقل مسكوني به

و هشت مترمربع، داراي تراكم ساختماني  و پنجاه ميزان هشتاد ، تراكم ناخالص%)200(معادل دويست

و تراكم خالص معادل 293معادل حداقل ابعاد. نفر در هكتار تعيين گرديده است837 نفر در هكتار

و تعداد طبقات با تراكم پايه)38×14(قطعات تفكيك  و با تراكم مجاز4متر . طبقه ميباشد6 طبقه

در صورت دارا بودن)H2(راي كاربري مسكوني با تراكم زيادتراكم ساختماني مجاز در پالك هاي دا

و ساختمان در كاربري مسكوني22مفاد تبصره( شرايط استفاده از تراكم مجاز و) ضوابط عمومي تفكيك

به%) 300( سيصد درصدهبا رعايت كليه ضوابط مربوط و حقوق شهرداريمشروط  قابل، پرداخت حق

.مي باشدافزايش

مف-3 در اين تراكم نيز الزم الرعايه)L( مندرج در ضوابط تراكم كم هفتاد تبصره هاي يك الي رعايت

.ميباشد

.مي باشدحداقل مساحت فضاي باز در اين تراكم معادل پنجاه درصد سطح پالك-4

و فضاي باز ) حياط(ضوابط كلي مجموعه هاي مسكوني بصورت آپارتمان مطابق ضوابط تراكم زياد بوده

م و استقرار واحدهاي آپارتماني در داخل پالك ميبايست به نحوي صورت پذيرد ها جموعه اين مشترك

و ايجاد سايه براي آپارتمان شمالي با كاهش سطح اشغال، حداقل شصت  كه ضمن جلوگيري از مشرفيت

. درصد از سطح پالك بصورت فضاي باز در نظر گرفته شود

 آخرين طبقه كمتر از طبقات ديگر مساحتدر صورتي كه با توجه به رعايت ضوابط فوق: توضيح

ساختمان باشد صرفاً به منظور تكميل آخرين طبقه ساختمان ضمن كسب توافق شهرداري مالك ميتواند

.مازاد بر تراكم متعلقه اقدام به احداث بنا در طبقه آخر ساختمان بنمايد
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و جنوبدر امتدا( فواصل بلوكهاي ساختماني از يكديگر-1تبصره و)د شمال جهت تأمين زاويه بهينه

) درجه شمالي36عرض(مناسب تابش نور خورشيد با توجه به اينكه زاويه تابش خورشيد در شهر الوند 

از يكديگر در حالتي كه رديف بلوكهاي) درجه حداقل فاصله بلوكهاي آپارتماني يا پيلوت30در اول ديماه

و در صورتي7/1 جنوب باشد–ال ساختماني بصورت عمود بر محور شم  برابر ارتفاع ساختمان جنوبي

 درجه باشد استفاده از رابطه ذيل جهتaكه جهت بلوكهاي ساختماني با شمال داراي زاويه به ميزان

.تعيين فاصله بلوكهاي ساختماني از يكديگر الزامي ميباشد

H× 1/7× cos a =dفاصله بلوكهاي آپارتماني از يكديگر 

:ر اين رابطهد

a=جنوب–شمال(زاويه انحراف نماي ساختمان نسبت به محور (

H=ميباشد) متر(ارتفاع ساختمان.

از( احداث ساختمانهاي مرتفع-2تبصره در) طبقه5بيش با رعايت ضوابط تراكم ساختماني آپارتماني

ب ررسي محدوديتهاي تأسيسات نقاط مختلف شهر منوط به صدور پروانه ويژه از طرف شهرداري با

و نماي  و مشرفيت و تأسيساتي مسائل امنيتي، ديدها زيربنايي، حجم شبكه گذرگاهها، رعايت حرايم سبز

و رعايت اصول زيباسازي شهر خواهد بود .ساختمان

از-3تبصره و بناهاي با ارتفاع بيش 30 ساختمانهاي بيش از پنج طبقه الزاماً ميبايست مجهز به برق گير

.متر ملزم به نصب چراغ راهنماي هواپيما ميباشند

و نصب كپسولهاي ضد آتش در تقسيم) ديوار ضد آتش( استفاده از مصالح نسوز-4تبصره بندي بلوكها

.سوزي در پلكانها در آپارتمانها قابل توصيه ميباشد

آپارتماني احداث در كليه پالكهاي وسيعي كه بدون تفكيك اراضي در آنها مجموعه هاي-5تبصره

.ميگردد فاصله آپارتمانها از برهاي جانبي نسبت به يكديگر از رابطه ذيل قابل محاسبه خواهد بود
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 ميزان فاصله جانبي آپارتمانها از يكديگر=ارتفاع ساختمان اول+ ارتفاع ساختمان دوم+ طول ديوارهاي روبروي هم

N34/0-85/15

.رت از تعداد طبقات ساختمان بلندتر بااحتساب پيلوت ميباشد عباN–توضيح

: كاربري مسكوني مسكن مهر-7-1-4

و شهرسازي استان قزوين مورخ راه سازمان 15538طرح مسكن مهر شهر الوند براساس ابالغيه شماره

.و براساس نقشه مصوب آن مورد تصويب قرار گرفته است9/7/1388

و بدون6قات بلوكهاي آپارتماني در اين كاربري تعداد طب و تأمين پاركينگ در فضاي باز مجتمعها  طبقه

.مالكيت مستقل پاركينگ براي هر واحد در نظر گرفته شده است

و در صورت و مقررات طرح مصوب مسكن مهر در اين اراضي مالك عمل بوده به طور كلي ضوابط

و كاهش فضاي با .ز مشاعات مجاز نمي باشدبازسازي، افزايش سطح اشغال مجموعه

در-8-1-4 با ديگر استفاده هاي مجاز : كاربري مسكونياراضي

و دبستان، كاربري ورزشي در حد زمينهاي بازي– الف  احداث كاربري آموزشي در مقياس پيش دبستاني

دركاربري كوچك، فضاي سبز در حد بوستان محله،  درماني در حد درمانگاه سرپايي، تجهيزات شهري

و و تأسيسات شهري در حد پست برق پاركينگهاي محله اي ... حد ايستگاه جمع آوري زباله محله اي

و مختلط در صرفا و بيشتر مجاز مي باشد12گذرگاههاي با عرض مجاور در تراكمهاي متوسط، زياد . متر

و خدمات پيش بيني شده در مركز محله واحدهاي احداث–ب در صورت( تجاري در حد خرده فروشي

: با رعايت مالحظات ذيل)سطح با موافقت شهرداري كمبود 

و عرض خيابان حداقل-1 و يك گذرگاه پياده دسترسي داشته و يا يك خيابان  زمين قطعاً به دو خيابان

و بيشتر باشد8 . متر
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ت-2 و فعاليت هاي جاري سبك فعاليت تجاري مانند فروشگاه مواد غذايي، ميوه فروشي، نانوايي، قصابي

و سطح اشغال مجاز بنا امكان پذير ميباشد و امثال آن صرفاً در طبقه همكف .مانند خياطي، عكاسي

 يك واحد تجاري با حداكثر صرفا به ميزان سطح اختصاص يافته به فعاليت تجاري در يك پالك-3

يا) ترمربعم6×4( مترمربع24مساحت م ده درصد سطح پالكو .جاز مي باشدهر كدام كمتر باشد

از-4 كه6 عمق هر واحد مجاز تجاري در كاربري مسكوني نميبايست  متر كمتر باشد مگر در مواردي

رو5/3حداقل ارتفاع هر واحد تجاري(از مقدار فوق باشدعمق پالك كمتر  متر از كف تمام شده پياده

و عرض دهانه هر مغازه بايد حداقل .) متر منظور گردد4ميباشد

و پرداختح اختصاص يافته براي فعاليت تجاري مشمول عوارض مرغوبيت نوع استفاده از زمينسط-5

و حقوق شهرداري . ميباشدحق

در–پ  مشاغلي مانند مطب پزشك، آرايشگاه زنانه، دوزندگي، تدريس خصوصي، كارگاه صنايع دستي

:به اينكه درصد سطح واحد مسكوني را اشغال ننمايد مشروط25صورتي كه بيش از

. شاغلين اصلي هريك از مشاغل فوق الذكر ساكنين همان واحد مسكوني باشند-1

درب ورودي واحدهاي مشاغل خانگي مي بايست به صورت جدا از ورودي واحدهاي مسكوني در نظر-2

.گرفته شود

و انجمنهاي خصوصي–ت و طبقات صرفا در كاربري فعاليت باشگاه  وقاني كاربريف مسكوني با تراكم زياد

و فرهنگي–مختلط تجاري . پذيرايي مجاز ميباشد- اداري

در-ث و علمي مانند مسجد، تكيه، حسينيه، كتابخانه عمومي يا بناهاي مشابه  احداث بناهاي مذهبي

و مختلط مشروط بر اينكه كاربري و فعاليت مسكوني با تراكمهاي زياد، متوسط  تجاري نداشته

. اصلي عبوري نباشد مجاز ميباشد شريانيابانهايدسترسيهاي آنها از خي

و مختلط مجاز ميباشدصرفا در كاربري تأسيسات ورزشي–ج . مسكوني با تراكم متوسط، زياد
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و مختلط-چ و مهمانپذير با رعايت ضوابط سازمان مجري طرح در تراكمهاي زياد  در مجاورت صرفا هتل

دوگذرگاههاي و مشمول در اين( مجاز مي باشد درجه حالت نوع استفاده از زمين تجاري محسوب

 ). عوارض شهري نوع استفاده از زمين ميباشد

كاربري مسكوني با تراكم زياد ومختلطدر سراي محلهخوابگاه دانشجويان، خانه فرهنگاحداث–ح

.مجاز مي باشد

در–خ بر مسكوني با رعايت ضوابط ذيلاراضي كاربري احداث واحد تاكسي تلفني و ساير مقررات حاكم

:فوق مجاز مي باشداراضي

 متر باشد دسترسي16 موقعيت پيشنهادي حداقل به دو گذرگاه كه عرض يكي از آنها حداقل-

.داشته باشد

. متر مربع ميباشد200 حداقل مساحت زمين جهت احداث واحد تاكسي تلفني-

شو%70 حداقل سطح پاركينگ- .دسطح زمين در نظر گرفته

 مترمربع به مساحت پاركينگ20) مازاد بر ده واحد( به ازا هر تاكسي استفاده كننده از محوطه-

.اضافه ميشود

به15 در صورت استفاده از پالكهاي دو نبش به ازا هر وسيله نقليه اضافي-  متر مربع ميبايست

.مساحت پاركينگ اضافه شود

. رانندگان الزامي است تأمين سرويس بهداشتي، تلفن، محل استراحت-

 مسكوني استفاده مغاير انجام پذيرد ميبايست كليه كاربريبا در كليه مواردي كه در اراضي–1تبصره

و غيره كامالً رعايت گردد به استثناي مقررات كاربريمقررات مربوط به  مورد نظر مانند مقررات پاركينگ

و .خواهد بود)3و2( ذيلهاي طبقات كه طبق تبصره تعدادمربوط به فضاي باز
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مسكوني استفاده هاي مغاير انجام پذيرد حداقل با كاربري در كليه مواردي كه در اراضي–2تبصره

يا مسكوني كاربريسطح فضاي باز هر پالك ميبايست برابر مقررات   هر كدام كاربري مورد نظر ضوابطو

.بيشتر است رعايت گردد

ك–3تبصره  كل تعداد مغاير انجام پذيرد استفاده هايمسكونيبا كاربريه در اراضي در كليه مواردي

 مورد نظر هر كدام كه كمتر كاربري مسكوني يا مقررات كاربريطبقات در هر پالك ميبايست برابر ضوابط

.است رعايت گردد

و مسكوني ميبايست براساس جداول پيوست پاركينگ محاس ايجاد پاركينگ در كاربري–4تبصره به

.اعمال گردد

: مقررات ويژه ساختمانهاي مرتفع-9-1-4

):پلكان فرار( پلكان امدادي-1

در4 واحد، ساختمانهاي8 طبقه روي پيلوت كه در هر طبقه3ساختمانهاي-  طبقه روي پيلوت كه

و ساختمانهاي6هر طبقه و ساختمانهاي3 طبقه روي پيلوت كه در هر طبقه5 واحد، 6 واحد

و بيشتر حتي با يك واحد در هر طبقه ساخته شده باشد، پيش بيني دو پلكان طبقه  روي پيلوت

و يك پلكان امدادي(الزامي ميباشد ).يك پلكان اصلي

هر- چنانچه تعداد واحدهاي مسكوني هر طبقه از ساختمانهاي بزرگ بيش از پانزده واحد باشد براي

.به بنا اضافه گرددپانزده واحد بعدي ميبايست يك پلكان امدادي 

كه( يكپلكان امدادي پلكاني است و باز طرف حداقل از و يا بطوركلي در خارج از بنا قرار داشته

و داراي دستگيره اي فنري فشاري ارتباط آن با طبقات از طريق راهرو به وسيله دري كه بدون قفل

)handelbar (باشد تأمين گردد.
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 دريچه اي پيش بيني شود كه در مواقع آتش سوزيي بايستم در مرتفع ترين نقطه قفسه پلكان-

و نصب يك هواكش بسيار قوي كه بطور اتوماتيك در براي تخليه دود به سهولت قابل استفاده باشد

.مواقع اضطراري روشن ميشود در آن اجباري ميباشد

.حداقل عرض پلكان امدادي ميبايست يك متر باشد-

 فرار از نوع مقاوم در مقابل حريق پلكان در بدنه ديوارهاي جانبي توصيه ميشود مصالح بكار گرفته-

)FR2( به نحوي كه بتواند حداقل دو ساعت در مقابل حريق مقاومت كند گرددانتخاب

:ارتباطات عمودي ساختمان-2

ها–الف : قفسه پله

و حداق100حداقل عرض پله مستقيم عرض پله هاي اصلي ساختمان مي بايست- ل سانتيمتر

.در نظر گرفته شود سانتيمتر 120 مي بايست كه داراي گردش يا پاگرد باشدعرضه پله هايي

از- . سانتيمتر ميباشد20 درجه تجاوز نمايد حداكثر ارتفاع قد پله35زاويه شيب پله ها نميبايست

در نظر متر سانتي90پله ها، بايد از لبه پله) مايل(ارتفاع دست اندازها يا جان پناه هاي شيب دار-

.گرفته شود

و دورترين- از در نمي بايستدر هر طبقه نزديكترين در نميبايست كمتر از يك متر  بيش از سي متر

.آخرين پله همسطح آن طبقه فاصله داشته باشد

.ميبايست با فضاي آزاد ارتباط مستقيم داشته باشدترجيحا قفسه هاي پله-

و پله هايي كه بيش از دو طبقه را به هم مربوط استفاده از مصالح قابل اشتعال در قفسه-  پله ها

.ميسازد غيرمجاز است
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: آسانسور–ب

از- و بيشتر يا مرتفع تر )با احتساب پيلوت( متر الزامي است12نصب آسانسور در بناهاي چهار طبقه

و تلفن در قفسه آسانسور غيرمجا- .ز ميباشدنصب هرگونه تأسيسات خارجي به استنثاي لوله هاي برق

.ديواره قفسه آسانسور ميبايست از مواد نسوز ساخته شود-

در- و يا درهاي مجاور به اندازه كافي فاصله داشته باشد تا درهاي قفسه آسانسور ميبايست از پله ها

.موقع باز شدن براي اشخاص توليد مزاحمت يا مخاطره ننمايد

ب- اشد كه در موقع در دسترس نبودن اطاقك از درهاي آسانسور ميبايست مجهز به قفلهاي خودكاري

.باز شدن آنها مطلقاً جلوگيري نمايد

و دستورالعمل آسانسور الزامي- و تلفن و هواكش با ابعاد مناسب آژير پيش بيني دريچه اضطراري

.است

و يا كابل- آسانسور ميبايست مجهز به ترمز خودكاري باشد كه هرگاه سرعت از حد مجاز تجاور نمايد

و سقوط جلوگيري نمايد پا ).rack and pinion system(ره شود از اضافه سرعت

. در زمان قطع برق باشداضطراريتأسيسات آسانسور بايد مجهز به برق-

: ضوابط عمومي ايجاد پاركينگ در قطعات مسكوني-10-1-4

م-1 ستقل باشد ميبايست نقشه استقرار اتومبيل در پاركينگ به نحوي كه امكان مانور خودرو به صورت

.هنگام صدور پروانه به همراه ساير نقشه ها ارائه گردد

.سطح اشغال مجاز پالك الزامي مي باشد يك واحد پاركينگ در تامينهر واحد مسكوني به ازاي-2

تامين مترمربع ميبايست دو واحد پاركينگ 250واحدهاي مسكوني با مساحت بيشتر از به ازاي-3

.گردد
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چنانچه پاركينگ به صورت. مترمربع در نظر گرفته شود15ت هر واحد پاركينگ ميبايست مساح-4

پا) جفت(دوبل  . مترمربع باشد25ركينگ مي بايست طراحي گردد، مساحت هر جفت

هر-5 و به ازا  متر25 چنانچه در ملكي كمتر از حد مجاز سطح اشغال در طبقه همكف بنا احداث گردد

. واحد پاركينگ ضمن ايجاد ورودي براي آن ميتواند مورد محاسبه قرار گيردمربع فضاي باز يك

 از طريق گذرگاه مي بايستدسترسي پاركينگ صرفاًتامين در صورت قرارگيري بنا در بر دوگذرگاه-6

.صورت پذيردفرعي تر

ورالعمل شماره در صورتي كه امكان احداث پاركينگ ميسر نباشد حذف پاركينگ صرفاً به استناد دست-7

):به شرح ذيل( ميبايست صورت گيرد وزارت كشور7/2/71 مورخ 34/3/1/2331

از-الف دو متشكل از حداقل( متر از يك تقاطع خطرناك 100 در صورت استقرار بنا به فاصله كمتر

) بيشترو متر24 شرياني درجه دو به عرض گذرگاه

ش-ب يك در صورت استقرار بنا در مجاورت گذرگاه  رياني درجه

 در صورتيكه شيب طبيعي زمين بر اساس نظر كميسيون ماده پنج مناسب جهت احداث پاركينگ-پ

.نباشد

از( در صورت استقرار بنا در بر معبر كم عرض-ت ) متر4كمتر

 در صورت وجود درختهاي كهنسال ثبت شده در مقابل ورودي پاركينگ-ث

ز-ج و مالك تنها وجود نداشته باشديرزميني امكان احداث زيرزمين در صورت باال بودن سطح آبهاي

.مجاز به احداث پاركينگ در طبقه همكف به صورت پيلوت خواهد بود

×25 در صورت عدم احداث پاركينگ به ميزان مورد نياز مالك ملزم به پرداخت وجه با احتساب قيمت-ز

p×3به ازاي هر واحد پاركينگ خواهد بود .

م( .مجاور پيش بيني گردد)p= نطقه اي هر مترمربع زمين قيمت



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  45 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و 250نگ در شعاع در حاالت فوق مالك مي بايست نسبت به ابتياع واحد پاركي  متري اقدام نمايد

چنانچه واحدهاي پاركينگ جهت ابتياع در شعاع فوق وجود نداشته باشد مالك ملزم به پرداخت وجه

.مروطه به شهرداري خواهد بود

در) حذف پاركينگ( كليه عوارض دريافتي ناشي از عدم امكان تامين پاركينگ:حتوضي مي بايست

و تامين پاركينگ مورد  و صرفا براي ساخت حساب ويژه اي تحت عنوان پاركينگ عمومي ذخيره گردد

.استفاده قرار گيرد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  46 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ساختمان در تراكمهاي مختلف-2جدول شماره )تراكم پايه( مسكوني ومراكز مختلف تجاري شهر الوند ضوابط معماري



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  47 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ساختمان در تراكمهاي مختلف مسكوني ومراكز مختلف تجاري شهر الوند-3جدول شماره )تراكم مجاز( ضوابط معماري



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  48 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ضوابط كلي مربوط به اراضي ناقص با مساحت-11-1-4 :كمتر از حد نصاب تفكيك مقررات

 با مساحتي كمتر از حد تعيين شده در تفصيلياين ضوابط شامل اراضي ميباشد كه قبل از تصويب طرح

و شامل تفكيكهاي جديد نميگرددكاربريهاي مختلفضوابط تفكيك زمين در . تفكيك گرديده اند

: اراضي با مساحت بيشتر از هشتاد درصد حد مجاز–الف

ك ه مساحت زمين تا حداقل هشتاد درصد حد نصاب تفكيك در تراكم مربوطه باشد مشروط بر در صورتي

و ساختمان در كاربري22مفاد تبصره( دارا بودن شرايط استفاده از تراكم مجاز  ضوابط عمومي تفكيك

ا(.، تراكم ساختماني مجاز در اين گونه قطعات قابل اعمال خواهد بود)4-1مسكوني بند ينكه مشروط بر

) مترمربع نگردد75مساحت قطعه كمتر از 

: اراضي با مساحت بيشتر از پنجاه درصد حد مجاز–ب

در صورتي كه مساحت زمين تا حداقل پنجاه درصد حد نصاب تفكيك در تراكم مربوطه باشد، مشروط بر

ه قطعات قابل مترمربع نگردد، تنها تراكم ساختماني پايه در اين گون75اينكه مساحت قطعه كمتر از 

و تراكمهاي مجاز قابل اعمال نخواهد بود .اعمال بوده

و ب، در هر صورت مساحت واحد مستقل: توضيح مهم و با اعمال تبصره هاي الف در اراضي ناقص

. مترمربع كمتر باشد50مسكوني نميبايست از 

: اراضي با مساحت كمتر از پنجاه درصد مساحت مجاز–پ

ز طبق ضوابط( از پنجاه درصد حد نصاب تفكيك در تراكم مربوطه كمترمين در صورتي كه مساحت

و مالك زمين مايل به استفاده از آن باشد،) طرح فقط بصورت ذيل قابل استفاده خواهد زمين مذكور باشد

.بود

تصويب كمسيون ماده پنج در مورد( تجميع با اراضي مجاور با امتياز ده درصد اضافه زيربنا–1تبصره

).اضافه زيربنا ضروري ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  49 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

به–2تبصره  در اراضي كه داراي موقعيت تجاري ميباشند، تغيير كاربري زمين به تجاري نواري مشروط

و كسب موافقت كميسيون ماده پنج استان در اين حالت صدور پروانه مشاركت مالك با شهرداري

م .ربع بالمانع ميباشدساختمان جهت پالكهاي تفكيكي به مساحت حداقل پنجاه متر

 اضافه زيربنا در محل ديگر مورد درخواست دريافت واگذاري زمين به شهرداري در مقابل–3تبصره

).با تصويب كميسيون ماده پنج(مالك

در-4تبصره و تبديل كاربري پالك به پاركينگ طبقاتي جهت فروش به افرادي كه  توافق با شهرداري

.ميباشندمحله داراي كمبود پاركينگ

و تبديل زمين به فضاي–5تبصره  واگذاري زمين به شهرداري در مقابل دريافت زمين معوض، طراحي

و سبز جهت استفاده براي نصب مبلمان شهري توسط شهرداري  باز

و پالكهاي مجاور آنها نيز ساخته شده–6تبصره پالكهايي كه در آنها نسبت به احداث ساختمان اقدام

و پالك در محدوده باشد در صور تي كه مساحت پالك تا چهل درصد حد نصاب تفكيك تراكم مربوطه

و نوسازي قرار نداشته باشد، صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداري براساس تراكم پايه بالمانع  بهسازي

.خواهد بود

به–7تبصره و مختلط احداث واحدهاي تجاري صورت نواري در مورد كاربريهاي تجاري محله، ناحيه

 مجاز ميباشد مشروط بر اينكه مساحت قطعات تفصيليفقط در اراضي تفكيك شده قبل از تصويب طرح 

.مزبور حداقل پنجاه مترمربع باشد

و ضوابط كلي مربوط به اراضي با مساحت بيشتر از هزار مترمربع-12-1-4 : مقررات

ن يك هزار تا پنج هزار مترمربع، بين پنج هزار در مورد اراضي واقع در هر تراكم در پالكهاي با وسعت بي

و بزرگتر از پانزده هزار مترمربع جهت ايجاد امكان تأمين سرانه هاي خدمات محله تا پانزده هزار مترمربع

و ناحيه اي  و با توجه به مشكالت شهرداريها در مورد تأمين اراضي خدماتي فوق در با مساحت مكفياي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  50 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و همچنين لزوم استحصال عادالنه سرانه هاي خدماتي از مالكين مختلف، مراكز ساخته شده شهري

پ بشرح تفكيكمتناسب با مساحت اراضي تحت سكونت،  اراضي فوق ميبايست طبق بندهاي الف الي

.ذيل مورد اقدام قرار گيرند

از: توضيح  قانون 101 مترمربع اعمال مفاد قانون اصالح ماده 500در تفكيك اراضي با مساحت بيش

.شهرداريها الزامي مي باشد

: مترمربع5000 الي 1000 تفكيك اراضي با مساحت–الف

و كوچكتر از پنج هزار مترمربع درداخل محدوده شهر ميتوانند با رعايت اراضي بزرگتر از يكهزار مترمربع

هر طرح تفصيلياراضيكاربري  و منظور نمودن كاربري همچنين با در نظر گرفتن كليه ضوابط مربوط به

.سطوح خدماتي تفكيك گردند

و فرعي كه در طرح-  مشخص نگرديده تفصيليهنگام تفكيك اراضي فوق در كليه گذرگاههاي محلي

و معيارهاي پيشنهادي طرح و بن بست در تفصيليالزم است كليه مقررات  از نظر عرض معابر بن باز

و همچنين شعاع دوربرگردانها با توجه به نمونه هاي رابطه با طول آنها طبق ضوابط گذربندي مورد اقد ام

.ارائه شده در مجموعه نقشه ها كامالً رعايت گردد

و- مالك اراضي فوق به هنگام تفكيك مشمول واگذاري بخشي از پالك، جهت تأمين سطوح گذرگاهها

اي«كاربري خدماتي براساس هزينه هاي مقياس س» محله و هاي رانهبراساس ميزان جمعيت ساكن

. مصوب خواهند بودتفصيليپيشنهادي طرح 

: تفكيك اراضي با مساحت بين پنج هزار متر مربع تا پانزده هزار مترمربع–ب

باند مساحت بين پنج هزار متر مربع تا پانزده هزار مترمربع واقع در داخل محدوده شهر ميتوانبااراضي

و همچناراضيكاربري رعايت كامل و ين با در نظر گرفتن كليه ضوابط مربوط به هر كاربري طرح تفصيلي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  51 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و خدمات  مقياس براساس سرانه هايواگذاري قسمتي از مساحت پالك جهت تأمين سطوح گذرگاهها

اي« اي«و» ناحيه و سرانهو»محله هاي پيشنهادي طرح اقدام به تفكيك براساس ميزان جمعيت ساكن

.ن ماده پنج الزامي ميباشدتصويب طرح تفكيكي در كميسيو.نمايند

: مالكين اراضي بزرگتر از پانزده هزار متر مربع–پ

و شركت راهمانند سازمان( هزارمترمربع پانزدهمالكين اراضي بزرگتر از و شهرسازي استان، ارتش

و غيره بر) شهركهاي صنعتي، سازمان اوقاف، بنياد مسكن، بنياد مستضعفان به هنگام تفكيك عالوه

و غيره مشمول واگذاري مربعت ضوابط اراضي كوچكتر از پنجهزار هزار متررعاي ، در مورد عرض گذرگاهها

و سرانه هاي پيشنهادي در مقياس اي«اراضي براساس جمعيت اي«،»محله براساس» شهري«و» ناحيه

، فضاي رعايت آيين نامه تهيه طرحهاي آماده سازي زمين، جهت تأمين زمين خدمات آموزشي، درماني

و غيره طبق آماده سازي مصوب خواهند بود و سبز .باز

و-  در طرحهاي آماده سازي مالك ملك موظف است پس از تفكيك قطعات پيش بيني شده در طرح

و مرور، تأسيسات سرمايه گذاري واحدهاي تأسيسات عام المنفعه شهري از قبيل احداث شبكه هاي عبور

و غير و پاركهاي محلي و24 الي22ه را براساس مفاد مواد زيربنايي  آئين نامه اجرايي قانون زمين شهري

.ساير قوانين ذيربط اقدام نمايد

: نحوه محاسبه سهم خالص خدماتي-13-1-4

 قانون شهرداريها 101 رعايت مفاد قانون اصالح ماده شهر،در مورد تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده

. الزامي ميباشد28/1/1390مورخ مصوب مجلس شوراي اسالمي

و فاقد مستحدثات كه در داخل محدوده طرح بعد از ابالغ طرح( شهر الوند تفصيلي در مورد اراضي بكر

 توسط در تراكم هاي مختلف مسكونيقرار گرفته اند استحصال اراضي سهم خالص خدماتي) تفصيلي

.شهرداري به شرح ذيل قابل محاسبه خواهد بود



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  52 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

لص مسكوني در هر تراكمسرانه خا

S1=4/29 مترمربع)L(مترمربع سرانه خالص مسكوني در تراكم كم

S2=0/15 مترمربع)M1(مترمربع سرانه خالص مسكوني در تراكم متوسط حداقل

S3=5/12 مترمربع)M2(مترمربع سرانه خالص مسكوني در تراكم متوسط مياني

S4=62/21مترمربع)M3(مترمربع سرانه خالص مسكوني در تراكم متوسط زياد

S5=3/11مترمربع)H1(مترمربع سرانه خالص مسكوني در تراكم زياد

ن و ايمترمربع مجموع سرانه هاي خدمات مراكز محله اي Z=2/8مترمربع احيه

=25 درصد شبكه گذرگاهها نسبت به كل اراضي %R

G مترمربع مساحت كل اراضي مورد تفكيك

خ D الص سرانه هاي خدماتي با احتساب شبكه گذرگاههامترمربع مساحت سهم

=L(G×35/41( در تراكم كم %D

=M1(G×51/51( در تراكم متوسط حداقل %D

=M2(G×71/54( در تراكم متوسط مياني %D

=M3(G×62/45( در تراكم متوسط حداكثر %D

ت =H(G×60/56( راكم زياددر %D

و ارقام مورد: توضيح محاسبات فوق در اين مجموعه صرفاً به عنوان نمونه مورد توصيه قرار گرفته است

ا و پس از تصويب به مالكين .بالغ گرددعمل ميبايست توسط شهرداري الوند محاسبه
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و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  53 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و شهري-4جدول شماره )مترمربع( سرانه پيشنهادي كاربريها در مقياس عملكرد محله اي، ناحيه اي

 رديف
 مقياس عملكردي
 نوع كاربري

 سرانه مقياس
 محله

 سرانه مقياس
 ناحيه

سرانه مقياس
 شهري

و فن آوري1 94/0-- آموزش، تحقيقات
3/15/106/0 آموزشي2
3/035/1- تظاميان-اداري3
5/05/052/1 خدماتي-تجاري4
2/03/059/1 ورزشي5
15/035/096/0 درماني6
2/048/0- هنري-فرهنگي7
و فضاي سبز8 75/025/147/7 پارك
25/0-2/0 مذهبي9
05/025/033/0 تجهيزات شهري 10
01/0-1/0 تاسيسات شهري 11
و انبا 12 و نقل 05/015/097/0 رداريحمل
06/0-- گردشگري-تفريحي 13
الف( صنعتي 14 1/036/0-)رديف

3/39/441/15 مجموع

و فناوري، كاربري آموزش-2-4 :تحقيقات

: آموزش عالي-1-2-4

و تعيين سرانه آنها« طرح براساس و مفاهيم كاربريهاي شهري مصوب شوراي عالي» تدقيق تعاريف

و فن آوري براي شهرهايي كه 10/3/1389و معماري ايران مورخ شهرسازي   كاربري آموزش، تحقيقات

و يا و يا دانشگاه آزاد اسالمي و آموزش عالي و يا وزارت علوم و آموزش پزشكي و درمان وزارت بهداشت

و براي شهرها ساير مراكز قانوني آموزش عالي استقرار آن را تأييد كنند پيش  يي كه بيني ميشود

و با  واحدهاي آموزش عالي در آنها وجود دارد رشد جمعيت دانشجويي در طي سالهاي گذشته استخراج



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  54 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و سطح توجه به برنامه هاي توسعه اي مراكز آموزش عالي، جمعيت دانشجويي براي افق طرح محاسبه

.مورد نياز بدست خواهد آمد

به:1تبصره و چنانچه70 ازاي هر دانشجو سرانه مورد نياز براي مؤسسات آموزش عالي  مترمربع

و كوي اساتيد داخل دانشگاه باشد، اين سرانه به . مترمربع افزايش مي يابد105خوابگاههاي دانشجويي

 مترمربع لحاظ30 سرانه كاربري آموزش عالي براي دانشگاههاي پيام نور حداكثر معادل-1توضيح

.ميگردد

ب:2تبصره و تحقيقاتي دانشكده هاي ارقام سرانه موضوع اين ند شامل زمينهاي مورد نياز براي مزارع نمونه

و دامپزشكي نمي باشد،كشاورزي . منابع طبيعي

در:3تبصره سطوحي كه مطابق سرانه هاي اين مصوبه تخصيص يابد تا زماني كه تحت اشغال ساختمان

. در آيدنيامده بايد متناسب با برنامه اجرائي پروژه تحت پوشش فضاي سبز

وكطرح مؤسسات آموزش عالي به صورت شهر:4تبصره ها بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي

. معماري ايران برسد

چنانچه در دانشگاههاي علوم پزشكي، ايجاد بيمارستان در داخل محوطه دانشگاه پيش بيني:5تبصره

ت، تختخوابي540 هكتار براي احداث يك بيمارستان20شود  تا قابل و يك كلينيك 720وسعه  تخت

. دندانپزشكي به سطح مورد نياز اضافه خواهد شد

در كليه زمينهاي واگذاري قبلي، سطوح مازاد بر سرانه هاي اين مصوبه بايد با تصويب كميسيون:6تبصره

. يا شوراي عالي به كاربريهاي الزم شهر اختصاص يابد5ماده 

و كاربري آموزشبا اراضي:7تبصره و ساختمان در اين اراضي تابع عالي قابل تفكيك نبوده مقررات تفكيك

و معماري ايران ميباشد و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و طرحهاي مصوب ارگانهاي مسئول .ضوابط

هر:8تبصره هر دانشجو15به ازا هر مترمربع زيربنا100 يا به ازاي و براي  تأمين يك واحد پاركينگ

. نيز تأمين يك واحد پاركينگ الزامي است)كارمند( در ادارياستاد يا كا



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  55 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

از فضاي باز%)10(چنانچه تأمين پاركينگ در فضاي سرپوشيده مقدور نباشد ميتوان ده درصد:9تبصره

.را به فضاي پاركينگ اختصاص داد

م:10تبصره و ساير و مرور وسائط نقليه سائل ايمني از نظر حفاظت در برابر صداي ناشي از عبور

و گذرگاه  ساختمان اصلي دانشگاه ميبايست حداقل ده متر از حريم شبكه هاي ارتباطي مجاور زمين

.فاصله داشته باشد

در صورت وجود اراضي مازاد بر نيازمنديهاي فضايي اصلي، احداث رستوران، سلف سرويس،:11تبصره

و آب ميوه، فروشگاه كتاب، فروش گل، واحد هاي كمكهاي اوليه، فروش لوازم آزمايشگاهي فروشگاه اغذيه

.مجاز ميباشد) طبقه همكف(مشروط بر تصويب مجري طرح حداكثر در پنج درصد مساحت 

و پژوهشي-2-2-4 و فن آوري :تحقيقات

و پژوهشي علمي، فني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، نظامي، آموزشي، پزشكي، مراكز تحقيقاتي

و فن آوري از كشاورزي صنعتي،  و پاركهاي علم و شيمي، باغهاي گياه شناسي هسته اي، فضايي، نفت

.جمله كاربريهاي قابل استقرار در اراضي اين كاربري ميباشند

و طرحهاي مصوب-1تبصره و ساختمان در اراضي مربوط به اين كاربري براساس ضوابط  مقررات تفكيك

و مصوبات شوراي عالي شهر و معماري ايران ميباشدارگانهاي مسئول .سازي

و-2تبصره  حداقل شصت درصد از سطح كاربريهاي اختصاص يافته به اين كاربري ميبايست به فضاي باز

.سبز خصوصي مربوط به محدوده اين مراكز اختصاص يابد

د-3تبصره و ساير تأسيسات وابسته براساس طرح مصوب ر اين احداث خوابگاه، آزمايشگاه، انبار تجهيزات،

.اراضي مجاز ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  56 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و آب،-4تبصره و امواج مضر، ارتعاشات، هرگونه آلودگي، مربوط به هوا، خاك  در صورت وجود تشعشعات

و هرگونه فعاليت در ضمن احداث ساختمان در مركز جغرافيايي پالك ميبايست حريم احداث ساختمان

.داخل خود محوطه تأمين گردد

و كاركنان ميبايست تعداد كافي پاركينگ در داخل اراضي با توجه به تعداد-5تبصره  مراجعان روزانه

. مربوط به اين كاربري تأمين گردد

و پژوهشي در فاصله-6تبصره و متضاد با عملكرد مراكز تحقيقاتي  150 استقرار كاربريهاي داراي آلودگي

.متري آنها ممنوع ميباشد

: كاربري آموزشي-3-4

ازاراضيقابل احداث در اين كاربريهاي عمومي : عبارتند

كودكستان، پيش دبستاني، دبستان، مدرسه راهنمايي، دبيرستان، پيش دانشگاهي، دانشسراهاي مقدماتي،

و مدارس حرفه هاي رسمي، مدارس ديني، مدارس اي، كالسهاي نهضت سوادآموزي، هنركندههنرستان

و ناش و خارجي، كودكان استثنايي، مدارس ويژه نابينايان نوايان، مدارس تيزهوشان، مدارس اقليتهاي مذهبي

و بهورزي، ساير مؤسسات آموزشي  ) در حد تربيت كمك كارشناس(آموزشگاههاي بهياري

:فعاليتهاي مجاز در اين اراضي در گروههاي مختلف آموزشي به شرح ذيل ميباشد

 دبستان شامل پيش دبستاني،: اراضي آموزشي در مراكز محله

و پيش دانشگاهي: ضي آموزشي در مراكز ناحيهارا  شامل راهنمايي، دبيرستان، هنرستان

به: اراضي آموزشي در مراكز منطقه شامل كالسهاي نهضت سوادآموزي، هنرستانهاي صنعتي وابسته

و حرفه اي و پرورش، مجتمعهاي آموزش فني  آموزش

ن استثنايي، مراكز پرورش استعدادهاي مدارس اسالمي، مدارس كودكا: اراضي آموزشي در مراكز شهري

و مدارس اتباع خارجي  درخشان، مدارس شاهد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  57 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ساختمان در كاربري آموزشي-1-3-4 : مقررات تفكيك
 حداقل استانداردهاي داخلي ساختماني مربوط به هريك از سازمانهاي آموزشي ميبايست برابر ضوابط-1

و اجرا گر و.ددو مقررات ساختماني آن سازمان رعايت براي مثال كليه مراكز آموزشي تابع آموزش

و نوسازي مدارس، مراكز آموزش حرفه آن وزارايپرورش برابر ضوابط سازمان بهسازي ت كار تابع ضوابط

.وغيرهوزارتخانه

و مقررات پاركينگ ميبايست عالوه بر مقررات سازمانهاي دولتي مربوطه-2  مقررات عمومي ساختماني

.رعايت گردد

و پنجاحداث حداكثر-3 و اطاق(مربع ساختمان شامل مترشصت و سرويسهاي بهداشتي اطاق نگهبان

.در فضاي باز مجاز ميباشد) مربوطه براي زندگي شبانه روزي سرايدار

تايا احداث زيرزمين در زير ساختمان اصلي-4 سطح كل زمين جهت استفاده انبار،%40 پيلوت حداكثر

و ساير استفاده هاي آموزشي مجاز استپناهگاه، سالن ورز .شي

و ساير قسمتهاي بناي مورد نظر برحسب ضوابط سازمان-5 و سالنهاي آموزشي  ابعاد پنجره هاي كالسها

و و توصيه ميگردد با شيشه هاي مشبك ساخته شود تا در اثر امواج انفجاري آتش سوزي مربوطه تعيين

ب .اشدضربات از آسيب پذيري كمتري برخوردار

و مرور در طرحهاي تفكيكي جديد اراضي آموزشي ميبايست داراي دو دسترسي-6  از طريق شبكه عبور

و شبكه گذرگاه پياده باشد .وسائط نقليه

و ضوابط سازمان-7 و ظرفيت كالس  ابعاد كالسهاي آموزشي بر مبناي سرانه زيربناي هر دانش آموز

.مربوطه تعيين ميگردد

ع-8  ميبايست در محوطه اي جدا از فضاي باز در نظر گرفتهيمومي جهت مراكز آموزش سطح پاركينگ

.شود



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  58 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

از-9 و مرور، حفظ آرامش در امور آموزشي، حفاظت و ايمني، كاهش سروصداي عبور  از نظر حفاظت

و آمد، ساختمانهاي ياد شده ميبايست با حداقل سه متر و غبار ناشي از رفت  فاصله از حريم) متر3(گرد

.گذرگاههاي مجاور احداث گردد

و ضوابط آتش-10 و تهويه كافي نشاني رعايت در جبهه جانبي ساختمان به منظور استفاده از نور مستقيم

. متر فاصله الزاميست2حداقل 

و نوسازي مدارس در ساختمانهاي آموزشي الزاميست-11 . رعايت ضوابط سازمان بهسازي

.هاي آموزشي غيرانتفاعي طبق جداول پيوست خواهد بود حداقل زمين مورد نياز واحد-12

و همجواريها در كاربري آموزشي-5جدول شماره )پيش دبستان( ضوابط تفكيك، ساختمان

 500)مترمربع(حد نصاب تفكيك
و عرض قطعه  طول25 عرض15)متر(حداقل طول

)يك طبقه(%40)درصد(تراكم مجاز ساختماني
%60)درصد(د فضاي باز حداقل درص
:مالحظات

 محدوديت همجواري همجواريهاي متناسب
 همجواري با محالت مسكوني-1
 همجواري با مؤسسات فرهنگي-2
 همجواري با فضاي سبز عمومي-3

 متر300 حداكثر شعاع زير پوشش-1
 متر500 حداقل فاصله از كارگاههاي مزاحم-2
حتي المقدور مسير واحدهاي پيش دبستاني-3

 با سواره روها تقاطع نداشته باشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  59 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و همجواريها در كاربري آموزشي-6جدول شماره )دبستان( ضوابط تفكيك، ساختمان

 1000)مترمربع(حد نصاب تفكيك

و عرض قطعه  عمق25 عرض20)متر(حداقل طول

طب(%60يا)يك طبقه(%40)درصد(تراكم مجاز ساختماني )قهدو

)دو طبقه(%70و)يك طبقه(%60)درصد(حداقل درصد فضاي باز

:مالحظات

 محدوديت همجواري همجواريهاي متناسب

 همجواري با محالت مسكوني-1

 همجواري با مؤسسات فرهنگي-2

 همجواري با فضاي سبز عمومي-3

 متر800 حداكثر شعاع زيرپوشش-1

 متر500م حداقل فاصله از كارگاههاي مزاح-2

 مسير دبستان حتي المقدور با سواره روها تقاطع-3

 نداشته باشد

و همجواريها در كاربري آموزشي-7جدول شماره )راهنمايي( ضوابط تفكيك، ساختمان

 2500)مترمربع(حد نصاب تفكيك

و عرض قطعه  عمق35 عرض30)متر(حداقل طول

)سه طبقه( رصدد120)درصد(تراكم مجاز ساختماني

 درصد60)درصد(حداقل درصد فضاي باز

 مالحظات

 محدوديت همجواري همجواريهاي متناسب

و فضاهاي سبز-1  همجواري با زمينهاي بازي

 همجواري با مؤسسات فرهنگي-2

 متر500 حداقل فاصله از كارگاههاي مزاحم-1

 حتي المقدور از خيابانهاي اصلي دور باشد-2



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  60 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

ش و همجواريها در كاربري آموزشي-8ماره جدول )دبيرستان( ضوابط تفكيك، ساختمان

 2500)مترمربع(حد نصاب تفكيك

و عرض قطعه  عمق35 عرض30)متر(حداقل طول

)سه طبقه( درصد120)درصد(تراكم مجاز ساختماني

 درصد60)درصد(حداقل درصد فضاي باز

 مالحظات

 محدوديت همجواري همجواريهاي متناسب

 دسترسي به يك پارك عمومي-1

و مراكز فرهنگي-2  دسترسي به مؤسسات

 دسترسي به زمينهاي ورزشي-3

و مسير اتوبوسراني-4  دسترسي به معابر اصلي

 شهري

 متر500 حداقل فاصله از كارگاههاي صنعتي-1

در-2-3-4 : آموزشيكاربري ديگر استفاده هاي مجاز

و دبستان تعيين گرديده فقط پيش دبستاني جهت تفصيلي اراضي كه در مطالعات طرحدر:1تبصره

.احداث تأسيسات پيش بيني شده مجاز ميباشد

و دبيرستان پيش بيني گرديده تفصيلي در اراضي كه در طرح:2تبصره  جهت احداث مدارس راهنمايي

و مدارس حرفه اي يا هر نوع واحد و پرورش در احداث راهنمايي، دبيرستان  آموزشي كه وزارت آموزش

.حد اين واحدهاي آموزشي ارزشيابي نموده مجاز ميباشد

و دبستان( در اراضي آموزشي پيش بيني شده به استثناي:3تبصره احداث) كودكستان، پيش دبستاني

ف و نمايش و سالنهاي سخنراني يلم، واحدهاي ورزشي ويژه استفاده مدارس، واحدهاي فعاليتهاي هنري

، واحدهاي فعاليتهاي اجتماعي دانش آموزان)به صورت پيوسته(نمايشگاه كارهاي دستي دانش آموزان 



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  61 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و باشگاه فرهنگيان) به صورت پيوسته( واحدهاي مربوط به اردوهاي تربيتي دانش آموزان، خانه معلم

.مجاز ميباشد

نو: آموزش تعليمات عاليه:4تبصره ع استفاده از زمين در طرح در اراضي مشخص شده جهت اين

، احداث كليه تأسيسات دانشگاهي در رشته هاي مختلف آموزشگاههاي حرفه اي، آموزش در حد تفصيلي

و يا خوابگاه دانشجويان مجاز ميباشد .دبيرستان، تأسيسات آموزشي مشابه

 آموزشيكاربري پاركينگ در تامين ضوابط عمومي-9جدول شماره
و ساير خصوصياتنوع عمل نوع كاربري  حداقل پاركينگ مورد نياز كرد

)مهد كودك، آمادگي(آموزشهاي پيش دبستاني
 به ازاي هر نفر كادر آموزشي يك محل پاركينگ-
هر-  كودك يك محل پاركينگ براي ميني بوس10 به ازاي

 دبستان
و اداري يك واحد پاركينگ-  به ازاي هر نفر كادر آموزشي
هر به ازا-  كودك يك محل پاركينگ براي ميني بوس10ي

 يك محل پاركينگ به ازاي هر نفر كارمند شاغل دبيرستان

 آموزشي

و فني حرفه اي و اداري هنرستان  يك محل پاركينگ به ازاي هر نفر كادر آموزشي

و زمين براي هر دانش آموز به مترمربع در مدار-10جدول شماره س ابتدايي حداقل سرانه زيربنا، محوطه
 سرانه زمين

 درصد فضاي باز
درصد فضاي

 باز
تعداد تيپهاي مدارس

 ابتدايي
 سرانه زيربنا

سرانه
 محوطه

در مدارس يك
 طبقه

در مدارس
 دو طبقه

 تراكم

 يك طبقه

 تراكم

 دو طبقه

%70%60%60%72/369/468/855/640 پنج كالسه
%70%60%60%28/383/311/747/540 ده كالسه

%70%60--19/5-05/367/3 پانزده كالسه يي
تدا

ساب
دار

م

%70%60--95/4-97/247/3 بيست كالسه
%70%60%60%25/391/389/754/540 ميانگين سرانه

و دبيرستان-11جدول شماره و راهنمايي  ميانگين سرانه فضاي آموزشي در دوره ابتدايي
 سرانه زمين

 درصد فضاي باز درصد فضاي باز
 طع تحصيلينوع مق

سرانه
 زيربنا

سرانه
 محوطه

در مدارس يك
 طبقه

در مدارس
 دو طبقه

 تراكم

 يك طبقه

 تراكم

 دو طبقه

%70%60%60%25/391/389/753/540 ابتدايي
و دبيرستان %65%70%50%59/427/487/918/650 راهنمايي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  62 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و دبيرستان-12جدول شماره  حداقل سرانه زيربنا، محوطه براي هر دانش آموز به مترمربع در مدارس راهنمايي
 سرانه زمين

 درصد فضاي باز
درصد فضاي

 باز
تيپهاي

مدارس 
 راهنمايي

 سرانه زيربنا
سرانه محوطه فضاي

 باز
در مدارس يك

 طبقه
در مدارس
 دو طبقه

 تراكم

ك طبقهي

 تراكم

 دو طبقه

--%50%50-48/615/663/12 سه كالسه
%65%70%50%28/557/485/921/750 شش كالسه

%65%70%50%50/430/480/854/650 نه كالسه
%65%70%50%22/498/320/809/650 دوازده كالسه
%65%70--59/5-32/479/3 پانزده كالسه
%65%70--96/5-07/493/3 هجده كالسه

و يك بيست
 كالسه

06/480/3-83/5--70%65%

و چهار بيست
 كالسه

96/370/3-68/5--70%65%

%65%70%50%59/427/487/918/650 ميانگين سرانه

:ضوابط مكانيابي مدارس غير انتفاعي-3-3-4

 وزارت محترم كشور مبني بر لزوم تنظيم نحوه استقرار 4/7/1374 مورخ3/631/1بنا به پيشنهاد شماره

و شهر سازي تصويب شد : مدارس غير انتفاعي ضوابط زير به پيشنهاد وزارت مسكن

 نفر جمعيت در محلهاي هزاراز تاريخ اين مصوبه ايجاد مدارس غير انتفاعي در شهرهاي با بيش از يكصد

ي آموزشي پيش بيني نشده مشروط به رعايت ضوابط زير براي كاربرتفصيليجديدي كه قبالً در طرح

: است

در-1 كهيكاههاي شرياني درجهگرگذاستقرار مدارس غير انتفاعي و همچنين خيابانهائي و بزرگراهها

از) فاصله دو حد مالكيت طرفين خيابان(عرض حريم آنها و كوچه18كمتر  متر باشد، همچنين خيابانها

ا .ستهاي بن بست ممنوع

و نزد-2 . كترين تقاطع الزامي استيرعايت فواصل زير بين ورودي مدرسه
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و تقاطع گذرگاهها-13جدول شماره  فواصل استاندارد بين ورودي مدارس
)حداقل(بعد از تقاطع)حداقل(قبل از تقاطع نوع خيابان

 متر10 متر225شرياني درجه

 متر4 متر4 محلي

ال-3 دتعداد جاپارك و قبل از ورودي قرار و همسطح خيابان اشته باشد بشرح زير زم كه بايد متصل

 تعيين مي شود

 ضوابط عمومي تامين پاركينگ در مدارس غير انتقاعي-14جدول شماره
و پياده شدن  پاركينگ دراز مدت پاركينگ كوتاه مدت محل سوار

 كالس اول5 جا پارك براي3 دبستان
س بعديكال5 جا پارك براي2

و3  ميني بوس2 سواري
 كالس5براي هر

هر1  كالس5 سواري براي

 كالس6 جا پارك براي3 راهنمايي
هر1  كالس بعدي3 جا پارك براي

و1  ميني بوس1 سواري
 براي هر سه كالس

هر1  كالس6 سواري براي

 كالس4 جاپارك براي3 دبيرستان
هر1  كالس بعدي4 جاي پارك براي

هر1 كالس4ي براي هر سوار1  كالس4 سواري براي

و ساير ضوابط بايد مطابق استانداردهاي تعيين شده در بخش-4 و راههاي اتصالي  آئين9ابعاد جاپارك

.نامه طراحي راههاي شهري باشد

5در اختصاص بناهاي موجود به مدارس غير انتفاعي با يك مقطع تحصيلي كه ظرفيت آنها از دبستان-5

و فقط8 كالسه يا يا دبيرستان6السه يا راهنمائيك  كالسه بيشتر نباشد رعايت ضوابط فوق الزامي نبوده

و پياده شدن. الزم است محل مدرسه مجاور خيابان شرياني نباشد با فضاي مورد نياز سوار و پاركينگ

شد براي اينگونه مدارس حتي االمكان با همكاري شهر2توجه به فواصل موضوع بند .داريها تأمين خواهد

يا18 كالسه، يا راهنمائي12در صورتي كه ظرفيت مدرسه غير انتفاعي از يك دبستان-6  كالسه،

و اعمال تغييرات الزم طبق24دبيرستان  كالسه بيشتر باشد، بررسيهاي سنجش تأثيرات ترافيكي توسعه

. آئين نامه طراحي راههاي شهري ضروري است9فصل
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ر اين مدارس در كنار كاربريهاي حساس نسبت به سرو صدا مانند بيمارستانها، آسايشگاهها، استقرا-7

و نظاير آن ممنوع است . خانه هاي سالمندان، كتابخانه ها

 آن دسته از مدارس غير انتفاعي كه تا اين تاريخ از طريق عقد قرارداد با بانكها براي دريافت وام،-8

. ابط مستثني هستندخريداري شده اند از اين ضو

)غيرانتفاعي( مساحت زمين مورد نياز براي دبستان-15جدول شماره
)مترمربع(زمين مورد نياز تعداد كالس

5750 
10 1100 
15 1550 
20 1950 

و دبيرستان-16جدول شماره )غيرانتفاعي( مساحت زمين مورد نياز براي مدرسه راهنمايي

)مترمربع(زمين مورد نياز تعداد كالس
3620 
6820 
91000 
12 1260 
15 1550 
18 1800 

:انتظامي– كاربري اداري-4-4

:كاربريهاي عمده واقع در اين اراضي عبارتند از

و وابسته به دولت-1 و اراضي اداري دولتي و(ساختمانها محل استقرار سازمانها، ارگانهاي دولتي

)شركتهاي وابسته به آنها

و اراضي اداري شهرداريساختمانها-2

و خارجي-3 و بين المللي  دفاتر سازمانهاي منطقه اي

اي-4  كاربريهاي اداري مربوط به بخش خصوصي مانند دفاتر شركتها، كارخانجات، بانكها، آموزش حرفه

و ساير مراكز نيروي انتظامي-5  كالنتريها پايگاههاي بسيج
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 ستاد نيروهاي نظامي-6

و انتظامي برحسب سلسله مراتب خدمات شهري به شرح ذيل ميباشدانواع عملكردهاي كاربري ادار :ي

و انتظامي مربوط به ناحيه شامل و شوراي حل اختالف: اراضي اداري  شهرداري نواحي

و انتظامي منطقه شامل و: اراضي اداري و برق، گاز، مخابرات، آموزش مجتمعهاي قضايي، ادارات آب

و رانندگي، تأمين و مالياتي، پرورش، راهنمايي  اجتماعي، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادي

و پايگاه هاي بسيج .كالنتري، آگاهي

و انتظامي شهر عبارت است از و: اراضي اداري و سازمانهاي مستقل دولتي، ادارات كل وزارتخانه ها

و نهادهاي عمومي  و سازمانهاي مستقل دولتي غيردولتي، ستاد نيروهاي شركتهاي وابسته به وزارتخانه ها

و  و سازمانهاي بين المللي، شهرداري و ساير مراكز انتظامي، سفارتخانه ها، كنسولگريها و انتظامي نظامي

و  و تربيت و كانونهاي اصالح و مراكز بازپروري و زندانهاي موجود شوراي اسالمي شهر، دادگستري

.سرپرستي بانكها

و ساختمان-1-4-4 : انتظامي- اداريكاربريدر مقررات تفكيك

فعاليت هاي براي) متر مربع1000( حداقل قطعات تفكيكي جهت اين نوع بناها يك هزار متر مربع-1

. ميباشدفعاليت هاي مقياس ناحيه متر مربع براي 300و مقياس شهري انتظامي-اداري

و لزوم تأمين آرا-2 و ايمني، دوري از سروصداي ترافيك و از نظر حفاظت تامين مش در انجام كار اداري،

حد) متر4(، ساختمانهاي اداري دولتي ميبايست حداقل با چهار متر فضاي باز مكفي  پالك فاصله از

. گذرگاه اصلي احداث گردندمجاور

و امكان دسترسي، نبايد به بناهاي-3 و ايمني از آتش سوزي  جبهه جانبي ساختمان به منظور حفاظت

.د بلكه ميبايست با دو متر فاصله از حد پالك در طبقات اول به باال احداث گردندمجاور چسبيده باش
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 قسمت نگهباني با سرايداري به مساحت حداكثر چهل متر احداث در قسمت ورودي از گذرگاه اصلي-4

و داراي سرويسهاي الزم . ميباشد مجازمربع احداث گردد

م-5 و همچنين. سطح كل پالك ميباشد%)50(عادل درصد سطح زيربنا در طبقه همكف حداكثر پنجاه

.سطح هريك از طبقات حداكثر تا پنجاه درصد سطح كل پالك باشد

و فضاي%)50( حداقل سطح فضاي باز پنجاه درصد-6 و صرفاً به اطاق نگهباني سطح كل زمين است

و درختكاري اختصاص يابد .سبز

و(ه از ساختمان تعداد طبقات زيرزمين از نظر نوع استفاد-7 مانند بايگاني يا آرشيو، پناهگاه، خزانه

و غيره و ضوابط3بستگي به طرح مصوب ساختمان با ارتفاع) صندوقهاي بانكي  متر بر طبق تراكم

.عمومي ساختمان احداث ميگردد

فضاي ورودي، اطالعات، بخشهاي عمومي مراجعين يا پاركينگ( احداث پيلوت در طبقه همكف جهت-8

سطح%)50(و احداث پناهگاه در زير ساختمان اصلي حداكثر در پنجاه درصد)ا هر منظور خاص اداريي

.كل پالك مجاز ميباشد

.سطح پالك ميباشد%) 200( حداكثر درصد تراكم ساختماني در كاربريهاي اداري دويست درصد-9

برحسب نوع استفاده بستگي به نظر ارتفاع هريك از طبقات اعم از زيرزمين يا باالتر از سطح زمين-10

.طراح ساختمان دارد

 ميبايست سطح الزم جهت پاركينگ عمومي در طراحي انتظامي-در اراضي با كاربري اداري-11

و اين سطح نميتواند از فضاي باز مجاز قطعه زمين تأمين گردد -در كاربري اداري.ساختمان تأمين گردد

و50هرانتظامي در مقياس شهري به ازاء -كاربري اداري مترمربع زيربنا، احداث دو واحد پاركينگ

. متر مربع زيربنا احداث يك واحد پاركينگ الزامي ميباشد50 به ازاء هر مقياس ناحيه، انتظامي

 سطح مورد لزوم پنجره جهت نورگيري فضاهاي اداري حداقل مساحت كل فضاي مورد نظر-12

.خواهد بود

1
4
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هر-13 و بانك، فروشيگونه تأسيسات تجاري اعم از خرده احداث  يا عمده فروشي، كارگاه، نمايشگاه كاال

خوابگاه غير مجاز، ليكن احداث واحد تعاوني وابسته به كاركنان واحد، بوفه، كتابخانه، چاپخانه اختصاصي

.و ساير بخشهاي اداري براساس طرح مصوب در داخل بنا مجاز ميباشد

در ارتفاع ساختم-14  تجاري احداث ميگردند در طبقه همكف از زير سقف تا محورهايانهاي اداري كه

. متر باشد6كف ساختمان حداقل ميبايست

و يا فنس با كاربري احداث ديوار در اراضي-15 و در اين مورد صرفاً ميبايست از نرده  اداري ممنوع

.استفاده گردد

: انتظامي-اداري ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري-2-4-4

و آموزشگاههاي بزرگساالن-1 اي( مراكز آموزشي در حد آموزشهاي تخصصي ) غير از مدارس حرفه

. آموزشي رعايت گرددكاربريمشروط بر اينكه كليه ضوابط ساختمان مربوط به

و كمكهاي اوليهبه ادارات مراكز بهداشتي وابسته-2  در حد درمانگاه

و سنديكاه-3 ا اتحاديه ها

و خيريه-4 و جمعيتهاي فرهنگي، ادبي، سياسي، اجتماعي، رفاهي و انجمنها  كانونها

و ساير كانونهاي مذهبي-5  مراكز فرهنگي نظير كتابخانه، موزه، نمايشگاه، آثار هنري غيرانتفاعي، مساجد

 مجاز

و آلودگي آزمايشگاههاي تحقيقاتي كه هيچگونه مزاحمتي مانند دود، بو، سروصدا، آتش سوزي-6 ، انفجار

. توليد نميكنند

و سبز عمومي-7  فضاهاي باز

و رستوران جهت مراجعين-8  بوفه



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  68 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

: خدماتي- كاربري تجاري-5-4

ازقابل استقرار در اين بخشكاربريهاي : عبارتند

)محور با قابليت تبديل به تجاري نواري( نواريتجاري-1

 تجاري محله-2

 تجاري ناحيه-3

 مسكوني- اداري-ط تجاري مختل-4

 مسكوني- پذيرايي- مختلط فرهنگي-5

و مراكز خريد-6  پاساژها

)16/9/89مصوب كميسيون مغايرت ها مورخ( خدماتي- گستره ويژه مختلط تجاري-7

:موارد استفاده از زمين

و مختلط انواع كاربريهاي خدماتي ازدر سلسله مراتب شهريقابل استقرار در كاربري تجاري : عبارت است

و مجله(دفاتر: خدمات انتفاعي مقياس محله شامل ،)پست، امور مشتركين تلفن همراه، فروش روزنامه

و مطب پزشكان  آرايشگاههاي زنانه

و( آموزشگاههاي خصوصي، دفاتر،+10پليس: خدمات انتفاعي مقياس ناحيه شامل وكالت، مهندسي

و طال و خدماتنقشه برداري، ثبت اسناد، ازدواج و مشاور و)ق، شركتهاي پيمانكاري ، آزمايشگاههاي طبي

و خانوادگي  تخصصي، مراكز راديولوژي، سالنهاي ورزشي كوچك، مركز مشاوره درماني

ام: خدمات انتفاعي مقياس منطقه شامل و مشابه،.آر. ارائه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراكز آي

فيزيوتراپي، مراكز كاريابي، مركز معاينه فني خودرو، رسانه هاي آمبوالنس خصوصي، درمان اعتياد، 

 ديجيتال انتفاعي، راديولوژي، مطب دامپزشكان
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دفاتر احزاب، تشكلهاي مردم نهاد، مؤسسات خيريه، اتحاديه ها،: خدمات غيرانتفاعي مقياس شهر شامل

و تعاونيها، رسانه هاي ديجيتال خبري، هيأتهاي ورزش،مجامع و آموزشگاههاي مذهبي انجمنها به غير(ي

)از حوزه هاي علميه

 خدماتي وجود- شهر الوند كه در آنها تجمع عملكردهاي تجاريموجودبرخي از گذرگاههاي: توضيح

و ناحيه تثبيت دارد، در طرح تفصيلي به عنوان محور با قابليت تبديل به تجاري نواري مقياس محله

م. گرديده اند حورها در راهنماي نقشه كاربري اراضي پيشنهادي بصورت ذيل عالمت راهنماي اين

:ميباشد

الزم به ذكر است كه پالك هاي داراي كاربري خدمات عمومي واقع در بدنه اين گذرگاه ها شامل قابليت

.تبديل به تجاري نمي گردند

و ساختمان در كاربري تجاري-1-5-4 : خدماتي- ضوابط عمومي تفكيك

 هر نوع تغيير اساسي يا تكميل ساختمان تجاري ميبايست با توجه به كليه ضوابط طرح-1تبصره

. انجام پذيردتفصيلي

و محدوده هاي حفاظت شده رعايت ضوابط–2تبصره  در مورد ساختمانهاي تجاري واقع در حريمها

متفصيليساختماني ويژه اين محدوده ها نسبت به ضوابط عمومي طرح .يباشد داراي اولويت
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ها-3تبصره از در طبقه همكف ارتفاع مغازه و6 از كف تمام شده تا زير سقف نميبايست  متر كمتر

از نمي بايستهمچنين دهانه مغازه . متر باشد4 كمتر

از در كليه ساختمانهاي تجاري-4تبصره  سطح كل زير بنا در طبقه متر باشد25 كه عرض پالك بيشتر

وهمكف نميبايست از هشت  در طبقات متر باشد سطح اشغال15 چنانچه عرض پالك بيشتر از اد درصد

ازباالتر از همكف . درصد سطح كل زمين تجاوز كند60 نمي بايست

 صرفاً در مورد قطعاتي عقب نشيني طبقات باالي همكف رعايت مختلطدر قطعات داراي كاربري: توضيح

و بيشتر ميباشد15كه عرض آنها اال متر .جرا خواهد بودالزم

 داراي مجوز احداث واحد تفصيلي كه تا قبل از تصويب طرح موجود كليه واحدهاي تجاري-5تبصره

و رعايت و با همان مساحت زيربنا تجاري از شهرداري بوده اند به عنوان تجاري وضعيت موجود تلقي

ب(. قابل نوسازي ميباشند) متر6معادل( جديدارتفاع نا با پروانه ساختماني بوده در صورتي كه احداث

)باشد

.احداث پيلوت در محورهاي داراي كاربري مختلط مجاز نمي باشد-6تبصره

 تجميع دو يا چند مغازه يا واحد تجاري به يك مغازه بزرگتر در صورت تطابق كامل با ضوابط-7تبصره

.طرح بالمانع ميباشد

اشغال مجاز در زير واحد همكفو پنج درصد سطح احداث زيرزمين حداكثر تا ميزان هشتاد-8تبصره

به. تا ارتفاع سه متر مجاز است) انبار، پناهگاه، موتورخانه( جهت استفاده به عنوان تجاري دسترسي

و دسترسي مستقل زيرزمين به گذرگاه ممنوع ميباشد .زيرزمين صرفاً از داخل واحد تجاري بوده

به-9تبصره و واحد تجاري دو يا چند مغازه كوچكتر از حد نصاب مساحت يك مغازه تفكيك پالك

.ممنوع ميباشد

 هرگونه پيش آمدگي به خارج از حدود قطعه زمين تفكيكي بيش از ميزان پيشامدگي مجاز-10تبصره

و تزيينات ساختماني نظير جاي گلدان با رعايت موارد ايمني با ارتفاع بيش از كفششممنوع  متر از



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  71 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

ت و حداكثر همچنين احداث پله ورودي. پيشامدگي مجاز ميباشد) سانتيمتر30(ا سي سانتيمتر معبر

.جهت واحدهاي تجاري صرفاً در داخل قطعه تفكيكي مجاز ميباشد

 مستثني8و3،4،6 ساختمانهاي موجود تجاري تا زمان نوسازي اساسي از تبصره هاي-11تبصره

.خواهند بود

و ضوابط در مجتمعهاي تجاري-12تبصره ، احداث محل پست فشار قوي در صورت لزوم برابر مقررات

و ايمني برابر مقررات الزامي و تجهيزات آتش نشاني و استقرار تأسيسات و همچنين احداث وزارت نيرو

.است

 رعايت ضوابط پاركينگ براي كليه ساختمانهاي تجاري براساس جداول پاركينگ پيوست اين-13تبصره

.يباشدمبخش الزامي

و پاگرد-14تبصره و30/1از نمي بايست در ساختمانهاي تجاري حداقل عرض پله  متر كمتر بوده

و ارتفاع پله حداكثر30حداقل چشمه پله . سانتيمتر تعيين ميگردد17 سانتيمتر

يا ساختمانهاي تجاري واقع در محدوده-15تبصره بهو حريم هاي مصوب ابنيه  بافت تاريخي ملزم

و استفاده رعا و محوطه هاي تاريخي يت ضوابط سازمان ميراث فرهنگي در جهت هماهنگي با ارتفاع بناها

.از نوع مصالح تعيين شده ميباشند

آن-16تبصره . محاسبه نمي گرددها سطح انبار واحدهاي تجاري جزء تراكم ساختماني

: ضوابط احداث نيم طبقه در داخل واحدهاي تجاري-17تبصره

ها(نيم طبقه در داخل فضاي واحدهاي تجاري احداث :باشرايط ذيل مجاز مي باشد) مغازه

و ارتفاع نيم طبقه حداقل6 ارتفاع مغازه ها از زير سقف حداقل-17-1 . متر باشد70/2 متر

ها-17-2 در مي بايست مغازه و يا مالكين دارايب داراي  ورودي مشترك براي هر دو طبقه باشدو مالك

.ه كسب براي هر دو طبقه مورد نظر باشنديك پروان
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و ابعاد الزم بر اساس ضوابط تجاري طرح-17-3  گرديده در موردمغازه تامين تفصيلي حداقل مساحت

.باشد

 تجاري در طبقه همكف تجاوز واحد از شصت درصد سطح مجاز نمي بايست سطح نيم طبقه-17-4

.نمايد

ش-17-5 پنجاه درصد از سطح نيمو مركز محله هري، مركز ناحيه در كاربريهاي تجاري مختلط مركز

.طبقه جزء سطح زيربناي تجاري محسوب خواهد شد

 در صورت استفاده از نيم طبقه با مساحت بيش از پنجاه درصد سطح مغازه ها، احداث پله با شيب-17-6

.حداكثر شصت درصد، احداث تهويه جداگانه براي طبقه دوم الزامي ميباشد

آن-17-7 و حداقل ارتفاع . متر باشد70/2 نيم طبقه مي بايست داراي نور طبيعي

و ارتفاع آن حداقل5/1عرض درب ورودي مغازه ها مي بايست حداقل-18تبصره و25/2 متر  متر بوده

.در هر شرايطي نمي بايست به سمت گذرگاه باز شود

در-19تبصره  نماسازيمعرض ديد قرار دارند مي بايست كليه سطوح خارجي بنا در كاربري تجاري كه

.گردند

در-20تبصره و كاربريهاي دسترسي قطعات تجاري ايوتجاري مقياس شهري مختلط در ناحيه

و سواره طرحهاي تفكيكي جديد در صورت امكان ميبايست از دو طريق به شبكه گذرگاههاي پياده

.تنظيم گردد

و مختلط فرهنگي–اداري– در محورهاي مختلط تجاري-21تبصره و– پذيرايي– مسكوني  مسكوني

و محله اي، ور دي پاركينگ پالكهاي واجدوهمچنين محورهاي تجاري مقياس شهري، ناحيه اي

.دسترسي چندگانه لزوماً ميبايست از گذرگاهي فرعي تر تأمين گردد

: مقررات عقب نشيني ويژه ساختمانهاي تجاري-22تبصره
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و كاربري مختلط تجارياراضي دارايدر و عرض كاربري تجاري  ساختمانهائي كه از دو طبقه بلندتر

و بيشتر مي باشد ميبايست  عقب نشيني نسبت به كليه برهاي از طبقه اول به باالزمين آنها پانزده متر

.قطعه زمين كه به پالك مجاور محدود مي شود از طبقه اول به باال به ترتيب زير رعايت گردد

 متر عقب نشيني5/1 ساختمانهاي دو تا چهارطبقه مشمول حداقل– الف

و يا بيشتر-ب و دو متر( ساختمانهاي پنج طبقه  در كليه طبقات باالتر از اول حداقل)حداكثر ارتفاع سي

.دو متر نسبت به حد پالك عقب نشيني نمايند

ع-23تبصره ور در طبقه همكف، مالكب نشيني ساختمانها تجاري از حد گذرگاه مجاقدر صورت

.ميتواند نسبت به جبران آن به اندازه دو برابر ميزان عقب نشيني در سطح زيربناي طبقات اقدام نمايد

و بيشتر باشد30 در پالك هاي داراي كاربري مختلط كه عرض آنها در بر گذرگاه اصلي-24تبصره  متر

با30و عمق پالك نيز حداقل با) جلوخان( شد نسبت به ايجاد گشودگي فضا متر باشد، مالك مجاز مي

:رعايت ضوابط ذيل اقدام نمايد

از10حداقل عمق گشودگي فضايي) الف و عرض آن در امتداد گذرگاه نمي بايست  متر14 متر

و راهروهاي طرفين حداقل8بطوريكه حداقل عرض فضاي سبز مياني. كمتر باشد از3 متر و كمتر  متر

.آن نباشد

در طرفين حياط مركزي مالك ميتواند جهت برخورداري از امتياز تشويقي نسبت به احداث)ب

و با عرض حداقل8واحدهاي تجاري به عمق  . متر در يك طبقه اقدام نمايد4 متر

و: توضيح و احداث هر گونه بنا و سبز بوده  محلياعملكرد فضاي مركزي جلوخان صرفا فضاي باز

.آن غير مجاز مي باشدپاركينگ در

 متر5و تجاري نواري كه عرض پياده رو آنها حداقل با كاربري مختلط تجاري در گذرگاههاي-25تبصره

رستوران، كافي شاپ، اغذيه فروشي، قهوه خانه،(باشد، شهرداري ميتواند با تقاضاي واحدهاي پذيرايي
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و بستني ز) هتل، واحدهاي فروش آبميوه با2حداكثر) اجاره(ماني نسبت به واگذاري  متر از عرض پياده

و صندلي مربوط به واحدهاي فوق اقدام نمايد و جعبه هاي گل جهت استقرار ميز .نصب نرده غيرثابت

.تيپهاي نمونه نرده هاي متحرك پيوست ميباشد

:محور با قابليت تبديل به تجاري نواري( تجاري نواري-2-5-4

د و ناحيهمحورهار اين اراضي واقع با مساحت حداقل به صورت واحدهاي تجاري نواري در مقياس محله

و در بر گذرگاه به عنوان تجاري نواري كاربريهاي مسكوني متر مربع براي هر واحد در طبقه همكف24

و حقوق شهرداري از.قابل احداث مي باشند در صورت پرداخت حق  ضوابط قطعات واقع در اين محورها

و و ... نظر مساحت قطعه تفكيكي، ميزان سطح اشغال، تراكم ساختماني تاريخ تراكم مسكوني متعلقه بوده

24با مساحت( احداث واحد تجاري صرفا در محدوده مجاز سطح اشغال ساختمان در طبقه همكف

.و با دسترسي مستقيم به گذرگاه اصلي مجاز مي باشد) مترمربع به ازاي هر واحد تجاري
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و حداكثر، در محورهاي با قابليت تبديل به تجاري نواري-1صره تب شامل( تراكم ساختماني سطح اشغال

و مسكوني وتا سقف) تجاري در سطح اشغال  تراكم پيشنهادي كاربري مسكوني مندرج در طرح تفصيلي

. ميباشد مربوطهتراكم

 مگر آنكه متر ميباشد،8و شهر7ه متر، ناحي6 در مقياس محله عمق واحدهاي تجاري نواري–2تبصره

پ و عرض واحدهاي تجاري در كليه مقياس ها نمي بايست از عمق 4الك زمين از اين مقدار كمتر باشد

.متر كمتر باشد

و احداث آن صرفاً در متر6تجاري حداكثر ارتفاع واحدهاي-3تبصره  مجاز اشغالسطحميباشد

. در طبقه همكف مجاز ميباشدوساختمان

و پاركينگ-4تبصره در محورهاي قابل تبديل به تجاري نواري، طبقه همكف به غير از ورودي ساختمان

به) مترمربع24(مشروط به رعايت حداقل مساحت هر واحد تجاري  . تجاري اختصاص يابد واحدميتواند

.ع تعيين ميگردد با سند مجزا پنجاه مترمربزمين جهت كاربري تجاري نواري حداقل مساحت-5تبصره

و غيركارگاهي در وضعيت موجود-6تبصره  در صورتي كه هر بلوك واقع در مناطق با كاربري غيرتجاري

 احداثشامل يك يا چند واحد تجاري يا كارگاه كوچك باشد در صورتي كه واحدهاي مذكور داراي مجوز

آن)100به استثناي واحدهاي احداث شده براساس ماده( از شهرداري بوده  داراي كاربريهاو عملكرد

و گره ترافيكي نباشد،متضاد با مناطق مسكوني اطراف از نظر زيست محيطي  عدم ايجاد هرگونه آلودگي

 ارتفاع تعيين شده رعايتومالكين واحدهاي مذكور مجاز به احداث واحدهاي جديد با همان سطح زيربنا

صرفا واحدهاي صورت عدم دارا بودن شرايط فوق، در نوسازي مجدد بنا خواهند بود، ليكن در جديد

و توليدي به مجموعه  و معيارهاي استقرار فعاليتهاي صنعتي و توليدي رده الف با رعايت ضوابط صنعتي

و مغازه ها بعنوان واحدهاي تجاري مجاز به فعاليت) رده الف( كارگاههاي شهر در طرح تفصيلي منتقل

.خواهند بود
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براساس) عالوه بر پاركينگ هاي مسكوني( بط پاركينگ براي كليه واحدهاي تجاري رعايت ضوا-7تبصره

. الزامي مي باشد)انتهاي اين بخش( جدول پاركينگ پيوست

: كاربري تجاري محله-3-5-4

و حداقل ابعاد قطعه تفكيكي به طول 180 حداقل مساحت قطعه تفكيكي در اين كاربري-1  متر مربع

خو10و عرض 18 .اهد بود متر

و ارتفاع ساير طبقات5/6مغازه ها در طبقه همكف كاربري تجاري محله ارتفاع-2 . متر مي باشد4 متر

. درصد سطح پالك ميباشد70 حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف-3

در-4 و چهل درصد كاربري حداكثر درصد تراكم ساختماني .ميباشد%) 140( تجاري محله يكصد

كل) سطح خالي( باز حداقل فضاي-5 و بنا ميتواند در هر قسمت از قطعهسي درصد  تفكيكي ميباشد

و تهويه مناسبتر است مستقر گردد در(زمين كه براي نورگيري مشروط بر اينكه ضمن هماهنگي

).نورگيري واحدهاي مجاور ايجاد اختالل ننمايد

و با تراكم مجاز معادل2دل با تراكم پايه معاكاربري تعداد طبقات ساختماني در اين-6  طبقه3 طبقه

.ميباشد

ده-7 و  تراكم مجاز پيشنهادي در اين كاربري با رعايت كليه ضوابط مربوط به تراكم فوق معادل دويست

و پرداخت تامين پاركينگ مورد نيازو مشروط به مكفي بودن عرض گذرگاه مجاور پالك%) 210(درصد

و حقوق شهرداري .يش خواهد بودقابل افزا) حق

. متر است مگر آنكه عمق پالك از اين مقدار كمتر باشد6 عمق واحدهاي تجاري محله حداقل-8

و دهانه6عمق( متر24 حداقل مساحت هر واحد مستقل تجاري مقياس محله معادل-9 مي) متر4 متر

.باشد

.مي باشد%)30(د حداقل سطح مشاعات نسبت به سطح زيربنا در هر طبقه معادل سي درص-10
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در24 به ازاي هر واحد تجاري با مساحت-11 و  مترمربع تامين يك واحد پاركينگ الزامي مي باشد

هر24واحدهاي تجاري بزرگتر از  مترمربع مازاد آن تامين يك واحد پاركينگ ديگر24 مترمربع به ازاي

.الزامي مي باشد

تج: توضيح  واحد پاركينگ3 مترمربع باشد، تامين 100اري چنانچه زيربناي مفيد يك واحد مستقل

.بالمانع است

: كاربري تجاري ناحيه-4-5-4

فعاليتهاي تجاري مجاز در اين مراكز ميبايست احتياجات سطح دو يا به عبارت ديگر نيازمنديهاي هفتگي

و تفريحات تجاري ساكنين هر ناحيه را  در خرده فروشي، خدمات بخش خصوصي، خدمات بخش دولتي

.زمينه هاي الزم فراهم نمايد

و حداقل ابعاد قطعات تفكيكي 200حداقل مساحت قطعات تفكيكي تجاري ناحيه-1  متر مربع

و عرض20بصورت طول . متر خواهد بود10 متر

 متر ميباشد مگر آنكه عمق پالك از اين مقدار كمتر7 عمق واحدهاي تجاري ناحيه حداقل-2

.باشد

و دهانه7عمق( مترمربع28مستقل تجاري مقياس ناحيه معادل حداقل مساحت هر واحد-3  متر

.مي باشد) متر4

و سطح فضاي باز-4 ) خالي(حداكثر سطح زيربنا در طبقه همكف هشتاد درصد سطح كل پالك

و تهويه بهتر در هر پالكحداقل بيست درصد سطح كل و ميتواند جهت نورگيري  ميباشد

.بناهاي مجاور قرار گيردقسمت از زمين ضمن هماهنگي با

در-5 و شصت درصد كاربري تجاري ناحيهحداكثر تراكم ساختماني پايه سطح %) 160( يكصد

.پالك ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  78 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ارتفاع ساير طبقات5/6ارتفاع مغازه ها در طبقه همكف كاربري تجاري ناحيه-6  متر4 متر

.ميباشد

و با تراكم مجاز معادل2 با تراكم پايه معادل اين كاربريتعداد طبقات ساختماني-7  طبقه3 طبقه

.ميباشد

تراكم مجاز پيشنهادي در اين كاربري با رعايت كليه ضوابط مربوط به تراكم فوق معادل دويست-8

 تامين پاركينگ موردو مشروط به مكفي بودن عرض گذرگاه مجاور پالك%) 240(و چهل درصد 

و حقوق شهردارينياز خو)و پرداخت حق .اهد بودقابل افزايش

.مي باشد%)30(حداقل سطح مشاعات نسبت به سطح زيربنا در هر طبقه معادل سي درصد-9

در28 به ازاي هر واحد تجاري با مساحت-10 و  مترمربع تامين يك واحد پاركينگ الزامي مي باشد

هر28واحدهاي تجاري بزرگتر از پ28 مترمربع به ازاي اركينگ مترمربع مازاد بر آن تامين يك واحد

.ديگر الزامي مي باشد

 مترمربع باشد، تامين سه واحد پاركينگ بالمانع 100چنانچه زيربناي مفيد يك واحد تجاري: توضيح

.است

: مسكوني– اداري– كاربري مختلط تجاري-5-5-4

 صرفاً سطح طبقه همكف مجاز به استفاده تجاري، طبقه اول مجاز به استفاده بخش در اراضي اين-1

.و طبقات باالتر مجاز به استفاده مسكوني ميباشند دفتري- خدماتي-داريا

و حداقل ابعاد قطعات تفكيكي بصورت 300 كاربري حداقل مساحت قطعات تفكيكي در اين-2  متر مربع

و عرض20طول . متر خواهد بود15 متر

پال450 حداقل مساحت قطعات تفكيكي جديد معادل-3 و حداقل عرض ك در تفكيكي هاي مترمربع

. متر در نظر گرفته شود15جديد نمي بايست كمتر از



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  79 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و حداكثر تراكم ساختماني پايه در كل طبقات ساختمان80 حداكثر زيربنا در طبقه همكف-4  درصد

. درصد ميباشد160

. درصد كل سطح قطعه تفكيكي است20) ساخته نشده( حداقل سطح فضاي باز-5

و دهانه8عمق( مترمربع32د تجاري مستقل حداقل مساحت هر واح-6 و حداقل مساحت) متر4 متر

و حداقل مساحت واحد مسكوني50 خدماتي-واحدهاي آپارتماني اداري . مترمربع مي باشد80 مترمربع

. طول هيچيك از قطعات حاصل از تفكيك نميبايست از سه برابر عرض آن بيشتر باشد-7

براساس جداول پيوست در مبحث دسترسيها براساس عرض پيشنهادي)خپ( رعايت ميزان مثلث ديد-8

.گذرگاههاي متقاطع الزامي ميباشد

 متر تعيين30 مسكوني، يك پالك حداكثر به عمق– اداري– مختلط تجاري كاربريبا عمق قطعات-9

.ميگردد

در-10  ميبايست حتي اداري در طرح هاي تفكيكي جديد– مختلط تجاري كاربري دسترسي قطعات

و سواره تنظيم گردد .االمكان از دو جبهه به شبكه گذرگاههاي پياده

كليه واحدهاي تجاري در طبقه همكف ميبايست داراي دسترسي مستقيم به گذرگاههاي مجاور-11

. خواهد گرديدو مركز خريددر غير اين صورت كاربري شامل ضوابط پاساژ. باشند

هر32 با مساحت به ازاي هر واحد تجاري-12  مترمربع50 مترمربع تامين يك واحد پاركينگ به ازاي

و به ازاي هر واحد مسكوني تامين يك واحد پاركينگ-واحد اداري  خدماتي تامين دو واحد پاركينگ

.الزامي مي باشد

و براساس طرح تفصيودر قطعاتي كه داراي طول زياد-13 لي صرفا داراي يك دسترسي از گذرگاه بوده

 مسكوني در جبهه- اداري-به عنوان مثال كاربري مختلط تجاري( مصوب داراي دو نوع كاربري مي باشند

و كاربري مسكوني در جبهه ديگر :در اين موارد به دو صورت ذيل اقدام صورت مي پذيرد) نخست



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  80 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

را) متر30پس از عمق(اگر سطح باقيمانده پالك) الف شد بايدبادارا حدنصاب تفكيك مسكوني

 دسترسي آن از طريق قسمت جلويي پالك مشروط بر اينكهبراساس تراكم متعلقه اقدام به ساخت نمايد 

.تامين گردد

 كمتر از حدنصاب تفكيك تراكم مربوطه باشد) متر30پس از عمق(اگر سطح باقيمانده پالك)ب

علقه در سطح اشغال مجاز بنا ميتواند به صورت طرح يكپارچه براساس محاسبه مجموع ميزان تراكم مت

و اقدام قرار گيرد .مورد طراحي

: مسكوني- اداري– ديگر استفاده هاي مجاز در اراضي مختلط تجاري-1-5-5-4

و خدمات-الف و غيرانتفاعي آموزشي راديولوژي آموزشگاههاي حرفه اي خصوصي، مراكز:انتفاعي

و خانوادگي، دفاتر ثبت اسنا ،، مؤسسات خيريه مجاز ميباشدد، مطب پزشكان، آزمايشگاهو مشاوره درماني

به استثناي حداقل تعداد طبقات بر اصلي تجاري كاربريهايمشروط بر اينكه كليه ضوابط مربوط به

.گذرگاه مورد رعايت قرار گيرد

و تنظيم خانواده در حد درمانگاه جهت معالجات سرپايي، پلي: درماني-ب احداث مراكز بهداشتي

. رعايت گردددرماني كاربريكلينيك مجاز ميباشد مشروط بر اينكه ضوابط مربوط به 

 رعايت كليه ضوابط مربوط به فواصل در صورتاحداث پمپ بنزينهاي كوچك: پمپ بنزين-پ

و خروج طبق اصول فني و تنظيم ورود و كسب موافقتو ايمنيدسترسيها و تطبيق با ضوابط ومقررات

. مجاز خواهد بودشركت ملي نفت

و:واحدهاي ورزشي–ت و ورزشي با رعايت كليه ضوابط مربوط به دسترسيها  احداث زمينهاي بازي

.مربوطه مجاز ميباشد

به: واحدهاي مسكوني–ث در طبقات فوقاني اراضي مختلط تجاري احداث واحدهاي مسكوني مشروط

:رعايت موارد ذيل مجاز ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  81 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

به-1ث .عايت گرددر مسكوني كاربري ضوابط مربوط

و با فضاي باز قطعه نيز ارتباط داراي دسترسي مي بايست واحدهاي مسكوني-2ث و مستقيم به گذرگاه بوده مجزا

.مستقيم داشته باشند

در: اداري–ج  مشروط بر اينكه كليه. مختلط مجاز ميباشدمحورهاياحداث تأسيسات اداري، دولتي

باستثناي حداقل تعداد طبقات در جبهه مجاور گذرگاه اصلي اداري كاربريبه ضوابط ساختمان مربوط

.مورد رعايت قرار گيرد

 از نظر تعريف انواعي از خدمات تجاري كه بمنظور ارائه خدمات به بيش: تجاري– خدمات دفتري–ح

- دفتري خدمات،)هبه عنوان مثال عكاسي، خياطي، آرايشگاه زنان( نياز داشته باشند واحد تجارياز يك

. ناميده ميشوندتجاري

و بيمه، مشاوره-احداث خدمات دفتري  تجاري مانند مراكز خدمات شخصي، مشاوره مالي، بانكي

و مهندسي، ساختماني، تعميرات در طبقات فوقاني كاربريهاي مختلط حقوقي، ملكي، تبليغاتي، فني

. بالمانع ميباشدمستقل متر مربع براي هر واحد50تجاري با حداقل مساحت 

) هتل، مهمانسرا، مهمانپذير، هتل آپارتمان( گردشگري– احداث كليه عملكردهاي كاربري تفريحي-خ

و تراكم ساختماني كاربري مختلط تجاري مجاز ميباشد .در صورت رعايت ضوابط كاربري مربوطه

در– كليه استفاده هاي مجاز تفريحي-1تبصره و كاربري مختلط شهري ميبايست تجاركاربري گردشگري ي

و همچنين وزارت ارشاد اسالمي را رعايت نمايند و گردشگري .ضوابط سازمان ميراث فرهنگي

در-2تبصره و نيم سرويس اتومبيل و سرويس . مختلط غيرمجاز ميباشدمحورهاي احداث تعميرگاه

: مسكوني- پذيرايي- كاربري مختلط فرهنگي-6-5-4

اي-1 -ن كاربري صرفا سطح طبقه همكف مجاز به استفاده تجاري، طبقه اول مجاز به استفاده اداري در اراضي

و طبقات باالتر مجاز به استفاده مسكوني مي باشند-خدماتي . دفتري



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  82 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و حداقل ابعاد قطعات تفكيكي بصورت 240 كاربريحداقل مساحت قطعات تفكيكي در اين-2  متر مربع

و عرض20طول . خواهد بود متر12 متر

و خيابان وليعصر نصرت آباد، جهت تطابق با وضعيت موجود: توضيح در خيابان امام خميني شهر الوند

 200قطعات حداقل مساحت قطعات تفكيكي در اين كاربري معادل پالك هاي مجاور اين گذرگاهها، 

.مترمربع ميباشد

ح450 حداقل مساحت قطعات تفكيكي جديد معادل-3 و داقل عرض پالك در تفكيك هاي مترمربع

. متر در نظر گرفته شود15جديد نمي بايست كمتر از 

و حداكثر تراكم ساختماني پايه در كل طبقات ساختمان70حداكثر زيربنا در طبقه همكف-4  درصد

. درصد ميباشد140

. درصد كل سطح قطعه تفكيكي است30) ساخته نشده(حداقل سطح فضاي باز-5

م-6 و حداقل مساحت واحد مسكوني50 خدماتي-ساحت واحدهاي آپارتماني اداري حداقل  مترمربع

. مترمربع مي باشد84معادل

. طول هيچيك از قطعات حاصل از تفكيك نميبايست از سه برابر عرض آن بيشتر باشد-7

پي)پخ( رعايت ميزان مثلث ديد-8 شنهادي براساس جداول پيوست در مبحث دسترسيها براساس عرض

. گذرگاههاي متقاطع الزامي ميباشد

 متر30 مسكوني، يك پالك حداكثر به عمق– پذيرايي– فرهنگي مختلط كاربريبا عمق قطعات-9

.تعيين ميگردد

در-10  پذيرايي در طرح هاي تفكيكي جديد ميبايست حتي– مختلط فرهنگي كاربري دسترسي قطعات

و سواره تنظيم گردداالمكان از دو جبهه به شبكه گذرگا .ههاي پياده

 كليه واحدهاي تجاري در طبقه همكف ميبايست داراي دسترسي مستقيم به گذرگاههاي مجاور-11

.خواهد گرديدو مركز خريد در غير اين صورت كاربري شامل ضوابط پاساژ. باشند



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  83 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

ب32 به ازاي هر واحد تجاري با مساحت-12 هر مترمربع تامين يك واحد پاركينگ،  مترمربع50ه ازاي

و به ازاي هر واحد مسكوني تامين يك واحد پاركينگدو خدماتي تامين-واحد اداري  واحد پاركينگ

.الزامي مي باشد

در-1-6-5-4 با ساير استفاده هاي مجاز – پذيرايي– كاربري مختلط فرهنگي اراضي

:مسكوني

و تريا، سالنهاي غذاخوري، هتل، متل مهمانخانه، واحدهاي فروش مواد غذايي آماده، قهوه خانه، رستور ان

و تئاتر، بازارچه عرضه  و نمايشگاههاي هنري، مجتمعهاي تفريحات سالم، كلوپهاي ويدئو، سينما گالري

آثار هنري، مراكز سازمانهاي فرهنگي، اجتماعي، كتابخانه، فرهنگسرا، موزه، باشگاهها، مراكز آموزش 

و  گياه، اشيا عتيقه، كتاب، نشريات، صنايع دستي، تابلو نقاشي هنرهاي هنري، واحدهاي فروش گل

و غيره هاي هنري، صنايع دستي، طال، جواهر، عتيقه تجسمي، اشياء يادگاري، فرآورده .جات

 احداث واحدهاي پذيرايي، فرهنگي، تفريحي در كليه طبقات كاربري در اراضي اين-1تبصره

.غيرمسكوني مجاز ميباشد

به احداث-2تبصره ، تفريحي، تفرجگاهي، فرهنگي، اجتماعي در گردشگري پذيرايي، عملكردهاي مربوط

: به شرح ذيل با ضوابط تجاري در طبقه همكف مجاز ميباشدكاربرياين

به-الف  شامل قهوه خانه، ساندويچ فروشي، طباخي، گردشگري– پذيرايي عملكرد كليه كاربريهاي مربوط

و بست و تريا، كافه قنادي، فروش خشكبار، سالنهاي غذاخوري، مهمانخانه ها، كبابي، آبميوه ني، رستوران

 پانسيونها، هتلها، متلها

و كنسرت،– كليه كاربريهاي مربوط به تفريحي-ب  گردشگري شامل سالنهاي بازي، سالنهاي موسيقي

و تئاتر ، سالنهاي سخنراني، نمايشگاههاي هنري، مجتمعهاي تفريحات سالم، كلوپهاي ويدئو، سينما



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  84 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و سونا، مراكز سازمانهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، بازارچه عرضه آثار هنري، سرويسهاي بهداشتي

و سبز عمومي  فضاهاي باز

به-پ  شامل كتابخانه، فرهنگسرا، موزه، مراكز هنري-حوزه فرهنگيعملكرد كليه كاربريهاي مربوط

و سخنراني، پرورش فكري، مراكز نمايش فيلم، گالريه و نمايشگاههاي هنري، سالنهاي اجتماعات ا

و همچنين واحدهاي تجاري مربوط به فروش تابلو باشگاهها، مجموعه هاي مذهبي، مراكز آموزش هنري

و  و صنايع دستي، وسايل موسيقي، عكس و لوح فشرده، مجسمه و فرآورده هاي هنري، نوار كاست نقاشي

و گياه، و فيلم، فروش گل و ساير فرآورده هاي هنريپوستر . اشيا عتيقه، كتاب، نشريات

– پذيرايي– صدور پروانه كسب براي كليه فعاليتهاي غيرمرتبط با فعاليتهاي فرهنگي-3تبصره

و مخل آسايش مراجعان باشند در اين و همچنين كاربريهايي كه به نحوي واجد آلودگي تفرجگاهي

.كاربري غيرمجاز ميباشد

و مركز خريد ضواب-7-5-4 و احداث پاساژ :ط طراحي

به مجموعه هاي تجاري كه عالوه بر احداث واحدهاي تجاري در بر گذرگاهها، در عمق پالك نيز با توجه

به ضوابط طرح مجاز به احداث واحدهاي تجاري با گذرگاه سرپوشيده ميباشد پاساژ يا مركز خريد اطالق 

.ميگردد

س-1 و و مراكز)4-5-1بند( اختمان در كاربري تجاري كليه ضوابط عمومي تفكيك  در طراحي پاساژها

.خريد الزم االجرا مي باشد

– پذيرايي– اداري مسكوني، مختلط فرهنگي–مختلط تجاري( احداث پاساژ صرفاً در كاربريهاي-2

و تجاري محله مشروط بر اينكه عرض گذرگاه اصلي مجاور آن كمتر از  متر24 مسكوني، تجاري ناحيه

.نباشد مجاز است

در-1توضيح و تصويب آن و مراكز خريد در ساير كاربريها منوط به تهيه گزارش توجيهي  احداث پاساژ

.كميسيون ماده پنج مي باشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  85 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و بيشتر45با عرض( احداث پاساژ در بر گذرگاههاي شرياني-2توضيح صرفا در صورت وجود باند) متر

.كندرو مجاز مي باشد

وح-3 داقل مساحت پالك در بافت ساخته شده جهت احداث پاساژ در كاربري تجاري مقياس شهري

و مختلط فرهنگي– اداري–كار بريهاي مختلط تجاري  و 1000 مسكوني-يي پذيرا- مسكوني  مترمربع

و در سطح تجاري مركز محله حداقل 700ح مراكز تجاري ناحيه حداقل در سط  مترمربع 500 مترمربع

.اشدميب

از-1توضيح و مراكز خريد مي بايست با 3000 اراضي با مساحت بيشتر  مترمربع جهت احداث پاساژ

.تهيه گزارش توجيهي در كميسيون ماده پنج مورد تصميم گيري قرار گيرند

و مختلط تجاري مطابق سطح:2توضيح سطح اشغال جهت احداث پاساژ در اراضي با كاربري تجاري

 سطح مترمربع در هر شرايط3000و در اراضي با مساحت بيشتر از رد نظر مي باشدمواشغال كاربري 

و تراكم ساختماني60 نمي بايست از اشغال بدليل كاهش سطح( درصد مساحت كل زمين بيشتر باشد

.تا سطح يك طبقه قابل افزايش مي باشد) اشغال

و مركز خريد-4 ساس سطح اشغال مجاز كاربري پالك برا حداقل فضاي باز در طبقه همكف در پاساژ

و  اصلي گذرگاه ميبايست در جبهه مجاور اين قطعات احداث فضاي باز در مربوطه الزم الرعايه بوده

و تشويق ميگردد گرددجانمايي .و استقرار مبلمان شهري در فضاي فوق توصيه

و پاساژها در هر شرايط ميباي-5 و مجموعه هاي تجاري از35ست حداقل در كليه مجتمع ها  درصد

و مشاعات  صورت حياط مركزيبهسطح اشغال ساختمان در طبقات به فضاهاي دسترسي

(void)اختصاص يابد.

5/4حداقل( زمينعرض درصد25 درون طبقات تجاري (void) حداقل عرض حياط مركزي: توضيح

.ميباشد) متر



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  86 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

در6و7و8 متر به ترتيب با عمقهاي4 حداقل دهانه مغازه ها جهت هماهنگي با ضوابط تجاري-6  متر

.و محله اي ميبايست مورد رعايت قرار گيرداي ناحيه– شهري مقياسمراكز تجاري

6 ارتفاع مغازه ها از كف تمام شده تا زير سقف در طبقه همكف جهت هماهنگي با ضوابط تجاري شهر-7

و مراك. متر ميباشد ها) بدون لحاظ نيم طبقه(ز خريد در طبقات باالي همكف در پاساژها ارتفاع مغازه

در صورت احداث نيم طبقه در داخل واحدهاي تجاري، رعايت. متر كاهش يابد4ميتواند تا حداقل 

و ساختمان در كاربري تجاري17مندرج در تبصره( ضوابط مربوطه  الزم االجرا) ضوابط عمومي تفكيك

.مي باشد

. سانتيمتر باالتر از سطح پياده رو باشد30ژ حداقل مي بايست ارتفاع كف طبقه همكف پاسا-8

 تفكيك مغازه ها به دو يا چند واحد كوچكتر امكان پذير نميباشد اما تجميع دو يا چند مغازه به واحد-9

.بزرگتر بالمانع خواهد بود

م-10 و اندازه تابلوها براي هر پاساژ قبالً ميبايست در طرح معماري . اقدام قرار گيرددور محل استقرار

و-11 از تقسيم حداكثر تراكم ساختماني تعداد طبقات مجاز با توجه به عرض گذرگاه اصلي مجاور پالك

. قابل محاسبه ميباشدبر سطح اشغال مجاز طبقات

و ساختمان22و4تبصره( مقررات عقب نشيني ويژه ساختمان هاي تجاري-12  ضوابط عمومي تفكيك

و مراكز خريد مي بايست مورد رعايت قرار گيرددر كاربري تجا .ري در طراحي پاساژها

و مراكز خريد در سطح اشغال مجاز ساختمان صرفا جهت تامين-13  احداث زيرزمين در كليه پاساژها

و) متر40/2با ارتفاع حداكثر( پاركينگ و جهت عملكردهاي انباري، موتورخانه، فضاهاي تعميرات

و نقشه هاي مربوطه مي بايست به تاييد مراجع ذيربط) متر3 با ارتفاع(نگهداري ساختمان مجاز است

.برسد

. مجاز مي باشدو يا طبقات باالي همكفدر زير زمين پاساژ) متر40/2با ارتفاع( احداث پاركينگ-14



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  87 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 طبقاتو متر6طبقه همكف متر40/2ارتفاع پاركينگ متر،3) زيرزمين( ارتفاع طبقه زير همكف-15

و باالتر حداقل .متر مي باشد4اول

و در طبقات باالتر4 عرض راهروها حداقل-16 و عرض3 حداقل عرض راهروهاي يكطرفه متر  متر،

و راهروهاي و طرفه اصلي و خروجيراهروهاي  متر، عرض5 در طبقه همكف مي بايست حداقل ورودي

.گرفته شوددر نظر متر5 حداقل ساير راهروهاي طبقه همكف

ها-17 آن5 حداقل عرض ورودي پاساژ و ارتفاع . متر باشد4 متر

و دسترسي پاساژ-18 و يك خروجي اضطراري بوده و يك خروجي اصلي هر پاساژ داراي يك ورودي

و  .پياده از طريق دو درب خروجي برقرار گرددميبايست حداقل از دو طريق به شبكه گذرگاههاي سواره

از در صورتي-19 و مساحت آن بيش  مترمربع باشد 700 كه ارتفاع پاساژ بيش از دو طبقه روي زمين

و در صورتي كه عرض زمين بر  متر باشد تعبيه25 اصلي بيش از گذرگاهاحداث پله اضطراري الزامي

. متر الزامي ميباشد5حداقل دو ورودي با عرض حداقل

پ17 ارتفاع پله ها حداكثر-20 و كف حداقل عرض. سانتيمتر باشد33له ها مي بايست حداقل سانتيمتر

و فاصله بين دو پله حداقل2پله ها نميبايست كمتر از  و دست 130 متر بوده  سانتيمتر براي نورگيري

و حداكثر تعداد پله هاي ممتد. در نظر گرفته شود) جان پناه(انداز عرض يا شعاع پاگرد معادل عرض پله

ها عدد12بين دو پاگرد  . متر الزامي مي باشد3و حداقل عرض ورودي پله

، آتش سوزي)2800رعايت آئين نامه( در احداث پاساژ مسائل ايمني، مقاومت در برابر خطرات زلزله-21

و مرور معلولين ميبايست در نظر گرفته شود .و ضوابط عبور

م-22 كمتر بطوريكه( بودهركزي سطح نورگير مركزي ميبايست حداقل معادل پنجاه درصد سطح حياط

و به گونه اي طراحي گردد) درصد كل زمين نباشد12از   پاساژ از حداكثر نور طبيعي بهره مندكهباشد

.گردد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  88 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و بيشتر پيش بيني آسانسور-23 و پله برقي جهت ارتباطات) نفربر-كاالبر( در پاساژهاي سه طبقه

.عمودي ساختمان الزامي مي باشد

و كاال الزامي مي باشد ايجاد بارا-24 و نقل مواد و امكان دسترسي مجزا جهت وسايل حمل .نداز

 احداث جان پناه جهت راهرو پياده در طبقات چنانچه به حياط مركزي ارتباط داشته باشد با حداقل-25

و يا استفاده از مصالح مقاوم الزامي است9/0 . متر ارتفاع

و مراكز خريد به ازاي-26  مترمربع زيربناي خالص تجاري احداث يك زوج سرويس 250 هر در پاساژ ها

و زنانه بصورت مجزا( بهداشتي .الزامي مي باشد) مردانه

از-27  متر مربع زيربنا داشته باشند احداث محل جمع آوري زباله به 700در پاساژهايي كه بيش

ههاي ورودي جهت تخليه مترمربع مشروط به دارا بودن دسترسي به يكي از گذرگا6مساحت حداقل

و احداث محل جمع آوري زباله در طبقات ممنوع ميباشد .زباله الزامي

و طرح كليه ساختمانها جهت-28 و وسائل اطفاء حريق در پاساژ الزامي است  تعبيه شير آتش نشاني

.كنترل ايمن سازي در مقابل آتش سوزي مي بايست به تائيد سازمان آتش نشاني برسد

و استانداردهاي الزم سازمان مربوطه الزامي تعبيه-29 و مقررات  سيستم برق اضطراري با رعايت ضوابط

.است

و فضاهاي-30 و سيستم تهويه براي كل مجموعه به ويژه راهروها و سرمايشي  تعبيه تاسيسات حرارتي

و مقررات ملي ساختمان الزامي مي باشد .عمومي مطابق ضوابط

پي-31 و حركتي در طراحي پاساژها و مرور معلولين جسمي و تسهيالت عبور ش بيني فضاهاي ويژه

.الزامي مي باشد

و كاربري مشابه-32 و( احداث هتل يا مسافرخانه ، مطبهاي پزشكان در طبقه باالي پاساژ ...)خوابگاه

.ممنوع ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  89 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و حريم آنها-33 و احداث طبقات( رعايت ضوابط ميراث فرهنگي در) با ارتفاع مناسبمجاورتها، اشراف و

و تجديد بنا در پاساژهاي قديمي ميبايست رعايت گردد و سازه پاساژ. صورت نوسازي نقشه معماري

و مراجع ذيربط برسد .ميبايست به تأييد شهرداري

و غالب واحدهاي تجاري پاساژ غير قابل-34  واگذاري واحدهاي تجاري ناهماهنگ با عملكرد اصلي

و نيازمند . اخذ مجوز از شهرداري ميباشدتوصيه

و مركز خريد دسترسي-35 و نواحي شهري در طرحهاي پاساژ و مراكز مناطق  در كاربريهاي مختلط

و سواره تنظيم گردد .تفكيكي جديد ميبايست حتي االمكان از دو طريق به شبكه گذرگاههاي پياده

ا رعايت ضوابط پاركينگ براي-36  ارائه شده در اين بخش الزم ساس جدول كليه ساختمانهاي تجاري بر

.االجرا مي باشد

 متري از ورودي 100جهت تامين كليه پاركينگ هاي مورد نياز مالك ميتواند حداكثر در شعاع: توضيح

و( پاساژ نسبت به احداث پاركينگ هاي مورد نياز با دسترسي جهت مراجعين در فضاي باز يا سرپوشيده

.اقدام نمايد) يا طبقاتي

مساحت واحد تجاري%)50( براي هر واحد تجاري پيش بيني يك انباري با مساحت پنجاه درصد- 37

دسترسي به انبار واحدهاي تجاري منحصرا بايد در محدوده زمين مجموعه پيش بيني شود. بالمانع است

.و استفاده از سطح گذرگاه عمومي براي دسترسي به انباري تجاري مجاز نيست

: خدماتي–ربري گستره ويژه مختلط تجاريكا-8-5-4

 براساس مصوبه كميسيون مغايرتهاي طرح هادي شهر الوند مورخ اين گستره شامل محدوده مصوب

آن16/9/89 و فعاليت هاي مجاز در و تجاري–شامل فعاليتهاي فرهنگي بوده  گردشگري، خدماتي

.ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  90 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ساختمان در اين كاربر-1 و مقررات تفكيك و براساس نقشه مصوب ضوابط ي به صورت ويژه

.كميسيون فوق ميباشد

. محصور نمودن فضاي باز قطعات صرفاً با كاشت گياه امكان پذير ميباشدگسترهدر اين-2

و صنعتي موجود به هنگام بازسازي ميبايست برابر با ضوابط اين مصوبه-3 كاربريهاي كارگاهي

.نسبت به ساختمان اقدام نمايند

و مقررات نماسازي جهت تصويب در شهرداري الون-4 د موظف است نسبت به ارائه پيشنهاد ضوابط

.مراجع ذيصالح اقدام نمايد

دو« استان قزوين در اين اراضي مغايرت هاي كميسيون16/9/89طبق مصوبه مورخ احداث بنا به صورت

:اشد رعايت موارد زير ميببا درصد مطابق طرح مصوب70طبقه روي همكف در سطح اشغال 

و مجموعه مورد نظر،- كاربريهاي مستقر در محور ميبايست به گونه اي انتخاب شود كه بلوار فارابي

و سرزندگي خود را در طول شبانه روز حفظ نمايد .پويايي

.جبهه احداث ساختمان صرفاً مطابق نقشه مصوب مجاز است-

صر30محصور كردن فضاي باز- و فاً با كاشت گياه امكان پذير درصد با ديوار يا نرده ممنوع است

.ميباشد

را- و شهرداري حق تغيير آن و تفكيك زمين صرفاً مطابق نقشه مصوب امكان پذير است قطعه بندي

.ندارد

شهرداري موظف است در نزديكي محدوده مورد نظر نسبت به مكان يابي فضايي جهت ايجاد-

».پاركينگ عمومي اقدام نمايد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  91 ضوابط
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و مقرر-9-5-4 و مختلط ضوابط :ات مربوط به نحوه تأمين پاركينگ در كاربريهاي تجاري

و مختلط-17جدول شماره  نحوه تأمين پاركينگ در كاربريهاي تجاري

و ساير خصوصيات نوع كاربري  حداقل پاركينگ مورد نياز نوع عملكرد

 تجاري نواري

گ به ازاي هر واحد تجاري تامين يك واحد پاركينمنفرد در كاربري هاي تجاري-
.الزامي است

هر- در مترمربع28هر، در مقياس محلهنواري مترمربع كاربري تجاري24 به ازاي
. واحد پاركينگ الزامي استيك مترمربع در مقياس شهر تامين32ومقياس ناحيه

از-  مترمربع باشد تامين يك واحد24 در صورتيكه مساحت هر باب مغازه كمتر
.ركينگ الزامي استپا

 تجاري مركز محله
مي24به ازاي هر واحد تجاري با مساحت-  مترمربع تامين يك واحد پاركينگ الزامي

و در واحدهاي تجاري بزرگتر از هر24باشد آن24 مترمربع به ازاي و مازاد  مترمربع
.تامين يك واحد پاركينگ ديگر الزامي مي باشد

 تجاري مركز ناحيه
 مترمربع تامين يك واحد پاركينگ الزامي28 ازاي هر واحد تجاري با مساحتبه-

و در واحدهاي تجاري بزرگتر از هر28ميباشد بر28 مترمربع به ازاي  مترمربع مازاد
.آن تامين يك واحد پاركينگ ديگر الزامي مي باشد

 مسكوني- اداري-مختلط تجاري

 مسكوني- پذيرايي-فرهنگي
و مجتمع هاي كالن تجاريمراكز خر و پاساژها  يد

هر32به ازاي هر واحد تجاري با مساحت  مترمربع تامين يك واحد پاركينگ، به ازاي
و به ازاي هر واحد مسكونيدو خدماتي تامين- مترمربع واحد اداري50 واحد پاركينگ

.تامين يك واحد پاركينگ الزامي مي باشد
م سكوني تابع ضوابط پاركينگ در كاربري مسكوني نحوه تامين پاركينگ در طبقات

.ميباشد

 واحد پاركينگ بالمانع3 مترمربع باشد تامين 100تبصره در كليه كاربريهاي تجاري فوق چنانچه زيربناي مفيد يك واحد مستقل تجاري
.است

فروشگاههاي تجاري بزرگ، فروشگاههاي زنجيره اي،
و مو ارد مشابه، حداقل با هايپرماركت، مراكز بزرگ خريد

 مترمربع300مساحت 

هر- مترمربع زيربناي ناخالص تجاري يك واحد پاركينگ سرپوشيده يا روباز25 به ازاي
و هم كاركنان  هم براي مراجعين

و دام به ساخت نمايند تامين پاركينگاق... چنانچه مجتمع هاي ويژه با عملكردهاي زير براي صنوف مختلف از قبيل آموزشگاه، نمايشگاه ها، بانكها، موسسات
:به شرح ذيل الزم االجرا مي باشد

دفتركار شامل مجتمع خدمات دفتري، دفاتر مهندسي
 ودفاتر وكال

يك( واحد پاركينگ2 مترمربع زيربناي مفيد50به ازاي هر و يك واحد براي موظف
)واحد براي مراجعين

و دو و پيشخوان عمومي  لتيدفاتر خدمات پستي
يك( واحد پاركينگ2 مترمربع زيربناي مفيد50به ازاي هر و يك واحد براي موظف

)واحد براي مراجعين

و مؤسسات قرض-شعب بانكها، مؤسسات مالي  اعتباري
 الحسنه

و(مترمربع زيربناي مفيد شش واحد پاركينگ50به ازاي هر 3سه واحد براي موظف
)واحد براي مراجعين

و(ا آموزشگاهه و حرفه اي  ...)زبان، هنري، فني
يك( واحد پاركنيگ2 مترمربع زيربناي مفيد50به ازاي هر و يك واحد براي موظف

)واحد براي مراجعين

 آموزشگاه رانندگي
مترمربع به نحوي كه امكان60حداقل مساحت پاركينگ در فضاي باز يا سرپوشيده

. خودرو بدون مزاحم فراهم باشد3پارك 

و نمايشگاه اتومبيل  آژانس كرايه اتومبيل، تاكسي تلفني
 مترمربع در فضاي باز يا سرپوشيده به نحوي كه امكان 100حداقل مساحت پاركينگ

. خودرو بدون مزاحمت فراهم باشد6پارك

و تجاري
 مختلط

و آزمايشگاههاي تشخيص طبي  مجتمع پزشكان
 واحد براي2(يا روباز واحد پاركينگ سرپوشيده4 مترمربع زيربنا50به ازاي هر

و ) واحد براي مراجعين2پاركينگ موظف
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:ورزشي كاربري-6-4

: موارد استفاده از زمين-

سالنهاي ورزشي، مجتمعهاي ورزشي،، كوچكزمين بازياستفاده از اين اراضي به منظور احداث

و دوچرخه سواري،تاسكي، پيستهايو مجموعه هاي ورزشي آبياستخرهاي شناورزشگاهها، استاديومها، 

هااتومبيلراني، محل ورزشهاي باستاني ميو زورخانه و آب درماني، .اشدميبادين اسبدواني، مراكز سونا

:انواع اين كاربريها برحسب سلسله مراتب خدمات شهري عبارتند از

در- ن بازي كوچكشامل زمي: محلهمقياس اراضي ورزشي

در- و سالنهاي كوچك: ناحيهمقياس اراضي ورزشي و استخرهاشامل زمينهاي ورزشي  ورزشي

در- ا: شهرمقياس اراضي ورزشي و مجتمعهاي ورزشي، باشگاهها، ستاديومها، زورخانه شامل ورزشگاهها

و  ...ها

و احداث ساختمان در كاربري ورزشي-1-6-4 و مقررات تفكيك زمين : ضوابط

و در مقياس شهر مترمربع 1500در مقياس ناحيه مترمربع، 1000در مقياس محله تفكيك حداقل-

. ميباشد مترمربع 3000

و شهر تراكم ساختمان- در10ي در كليه اراضي روباز ورزشي در مقياس محله، ناحيه و  درصد

. درصد ميباشد50مجتمعهاي ورزشي سرپوشيده

و در مجتمعهاي ورزشي سرپ10در زمينهاي ورزشي روباز سطح اشغال مجاز- 50وشيده درصد

. ميباشددرصد از سطح زمين

 سرمايه گذاري جهت تاسيسات ورزشي در مقياس شهري در اراضي قصد در مواردي كه مجري طرح-

. مربوطه را دارد ميتواند مقررات ويژه اي كه مورد تائيد سازمان تربيت بدني باشد اعمال نمايد
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و ديگر مستحدث ات، مابقي سطح فضاي باز در اين كاربري بجز زمينهاي ورزشي، محوطه هاي پاركينگ

و درختكاري اختصاص يابد .ميبايست به فضاي سبز

و پايان كار الزامي است- و اخذ تأييديه سازمان آتش نشاني در احداث بنا . رعايت موارد ايمني

و ناحيه- هر) سرپوشيده(در مراكز ورزشي مقياس محله  مترمربع زيربنا تأمين يك واحد75به ازاي

.پاركينگ عمومي براي مراجعين الزامي است

هر- . نفر شاغل الزامي است3عالوه بر مورد فوق تأمين يك واحد پاركينگ عمومي به ازاي

هر- و استاديومها به ازاي و استخرهاي شناي روباز  مترمربع تأمين يك واحد 100در زمينهاي ورزشي

هرو عالوه بر اين به ازا. پاركينگ عمومي الزامي است  نفر گنجايش تأمين يك واحد پاركينگ30ي

.الزامي است) براي مراجعين(در محوطه

. درصد فضاي باز ميتواند به پاركينگ اختصاص يابد20در زمينهاي ورزشي حداكثر-

: ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري ورزشي-2-6-4

ي احداث واحدهاي فروش لوازم در كاربري ورزشي در صورت وجود فضاي مازاد بر نيازمنديهاي ورزش

و و مجالت ورزشي، خانه بهداشت و اغذيه، پاركينگ عمومي، فروش كتاب ورزشي، فروش آب ميوه

و غيرمستقل با تصويب مجري طرح مجاز ميباشد .كمكهاي اوليه به صورت پيوسته

از:توضيح و تجاري به شرط آنكه تجاوز نكند درصد كل مساحت زمين5استقرار عملكردهاي تفريحي

.بالمانع است
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و مقررات كاربري ورزشي-18جدول شماره  خالصه ضوابط
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 دسترسي به مراكز-
ورزشي مقياس محله از
طريق خيابانهاي محله 
.اي بايستي صورت گيرد

يه
اح
10501110509010 1500ن

در-  شعاع عملكرد مفيد
و در 500مقياس محله  متر
 متر مي 2000مقياس ناحيه

 باشد
 همجواري كاربري ورزشي-

و ناحيه با درمقياس محله
فضاهاي سبز تجاري هاي محله 

ا و ناحيه و محورهاي اي ي
پياده مناسب با مراكز درماني

و بيمارستان( و) درمانگاه
و تاسيسات فضاهاي صنعتي

 نامناسب است

 دسترسي به مراكز-
ورزشي مقياس ناحيه از
طريق خيابان محلي 

و شرياني درجه  2اصلي
فرعي بايستي تامين

.گردد

هر
ش
هو
طق
من

3000+10501110509010

در-  شعاع عملكرد مفيد
و شهر مقيا  3000س منطقه
 متر

 همجواري كاربريهاي ورزشي-
و شهر با مراكز آموزشي منطقه
و پايانه،  و فضاهاي مسكوني
و مراكز صنعتي فرودگاه
و همجواري با  نامناسب است
و فضاي سبز در مقياس  پاركها
و شهر در اولويت  منطقه

.ميباشد

 دسترسي به مراكز-
ورزشي در مقياس منطقه

ستي از طريقو شهر باي
2خيابان شرياني درجه 

و فرعي انجام اصلي
.گيرد

به-  دسترسي
خيابانهاي شرياني درجه
يك به شرط احداث باند 

.كندرو بالمانع است

در-  در مراكز ورزشي
و مقياس محله، ناحيه

به ازاي) سرپوشيده( منطقه
مر75هر  يك متر بع زيربنا

( واحد پاركينگ عمومي
) مراجعين

هر- 3 عالوه بر اين ازاء
نفر شاغل يك واحد

 پاركينگ عمومي
و-  زمينهاي ورزشي

و استخرهاي شناي روباز
 استاديوم ها

هر-1  100 به ازاي
 واحد1مترمربع زمين
 پاركينگ عمومي

هر-2  نفر30 به ازاي
گنجايش يك واحد
(هپاركينگ در محوط

)مراجعين
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و استخ و سالن هاي كوچك ورزشي و مجتمع هاي ورزشي استفاده از اين اراضي به منظور احداث زمين هاي بازي كوچك، زمين هاي ورزشي رها، ورزشگاهها
 وساير مراكز ورزشي مشابه، زورخانه ها، ورزشهاي باستاني، مجموعه هاي آبي ورزشي
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و معماري براي شهرهاي*  مترمربع براي هر نفر مي باشد1-5/1 نفر 250000 تا 50000 سرانه مصوب شورايعالي شهرسازي

اي- و اخذ تاييديه سازمان آتش نشاني ضروري است رعايت موارد  مني

و درختكاري اختصاص يابد- و ديگر مستحدثات بقيه اراضي خالي اين كاربري بايستي به فضاي سبز  به جز زمينهاي ورزشي، محوطه پاركينگ

و ساختمانهاي ورزشي در رده هاي- و مقررات سازمان تربيت بدني براي احداث فضاها و شهري( مختلف ورزشي رعايت ضوابط ) محله، ناحيه اي، منطقه اي

.الزامي است

و- از) مهمانپذير، استراحتگاهقهوه خانه، نشيمنگاه، چايخانه،،فروشگاه كوچك( تجاري استقرار عملكردهاي تفريحي  درصد5در اراضي ورزشي به شرط آنكه

كل مساحت زمين تجاوز نكند بالمانع است
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: كاربري درماني-7-4

: موارد استفاده از زمين-

و استفاده از اين اراضي به منظور احداث و پانسمان، كلينيكهاي تخصصي، داروخانه ها مركز تزريقات

مراكز اورژانس، درمانگاهها، مراكز بهداشت، آزمايشگاههاي پيوسته،- پيوستهيدراگ استورها

انپزشكي، مراكز ترك اعتياد، مراكز دامپزشكي، راديولوژيهاي پيوسته، بيمارستانها، زايشگاهها، مراكز رو

و بيماريهاي خاص، مراكز تنظيم خانواده، مراكز  مراكز دياليز، مراكز مبارزه با بيماريهاي واگيردار

و جانبازان، توانبخشي،  و مراكز مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست، سالمندان، معولين آسايشگاهها

خوپزشكي هسته اي و آموزش پزشكي، مراكز انتقال و ساير واحدهاي وابسته به مراكز بهداشت، درمان ن

.ميباشند

:اين كاربري براساس سلسله مراتب خدمات شهري به شرح زير توزيع ميگردد

و درمانگاهها: اراضي خدمات درماني در مقياس محله و تنظيم خانواده  مراكز بهداشت

 نيكهاشامل پلي كلي: اراضي خدمات درماني مقياس ناحيه

از: منطقهمقياس اراضي خدمات درماني و بيمارستانهاي كمتر و مراكز اورژانس64شامل مراكز انتقال خون  تخت

شامل بيمارستانهاي اصلي شهر، زايشگاهها، تيمارستان، مراكز: اراضي خدمات درماني مقياس شهري

و و سالمندان، معلولين و مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست و درمانگاههاي توانبخشي  جانبازان

و  ...دامپزشكي

و احداث ساختمان در كاربري درماني-1-7-4 و مقررات تفكيك زمين : ضوابط

و درماني در اراضي پيشنهادي طرح تفصيلي كه به تصويب ميرسد- و مراكز بهداشتي احداث اماكن

و آموزش پزشكي مجاز مي و درمان .باشدبا توجه به استانداردهاي وزارت بهداشت
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و آموزش پزشكي از نظر مالحظات شهرسازي رعايت مقررات- عالوه بر ضوابط وزارت بهداشت، درمان

.ذيل الزم االجرا ميباشد

و در مقياس ناحيه 500حداقل مساحت قطعه تفكيكي در كاربري درماني مقياس محله-  مترمربع

و حداقل تفكيك براي بيمارستان 1000 اين ميزان براي. ربع ميباشد مترم10000 مترمربع ميباشد

و براي كلينيكها 5000مراكز توانبخشي  . مترمربع ميباشد1000) در رده هاي مختلف( مترمربع

اين ميزان. درصد است50ميزان سطح اشغال كليه مراكز درماني در مقياس هاي مختلف شهري-

و مراكز توانبخشي در مقياس شهر  . درصد ميباشد40براي بيمارستانها

و در مقياس ناحيه2داكثر تعداد طبقات مراكز درماني در مقياس محلهح-  طبقه،3 طبقه

و شهر و كلينيك ها در مقياس منطقه . طبقه ميباشد4بيمارستانها

و حداكثر3حداقل ارتفاع مفيد هر طبقه در كاربري درماني- البته سالنهاي. متر ميباشد8/4 متر

و عملكردهاي مش و نمايش .ابه مشمول اين محدوديت نميباشداجتماعات

و پرتردد- و فضاهاي اداري در بناهاي درماني استفاده از نور طبيعي براي اتاقهاي بستري، معاينه

.اصلي الزمي است

و اخذ پايان كار الزامي است- و اخذ تأييديه سازمان آتش نشاني براي احداث بنا .رعايت موارد ايمني

ا- و ساير مسايل ايمني، ساختمان اصلي براي حفاظت از سروصداي ناشي و مرور وسايل نقليه ز عبور

 متر از حريم خيابانهاي شرياني درجه يك مجاور زمين فاصله10بيمارستانها ميبايست حداقل

.داشته باشند

و آموزش پزشكي در تهيه نقشه هاي- و استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان و مقررات رعايت ضوابط

و تأسيس و ميزان مقياس مورد نياز مراكز مختلف درماني الزامي استمعماري .اتي بناها

تا- و2احداث زيرزمين مشروط بر رعايت ضوابط فني در زير طبقه همكف حداكثر  طبقه مجاز بوده

:استقرار عملكردهاي ذيل در آن مجاز ميباشد
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ب و تجهيزات مربوطه و تأسيسات و بايگاني،كارگاه تعميرات بنا و|ا امكان تهويهانبارها و تعميرات موتورخانه

و تهويه مستقيم و فضاهاي متعلقه با امكان نور محل تجهيزات برق تأسيسات مربوطه،پاركينگ،آشپزخانه

و محل استراحت  و مردانه، ناهارخوري و مخابرات، سرويسهاي بهداشتي، دوش، رختكن به تفكيك زنانه

و يا كاركنان با امكان تهويه مستقيم، رختشويخا و ساير وسايل، محل اقامت نگهبان نه استريل براي ملحفه

و تهويه مناسب(سرايدار  .)مشروط به نورگيري

و تعداد كافي در نظر گرفته- عالوه بر پيش بيني پله، در كليه بناهاي درماني بايد آسانسور با ظرفيت

.شود

.گردندكليه بدنه هاي قابل رؤيت بنا بايد نماسازي-

و مراكز توانبخشي براي هر در مراكز- و كلينيكها  مترمربع زيربنا تأمين چهار واحد 100درماني

. پاركينگ ضروري است

در- در بيمارستان ها در اتاقهاي يك تخته به ازاي يك تخت يك واحد پاركينگ، در اتاقهاي دو تخته

هر5/1ازاي هر دو تخت  و در اتاقهاي عمومي در ازاي  واحد5/0تخت8تا5 واحد پاركينگ

.پاركينگ ضروري است

.سطح پاركينگ خودروهاي متفرقه ميبايست در خارج از محوطه مراكز درماني تأمين گردد-

يا در محدوده سطح) درصد فضاي باز20حداكثر(پاركينگ واحدهاي درماني ميتواند در محوطه-

و زيربناي آن جز تراكم محسوب نميشود ولي در صو رتي كه سرپوشيده باشد اشغال پيش بيني شود

.جز سطح اشغال محسوب ميشود

: ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري درماني-2-7-4

و- احداث داروخانه پيوسته، راديولوژي پيوسته، آزمايشگاه تشخيص طبي به صورت پيوسته، پرستاري

و آبميوه، تزريقات، آموزشگ و خوابگاههاي مربوطه، گل فروشي، فروش كمپوت اههاي بهورزي بهياري
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و در صورت و درماني و بهياري، مراكز رفاه خانواده، اغذيه فروشي به صورت وابسته به مراكز بهداشتي

.وجود اراضي مازاد بر نيازمنديهاي فضايي با تصويب مجري طرح مجاز ميباشد

و واحده- و دراگ استورها و راديولوژيها و آزمايشگاهها اي اورژانس واحدهاي مربوط به داروخانه ها

و احداث آن در كاربري درمانيمستقل جزو  و در شمار واحدهاي تجاري محسوب با نبوده  كاربري اراضي

 به طور مستقل مجاز نميباشددرماني
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و مقررات كاربري درماني-19جدول شماره  خالصه ضوابط
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شعاع عمكرد مفيد براي مراكز-
و 500درماني محله  مراكز متر
و مراكز 800درماني ناحيه   متر

و منطقه اي درماني مقياس شهري
. متر مي باشد1500

و-  همجواري مراكز درماني محله
و پارك و ناحيه ناحيه با مركز محله
و ناحيه داراي  هاي مقياس محله

.سازگاري مي باشد
 همجواري مراكز درماني مقياس-

و شهري با كاربريهاي منطقه اي
و فضاهاي مركز  و شهري منطقه اي

سبز منطقه اي داراي اولويت مي 
.باشد

 نزديكي به ايستگاه آتش نشاني-
.ضروري است

و-  در محلهاي توليد سروصدا نباشد
1از صنايع مزاحم حداقل بايستي

.كيلومتر فاصله داشته باشد
 حداكثر فاصله تا محالت مسكوني-
 كيلومتر2
.نباشد در حريم خيابانهاي اصلي-
و-  مراكز درماني در مقياس محله

ناحيه بايستي در مراكز ورزشي فاصله
 كافي داشته باشد

به-  دسترسي سواره پياده
تمام كاربريهاي درماني

.ضروري است
 دسترسي به مراكز-

درماني در مقياس محله
بايستي از طريق خيابانهاي 

وودسترسي  محلي فرعي
در مقياس ناحيه از طريق

وخ يابانهاي محلي اصلي
در2شرياني درجه  و  فرعي

و شهر از منطقهمقياس
بانها شرياني طريق خيا

و فرعي2درجه   انجام اصلي
.گيرد

و كلينيك-  در مراكز درماني
و مراكز توانبخشي براي هر ها

 واحد4 مترمربع زيربنا 100
.پاركينگ ضروري است

ر بيمارستانها در اتاقهايد-
 ازاي يك تختبهيك تخته

و اتاقهايگيك واحد پاركين
5/1 تخت2 ازايبه دو تخته

و در اتاقهاي واحد  پاركينگ
8تا5عمومي در ازاي هر

 پاركينگ واحد5/0تخت
.ضروري است
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و شهري- و تنظيم خانواده، درمانگاهها، پلي كلينيك، مراكز انتقال خون، بيمارستانهاي منطقه اي و استفاده از اين اراضي به منظور احداث مراكز بهداشت
و و درمانگههاي توانبخشي و جانبازان و سالمندان، معلولين و مركز نگهداري كودكان بي سرپرست مراكز اورژانس، زايشگاهها، تيمارستانها، مراكز توانبخشي

و آموزش پزشكي  ساير واحدهاي وابسته به مراكز بهداشت، درمان
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و مع . مترمربع مي باشد1-5/1 نفر 250000 تا 50000ماري براي شهريهاي بين سرانه مصوب شورايعالي شهرسازي
و ميزان فضاي مورد نياز- و تاسيساتي بناها و آموزش پزشكي در تهيه نقشه هاي معماري و مقررات استانداردهاي وزارت بهداشت، درمان  رعايت ضوابط

.مراكز مختلف درماني الزامي است
و اخذ- . تاييديه سازمان آتش نشاني براي احداث بنا الزامي است رعايت موارد ايمني
و پر تردد اصلي الزامي است- و فضاهاي اداري . در بناهاي درماني استفاده از نور طبيعي براي اتاقهاي بستري، معاينه
از- و يا فضاي باز محصور، حداقل عرض آن فضا نبايد با6 در صورت وجود حياط داخلي، پاسيو شد، در غير اينصورت سطح فضا جزء زيربنا متر كمتر

..محسوب مي شود
يا در محدوده سطح اشغال پيش بيني شود، زيربناي آن جزء تراكم محسوب) درصد فضاي باز20حداكثر( پاركينگ كاربريهاي درماني ميتواند در محوطه-

و لي در صورتيكه سرپوشيده باشد جزء سطح اشغال محسوب ميشود .نميشود
و يا تجاري همجوار مي باشد50اكثر سطح اشغال ساختمان پزشكانحد- و تراكم ساختماني تابع ضوابط مسكوني ) درصد200حداكثر( درصد
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:هنري–كاربري فرهنگي-8-4

: موارد استفاده از زمين-

و سالنهاي اجتماعات كوچك، كانونهاي پر ورش فكري استفاده از اين اراضي به منظور احداث كتابخانه ها

و نوجوانان، سينما، محل برگزاري نمايشگاههاي هنري، كانونهاي فرهنگي، كتابخانه هاي مركزي  كودكان

و تئاتر،  و سخنراني ها، سينما و مجتمعهاي فرهنگي، سالن اجتماعات و تخصصي، نگارخانه، فرهنگسرا

و سيما، موزه و مجله، مراكز صدا و دفاتر روزنامه و سالن كنسرت، مؤسسات ، نمايشگاهها، اردوگاه فرهنگي

و(كارگاههاي هنري و ليتوگرافي، كانونهاي فيلم، انيميشنهاي ...)نقاشي، موسيقي ، مراكز حروفچيني

و نشر، آتليه هاي عكاسي، استوديوهاي دوبله صدا، بازارچه كتاب، مراكز و فرهنگي، مراكز فني چاپ اداري

س و بصري، مراكز اشاعه هنرهاي ملي، وسمعي .ميباشد... نديكاهها

از هنري براساس سلسله مراتب خدمات شهري–كاربري فرهنگي هاي قابل استقرار در عملكرد : عبارتند

و نوجوانان، سالنهاي اجتماعات كوچك،،هاكتابخانه: در مقياس ناحيه مراكز پرورش فكري كودكان

 سينماها 

و تخصصي، نگارخانه،: در مقياس شهر سالنهاي فرهنگي، مجتمعهاي فرهنگسرا، كتابخانه مركزي

و سخنراني، و مجله، مراكز صدا اجتماعات و دفاتر مركزي روزنامه  سينما، تئاتر، سالن كنسرت، مؤسسات

و سيما

: هنري- ضوابطو مقررات تفكيك زمينو احداث ساختمان در كاربري فرهنگي-1-8-4

و در مقياس 1000ي در مقياس ناحيه هنر– حداقل تفكيك براي اراضي با كاربري فرهنگي-  مترمربع

. مترمربع ميباشد3000شهر
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درصد)40(و در مقياس شهر چهل درصد)50(اه حداكثر سطح اشغال مجاز در مقياس ناحيه پنج-

. زمين ميباشدسطح كل 

و در مقياس شهر 100 حداكثر تراكم ساختماني كاربري فرهنگي در مقياس ناحيه- صددر200 درصد

.ميباشد

هر- و شهر مترمربع زيربنا50به ازاي عالوه. احداث يك واحد پاركينگ الزامي ميباشددر مقياس ناحيه

و مجموعه كنفراس  و نگارخانه، فرهنگسرا، سالن اجتماعات و سالنهاي كنسرت بر اين در سينماها، تئاتر

و ا5به ازاي هر ... ها .ست صندلي تامين يك واحد پاركينگ الزامي

و تئاتر ميتواند در محوطه يا در زيربنا پيش بيني شود-  پاركينگهاي واحدهاي فرهنگي به استثنا سينما

و به شكل روباز. در هر حال پاركينگ جز تراكم محسوب نميشود در صورتي كه پاركينگها در محوطه

ب20طراحي شوند حداكثر سطح اشغال آنها نميتواند بيش از  .اشد درصد سطح كل زمين

در صورتي كه پاركينگ در محوطه به صورت مسقف تأمين شود مساحت آن جزء سطح اشغال: توضيح

. محسوب شده ولي جزء تراكم محسوب نميشود

و طرح- و استفاده از تراكم ساختماني در اراضي فرهنگي با توجه به ضوابط مراجع مسئول  ساخت وساز

و ارشادرمصوب با رعايت ضوابط وزا و رعايت ضوابط طرح تفصيلي در مورد اين كاربري اسالميت فرهنگ

. مجاز ميباشد

و متر4 عقب نشيني در ورودي اصلي، به ميزان- بر متر در مقياس شهر5در كاربريهاي مقياس ناحيه از

. گذرگاه اصلي براي توقف مراجعين الزامي است

و تجهيزات مرتبط با كاربري فرهنگي حداكثر- با16 تا مساحت احداث تأسيسات  مترمربع در داخل اراضي

.كاربري فرهنگي پس از استعالم از دستگاههاي ذيربط بالمانع است

و حداكثر3حداقل ارتفاع مفيد هر طبقه- و عملكردهاي. متر است6/3 متر و نمايش سالنهاي اجتماعات

.مشابه مشمول اين محدوديت نميشوند
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و پيلوت- ح(احداث زيرزمين .جزء تراكم محسوب نميشود) متر40/2داكثر با ارتفاع

و- و تكثير، پاركينگ و نگهداري ساختمان، واحد چاپ استقرار عملكردهاي انبار، موتورخانه، كارگاه تعميرات

.سرويس بهداشتي در زيرزمين مجاز است

.در آمفي تئاتر نيم طبقه جزء تراكم محسوب نميشود-

و- بجز سالن نمايش، سالن( تهويه مستقيم براي فضاهاي اصلي در استقرار بناهاي فرهنگي تأمين نور

و .بايد رعايت گردد...) اجتماعات، اتاق سمينار

و پايان كار الزامي است- .اخذ تأييديه سازمان آتش نشاني جهت صدور پروانه احداث بنا

: هنري–ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري فرهنگي-2-8-4

 درصد مساحت زيربناي همكف ميتواند به فعاليت هاي5 حداكثر بر نيازدر صورت وجود اراضي مازاد

و اغذيه، فروشگاه اشيا(تجاري مرتبط با بخش فرهنگي  يادگاري، فروشءاحداث واحدهاي فروش آبميوه

و تابلو و نوار كاست، كلوپ ويدئو، لوازم التحرير، فروش آثار هنري و كتاب، فروش نوار ويدئو، صفحه  عكس

.داختصاص ياب پاركينگ به شرط تأمين ...)و

و- :مقررات عمومي سالنهاي نمايش فيلم ضوابط

.داشتن دستگاه منبع برق جداگانه كه در صورت قطع برق بتوان روشنايي موقت ايجاد كرد-

و يك دريچه به هواي آزاد-  مجهز بودن اتاق پروژكتور به دستگاه شير آب، آتش نشاني، هواكش

ات- و پشت داشتن دستگاه وماتيك براي تعويض دستگاههاي نمايش به منظور نمايش فيلم بالانقطاع

 سرهم

و خروجي به چراغهاي راهنما- و سردرهاي ورودي و خارجي  مجهز بودن راهروي داخلي

و جلو صندليها-  شماره گذاري پشت
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 نصب چراغهاي مخصوص براي مشخص كردن شماره هر رديف از صندليها-

داراي اين امكان باشد كه زمان خروج تماشاگران از سالن سينما در مواقع درهاي سينما ميبايست-

. دقيقه صورت پذيرد7ضروري، حداكثر تا 

و در مورد2عرض پله هاي عمومي بايد حداقل- و داراي پاگردهاي متناسب با عرض مزبور باشد  متر

و در مسير پلكان پلكانهايي كه بيش از چهار پله دارد بايد در طرف باز پلكان نرده محكم  نصب شود

.هيچگونه مانعي وجود نداشته باشد

و پاگردها در ساختمانهاي بلند بايد با مصالح ساختماني نسوز ساخته شود- .كليه پلكانها

با- اگر در ساختمان سينماها دهانه يا فضاي آزاد موجود باشد كه احتمال سقوط اشخاص باشد، بايد

ه و نرده  سانتيمتر است موجبات 120ايي كه حداقل ارتفاع آن نصب پوششهاي فلزي محكم

و رفع خطر به عمل آيد .جلوگيري از سقوط

به- سينماها موظف خواهند بود كه به تدريج ترتيبي اتخاذ نمايند تا صندليها در سالن نمايش پشت

ن. پشت قرار نگيرد مايش بلكه صندلي پشتي بايد بين دو صندلي جلو قرار گيرد تا براي ديدن پرده

.اشكالي به وجود نيايد

هر. فاصله اولين رديف صندلي تا پرده نمايش نبايد كمتر از دو سوم عرض پرده نمايش باشد- به

از( متر باشد7صورت اين فاصله نبايد كمتر از   متر12در سينماهاي ممتاز اين فاصله نبايد كمتر

).باشد

و اين نسبت حداقل به اندازه دو سوم طول پرده نمايش فيلم بايد به نسبت عرض سالن نمايش-  باشد

و صندليها بايد طوري تقسيم شود كه تمام صندليها در محدوده و اكران عرض سالن خواهد بود

و تعيين اين اندازه ها با كميسيون فني اداره  و رسيدگي انعكاس نور به وسيله اكران قرار گرفته باشد

و ارشاد اسالمي محل خواهد بود .فرهنگ

.تن جعبه كمكهاي اوليه ضروري استداش-
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هر(نصب آبخورهاي خودكار-  در محلهاي مناسب) صندلي يك عدد200براي

هر(مكان يابي زباله دان در دار- در) صندلي يك عدد200براي و به طوري كه قابل پاك كردن باشد

و گندزدايي شود .شرايط مناسب بهداشتي نگاهداري

 براساس نظر كميسيون مربوط آماده داشتن وسائل آتش نشاني-

و در بدنه ساختمان كليه سيمهاي برق سينما بايد حتماً داراي روپوش عايق- و يا در كانال دار بوده

و بطور كلي سيم برق در دسترس تماشاگران قرار نگيرد .كار گذاشته شده باشد

هر- آن100براي  به طور مجزا صندلي يك سرويس بهداشتي كامل تعبيه شود كه يك دوم مجموع

. مخصوص بانوان باشد

و يا موتور برق جداگانه كه در صورت قطع برق بتوان روشنايي- داشتن دستگاه اتوماتيك با باطري

و قدرت آمپر برق با ولتاژ  . آمپر باشد50 ولت مولد نبايد كمتر از 220موقت ايجاد نمايد الزامي
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و مقر-20جدول شماره  هنري-رات كاربري فرهنگي خالصه ضوابط
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 همجواري هاي مناسب
و شعاع عملكرد مفيد

 نحوه تامين پاركينگ نحوه دسترسي

يه
اح
ن

1000 502100 50

به-  توصيه ميشود دسترسي
كاربريهاي فرهنگي مقياس ناحيه
و  از خيابانهاي محلي اصلي

 فرعي تامين شود2شرياني درجه 

هر
ش
هو
طق
من

3000 405200 60

 شعاع عمكرد مفيد كاربريهاي فرهنگي-
و در مقياس 2000در سطح ناحيه  متر

.شهر كل شهر مي باشد
 همجواريهاي متناسب با كاربري-

و فرهنگي شامل همجواري با پاركها
، مراكز ناحيه،  فضاي سبز، كمپينگ
مراكز اموزشي در سطح ناحيه، مراكز 

 ورزشي، اماكن تاريخي
ري شامل مراكز محدوديتهاي همجوا-

محله، مراكز درماني، انبارهاي سوخت، 
كشتارگاه، آشيانه زباله، مراكز صنعتي، 

و استاديوم ها مي باشد .مراكز ورزشي

به-  توصيه ميشود دسترسي
 منطقه كاربريهاي فرهنگي مقياس

و شهر از طريق معابر شرياني
و اصلي شرياني2درجه  فرعي

درجه يك منوط به احداث باند

.كندرو انجام گيرد

هر1 50 واحد پاركينگ به ازاي
 مترمربع زيربنا

 عالوه بر اين در سينماها تئاتر-
و نگارخانه، سالنهاي كنسرت
و  فرهنگسرا، سالن اجتماعات

و به ازاي هر .... مجموعه كنفرانس ها
 صندلي تامين يك واحد پاركينگ5

.الزامي است

از
ده
فا
ست
ها
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ن

ي
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و نوجوانان، سينمااستفاده اراضي فوق در مقياس ناحيه براي احداث كتابخانه هاو سالنهاي اجتماعات كوچك، كانون هاي پرور  محل،ش فكري كودكان
و مجتمع هاي و تخصصي، نگارخانه، فرهنگسرا و در مقياس شهر براي احداث كتابخانه هاي مركزي برگزاري نمايشگاههاي هنري، كانونهاي فرهنگي

و سينما، موز و مجله، مراكز صدا و دفاتر مركزي روزنامه و تئاتر، سالن كنسرت، موسسات و سخنراني ها، سينما ه، نمايشگاهها، فرهنگي، سالن اجتماعات
و(اردوگاه فرهنگي وكارگاههاي هنري  و ....) نقاشي، موسيقي و فرهنگي، مراكز فني چاپ و ليتوگرافي كانونهاي فيلم، انجمن هاي اداري مراكز حروفچيني

و بصري، مراكز اشاعه هنرهاي ملي،  ونشر، آتليه هاي عكاسي، استوديوهاي دوبله صدا، بازارچه كتاب، مراكز سمعي .ميباشد... سنديكاهها
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و شهرسازي ايران براي شهرهاي بين* . مترمربع به ازاي هر نفر مي باشد3/0-5/0 متر بين 250000 تا 50000سرانه مصوب شورايعالي معماري
و تئاتر حداكثر- و تراكم ساختماني براي سينما . درصد مي باشد80سطح اشغال
و نهادهاي تابع الزامي است قبل از صدو- و ارشاد اسالمي .ر مجوزهاي قانوني احداث بنا در اراضي فرهنگي اخذ مجوز از وزارت فرهنگ
. تاييديه آتش نشاني براي احداث بنا الزم استو اخذ رعايت موارد ايمني-
.ب شده ولي جز تراكم محسوب نميشود تامين شود مساحت آن جزء سطح اشغال محسومسقف در صورتيكه پاركينگ در محوطه بصورت-
و تئاتر ميتواند- يادر پاركينگ هاي واحدهاي فرهنگي به استثناء سينما و در هر حال پاركينگ جزء تراكم محسوبدر محوطه زيربنا پيش بيني شود

و به شكل روباز. نميشود ن طراحي در صورتيكه پاركينگ ها در محوطه كل سطح زمين باشد20ميتواند بيش از ميشوند، حداكثر سطح اشغال آن  درصد
و كتاب، اشياء( درصد مساحت زيربناي طبقه همكف با تصويب مجري طرح ميتواند كاربري تجاري مرتبط با بخش فرهنگي5حداكثر فروش عكس

و و اغذيه، نواركاست، آثار هنري .به شرط تامين پاركينگ اختصاص يابد....) يادگاري، آبميوه
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و فضاهاي سبز عموميكاربري-9-4 :پارك

: موارد استفاده از زمين-

استفاده از اين اراضي به منظور احداث پاركهاي محله اي، ناحيه اي، پارك شهر، باغ كودك، پارك دانش

و پارك دانشجو، پاركهاي نواري مجاور گذرگاهها، پاركهاي جنگلي، فضاهاي باز شهري، نوارهاي سبز  آموز

و . ميباشد...پياده

و فضاهاي سبز عمومي براساس سلسله مراتب خدمات عملكردهاي قابل استقرار در اراضي با كاربري پارك

:شهري عبارتند از

 پارك محله، پارك كودك: مقياس محله شامل

اي: مقياس ناحيه شامل  پاركهاي ناحيه

 پارك اصلي شهر: مقياس شهري شامل

و مقررات تفكيك زمي-1-9-4 و احداث ساختمان در كاربري فضاي سبز ضوابط :ن

از- و سبز عمومي به طوري كه مساحت آن بيش از پنج درصد احداث هر نوع ساختمان در فضاي باز

و محله اي  و ده درصد از سطح كل پاركهاي ناحيه اي سطح كل زمين صرفاً در پاركهاي شهري

.باشد، ممنوع ميباشد

پ- و فضاهاي ساختمانهاي گلخانه، پست نگهباني، و تأسيسات آبياري ست برق، انبار، توالت عمومي

. مستثني ميباشدبند فوقمشابه از 

تا- مساحت%5احداث تأسيسات تفريحي در فضاي آزاد مانند استخر شنا، آبنما، پاركينگ، حداكثر

.پارك در محدوده پاركها بالمانع است

و فضاي سبز عمومي غيرمجا- .ز ميباشدتفكيك اراضي با كاربري پارك
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 500حداقل مساحت قطعات تفكيكي در پاركهاي مقياس محله اي در بافت ساخته شده معادل-

و در بافت ساخته نشده و در پاركهاي مقياس ناحيه اي در بافت ساخته 1500مترمربع  مترمربع

و فراتر 3000و در بافت ساخته نشده مترمربع2000شده و در پاركهاي مقياس شهري  مترمربع

و در بافت ساخته نشده 3000در بافت ساخته شده . ميباشد مترمربع 10000 مترمربع

 درصد سطح جهت كاربري ورزشي به صورت فضاي باز در پارك هايي با مساحت15رعايت حداكثر-

و 500 و ناحيه اي و بيشتر در مقياس محله اي و10 مترمربع  درصد در پارك هاي مقياس شهري

و جز زيربنا محسوب نميشود. باشدفراشهري الزامي مي .اين عملكردها روباز بوده

مياراضي- و گروه سبز شهري ببايست امكانات فراغتي براي اقشار مختلف خصوص هاي سني مختلف

و نيز معلولين را تأمين نمايند .نونهاالن، جوانان، سالخوردگان

.ها به پوشش گياهي، ضروري است درصد سطح پارك70تخصيص حداقل-

هاي شهر با استفاده از پوشش گياهي با ارتفاع مناسب از سطح زمين، ايجاد حصار براي كليه پارك-

و با مصالح بنائي ممنوع است و استفاده از جداره صلب .مجاز بوده

هاي شهري به فضاهاي تحت پوشش معابر با ايجاد شبكه درصد وسعت پارك15تخصيص حداكثر-

و تأميراهپياده .ن شبكه معابر دسترسي سواره كنترل شده، ضروري استهاي مناسب

و ايجاد پاركينگ- ها، متناسب با مقياس هاي عمومي در مجاورت پاركتأمين دسترسي سواره مناسب

و تواتر مراجعه، الزامي است در.عملكرد پارك، حجم مراجعات  تأمين حداقل يك واحد پاركينگ

سط200پاركهاي محله به ازاي هر و در پاركهاي ناحيه اي به ازاي حداقل مترمربع  150ح پارك

و فراشهري به ازاي هر و در پاركهاي شهري، منطقه اي  مترمربع سطح 100مترمربع سطح پارك

.پارك ضروري است

و تجهيز فضاهايي مناسب براي مديريت بحران، پدافند تأمين امنيت پارك- و تخصيص هاي شهري

و ايجاد پناهگاه .جمعي، ضروري استهاي غيرعامل،
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تخصيص. ها، عمدتاً مجموعه گياهي بومي پايدار، با رعايت تنوع گياهي استپوشش گياهي پارك-

و سايه هاي شهري حداقل نيمي از پوشش گياهي پارك هاي اندازيبه مجموعه درختكاري مرتفع

و  .برگ، ضروري است درصد به پوشش گياهي پهن30مناسب

و ايجاد شبكه پياده- شبكه معابر دسترسي سواره كنترل شده براي مواقع ضروري جهت خدمات راه

و تأمين امنيت در درون پاركاورژانس درمان . الزامي استهاي

از- و مبلمان شود1000فضاهاي سبز با مساحت بيشتر . مترمربع مي بايست توسط شهرداري طراحي

و فضاي سبز عمومي ساخته-  ميشوند به صورت مستقيم به دسترسي ساختمانهايي كه داخل پارك

معابر پيرامون پارك مجاز نميباشد، مگر به عنوان دسترسي فرعي به خيابانهاي محلي فرعي درجه

و دو  )خيابانهاي دسترسي(يك

و فضاهاي سبز با وسعت- و بيشتر الزامي است1500احداث سرويسهاي بهداشتي در پاركها . مترمربع

و اخذ تأييد- .يه سازمان آتش نشاني براي احداث بنا در پاركها الزامي استرعايت موارد ايمني

توصيه ميشود دسترسي به پاركهاي محله اي از طريق. دسترسي سواره به تمام پاركها الزامي است-

و شرياني  خيابانهاي محلي فرعي، دسترسي به پاركهاي ناحيه اي از طريق خيابانهاي محلي اصلي

و دسترسي به پار و فراشهري از طريق معابر شرياني درجه درجه دو فرعي كهاي منطقه اي، شهري

.صورت گيرد) منوط به ايجاد كندرو(و شرياني درجه يك دو

و فضاهاي سبز عمومي-2-9-4 : ديگر استفاده هاي مجاز در پاركها

و تريا،- و اغذيه، رستوران ي، موزه، چايخانه، كافه، كتابخانه، كتاب فروشاحداث واحدهاي فروش آبميوه

و سينماي كودكان، سرويس بهداشتي–نمايشگاه فرهنگي، كلوپ ويدئو، آتليه هنري  هنري، تئاتر

نمازخانه، قفس پرندگان، پاركينگ عمومي، فروشگاه صنايع دستي، پناهگاه، فروش لوازم ورزشي، عمومي،
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و گياه در تصويب مجري طرح،باو كانكس نيروي انتظامي) مربوط به پارك(، تجهيزات شهري فروش گل

و فضاهاي سبز عمومي  . مجاز خواهد بودپاركها

از: تبصره  درصد مساحت پاركهاي15مساحت عملكردهاي مجاز فوق در پاركها، در هر صورت نبايد

و ناحيه و فراشهري تجاوز نمايد10وايمحله اي . درصد مساحت پاركهاي شهري
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و فضاهاي سبز عمومي-21جدول شماره و مقررات كاربري پالك  خالصه ضوابط
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 همجواري هاي مناسب
 نحوه تامين پاركينگ نحوه دسترسيو شعاع عملكرد مفيد

بافت ساخته
1011090 500 شده

له
مح

بافت ساخته
 نشده

1500 1011090

 متر500 شعاع عملكرد مفيد-
 همجواري اين كاربري با كليه-

 كاربريها مناسب است
 حتي االمكان در مركز محله استقرار-

و مدارس. يابد نزديكي به كودكستان
 ابتدايي در اولويت بوده

 همجواري با واحد مسكوني سازگار-
 است

هاي اصلي دور از خيابان-
.باشد

رو- و سواره  دسترسي پياده
 به پارك محله الزامي است

به-  حتي االمكان دسترسي
پارك محلي از خيابانها
.محلي فرعي تامين شود

هر1-  واحد پاركينگ به ازاي
 مترمربع سطح پارك200

بافت ساخته
 شده

3000 1011090

يه
اح
ن

بافت ساخته
 نشده

5000 1011090

 متر1200 شعاع عملكرد مفيد-
و-  حتي االمكان در مركز ناحيه

و( همجوار با مراكز آموزشي راهنمايي
و مراكز فرهنگي نظير  دبيرستان

 استقرار يابد) كتابخانه

 حتي االمكان در نزديكي-
و1خيابانهاي شرياني درجه

و محلي اصلي استقرار فرعي
 يابد

و پياده- به دسترسي سواره
پارك مركز ناحيه الزامي

.است

هر1-  واحد پاركينگ به ازاي
 متر سطح پارك150

بافت ساخته
 شده

3000 1011090

هر
ش
هو
طق
من

بافت ساخته
 نشده

10000 511095

و-  شعاع عملكرد مفيد در سطح شهر
و حداكثر  متر2500منطقه

 تا حد امكان از مناطق پر ازدحام دور-
و باشد  يا با طراحي خاص آثار ترافيك

.تجمع از آن دور نگه داشته شود
 در فاصله مناسبي از جاده هاي اصلي-

و ترافيك جاده را مختل قرار داشته
 نكند

به-  حتي االمكان دسترسي
و پاركهاي مقياس منطقه

شهر از خيابان هاي شرياني 
و فرعي  درجه دو اصلي

.تامين شود
را- ههاي تامين دسترسي از

شرياني درجه يك منوط به 
احداث باند كندرو بالمانع 

.است

هر1  واحد پاركينگ به ازاي
 متر سطح پارك100

نحوه استفاده از
 اراضي

و پارك استفاده از اين اراضي جهت فضاهاي سبز عمومي به منظور احداث پارك هاي محله اي، ناحيه اي، پارك شهر ، باغ كودك، پارك دانش آموز
 ميباشد.... دانشجو

عمكردهاي مجاز
 در پاركها

و مشابه، فضاهاي تفريحي كودكان، فضاهاي- اجتماعي، كتابخانه، كتابفروشي، موزه، نمايشگاه فرهنگي-اماكن فرهنگي  هنري، رستوران، چايخانه
و سينماي كودكان، آتليه) بصورت روباز( ورزشي  هنري، كلوپ ويدئو، نمازخانه، قفس پرندگان، فروشگاه صنايع دستي، پناهگاه، فروش لوازم تئاتر

و تجهيزات و ساختمان تاسيسات و نگهباني، سرويس هاي بهداشتي و گياه، رستوران، ساختمان اداري گل  فنيورزشي، فروش
ضا
وف
ك
پار

بز
س
ي

 ساير ضوابط
و مقررات

و معماري ايرا� . مترمربع به ازاي هر نفر مي باشد8ن حداقل سرانه مصوب شورايعالي شهرسازي

و فضاهاي سبز عمومي غير مجاز است- و حصار به دور پاركها . احداث ديوار
و فضاهاي سبز الزامي است- . پيش بيني جا پارك در كنار خيابانهاي اصلي مجاور به پارك ها
و فضاهاي سبز با وسعت- و بيشتر الزامي است1500 احداث سرويس هاي بهداشتي در پارك ها . مترمربع
و اخذ تاييديه سازمان آتش نشاني براي احداث بنا در پارك ها الزم است-  رعايت موارد ايمني
و فضاي سبز عمومي ساخته ميشوند بصورت مستقيم به معابر پيرامون پارك مجاز نمي باشد، مگر بعنوان دسترسي فرعي بـه-  دسترسي ساختمان هايي كه داخل پارك

)خيابان هاي دسترسي(2و1خيابانهاي محلي فرعي درجه
. درصد سطح پارك ها به پوشش گياهي ضروري است70 تخصيص حداقل-
و تغيير كاربري فضاي سبز منوط به اخذ مجوز از كميسيون ماده پنج ميباشدتفكيك- و فضاي سبز عمومي غير مجاز است .اراضي با كاربري پارك
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:مذهبي كاربري-10-4

: موارد استفاده از زمين-

و، فاطميههاحسينيهاستفاده از اين اراضي به منظور احداث مساجد محله، ها، مهديه ها، مساجد بزرگ

و كليه اماكن مذهبي اقليتها  كليسا، كنيسه،(مساجد جامع شهر، مصلي، تكايا، سقاخانه ها، بقاع متبركه

.مشابه ميباشدو ساير فعاليتهاي ...)و، آتشكدهمعبد

:انواع كاربريهاي مذهبي در سلسله مراتب شهري عبارت است از

ها: اراضي مذهبي در مقياس محله شامل و فاطميه  مساجد محله، حسينيه ها

شامل مجتمعهاي مـذهبي، مـساجد اصـلي شـهر، خانقـاه، كنيـسه هـا،: اراضي مذهبي در مقياس شهري

و معابدامامزاده ها، مهديه ها، بقاع متبركه، مص  لي، آتشكده

و-1-10-4 و احداث ساختمانضوابط : در كاربري مذهبيمقررات تفكيك زمين

و شهر 500 مقياس محلهدر حداقل تفكيك مراكز مذهبي-  مترمربع 2000 مترمربع در مقياس منطقه

.ميباشد

در100در مراكز مذهبي در مقياس محله حداكثر درصد زيربنا در كل طبقات- و  مقياس منطقه درصد

كل درصد80و شهر . زمين ميباشدسطح

و در مقياس شهر50در مراكز مذهبي در مقياس محله حداكثر درصد زير بنا در طبقه همكف،-  درصد

كل درصد 40 . زمين خواهد بودسطح

60اس شهرو در مقي50در مقياس محله هر قطعه زمين پس از اتمام بنا،) ساخته نشده( حداقل سطح فضاي باز-

.زمين ميباشدسطح درصد

هر- و مترمربع زير بنا40 به ازاي هر25در مقياس محله و به ازاي  150 مترمربع زيربنا در مقياس شهر

يكمترمربع سطح زمين مصلي . واحد پاركينگ الزامي ميباشد احداث
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.ه اصلي الزامي ميباشدعقب نشيني ساختمان حداقل چهارمتر از بر گذرگا در اراضي كاربري مذهبي-

. شكل سطح مجاز احداث بنا محدوديتي ندارد-

4عرض(مذهبي ميتواند به كاربري تجاري خطي كاربري حداكثر معادل ده درصد از سطح اشغال مجاز-

و عمق . با دسترسي مستقيم واحدها به گذرگاههاي سواره اختصاص يابد متر6و ارتفاع) متر6متر

ري واحدهاي تجاري ميبايست متناسب با كاربري مذهبي يعني شامل واحدهاي فروش نوع كارب:1توضيح

و فروش گل و ويدئو، صندوق قرض الحسنه  فضاهاي تجاري فوق. اختصاص يابد...وكتاب، نوار كاست

و عمراني مسجد مورد استفاده ميباشد و براي مخارج اصلي و واگذاري نبوده .قابل فروش

و فضاي حاصل از آن خدشه وارد بخشهاي قابل:2توضيح  رؤيت عملكرد تجاري نبايد بر فرم بناي مذهبي

.كند

.تعداد پاركينگ موردنياز واحدهاي تجاري مي بايست تامين گردد:3توضيح

و چهل-  حداكثر معادل سطح اشغال بنا در همكف را ميتوان به عنوان زيرزمين، با حداكثر ارتفاع دويست

و پاركينگ اكم مجاز جهت احداث سرويسهاي بهداشتي، وضوسانتيمتر عالوه بر تر اختصاص خانه، انبار

.داد

. احداث نيم طبقه جهت استفاده بانوان با ورودي مجزا با رعايت حداكثر تراكم، بالمانع ميباشد-

و مقررات مراجع ذيصالح- و ساير نهادهاي مرتبط( رعايت ساير ضوابط و مشخ) اداره اوقاف صات الزامي است

و يا كميسيون بررسي اماكن  فني مراكز مذهبي قبل از صدور مجوزهاي قانوني بايد به تأييد اداره اوقاف

و معماري برسد25/12/62متبركه موضوع مصوبه  . شوراي عالي شهرسازي

و امور زيارت نقشه هاي مساجد ميبايست توسط اداره اوقاف- .تأييد گرددو سازمان حج

.از مهندس ناظر مجاز الزامي است اخذ تعهد نظارت-

. در طراحي اماكن مذهبي ميتوان از حياط مركزي بدون رعايت پيش آمدگي استفاده نمود-
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و زياد ساخته شود در اين صورت-  چنانچه اماكن مذهبي در كاربري مسكوني با تراكمهاي متوسط

. متر كمتر باشد12حداقل عرض گذرگاه مجاور نميبايست از

بي- ازدر) مترمربع100حداكثر(ني يك واحد مسكوني جهت خادم مسجد پيش  750مساجد با مساحت بيشتر

و جزء تراكم محسوب نمي گردد .مترمربع مجاز است

در- و مساحت قابل توجه آن ميبايست به صورت جداگانه و ابعاد طرح مصلي با توجه به عملكرد شهري

ت و كميسيون ماده پنج مورد .صميم گيري قرار گيردمراجع ذيربط

تا7/5/87 مصوبه7-2 براساس بند- و معماري ايران، ارتفاع ابنيه اطراف مسجد  شوراي عالي شهرسازي

.سه پالك ميبياست كمتر يا هم ارتفاع مسجد باشد

در صورتي كه شبستان فاقد نيم طبقه( در مساجد محله حداقل ارتفاع شبستان از كف تا زير سقف-1

و در صورت وجود نيم طبقهمت5) باشد از5/8ر  متر از كف تا زير سقف به صورتي كه حداقل ارتفاع مفيد

. متر باشد5/4كف تا زير سقف نيم طبقه

. سانتيمتر از كف ارتفاع داشته باشد70/1 پنجره هاي مشرف به ساختمان همسايگان بايستي-2

با50 تراز طبقه همكف حداقل-3 به سانتيمتر از كف گذرگاه التر باشد در صورت نياز فضاهاي زيرزمين

. متر باشد40/2نور طبيعي ميتواند 

. متر ميباشد5/3 در صورت احداث آشپزخانه در زيرزمين حداقل ارتفاع مفيد-4

و مورد بهره برداري قرار ميگيرند-5 و مساجد موجود در سطح شهر كه قبال احداث بنا گرديده  تكايا

و در صورت درخواست جهت نوسازي بايستي برابر با سطح اشغال قبل از مطابق با وضعيت موجود  تثبيت

.نوسازي نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام گردد

 توصيه ميشود طرح اوليه مساجد واقع در مراكز شهري رده باالتر از مركز ناحيه از طريق برگزاري-6

و برگزيده شود .مسابقه معماري تهيه



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  114 ضوابط
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و تجهيزات مرتبط با فضاي مذهبي مانند كيوسكهاي تلفن، ترانسهاي برق، محل احداث تأسيس-7 ات

و موارد مشابه حداكثر به مساحت  و زيربناي( مترمربع در اين اراضي16جمع آوري زباله خارج از تراكم

.بالمانع است) مجاز

از-8 و فضاي باز يكپارچه كاربري مذهبي در مقياس شهر و40 وسعت حياط و درصد در مقياس محله

. درصد مساحت زمين نميبايست كمتر باشد30ناحيه از 

:ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري مذهبي-2-10-4

و در صورت وجود اراضي مازاد بر نيازمنديهاي فضايي، احداث پاركينگ عمومي، كتابخانه، فروش كتاب

در كالسهاي آموزشي هنرهاي اسالمي در صورانواع لوحهاي فشرده 10ت تصويب مجري طرح حداكثر

. قابل اقدام ميباشدكاربريدرصد سطح اشغال مجاز در اين

در–احداث مساجد ضمن رعايت كليه برهاي اصالحي عالوه بر كاربريهاي مذهبي-  فرهنگي

و كاربري پيوسته– تجاري– مسكوني كاربريهاي بدون سند( صنعتي نيز به عنوان كاربري مجاز

مي امكاناين كاربريضوابط ايترعبا) مجزا .باشدپذير

:ها ضوابط احداث حسينيه-

تراكم ساختماني در احداث حسينيه ها همان تراكم مندرج در طرح تفصيلي با رعايت سطح اشغال-1

.مساحت اوليه ملك ميباشد%50حداكثر معادل 

و مسكوني كه امكان احداث–احداث حسينيه فقط در اراضي مذهبي-2  ساختمان براي فرهنگي

.اشخاص حقيقي وجود دارد مجاز ميباشد

.وقف عام بودن پالك مورد تقاضا الزامي است-3

و در محل استقرار ساختمان مجاز ميباشد-4 .احداث زيرزمين حداكثر معادل مساحت همكف
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. ميباشدضرورياعالم موافقت مركز رسيدگي به امور مساجد-5

.ي ميباشدتأييد نقشه ها توسط سازمان اوقاف الزام-6

.نظارت توسط مهندس ناظر الزامي ميباشد-7

در انتخاب اسكلت ساختمان محدوديتي وجود ندارد مشروط بر اينكه نقشه هاي محاسباتي توسط-8

.مشاورين داراي صالحيت مورد تأييد قرار گيرد
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و مقررات كاربري مذهبي-22جدول شماره  خالصه ضوابط
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 همجواري هاي مناسب
 نحوه تامين پاركينگ نحوه دسترسيو شعاع عملكرد مفيد

50 502100 500 محله

منطقه

و شهر
2000 4028060

 عملكرد مفيد براي مساجد شعاع-
م و در 500حله در مقياس  متر
و در 1500مقياس ناحيه  متر

و منطقه  متر 3000مقياس شهر
 مي باشد

 متر بين 500 رعايت فاصله-.
 مساجد محلي

 قرار گيري در مركز محله-
 عدم ساخت مساجد در مجاورت-

و خطرساز مثل كاربريهاي ناسازگار
و صنايع مزاحم  پمپ بنزين

 مكان يابي مساجد در نقاط-
ش و هواشاخص و خوش آب  هري

و سواره-  دسترسي پياده
.رو به مسجد الزامي است

 احداث در كنار خيابانهاي-
 متر مجاز12كمتر از
.نيست

از-  دسترسي مستقيم
و1خيابانها شرياني درجه

 به مساجد با ايجاد باند2
و  الزم تمهيداتكندرو

.بالمانع است

هر-  مترمربع40 به ازاي
م و به زيربنا در قياس محله

 مترمربع زيربنا25ازاي هر 
در مقياس شهر تامين يك
واحد پاركينگ الزامي مي 

.باشد
 واحد1 درنظر گرفتن-

 150هرپاركينگ براي
 مصليمترمربع سطح زمين

 ضروري است

نحوه
استفاد
ه از 
 اراضي

و مساجد جامع شهر، مصلي، مهديه، تكايا، سقاخانه، استفاده از اين اراضي جهت احداث مس اجد محله، حسنيه ها، فاطميه ها، مساجد بزرگ
و فعاليت هاي مشابه مي باشد و كنيسه ها .كليساها

ي
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و شهرسازي براي كاربري مذهبي در شهرهاي بين- اين سرانه شامل. مترمربع ميباشد3/0-5/0 نفر 250000 تا 50000 سرانه مصوب شورايعالي معماري
.بقاع متبركه، موجود نمي باشد

و يا هم ارتفاع7/5/87 مصوبه7-2براساس بند: توضيح و معماري ايران، ارتفاع ابنيه اطراف مسجد حداقل تا سه پالك بايستي كمتر  شورايعالي شهرسازي
 مسجد باشد

زي- و در صورت وجود نيم طبقه5) در صورتيكه شبستان فاقد نيم طبقه باشد(ر سقف در مساجد محله حداقل ارتفاع شبستان از كف تا كف5/8 متر  متر از
. متر باشد4تا زيرسقف بصورتيكه حداقل ارتفاع مفيد از كف تا زيرسقف نيم طبقه

 متر از كف ارتفاع داشته باشد70/1 پنجره هاي مشرف به ساختمان همسايگان بايستي-
به50 حداقل تراز طبقه همكف- . سانتيمتر باشد150نور طبيعي ميتواند سانتيمتر از كف گذرگاه باالتر باشد در صورت نياز فضاهاي زيرزمين
. متر مي باشد5/3 در صورت احداث آشپزخانه در زيرزمين حداقل ارتفاع مفيد-
و تصويب كميسيون ماده پنج برسد طرح مصلي بايستي به صورت جداگانه به تاييد اداره اوقاف يا كميسيون بررسي- .اماكن متبركه
و مورد بهره برداري قرار ميگرند- و مساجد موجود در سطح شهر كه قبال احداث بنا گرديده و در صورت درخواست. تكايا مطابق با وضعيت موجود تثبيت

.اني اقدام گرددجهت نوسازي بايستي برابر با سطح اشغال قبل از نوسازي نسبت به صدور پروانه ساختم
و مقررات مراجع ذيصالح- و ساير نهادهاي مرتبط( رعايت ساير ضوابط و مشخصات فني مراكز مذهبي قبل از صدور مجوزهاي) اداره اوقاف الزامي است

و يا كميسيون بررسي اماكن متبركه موضوع مصوبه مورخ  .و معماري برسد شورايعالي شهرسازي25/12/62قانوني بايد به تاييد اداره اوقاف
و( هر نوع استفاده فرهنگي- .از مساجد باتاييد سازمان اوقات بالمانع است...) كتابخانه
و جز زيربنا محسوب نمي شود- ر تمام مساجد الزامي بوده د و سرويس بهداشتي . احداث وضو خانه
مس) مترمربع100حداكثر( جهت خانه سرايدار( احداث ساختمان- و جز تراكم محسوب نمي شود750احت در مساجدي با و بيشتر مجاز است  مترمربع
) متر6و عمق4عرض( درصد زيربنا10 به منظور خودكفايي مساجد از نظر تامين مخارج، در صورت تاييد سازمان اوقاف احداث واحدهاي تجاري معادل-

.بالمانع است
و برا- و واگذاري نبوده و عمراني مسجد مورد استفاده مي باشد فضاهاي تجاري فوق قابل فروش .ي مخارج اصلي
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: كاربري تجهيزات شهري-11-4

: موارد استفاده از زمين-

و تره اين اراضي به منظور احداث ايستگاههاي جمع آوري زباله، ايستگاه هاي آتش نشاني، ميادين ميوه

و نجات، جايگاههاي سوخت، گورستان، نماي)115(بار، بازار روز، اورژانس  شگاههاي دائمي، مراكز امداد

و و نقل بار و مراكز حمل و تره بار  ...هالل احمر، كشتارگاه، مركز دفع بهداشتي زباله، ميدان مركزي ميوه

. مي باشد

:اين اراضي براساس سلسله مراتب خدمات شهري به شرح ذيل توزيع ميگردد

 آوري زبالهايستگاههاي جمع: محلهمقياساراضي تجهيزات شهري در

ايستگاههاي جمع آوري زباله، ايستگاه آتش نشاني، ميادين: ناحيهمقياساراضي تجهيزات شهري در

و تره بار، اورژانس  ، جايگاههاي سوخت115ميوه

و نجات هالل احمر: اراضي تجهيزات شهري مقياس شهري و مراكز امداد  گورستانها، نمايشگاههاي دايمي

و تره بار،: محدوده شهرتجهيزات شهري خارج از كشتارگاه، مركز دفع بهداشتي زباله، ميدان مركزي ميوه

و نقل بار .حمل

و احداث ساختمان-1-11-4 و مقررات تفكيك زمين : در كاربري تجهيزات شهري ضوابط

و100حداقل تفكيك ايستگاه خدمات شهري در مقياس محله-  متر 200 در مقياس ناحيه مترمربع

و مقررات ايستگاه خدمات شهري تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه ميباشد. مربع ميباشد .ساير ضوابط

30) زيربنا در همكف( مترمربع، حداكثر سطح اشغال 1000حداقل تفكيك ايستگاه آتش نشاني-

و حداكثر تعداد طبقات . طبقه ميباشد2درصد سطح كل زمين
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صو- و در صورتي كه 1000رت منفرد حداقل تفكيك جايگاه سوخت به پمپ بنزينو CNG مترمربع

. مترمربع افزايش يابد1500با هم احداث شوند حداقل مساحت قطعه تفكيكي مي بايست به 

 رعايت ضوابط شركت ملي نفت ايران در مورد احداث ايستگاههاي فروش مواد سوختي، پمپ-1توضيح

حدو همچنينو پمپ بنزين) CNG(گاز .اقلهاي تعيين شده در اين ضوابط الزامي است رعايت

اعم از پمپ( احداث هرگونه ساختمان مسكوني در كليه جايگاههاي فروش مواد سوختي-2توضيح

و . مترمربع بالمانع است50اما احداث ساختمان نگهباني حداكثر با مساحت. ممنوع است...) بنزين، گاز

 مترمربع زيربنا تأمين حداقل يك زوج سرويس 200ي هر در كليه جايگاههاي سوخت به ازا-3توضيح

و مردانه(بهداشتي .با تهويه مناسب الزامي است) زنانه

از50 احداث يك واحد تجاري خرده فروشي حداكثر با مساحت-4توضيح 10 مترمربع به شرط آنكه

.درصد مساحت كل زمين تجاوز نكند بالمانع است

ا-5توضيح حداث جايگاههاي تحويل سوخت گاز مايع به منظور بررسي موازين ايمني قبل از صدور مجوز

و مزاحم  و انتقال صنوف آالينده و عوامل مزاحمت آفرين استعالم از سازمان ساماندهي و بهداشتي

.ضروري است

و در هنگام احداث بنا اخذ مجوز از آنها- احداث تجهيزات شهري تابع ضوابط نهادهاي مربوطه بوده

استعالم حرايم مربوط به تجهيزات شهري از نهادهاي مربوطه به منظور پيش بيني. استالزامي

.همجواريها الزامي است

و اخذ تأييديه سازمان آتش نشاني براي احداث بنا در كليه تجهيزات شهري- رعايت موارد ايمني

.ضروري است

. ضروري استاستعالم حرايم مربوط به كليه تجهيزات شهري از سازمانهاي مربوطه-
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و نجات هالل احمر در مقياس منطقه وشهر با 115اورژانس- و مراكز امداد  در مقياس ناحيه

و براساس ضوابط سازمانهاي مربوطه ميتوانند و تأييد كميسيون ماده پنج درخواست سازمان مربوطه

. استقرار يابندكاربري تجهيزات شهريدر 

و29/3/86 مورخ 33/3/38624براساس نامه شماره-  وزارت كشور تغيير كاربري اراضي تأسيسات

و در صورتو CNGتجهيزات شهري از جمله پمپ بنزين، و گاز ممنوع است  مراكز توزيع نفت

و جايگزين كردن اراضي مورد و استعالم از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اضطرار با هماهنگي

.نظر انجام پذيرد

تج- وCNGهيزات شهري مانند پمپ بنزينها، ايستگاههاي كليه بدنه هاي قابل رؤيت ...، آتش نشانيها

از. بايد با تأييد شهرداري نماسازي شوند به عبارتي احداث ساختمانهاي مربوط به تجهيزات شهري

و دستورالعملهاي فني سازمانهاي مربوطه تبعيت مي نمايند و منظر. ضوابط خاص اما از جنبه سيما

و هماهنگي با و مقررات شهري و رعايت حداقلهاي ضوابط  بافت بايستي به تأييد شهرداري برسد

و .ضروري است... طرح تفصيلي در مورد حداقل تفكيك

و دفع زباله به صورت موقت به لحاظ اثرات سوء آن بـر ميبايست كليه در محدوده شهر مراكز جمع آوري

اد ايـستگاه موقـت زبالـه باشـد الزامـاً بايـد از چنانچه بنابر ضرورت نياز به ايج. محيط اطراف حذف گردد 

. كوچك با رعايت ضوابط ذيل استفاده گرددمكانيزاسيونسيستم 

به-  مناطق مسكونيسمت عدم قرارگيري در مسير جهت باد غالب

.جايگاه هاي انتخابي در محدوده مناطق مسكوني نباشد-

گر- .ددشرايط الزم جهت جمع آوري شيرابه ها پيش بيني

ق- وعدم  ...رارگيري در مسير توسعه مناطق مسكوني، تجاري
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 ضوابط احداث جايگاههاي توزيع سوخت وسائط نقليه به صورت گاز طبيعي فشرده-2-11-4

).G.N.C:(

:ضوابط استقرار–الف

:اين جايگاهها مي تواند در كليه كاربريهاي مسكوني با تراكمهاي مختلف با شرايط ذيل استقرار يابند

ع-  متر20رض گذرگاه حداقل

و يا بيشتر-  متر150حداقل فاصله تا تقاطع با گذرگاه هم عرض

 مترمربع براساس ضوابط شركت ملي 1500 الي 1000حداقل مساحت پالك با توجه به تعداد پمپها-

.ميباشدگاز ايران

و: تبصره- هم(CNGحداقل تفكيك پمپ بنزين  مترمربع، اما به صورت منفرد1500) هر دو با

. مترمربع ميباشد1000

 m2/hمعادل) deltaاز انواع(ظرفيت متوسط اسمي جايگاههاي سوخت گيري گاز طبيعي فشرده-

بنابراين هر جايگاه با فرض استفاده از تمامي ظرفيت خود در شبانه روز. در نظر گرفته ميشود1080

و هر جايگاه در بهترين2500ميتواند حدود   شرايط عملكردي نميتواند اتومبيل را پاسخگو باشد

. ساعت در روز داراي سرويس باشد18بيش از

و لحاظ زمان سوخت8و دارا بودن حدود) ديسپنسرها(بنابراين با توجه به محدوديت-  خروجي

عمالً).C.N.G(يك جايگاه سوخت گيري گاز طبيعي فشرده) دقيقه5حداقل(گيري هر خودرو

.و در يك شبانه روز خواهد بود دستگاه خودر1000تنها پاسخگوي 

و خروج اتومبيلها ميبايست در داخل پالك طراحي گردندمحل- . ورود

و كاربريهاي عمومي مانند سالنهاي نمايش، سينما،- همجواري تأسيسات فوق با ساختمانها

و مجتمعاي درماني، مجتمعهاي فرهنگي، مجتمعهاي اجتماعات،  مجتمعهاي تجاري، بيمارستانها

و دانشگا هها، رستورانها، آسايشگاهها، مراكز اداري، مجتمعهاي سرپوشيده ورزشي، هتلها، آثار ملي
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و كليه ساختمانهاي با امكان تجمع جمعيت زياد فرهنگي همچنين مجتمعهاي مسكوني بلندمرتبه

.در آنها غيرمجاز ميباشد

و سكوهاي تحويل گاز ميبايست براساس استانداردهاي شرك- ت ملي گاز ايران نصب مخازن سوخت

.صورت پذيرد

وس- و تجهيزات هشداردهنده در تأسيساتانصـب و همچنين پمپ آب فشار قوي، ئـط اطفاء حريق

.فوق الزامي ميباشد

.استفاده از مصالح نسوز، ديوارهاي ضدحريق در تأسيسات فوق الزامي ميباشد-

و اطاق استراحت كارگران،- و اطاق مديريت  سرويسهاي بهداشتي حداكثر احداث يك واحد فروشگاه

. درصد سطح پالك الزامي ميباشد10با مساحت

و تره بار-3-11-4 و مقررات مربوط به ميادين ميوه : ضوابط

و بهتر است در و فراشهري ميباشد و تره بار در مقياس شهري اين اراضي به منظور احداث ميادين ميوه

ي و در حريم شهر استقرار .ابدخارج از محدوده شهر

و تره بار همه واحدهاي عمده فروشي در زمينه مواد خوراكي به ويژه بنكداريها،- در ميادين ميوه

و تره بار ميتوانند مستقر گردند  و توزيع كنندگان ميوه احداث سردخانه صرفاً در پايانه(بارفروشي ها

).باربري مجموعه انبارداري مجاز ميباشد

سا- و احداث :ختمان ضوابط تفكيك زمين

ز- و تره بار حداقل مساحت و ميوه . مترمربع ميباشد10000مين براي احداث ميادين

. درصد مساحت كل زمين ميباشد30) سطح زيربنا در همكف(حداكثر سطح اشغال-

. درصد در دو طبقه مي باشد60حداكثر تراكم ساختماني-
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تع- و يا به طور مشترك با و اصناف مربوطه انجام تملك زمين عمده فروشي توسط شهرداري اونيها

و پس از واگذاري زمين. ميگيرد و اجرا ميگردد طرح آماده سازي اين اراضي توسط شهرداري تهيه

.به واحدهاي عمده فروشي صورت مي پذيرد

و تره بار-  مترمربع 250حداقل مساحت تفكيك براي واحدهاي عمده فروشي در داخل ميادين ميوه

.ميباشد

.ي عمده فروشي نسبت عرض قطعه زمين به طول آن نبايد كمتر از يك به سه باشددر تفكيك اراض-

. متر ميباشد10حداقل عرض قطعه تفكيكي در اراضي عمده فروشي-

دسترسي واحدهاي عمده فروشي صرفاً از شبكه گذرگاههاي داخلي مجموعه عمده فروشي تأمين-

و ايجاد دسترسي مستقيم واحدها از گذرگاههاي  .پيراموني ممنوع ميباشدميشود

. متر ميباشد12حداقل عرض گذرگاههاي داخلي مجموعه هاي عمده فروشي-

و تره بار(حداكثر سطح اشغال مجاز در قطعات عمده فروشي- و60معادل) در ميادين ميوه  درصد

و در دو طبقه از روي زمين ميباشد120حداكثر تراكم ساختماني مجاز معادل . درصد

. متر ميباشد6ه همكف از كف تمام شده تا زيرسقف معادل ارتفاع طبق-

و نيم طبقه در داخل واحدهاي عمده فروشي تابع ضوابط احداث نيم طبقه- ضوابط احداث زيرزمين

ها(تجاري  .ميباشد) مغازه

. سانتيمتر باالتر از كف متوسط گذرگاه مجاور باشد20ارتفاع كف واحدهاي عمده فروشي ميبايست-

م- و تره بار مركزي نبايد در مسير توسعه فيزيكي شهر مكان يابي شودميادين .يوه

و ساير كاربريهاي شهري- ضروري) متر4حداقل(پيش بيني يك حريم حفاظتي ميان اين مراكز

.است
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و مقررات مربوط به بازار روز-4-11-4 : ضوابط

و معماري ايران بازار روز در عنوان كاربري تجهيزات شهريبهبراساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي

و تابع ضوابط ذيل ميباشد مقياس :ناحيه قابل اجراست

. مترمربع است500حداقل مساحت قطعه تفكيكي-

از. درصد ميباشد40) سطح اشغال(حداكثر درصد زيربنا درهمكف- ميزان سطح اشغال در بازار روز

.ددحاصل جمع مساحت غرفه هاي عرضه كننده كاال محاسبه ميگر

. درصد در دو طبقه مي باشد80حداكثر تراكم مجاز-

. متر است16حداقل عرض گذرگاه دسترسي-

و15مساحت هر غرفه بازار روز حداقل-  مترمربع به عنوان انبار5 مترمربع براي فضاي عرضه كاال

و پيش بيني فضاي سرپوشيده هر غرفه با عمق حداقل و2تعيين ميگردد  متر به عنوان سايبان

.باران گير الزامي است

و خروجي مناسب تأمين شود- .پاركينگ مراجعين بايستي در محدوده زمين با تعبيه ورودي

.عالوه بر بارانداز به ازاي هر غرفه تأمين دو محل پاركينگ ضروري است-

از– .نميبايست تجاوز نمايد) يك طبقه به انضمام نيم طبقه( متر6 ارتفاع غرفه ها

در احداث نيم– . غرفه ها بالمانع ميباشدداخلطبقه با پنجاه درصد پيشامدگي

به–  طراحي ورودي غرفه ها به صورت توأمان ميبايست به نحوي صورت پذيرد كه داراي يك ورودي

و يك ورودي به محل فروش كاال باشند .محل دريافت كاال

دريافت كاال جهت سهولت تخليه در محل) متر5/2حداقل با عرض( ارتفاع كف تمام شده بارانداز–

و محلي جهت احداث رمپ  ميبايست به صورت سكو حداقل يك متر باالتر از كف گذرگاه داخلي طراحي

.در آن پيش بيني گردد
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كه– و خروجيهاي مجزا ميبايست به نحوي صورت پذيرد  طراحي گذرگاههاي داخلي بازار روز با ورودي

و خروج كاال كامالً از و هر واحد تجاري توأماً به دو گذرگاه مسير ورود يكديگر مجزا در نظر گرفته شده

.دسترسي داشته باشد

از– و شستشوي روزانه و باراندازها ميبايست با توجه به لزوم نظافت و شيب كف غرفه ها  كف سازي

و احداث گردد .مصالح مقاوم با شيب مناسب طراحي

به– و يا با طراحي سايه بان در طرح منظور گردد گذرگاههاي مربوط به ورود خريداران .صورت مسقف

و– و جمع آوري سيستم فاضالب و سرد براي هر يك از غرفه ها  آبهاي سطحي، لوله كشي آب گرم

و احداث گردد .محوطه بازار روز طراحي

ج- و سهولت و زباله با توجه به جهت وزش بادهاي غالب، عدم ديد و نظام دفع ضايعات مع موقعيت

.آوري با ورودي جداگانه در طرح منظور گردد

ج– نبي مانند دفتر، اطالعات، نمازخانه، نگهباني، سرويسهاي بهداشتي، شيرهاي آتش نشاني،ا تأسيسات

و سردخانه در طرحها مورد توجه قرار گيرد .انبار

در نظر گرفته حتي االمكان غرفه هاي مربوط به عرضه گوشت، طيور، ماهي در طرح به صورت مجزا–

.شوند

 در طراحي محوطه سازي، نورپردازي محيط، احداث آبنما، نيمكت، سايه بان، فضاي سبز، بوفه،–

.تابلوهاي راهنما با مصالح مقاوم مورد توجه قرار گيرد

و 100اختصاص ساختمان با مساحت حداكثر-  مترمربع در يك قسمت بازار روز براي اقامت

.ع استاستراحت كاركنان بالمان
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و مقررات كاربري تجهيزات شهري-23جدول شماره  خالصه ضوابط
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: كاربري تأسيسات شهري-12-4

:موارد استفاده از زمين-

و فاضالب، سرويسهاي بهداشتي عمومي ، اين اراضي جهت احداث ايستگاههاي تنظيم فشار گاز، آب

و پسماند، تأسيسات آبرساني، برق رساني، و فاضالب و هوايي، تصفيه خانه هاي آب مخازن آب زميني

و .ميباشد... مخابرات، گازرساني

:اين كاربري براساس سلسله مراتب خدمات شهري به شرح ذيل در سطح شهر توزيع ميگردد

گ: اراضي تأسيسات شهري در مقياس محله و فاضالب، سرويسهاي عمومي ايستگاههاي تنظيم فشار از، آب

 بهداشتي–

و شهر و: اراضي تأسيسات شهري در مقياس منطقه و هوايي، تصفيه خانه هاي آب مخازن آب زميني

و و پسماند، ايستگاههاي تنظيم فشار گاز  ...فاضالب

و احداث ساختمان-1-12-4 : در كاربري تاسيسات شهري مقررات تفكيك زمين

و- و طرحهاي مصوب مقررات تفكيك  ساختمان در اراضي مربوط به اين كاربري براساس ضوابط

.ارگانهاي مسئول ميباشند

و- و ساز مسكوني، تجاري، خدماتي در اراضي اين كاربري كه در رابطه مستقيم با ... هرگونه ساخت

و در صورت اضطرار ميبايست با تصويب كميس يون كاربري مربوط به تأسيسات شهري نباشد ممنوع

.ماده پنج صورت پذيرد

و يا به قيمت- و يا از طرف دولت به صورت بالعوض اراضي كه جهت احداث تأسيسات شهري تملك

منطقه به اين امر اختصاص مي يابد در صورت تغيير كاربري ميبايست مجدداً به ارگان واگذاركننده 

و در صورت نياز با تصويب كميسيون ماده پنج با كاربر .ي جديد مجدداً واگذار گرددزمين مسترد

.رعايت حريمهاي مصوب تأسيسات شهري در طرحهاي توسعه شهري الزم الرعايه ميباشد-
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و خطوط تأسيساتي از حريمهاي مربوط به تأسيسات شهري ابنيه- در صورت عبور گذرگاه، كانال آب

و حفاظت مطلوب مور و تأييد دستگاه مسئول جهت تأمين د احداث قرار فني مي بايست با نظارت

و مشخصات فني مربوطه در هنگام صدور پروانه ساختمان و مقررات و همچنين رعايت ضوابط گيرد

.الزم االجرا ميباشد

و- اختصاص حداكثر پنجاه درصد از سطح كاربريهاي اختصاص يافته به اين كاربري به فضاي سبز

و حريم سبز الزامي ميباشد .درختكاري

ماني استعالم حريم تأسيسات شهري مجاور پالك به صورت كتبي توسط هنگام اخذ پروانه ساخت-

.متقاضي از سازمانهاي ذيربط الزامي ميباشد

و كسب مجوز- قناتهاي متروكه در صورت دارا نبودن ارزش تاريخي ميبايست با اطالع مراجع مسئول

و يا پر شوند .مربوطه تحكيم

به عبارتي. ست با تأييد شهرداري نماسازي شوندكليه بدنه هاي قابل رؤيت تأسيسات شهري ميباي-

و دستورالعملهاي فني سازمانهاي مربوطه  احداث ساختمانهاي مربوط به تأسيسات شهري از ضوابط

و هماهنگي با بافت ميبايست به تأييد شهرداري  و منظر شهري تبعيت مي نمايد، اما از نظر سيما

.برسد

:همراه محل استقرار آنتنهاي تلفن-2-21-4

ها با استفاده از مراكز ثقل تعيين شده در نقشه توزيع موقعيت تلفن همراهآنتنهاي مربوط به تا آنتن

و همچنين فضاهاي باز كاربريهاي عمومي واجد 200شعاع   متر در بام ساختمانهاي بلندمتربه غيرمسكوني

از) يهاي عموميفضاهاي با استفاده محدود در كاربر(تراكم كم مراجعه كنندگان با جلب توافق مالك

.طرف شركت مخابرات قابل نصب ميباشد
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شعاع مؤثر تأثير امواج آنتهاي فوق نميبايست شامل ساختمانهاي آموزشي، آموزش عالي، مجتمعهاي: توضيح

و اجتماعات، مجتمعهاي بزرگ  و بيمارستانها، آسايشگاهها، مراكز اداري، سالنهاي سينما، نمايش درماني

و كليه ساختمانهاي با امكان تجمع زياد در آنها گرددمرتبهجاري، مجتمعهاي بلندت . مسكوني، هتلها
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 همجواري هاي مناسب
 نحوه تامين پاركينگ نحوه دسترسيو شعاع عملكرد مفيد

 محله
و- و تعداد طبقات  نحوه تفكيك، سطح اشغال

تراكم ساختماني تابع ضوابط سازمانهاي ذيربط
.ميباشد

 متر700 شعاع عملكرد مفيد-
مجواري با خيابانهاي محلي،ه-

و  و فضاي سبز محله پارك
تجهيزات شهري در مقياس محله 

و ناحيه مطلوب است

 حتي االمكان-
دسترسي به كاربري

تاسيسات در مقياس 
محله از خيابانهاي محلي 

 فرعي تامين شود

با-  نحوه تامين پاركينگ
و مقياس توجه به نوع

 تاسيسات شهري
هاي تابع ضوابط سازمان
.مربوطه مي باشد

و شهر  منطقه
و- و تعداد طبقات  نحوه تفكيك، سطح اشغال

تراكم ساختماني تابع ضوابط سازمانهاي ذيربط
.ميباشد

 شعاع عمكرد مفيد در سطح-
و منطقه  شهر

و-  همجواري مراكز ذخيره آب
ساير تاسيسات مقياس شهري با

و منطقه اي،  پارك هاي شهري
و مسيرهاي مراكز آتش نشاني

و با كاربري سواره سريع مناسب
مسكوني، تجاري، آموزشي، 
و  مذهبي، اداري، فرهنگي
و سواره محله اي  مسيرهاي پياده

.نامطلوب است

 حتي االمكان-
دسترسي به كاربري

تاسيسات مقياس منطقه 
و شهري از خيابانهاي  اي

و  شرياني درجه دو
منوط(1شرياني درجه 

) دروبه احداث باند كن
 تامين گردد

با-  نحوه تامين پاركينگ
و مقياس توجه به نوع
تاسيسات تابع ضوابط 

 سازمانهاي مربوطه ميباشد

نحوه استفاده
 از اراضي 

و هوايي، تصفيه خانه- و فاضالب، سرويس هاي عمومي بهداشتي، مخازن آب زميني  اراضي فوق جهت احداث ايستگاههاي تنظيم فشار گاز، آب
وهاي آب و پسماند، تاسيسات آبرساني، برق رساني، مخابرات، گازرساني .ميباشد....و فضالب

ي
هر
ش
ت
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 ساير ضوابط
و مقررات

و معماري براي تاسيسات شهري در شهرهاي بين ي . مترمربع مي باشد1-2 نفر بين 50000- 250000سرانه مصوب شورايعالي شهرساز
آب- و بخشي از تاسيسات شهري مثل تصفيه خانه .بايستي در خارج از محدوده شهر استقرار يابند...و فاضالب
و در هنگام احداث بنا اخذ مجوز از آنها الزامي است- . احداث تاسيسات شهري تابع ضوابط نهادهاي ذيربط بوده
انهاي مربوط به تاسيسات شهري از به عبارتي احداث ساختم. كليه بدنه هاي قابل رويت تاسيسات شهري بايد با تاييد شهرداري نماسازي شوند-

و دستورالعملهاي فني سازمانهاي مربوطه تبعيت مي نمايد و هماهنگي با بافت بايستي به تاييد. ضوابط و منظر شهري اما از جنبه سيما
.شهرداري برسد
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و انبارداريكاربري-13-4 و نقل :حمل

و پايان-1-13-4 و مقررات پاركينگ، انبار ها ضوابط :ه

: موارد استفاده از زمين-

و شبكه گذرگاهها، پاركينگهاي محله و شهرياي، اين اراضي به منظور احداث معابر  ناحيه اي

و برون ايستگاههاي مترو، پاركينگهاي عمومي، اتوبوسراني شهري، پايانه هاي مسافربري درون شهري

و سردخانه ها، سكوهاي شهري، فرودگاههاي موجود، بنادر، تأسيسات مركزي مترو،  انبارهاي اصلي كاال

و .ميباشد... بارانداز، پارك مصالح ساختماني، سيلوها

:اين اراضي براساس سلسله تقسيمات شهري به شرح ذيل در سطح شهر توزيع ميگردد

و انبارداري در مقياس محله و نقل و ايستگاههاي مترو: حمل و پاركينگهاي محله اي  معابر

و و نقل و اتوبوسراني شهري، پايانه هاي مسافربري: انبارداري در مقياس ناحيهحمل  معابر، پاركينگهاي عمومي

و انبارداري در مقياس شهر و نقل و بين شهري، ايـستگاه: حمل معابر، پايانه هاي مسافربري درون شهري

و سرد و كوچك هافرودگاههاي موجود، بنادر، تأسيسات مركزي مترو، پاركينگهاي بزرگ  خانه

و انبارداري خارج از محدوده شهر و نقل ها: حمل و سردخانه  انبارهاي اصلي كاال، فرودگاه، سيلو

ازعناصر تش :كيل دهنده فضاي پايانه عبارتند

 سكوي سوار، قسمت مربوط به شركتهاي اتوبوسراني، قسمت فروش بليط،سالن پايانه: عناصر اصلي شامل

 قسمت اداري،شدن

و شوي تنظيم باد،يض روغنوتع،تعميرگاه: بانيعناصر پشتي ، فروشگاه لوازم اتومبيلو پنچرگيري، شست

 يدكي

 فضاي بازي كودكان، فضاهاي سبز،آب نما: عناصر تفريحي

و-موادغذايي(فروشگاه: عناصر خدماتي  كافه تريا،، پست،غرفه هاي خدماتي نظير بانك...) مطبوعات

و سرويسه،چايخانه، رستوران  رانندگانمحل استراحتاي بهداشتي
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 پاركينگ اتومبيل، پاركينگ تاكسي، پاركينگ اداري، پاركينگ اتوبوس،راههاي ارتباطي: عناصر ارتباطي

 محل توقف اتوبوسها،مراجعان

.) فاضالب، آتش نشاني، گاز، تهويه مطبوع،آب،برق( تاسيسات: عناصر تاسيساتي

ا-2-13-4 و هاهاحداث ساختمان در پاركينگ مقررات تفكيك زمين و پايانه :، انبارها

 مترمربع، در مقياس ناحيه 200حداقل مساحت قطعات تفكيكي براي پاركينگ در مقياس محله-

و در مقياس شهر 500 . مترمربع ميباشد1000 مترمربع

و شهر- زم5حداكثر سطح اشغال پاركينگهاي روباز در مقياس محله، ناحيه و درصد كل مساحت ين

و ناحيه حداكثر تراكم ساختماني در  و در مقياس شهر5مقياس محله . درصد ميباشد10 درصد

و شامل پاركينگهاي طبقاتي نميشود: تبصره ضوابط. ضوابط فوق مربوط به پاركينگهاي روباز ميباشد

.پاركينگهاي طبقاتي در ادامه اين بخش از ضوابط آمده است

د-  مترمربع، بـراي پايانـه هـاي مـسافربري 1000ر انبارهاي عمومي حداقل مساحت قطعات تفكيكي

و براي پايانه مسافربري ناحيه اي 5000مقياس شهري و بـراي پايانـه هـاي 500 مترمربع  مترمربع

. مترمربع ميباشد20000باربري

و پايانه هاي مسافربري معا- دل حداكثر درصد زيربنا در طبقه همكف كاربري انبارداري پنجاه درصد

و پنج درصد كل مساحت زمين خواهد بود .بيست

و- و در پايانه هاي مسافربري حداكثر درصد زيربنا در كل طبقات در كاربري انبارداري صد درصد

 باربري معادل پنجاه درصد ميباشد

و پهنه هاي شهري ميبايست با تعيين فرصت معين آماده سازي اراضي- انبارهاي موجود در محورها

. به محلهاي جديد منتقل گردندتعيين شده
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و در انبارها50حداقل- و باربري مقياس شهري  درصد از فضاي باز قطعه در پايانه هاي مسافربري

و درختكاري اختصاص داده شود .بايد به فضاي سبز

و خدمات ايمني الزامي ميباشد- و ضوابط سازمان آتش نشاني .رعايت موارد ايمني

و حريم شهرها مجاز نميباشداحداث انبار مواد خطرنا- و سموم در داخل محدوده .ك، اشتعالزا، مواد شيميايي

و مقررات ملي ساختمان الزامي ميباشد- .در احداث انبارها، رعايت كليه ضوابط

هر-  واحد پاركينگ برايدو مترمربع مساحت زمين تأمين100در پايانه هاي مسافربري به ازاي

 واحد پاركينگ براي2 مترمربع مساحت زمين 500ري به ازاي هر اتوبوس، در پايانه هاي بارب

و در انبارها به ازاي هر . واحد پاركينگ الزامي ميباشد2 مترمربع مساحت زمين 200كاميون

و- و نقل عمومي درون شهري و ايستگاههاي حمل و ساختمان در پايانه ها ساير مقررات تفكيك

.ولي ميباشدبرون شهري تابع ضوابط دستگاههاي مت

و نور مستقيم در فضاهاي فعاليتي مي بايست پيش بيني گردد- .تأمين تهويه

به(در گاراژها پيش بيني حياط مركزي به نحوي كه تمام فعاليتها حول آن انجام گيرد الزامي است-

) منظور اجتناب از آلودگي بصري

ع- و انبارهاي . مترمربع ميباشد20مومي حداقل عرض قطعه تفكيكي در داخل محوطه پايانه ها

. متر ميباشد12حداقل عرض گذر دسترسي به پاركينگها-

و انبارها- . متر ميباشد16حداقل عرض گذر دسترسي به پايانه ها

و سردخانه ها، توقفگاه وسايل نقليه سنگين در داخل- استقرار انبارهاي اصلي كاال، فرودگاه، سيلو،

.محدوده شهر ممنوع است

ا- و پايانه ها، توده ساختمان بايد حداقل در كاربري و6نبار  متر از حدود ملـك فاصـله داشـته باشـد

. متر ميباشد8حداكثر ارتفاع ساختمان

.آژانسهاي مسافربري بين شهري مي بايست در داخل پايانه ها مكان گزيني گردند-
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خ: توضيح و پاركينگهاي عمومي در ادامه ذكر .واهد گرديدضوابط مربوط به شبكه گذرگاهها

و انبارداري-3-13-4 و نقل : ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري حمل

و مسافربري مجتمعهاي انبارداري، باربريدر صورت وجود اراضي مازاد بر نيازمنديهاي فضايي اصلي در

) خرده فروشي، رستوران، سلف سرويس(بدون راه ورودي مجزا از بيرون محوطه احداث واحدهاي تجاري

و شيريني، پمپ بنزين، كارواش، تعميرگاه، انبار، حمام، و آجيل درمانگاه، مسافرخانه، فروش آب ميوه

و و پانزده درصد كل زيربنا... آرايشگاه .مجاز ميباشد حداكثر تا ده درصد مساحت طبقه همكف
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و انبارداري-25جدول شماره و نقل و مقررات كاربري حمل  خالصه ضوابط
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 همجواري هاي مناسب
و شعاع عملكرد مفيد

 نحوه تامين پاركينگ نحوه دسترسي

له
521095 200مح

 متر500 شعاع عملكرد مفيد-
 همجواري با كاربري خدماتي مركز-

 محله داراي سازگاري ميباشد

 حداقل عرض-
12گذر دسترسي

 متر
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ن

500 521095
 متر800 شعاع عملكرد مفيد-
 همجواري با كاربري خدماتي مقياس-

 ناحيه داراي اولويت ميباشد

 حداقل عرض-
14گذر دسترسي
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1000 521095

 متر1500شعاع عملكرد مفيد
و-  همجواري با مراكز تجاري

محورهاي مختلط داراي اولويت بوده
.است

 حداقل عرض-
20گذر دسترسي
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500 2525050
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شعاع عملكرد مفيد پايانه در سطح
و در سطح شهر 800ناحيه   3000 متر

 متر
 همجواري پايانه با زمين هاي-

و بازشهري، مراكز آتش نشاني
و  و نقل مناسب مسيرهاي سريع حمل
و با پارك ها مناطق مسكوني،  مطلوب

و مذهبي نامناسب است .آموزشي

 حداقل عرض-
20گذر دسترسي

 متر

ه  مترمربع مساحت 150ر براي
 واحد پاركينگ براي2زمين

) براي محاسبه گاراژ(اتوبوس
 مترمربع مساحت 100براي هر
بدون( واحد پاركينگ2زمين

)محاسبه گاراژ
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50 502100 1000ش

و يا سبز شهر-  استقرار در حريم شهر
.در اولويت ميباشد

 حداقل عرض-
16گذر دسترسي

 متر

 واحد پاركينگ به ازاي1تامين
 مترمربع مساحت 200هر

 زمين

ي
ربر
با
نه
ايا
پ

هر
2525075 20000ش

مي-  استقرار در حريم شهر در اولويت
.باشد

 حداقل عرض-
24گذر دسترسي

 متر

 مترمربع 500به ازاي هر
( كاميون2مساحت زمين

)بدون محاسبه گاراژ

ي
دار
ار
انب
لو
نق
لو
حم

ت
ررا

مق
طو

واب
ض
اير

س
و شهرسازي براي شهرهاي بين سرانه مصوب شور . مترمربع ميباشد30 نفر با احتساب شبكه ارتباطي حداكثر 50000-250000ايعالي معماري

و سايط نقليه سنگين در داخل محدوده شهر ممنوع مي باشد- و سردخانه ها، توقف گاه .استقرار انبارهاي اصلي كاال، فرودگاه، سيلو
د- .به سرانه فوق افزوده ميگردد...) پايانه باربري، سيلو، سردخانه، انبارهاي كاالو(ر حريم شهر سرانه كاربريها قابل استقرار
و انبار سطح اشغال بايد حداقل- و نقل ا زحدود ملك فاصله داشته باشد6 در كاربري حمل  متر
م- و كميسيون و انبارها بايستي به تاييد شهرداري و نقل و حمل .اده پنج برسد طرح پايانه مسافر بري
و اخذ تاييديه سازمان آتش نشاني براي احداث بنا الزم است- . رعايت موارد ايمني
. درصد از فضاي باز براي فضاي سبز در نظر گرفته شود50 حداقل-
و نور مستقيم در فضاهاي فعاليتي بايستي پيش بيني شود-  تامين تهويه
ح- و انبار بايستي با تاييد شهرداري بدنه سازي شود كليه بدنه هاي قابل رويت بنا در كاربري و نقل  مل
از- و انبارها نبايد  متر كمتر باشد20 حداقل عرض پالك پايانه ها
 آژانس هاي مسافربري بي شهري بايستي در داخل ترمينال ها مكان گزيني شوند-
و خدماتي- و انبار احداث واحدهاي تجاري و نقل و خرده( در كاربري حمل و آجيل  فروشي، رستوران، سلف سرويس، درمانگاه، مسافرخانه، فروش آبميوه

تا)شيريني، پمپ بنزين، كارواش، تعميرگاه، انباري، حمام، آرايشگاه يا20به تناسب بناي حداكثر و  درصد مساحت كل زمين بدون راه ورودي مجزا5 درصد زيربنا
 از بيرون محوطه بالمانع است
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:كه گذرگاههاي شهريشب-4-13-4

: مرز كاربريها
، با وجود اين در تثبيت گرديده اند مربوطهدر نقشه كاربري اراضي طرح تفصيلي انواع كاربريهاي شهري با رنگ

.صورتيكه هر مورد ابهامي در مورد تعيين مرز كاربريها وجود داشته باشد به روشهاي زير عمل خواهد شد

هر–الف از حد حريم گذرگاههاي سواره يا پياده عمومي، همچنين حد حرائم عبارتست كاربري مرز

 كاربريتأسيسات شهري مانند خطوط انتقال نيرو، مسيلها، كانالها يا تأسيسات ديگر مرزهاي ثبتي كه 

.مذكور را احاطه كرده است

بهكاربري چنانچه زمين داراي–ب و مسكوني و به عنوان مثال داراي كاربري تجاري  صورت مشترك

زمين مورد ميتواند براساس ضوابط مربوطه،وهاي تعيين شده كاربريم باشد به تناسب هريك از انواعأتو

و يا ساختمان قرار گيرد .نظر مورد تفكيك

يك–پ  مرز مالكيتها تعيين كننده آن نگرددبه وسيله آثار مذكور مشخص كاربري در صورتي كه مرز

دقيقاً بر مرز مالكيت منطبق نشود مرز مالكيتي كه نزديكتر به مرز حوزهيكاربرو چنانچه مرز بود خواهد

.گرديدمحسوب خواهد كاربريترسيمي در هر نقشه قرار دارد، مرز 

يك–ت  به وسيله آثار مذكور در بند قبل نيز مشخص نشود با رعايت مقياس كاربري در صورتي كه مرز

. مورد نظر را بدست آوردكاربريوان موقعيتو اندازه گيري نقشه هاي اجرايي شهري ميت

: طبقه بندي گذرگاههاي شهري-1-4-13-4

و عموماً در شرايط موجود تقسيمات مقاطع گذرگاههاي موجود شهر از الگوي خاصي پيروي ننموده

و عرض كافي براي مسير  و يا كانالهاي مربوط به دفع آبهاي سطحي گذرگاههاي فرعي فاقد نوارهاي سبز

و مقررات طرح.ياده ميباشندپ  جهت ساماندهي مقاطع تيپ گذرگاهها تفصيلي شهر الوند در ضوابط

 متري اقدام گرديده است كه ميبايست به تدريج 100 الي6نسبت به طراحي مقاطع تيپ گذرگاههاي
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و ساماندهي گذرگاههاي شهري به مورد اجرا . شودگذاشتههمزمان با تعريض

سو- در شيب عرضي قسمت كليه گذرگاهها ميبايست به صورت شيب دو طرفه از محور پيش بيني اره رو

از. گردد به12به استثنا گذرگاههاي فرعي با عرض كمتر دو كه ميتواند و يا  صورت شيب يك طرفه

رو.طرفه پيش بيني گردد  ليكن شيب عرضي پياده روها در هر صورت ميبايست به طرف گذرگاه سواره

. شوددر نظر گرفته

 ارتفاع مشخص شده جهت كف پياده رو در مقاطع عرضي گذرگاههاي مختلف براساس شيب عرضي-

و همچنين اختالف ارتفاع جداول مربوط به هر كدام از آنها محاسبه در مقاطع تيپ سواره رو، پياده رو

.منعكس گرديده است

از ارتفاع كف قطعات مربوط به بناهاي مجاور گذرگاهها در هر حال- سانتيمتر+15/0نميتواند كمتر

.نسبت به محور گذرگاه پيش بيني گردد

يك–الف و راه عبوري) متر به باال45( گذرگاههاي شرياني درجه :شامل آزادراه، بزرگراه،

اين گذرگاهها در داخل شهر به منظور تأمين ارتباط نقاط دوردست با حركت سريع براي حجم ترافيك

و هدايت ترا با. فيك عبوري احداث ميشوندزياد و تقاطعها معموالً ميزان دسترسي به آنها بسيار محدود

و نقاط اصلي زاينده5/1و در فواصل نيم اليو همراه تقاطع غير همسطحكنترل كامل   كيلومتر داشته

و مراكز بنياني شهر را به هم پيوند ميدهند . ترافيك

و عرض جداكننده60/3تا3/3عرض هر خط عبور در گذرگاههاي سريع بين و براي5تا5/4 متر  متر

و اراضي مجاور گذرگاههاي سريع( متر منظور ميشود00/3شانه هاي راه نيز جهت دسترسي به امالك

و به موازات آنها خيابانهايي با اتصال محدود به گذرگاه اصلي احداث ميگردد كه  در صورت لزوم در طرفين

و انشعاب و)ي به آنها ختم ميشوندراههاي فرعي و شيب عرضي در قوسهاي افقي و قائم قوسهاي افقي
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و ساير جزييات فني ميبايست براساس سرعت حداقل  كيلومتر در ساعت 110و حداكثر80فاصله ديد

و شيب طولي جز در موارد استثنايي از شش درصد تجاوز ننمايد .محاسبه

و و سهم قابل توجهي از كل از نظر اقتصادي ميزان سطح اين كاربري  هزينه احداث اين گونه راهها بسيار زياد

و تعداد خطوط. سيستم شهري را شامل ميگردند حريم خيابانهاي سريع به عرض جداكننده، جهات حركت

و حداقل عرض حريم آن  . متر توصيه ميگردد60عبوري در هر طرف بستگي داشته

ازدر گذرگاههاي سريع عموماً پيش بيني جد )گاردريل( محافظ فلزي جادهاكننده عبور متقابل با استفاده

و مهمترين خاصيت اين و با در نظر گرفتن يك فاصله جداكننده براي اين منظور تأمين ميگردد

ب و خطرات ناشي از انحراف براي توقف. چپ ميباشده جداكننده جلوگيري از تصادف رو در رو

 مورد) به صورت روسازي شده(هارشانه نقص فني متوقف ميشوند نيزالً در اثر اتومبيلهايي كه احتما

.استفاده قرار ميگيرد

:) متري45تا36( گذرگاههاي شرياني درجه دو اصلي-ب

و هدايت ترافيك و گذرگاههاي محلي، توزيع نقش اصلي اين گذرگاهها عالوه بر ارتباط بين بزرگراهها

و مراكز نواحي ميباشنداصلي بين نواحي عمده مسكوني، صنعت بر. ي، تجاري ارجحيت حركت سريع

و فاصله تقاطعها با كنترل نيم الي يك كيلومتر  و معموالًو به صورت غيرهمسطح ميزان دسترسي بيشتر

و بنابراين مسير وسائل نقليه عمومي شهري و مراكز تجاري را به هم متصل كرده نقاط زاينده درجه دوم

ا و عرض خط پاركينگ60/3تا30/3عرض خطوط عبور بين.ز آنها تأمين ميگردداكثراً با استفاده  متر

از. ميباشد40/2حداقل در اين نوع گذرگاه احداث جداكننده وسط جهت جلوگيري از تصادفات ناشي

و دور زدنهاي و حداقل عرض جزيره مياني در اين. غيرضروري توصيه ميگرددانحراف به چپ  عرض الزم

. سانتيمتر ميباشد20 الي15و با ارتفاع3مورد
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و معموالً حداقل داراي چهار خط عبور با دو خط توقف ميباشند36عرض حريم گذرگاههاي مذكور حداقل  متر

و و مرور ميتوان پاركينگ را در يك يا دو سمت خيابان ممنوع اعالم كرد قوسهاي افقي كه در ساعات تراكم عبور

و شيب عرضي در قو و معموالً براساس سرعت قائم و فاصله ديد بسته به كالس گذرگاه تعيين 60سهاي افقي

. درصد محاسبه ميگردد7كيلومتر در ساعت محاسبه با شيب طولي حداكثر تا

:) متري35تا25(فرعي درجه دو شرياني گذرگاههاي–پ

و يا به خياب انهاي انشعابي مورد استفاده قرار اين گذرگاهها جهت اتصال شريانهاي اصلي شهري به يكديگر

و نواحي توزيع  و ترافيك را بين مناطق و ميزان دسترسي در آنها بر سرعت حركت ارجحيت داشته گرفته

از. مينمايند و مجموعاً حدود 500فاصله تقاطعها از يكديگر كمتر را25-35 متر  درصداز كل شبكه

 متر تعداد خطوط00/3تا40/2 خط پاركينگو عرض30/3تا3عرض خطوط عبور. تشكيل ميدهند

و مقطع آن حداقل. منظور ميشود4تا2عبور بين در اين گذرگاهها احتياج به احداث جداكننده نبوده

. متر در نظر گرفته ميشود26

و ساير جزييات بسته به كالس گذرگاه و فاصله ديد و شيب عرضي در قوسهاي افقي و قائم قوسهاي افقي

. درصد در نظر گرفته ميشود7 كيلومتر باحداكثر شيب طولي45 براساس سرعت معموالً

): متري24تا16( كنندهو پخش گذرگاههاي جمع–ت

و همچنين و يا اصلي و هدايت آنها به خيابانهاي فرعي خيابانهاي انشعابي جهت جمع آوري ترافيك

و مراكز محالت احداث ميگردند، و در نتيجه دسترسي مستقيم به محالت  ميزان دسترسي به آنها زياد

و) كيلومتر در ساعت35 الي25(سرعت مورد استفاده در آنها متوسط رو به پايين عرض آنها بين بوده

. متر مي باشد24 تا 16
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و ساير جزييات فني براساس متوسط و فاصله ديد و شيب عرضي در قوسهاي افقي و افقي قوسهاي قائم

و توصيه ميشود كيلومتر35سرعت  از. در ساعت محاسبه در اين. درصد تجاوز ننمايد12شيب طولي آن

و عرض خط پاركينگ حداقل30/3تا00/3نوع گذرگاهها عرض خط عبور بين   در نظر گرفته40/2 متر

و فاقد جداكننده وسط ميباشند. ميشود .تعداد خطوط عبور دو

:) متري14تا12( گذرگاههاي محلي فرعي–ث

را14و12اين گذرگاهها شامل گذرگاههايي با عرض  متري ميباشند كه دسترسيهاي درون محله اي

و پخش كننده هدايت مينمايند و ترافيك را از دسترسيهاي فرعي به گذرگاههاي جمع .تأمين نموده

و كمتر10(گذرگاههاي دسترسي-ج ): متر

و محيط اطراف را اين گذرگاهها در حقيقت مسيرهاي فرعي كوچكي ميباشند كه دسترسي به ساختمانها

و تأسيسات. تأمين مينمايند و سپس به منازل، مغازه ها ترافيك از گذرگاههاي انشعابي وارد آن شده

.كوچك واقع در محالت ختم ميگردند

و ساعات متراكم براي اينگونه گذرگاهها ومتر كيل15حداقل سرعت در گذرگاههاي فرعي در مواقع عادي

در. در ساعت در نظر گرفته ميشود در مواردي كه خيابانهاي دسترسي به صورت بن بست هستند معموالً

.انتهاي خود داراي محلي جهت دور زدن اتومبيل ميباشد

: گذرگاه هاي عابر پياده-چ

و پوشش مناسب خيابان چنان در نظر گرفته شود كه عبور راح و طرح پياده روها بايد با عرض كافي ت

شبكه راههاي.سالم را ضمن تشويق عابرين پياده به استفاده نكردن از سطح سواره رو را تأمين نمايند

و بايد مستقل از راههاي حاصل از بار  و شد عمومي محسوب ميشوند پياده جزيي از سطح مشخص آمد

رو(ترافيك وسايل نقليه طراحي شوند  ). ميباشد درصد8حداكثر شيب طولي پياده
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حداكثر شيب قسمت اتصال بين دو پياده رو كه نسبت به هم اختالف سطح دارند در سر پيچ سه درصد-

.ميباشد

از- و بايد مستقل  شبكه راههاي پياده در شهرها بخش مهمي از سطح ترافيك عمومي شهري محسوب

).رصد باشدد8حداكثر شيب طولي پياده(راههاي حاصل از بار ترافيك وسائل نقليه طراحي شوند

و باغچه يا جوي كنار پياده رو الزامي است5 ايجاد جدول به ارتفاع حداقل- . سانتيمتر بين پياده رو

و غيرلغزنده- و( پوشش كف پياده روها بايد از مصالح سخت ترجيحاً بلوكهاي پيش ساخته بتوني با ابعاد

.باشد) اشكال مختلف

.ه رو الزامي است همسطح بودن هرگونه درپوش با سطح پياد-

و ساير اجزاي تأسيسات شهري در كف معابر بايد در محفظه مناسب در نظر گرفته-  هرگونه شير فلكه

.شود

با6-12 پياده رو معموالً- و داراي شيب عرضي برابر تا%4 سانتيمتر باالتر از سطح سواره قرار ميگيرد

. نقليه ميباشدبراي تخليه آبهاي سطحي به طرف سطح حركت وسايل5/1%

 عرض پياده رو بايد به اندازه مقطع مصوب گذرگاه در نظر گرفته شود كه تردد در آن به راحتي انجام-

و مرور وسايل نقليه نشوند و عابرين پياده مجبور به استفاده از سطح عبور در مناطق تجاري. گيرد

صنعرضي بخشي از مقطعدميتوان و و يا پياده روها جهت استقرار ميز دلي واحدهاي گذران اوقات فراغت

.نصب تابلوهاي آگهي مورد استفاده قرار گيرد

پياده روهايي كه مناطق تجاري را به يكديگر متصل ميكنند در صورتي كه حريم گذرگاه اجازه دهد بايد

طق راههاي پياده ويژه بايد حتي االمكان در داخل منا. متر داشته باشند5/4حداقل عرضي برابر با 

و مسائل اقتصادي طرح شوند .مسكوني برحسب كارايي
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 جدول ظرفيت طراحي براي مسيرهاي پياده-26شماره جدول
و پياده گذر )نفر در دقيقه در يك متر عرض مفيد(ظرفيت طراحي نوع پياده رو

30 پياده در مراكز پرجمعيت شهرها
20 پياده رو در ساير نقاط

40 عيت شهرهاگذر پياده در مراكز پرجم
30 گذر پياده در ساير نقاط

 سنجش كيفيت مسيرهاي پياده-27شماره جدول

 كيفيت عبور پياده ها
 فضاي پياده روي

)مترمربع براي هر نفر(
 حجم جريان پياده

رو( )نفر در دقيقه براي هر متر عرض مفيد پياده

از الف از13بيش 6كمتر
20تا6از13تا4ب
30تا21از9/3تا4/2پ
45تا31از3/2تا5/1ت
75تا46از4/1تا6/0ث
ازج و ناپايدار6/0كمتر  متغير

: گذرگاههاي ويژه دوچرخه–ح

كه شيب زمين ناچيز است ميتوان استفاده از دوچرخه را با توجه به مزايايي كه از مانند الوند در شهرهايي

و عدم آلودگ و منسجم را نظر مصرف انرژي و يك شبكه پيوسته ي محيط زيست داراست عموميت داد

و. براي دوچرخه سواران فراهم آورد براي كوتاه كردن مسير ميتوان با خط كشيهاي رنگي از كوچه ها

.خيابانهاي باريكي كه حركت وسايل نقليه موتوري در آنها مجاز نيست استفاده نمود

ذمسير عبور دوچرخه در انواع گذرگاه :يل ميتواند مورد طراحي قرار گيردها بشرح

يك- يك: مسير دوچرخه در گذرگاه شرياني درجه براي عبور دوچرخه از اين نوع گذرگاهها ميبايست

و مسير مستقلي دارد  براي جداسازي.مسير درجه يك دوچرخه در نظر گرفته شود كه ايمني بيشتر

كف. زيكي استفاده ميشودفيع مسير دوچرخه از وسايل نقليه موتوري از موان مانند حاشيه، اختالف ارتفاع

و ديوار و سواره رو، جدول، نرده .دوچرخه رو
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دو-  كيلومتر50در اين گذرگاهها اگر سرعت در اوقات خلوت: مسير دوچرخه در گذرگاه شرياني درجه

دردر. در ساعت باشد مانند گذرگاه درجه يك از موانع جداكننده استفاده ميگردد و  غير اين صورت

.خيابانهاي موجود به وسيله خط كشي مسير دوچرخه رو از مسير وسايل نقليه موتوري جدا ميگردد

و: مسير دوچرخه در گذرگاههاي محلي- در اين گذرگاهها مسير دوچرخه رو با سواره رو پيوسته بوده

.حق تقدم با دوچرخه سوار ميباشد

.كينگ حاشيه اي در نظر گرفتمسير دوچرخه را بايد جدا از پار-1

. متر در نظر گرفته شود5/1در سرعت گيرهاي خيابانهاي محلي براي عبور دوچرخه محلي با عرض-2

و مسير دوچرخه75/0در خيابانهاي شرياني درجه دو يك جداكننده با عرض-3  متر بين خط پاركينگ

و از مسير دوچرخه براي پاركينگ استفاده نشود .رو ايجاد

طو-4 در.لي گذرگاههاي موجود شهري را نميتوان تغيير دادشيب  اما مسير دوچرخه را ميتوان

2 مناسبترين شيب طولي براي مسير دوچرخه. كه شيب طولي آنها مناسب باشدطراحي نمودخيابانهايي

و معادل.درصد ميباشد . درصد ميباشد2 شيب عرضي در مسير دوچرخه يك طرفه

ص-5 و هموار بوده مناسب ترين نوع رويه براي آن بتن آسفالتي گرم ميباشدكف مسير دوچرخه رو بايد . اف

رو-6 و يك طرفه عرض متر5/1حداقل عرض مفيد دوچرخه است در مسيرهايي كه مستقل هستند

. متر ميباشد5/2حداقل 

.مناسبترين شعاع قوس با توجه به سرعتهاي داده شده در جدول زير منعكس گرديده است-7

 شعاع قوس گذرگاههاي ويژه دوچرخه با توجه به سرعت حركت-28ره شماجدول

10152025303540)كيلومتر در ساعت(سرعت

471014172024)متر(حداقل شعاع قوس
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:هادوربرگردان–خ

و راحت ترافيك در خيابانهايي كه بصورت بن بست هستند بايد دوربرگردان منظور براي توزيع روان

و پيشنهاد الوند شهر تفصيليدر مطالعات طرح. گردد  نمونه دوربرگردان در چند نسبت به طراحي

و موقعيت گذرگاههاي بن بست اقدام گرديده است كه براساس نوع طراحي در اراضي ساخته نشده

و بيشتر گذرگاهها  و اراضي باز در انتهاي گذرگاههاي بن بست طول پنجاه متر پالكهاي ساخته نشده

. توان انواع آن مورد استفاده گيردمي

و اتصالي مورد سرعت گير و تنگ كردن عرض راه ميباشد كه در خيابانهاي محلي بصورت گرده ماهي

.استفاده قرار مي گيرد تا از سرعت زياد وسايل نقليه جلوگيري بعمل آيد

و جايگاههاي انتظار مسافران–د و تاكسي و ميني بوس : ايستگاه اتوبوس

در گذرگاههاي اصلي توزيع كننده ترافيك كه حجم زيادي از وسايل نقليه ميبايست با سرعت طرح قادر

و تاكسي  الزامي به ادامه حركت باشند، احداث محل مخصوصي براي ايستگاههاي اتوبوس، ميني بوس

پ. ميباشد و ياده رو نفوذ بخشي از حاشيه گذرگاه كه جهت توقف وسائل نقليه همگاني به داخل نوار سبز

و حفظ حركت يكنواخت باعث ميگردد تا  و توقفگاههاي كوتاه مدت، ضمن ايجاد ايمني بيشتر مي نمايد

و ضمن بازديد اتومبيل  و اضطراري قادر باشد در كنار گذرگاه وسيله نقليه را متوقف راننده در مواقع لزوم

.و آزادسازي يك خط عبور مزاحمتي براي ديگران ايجاد ننمايد

با توجه به وجود فصول بارندگي در شهر مورد مطالعه ضمن ايجاد جايگاه انتظار مسافران براي

ايستگاههاي اتوبوس كه مزيتي براي جلب استفاده كنندگان بشمار مي رود، پيش بيني هاي الزم جهت 

قف ايجاد يك شيب مناسب از جدول به طرف خيابان براي جلوگيري از تمركز آبهاي سطحي در محل تو

و عرض آنها بين50به عمل مي آيد، طول اين ايستگاهها حداقل  . متر توصيه ميگردد5/3 الي7/2 متر
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با-1تبصره و ميني بوس و طرحهاي تفكيكي يا آماده سازي ايستگاههاي اتوبوس  در مناطق ساخته نشده

و احداث ايستگاه توصيه ميگردد .عقب نشيني از حد خيابان

س-2تبصره و ميني بوس به شرح ذيل احداث خواهد گرديد در بافت :اخته شده ايستگاه اتوبوس

و26 در گذرگاههاي با عرض–الف و بيشتر، ايستگاههاي اتوبوس با پوشش روي كانال آب، حذف باغچه  متر

و نيازي به عقب نشيني بناهاي احداث شده نميباشد .كاهش عرض پياده رو تا حدود دو متر قابل احداث بوده

و كاهش عرض24 در گذرگاههاي با عرض–ب و كمتر عقب نشيني با پوشش روي كانال آب، حذف باغچه  متر

حد(پياده رو .نياز كمي به عقب نشيني بناها دارد كه ميتواند در نوسازي بنا مورد رعايت قرار گيرد) متر2تا

)به مترارقام( مشخصات تفصيلي مقاطع گذرگاههاي پيشنهادي-29جدول شماره

عرض خيابان
 به متر

 پياده رو
و باغچه
 جوي

 كندرو دوچرخه رو
و جوي
 باغچه

 سواره رو
رفوژ

 انييم
 سواره رو

و جوي
 باغچه

رو كندرو  دوچرخه
و جوي
 باغچه

 ظرفيت پياده رو

6-15
81151300 
10 50/11650/1300 
12 215/65/2300 
14 50/225/15/625/15/2900 
16 2/280/1880/12/21100-900 

18 35/195/131600-1100 

20 35/1115/131600 
22 3212231600 
24 5/3250/213-25/31600 
30 325/27272233900 
32 325/28282233900 

)ارقام به متر( مشخصات تفصيلي مقاطع گذرگاههاي پيشنهادي-30جدول شماره

عرض خيابان
 به متر

 پياده رو
و باغچه
 جوي

 كندرو دوچرخه رو
و جوي
 باغچه

 سواره رو
رفوژ

 انييم
سواره
 رو

و جوي
 باغچه

رو كندرو  دوچرخه
و جوي
 باغچه

 ظرفيت پياده رو

34 322--5/835/82233600-3200 

35 3229392233600-3200 

38 350/250/250/935/950/25/235000 
40 55/250/284850/25/255000 
44 5/2250/21241250/225/35000 
45 5/350/2250/12450/12250/25/35000 
45 5/2150/260/5240/7340/7260/550/2150/25200 
50 60/250/150/250/5240/9340/9250/550/250/160/26000 
55 450/150/25/550/25/945/950/25/550/250/146500 
60 550/150/25/550/250/10550/1050/25/550/250/156500 



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  146 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

: تقاطعها-5-13-4

.كانون همگرايي گذرگاههايي كه به نوعي يكديگر را قطع ميكنند تقاطع ناميده ميشود

و اگر جريانهاي متقاطع هنگامي كه ترافيك در يك سطح همديگر را قطع ميكند تقاطع را همسطح

.ترافيكي توسط روگذر يا زيرگذر در قسمتي از راه توزيع شوند تقاطع را غيرهمسطح مي نامند

و حركاتي و آمد تأمين خواهد كرد كه شكل هندسي ك تقاطع زماني ايمني وسائط نقليه را از لحاظ رفت

و در ضمن كارايي و مشخصات فني آن منطبق با نحوه حركات وسائط نقليه طراحي شود ديناميكي

و رانندگان موجبات  و حجم ترافيك كليه بازوها به نحوي باشد كه براي عابرين پياده و تقاطع راه بندان

.تأخير كلي در تقاطع را فراهم نياورد

:براي رسيدن به اين اهداف ميبايست نكات زير در طراحي تقاطع رعايت گردد

و يا موانع-1 موقعيت تقاطع در ارتفاع بايد به گونه اي باشد كه در روند حركت هيچگونه محدوديت

.ديد وجود نداشته باشد

كه-2  نسبت به بازوهاي عمود تا حد امكان زاويه راست گوشهموقعيت در سطح بايد طوري باشد

.يكديگر باشند

و بطور ساده طراحي شود-3 و نوع تقاطع تاحد امكان به دور از پيچيدگي باشد .شكل

و مطلوب باشد-4 و ديد كافي .داراي سيستم روشنايي مناسب

):ميزان پخي( محاسبه ميزان ديد در تقاطعها-1-5-13-4

 براساس ميزان عرض گذرگاههاي متقاطع به تفكيك پيوستدر جداول) وتر مثلث(محاسبه ميزان پخي

و يا طراحي تقاطع الزم االجرا ميباشد و در اصالح و ميزان پخي محاسبه .شعاع قوس

و براساس ظرفيت، حجم)پخ(تعيين حداقل وتر مثلث ديد پخي ميادين از جداول-1تبصره  مستثني

و طرح اجرايي ميادين . مورد عمل قرار خواهد گرفتگردش



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  147 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 شبكه اصلي ارتباطي شهر پس از تهيه نقشه اجرايي طرح تفصيلي در تقاطعهاي ويژه نقشه هاي-2تبصره

. مورد مراعات قرار خواهد گرفت

85تا50و شعاع گردش براي زاويه تقاطع بين)پخ(تعيين حداقل وتر مثلث ديد-31جدول شماره

گ: توضيح .ردش هر كدام از تقاطعها از رابطه زير قابل استخراج ميباشدشعاع
PCOSα /2+ACOSα +B 

Rm =
COS α +1 

(شعاع گردش = متر: (Rmو ميزان پخي تقاطع)متر = (Pو پياده رو هركدام از گـذرگاههاي متقـاطع و باغچه و عرض جوي
= متر( (A>B 

و-32جدول شماره  110تا85و شعاع گردش براي زاويه تقاطع بين)پخ(تر مثلث ديد تعيين حداقل



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  148 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و ميزان پخ تقاطعهاي بين گذرگاههاي: توضيحات آئـين: مأخذ( متر به باال از روابط زير استفاده شده است45در محاسبه شعاع گردش
)و شهرسازيراه وزارت–نامه طراحي شهري 

1COS

BACOS2/PCOS
R

+α

+α+α
=2/COS/)BA(2/COS)AR(2P α−+α−=

)QF(127

2V
R

+
=

و بيشتر110و شعاع گردش براي زاويه تقاطع بين)پخ(تعيين حداقل وتر مثلث ديد-33جدول شماره

اس: توضيح مهم و تقاطعهاي.تجداول مثلث ديد عموماً مربوط به تقاطعهاي هم سطح با ظرفيت محدود عقب نشيني تهيه گرديده در مورد ميادين
غيرهمسطح كه در نقشه هاي طرح تفصيلي با عالمت مربوط به خود مشخص گرديده، ميبايست با رعايت شعاع حريم مورد نياز در جدول پيوست، 

.تا قبل از تهيه طرح اجرايي تقاطع از صدور پروانه ساختماني خودداري به عمل آيد

ه تقاطع گذرگاههاي حركتي با يكديگر براساس ضـوابط طبقـه بنـدي گـذرگاهها، در با توجه به اينك: توضيح مهم

و شد تقاطع به بـيش از پـنج هـزار واحـد سـواري، ميبايـست بـه صـورت بلندمدت به همراه افزايش حجم آمد

غيرهمسطح طراحي گردد، لذا بعد از ابالغ طرح تفصيلي، شهرداري ميبايست نسبت بـه تهيـه طرحهـاي اجرايـي 

و براساس حريم مورد نياز نسبت بـه ابـالغ ميـزان عقـب نـشيني پالكهـاي واقـع در حـريم تق اطعهاي فوق اقدام

.تقاطعها اقدام نمايد

R=متر(شعاع قوس گردش اتومبيل واقع در لبه سواره رو(
V=كيلومتر در ساعت(سرعت گردش اتومبيل(
F=18/0تا24/0بين(حداكثر ضريب اصطحكاك مجاز(
Q=درصد(شيب عرضي(

P=متر(ميزان پخ واقع در بدنه گذرگاههاي متقاطع(
A, B =و پياده رو در گذرگاههاي متقاطع و باغچه )متر(A>Bعرض جوي
α=درجه(زاويه برخورد گذرگاههاي متقاطع(

LA, LB=متر( گذرگاههاي متقاطععرض هر يك از(



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  149 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

: تقاطع به صورت ميدان-2-5-13-4

.معموالً در شبكه گذرگاههاي شهري در مواردي بهتر است به جاي تقاطع معمولي از ميدان استفاده شود

:ازاين موارد عبارتند

از وسايل نقليه اي كه به سمت چپ گردش ميكنند- .كل ترافيك گذرگاه را تشكيل دهند%30بيشتر

از- . مسير يكديگر را قطع نمايند4بيش

. باشدYامتداد مسيرها به صورت-

به- نزديك بودن تقاطعها به يكديگر به نحوي كه امتداد صف وسائط نقليه متوقف در پشت چراغ

. لي برسدتقاطع قب



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  150 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

: پاركينگ-6-13-4

و عملكرد به : ذيل قابل تفكيك ميباشدسه بخشپاركينگ در مناطق شهري از نظر نوع

: پاركينگ در حاشيه گذرگاهها–الف

و نه براي توقف آنها، با توجه به اينكه گذرگاهها در حقيقت جهت عبور وسائط نقليه ساخته ميشوند

و در مواقعي كه ظرفيت همواره بدون شك حق  تقدم در گذرگاهها با وسائل در حال حركت خواهد بود

 ميبايست از توقف وسائط نقليه در آن گذرگاهها به اجبارخيابانها براي عبور وسائط نقليه كافي نيست، 

و در اين مواقع، انتخاب سطح خيابان به عنوان توقفگاه از بدترين طرق تهيه پاركينگ جلوگيري نمود

و گاهي بهترين زمينها را به پاركينگ اختصاص داده ايم كه نتيجه آن مي باشد زيرا در اين حالت گرانترين

و همچنين  به وجود آوردن عدم امكان سبقت راحت، افزايش تعداد تصادفات، ايجاد خطر براي پياده ها

و خروج اتومبيلها به پاركينگ خواهد بود .كندي ناشي از ورود

پ و يا بنابراين خطوط اركينگ آزاد عموماً ميبايست در حاشيه گذرگاههاي شرياني درجه دو با حريم كافي

و شد محدود در نظر گرفته شود .خيابانهاي فرعي با حجم آمد

: پاركينگهاي عمومي خارج از خيابان–ب

: پاركينگهاي همسطح گذرگاه-1-ب

ن كافي با موقعيت مناسب در دسترس باشد، اين نوع توقفگاهها معموالً در نقاطي از منطقه شهري كه زمي

از. احداث ميگردند طرح اين پاركينگها مشابه ساير انواع آن تابع اندازه اتومبيلهايي است كه ممكن است

و چون اندازه اتومبيلها با هم متفاوت است، اندازه را ميبايست طوري در نظر گرفت كه  آن استفاده كنند

محاسبه سطوح الزم بستگي به طريقه پارك آنها دارد.د در شهر باشدشامل اكثريت اتومبيلهاي موجو

90، كمترين سطحي كه براي پارك كردن اتومبيل الزم است حالتي است كه به صورت)جدول پيوست(

و هرچه زاويه از  درجه كمتر باشد، سطح بيشتري براي90درجه، يعني عمود به خط جدول، پارك شوند



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  151 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و جهت عبور دوطرفه حداقل3هروهاي پاركينگ نيز براي عبور يكطرفهرا. پاركينگ الزم است  متر6 متر

. متر در نظر گرفته ميشود15تا64/7با قطر گردشي معادل

 عرضهاي پيشنهادي براي راهروهاي اصلي پاركينگهاي عمومي-34جدول شماره
 جهت)متر(عرض راهرو)درجه(زاويه قرارگيري

 يكطرفه5/3 45
 يكطرفه4 60
 يكطرفه5/4 75
 دوطرفه5 90

 اندازه جاپارك با زواياي مختلف در پاركينگ-35جدول شماره
 عالمت اختصاري توضيحات زاويه قرارگيري درجه ابعاد جاي پارك

90756045)متر(عرض)متر(طول در شكل

A8/4 عرض به موازات راهرو
5

4/2
5/2

40/2
50/2

48/2
59/2

77/2
89/2

39/3
54/3

B8/4 طول
5

4/2
5/2

8/4
00/5

46/5
66/5

18/6
44/6

20/7
50/7

C8/4 عمق
5

4/2
5/2

8/4
5

26/5
48/5

36/5
58/5

09/5
30/5

D8/4 عرض راهرو
5

4/2
5/2

00/6
6

75/5
75/5

00/4
4

00/3
3

E8/4 عمق جاي پارك وسط
5

4/2
5/2

80/4
5

95/4
15/5

76/4
96/4

24/4
42/4

F8/4 عرض تيپ كنار ديوار پاركينگ
5

4/2
5/2

60/15
00/16

96/15
38/16

12/14
56/14

33/12
72/12

G8/4 عرض تيپ وسط پاركينگ وسط
500 

4/2
5/2

60/15
00/16

64/15
05/16

52/13
92/13

48/11
48/11

H8/4 عرض تيپ پاركينگ كنار جدول
500 

4/2
5/2

85/14
25/15

21/15
63/15

42/13
84/13

73/11
12/12

I8/4 پيش آمدگي جلو
500 

4/2
5/2

75/0
75/0

75/0
75/0

70/0
70/0

60/0
60/0

K8/4 عقب نشيني
500 

4/2
5/2

00/0
00/0

4/2
50/2

4/2
50/2

39/3
54/3

L8/4)يكطرفه(عرض راهروي متقاطع
500 

4/2
5/2

5/3
5/3

5/3
5/3

5/3
5/3

5/3
5/3

U8/4)دو طرفه(ي متقاطع عرض راهرو
500 

4/2
5/2

00/6
00/6

00/6
00/6

00/6
00/6

00/6
00/6



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  152 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 مشخصات هندسي براي قرارگيري جاپاركها

.جا پاركهايي كه با عالمت ضربدر مشخص شده در بعضي از قرارگيريها قابل دسترسي نيست
.ر جدول ارائه شده استدKوJ, I, H, G, F, E, D, C, B, Aمقادير

: پاركينگ زيرزميني-
و و يا ساختمان عمومي يك پاركينگ زيرزميني ممكن است در زير يك جاده، زير ميدان، زير پارك، زيرزمين يك هتل

آن. نظائر آن ساخته شود و نظائر  اينگونه پاركينگها در نقاطي كه زمين فوق العاده گران يا وجود ساختمانهاي تاريخي

. پاركهايي كه با عالمت ضربدر مشخص شده در بعضي از قرارگيريها قابل دسترسي نيستجا

,Jمقادير I, H, G, F, E, D, C, B, AوKداده شده است30 در جدول شماره .

: پاركينگ زيرزميني-2-ب

و يا ساختمان پاركينگ زيرزميني ممكن است در زير يك جاده، زير ميدان، زير پارك، زيرزمين يك هتل

و نظائر آن ساخته شود كه. عمومي  يا وجود قيمت زمين باال بودهاينگونه پاركينگها در نقاطي

و نظائر آن اجازه ساختن پاركينگهاي همسطح يا چند طبقه را نمي دهد ساخته ساختمانهاي تاريخي

. ميشوند



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  153 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

هاي پاركينگ نميبايست از هفت نكته قابل توجه در ساختمان اين گونه پاركينگها اين است كه شيب رمپ

.درصد در شرايط استثنايي از پانزده درصد تجاوز نمايد

: پاركينگ در طبقات-3-ب

به) معموالً مناطق تجاري شهري(اين نوع پاركينگها معموالً در مناطقي كه از شهر و نياز قيمت زمين بسيار باال

و هزينه احداث آن از نظر اقتصاد و قابل برگشت باشد احداث ميگرددپاركينگ بسيار زياد .ي قابل توجيه

و مقررات مشترك-1-6-13-4 : پاركينگ ضوابط

و يا افزايش زيربناي ساختمانهاي-  از تاريخ تصويب طرح تفصيلي صدور پروانه جهت ساختمان جديد

خواهد موجود موكول به پيش بيني حداقل تعداد محل هاي الزم پاركينگ براساس ضوابط طرح تفكيكي

.بود

و تصرف هاي متنوعي و مجتمعهايي كه از عملكردها، كاربريها تعداد پاركينگهاي مورد نياز ساختمانها

و تصرف ها براساس  برخوردار هستند معادل مجموع حداقل پاركينگهاي الزم براي هر يك از كاربري

. است پاركينگ در كاربريهاي مختلفضوابط

و با در پاركينگ مسكوني درمجتمعهاي مخ و كاربريها مجزا تلط ميبايست از پاركينگ ساير تصرف ها

.ورودي جداگانه طراحي شود

عالوه بر پاركينگ تجاري الزامي پاركينگ مسكوني% 100در محورهاي قابل تبديل به تجاري تأمين

.ميباشد

5/0ي كمتر از در محاسبه تعداد پاركينگ مورد نياز اگر نتيجه عدد اعشاري باشد، براي قسمت اعشار

و براي . مالك عدد صحيح باالتر است5/0بيشتر از مالك عدد صحيح



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  154 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و آسانسور به طبقات براساس مقررات ملي تأمين دسترسي مستقيم پياده به فضاي پاركينگ از طريق پله

.ساختمان الزامي است

و تصرفات حتي المقدور در همان محل يا پاركين گ مناسب در قطعه محل پاركينگ در كليه كاربريها

. متري معابر پيرامون تأمين گردد250زمين ديگر در فاصله حداكثر

و تصرف ها تعبيه محل پارك خودروي ديگر و خروج) پاركينگ مزاحم(در كليه كاربريها در مسير ورود

.خودرو به محل پارك مجاز نيست

و در پاركينگ) ونيمسكوني يا غيرمسك(در كليه مواردي كه پاركينگ هر واحد ساختماني خارج از آن

و حدود اربعه آن در  و نام پاركينگ هاي اختصاصي داراي اسناد رسمي تأمين ميشود، ذكر شماره

و اسناد ثبتي واحد مذكور الزامي  .مي باشدصورتمجلس تفكيكي

و خروجي پاركينگ در پخ .مي باشددو گذر ممنوع) مثلث ديد(احداث در ورودي

.مي باشد در بر قطعه مالكيت جهت تأمين ورودي پاركينگ ممنوع احداث در سرتاسري

 درصداز كل ظرفيت پاركينگ به منظور استفاده معلوالن ضمن رعايت2در كليه فضاهاي عمومي، تأمين

و مرور معلوالن مورخ(مفاد مصوبه و معماري براي عبور و مقررات شهرسازي شوراي) 8/3/1368ضوابط

و معما .ري ايران الزامي استعالي شهرسازي

4 درجه60 متر،5/3 درجه45حداقل عرض راهروها در كليه پاركينگها براساس زاويه قرارگيري اتومبيل

و5/4 درجه75متر، . متر ميباشد5 درجه90 متر

و فضاي تردد، مستطيل به ابعاد 5محل پيش بيني شده براي يك واحد پاركينگ بدون احتساب مسير حركت

 سانتيمتر225در پاركينگهاي سرپوشيده با احتساب نصف عرض ستون حداكثر به ميزان. متر است5/2×

 متر باشد دو خودرو ميتوانند بين5/4 در صورتي كه فاصله داخلي بين دو دهانه دو ستون حداقل(مي باشد

 متر به ازاي5/2 به ميزان افزايش تعداد خودرو با افزايش فاصله داخل بين دهانه ستونها.)دو ستون قرار گيرند

.هر خودرو بالمانع است



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  155 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

در3در صورتي كه دو طرف محل توقف در پاركينگ ديوار باشد، عرض ديوار به ديوار آن بايد حداقل  متر

.نظر گرفته شود

اگر تعداد پاركينگ مورد نياز بيش از يك واحد باشد، پشت هر محل پارك اتومبيل بايد سطحي به طول

و عرضمت5حداقل  .تأمين گردد) حركت( متر فضاي مانور3ر

. مترمربع تعيين ميگردد25حداقل مساحت ناخالص هر واحد پاركينگ برابر با

و آسانسورها پيش بيني مسير پياده رو از در ورودي مجتمع مسكوني براي دسترسي به طبقات، راه پله ها

آن12در مجتمع هاي با  و كمتر از و بيشترو13 متر،2/1 واحد از5/1احد و مستقل از ساير فضاها  متر

.محل استقرار پاركينگها انجام پذيرد

و استقرار پاركينگ در مسير عبور پياده مجتمعهاي مسكوني براي دسترسي به طبقات، راه پله ها جانمايي

.و آسانسورها ممنوع است

و است و تأسيساتي وقف خودروها در پاركينگ نبايد مزاحمتي براي بازشدن درها فاده از فضاهاي انباري

.ايجاد نمايد

و يا در صورت وجود تأسيسات يا عناصر سازه تفاع مجاز پاركينگ براي همه فعاليتها از كف تا سطح زيرين سقف

و حداكثر ارتفاع مفيد20/2اي، در زير سقف، تا پايين ترين نقطه آنها حداقل  . متر تعيين ميگردد40/2 متر

اي عمومي عرض ورودي پاركينگ همراه با نصب عاليم هشداردهنده به عابرين پياده در در پاركينگه

. متر نبايد تجاوز كند5/7مواردي كه مسير پياده را قطع ميكند از 

.ضروري است) درصد%15(رعايت شيب شيبراهه در كليه پاركينگها

و خروج خودرو  متر، براي مسير دو طرفه5/3در كليه شيبراهه ها، حداقل عرض مسير يكطرفه ورود

و براي قوس داخلي نيز تأمين حداقل شعاع6تأمين حداقل . متر الزامي است3 متر عرض

و ورودي از پايين ترين نقطه سقف پاركينگ در پاركينگها حداقل ارتفاع آزاد شيبراهه در بخش خروجي

. متر الزامي است20/2تا كف شيبراهه به ميزان 
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و 1000 هر طبقه پاركينگ بيش از در قطعاتي كه سطح  مترمربع وسعت دارد تأمين دو شيبراهه ورودي

و يا يك شيبراهه به عرض مفيد حداقل5/3خروجي به عرض مفيد حداقل . متر الزامي است6 متر

و در فضاهاي عمومي توسعه شيبراهه دسترسي پاركينگ به خارج از مرز پالكها بعد از رعايت برهاي اصالحي

و(ر همجوا و فضاي توقف خودرو بايستي ...) پياده رو .از داخل پالك تأمين شود) متر3حداقل(ممنوع است

هرگونه عوارض حاصله ناشي از كسري پاركينگ در حساب ويژه اي كه توسط شهرداري گشايش مي يابد

و تأمين پاركينگهاي عمومي در سطح شهر گردد .تجميع تا صرف ساخت

 درصد از مساحت فضاي باز را ميتوان براي پاركينگ20حداكثر) از مسكونيغير(ر كاربري عمومي

.اختصاص داد

.احداث پاركينگهاي عمومي باعث تقليل تعداد پاركينگهاي مورد نياز كاربريها نميشود

و كافي ) طبق ضوابط مربوطه به آن كاربري(در كليه كاربريهاي عمومي مقياس شهري بايد فضاي مناسب

. كينگ وسايل نقليه مراجعين در نظر گرفته شودبراي پار

تفكيك درب ورودي پاركينگ از ورودي افراد در قطعات مسكوني. متر است3حداقل عرض درب ورودي

و در تمامي كاربريهاي عمومي الزامي است4با بيش از  فضاهاي پاركينگ سرپوشيده بايد دسترسي. واحد

.دمستقيم به تمامي طبقات بنا داشته باش

قطعه مالكيت تأمين شود) حياط(محل يا محلهاي مناسب پاركينگ كه ميتواند به صورت مسقف يا در فضاي آزاد

.بايد در نقشه هايي كه جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري يا ساير مراجع ذيربط ارائه شود، مشخص گردد

پاركينگهاي مورد نياز فعاليتهاي ذكر تعداد پاركينگهاي اعالم شده براي هر نوع كاربري تعيين كننده

و يا سازمانهايي كه اجازه آنها براي احداث بنا الزم است، خود  و چنانچه سازمانهاي مرتبط با بنا شده است

داراي مقررات ويژه در مورد پاركينگ باشند، مقررات آنها نيز بايد در نظر گرفته شود به هر ترتيب تأمين 

ش و مقررات الزامي استحداقل تعداد پاركينگ قيد .ده در اين ضوابط

و چنانچه تعداد طبقات در كليه پاركينگ هاي و بيشتر4پيش بيني راه پله براي افراد الزامي است  طبقه
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.باشد نصب آسانسور براي افراد الزامي است

سرويس زوج مترمربع زيربناي پاركينگ عمومي يك 500احداث سرويسهاي بهداشتي به ازا هر

. مترمربع الزامي است5 با زيربناي حداكثر) زنانه-مردانه( شتيبهدا

و يا مؤسسات مختلف ميتوانند احتياجات پاركينگ خود را از طريق احداث مجتمعهاي مسكوني يا تجاري

.يك پاركينگ دسته جمعي برطرف نمايند

و اين قسمت جز فضاي پاركينگ پيش بيني راه ورودي پاركينگ از فضاي باز ساختمان بالمانع بوده

و زيربنا محسوب نميشود .ساختمان

در جبهه هاي مجاور گذرگاه واحدهاي ساختماني صرفا يك محل ورودي براي پاركينگ ميبايست پيش

و20بيني گردد مگر اينكه طول بر زمين بيش از   متر باشد كه در اين صورت ميتوان از دو درب ورودي

.خروجي پاركينگ استفاده نمود

و استفاده از ساختمان در هر و يا ساختمان موجود توسعه يابد  قطعه زمين كه ساختماني در آن احداث

و باراندازي كاال باشد ميبايست حداقل يك محل توقف وسيله نقليه باري براي مذكور مستلزم بارگيري

و عمليات با و اين منظور در داخل پالك در نظر گرفته شود به طوري كه توقف وسيله نقليه رگيري

و يا فضاي باز مربوط به ساختمان صورت نگيرد .باراندازي هيچ يك در مسير گذرگاه عمومي

كهاحداث دسترسي به پاركينگ از سوي گذرگاههاي شرياني درجه دو و خروجي پاركينگ صرفا به شرطي  ورودي

و محل برخورد حد جانبي گذرگاه سوا .نباشد مجاز استره رو متقاطع هيچ ساختماني در فاصله پنجاه متري تقاطعها

و سبز از بر گذرگاههاي و يا فضاي باز حدود پاركينگ عمومي ميبايست به وسيله نرده، ديوار، گياهان

عمومي به صورتي جدا شود كه توقف وسايط نقليه به هيچ وجه موجبات خارج شدن قسمتي از بدنه 

د. اتومبيل از مالكيت زمين پاركينگ نشود و عالوه بر اين ر كف پاركينگ ميبايست جدولهاي كوتاه

برجسته اي پيش بيني شود كه راننده به هنگام متوقف كردن وسيله نقليه ضمن برخورد چرخهاي آن با

.اين موانع، متوجه وضعيت استقرار وسيله نقليه در محل توقف گردد
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ايست به دستگاههاي تهويه پاركينگهايي كه در زيرزمين احداث ميشوند يا داراي فضاي بسته ميباشند ميب

.مجهز باشند

و در پاركينگهاي عمومي عالوه بر محل توقف وسايط نقليه، احداث كيوسك نگهباني، محلهاي سرويس

و تنظيم چرخ، فروش محدود(خدمات سبك  تا حد شستشو، تعويض روغن موتور، پمپ باد، تعويض

.صرفا در طبقه همكف بالمانع ميباشد) وسايل يدكي

):عمومي( پاركينگهاي طبقاتي-2-6-13-4

و مقررات احداث پاركينگ هاي طبقاتي به شرح ذيل مي باشد :ضوابط

. مترمربع ميباشد1000حداقل مساحت پاركينگهاي طبقاتي-

و در سـاير طبقـات بـراي80و زيرزمين حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف- و در زيرزمين  درصد

مي60استفاده صرفا پاركينگ .باشد درصد

و يا ساير سازمانها- موظف است در محلهاي مشخص شده در طرح) عمومي–خصوصي(شهرداري

.تفصيلي پاركينگ عمومي احداث نمايند

و يا به صورت مشاركتي بالمانع است- احداث پاركينگهاي طبقاتي با استفاده از تسهيالت شهرداري

و اجراي آنها بايد توسط مراجع ذيصالح انجا شهرداري ميتواند تسهيالتي شامل.م شودولي طراحي

و غيره در اختيار متقاضيان قرار دهد .معافيتهاي عوارض نوسازي

در40در پاركينگهاي عمومي احداث بنا براي نگهبان حداقل- و حداكثر  درصد مساحت10 مترمربع

و حداكثر تا سقف . مترمربع صرفا در طبقه همفك مجاز است100زمين

و اخذ مجوز از سازمان آتش نشاني در احداث پاركينگهاي رعايت كليه است- و ايمني انداردهاي فني

.عمومي الزامي است

. درصد از محلهاي پارك به پاركينگ معلولين اختصاص يابد2در پاركينگهاي عمومي بايد حداقل-
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ال در وضعخصوصيبا مالكيت) جاذب ترافيك(در كاربريهاي سفرساز- زم موجود كه فاقد پاركينگ

. متر جهت پاركينگ مراجعان معرفي نمايند250هستند، مالكين بايد فضايي را به شعاع تقريبي

 طبقه همكف ميتواند به كاربري تجاري در پاركينگ هاي طبقاتيجهت تشويق احداث پاركينگ-

و ساير طبقات به پاركينگ اختصاص پيدا كند)با رعايت ضوابط طرح( حداكثر سطح. اختصاص يابد

. درصد است80شغال طبقه همكفا

و ارتفاع مجاز ساختمانهاي- و تعداد طبقات پاركينگهاي طبقاتي تابع تعداد طبقات حداكثر ارتفاع

. طبقه ميباشد5حداكثر تا سقفو همجوار در تراكم مربوطه 

.احداث زيرزمين با كاربري پاركينگ تا دو طبقه منفي مجاز مي باشد-

همكف در مجاورت معبر به منظور طراحي فضاي شهري براي درصد سطح طبقه20اختصاص-

و تجاري الزامي است .مجموعه هاي پاركينگ طبقاتي

در صورت استفاده( تجاري در طبقه همكف–ضوابط حاكم بر مجموعه هاي پاركينگ طبقاتي-

.تابع ضوابط مندرج در كاربري تجاري اين ضوابط ميباشد) تجاري

و مقررات مشترك پار- كينگ ها شامل حداقل عرض راهروها، ابعاد جاپارك، فواصل ستونها، ضوابط

و  .الزم الرعايه مي باشد... شيب رمپها، نحوه تامين دسترسي پياده

: ضوابط حذف پاركينگ-3-6-13-4

در صورتي كه امكان احداث پاركينگ ميسر نباشد حذف پاركينگ صرفاً به استناد دستورالعمل شماره

):به شرح ذيل( ميبايست صورت گيرد وزارت كشور7/2/71خ مور34/3/1/2331

از-الف د( متر از يك تقاطع خطرناك 100 در صورت استقرار بنا به فاصله كمتر و متشكل از حداقل

)و بيشتر متر24گذرگاه شرياني درجه دو به عرض

يك-ب  در صورت استقرار بنا در مجاورت گذرگاه شرياني درجه
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 شيب طبيعي زمين بر اساس نظر كميسيون ماده پنج مناسب جهت احداث پاركينگكه در صورتي-پ

.نباشد

از( در صورت استقرار بنا در بر معبر كم عرض-ت ) متر4كمتر

 در صورت وجود درختهاي كهنسال در مقابل ورودي پاركينگ-ث

مامكان احداث زيرزمينكه در صورت باال بودن سطح آبهاي زيرزميني-ج مالك تنها حدود مي نمايد را

.مجاز به احداث پاركينگ در طبقه همكف به صورت پيلوت خواهد بود

و 250ياع واحد پاركينگ در شعاع در حاالت فوق مالك ميبايست نسبت به ابت-چ  متري اقدام نمايد

.پاركينگ مربوطه در سند مالكيت زمين مورد استفاده پاركينگ درج گردد
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:مختلف مربوط به نحوه تأمين پاركينگ در كاربريهاي جدول-7-13-4

 نحوه تأمين پاركينگ در كاربريهاي مختلف-36جدول شماره

و ساير خصوصيات نوع كاربري  حداقل پاركينگ مورد نياز نوع عملكرد

 تجاري نواري

ازاي هر واحد تجاري تامين يك واحد پاركينگ به منفرد در كاربري هاي تجاري-
.الزامي است

هر- هر در مقياس محلهنواري مترمربع كاربري تجاري24 به ازاي در مترمربع28،
. واحد پاركينگ الزامي استيك مترمربع در مقياس شهر تامين32ومقياس ناحيه

از-  مترمربع باشد تامين يك واحد24 در صورتيكه مساحت هر باب مغازه كمتر
. الزامي استپاركينگ

 تجاري مركز محله
مي24به ازاي هر واحد تجاري با مساحت-  مترمربع تامين يك واحد پاركينگ الزامي

و در واحدهاي تجاري بزرگتر از هر24باشد آن24 مترمربع به ازاي و مازاد  مترمربع
.تامين يك واحد پاركينگ ديگر الزامي مي باشد

 تجاري مركز ناحيه
 مترمربع تامين يك واحد پاركينگ الزامي28 هر واحد تجاري با مساحت به ازاي-

و در واحدهاي تجاري بزرگتر از هر28ميباشد بر28 مترمربع به ازاي  مترمربع مازاد
.آن تامين يك واحد پاركينگ ديگر الزامي مي باشد

 مسكوني- اداري-مختلط تجاري

 مسكوني- پذيرايي-فرهنگي
و و مجتمع هاي كالن تجاريمراكز خريد  پاساژها

هر32به ازاي هر واحد تجاري با مساحت  مترمربع تامين يك واحد پاركينگ، به ازاي
و به ازاي هر واحد مسكونيدو خدماتي تامين- مترمربع واحد اداري50 واحد پاركينگ

.تامين يك واحد پاركينگ الزامي مي باشد
 تابع ضوابط پاركينگ در كاربري مسكوني نحوه تامين پاركينگ در طبقات مسكوني

.ميباشد

 واحد پاركينگ بالمانع3 مترمربع باشد تامين 100تبصره در كليه كاربريهاي تجاري فوق چنانچه زيربناي مفيد يك واحد مستقل تجاري
.است

فروشگاههاي تجاري بزرگ، فروشگاههاي زنجيره اي،
م و موارد شابه، حداقل با هايپرماركت، مراكز بزرگ خريد

 مترمربع300مساحت 

هر- مترمربع زيربناي ناخالص تجاري يك واحد پاركينگ سرپوشيده يا روباز25 به ازاي
و هم كاركنان  هم براي مراجعين

و ب... چنانچه مجتمع هاي ويژه با عملكردهاي زير براي صنوف مختلف از قبيل آموزشگاه، نمايشگاه ها، بانكها، موسسات ه ساخت نمايند تامين پاركينگ اقدام
:به شرح ذيل الزم االجرا مي باشد

دفتركار شامل مجتمع خدمات دفتري، دفاتر مهندسي
 ودفاتر وكال

يك( واحد پاركينگ2 مترمربع زيربناي مفيد50به ازاي هر و يك واحد براي موظف
)واحد براي مراجعين

و دولتي و پيشخوان عمومي  دفاتر خدمات پستي
هرب يك( واحد پاركينگ2 مترمربع زيربناي مفيد50ه ازاي و يك واحد براي موظف

)واحد براي مراجعين

و مؤسسات قرض-شعب بانكها، مؤسسات مالي  اعتباري
 الحسنه

و(مترمربع زيربناي مفيد شش واحد پاركينگ50به ازاي هر 3سه واحد براي موظف
)واحد براي مراجعين

وزب(آموزشگاهها و حرفه اي  ...)ان، هنري، فني
يك( واحد پاركنيگ2 مترمربع زيربناي مفيد50به ازاي هر و يك واحد براي موظف

)واحد براي مراجعين

 آموزشگاه رانندگي
مترمربع به نحوي كه امكان60حداقل مساحت پاركينگ در فضاي باز يا سرپوشيده

. خودرو بدون مزاحم فراهم باشد3پارك 

و نمايشگاه اتومبيلآژان س كرايه اتومبيل، تاكسي تلفني
 مترمربع در فضاي باز يا سرپوشيده به نحوي كه امكان 100حداقل مساحت پاركينگ

. خودرو بدون مزاحمت فراهم باشد6پارك

و تجاري
 مختلط

و آزمايشگاههاي تشخيص طبي  مجتمع پزشكان
رو4 مترمربع زيربنا50به ازاي هر  واحد براي2(باز واحد پاركينگ سرپوشيده يا

و ) واحد براي مراجعين2پاركينگ موظف
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 نحوه تأمين پاركينگ در كاربريهاي مختلف-36جدول شماره ادامه
و ساير خصوصيات نوع كاربري  حداقل پاركينگ مورد نياز نوع عملكرد

و آموزش، تحقيقات
 فناوري

و مدارس عالي، دانشگاهها، دانشكده ها، دانشسراها، حوزه هاي علميه
و پژوهشي  مراكز تحقيقاتي

هر-  دانشجو15 مترمربع زيربنا يا هر 100 يك واحد پاركينگ به ازاي
و كارمند- )كادر اداري( به عالوه يك واحد پاركينگ به ازاي هر استاد
هر-  مترمربع زيربنا الزامي است100 در خوابگاههاي دانشجويي نيز تأمين يك واحد پاركينگ به ازاي

)مهد كودك، آمادگي(آموزشهاي پيش دبستاني
 به ازاي هر نفر كادر آموزشي يك محل پاركينگ-
هر-  كودك يك محل پاركينگ براي ميني بوس10 به ازاي

 دبستان
و اداري-  يك واحد پاركينگ به ازاي هر نفر كادر آموزشي
هر-  كودك يك محل پاركينگ براي ميني بوس10 به ازاي

 يك محل پاركينگ به ازاي هر نفر كارمند شاغل بيرستاند

 موزشيآ

و فني حرفه اي و اداري هنرستان  يك محل پاركينگ به ازاي هر نفر كادر آموزشي

 ورزشي
و استخرها، ورزشگاهها، زمينهاي بازي كوچك، سالنهاي ورزشي

و مجموعه آبي ورزشي و مجتمعهاي ورزشي، زورخانه ها  استاديومها

و شهر در مراكز- هر) سرپوشيده(ورزشي در مقياس محله، ناحيه  مترمربع زيربنا يك واحد پاركينگ75به ازاي
)مراجعين(عمومي

هر-  نفر شاغل يك واحد پاركينگ عمومي3 عالوه بر آن به ازاي
و استاديومها- و استخرهاي شناي روباز : در زمينهاي ورزشي
هر-1  يك واحد پاركينگ عمومي مترمربع مساحت زمين 100 به ازاي
)مراجعين( نفر گنجايش يك واحد پاركينگ در محوطه30به ازاي هر عالوه بر اين-2

و مراكز انتظامي انتظامي–اداري و عمومي و سازمانهاي دولتي، خصوصي  كليه ادارات
هر-  مترمربع زيربنا در مقياس ناحيه50 يك واحد پاركينگ به ازاي
هر يك واحد پاركينگ-  مترمربع زيربنا در مقياس شهر40 به ازاي

 درماني
و تنظيم خانواده، كلينيكها، زايشگاهها، بيمارستان، مراكز بهداشتي

و ساير  مراكز توانبخشي

هر- و مراكز توانبخشي به ازاي و كلينيكها و بهداشتي  واحد پاركينگ4 مترمربع زيربنا 100 كليه در مراكز درماني
و اتاقهاي دو تخته به ازاي در بيمارستان- 5/1 تخت2ها، در اتاقهاي يك تخته به ازاي يك تخت يك واحد پاركينگ

و در اتاقهاي عمومي به ازاي هر  واحد پاركينگ5/0 تخت8تا5واحد پاركينگ
و مجتمعهاي فرهنگي، سينما، سالن اجتماعات فرهنگي و يك واحد به ازاي هر پنج صندلي در ساير موارد مترمربع زيربنا50هر يك واحد پاركينگ به ازاي ...كتابخانه، فرهنگسرا

و فضاي سبز و فراشهري پارك  پاركهاي محله، ناحيه اي، شهري
هر-  مترمربع سطح پارك در مقياس محله200 يك واحد پاركينگ به ازاي
هر-  مترمربع سطح پارك در مقياس ناحيه150 يك واحد پاركينگ به ازاي
هريك- و فراشهري100واحد پاركينگ به ازاي  مترمربع سطح پارك در مقياس شهري

و مذهبي  ...مساجد، حسينيه، مصلي، كليسا
و يك واحد پاركينگ به ازاي هر مترمربع زيربنا40هر واحد پاركينگ به ازاي1-  مترمربع زيربنا25 در مقياس محله

 در مقياس شهر
هر1-  مترمربع سطح زمين مصلي 150 واحد پاركينگ براي

 تابع ضوابط سازمان مربوطه ايستگاه خدمات شهري

 آتش نشاني
 تأمين فضاهاي كافي براي توقف ماشينهاي آتش نشاني، مناسب با ظرفيت واحد ضروري است-
هر-  مترمربع زيربنا براي كاركنان اداري80 تأمين حداقل دو واحد پاركينگ براي

 سوختجايگاه
 تأمين فضاي كافي براي توقف خودروها الزامي است-
 واحد پاركينگ به ازاي هر نفر شاغل1 تأمين-

 بازار روز
. عالوه بر بارانداز به ازاي هر غرفه تأمين دو محل پاركينگ ضروري است-
و خروجي مناسب تأمين شود-  پاركينگ مراجعين بايستي در محدوده زمين با تعبيه ورودي

 تجهيزات شهري

هر)محل دايمي نمايشگاهها(نمايشگاه دايمي  واحد پاركينگ الزامي است1 مترمربع زيربنا تأمين50به ازاي
ها تأسيسات شهري و تصفيه خانه و فاضالب  تأمين پاركينگ با توجه به نوع وسايل نقليه تابع ضوابط سازمانهاي مربوطه ميباشد ايستگاههاي تنظيم فشار گاز، آب

 پايانه مسافربري
هر- )با محاسبه فضاي توقف( واحد پاركينگ براي اتوبوس2 مترمربع زمين 150 براي
هر- )بدون محاسبه فضاي توقف( واحد پاركينگ براي اتوبوس2 مترمربع مساحت زمين 100 براي

هر پايانه باربري )بدون محاسبه فضاي توقف(ي كاميون واحد پاركينگ برا2 مترمربع مساحت زمين 500به ازاي
و نقل و حمل
 انبارداري

هر انبار  مترمربع مساحت زمين200يك واحد پاركينگ به ازاي

 تاريخي
و اماكن متبركه و محوطه هاي تاريخي، موزه ها، بناهاي يادبود اماكن

 ...و

و محوطه هاي تاريخي تابع ضوابط سازمان ميراث فرهنگي ميباشد-  در اماكن
 مترمربع زيربنا يك واحد پاركينگ70هر در موزه ها به ازاي-
هر-  واحد پاركينگ1 مترمربع زيربنا40 در ساير موارد به ازاي

 توريستي-تفريحي
و مهمانسرا، هتل آپارتمان، متل، هتل، مسافرخانه، مهمانپذير

و  ...اردوگاههاي جهانگردي

وا- و مهمانپذيرها يك و مهمانسراها و سه ستاره هر در هتلهاي دو  تخت3حد پاركينگ به ازاي
و پنج ستاره يك واحد پاركينگ به ازاي هر دو تخت-  در هتلهاي چهار
هر-  مترمربع زيربنا50 در ساير واحدهاي پذيرايي يك واحد پاركينگ به ازاي

و صنايع كارگاهي-صنعتي  كارگاهها
و متوسط- هر در واحدهاي صنعتي كوچك در مترم50 به ازاي هر واحد يا ربع زيربناي كارگاه يك واحد پاركينگ،

 مترمربع مساحت زمين يك واحد پاركينگ200صنايع بزرگ به ازاي هر 
هر-  مترمربع مساحت زمين تأمين يك واحد پاركينگ براي مراجعين در محوطه بصورت مستقل الزامي است100 به ازاي
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و كنترل دسترسيها--8-13-4 : مقررات گذربندي

: مقررات گذربندي-1-8-13-4

و امتداد آنها در نقشه هاي طرح تفصيلي مشخص نگرديده و گذرگاههاي شهري كه عرض در مورد معابر

:است ضوابط ذيل الزم االجرا ميباشد

و گذرگاههايي كه در نقشه هاي طرح تفصيلي به دليل در دسترس نبودن نقشه–1تبصره  عرض معابر

و يا بعداً و يا تصويب مراجع مسئول احداث ميگردندهاي ثبتي مشخص نشده تا عرض. به دليل تفكيك

: متر از رابطه ذيل قابل محاسبه خواهند بود14

(2( عرض گذرگاه =طول گذرگاه+ ( ( ×2

50 

 تر يا دوربرگردان طول گذرگاه در فاصله مابين تقاطع آن با گذرگاههاي هم عرض يا عريض–2تبصره

و محاسبه مي و بن باز ميبايست براساس عرض گذرگاه عريض تر محاسبه گردد ي ممتد عرض گذرگاهها

.گردد

به–2تبصره و پنج متر كه در طرح تفكيكي  در انتهاي گذرگاههاي اتومبيل رو با طول بيشتر از هفتاد

 در نقشه شبكه پيشنهادي طرح تفصيلي مشخص نشده باشد،كهصورت بن بست درآيد در صورتي

بايست بر طبق نقشه هاي نمونه پيوست، دوربرگردان يا دايره اي براي دورزدن وسائل نقليه در نظر مي

از. گرفته شود و نيمعرض اين دور برگردانها نميبايست و ايجاد امكان يك  برابر عرض گذرگاه كمتر بوده

. ميباشد متر از انتهاي آن به گذرگاههاي سواره بالمانع4ارتباط پياده با عرض حداكثر

و–3تبصره  در كليه مناطق شهري در صورتي كه در نقشه شبكه ارتباطي پيشنهادي طرح تفصيلي

و مسير خاصي براي آنها در نظر گرفته نشده باشد، اگر  درصد پالكهاي دوبر گذرگاه25تفصيلي عرض
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ج و گذرگاه طرح ديدي نداشته براساس طرحهاي قبل از تصويب طرح تفصيلي عقب نشيني نموده باشد

.باشد، ساير پالكهاي گذرگاه نيز ملزم به رعايت بر اصالحي ميباشند

و باالتر قرار دارند، چنانچه به علل موجه پيش بيني32 در مورد قطعاتي كه بر خيابانهاي–4تبصره  متر

 طرح دسترسي جداگانه از جبهه پشت پالك مقدور نباشد دسترسي از گذرگاه اصلي با نظر سازمان مجري

.اقدام قابل تأمين ميباشد

و بن بست شده–5تبصره و طبق طرحهاي مصوب، تعريض  معابري كه در نقشه هاي ثبتي بن باز بوده

و يا موجود در محل عمل اند، عرض آن قسمت كه به صورت معبر مشخص شده مطابق عرض ثبتي

ط و يا از عرض مشخص شده در .رح بيشتر بوده باشدميگردد مشروط به اينكه عرض آن معادل

تا–6تبصره از12 فواصل تقاطع معابر اتومبيل رو در طرحهاي تفكيكي  متر كمتر 150 متر عرض نبايد

و در ساير معابر طبق طرح تفصيلي تعيين و حتي االمكان به صورت سه راه در نظر گرفته شده باشد

.فاصله ميشود

تا-7تبصره خي12 شيب خيابانهاي فرعي و و جاده هاي سريع حداكثر8ابانهاي اصلي درصد 7 درصد

.درصد تعيين ميگردد

كف–8تبصره  كف تمام شده پياده رو ميبايست براساس نقشه مقطع پيشنهادي مربوط به گذرگاه از

.تمام شده محور گذرگاه مورد رعايت قرار گيرد

خ-9تبصره و در ساير پهناي پياده روها بر طبق ضوابط پيشنهادي براساس مقاطع يابانهاي پيشنهادي

و ساختمانهاي5 الي3 متر مناطق تجاري3 الي2موارد براي مناطق مسكوني بين   متر، مناطق اداري

و مناطق صنعتي4 الي5/2عمومي . متر رعايت ميگردد5/3 الي2 متر

ي باشد در صورتي كه وضع موجود خيابان بيش از عرض پيش بيني شده در طرح تفصيل–10تبصره

.عرض موجود مالك عمل خواهدبود
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 معابري كه داراي نقشه هاي ثبتي مي باشند در صورتي كه در طرح تفصيلي عرض پيشنهادي-11تبصره

.آنها كمتر از عرض نقشه ثبتي باشد مي بايست عرض نقشه ثبتي مالك عمل قرار گيرد

 در طرح تفصيلي مشخص نگرديده، عرض معابري كه به علت در دست نبودن نقشه هاي ثبتي-12تبصره

و اتخاذ تصميم خواهد بود .مطابق با ضوابط مندرج در اين آئين نامه قابل عمل

در چنانچه در طرح تفصيلي عرض معبري-13تبصره ، باشد نقشه ثبتي مربوطه بيشتر از عرض معبر

.عرض مربوطه طبق طرح تفصيلي با رعايت محور معبر در نقشه ثبتي عمل ميگردد

 چنانچه در امتداد نهر يا مسيلي در طرح تفصيلي معبري پيش بيني نشده باشد، عرض-14تبصره

مشخص شده از طرف شهرداري كه مطمئناً بر حريم قانوني با توجه به دبي آن خواهد بود، مالك عمل

و مسير پياده محسوب ميگردد و به عنوان محل عبور آب .بوده

طب-15تبصره و مقررات طرح ميبايست داراي دوربرگردان باشند ليكن انتهاي معابري كه ق اين ضوابط

به علت ساختمان پيش از طرح تفصيلي امكان ايجاد دوربرگردان مقدور نباشد با تصويب كميسيون ماده

.پنج با احداث مانع ترافيك سواره قابل اقدام خواهد بود

در(ر جديد بر روي رديف درختان موجود در صورتي كه با اجراي طرح تعريض گذرگاه ديوا-16تبصره

 قرار گيرد، مي بايست ديوار حياط يك متر از بدنه درخت به داخل پالك عقب نشيني)فضاي باز پالك

. نمايد

مي: توضيح در صورتيكه به جاي رديف درختان، تك درخت در مسير ديوار حياط قرار گيرد، عقب نشيني

ن .يم متر از بدنه درخت صورت پذيردبايست به صورت نيم دايره با فاصله
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: مقررات دسترسي-2-8-13-4

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

و در ارتباط با اتصال گذرگاهها به يكديگر يا در طرحهاي جديد تفكيكي براساسكه هم عرض خود

.د گرديدضوابط ذيل اقدام خواه

يا)هم عرض( دسترسي گذرگاهها به معابر معادل-الف تر(و : از آنها)كم عرض

 دسترسي به كوچه ها فقط از كوچه-

و خيابان پخش كننده در مسافتي معادل- و پخش كننده فقط از كوچه -75دسترسي به خيابان جمع

 متر50

 انهاي جمع كنندهدسترسي به خيابان اصلي درجه دو صرفاً از طريق خياب-

و خيابان اصلي- و پخش كننده دسترسي به خيابان اصلي درجه يك فقط از خيابانهاي جمع كننده

و يك حداقل در مسافتي معادل   متر500درجه دو

 متر1000 دسترسي بزرگراه از خيابان اصلي درجه يك حداقل در مسافتي معادل-

و غيره عبور مينمايد عرض گذرگاه هايي كه از داخل آنها نهر:توضيح  يا شبكه فشار قوي برق، گاز، نفت

و ضوابط مربوطه محاسبه خواهد شد .با اضافه شدن حريم مربوط براساس طرح تفصيلي

 دسترسي قطعات-ب

و- و معابر عالوه بر پيشنهادات طرح در طرحهاي جديد تفكيكي  دسترسي قطعات زمين به خيابانها

.شرايط زير مجاز ميباشدقطعات موجود دو بر فقط تحت

.پيشنهادي براي قطعات زمين مجاور به هيچ وجه مجاز نيستو دسترسي سواره به بزرگراههاي موجود-
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و بيشتر براي قطعات زمين در فواصل حداقل45 دسترسي به شريانهاي اصلي با عرض-  متري 350 متر

و فضاهاي مشابه ايستگاهها و نقل، استاديومهاي ورزشي، مدارسو نيز پاركها، مراكز آموزش عالي ي حمل

و بيمارستانها مجاز است .حرفه اي

تا36دسترسي به خيابان اصلي با عرض- و بيشتر براي قطعات زمين در فواصل حداقل45 متر  متر

و انبارداري، دبيرستانها 100 ، كارخانجات صنعتي و نيز محوطه هاي پاركينگ گروهي، هتلها  متري

و مصارف بند فوق مجاز واحدهاي تجا و زمينهاي ورزشي و كارگاههاي تعمير اتومبيل ري مراكز محله

.است

: مقررات حداقل دسترسي به معابر-پ

اين مقررات شامل اراضي است كه قبل از تصويب طرح تفصيلي به نحوي تفكيك شده اند كه فاقد

و معابر ميباشند .دسترسي مجاز طبق ضوابط عرض گذرگاهها

در مقر- : مسكونيقطعات با كاربريرات دسترسي

از مسكونيدر زمينهاي و يا به دو يا چند5 با تراكمهاي مختلف كه به گذرگاههاي با عرض كمتر  متر

گذرگاه از اين قبيل دسترسي دارند، در صورت عدم امكان طرح تعريض، فقط ميتوان در قالب مقررات

.نه ساختماني نمودساختمان با تراكم كم اقدام به صدور پروا

: تجاريبا كاربري مقررات دسترسي-

و ناحيه شهري كه فقط به گذرگاههاي با عرض كمتر از  متر دسترسي دارند6اراضي تجاري مراكز محله

و طبق مقررات نميتوانند دسترسي مناسب اتومبيل رو به گذرگاههاي نامبرده احداث كنند، مقررات

. از حد مقررات ساختماني تجاري نواري تجاوز نمايدساختمان در هيچ مورد نميتواند
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و با كاربري مقررات دسترسي در اراضي- :درماني آموزشي

و پيش دبستاني در هر حال ميبايست به يك گذرگاه با عرض و10اين قبيل اراضي به غير از آمادگي  متر

يك(بيشتر و خيابان درجه ب) غير از بزرگراه اشند در غير اين صورت سازمانهاي دسترسي مستقيم داشته

.مسئول ميبايست نسبت به خريد زمين با، تأمين دسترسي جهت اصالح وضع زمين اقدام كنند

: اداري با كاربري مقررات دسترسي در اراضي-

و16اين قبيل اراضي در هر حال ميبايست به يك گذرگاه با عرض و بيشتر دسترسي داشته باشند  متر

.تقليل پيدا خواهد نمود) يك دوم(ت سطح مجاز زيربناي زمين به نصف در غير اين صور

در- و مقررات دسترسي و نقل و پاركينگهاي عمومياراضي صنعتي، حمل : انبارداري

. متر دسترسي داشته باشند16اين نوع اراضي حداقل ميبايست به گذرگاههاي با عرض

به-ت : گذرگاه سواره مقررات دسترسي پالكهاي مقابل نوار سبز

 در طرحهاي تفكيكي جديد حتي اامكان دسترسي قطعات مجاور گذرگاههاي داراي حريم سبز از جبهه-

.عقب طراحي ميگردد

به- و نوار سبز  در طراحي مقطع گذرگاهها، پياده رو به انضمام گذرگاه كندرو به جبهه مجاورت پالكها

و تندرو و يا تركيبي از آنها منتقل گرددسكوهاي مياني مابين گذرگاههاي كندرو . يا جزيره مياني

در- و اتصال آنها به گذرگاه اصلي  احداث گذرگاه فرعي كه با عرض متوسط چهار متر در مجاورت پالكها

 يك يا دو نقطه به صورت نيم حلقه

صو- رت تعبيه وروديهاي اتومبيل رو با عرض متوسط سه متر از گذرگاه اصلي براي هر دو پالك به

 مشترك
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 توصيه ميگردد در مجاورت نوارهاي سبز جهت جلوگيري از احداث ديواره هاي ممتد پالكها به صورت-

و ارتباطات پياده از ميان آنها با و جلو طراحي گروههاي سه يا چهار واحد با دو متر فاصله به صورت عقب

.گذرگاههاي جبهه عقب در طراحي مورد رعايت قرار گيرند

ريقه محاسبه كف تمام شده قطعات با استفاده از كد ارتفاع محور وسط آسفالتط-9-13-4

:سواره رو گذرگاهها

 متري با استفاده از كد ارتفاع محور وسط آسفالت60 الي6در تقاطع عرضي پيشنهادي براي گذرگاههاي

ب) 0,00با فرض(گذرگاه و ابالغ كف تمام شده قطعات تفكيكي مجاور ا توجه به شيب در مورد تعيين

:بندي مقطع گذرگاه كه جهت دفع روانابهاي سطحي در نظر گرفته شده ميتوان به شرح ذيل اقدام نمود

و نيمرخ طولي باشد كد ارتفاعي محور گذرگاه در هر نقطه–  در صورتي كه گذرگاه داراي طرح اجرايي

.رگاه قرار گيردميبايست مبناي محاسبه ساير كدهاي مربوط به مقطع عرضي پيشنهادي گذ

و كمتر- .يك طرفه ميباشد) با توجه به شيب كلي زمين(شيب مقطع گذرگاههاي با عرض ده متر

و معادل- .ميباشد%2شيب مقطع گذرگاههاي با عرض بيشتر از ده متر دو طرفه

. درصد است5/1شيب پياده رو به طرف گذرگاهها معادل-

و يا در مواردي كه واحدهاي ساختماني واجد دسترس- ي سواره مجاز از گذرگاههاي سريع نبوده

و بلندي زمين قادر به تأمين دسترسي از يك گذرگاه نباشند ارتفاع به دليل شرايط موجود پستي

.كف تمام شده از گذرگاه فرعي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت

با-  مشخصات كليه كدهاي ارتفاعي ارائه شده در جدول نسبت به ارتفاع محور وسط سواره رو

. تعيين گرديده است± 0,00

به- در گذرگاههايي كه داراي نوار سبز خارج از حريم گذرگاه ميباشند، حدود يك درصد شيب

.طرف محور گذرگاه مي بايد منظور گردد
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سانتيمتر ميتواند از محور وسط+40الي+15ارتفاع ورودي قطعات تفكيكي حداقل به ميزان-

. گرفته شودسواره رو مرتفع تر در نظر

 متر نشان60 الي8جداول ذيل كدهاي ارتفاعي نقاط مختلف عرض گذرگاه را براي مقاطع با عرض

.ميدهد

 مشخصات كدهاي ارتفاعي نقاط مختلف مقطع گذرگاههاي پيشنهادي نسبت به كد ارتفاعي-37جدول شماره
)o.oo(محور وسط گذرگاه 
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:و اراضي كشاورزيكاربري باغات-14-4

: موارد استفاده از زمين-

درواراضي مشجر مثمر، اراضي مشجر غيرمثمر  كاربري باغات نهالستانها از جمله كاربريهاي قابل استقرار

.ميباشند

و نهال، تأسيسات محدود دامداري، تأسيسات پرورش ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، زراعت، پرورش گل

و پرندگاپرو و صنعترش طيور  كاربري اراضي كشاورزي از جمله كاربريهاي قابل استقرار در ن، كشت

در(.ميباشند و پرندگان، پرورش ماهي بدون واحد كشتار صرفاً احداث واحدهاي دامداري، پرورش طيور

) با تصويب كميسيون ماده پنج مجاز ميباشدتفصيلي متري محدوده مصوب طرح 500فاصله بعد از 

و مرغداريهاي واقع در محدوده طرح دامدا:تبصره و اعضاي كميسيون تفصيليريها  با هماهنگي شهرداري

 ماه تجاوز نمايد18 شهرستان مكلفند طي مدت مورد توافق كه نميبايست از كشاورزيمربوطه در جهاد

كشنسبت به انتقال واحدهاي خود به مجتمعهاي خارج از شهر ور با رعايت قانون نظام جامع دامپروري

و در مورد تعيين كاربريهاي فوق براساس)7ماده(7/5/1388مصوب مجلس شوراي اسالمي مورخ  اقدام

. در طرح تفصيلي اقدام نمايند5نظريات كميسيون ماده 

و اراضي كشاورزي-1-14-4 و احداث ساختمان در كاربري باغات  مقررات تفكيك زمين

):مصوبات مالك عمل(

و و ساز و نيز اراضي كه طبق مصوبات مربوطه باغ هرگونه ساخت تفكيك در اراضي با كاربري باغات

و مصوبه اصالح آيين نامه  و گسترش فضاي سبز شهرها و حفظ شناخته ميشود، مطابق قانون اصالح

 18/2/1387 قانون زمين شهري مورخ14و دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 18/9/1386اجرايي مورخ 

:به قرار زير است



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  172 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و باغهاي شهري-2-14-4 و افراز اراضي كشاورزي :تفكيك

و تفكيك از قانون زمين شهري الزام- و شهرسازي در افراز )35(به رعايت ضوابط وزارت راه

–22/6/66

و يا آيش-14ماده و اراضي كشاورزي و تفكيك باغات و تقسيم و تغيير كاربري، افراز اراضي( تبديل

قا2موضوع ماده  و مواد اين قانون بالاشكال) نون اين و شهرسازي و مقررات وزارت راه با رعايت ضوابط

.است

و انتقال اينگونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بالمانع–تبصره  نقل

.است

24/3/71–)88(از آيين نامه قانون زمين شهري-

ضر–17ماده با در شهرهاي غيرمشمول و داير شهري بين اشخاص و انتقال زمينهاي باير ورت، نقل

و14رعايت تبصره ماده   قانون در خصوص زمينهاي داير كشاورزي، بالمانع است؛ ولي هرگونه تفكيك

و شهرسازي ميباشد .احداث بنا مستلزم انجام عمليات آماده سازي، طبق ضوابط وزارت راه

)18/2/1387مورخ( قانون زمين شهري14 ماده دستورالعمل اجرايي موضوع-3-14-4

:شهر باغات داخل محدوده–الف

و با حفظ يا ارتقا: فضاي سبز عمومي-1 باغاتي كه شهرداري عالوه بر مصوبات طرحها ميتواند تملك نموده

و سيستم آبياري به صورت فضاي سبز عمومي نگهداري كند،  اعم از اينكه در طرح مصوب(وضعيت درخت

.به فضاي سبز عمومي تبديل شودميتواند با تصويب مراجع مربوطه) اراي كاربري فضاي سبز باشند يا نباشندد

و فضاي سبز عمومي: مسكوني– باغ-2  باشند)با شرح بند پيشين(باغاتي كه فاقد كاربري مصوب خدمات

و ساختمان سازي ويژ–قابل تبديل به منطقه باغ :ه به شرح زير هستند مسكوني با ضوابط تفكيك
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به-1-2 و پهنه ها يا بافتهاي ارزشمند سبز را تشكيل ميدهند و در كنار هم قرار گرفته  باغاتي كه به صورت انبوه

:شرح زير

و تقسيم-1-1-2 و حداكثر سطح20 مترمربع با تراكم ساختماني 2000 حداقل تفكيك، افراز  درصد

و حداكثر در دو طبقه روي10ال اشغ  پيلوت يا زيرزميندرصد

در صورتي كه مالك مايل به استفاده از تراكم بيشتر باشد در مقابل افزايش مساحت قطعات-2-1-2

و طبقات بيشتر به شرح زير داده ميشود :تفكيكي اجازه احداث ساختمان با تراكم

با حداكثر%5/22 مترمربع اجازه استفاده از تراكم ساختماني 5000 تا 2000 در قطعات-1-2-1-2

و حداكثر در سه طبقه روي پيلوت يا زير5/7سطح اشغال   زمين درصد

از-2-2-1-2  درصد با حداكثر30 مترمربع، اجازه استفاده از تراكم ساختماني 5000 در قطعات بيش

و حداكثر در چهار طبقه روي پيلوت يا زيرزمين5/7سطح اشغال  درصد

كم-1تبصره از باغات تفكيك شده قبلي كه  مترمربع مساحت داشته باشند نيز مشمول ضابطه 2000تر

. هستند2-1-1بند

از-2تبصره  مترمربع سطح اشغال 200 مترمربع باشد حداكثر تا 2000 در قطعاتي كه مساحت آنها كمتر

. مترمربع بنا مجاز است200و حداقل

آن بايد از هر ضلع زمين در صورت احداث ساختمان مسكوني در يك طبقه محل استقرار-3تبصره

و12 طبقه3 متر،8 طبقه2اين فاصله در مورد ساختمانهاي. متر فاصله داشته باشد4حداقل  4 متر

از. متر ميباشد16طبقه و نقشه4احداث ساختمان با بيش  طبقه در مناطق باغ مسكوني مجاز نيست

.ت، به تأييد شهرداري برسداستقرار بنا در زمين بايد با رعايت كمترين ميزان قطع درخ

و فرهنگي استفاده-4تبصره و ورزشي  در آن دسته از كاربريهاي خدماتي مانند هتل، واحدهاي تفريحي

و10از حداكثر . درصد تراكم بالمانع است40 درصد سطح اشغال
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2-1-2-2و2-1-2-1 با استفاده از مزاياي تفكيك مربوط به قطعات بزرگتر موضوع بندهاي-5تبصره

و صورت مجلس تفكيك قيد شود و مراتب بايستي در سند مالكيت .هرگونه تفكيك بعدي ممنوع است

به-2-2 و  پالكها يا قطعاتي كه به صورت پراكنده در داخل پهنه ها يا كاربريهاي مختلف شهر قرا ردارند

و توسط مراجع ذيربط باغ تشخيص داده شوند به شرح زير :موجب مقررات

و رديف-1-2-2 و نصاب تفكيك مشمول باغات موضوع و تبصره2-1 اين باغات نيز از نظر ضوابط 5 فوق

.آن خواهد بود

و ساز در اين باغات با رعايت كاربريهاي مصوب طرحهاي مالك عمل از نظر-2-2-2  نحوه ساخت

از(حداكثر سطح اشغال و با رعايت تراكم ساختماني) درصد تجاوز نخواهد كرد30كه در هر صورت  مجاز

و حداقل قطع درختان، معادل ضوابط مصوب مربوط به زيرپهنه يا منطقه بندي حفظ حداكثر فضاي سبز

.يا كاربري پالكهاي همجوار با اعمال يك طبقه تشويقي اضافه خواهد بود

ب: ساير كاربريها-3 اغات خود مالكين باغاتي كه مايل باشند از طريق توافق با شهرداري درصدي از سطح

و تصويب شوراي  را به عنوان فضاي سبزعمومي به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند، با شرايط زير

و كميسيون ماده  و كاربري پهنه مربوط5اسالمي شهر  ميتوانند از انواع كاربريهاي متناسب با ضوابط

:استفاده كنند

مو2-1 در پهنه هاي موضوع بند-1-3 از در چارچوب طرح  درصد75ضعي خاص، درصد واگذاري كمتر

. مترمربع نباشد3500و متراژ واگذاري كمتر از

از)2-2موضوع بند( در تك باغها-2-3 از70درصد واگذاري كمتر و متراژ واگذاري كمتر  3000 درصد

.مترمربع نباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  175 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

: اراضي كشاورزي يا آيش داخل محدوده شهر–ب

و فضاي سبز عمومي باشند، به باغ با استفاده از مقررات تبديل اراضي كشاورزي-1 كه فاقد كاربري مصوب خدمات

در اين صورت الزم است كه نقشه. قسمت الف اين دستورالعمل بالمانع است2 مسكوني موضوع بند–منطقه باغ 

و ساختماني به تصويب شهرداري مربوطه برسد .درختكاري باغ نيز همراه با نقشه هاي تفكيكي

و-2 و تغيير كاربري اراضي كشاورزي يا آيش داخل محدوده شهر، در صورت توافق با شهرداري  تبديل

و به فضاي سبز70رعايت ضوابط پهنه مربوطه مشروط به اينكه سهم شهرداري حداقل  درصد بوده

.عمومي تبديل شود، بالمانع است

و ساختمان سازي ندار-3 ند، ميتوانند از ضوابط تفكيك به شرح زير تا زماني كه مالكين قصد تفكيك

:استفاده نمايند

 هكتار10حداقل تفكيك اراضي زراعتي آبي

 هكتار20حداقل تفكيك اراضي زراعتي ديم

و محوطه هاي با ارزش تاريخيكاربري-15-4 : آثار

: موارد استفاده از زمين-

و محوطه هاي آرتاريخياماكن و حريمهـاي تملـك، موزه ها، بناهاي يادبود، امگاه مشاهير، اماكن متبركه

و هنري، بافتهاي بـا ارزش شـهري از جملـه كاربريهـاي قابـل شده آنان،  آثار ملي، آثار با ارزش معماري

. مي باشندكاربريتعريف در اين 

و فضاهايي ميباش و بافت قديمي شهر عبارت از ابنيه يا مجموعه ابنيه ند كه منظور از ساختمانهاي تاريخي

و تاريخي با ارزش  و يا از نظر فرهنگي از طرف سازمان ميراث فرهنگي به ثبت تاريخي رسيده اند

و ميبايست مورد حفاظت قرار گيرند .تشخيص داده شده



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  176 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و مقررات-1-15-4 :عمومي در كاربري تاريخي ضوابط

و مجموعه هاي باارزش– و تعمير ساختمانها و تصرف در اراضي و هرگونه دخل و فرهنگي تاريخي

و زير نظر آن سازمان صورت پذيرد .مذهبي ميبايست طبق ضوابط سازمان ميراث فرهنگي

و كانال تا فاصله– و نصب تأسيساتي كه ايجاد ارتعاش مينمايند تا فاصله20 احداث چاه  100 متري

.متري از اضالع خارجي پالك ممنوع ميباشد

و يا عواملي كه بر روي مصالح ساختماني بناي ايجاد تأسيساتي كه به نحوي ايجاد–  بو، دود يا بخار

.تاريخي تأثير سوء نمايد در حريم اين بناها ممنوع است

آن– و در حريم درجه دو  احداث واحدهاي مسكوني در حريم درجه يك بناهاي تاريخي غيرمجاز

.ميبايست با ضوابط ميراث فرهنگي صورت پذيرد

و احداث ديوار در اطراف آن غيرمجاز حريم بناهاي تاريخي– و نرده محفوظ ميبايست به وسيله فنس

.ميباشد

و غيره جز با اجازه سازمان ميراث- و نوشتن آگهي، شعار و تصرف، نصب  هرگونه تغيير كاربري، دخل

.فرهنگي غيرمجاز ميباشد

م- كه–عماري هرگونه طرح بازسازي، بهسازي ميبايست در قالب مالحظات يك طرح جامع  شهرسازي

و رابطه آن با گذرگاههاي پياده و خارجي در آن نوع مصالح ساختماني، چگونگي تنظيم فضاهاي داخلي

براي بنا يا مجموعه بناها در نظر گرفته شده است ضمن دارا بودن مالحظات ايستايي ميبايست با توجه 

و شيوه هاي معماري متداول تهيه گردد .به استفاده از سبك

و اين بناها بر طبق طرح-  تفكيك اراضي مربوط به بناهاي تاريخي حتي در صورت افراز ممنوع است

.تفصيلي ميتوانند عملكرد پيشنهادي را حفظ نمايند

 حريم محوطه هاي تاريخي در صورتي كه به فضاهاي باز يا اراضي باير ختم گردد ميبايست به وسيله-

و از احداث ديوا .ر در اطراف محوطه جلوگيري گرددنرده كوتاه محصور



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  177 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 عبور وسائل نقليه سنگين كه ايجاد لرزش يا ارتعاش در بناهاي تاريخي نمايد از معابر اطراف آنها ممنوع-

.است

و تصرف كه تا زمان تصويب طرح تفصيلي در اماكن تاريخي به صورت غيرمجاز اجرا شده-  هرگونه دخل

و يا در تعميرات بعدي به صورت اوليه در صورت ضرورت طبق مقررات جاري ميب ايست به كلي حذف

.اصالح گردد

به- و اراضي مجاور بايد  در حريم درجه يك بناهاي تاريخي احداث ساختمانهاي مختلف مجاز نيست

و محوطه هاي باز عمومي تخصيص يابد و فضاي سبز .پارك

و ساختمانهاي تاريخي از طرف كارش- ناسان ابنيه تاريخي ادارات كل ميراث محدوده دقيق حريم اماكن

و به سازمان مجري طرح ابالغ خواهد شد كه با عالمت مخصوص بر  فرهنگي استان به تدريج تهيه

.طرحهاي تفصيلي انعكاس خواهد يافت

با-  احداث بنا در پالك حد فاصل گذرگاه اصلي مجاور بناي تاريخي كه به نحوي ديد آن را محدود نمايد

.رداري از طرف كميسيون ماده پنج قابل اعمال محدوديت ميباشدپيشنهاد شه

و خدماتي– اداري- تجاري–مسكوني( عملكرد اصلي مراكز تاريخي- و استقرار) فرهنگي است

و ناسازگار هستند در اين محدوده ممنوع است .كاربريهايي كه با اين عملكردها نامتجانس

و حدود در خصوص ساختمان- و نگهداري بنا از تخريب، كامالً ايجاد حد هاي ذي ارزش در حد حفاظت

.مجاز ميباشد

و عملكرد بنا در جهت احياي بنا براساس يك طرح پيشنهادي پس از تأييد كميسيون-  تغيير كاربري

.فني دستگاه اجرايي طرح مجاز ميباشد

عم) بدون تغيير كاربري( تبديل عملكرد-  قانون23براساس تبصره(ومي بناهاي ثبت شده به عملكردهاي

و گردشگري مجاز است) 1370و 1369بودجه سال .با موافقت سازمان ميراث فرهنگي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  178 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و طرح پيشنهادي پس از تأييد كميسيون فني-  تغييرات معماري داخل بنا براساس طرح وضع موجود

.دستگاه اجرايي طرح مجاز ميباشد

س- حد در هيچ شرايطي تغييرات اساسي در بناي و فقط در اختماني پالكهاي باارزش تاريخي مجاز نبوده

و پوششهاي مالتي در نما  و عناصر متصل به نما، تعمير سيمان كاري بندكشي، محكم سازي سنگها

و نگهداري كيفيت كلي نما بالمانع است و حفظ .مشروط به عدم صدمه به عناصر ارزشمند

 مطابق يك طرح پيشنهادي پس از تأييد كميسيون فني اصالحات ساختاري جهت مقاومت ايستايي بنا-

.دستگاه اجرايي طرح مجاز است

پس- و فاضالب مطابق يك طرح پيشنهادي و گاز و برق  تجهيز بنا به امكانات جديد زيربنايي از قبيل آب

.از تأييد كميسيون فني دستگاه اجرايي طرح مجاز است

به- هر پاركينگ مكانهاي تاريخي در موزه ها در70 ازاي و  مترمربع زيربنا تأمين يك واحد پاركينگ

. واحد پاركينگ الزامي ميباشد1 مترمربع زيربنا40ساير موارد به ازاي هر

: ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري تاريخي-2-15-4

پ و اغذيه، اركينگ در صورت وجود اراضي مازاد بر نيازمنديهاي فضايي، احداث واحدهاي فروش آبميوه

و هنري، فروش صنايع دستي، رستوران، قهوه  و كتاب، فروش آثار عتيقه عمومي، فروش اشياء يادگاري

و  و عكس با تصويب مجري طرح حداكثر تا پنج درصد مساحت محدوده باز خانه سنتي، تريا، فروش فيلم

و صنايع و گردشگري  دستي مجاز صرفاً در يك طبقه ضمن رعايت ضوابط سازمان ميراث فرهنگي

.ميباشد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  179 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

: گردشگري– كاربري تفريحي-61-4

: موارد استفاده از زمين-

و مهمانسراها، هتل  آپارتمان، شهربازي،–اين اراضي به منظور احداث هتل، مسافرخانه، مهمانپذير

و و پالژهاي ساحلي و اردوگاههاي جهانگردي مح... پاركهاي تفريحي ويژه، پاركهاي جنگلي دوده در داخل

و باغ وحش در خارج از محدوده شهر ميباشد .شهر

و احداث ساختمان-1-16-4 و مقررات تفكيك زمين : گردشگري- در كاربري تفريحي ضوابط

و احداث ساختمان هتلها به صورت ذيل ميباشد- هتل-الف :ضوابط نحوه تفكيك زمين

و احداث ساختمان هتل-38جدول شماره و مقررات زمين  ضوابط

 شرح
يك
 ستاره

دو
 ستاره

سه
 ستاره

چهار
 ستاره

 ساير مالحظات پنج ستاره

 1500 1200 700 500 300)مترمربع(حداقل تفكيك
6050504540)درصد( حداكثر سطح اشغال در همكف

 240 225 200 200 180)درصد(حداكثر تراكم ساختماني
م آنها از بافت همجوار آنها ستاره نبايد تراك3و1،2در هر حالت در هتلهاي

 بيشتر باشد

4050505560)درصد(حداكثر ميزان فضاي باز
 درصد سطح فضاي باز به فضاي سبز اختصاص داده50حداقل بايد

 شود

815204070 حداقل تعداد اتاق براي هتلهاي جديد
 ستاره بايد توسط مهندسان مشاور درجه بنده5و4طرح هتلهاي

س و و برنامه ريزي تهيه گرددشده .ازمان مديريت
--101520 حداقل تعداد اتاق براي هتلهاي تبديلي

810121416 حداقل عرض گذر دسترسي

65555 واحد پاركينگ به ازاي اتاق مهمانيك تعداد

ازدردر هر صورت تعداد پاركينگ نبايد دو4 هتلهاي يك ستاره كمتر  واحد،
 واحد پاركينگ30و پنج ستاره20 واحد، چهار ستاره12سه ستاره،8ستاره

چنانچه هتل داراي سالنهاي متعدد از قبيل جشنها، كنفرانس،. كمتر باشد
و تريا در ارتباط با خارج هتل باشد،  برگزاري مراسم، سمينارها، يا رستوران

م  پاركينگ تناسب با ظرفيت سالنهاعالوه بر تعداد پاركينگ ذكر شده بايد
و يا اينكه پاركيناض هاي اختصاصي ديگري در محل يا محلهاي مناسبگافه شود

.مجاور هتل به تعداد الزم پيش بيني گردد

12/12/15/18/0 حداقل سطح رستوران به ازاي هر اتاق
و دو ستاره اجباري نيست اما در صورت وجود ،وجود رستوران در هتلهاي يك

ي از40ك ستاره از مساحت آنها در هتل و در دو ستاره  متر مربع نبايد50 متر
.كمتر باشد

 حداقل نسبت مساحت آشپزخانه به مساحت رستوران
%60%55%50%45%40)درصد(

حداقل مساحت اتاق يك نفره بدون فضاي حمام،
و ورودي  )به مترمربع(راهرو

. يك نفره باشداز تعداد كل اتاقها ميبايست%15حداقل910121314

حداقل مساحت اتاق دو نفره يك تخته بدون
و ورودي  )به مترمربع(فضاي حمام، راهرو

.از تعداد كل اتاقهاي دو نفره بايد يك تخته باشد%30حداقل12141617 11

حداقل مساحت اتاق دو نفره دو تخته بدون فضاي
و ورودي  )به مترمربع(حمام، راهرو

12 14151718-

-20/140/150/170/12 متر طول18حداقل عرض راهرو طبقات تا



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  180 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 احداث واحدهاي تجاري از قبيل گلفروشي، عطريات، جواهرات، عرضه صنايع دستي، عتيقه فروشي،-

و ساير مغازه ها مشروط به اينكه ورودي به خيابان نداشته باشد مجاز است .نمايشگاههاي كوچك

و مقررات پيش بيني مراكز- و مجموعه هاي تجاري در مجاورت هتل در صورت داشتن ساير ضوابط

و داراي ورودي مستقل از خيابان باشد شهرسازي مشروط بر اينكه ارتباط مستقيم به هتل نداشته باشد

.بالمانع است

از- و ارتفاع كف پنجره نبايد و1كليه اتاقها بايد داراي نور طبيعي باشند سطح پنجره متر بيشتر باشد

.ها نيز بايد مناسب با اقليم منطقه در نظر گرفته شود

هر- و دو ستاره به ترتيب به ازاي  اتاق، تأمين يك جفت سرويس4و6در هتلهاي يك ستاره

و مردانه(بهداشتي چنانچه تعداد اتاقها كمتر از ميزانهاي فوق. به صورت مجزا الزامي است) زنانه

و مردانه( بهداشتي باشد تأمين يك جفت سرويس در ساير.و يك توالت فرنگي الزامي است) زنانه

و3هتلهاي  و بيشتر هر اتاق بايستي داراي سرويس بهداشتي، حمام .باشد... ستاره

از- و سرويسهاي بهداشتي عمومي نبايد حداقل ارتفاع كف تا زير سقف سرويسهاي بهداشتي اتاقها

. متر كمتر باشد20/2

م- از60/2همان نبايد در سقفهاي افقي از ارتفاع اتاق  متر40/2و در سقفهاي شيبدار به طور متوسط

از. كمتر باشد  متر كمتر20/2ضمنا حداقل ارتفاع پايين ترين قسمت شيبدار در داخل اتاق نبايد

.باشد

و عدم امكان- در صورت پيش بيني بالكن براي اتاقهاي مهمان ميبايست عالوه بر مجزا بودن

.رسي به يكديگر، مشرف به هم نيز نباشنددست

و با ظرفيت- در هتلهاي بيش از دو طبقه بر روي همكف پيش بيني آسانسور به تعداد مورد نياز

.مناسب الزامي است



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  181 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و مطابق با اصول ايمني- براي) مورد تأييد دستگاه مربوطه(پيش بيني پله فرار در محل مناسب

. همكف الزامي است طبقه بر روي2ساختمانهاي بيش از 

از: تبصره به30حداكثر فاصله پله فرار از دورترين اتاق نبايد بيش و بايد در طبقه همكف  متر بوده

و يا معبر عمومي منتهي شود .محوطه باز

در صورت پيش بيني در طبقه. حتي المقدور نبايد اتاق مهمان در طبقه همكف پيش بيني شود-

ع ابرين به داخل اتاقها، ارتفاع كف پنجره نسبت به كف محوطه همكف جهت جلوگيري از اشراف

در اين صورت ارتفاع كف طبقه همكف نسبت به محوطه. متر كمتر باشد2اطراف ساختمان نبايد از 

. متر كمتر باشد20/1نبايد از 

و حركتي- و معماري ايران براي معلولين جسمي و مقررات شهرسازي مصوبه مورخ(رعايت ضوابط

.الزامي است)8/3/68

و جانبازان ميبايست در اولين طبقه كه به اتاقهاي مهمان اختصاص داده: تبصره اتاق مهمان معلولين

.ميشود، پيش بيني شود

و يا ديوارهاي جانبي- و تهويه راهروها بايد حتي االمكان در انتهاي راهروها براي تأمين نور طبيعي

.پنجره به فضاي خارج پيش بيني شود

تادر-  طبقه عرض حياط4صورتي كه اتاقهاي مهمان از نور حياط خلوت استفاده نمايد، حداكثر

از3خلوت نبايد از و مساحت آن از(به ازا هر طبقه بيشتر. مترمربع كمتر باشد12 متر 4بيشتر

. سانتيمتر به عرض حياط خلوت بايد اضافه شود25) طبقه

مس- .كوني مقابل باشدحياط خلوت نبايد مشرف به خانه هاي

در صورت در نظر گرفتن اتاقهاي مهمان در دو طرف راهرو، درب اتاقها حتي االمكان نبايد روبروي-

.يكديگر قرار گيرند

.اتاقهاي مهمان نبايد داراي پنجره هاي مشرف به يكديگر باشند-
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.پيش بيني نمازخانه در كليه هتلها الزامي است-

و جشنها- و مردانه با ورودي مستقل پيش بيني سالن اجتماعات از خيابان يا محوطه(ي مجزاي زنانه

و مردانه(و با سرويسهاي بهداشتي جداگانه) هتل و در محل مناسب در هتلهاي) زنانه به تعداد الزم

و پنج ستاره الزامي است .چهار

. مساحت سالن بايستي متناسب با نياز در نظر گرفته شود-1تبصره

. ستاره در صورت لزوم ميتوانند سالنهاي متناسب با نياز خود را داشته باشند3و1،2 هتلهاي-2تبصره

و آرام با مساحت حداقل- و كتابخانه در محل مناسب بدون سرو( مترمربع30پيش بيني اتاق مطالعه

و غذا .در هتلهاي پنج ستاره الزامي است) نوشابه

و كمك- هاي اوليه با پزشك در دسترس جهت ارائه پيش بيني محل مناسب براي فوريتهاي پزشكي

.خدمات درماني به مهمانان در هتلهاي پنج ستاره الزامي است

و نوجوانان- و سرگرمي سالم براي كودكان به(پيش بيني محل مناسب جهت ايجاد مكانات تفريحي

و يا روباز و مشابه در هتلهاي) صورت سرپوشيده  ستاره5و4از قبيل سالن تماشاي فيلم، بازي

.الزامي است

. ستاره الزامي است5و3،4پيش بيني انبار مركزي نگهداري مواد غذايي مناسب با نياز در هتلهاي-

و دو ستاره داراي رستوران، پيش بيني انبار الزامي است: تبصره از. در هلتهاي يك  اتاق40هتلهاي بيش

.پيش بيني انبار الزامي است

رختشويخانه، بخش فني جهت نگهداري ساختمان، محل موتورخانه در كليه هتلها پيش بيني-

و تهويه مطبوع  و محل استقرار تابلوهاي برق در محل) داراي پنجره به فضاي باز(حرارت مركزي

و تجهيزات ضروري الزامي است و ساير تأسيسات .مناسب

. از ديد مهمانان ضروري استدر كليه هتلها پيش بيني اتاق جمع آوري زباله با امكان تخليه سريع دور-

.نماسازي هتلها مي بايست به تأييد شهرداري برسد-
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و تأسيساتي كه توسط متقاضي ارائه ميشوند بايد به ترتيب توسط- نقشه هاي معماري، محاسباتي

و تأسيساتي  و شهرسازي هستند(مهندسان معمار، محاسب ) كه داراي پروانه اشتغال بكار وزارت راه

.قرار گيردمورد تأييد

و درجه بندي مهمانخانه هاي كشور سازمان- و مقررات معماري، ساختماني رعايت ساير ضوابط

و گردشگري . الزامي استميراث فرهنگي

و مهمانسرا-ب : مهمانپذير

و انتفاع براي و مهمانسرا به واحد اقامتي ارزان قيمتي اطالق ميشود كه به منظور ارائه خدمات مهمانپذير

و خارجي احداث ميشودپذيرا و اقامت مهمانان ايراني .يي

و مهمانسراها به شرح ذيل ميباشد و احداث ساختمان مهمانپذيرها :ضوابط تفكيك
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و مهمانسراها-39شماره جدول و احداث ساختمان مهمانپذيرها  ضوابط تفكيك زمين

 شرح
درجه

3
درجه

2
 درجه

1
درجه
 ممتاز

 ساير مالحظات

 300 250 200 200)مترمربع(داقل تفكيك زمينح

حداكثر سطح اشغال ساختمان در همكف
)درصد(

60 606060

– اداري–در صورتي كه در محورهاي مختلط تجاري
و فرهنگي  پذيرايي قرار گرفته باشد، سطح–مسكوني

اشغال اين كاربريها منوط به رعايت ساير ضوابط قابل
 اعمال است

ت ----)درصد(راكم ساختماني حداكثر
و محور مربوطه در طرح تابع ضوابط تراكمي محله

.تفصيلي مي باشد
6688 حداقل عرض گذر دسترسي

بدون احتساب فضاي(حداقل مساحت البي
هر) پذيرش  تخت در مهمانپذيرهاي5به نسبت
هر2و3درجه در4و به ازاي  تخت

و ممتا )مترمربع(ز مهمانپذيرهاي درجه يك

5/15/15/15/1
 مترمربع10در هر شرايط مساحت فضاي البي نبايد از

.كمتر باشد) بدون احتساب فضاي پذيرش(

10101515 حداقل تعداد اتاق براي مهمانپذيرها

به(حداقل مساحت اتاق يك نفره با تخت خواب
و)1×2ابعاد  بدون احتساب فضاي حمام، راهرو

)مترمربعبه(ورودي 
7788

از-  متر كمتر90/2 عرض كليه اتاقهاي مهمانان نبايد
.باشد

يك20 حداقل-  درصد از كل اتاقهاي مهمانپذير بايد
و يك نفره باشد .تخته

. درصد اتاقهاي يك تخته بايد داراي حمام باشند50-
. تخته باشند3و2 درصد اتاقها بايد80-
با20 حداقل-  تخته باشند2يد درصد اتاقها
 تخته باشند5 الي3 درصد كل اتاقها بايد60-

به(حداقل مساحت اتاق دو تخته با تخت خواب
و)1×2ابعاد  بدون احتساب فضاي حمام، راهرو

)به مترمربع(ورودي 
991010-

حداقل مساحت اتاق سه تخته بدون احتساب
و ورودي  )به مترمربع(فضاي حمام، راهرو

12 121313-

حداقل مساحت اتاق چهار تخته بدون احتساب
و ورودي  )به مترمربع(فضاي حمام، راهرو

15 15---

حداقل مساحت اتاق پنج تخته بدون احتساب
و ورودي  )به مترمربع(فضاي حمام، راهرو

18 18---

بن- زين، مراكز نظامي، آموزشي، اين واحدها بايد از مكانهايي نظير تعميرگاههاي پرسروصدا، پمپ

و ساير كاربريهاي داراي آلودگي صوتي دور باشند .بيمارستانها

احداث مهمانپذير بر روي پاساژ مجاز ميباشد مشروط بر اينكه اوال ورودي مهمانپذير خارج از پاساژ-

و ارتباطي با اتاقهاي مهمان نداشته باشد .باشد، ثانيا پاساژ مسقف بوده
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و تأسيساتي بايد توسط مهندساني كه داراي پروانه اشتغال به كار از نقشه هاي معما- ري، محاسباتي

و توسط متقاضي ارائه شود و با درج تاريخ، امضاء شده و شهرسازي ميباشند تهيه .وزارت راه

.در نظر گرفتن نمازخانه در تمام مهمانپذيرها الزامي است-

و مردانه(در نظر گرفتن حداقل يك جفت سرويس بهداشتي- .در البي الزامي است) زنانه

 مترمربع به ازاي هر تخت1در صورت داشتن، تأمين. وجود رستوران در مهمانپذيرها الزامي نيست-

.الزامي است

رستورانهايي كه عالوه بر مهمانهاي داخلي از مهمانان خارج از مهمانپذير پذيرايي ميكنند، بجز: تبصره

در. قل نيز به بيرون داشته باشنددرب اصلي بايستي يك درب مست ضمنا مساحت آن نيز بايستي بزرگتر

.نظر گرفته شود

. حداقل مساحت آشپزخانه در مهمانپذيرهاي داراي رستوان يك چهارم مساحت رستوران ميباشد-

.ضمنا پيش بيني انبار مواد غذايي ضروري است

هر- ازدر. تخت الزامي است10تأمين يك واحد پاركينگ به ازاي 4 هر شرايط تعداد پاركينگها نبايد

.واحد كمتر باشد

و حتي المقدور از احداث آنها در طبقه همكف- اتاقهاي مهمان بايد در طبقه اول در نظر گرفته شود

.خودداري شود

از: تبصره در صورت پيش بيني اتاق مهمان در طبقه همكف به منظور جلوگيري از اشراف داخل اتاقها

. متر كمتر باشد2 كف پنجره تا كف محوطه اطراف نبايد از خارج، ارتفاع

كليه اتاقهاي مهمان بايد داراي نور طبيعي باشد، حتي االمكان براي ساير اتاقها نيز از نور طبيعي-

.استفاده شود

از- از60/2حداقل ارتفاع اتاق مهمان نبايد در سقفهاي افقي و در سقفهاي شيب دار  متر40/2 متر

.دكمتر باش
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و نسبت به هم اشراف نداشته- در صورتي كه اتاقها داراي بالكن باشد، بالكن آنها بايد از هم مجزا بوده

.باشد

. در صورت وجود بالكن يا تراس، ارتفاع دست انداز بايستي حداقل يك متر باشد-1تبصره

ح-2تبصره 80/1داقل بايستي ديوار بين دو بالكن يا تراس ضمن هماهنگي با نماي بيروني ساختمان

.متر ارتفاع داشته باشد

و متمايز بايستي- با( درصد از اتاقها داراي سرويس بهداشتي40در مهمانخانه درجه يك حداقل

.باشد) مترمربع3مساحت 

و مردانه به صورت مجزا( تأمين يك جفت سرويس بهداشتي-1تبصره به ازاي هر ده تخت براي) زنانه

.بهداشتي در هر طبقه الزامي استاتاقهاي فاقد سرويس 

. تأمين يك دستگاه توالت فرنگي در هر طبقه الزامي است-2تبصره

و سرويسهاي بهداشتي عمومي نبايد-3تبصره  ارتفاع كف تا زير سقف كاذب سرويسهاي بهداشتي اتاقها

. متر كمتر باشد20/2از

تا- از18عرض راهروي طبقات كه طولشان . متر كمتر باشد20/1 متر باشد نبايد

و8/3/68رعايت مصوبه مورخ- و معماري ايران براي اتاقهاي معلولين جسمي  شوراي عالي شهرسازي

.حركتي الزامي است

از- از3عرض حياط خلوت نبايد و مساحت آن تا چهار طبقه نبايد . متر كمتر باشد12 متر

 سانتيمتر به عرض حياط خلوت اضافه25ي بايست) بيش از چهار طبقه(به ازاي هر طبقه اضافي: تبصره

.شود

اتاقهايي كه از حياط خلوت نور ميگيرند بايد طوري طراحي شوند كه به خانه هاي مسكوني اطراف-

.اشراف نداشته باشند

.پنجره هاي اتاق مهمان بايد به نحوي تعبيه شودكه مقابل يكديگر قرار نگيرند-
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ه- .مكف بايد مجهز به آسانسور با ظرفيت متناسب باشندمهمانپذيرهاي بيش از دو طبقه بر روي

از- ) با تأييد سازمان مربوطه( طبقه بر روي همكف2پيش بيني پله فرار براي مهمانپذيرهاي بيش

.الزامي است

و عاليم راهنمايي براي پله فرار در طبقات الزامي است: تبصره .نصب چراغها

ضو- و آتش نشاني كشور پيش بيني سيستم اعالم اطفاي حريق بايستي براساس ابط سازمان ايمني

.شود

و) دور از دسترس افراد عادي(تأمين محلي براي تابلو برق- استقرار ژنراتور، سيستم گرمايش

و جايگاه نگهداري مواد سوختي، منبع  سرمايش با تهويه مناسب، موتورخانه، استراحت كارگران

و تجهيزات الزم  و ساير تأسيسات .در موقعيتهاي مناسب ضروري است...ذخيره آب

.سيستم لوله كشي گاز شهري مهمانپذير بايستي به تأييد شركت ملي گاز برسد: تبصره

.ارتفاع جان پناه بام نبايد از يك متر كمتر باشد-

.در پشت بام هيچگونه مكان اقامتي براي مهمان نبايد در نظر گرفته شود: تبصره

م- و مقررات و درجه بندي مهمانپذيرهاي سراسر كشور سازمان رعايت ساير ضوابط عماري، ساختماني

. الزامي استميراث فرهنگي گردشگري

: هتل آپارتمان–پ

و زندگي يك خانواده حداقل هتل آپارتمان به يك فضاي اقامتي اطالق ميشود كه موجبات اقامت

و شامل اتاق نشيمن، پذيرايي، آشپزخانه ، حداقل يك اتاق خواب، حمام، توالت، چهارنفره را فراهم نمايد

و داراي فضاهاي خدماتي و مجزا تشكيل شده و رختكن باشد كه از چند آپارتمان مستقل دستشويي

.مشترك باشد

و احداث ساختمان در هتل آپارتمان به شرح ذيل ميباشد :ضوابط تفكيك زمين
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و احداث ساختمان در هتل–40جدول شماره  آپارتمانها ضوابط تفكيك زمين

 ساير مالحظات سه ستاره دوستاره يك ستاره شرح

 1200 600 300)مترمربع(حداقل تفكيك زمين
605040)درصد(حداكثر سطح اشغال ساختمان در همكف

 240 200 180)درصد(حداكثر تراكم ساختماني
و دو ستاره بايستي با تراكم تراكم ساختمان هتل آپارتمان يك

واني داشته باشد كه متناسب با تراكم آن متطقه همجوار همخ
و كاهش است .قابل افزايش

121212)متر(حداقل عرض گذر دسترسي
40حداقل عرض گذر دسترسي براي ساختمانهاي با ظرفيت

. متر ميباشد16واحد به باال
 210 45100)بدون احتساب فضاي پذيرش(حداقل مساحت فضاي البي

5/25/25/2)مترمربع( به ازاي هر واحد آپارتمان مساحت رستوران

 رستوران در هتل آپارتمان يك ستاره الزامي نيست-
. مترمربع ميباشد100 حداكثر مساحت هتل آپارتمان-
 حداقل نسبت مساحت آشپزخانه به مساحت رستوران يك دوم-

.ميباشد
و انبار موا- د در صورت داشتن رستوران، پيش بيني سردخانه

.غذايي با ظرفيت مناسب الزامي است
و(حداقل تعداد سرويسهاي بهداشتي عمومي در البي سرويس زنانه

)مردانه به صورت مجزا
123-

5/05/05/0 مترمربع100تعداد پاركينگ به ازاي هر واحد آپارتمان با مساحت
 واحد1 مترمربع تأمين 100براي واحدهاي با مساحت بيشتر از

.ينگ به ازاي هر واحد آپارتمان الزامي استپارك

384554 يك خوابه

536377 دوخوابه حداقل مساحت واحدهاي آپارتماني در
)مترمربع(هتل آپارتمانها 

 8193106 سه خوابه

تا-  درصد قابل20 براي ساختمانهاي تبديلي مساحت آپارتمانها
 تقليل است

و براي3و2 براي هتل آپارتمان يك ستاره، آپارتمانهاي-  خوابه
. خوابه الزامي نميباشد3مانهاي دو ستاره، آپارتمانهاي هتل آپارت

%80 يك خوابه
%50 دوخوابه )درصد(حداقل تعداد آپارتمانها
%20 سه خوابه

.درصد نسبت به تعداد كل آپارتمانهاي ساختمان محاسبه ميشود

102030 نوساز
 حداقل تعداد آپارتمانها

-612 ساختمانهاي تبديلي
 درجه سه ستاره به ساختمانهاي تبديلي تعلق نميگيرد

101214 يك خوابه
14،1214،14 12،10 دوخوابه )مترمربع(حداقل مساحت اتاقها
 12،12،12 12،12،12 12،12،10 سه خوابه

. متر كمتر باشد3عرض اتاقها نبايد از

141618 يك خوابه
161822 دوخوابه

حت نشيمن آپارتمانها حداقل مسا
)مترمربع(

252630 سه خوابه
-

4610 يك خوابه
6812 دوخوابه

حداقل مساحت آشپزخانه آپارتمانها
)مترمربع(

101214 سه خوابه
-

344 يك خوابه
444 دوخوابه حداقل مساحت سرويسهاي بهداشتي

)مترمربع(آپارتمانها 
446 سه خوابه

و سه ستاره در آپارتمانهاي- و2 در هتل دو  خوابه حمام
و توالت بايستي به صورت مجزا باشد .سرويس بهداشتي

و سرويس بهداشتي بايد3 در كليه آپارتمانهاي-  خوابه حمام
 مجزا باشد

121212)مترمربع(حداقل مساحت حياط خلوت
از عرض حياط- . متر كمتر باشد3خلوت نبايد
. پنجره ها در حياط خلوت نبايد به هم اشراف داشته باشند-

20/15/17/1)متر(حداقل عرض راهرو
10/130/15/1)متر(حداقل عرض راه پله

-
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از- و تأسيساتي بايد توسط مهندساني كه داراي پروانه اشتغال به كار نقشه هاي معماري، محاسباتي

و شهرسازي ميباشند تهيه شودو .زارت راه

اين واحدها بايد از مكانهايي نظير تعميرگاههاي پرسروصدا، پمپ بنزين، مراكز نظامي، آموزشي،-

و ساير مراكز داراي آلودگي صوتي دور باشند .بيمارستانها

ه- و از احداث آنها در طبقه مكف خودداري آپارتمانها بايد در طبقه اول به باال در نظر گرفته شود

.شود

و70/2ارتفاع تمام شده آپارتمانها از كف تا زير سقف حداقل بايد- در40/2 متر در سقف افقي  متر

.سقف شيب دار باشد

از- با2در هتل آپارتمانهاي بيش  طبقه بر روي همكف بايد آسانسورهاي نفربر به تعداد مورد نياز

.ظرفيت مناسب پيش بيني شود

و پيش بيني پله فرا- و مطابق با اصول ايمني مورد تأييد سازمان آتش نشاني ر در محل مناسب

. طبقه بر روي همكف الزامي است2خدمات ايمني براي ساختمانهاي بيش از

.و يا به صورت بسته با دو در ايمني پيش بيني شود) در فضاي باز( پله فرار بايد به صورت باز-1تبصره

ف-2تبصره از حداكثر فاصله پله به30رار از دورترين اتاق نبايد بيش و بايد در طبقه همكف  متر بوده

و يا معبر عمومي منتهي شود .محوطه باز

. تعداد راههاي خروجي اضطراري بستگي به مساحت زيربنا دارد-3تبصره

و تأييد سازمان آتش- و اتوماتيك طبق ضوابط و اطفاء حريق دستي پيش بيني سيستم كشف، اعالم

و يا سازمانهاي ذيربط محلي با رعايت استانداردهاي بين المللي الزامي استنشا و خدمات ايمني .ني

و: تبصره بايستي مطابق دستورالعمل ... كليه مكانهاي پرخطر ساختمان از جمله آشپزخانه، موتورخانه

.سازمان آتش نشاني محافظت شوند
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م- و اولين طبقه اي كه به در صورت عدم وجود آسانسور در هتل آپارتمان بايد علولين در نزديكترين

.آپارتمان مهمان اختصاص داده ميشود اسكان داده شوند

و معماري ايران براي اتاقهاي معلولين جسمي8/3/68رعايت مصوبه مورخ: تبصره  شوراي عالي شهرسازي

.و حركتي الزامي است

ا- .فقي الزامي استتعبيه سقف كاذب در كليه طبقات جهت پوشش كليه لوله هاي

و- و سرويسهاي بهداشتي، غذاخوري كارگران .ضروري است... پيش بيني رختشويخانه، رختكن

و پز، ايجاد فروشگاه مواد غذايي حداقل به مساحت- در15به منظور تأمين مواد اوليه پخت  مترمربع

و . است ستاره الزامي3 مترمربع در هتل آپارتمانهاي25هتل آپارتمانهاي دو ستاره

و(ايجاد مغازه هاي تجاري- و فرهنگي .در طبقه همكف مجاز است...) صنايع دستي

در- و محل بازي بچه ها و سونا پيش بيني سالن اجتماعات در طبقه همكف، فضاهاي ورزشي، استخر

. ستاره الزامي است3هتل آپارتمانهاي 

و اختصاص محلي براي موتورخانه، تابلو برق- از(پيش بيني ، استقرار)دسترس افراد عاديدور

و تجهيزات ضروري در و ساير تأسيسات و سرمايش، منبع ذخيره آب ژنراتور، سيستم گرمايش

و دور از ديد الزامي است .محلهاي مناسب

و درجه بندي هتل آپارتمانهاي سراسر كشور- و مقررات معماري، ساختماني رعايت ساير ضوابط

و گردشگري . الزامي استسازمان ميراث فرهنگي

):كمپينگ( اردوگاههاي توريستي-ت

اردوگاه توريستي يا كمپينگ به محوطه اي اطالق ميشود كه با محوطه سازي كامل جهت استقرار چادر

و سرويسهاي بهداشتي،  و ساختمانهاي عمومي مربوطه يا كاروان با دارا بودن تأسيسات زيربنايي

و غير .ه احداث ميگرددآشپزخانه، سرويس اداري، انبار
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و احداث ساختمان در اردوگاه هاي توريستي به شرح ذيل ميباشد و مقررات تفكيك زمين :ضوابط

و احداث ساختمان–41شماره جدول و مقررات تفكيك زمين  ضوابط

 نوع تأسيسات
)حداقل اطاق(

 حداقل قطعات
)مترمربع(تفكيك

حداكثر درصد
سطح زيربنا در 

 همكف

حداكثر درصد
راكمت

 ساختماني

نسبت به زمين به
حداكثر تعداد 

)مترمربع(تخت 

حداقل درصد
 فضاهاي باز

حداقل عرض
گذرگاه دسترسي 

)متر(

2525507510 500 وياليي توريستي
55509520 5000 تخته200- 500
55509524 9000 تخته1000-500
55509524 12000 تخته1500-1000 گاه

دو
ار

تي
يس
ور
ت

55509524 38000 تخته6000-1500

هر1تأمين- . تخت الزامي است3 واحد پاركينگ به ازاي

و درختكاري اختصاص پيدا كند50حداقل- . درصد سطح فضاي باز بايستي به فضاي سبز

.تأمين نور طبيعي براي كليه اتاقهاي مهمان ضروري است-

گر- و و مقررات اين سازمان در مورد اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي و رعايت ضوابط دشگري

و ضوابط طراحي الزامي است .نحوه تأمين خدمات جانبي

: گردشگري– ديگر استفاده هاي مجاز در كاربري تفريحي-2-16-4

در اراضي مشخص شده جهت اين كاربري در صورت وجود مازاد بر نيازمنديهاي فضايي احداث باغات ملي

، زمينهاي بازي كودكان، زمينهاي ورزشي، استخر شنا، محل تفريحات در فضاي آزاد،و پارك شهري

و سينما، و فرهنگي، تئاتر تأسيسات فرهنگي مانند كتابخانه عمومي، موزه، نمايشگاههاي مختلف علمي

و آب ميوه،  مركز پرورش فكري كودكان، رستوران، تريا، سلف سرويس، پارك وحش، فروش اغذيه

و پاركينگ  و كتاب، فروش اشياء هنري، فروش فيلم عمومي، فروشگاه صنايع دستي، اشياء يادگاري

و جواهر با تصويب مجري طرح مجاز ميباشد .عكس، طالجات
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.مساحت واحدهاي تجاري صرفاً تا ده درصد مساحت زيربناي همكف در طبقه همكف مجاز ميباشد: توضيح

و حداكثر سه هزار مترمربع از پالكهاي شهرداري ميتواند بدون اقدام به تفكيك- زمين معادل پنج درصد

و  و%3تا ده هكتاري فضاهاي سبز شهري و حداكثر شش هزار مترمربع از پالكهاي ده هكتاري سطح كل

 گردشگري–بيشتر مربوط به فضاهاي سبز شهري را به اين كاربري جهت احداث تأسيسات تفريحي 

.اختصاص دهد

:)گروه الف( كارگاهي–تي كاربري صنع-17-4

:موارد استفاده از زمين-

( صرفا صنايع گروه الف مجاز به استقرار ميباشند شهريدر داخل محدوده كليه فعاليتهاي صنعتي اين.

و اصالحات 26/12/1378ت مورخ 71591گروه شامل فعاليتهاي رده الف مصوبه شماره   هيئت وزيران

و معيارها و فعاليتهاي مصوبه مورخ بعدي آن تابع ضوابط  هيئت وزيران 15/4/1390ي استقرار واحدها

).مي باشد

و عمده فروش صنفي شامل زير حوزه هاي كاربرياين  كارگاههاي درون شهري، مجتمعهاي خدماتي

و توليدي نيمه مزاحم تشكيل شده استو) بنكداران( .مجموعه كارگاههاي صنعتي

و ضوابط عمومي-1-17-4 : كاربري صنعتي مالحظات

و صنعتي توليدتفصيلي بعد از تصويب طرح-1تبصره  نيمه مزاحم، نامتجانسي، انتقال واحدهاي صنفي

و آماده سازي محلهاي جديد و غيرمجاز از محورهاي شهري به محلهاي مجاز با تعيين فرصت معين

.الزامي ميباشد

ب: توضيح و مساحت آنها كمتر از كارگاه هايي كه داراي پروانه صنعتي يا انبار در25وده  مترمربع باشد،

و مقررات و رعايت ضوابط و با تاييد كميسيون ماده پنج و كسب مجوزهاي الزم صورت توافق با شهرداري

.طرح تفصيلي مي توانند با كاربري تجاري فعاليت نمايند
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و آماده سازي اراضي انبارهاي موجود در محورهاي شهري ميبايست با تعيين فرصت معين-2تبصره

.تعيين شده به محلهاي جديد منتقل گردند

و پارك مصالح-3تبصره و توليدي و مجتمع كارگاههاي صنعتي  در مجتمعهاي خدمات صنفي

و سبز الزامي ميباشد .ساختماني با توجه به سطح اشغال تعيين شده، گسترش فضاهاي باز

و ساز در داخل شهركهاي صنعتي-4تبصره و مقررات مربوط وزارت صنايع ساخت شركت(تابع ضوابط

و با كسب مجوزهاي الزم از سازمان حفاظت محيط زيست مجاز ميباشد) شهركهاي صنعتي .بوده

و ابالغ طرح-5تبصره و كارخانه هاي صنعتي تفصيلي پس از تصويب به استثناي(، از احداث كارگاهها

كنده در محدوده قانوني شهر جلوگيري به عمل خواهد به صورت پرا) رده الفكارگاههاي درون شهري

.آمد

در-6تبصره و كارگاهها با آلودگي زياد، بدون رعايت ضوابط استقرار،  احداث كارخانه هاي صنعتي

و  صرفاً با كسب مجوزهاي كاربرياجازه ساخت در اين بطور كل مجموعه هاي صنعتي كارگاهي ممنوع،

ز و اداره كل صنايع مجاز ميباشدالزم از سازمان حفاظت محيط .يست

و اقامت دائم-7تبصره  كاربريبه هر شكل ممكن) به استثناي سرايداري( احداث مجتمعهاي مسكوني

.صنعتي ممنوع ميباشد

و ارتعاشي-8تبصره و آب و كارگاههاي واجد آلودگي هوا، صوتي، خاك و صنايع  واحدهاي صنفي

و آلودگي آنها مزاحم صنايع، ميبايست با فاصله از ساختمانهاي  جنبي در نقاطي قرار گيرند كه سروصدا

و واحدهاي فوق با رعايت ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست، كارگاههاو واحدهاي صنفي ديگر نباشد

و جلوگيري از انعكاس  موظف ميباشند در طرحهاي ساختماني خود پيش بيني الزم جهت عايق بندي

.و ساير آلودگيهاي زيست محيطي را رعايت نمايندصوت، ارتعاش، دود، غبار

و كارگاههاي صنعتي نيمه مزاحم احداث ساختمانهاي-9تبصره  در طراحي مجتمعهاي خدمات صنفي

و مكمل مانند ساختمان نگهباني، اداري، بانك، پست، رستوران، فضاي سبز عمومي، محوطه هاي جنبي
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ايداري، پاركينگ عمومي، نمازخانه، سرويسهاي بهداشتي سبز، مهمانسرا، درمانگاه، آتش نشاني، سر

و غيره كه در مواردي ميتواند مورد استفاده مراجعين نيز قرار گيرد،  عمومي، شيرهاي آتش نشاني، آبنما

و يا كارگاههاي ميبايست مورد طراحي قرار گيرد .براساس تعداد واحدهاي صنفي

و آلودگي آنها بيش از حد مجاز باشد، ملزم به احداث مجتمعهاي صنعتي كه ميزان فاضالب-10تبصره

و حوضچه هاي رسوب گير در محل اتصال به شبكه فاضالب عمومي ميباشند .آشغالگير

و كارگاهي-11تبصره كه داراي فاضالب صنعتي ميباشند،) نيمه مزاحم شهري( مجتمعهاي صنعتي

و اتصال فاضالب صنعتي به ميبايست رأساً نسبت به احداث تصفيه خانه مشترك اختص اصي اقدام نموده

اين واحدها، قبل از بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب ميبايست پساب. فاضالب شهري غيرمجاز ميباشد

.خود را مطابق ضوابط سازمان محيط زيست رأساً دفع نمايند

و انباره-12تبصره و تأسيسات مربوط به كارگاهها، كارخانه ها ا، ميبايست در زمان احداث ساختمانها

و 700 متر از اطراف محدوده زمين داراي فاصله باشند در مورد اراضي با مساحت5حداقل   مترمربع

. متر باشد5/3كمتر از آن، فاصله موصوف ميتواند حداقل

و اضالع2 در احداث واحدهاي صنعتي، ديوارهاي بين قطعات ميبايست حداكثر با ارتفاع-13تبصره  متر

(مجاور معابر ميبايست بصورت مشبك با ارتفاع حداكثر دو متر اجرا گردد احداث سكو با مصالح بنايي.

و بقيه آن تا ارتفاع مورد نظر به صورت مشبك در محدوده فضاي باز اجرا80حداكثر به ارتفاع   سانتيمتر

.)گردد

. الزامي ميباشدتفصيلي طرح در تقاطع گذرگاهها بر اساس ضوابط)پخ( رعايت مثلث ديد-14تبصره

و مقررات ملي ساختمان الزامي-15تبصره و انبارها، رعايت كليه ضوابط  در زمان احداث كارگاهها

.ميباشد
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و دستگاههاي اجرايي-16تبصره  اخذ مجوزهاي الزم جهت آغاز عمليات ساختمان از طرف شهرداري

س و درصورت نياز به هرگونه تغيير در و نقشه هاي اجرايي مالك مكلف است نقشه ذيربط الزامي اختمانها

.هاي جديد را به همراه گزارش توجيهي قبل از اجرا به تأييد مراجع ذيصالح برساند

فاصله( در احداث واحدهاي صنعتي رعايت فاصله مناسب در حريم منابع آب ضروري ميباشد-17تبصره

و قنوات 150از رودخانه عالوه بر رعايت حريم كمي، به ميزان  و از 400 متر، فاصله از چاههاي آب  متر

) متر15چاههاي آب آشاميدني

و باراندازي در محوطه-18تبصره و صنعتي موظف به احداث محل بارگيري و كارگاهي  واحدهاي صنعتي

و سطح اشغال مجاز خود ميباشند .داخلي

 تا زمان انتقال، حق هيچگونه افزايش كليه واحدهاي صنعتي مستقر در محدوده قانوني شهر،-19تبصره

و طرح توسعه را دارا نميباشند .بنا

و منوط به رعايت-20تبصره و كارخانجات آسفالت ميبايست در خارج از حريم شهر،  استقرار كشتارگاهها

و معيارهاي استقرار صنايع مصوب هيئت محترم وزيران در تاريخ . ميباشند26/12/78ضوابط

و احداث ساختمان در كاربري صنعتيضوابط-2-17-4 :و مقررات تفكيك زمين

و كمتر قابل تفكيك نمي باشد2000 صنعتي موجود با مساحت با كاربري قطعات- . مترمربع

و صرفا جهت 2000تفكيك قطعات با مساحت:1تبصره و بيشتر مي بايست بصورت يكپارچه  مترمربع

و با تامين خدم و تفكيك درون مجتمع( ات مورد نياز مجموعهاحداث اعياني هاي مشاعي امكان) طراحي

. پذير است

و بيشتر تامين خدمات اوليه2000در قطعات با مساحت:2تبصره نگهباني، سرويس بهداشتي،( مترمربع

و )فضاي سبز، شير آتش نشاني، پاركينگ، نمازخانه براساس ضوابط مجموعه هاي صنعتي كه در ادامه ...

.دد الزامي مي باشدمندرج ميگر
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رده(در مورد قطعات با كاربري صنعتي موجود كه در طرح تفصيلي مصوب با كاربري صنعتي:3تبصره

از) الف و مساحت آنها كمتر : مترمربع مي باشد ضوابط ذيل الزم االجرا ميباشد2000تثبيت گرديده اند

و كمتر مي باشد مترمر150 كارگاه هاي كوچك شامل قطعات موجود با مساحت-الف .بع

. مترمربع مي باشد300 تا 151 كارگاه هاي متوسط شامل قطعات موجود با مساحت-ب

و بيشتر مي باشد2000 تا 301 كارگاه هاي بزرگ شامل قطعات با مساحت-پ . مترمربع

و متوسط- 20 متر، كارگاه هاي بزرگ16 حداقل عرض گذر دسترسي به قطعات كارگاه هاي كوچك

.تعيين ميگرددمتر

و متوسط- و در كارگاه هاي بزرگ50 حداكثر سطح اشغال طبقه همكف در كارگاه هاي كوچك  درصد

. درصد مي باشد40

و متوسط- و در كارگاه هاي بزرگ50 حداكثر تراكم ساختماني در كارگاه هاي كوچك  درصد40 درصد

.مي باشد

و در صور6ارتفاع مفيد طبقه همكف- تا متر ميباشد ت استفاده از سقف شيبدار ارتفاع بنا حداكثر

. متر در قسمت تيزه سقف افزايش مي يابد2/1

و حداكثر ارتفاع8/10در صورت استفاده از سوله ارتفاع مفيد آن در طرفين سوله حداكثر: تبصره  متر

. متر ميباشد5/6مفيد سقف سوله در قسمت تيزه

 درصد مساحت همكف30هها در قسمت انتهايي با حداكثر ايجاد نيم طبقه در طبقه همكف كارگا-

.مجاز ميباشد

از: تبصره  درصد مساحت همكف تجاوز ننمايد جز تراكم محسوب30مساحت نيم طبقه مشروط بر آنكه

.نميشود

و بزرگ ميبايست به فضاي سبز اختصاص داده شود15 حداقل- . درصد فضاي باز كارگاههاي متوسط

و تهويه مستقيم بايد پيش بيني شودبراي فضاهاي كار- .گاهي توليدي، نور
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و استقرار فعاليتهاي انبار،- احداث زيرزمين در زير سطح اشغال مجاز در كارگاهها مجاز ميباشد

موتورخانه، تأسيسات، تجهيزات مربوط به امكان تهويه مستقيم، پاركينگ، سرويسهاي بهداشتي، 

و رختكن، با امكان تهويه مستقيم . در زيرزمين مجاز ميباشددوش

از- و آسانسور بار: تأسيسات مجاز در بام عبارتند در صورت تعبيه(خرپشته معادل فضاي پله

و سرمايي،80/1با حداكثر ارتفاع) آسانسور و تجهيزات مربوط به تأسيسات گرمايي  متر از روي بام

 منبع آب آتش نشاني يا منبع ذخيره آب

25، احداث يك واحد پاركينگ مسقف با مساحت حداقلو متوسط كوچكدر واحدهاي صنعتي-

فضاي اختصاص( در سطح اشغال مجاز، الزامي ميباشدي كارگاه مترمربع زيربنا50مترمربع به ازاء هر

هر) اكم محسوب نميگردديافته به پاركينگ جزء تر  مترمربع مساحت 200و در صنايع بزرگ به ازاي

هر. نگ ضروري است واحد پاركي1زمين تأمين  مترمربع مساحت 100عالوه بر اين در اين صنايع به ازاي

.زمين تأمين يك واحد پاركينگ براي مراجعين در محوطه يا مستقل الزامي است

 به منظور پارك موقت وسائط نقليه ميتوان از فضاهاي باز مناسب محوطه واحد صنعتي-1توضيح

.استفاده كرد

مشروط بر اينكه اوال داراي ورودي(نگ در داخل سالنهاي كارگاهي بالمانع است احداث پاركي-2 توضيح

).مجزا باشد ثانيا با ضوابط احداث پاركينگ تطابق داشته باشد

)پخ( چنانچه زمين واحد صنعتي در تقاطع دو گذرگاه قرار گيرد نصب درب ورودي در مثلث ديد-

.غيرمجاز ميباشد

:شهريكارگاههاي درون-3-17-4

به كارگاههايي اطالق ميشود كه با آلودگي بسيار كم ميتوانند به عنوان كارگاه در مجاور كاربريهاي

به عنوان مثال، تعميرگاه ساعت، تعمير لوازم صوتي، تعمير كفش، تعمير(تجاري در شهر مستقر گردند 
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و غيره و ساختمان اين ضوابط) دوچرخه، تعمير لوازم خانگي، كارگاه خياطي، تعمير دوربين  تفكيك

و مقررات همان زير محورهاي با قابليتواحدها براساس محل استقرار، در هر يك از  تجاري تابع ضوابط

.حوزه تجاري خواهد بود

و عمده فروشي-4-17-4 : مجتمعهاي صنفي خدماتي

ج و جمع آوري واحدهاي پراكنده در سطح شهر، در هت تقليل به منظور ساماندهي فعاليتهاي اصناف

 135(اديه شهر الوند استقرار واحدهاي صنفي عمده را كه داراي اتحتفصيليسفرهاي شهري، طرح 

حميباشند،) اتحاديه صنفي و در  فعاليت به صورت مجتمعهاي خدمات صنفي، در وزه هاي سكونت

و شهري را از قبيل،) برخي از آنها داراي عملكرد توليدي نيز ميباشند(مقياسهاي مختلف ناحيه اي،

و ارائه خدمات  و خدمات شخصي، فروش و كاال و فروش و آشاميدني، توليد واحدهاي صنفي مواد خوردني

و خدمات ساختماني  و خدمات اتومبيل،)واقع در پارك مصالح ساختماني(خانگي، فروش ، فروش

و تعميركنندگان موتورسي و انبارداري، فروش و دوچرخه، نمايشگاه اتومبيل، خدمات جابجايي كلت

و واحدهاي صنفي متفرقه را با و ماشين آالت و ايمني كار، فلزات  واحدهاي صنفي خدمات اداري، پزشكي

و با . شرايط ذيل مجاز دانسته استرعايت ضوابط كاربري صنعتي

در صورت ارسال تقاضا از طرف واحدهاي صنفي، جهت ايجاد مجتمعهاي خدمات صنفي در سطح شهر

و با تصويب كميسيون ماده پنج، اراضي مورد مراتب توسط  مهندسين مشاور ذيصالح شهرسازي مكانيابي

و  و گستره هاي خدمات اداري، تجاري  مختلط با توجه به كاربريهاينظر در وروديهاي شهر، در محورها

.سازگاري با كاربريهاي مجاور قابل استقرار خواهد بود

و خدما-  كارگاهي با رعايت همجواريهاي– صنعتي كاربريتي در استقرار واحدهاي صنفي توليدي

.متناسب، بالمانع ميباشد
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: مجتمعهاي صنفي كالن تجاري با عرضه عمده كاال-الف

هااين  مترمربع با توجه به امكان 2000 به صورت مجتمعهاي كالن تجاري با مساحت حداقل مجتمع

و سازگاري با كاربريهاي همجوار ميتواند از طريق تهيه مطالعات تأمين زيرساختهاي ارتباطي، پاركينگ

و ضوابط احداث پاساژ در كاربريهاي مختلط  امكان سنجي توسط مشاوران شهرساز ذيصالح با تراكم

و با تصويب كميسيون ماده پنج در نقاط مختلف شهر استقرار يابند–تجاري  . اداري، مكان يابي

و مساحتم6 احداث واحدهاي تجاري حداقل با عرض- . ميباشدمجاز مترمربع در كليه طبقات50تر

 احداث خدمات عمومي مانند نگهباني، اداري، بانك، پست، رستوران، سرويسهاي بهداشتي عمومي،-

و پاركينگ عمومي در اين مجتمعها الزامي ميباشد .محل سوخت، جمع آوري زباله، سرايداري

:، صورت مجتمعهاي گسترده)بنكداران( مجتمعهاي صنفي عمده فروشي-ب

 5000موقعيت استقرار اين مجتمعها بصورت گسترده عمدتاً در اراضي حاشيه اي شهر با مساحت حداقل

و سازگاري با كاربريهاي همجوار، ميتواند از مترمربع با توجه به تأمين زيرساختهاي ارتباطي، پاركينگ،

و با تصويب طريق تهيه مطالعات امكان سنجي توسط مهندسين مشاور  شهرساز ذيصالح، مكانيابي

و احداث گردد  اين داخلحداقل مساحت قطعات تفكيكي. كميسيون ماده پنج به صورت يكپارچه طراحي

 درصد، سطح70 درصد، حداكثر تراكم ساختماني70 مترمربع، حداكثر سطح اشغال 180مجتمعها

ب35اشغال نيم طبقه  متر، حداقل مساحت يك واحد6ا ارتفاع درصد، تعداد طبقات معادل يك طبقه

. متر تعيين گرديده است18 مترمربع، حداقل عرض گذرگاه دسترسي25پاركينگ

. نيم طبقه جزء تراكم محسوب نميگردد-

از- . درصد سطح آن تجاوز نمايد50 سطح اشغال مجتمع صنفي عمده فروش نمي بايست

و واگذاري قطعات- .مشاعي جهت احداث اعياني صورت پذيرد به صورت مي بايست تفكيك

و مصالح يكسان استفاده گردد- . در احداث ساختمانهاي مجتمع ميبايست از نماي تيپ
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با مساحت حداقل) مجاور مجتمع( احداث واحدهاي تجاري با دسترسي مستقيم به گذرگاههاي اصلي-

 مجاز ميباشد) به استثناي گذرگاههاي داخلي( مترمربع 30

 ساختمانهاي جنبي در اين مجتمعها، مانند نگهباني، سرايداري، اداري، بانك، پست، رستوان، احداث-

و فضاي سبز عمومي، سرويسهاي بهداشتي عمومي، نمازخانه، شيرهاي آتش نشاني، پاركينگ عمومي

.محل موقت جمع آوري زباله الزامي ميباشد

: مجتمعهاي خدماتي صنفي-پ

 مترمربع ميتواند همراه)1000(ها در سطح شهر با مساحت حداقل يكهزارموقعيت استقرار اين مجتمع

و سازگاري با كاربريهاي همجوار از طريق تهيه مطالعات امكان سنجي(تأمين زيرساختهاي ارتباطي

و تصويب در كميسيون ماده پنج به صورت يكپارچه طراحي با ضوابط) توسط مشاوران شهرساز ذيصالح

.ذيل احداث گردد

 متر،6واحد تجاري مترمربع، حداقل عرض قطعه80 داخل مجتمعداقل مساحت قطعات تفكيكيح

40 درصد، سطح اشغال نيم طبقه معادل80 درصد، حداكثر تراكم ساختماني80حداكثر سطح اشغال

25 متر، تعداد طبقات يك طبقه حداقل مساحت يك واحد پاركينگ6درصد، ارتفاع واحد تجاري

 متر14حداقل عرض گذرگاه مجاور مترمربع،

 احداث ساختمانهاي جنبي در اين مجتمعها مانند نگهباني، سرايداري، سرويسهاي بهداشتي، شير آتش-

و پاركينگ الزامي ميباشد .نشاني، بوفه، فضاي باز عمومي، نمازخانه

به استثناي(ع احداث واحدهاي تجاري صرفاً با تأمين دسترسي از گذرگاههاي اصلي مجاور مجتم-

و طول حداقل6با عرض حداقل) گذرگاههاي داخلي . متر مجاز ميباشد8 متر

از) به استثناي گذرگاههاو خدمات( سطح اشغال مجتمع خدماتي صنفي- آن60نميبايست  درصد سطح

.تجاوز نمايد
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و استفاده از مصال- ح يكسان صورت طراحي ساختمانهاي مجتمع ميبايست با استفاده طراحي نماي تيپ

.پذيرد

.ميباشد) از كف طبقه همكف تا زير سقف طبقه اول( متر6 ارتفاع طبقه همكف معادل-

و واگذاري قطعات تفكيكي ميبايست بصورت مشاعي جهت احداث اعياني صورت پذيرد- . تفكيك

. مساحت نيم طبقه در طبقه همكف جزء تراكم محسوب نميگردد-

و توليدي رده الف-هي مجتمع هاي كارگا-5-17-4 ):نيمه مزاحم شهري( صنعتي

و خدماتي و توليدي ، در عرصه هايي از شهر با غلبه واحدهاي)نيمه مزاحم شهري(كارگاههاي صنعتي

و فني در نظر گرفته و خدمات صنعتي و فعاليتهاي، كارگاهي و توليد انبوه در زمينه صنايع كار، فعاليت

.و خدماتي ميتوانند در آنها استقرار يابندشده كه اصناف مختلف توليدي 

و غيره داشته باشند رعايت- و استيلن براي واحدهاي صنعتي كه نياز به مصرف گازهايي مانند اكسيژن

.موارد ايمني الزامي ميباشد

و- و ضوابط شهرداريها  هر واحد صنعتي ملزم ميباشد براساس رعايت قانون مديريت پسماندها

و خطرناك مجتمعهاي صنع و مايع صنعتي و مواد زائد جامد و نخاله حاصل از كارهاي ساختماني تي، زباله

و توليد(را  و تخليه نمايد) ناشي از فرايند تبديل .به محلهاي مجاز حمل

و در سطح اشغال- و كاالهاي توليدي هر واحد صنعتي ميبايست در محل دپوي همان واحد  مواد خام

و فضاهاي عمومي براي اين منظور غيرمجاز ميباشدمجاز آن انبار گرديده .و اشغال معابر

و باز– صنعتي اراضي در كليه-  كارگاهي با توجه به سطح اشغال تعيين شده، گسترش فضاي سبز

.الزامي ميباشد
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و شستشو از مصالح مقاوم- و شيب كف واحدهاي كارگاهي ميبايست با توجه به لزوم نظافت  كف سازي

.مناسب طراحي گرددبا شيب

و سرد براي هر يك از واحدهاي كارگاهي،- و دفع آبهاي سطحي، لوله كشي آب گرم  سيستم فاضالب

و در نظر گرفته شود .ميبايست طراحي

و زباله با توجه به جهت وزش بادهاي غالب، عدم قرارگيري در ديد-  موقعيت موقت جمع آوري ضايعات

و سرعت جمع آوري با ورو .دي جداگانه ميبايست در طرح مجموعه منظور گرددعمومي

 در طراح محوطه سازي ميبايست نورپردازي محيط، نصب سطل زباله، نصب نيمكت احداث ايستگاه-

.ميني بوس، همچنين نصب آبفشان، تابلوهاي راهنما با مصالح مقاوم مورد توجه قرار گيرد

و آماده سازي اراضي پارك كارگاههاي صنعت- به طراحي و توليدي ميبايست، قبل از واگذاري اراضي ي

.صورت يكپارچه صورت پذيرد

و كارگاهها ميبايست جهت فضاي سبز صرفاً به منظور- و پنج درصد سطح مجتمع صنعتي  حداقل بيست

و احداث آبنما در نظر گرفته شود .درختكاري، گل كاري

و توليدي نيمه مزاحم-الف ):با نمايشگاه(شهري صنايع كارگاههاي صنعتي

و كارگاههاي نيمه مزاحم اين كارگاهها ميتواند به صورت مجتمع با طراحي يكپارچه در مجموعه صنايع

.شهري با ضوابط ذيل استقرار يابند

. مترمربع مي باشد5000 حداقل مساحت جهت احداث اين مجتمع هاي-

دس40 حداقل مي بايست- و فضاي) شبكه ارتباطي داخلي( ترسي درصد از سطح كل پالك به فضاهاي

و درختكاري اختصاص يابد .سبز

هاحداقل مساحت قطعات تفكيكي-  مترمربع، حداكثر تراكم مجاز 500 معادل درون اين مجتمع

 درصد، حداكثر تعداد طبقات دو طبقه، حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف 100ساختماني معادل
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اش50معادل  درصد، حداكثر درصد سطح اشغال نيم50غال در طبقه اول معادل درصد، حداكثر سطح

 درصد25طبقه در طبقه همكف معادل

. مساحت نيم طبقه جزء تراكم محسوب نميگردد-

. متر در نظر گرفته شود20 حداقل عرض گذرگاه مجاور ميبايست-

 كه واحدها داراي دسترسي استقرار كارگاه توليدي با نمايشگاه ميبايست در مجاور گذرگاههاي اصلي-

.مضاعف باشند صورت پذيرد

و جدول ضوابط منعكس گرديده است كاربري ساير ضوابط مربوط به اين- . در ضوابط عمومي

):بدون نمايشگاه( مجتمع كارگاههاي صنعتي توليدي نيمه مزاحم شهري–ب

و كارگاههاي نيمه مزاحم اين كارگاهها ميتوانند به صورت مجتمع با طراحي يكپارچه در مجموعه  صنايع

.شهري با ضوابط ذيل استقرار يابند

. مترمربع مي باشد5000 حداقل مساحت جهت احداث اين مجتمع هاي-

و فضاي) شبكه ارتباطي داخلي( درصد از سطح كل پالك به فضاهاي دسترسي40 حداقل مي بايست-

و درختكاري اختصاص يابد .سبز

هاتفكيكيحداقل مساحت قطعات-  مترمربع، حداكثر تراكم ساختماني مجاز 300 داخلي اين مجتمع

60 درصد پالك، حداكثر تعداد طبقات معادل دو طبقه، حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف90معادل

30 درصد، حداكثر سطح اشغال در نيم طبقه همكف معادل30درصد، حداكثر سطح اشغال در طبقه اول

 درصد

. در ضوابط عمومي جدول ضوابط درج گرديده استكاربريط اين ساير ضواب-
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و فني–پ و غيره( مجتمع خدمات صنعتي ):تعميرات

و و فني ميتوانند به صورت مجتمع در مجموعه صنايع و تعميراتي صنعتي اين كارگاههاي خدماتي

و طراحي يكپارچه استقرار يابند : كارگاههاي نيمه مزاحم شهري با ضوابط ذيل

. مترمربع مي باشد3000 حداقل مساحت جهت احداث اين مجتمع ها معادل-

و فضاي) شبكه ارتباطي داخلي( درصد از سطح كل پالك به فضاهاي دسترسي30 حداقل مي بايست-

و درختكاري اختصاص يابد .سبز

60مجاز متر مربع، حداكثر تراكم ساختماني 100 داخلي مجتمعحداقل مساحت قطعات تفكيكي-

 درصد،60درصد، حداكثر تعداد طبقات معادل يك طبقه، حداكثر سطح اشغال در طبقه همكف معادل

40 درصد، حداقل درصد فضاي باز معادل30معادل) در طبقه همكف(حداكثر سطح اشغال نيم طبقه

 متر6 متر، حداقل عرض واحدهاي كارگاهي16درصد، حداقل عرض گذرگاه مجاور معادل

و جدول ضوابط پيوست درج گرديده استكاربرياير ضوابط اينس– . در ضوابط عمومي
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و ساختمان در كاربري صنعتي-42جدول شماره و مقررات معماري  ضوابط
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 64677ت71591كليه فعاليت هاي صنعتي فوق صرفا شامل فعاليت هاي رده الف مصوبه شماره: توضيحات
و فعاليت هاي 26/12/1378مورخ و معيارهاي استقرار واحدها و اصالحات بعدي آن تابع ضوابط  هيات وزيران

. هيات وزيران مي باشد15/4/1390صنعتي مصوبه
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:حريمها-18-4

ريزش حريم دريا، درياچه، تاالبها، باتالقها، كوهها، جنگلها، قنوات، رودخانه ها، مسيلها، نهرها، محلهاي

و بندها، خطوط تاسيسات آبرساني، برق رساني،  و لغزش خاك، راهها، راه آهن، پلها، تونلها، سدها بهمن

گازرساني، مخابرات، نفت، فاضالب، تاسيسات نظامي، امنيتي، انتظامي، مرزي، بنادر، تاسيسات هسته اي 

. ميباشندكاربري قابل استقرار در اين حرايماز جمله 

مو-1تبصره و اندامهاي اصلي شهري در و زيرساختها اقع صدور پروانه ساختمان در مجاورت تاسيسات زيربنايي

.و همچنين اراضي حساس به آسيب پذيري استعالم حريم مربوطه از مراجع ذيربط الزامي مي باشد

در-2تبصره و ساز و تصويب حريمها ميبايستهرگونه ساخت  صرفاً با اخذ نظر سازمانهاي ذيربط

.صورت پذيرد پنجميسيون مادهك

و كل اين حريم گذرگاههاي شهريدر-3تبصره و ساز، ممنوع  صرفاً به ايجاد اراضي هرگونه ساخت

.اختصاص خواهد يافتو باز فضاي سبز

در-4تبصره ، بايد توسط ميباشند عموميباز بصورت فضاي حريمهاي حفاظتيكليه اراضي موجود كه

و شوشهرداري تمليك شده و نگهداري .دنبه فضاي سبز تبديل

و اسناد طرح، مصوبات كميـسيون مـاده-5تبصره  در همه موارد احتمالي منعكس نشده بر روي نقشه ها

.پنج داراي اعتبار مالك عمل خواهد بود

و مقررات مربوط به آنها-1-18-4 و ضوابط و چاهها : حريم قنوات

ف19 براساس ماده-1 و آئين نامه اجرايي و قنـات صل دوم قانون توزيع عادالنه آب تشخيص حـريم چـاه

و تأثير متقابل منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فنـي وزارت  و مجاري آب چشمه

و شرايط هيـدرولوژيك  نيرو يا سازمانها يا شركتهاي آب منطقه اي است كه با توجه به وضعيت منابع آب

و مقدار بهره بر و اعالم ميگرددمحل .داري مجاز تعيين
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و يا چاهي كه به نظر16 براساس ماده-2 و آئين نامه اجرايي فصل دوم آن قنات  قانون توزيع عادالنه آب

و مالكين قنات يا چاه و در صورت عدم احياء آن توسط مالك كارشناسان وزارت نيرو باير يا متروكه مانده

ط) يكسال(در مهلت مقرر قانوني  شداز .رف وزارت نيرو فاقد حريم شناخته خواهد

و ابنيه در مجاورت قنات توسط كارشناسان-3  حريم ساختماني قنوات جهت احداث هرگونه تأسيسات

.وزارت نيرو تعيين ميگردد

ها-2-18-4 و رودخانه و حريم انهار طبيعي : ضوابط

و بركه طبيعي)كانال( سنتي حريم، آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا ، مرداب

و حفاظت آنها الزم و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع است كه بالفاصله پس از بستر قرار دارد

و انهار به قرار زير است. است و حريم رودخانه ها، مسيلها و مقررات مربوط به بستر :ضوابط

يا- مسيل از هر طرف منتهي اليه بستر به وسيله وزارت حريم انهار طبيعي يا رودخانه يا نهر طبيعي

و  .شركتهاي تابعه آن تعيين ميگرددنيرو

و- و رودخانه ها بطوركلي طبق مصوبه شوراي عالي معماري در محدوده شهرها، حريم انهار طبيعي

و پس از موافقت شركت آب منطقه اي، حسب مورد اعالم خواهد شد .شهرسازي تعيين

رو- و كانالهاي احداث شهر براساس ظرفيت آبدهي دخانه ها، نهرهاي طبيعي، مسيلها بطوركلي حريم

و يا شركتهاي و يا ديواره احداث شده كانال از طرف وزارت نيرو آنها، از منتهي اليه بستر طبيعي

و(تابعه آن  و حريم رودخانه ها به قرار زير) 11/8/1379مصوب ... براساس آيين نامه مربوط به بستر

:ين شده استتعي

از) دبي(آبدهي-  متر15تا12 ميزان حريم از هر طرف– مترمكعب در ثانيه15بيش

از) دبي(آبدهي-  متر12تا8 ميزان حريم از هر طرف– مترمكعب در ثانيه15تا10بيش

از) دبي(آبدهي-  متر8تا6 ميزان حريم از هر طرف– مترمكعب در ثانيه10تا5بيش
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از)دبي(آبدهي-  متر6تا4 ميزان حريم از هر طرف– مترمكعب در ثانيه5تا2 بيش

 متر2تا1 ميزان حريم از هر طرف- مترمكعب در ثانيه2 ليتر تا 150از) دبي(آبدهي-

از) دبي(آبدهي-  متر1 ميزان حريم از هر طرف– ليتر در ثانيه 150كمتر

و غيره(در مواردي كه در طراحي كانال، تأسيسات تبعي- يك) راه سرويس، گل انداز، زهكش در

 متر از منتهي اليه تأسيسات مذكور2طرف يا طرفين آن منظور شده باشد، حريم مرتبط با فاصله 

.براي حفاظت آنها در نظر گرفته ميشود

تا- و باغها و احداثي واقع در داخل مزارع و انهار طبيعي و زهكشي كانال، انهار، شبكه هاي آبياري

و باغها مورد استفاده است، داراي حريم نيستندمس .احت يكصد هكتار كه براي آبياري همان مزارع

و بستر- و يا انهار طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته تغييرات طبيعي بستر رودخانه ها، مسيلها

و حريم  سابق كماكان در اختيار حكومت اسالمي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد

.براساس بستر جديد تعريف خواهد شد

و معماري ايران ميبايستي حجم 7/5/1370وزارت نيرو براساس مصوبه-  شوراي عالي شهرسازي

و محدوده استحفاظي آنها را در دوره هاي و مسيلهاي واقع در شهرها سيالب رودخانه ها، انهار

و ساله100و20،25،50 تناوب براي استفاده در مطالعات طرحهاي، در نقاط ورود به شهر تعيين

و كشور قرار  و شهرسازي و هادي، حسب درخواست در اختيار وزارتخانه هاي راه و تفصيلي جامع

.دهد

در مواردي كه به دليل اهميت مسئله، بررسي دوره هاي تناوب ديگري نيز مورد نياز باشد، وزارت-

.ايدنيرو حجم سيالب مربوطه را نيز ميبايست اعالم نظر نم

در- و بستر طبيعي در صورتي كه وزارت كشور عالوه بر نقطه ورودي، متقاضي تعيين دبي سيالب

. نقاط مهم ديگري از رودخانه باشد، وزارت نيرو ميبايست اعالم نظر نمايد
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و مقررات اجرايي،- و مسيلهاي موجود در شهر براساس ضوابط و حريم رودخانه ها پهناي بستر

و معماري مصوب شوراي عاي شه :به قرار زير است) 1371(رسازي

تا- و ساز و انجام مطالعات تفصيلي جهت تدقيق18هرگونه ساخت  ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه

و كانالها ممنوع خواهد بود .حريم رودخانه ها، مسيلها

و چاههاي تأمين آب مشروط دايره اي به شعاع- . متر است15حريم قنوات

با- و فاضالب ممنوع استپر كردن قنوات .ير بدون دريافت مجوز از سازمان آب

.پهناي حريم استحفاظي مسير قنوات دايره اي به شعاع سي متر است-

حد- و كانالهاي شهر تنها در احداث تأسيسات شهري ضروري در حريم نهرها، رودخانه ها، مسيلها

و با كسب مجوز از وزارت نيرو امكان پذير ميباشد .محدود

و مسيلهاي شهر بايستي براساس مـاده زمينه- و حريم رودخانه ها، نهرها  قانون43اي واقع در مسير

وزارت نيرو در رابطه با حريم(توزيع عادالنه آب به بهاي عادالنه روز توسط دستگاه اجرايي مربوطه

و شهرسازي، در رابطه با حريم اضافي مصوب شوراي عالي شهر و مرتبط با دبي آب، وزارت راه سازي

و حريم آنها آزاد گردد) معماري و سازهاي دايم ايجاد شده در بستر و ساخت .از مالكان خريداري

و- و كانالهاي موجود در شهر جهت احداث پاركهاي خطي استفاده از حريم رودخانه ها، نهرها

و و فصلي جهت عملكردهاي پذيرايي و احداث سرپناه هاي سبك و تفريحي  گردشگاههاي عمومي

و و حجم دبي سيالب و رعايت مسائل فني طغيانهاي فصلي ورزشي با در نظر گرفتن سازه مناسب

.مشروط به تهيه طرح اختصاصي جهت مسيلها، مجاز است

و مسيلهاي شهر به شرط عدم- ادامه بهره برداري از درختان مثمر موجود واقع درحريم رودخانه ها

.افزايش درختان، بالمانع است
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سا- و هرگونه و يا بر روي رودخانه ها، نهرها و ساز دايم براي هر نوع فعاليتي در حريم انهار خت

و حقوقي خصوصي،  و كانالهاي احداث شده مرتبط با آنها توسط افراد حقيقي مسيلهاي طبيعي

.ممنوع است

و حريم رودخانه، انهار، مسيلها- ، شركتهاي آب منطقه اي مكلفند با توجه به امكانات، حد بستر

و با اعزام و بركه هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزي مشخص مردابها

و«كارشناس يا كارشناسان ذيصالح طبق مقررات آيين نامه  و حريم رودخانه ها نحوه تعيين بستر

و بركه ها  .تعيين نمايند»)12/4/1370(انهار

و- و شركتهاي آب منطقه اي در هر مورد كه بستر و مرداب و مسيل و نهر طبيعي حريم رودخانه

و  بركه طبيعي را بطور موضعي تعيين مي نمايند، مراتب را به طريق مقتضي كتباً به متقاضي اعالم

و حريم سرتاسري، موضوع از طريق پخش اعالميه هاي محلي  ) براي يك نوبت(در مورد تعيين بستر

و حري و نهر به اطالع اشخاص ذينفع ميرسد كه بستر و) طبيعي، سنتي(م رودخانه و مرداب و مسيل

و حريم و اشخاص ميتوانند براي كسب اطالع از حدود بستر بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده

و چنانچه اعتراضي داشته باشند، ظرف مدت يك ماه از  تعيين شده، به شركت آب مربوطه مراجعه

ش و رسيد دريافت دارندتاريخ انتشار اطالعيه، اعتراض خود را به چنانچه. ركت مربوطه تسليم

و حريم تعيين شده در مهلت مذكور در فوق واصل شود، شركت آب منطقه  اعتراض نسبت به بستر

و يك نفر كارشناس  اي مربوطه، اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر كارشناس فني ذيصالح

ا بالغ مديرعامل منصوب ميشوند، ارجاع مي حقوقي كه از بين مجرب ترين كارشناسان شركت با

.نمايد

و يا كارشناسان را مورد- كميسيون مذكور پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش كارشناس

و حريم تعيين شده، موافق باشد آن را مورد تأييد قرار  و در صورتي كه با بستر بررسي قرار داده

 از كارشناس يا كارشناسان ذيربط، نظر خود را به در غير اين صورت بعد از اخذ توضيحات. ميدهد
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چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد، كميسيون. شركت اعالم خواهد نمود

و سپس نظر خويش را در مورد  ميتواند رأساً يا به وسيله كارشناسان ديگري، محل را بازديد كند

و حريم به شركت اعالم دارد و به منزله نظر وزارت نيرو استنظر اين. بستر .كميسيون قطعي بوده

پس از اعالم نظر كميسيون فوق الذكر، شركت آب منطقه اي نسبت به عالمتگذاري نهايي حد بستر-

و حريم را  و نسخه اي از نقشه مربوط به بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد نمود

ا و و نيز مراتب را به براي اطالع به اداره ثبت اسناد و شهرداري حوزه عمل ارسال مالك، بخشداري

و حريم با همكاري مأمورين انتظامي  و از تجاوز اشخاص به بستر نيروي انتظامي اعالم خواهد داشت

.جلوگيري خواهد كرد

و امالك مكلفند در موقع تحديد حدود امالك واقع در كنار رودخانه، نهر، مسيل،- ادارات ثبت اسناد

و زهكشي، وضعيت ملك مورد ثبت را نسبت  و آبرساني و شبكه هاي آبياري و بركه طبيعي مرداب

و يك نسخه از آن را همراه با توضيحات  به تأسيسات آبي فوق الذكر در روي نقشه ملك مشخص

و حريم به شركتهاي آب منطقه اي ذيربط ارسال تا شركتهاي مذكور حد  الزم براي تعيين حد بستر

و به ادارات ثبت اعالم كنندبستر ادارات ثبت در چنين مواردي.و حريم تأسيسات آبي را مشخص

و حريم تأسيسات فوق  تنها پس از وصول پاسخ شركتهاي آب منطقه اي مبني بر تعيين حد بستر

.الذكر، مجاز به صدور سند مالكيت خواهند بود

و- و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي وابسته به دولت وزارتخانه همچنين سازمانها

و  و انهار و حريم رودخانه و صدور پروانه الزم، بستر مكلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود

و بركه هاي طبيعي را استعالم نمايند و مردابها به. مسيلها و حريم منوط هر نوع تصرف در بستر

و قبلي وزارت نيرو است .موافقت كتبي

و باقيمانده بستر كه بسترچن- انچه بستر رودخانه، نهر طبيعي، مسيل به صورت طبيعي تغيير نمايد

و برق قابل استفاده  و كماكان در اختيار دولت است، براي اجراي طرحهاي آب مرده ناميده ميشود
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و نح وه باشد با حدود مشخصي از طريق وزارت نيرو به دستگاههاي متقاضي به صورت اجاره واگذار

و ساير شرايط مربوط در سند واگذاري قيد خواهد گرديد و كناره بندي .آماده سازي

و حريم رودخانه ها، انهار طبيعي، مسيلها با موافقت وزارت نيرو- و غيره از بستر و گاز عبور لوله نفت

.بالمانع است ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاههاي ذيربط خواهد بود

، شركت آب منطقه اي با همكاري شهرداريها تصميم الزم را در مورد متروك در داخل محدوده شهر-

.در صورت بروز اختالف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر است. بودن مسيلها اتخاذ خواهند نمود

و مسيل كه براي بهره برداري از آب مزاحمتي ايجاد- كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر

و رعايت اولويت براي ننمايد، با موافقت و قبلي شركت آب منطقه اي ذيربط به صورت اجاره  كتبي

و غرس نهال، درخت بجز زراعت(مجاورين بالمانع است، ولي مستأجر به هيچ وجه حق ايجاد اعياني

شد. را ندارد) سطحي و از فعاليت وي جلوگيري خواهد .در صورت تخلف، اراضي مسترد

ب- ايد در اجازه نامه قيد كند كه در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي زا شركت آب منطقه اي ذيربط

و نظاير آن هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .سيل

و- و امالك به صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر چنانچه افراد يا شهرداريها يا ادارات ثبت اسناد

 بنمايد، شركت آب منطقه اي مكلف حريم رودخانه، انهار يا مسيل را كه در مجاورت ملكي واقع است

است با اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت به تعيين

و حريم هر يك از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين آيين نامه اقدام نمايد، مشروط به  حد بستر

و توسط مراجع ذيصالح تأييد شده اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به امالك مورد نظر  احراز

.باشد

و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاورين وجود داشته باشد، شركت- چنانچه امكان ديواره سازي

و مقدار  آب منطقه اي ضمن مشخص نمودن مجاورين رودخانه يا نهر يا مسيل، مشخصات ديواره

و به مجاورين اعالم خواهد نمود تا در زمينهايي را كه در اثر ديواره سازي حاصل ميش ود، معلوم



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  213 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و مشخصات ديواره سازي براي اخذ اجاره مربوط و با قبول شرايط صورت تمايل به شركت مراجعه

شركت. بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران است. اقدام نمايند

فاصله بعد از ديوار احداثي شروع ميشود، باقيمانده بستر را ميتواند پس از تأمين ميزان حريم كه بال

.به سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجاره دهد

 ها مورخ 193ت/47347حريم لوله هاي آبرساني، حريم لوله هاي آبرساني شهري مطابق مصوبه شماره

و به قرار زير اعالم 6/5/1371 :گرديده است هيئت وزيران تعيين

) متر از هر طرف نسبت به محور لوله3( متر6 ميليمتر، در كل 500حريم لوله هاي آبرساني با قطر-

از- ) متر از هر طرف نسبت به محور لوله3( متر6 ميليمتر، در كل 800 تا 500حريم لوله

از- به5( متر10 ميليمتر، در كل 1200 تا 800حريم لوله )محور لوله متر از هر طرف نسبت

از- ) متر از هر طرف نسبت به محور لوله6( متر12 ميليمتر به باال، در كل 1200حريم لوله

و در حريم يكديگر نصب شوند، حد خارجي حريم به اعتبار در صورتي كه لوله هاي آبرساني به موازات

.قطر آخرين لوله منظور ميشود

و حرايم خطوط انتقال نيرو-3-18-4 : ضوابط

در. سيسات برق رساني نظير خطوط انتقال برق، الزاماً بايستي داراي حريم امنيتي باشندتأ تعيين اين حريم

و  و مقررات مربوط به اين حريم، طي طرح و معموالً ضوابط مقياسهاي خرد شهري بسيار حايز اهميت است

و پس از تصويب شوراي و معمار مطالعات تفصيلي ارائه ميگردد .ي ايران، الزم االجراستعالي شهرسازي

:در ارتباط با خطوط فشار قوي انتقال برق، دو نوع حريم به قرار زير تعريف ميگردد

يك- آن: حريم درجه و متصل به  شامل دو نوار در طرفين مسير خط

دو- آن: حريم درجه و متصل به  شامل دو نوار در طرفين حريم درجه يك

ا و مقررات مربوط به حريم خطوط :نتقال برق به قرار زير استضوابط
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و اراضي واقع در اين- احداث هرگونه ساختمان جديد در حريم خطوط فشار قوي انتقال برق ممنوع است

و در شرايطي جهت محورهاي ارتباطي اختصاص يابند .حريمها تنها ميتوانند به فضاي سبز با كاربرد بصري

و حريم درجه يك، اقدام به هرگونه عمليا- و در مسير و ايجاد تأسيسات مسكوني ت ساختماني

و فقط ايجاد زراعت و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع ميباشد و درختكاري تأسيسات دامداري يا باغ

و شبكه آبياري، مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت  و راهسازي و قنات و حفر چاه و سطحي فصلي

.بالمانع است)6( ماده براي تأسيسات خطوط انتقال نگردد، با رعايت مفاد

اي- و راهسازي در اطراف پايه هاي خطوط نبايد در فاصله و قنوات و حفر چاه ايجاد شبكه آبياري

.كمتر از سه متر از پي پايه ها انجام گيرد

هر- و مخازن سوخت تا و صنعتي در حريم درجه دو فقط ايجاد تأسيسات ساختماني اعم از مسكوني

.ارتفاع ممنوع ميباشد

و مقررات اجرايي- و دو خطوط فشار قوي انتقال برق در شهر، براساس ضوابط عرض حريم درجه يك

و معماري  :به قرار زير تعيين گرديده است) 1371(مصوب شوراي عالي شهرسازي

 عرض حريم درجه يكو دو خطوط فشار قوي انتقال برق در شهر-43جدول شماره

مح)قدرت(ولتاژ  حريم درجه دو از محور خطوط ور خطوطحريم درجه يك از
 متر از هر طرف5 متر از هر طرف3 هزار ولت20تا
 متر از هر طرف15 متر از هر طرف5 هزار ولت33تا
 متر از هر طرف20 متر از هر طرف13 هزار ولت63تا
 متر از هر طرف30 متر از هر طرف15 هزار ولت132تا
 متر از هر طرف40 از هر طرف متر17 هزار ولت230تا
 متر از هر طرف50 متر از هر طرف20 هزار ولت400تا
 متر از هر طرف60 متر از هر طرف25 هزار ولت750تا

حريم خطوط انتقال برق در شهر در شرايط خاص محدود بودن زمين، ميتوانند جهت احداث-

.محورهاي ارتباطي مورد استفاده قرار گيرند
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و مقررات اجرايي مربوط به حريم خطوط انتقال برق مصوب در صورت- ي كه اشخاص برخالف ضوابط

و معماري دو)1371(شوراي عالي شهرسازي و درجه ، عمليات يا تصرفاتي را در حريم درجه يك

و توزيع بنمايند، مكلفند به محض اعالم مأموران و شركتهاي خطوط انتقال و مؤسسات وزارت نيرو

و تصرفات اقدام نمايندتابع، عمليا و به هزينه خود در رفع آثار عمليات و تصرفات را متوقف .ت

كليه عملياتي كه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور راهسازي، كارهاي كشاورزي، حفر-

و فضاي  و يا ايجاد شبكه هاي مختلف تجهيزات شهري و ماشين آالت و حمل بار و قنوات، عبور چاه

و حريم خطوط انتقال برق انجام ميگيرد، بايستي با مراعات اصول سبز شهري و نظاير آن در مسير

و در مورد حفر چاه )و قنات(حفاظتي به منظور جلوگيري از بروز خطرات جاني يا مالي صورت گيرد

و اجاز هو راهسازي بايستي قبالً از مسئولين عملياتي خطوط انتقال برق راهنمايي الزم خواسته شود

.كتبي كسب گردد

.وزارت نيرو موظف است ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، نظر خود را اعالم نمايد-

و- و بازرسي خطوط انتقال برق خسارتي به اعيان در صورتي كه در نتيجه عمليات تعميراتي

خ و شركتهاي تابع، موظف به رفع سارت مستحدثات موجود در ملكي وارد آيد، وزارت نيرو، مؤسسات

.از مالك اعياني هستند

و- و راهها قرار داده ميشوند، در هر طرف نيم متر از محور كابل حريم كابلهاي زيرزميني كه در معابر

.تا ارتفاع دومتر از سطح زمين است

و نظاير- و كابل تلفن در مواردي كه كابل با ساير تأسيسات شهري از قبيله لوله كشي آب، فاضالب

و توزيع نيروي برق بايستي رعايت شودآن تقاطع نمايد، . استانداردهاي متداول شبكه هاي انتقال

و غيردولتي- رعايت استانداردهاي مصوب خطوط انتقال نيروي برق از طرف كليه سازمانهاي دولتي

و در هر مورد كه سازمانهاي دولتي بخواهند، اقدام به ايجاد تأسيسات جديدي نمايند كه  الزامي است
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و يا در حريم آن واقع شود، جلب موافقت از وزارت نيرو يا با خطوط  انتقال نيروي برق تقاطع نمايد

و ضروري است و شركتهاي تابع آن، الزم .مؤسسات

و راه آهن- در مواردي كه خطوط جديد انتقال نيروي برق از روي تأسيسات موجود تلگراف، تلفن، راه

و استانداردهاي آن مؤس و شركتهاي تابع عبور نمايند، حريم و مؤسسات سات از طرف وزارت نيرو

و انجام طرحهاي جديد بايستي با كسب موافقت قبلي مؤسسات مربوطه صورت  بايد رعايت شود

.گيرد

و تخريب- در صورت احداث خطوط انتقال برق فشار قوي جديد در شهر، وزارت نيرو موظف به تملك

. طرحهاي اجرايي خطوط فشار قوي ميباشد2و1واحدهاي ساختماني واقع در حريمهاي درجه 

را- و شركتهاي تابع آن مكلف است، آغاز اجراي عمليات طرح خط نيروي برق وزارت نيرو يا مؤسسات

و يا توزيع آن در مسير خط به  از طريق نشر آگهي در جرايد محلي، الصاق آگهي در تابلو شهرداريها

و  و پخش آگهي از راديوهاي محلي و طرق ممكن يا ساير وسايل مقتضي، به اطالع صاحبان اراضي

.امالك واقع در مسير خطوط نيروي برق برساند



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  217 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

: حرايم خطوط مخابرات-4-18-4

از-  (local central transit) متري مراكز 500 متر در حريم50احداث ساختمانهايي با ارتفاع بيش

LCTمطلقاً ممنوع است .

س- اختمانها در مسير ارتباطي، مراكز فوق قرار ميگيرند، براساس نقشه هاي در موارد ديگري كه

و مسيرهاي مورد نظر شركت مخابرات بر روي آنها منعكس  تفصيلي موجود كه حرايم مخابرات

.گرديده است، دريافت مجوز از شركت مخابرات الزامي است

و ضروري است- .رعايت حريم امنيتي مراكز فني مخابرات، الزم

و مقررات مربوط به حريم امنيتي مراكز فني مخابرات با توجه به اهميت اين حريمها در ضوا- بط

و سپس به  و ارائه گردد و مطالعات تفصيلي تعيين مقياس خرد شهري، مي بايستي طي طرح

و معماري ايران برسد .تصويب شوراي عالي شهرسازي

.رات ممنوع استاحداث هرگونه ساختمان در حريم امنيتي مراكز فني مخاب-

و تجهيزات شهري- و)نظير تلفن(استقرار بخشي از عملكردهاي تأسيسات ، با رعايت جوانب فني

و فضاي سبز بالمانع است .تأييد كميسيون فني شهرداري در كاربريهاي مسكوني

و شركتهاي تابعه موضوع ماده- در) 29/3/1350( قانون تأسيس شركت مخابرات7شركت ميتوانند

و صورت  و معابر عمومي به نصب وسايل مخابراتي اقدام نمايند و احتياج در طول شاهراهها لزوم

و اراضي تا آنجايي  و خصوصي مشرف به معابر و اماكن دولتي همچنين ميتوانند از ديوار مستغالت

و سلب استفاده متعارف از امالك مذكور نشود، به منظور نصب وسايل  و خرابي كه موجب زيان

و مسير عبور كابلهاي ارتباطي استفاده نمايندمخابرا و جعبه انشعاب و مقره .تي از قبيل پايه

.در مورد حفاري مسير كابلها قبالً بايد موافقت وزارت راه يا شهرداري جلب شود-

كه- و يا تجديد ساختمان اقدام نمايد و يا تعمير و تخريب در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير

و شركتهاي تابعه مكلفند حداكثر ظرف مستلزم تغيير مح ل وسايل مخابراتي فوق الذكر باشد، شركت



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  218 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و در پايان يك ماه از تاريخ اطالع به شركت نسبت به تغيير محل وسايل مخابراتي اقدام نمايند

و شركتهاي  مهلت مذكور مالك مجاز خواهد بود كه نسبت به عمليات مورد نظر خود اقدام نمايد

م .طالبه غرامت نخواهند داشتتابعه آن حق

و يا هوايي قرار- در اراضي خارج از محدوده شهرها كه در مسير عبور خطوط مخابراتي زميني

و مستحدثات وارد  و يا نصب وسايل مخابراتي، خسارتي به اعيان ميگيرند، در صورتي كه بر اثر عبور

و يا شركتهاي تابعه بايد خسارات مالك را به ترتيب   قانون تأسيس12مقرر در ماده شود، شركت

.جبران نمايند) 29/3/1350(شركت مخابرات

در- و امتداد ديد موجي دستگاههاي خود را شركت مخابرات مكلف است در مواقع مقتضي ارتفاع

و شهرستانها با تأييد وزارت مربوطه پس از تصويب هيأت وزيران به شهرداريهاي مربوطه اعالم  مركز

و شهرداريها. نمايد مكلفند طبق تصويب نامه هيأت وزيران، پروانه هاي ساختماني را با رعايت ارتفاع

.امتداد ديد موجي صادر نمايند

در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضاي شركت مخابرات، مراجع اجرايي-

و عمل خواهند كرد .شهرداريها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام

و امثال آن در و يا زميني موانعي از قبيل درخت يا جوي آب  صورتي كه در مسير خطوط ارتباطي هوايي

12وجود داشته باشد، شركت مخابرات ميتواند در صورت عدم توافق با مالك به ترتيب مقرر در ماده

.اقدام نمايد) 29/3/1350(قانون تأسيس شركت مخابرات

:ال گاز حرايم لوله هاي انتق-5-18-4

حريم خطوط گاز در داخل شهرها به منطقه اي از طرفين لوله انتقال گاز اطالق مي شود كه بوسيله

و  و نگهداري خطوط لوله، تحصيل و تعميرات شركت ملي گاز ايران به منظور تامين نيازمنديهاي فني



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  219 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و حقوقي اعم از ايجاد ابنيه، تاسي و فعاليت اشخاص حقيقي و تصرف و هرگونه دخل سات، راهسازي

. عمليات كشاورزي در آن ممنوع مي باشد

 كيلو ولت برق فقط در پياده روها با استفاده از پوشش بتوني براي كابل در محل20 در مورد تقاطع با كابلهاي-1تبصره

و جداره لوله گاز مي بايست حفظ گردد50تقاطع بطول يك متر، حداقل . سانتيمتر فاصله بين جداره كابل

و در هاي خطوط هوائي انتقال نيرو از جدار لولهحداقل فاصله پايه-2تبصره هاي گاز در مسيرهاي موازي

:ها به قرار زير استتقاطع

 از جدار لوله هاي گازانتقال نيرو فاصله پايه خطوط هوايي حداقل-44جدول شماره

)متر(حداقل فاصله ولتاژ

5/0 ولت380و 220
2 كيلوولت20
7 كيلوولت63

 10 كيلوولت132
 20 كيلوولت320

 حداقل فاصله جدار كابلهاي زيرزميني برق از جدار لوله هاي گاز در مسيرهاي موازي-45جدول شماره

)متر(حداقل فاصله ولتاژ

1 ولت380و 220
2 كيلوولت20
34 كيلوولت63

ت-3تبصره قاطع با رودخانه ها در ارتباط با ممنوعيت برداشت حداقل حريم خطوط لوله گاز در محل

.متر از هر طرف خطوط لوله تعيين ميگردد 250مخلوطهاي رودخانه اي 

 در صورت تطبيق ضوابط ساختماني خط لوله با رديفهاي تراكم، حداقل حريم لوله انتقال گاز-4تبصره

و قطر خارجي به شرح جداول پيوست تعيين ميشود :به ازاي فشار



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  220 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و قطر خارجي-46شماره جدول )نوع ساختماني الف( حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار

)پوند بر اينج مربع(فشار بهره برداري
)اينچ(قطر خارجي لوله

از 600و كمتر از 300باالتر از از 900و كمتر از 600باالتر  900باالتر
56-486090120 
46-40507090
38-32405570
30-24304050
22-18203040
16-12152530

10-6101525

و قطر خارجي–47شماره جدول )بنوع ساختماني( حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار

)پوند بر اينج مربع(فشار بهره برداري
)اينچ(قطر خارجي لوله

از300باالتر از از 600و كمتر از 900و كمتر از 600باالتر  900باالتر
56-48507095
46-40405570
38-32304555
30-24253040
22-18152530
16-12152025

10-6101020

و قطر خارجي–48شماره جدول )جنوع ساختماني( حداقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار

)پوند بر اينج مربع(فشار بهره برداري
)اينچ(جي لوله قطر خار

از 600و كمتر از 300باالتر از از 900و كمتر از 600باالتر  900باالتر
56-48304055
46-40253550
38-32253540
30-24202530
22-18152025
16-12151520

10-6101015



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  221 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و قطر خارجيحد–49شماره جدول )دنوع ساختماني(اقل حريم خطوط لوله انتقال گاز به ازاي فشار

)پوند بر اينج مربع(فشار بهره برداري 20
)اينچ(قطر خارجي لوله

از 600و كمتر از 20300باالتر از از 900و كمتر از 600باالتر  900باالتر
56-48202025
46-40202020
38-32202020
30-24202020
22-18151515
16-12151515

10-6101010

ب ساختماني-5تبصره و  حداقل فاصله محور خطوط لوله انتقال گاز از محور جاده ها براي انواع الف

:خطوط لوله به شرح جدول زير تعيين ميگردد

)بر حسب متر( حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت آزاد راه-50جدول شماره

خط)اينچ(قطر لوله )پوند بر اينچ مربع(حداكثر فشار

 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 از تا
_18353535353535353535

20 22353535353535353535
26 30353535353535353535
32 36353535353535354040
38 42353535353540404550
52 56353540455055606570

. هد گرفتدر مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار مي گيرد ارقام مربوط به فشار باالتر مالك عمل قرار خوا: توضيحات
شد400 پوند براينچ مربع فاصل مربوط به ستون 400براي فشارهاي پائين تر از . متر در نظر گرفته خواهد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  222 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

يك-51جدول شماره )محور لوله تا محور جاده( حريم خطوط انتقال گاز در مجاورت جاده درجه
خط)اينچ(قطر لوله )پوند بر اينچ مربع(حداكثر فشار

 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400تااز
_18252525252525252525

20 24252525252525252525
26 30252525252525303030
32 36252525303030354040
38 42252530303540404550
44 50303035404550555560
52 56353540455055606570

.در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار مي گيرد ارقام مربوط به فشار باالتر مالك عمل خواهد بود: توضيحات
شد400 پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 200براي فشارهاي پائين تر از . متر در نظر گرفته خواهد

)محور لوله تا محور جاده( برحسب متر2 حريم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت جاده درجه-52جدول شماره

)پوند بر اينچ مربع(حداكثر فشار خط قطر لوله
 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400)اينچ(
18202020202020202020تا
24-20202020202020202020
30-26202020202020202525
36-32202020202525303035
42-38202020253030353540
50-44202530303535404550
56-52253035354045505560

.در مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار گيرد ارقام مربوط به فشار باالتر مالك عمل قرار خواهد گرفت: توضيحات
شد400 پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 400براي فشارهاي پايين تر از . در نظر گرفته خواهد

گا-53جدول شماره )محور لوله تا محور جاده( برحسب متر4و3ز در مجاورت جاده درجه حريم خطوط لوله انتقال

)پوند بر اينچ مربع(حداكثر فشار خط قطر لوله
 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400)اينچ(
18181818181818181818تا
24-20181818181818181818
30-26181818181818181818
36-32181818181818182020
42-38181818181820202525
50-44181818202025253030
56-52182020252530303535

.خواهد گرفتدر مواردي كه فشار طراحي خط لوله بين فشارهاي مندرج در جدول قرار گيرد ارقام مربوط به فشار باالتر مالك عمل قرار: توضيحات
شد400 پوند بر اينچ مربع فواصل مربوط به ستون 400براي فشارهاي پايين تر از . در نظر گرفته خواهد



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  223 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

:و راه آهنحريم راهها-6-18-4

و راه آهن و راه آهن«در خصوص حريم راهها ، آيين نامه اجرايي)21/2/79(مصوب» قانون ايمني راهها

و راه آهن اصالحي قانون17 ماده1تبصره در)26/11/81مصوب( ايمني راهها ، مصوبه هيأت وزيران

و مصوبه هيأت وزيران در خصوص)5/5/84مصوب( آيين نامه فوق2ماده)ج(خصوص جايگزيني بند

.مالك عمل ميباشد)24/5/86مصوب( آيين نامه2ماده)و(بند

و شهرسازي مكلف است نوع كاربري زمين-1تبصره به وزارت راه و راه آهنهاي كشور هاي اطراف راهها

كه) 110(عمق صد  و از متقاضياني و به تصويب هيأت وزيران برساند متر را بعد از حريم قانوني آنها تهيه

 همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را داشته باشند15برحسب ضرورت وفق ماده 

ب و صد در وجوهي را براساس آيين نامه اي كه و به حساب خزانه واريز ه تأييد هيأت وزيران ميرسد اخذ

.آن را به منظور ايمن سازي راهها به مصرف برساند%) 100(صد

صد-17 ماده2تبصره و راه آهن تا شعاع و ساز در حاشيه راهها از) 100( نظارت بر امر ساخت متر

به.ل ميشودمنتهي اليه حريم قانوني آنها توسط وزارت مذكور اعما به وزارت ياد شده اجازه داده ميشود

 همين ماده نسبت به صدور مجوز ايجاد1منظور ايجاد هماهنگي براساس موارد موضوع تبصره 

بديهي است متقاضيان بايد ساير مجوزهاي الزم را از مراجع مربوطه. مستحدثات به متقاضيان اقدام نمايد

.اخذ نمايند

تب- و راه آهن17 ماده1صره آيين نامه اجرايي ):26/11/81مصوب( اصالحي قانون ايمني راهها

و نظاير آن به عمق يكصد متر-2ماده و تأسيسات و ديواركشي  صدور مجوز براي ايجاد هرگونه ساختمان

و راه آهن كشور با رعايت موارد زير مجاز است .از انتهاي حريم راهها

و يا راه آهن صدور هرگونه مجوز براي ايجاد–الف  مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني راه

و باالتر10با دهانه(نظير پل تونل، ديوار حايل، ديوار ضامن، گالري بهمن گير، پاسگاههاي پليس) متر



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  224 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و نظاير آنها در فاصله و غيرهمسطح  متر، در طول محور راه 250 تا 100راه، پاركينگ، تقاطعهاي مسطح

و بعد از آنها ممنوع استحسب مورد ايجاد تأسيسات خدمات زيربنايي حسب مورد با مجوز وزارت. قبل

و شهرسازي مجاز ميباشد .راه

. صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمينهايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند ممنوع است–ب

و مگر اينكه مالك اراضي، مجوز الزم مبني بر بالمانع بودن تبديل ار اضي كشاورزي را از مراجع ذيربط اخذ

و حدود. ارائه نمايد و نظاير آن فقط در چارچوب ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغ، تلمبه خانه، حفر چاه

و شهرسازي بالمانع است و با اخذ مجوز از وزارت راه .مجاز همان مقررات

و راه آهن30 اراضي واقع در نوار به عرض–پ كشور، از ابتداي محدوده يكصدمتري، متر براي راهها

و راه آهن، فقط داراي كاربري تأسيسات زيربنايي خواهند بود . بالفاصله بعد از حريم قانوني راه

:مستحدثات مجاز در اين محدوده عبارتند از

آن-1 و امثال  شبكه هاي تأسيسات زيربنايي نظير خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت، مخابرات

و ايجاد تأسيسات وابسته به آن نظير پاركينگ با رعايت حقوق مكتسبه افزايش حريم-2 راهها

.تأسيسات زيربنايي ايجاد شد

و24/12/83 مورخ233326/11 بنا به پيشنهاد شماره5/5/84هيأت وزيران در جلسه مورخ  وزارت راه

و به استناد تبصره و راه آهن17 ماده1شهرسازي  تصويب 1379 مصوب– اصالحي قانون ايمني راهها

:نمود

: آيين نامه ياد شده ميشود2ماده)ج(متن زير جايگزين بند

و ساز به استثناي تأسيسات زيربنايي در اراضي واقع در نوار به عرض سي متر براي راهها-  هرگونه ساخت

و گلست و به عرض پانزده متر براي راههاي استانهاي گيالن، مازندران بهو راه آهنهاي كشور ان

و  و محورهاي موجود رشت، قزوين، تهران، رود هن، آمل، رود هن، قائمشهر، كرج استثناي آزادراهها

.چالوس از ابتداي محدوده يكصد متري ممنوع خواهد بود



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  225 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

و راه آهنهاي كشور در محدوده روستاهاي–ت  احداث مستحدثات در محدوده يكصدمتر بعد از حريم راهها

و اصالح طرحهاي هادي، مجاز ميباشدداراي طرح هادي مصوب .، با رعايت مفاد اين آيين نامه

. در روستاهاي فاقد طرح هادي، صدور مجوز در چارچوب اين آيين نامه مجاز است-1تبصره

و بازنگري طرحهاي هادي مصوب يا طرحهاي جديد، رعايت مفاد اين آيين نامه الزامي است-2تبصره . در تهيه

و راه آهن بند17 به استناد تبصره يك ماده24/5/86مورخه هيأت وزيران در  اصالحي قانون ايمني راهها

: را به شرح زير اصالح نموده است2ماده)و(

: حدود محدوده راه يا حريم آن كه از داخل روستا عبور مي نمايد به شرح زير تعيين ميگردد–و

.حريم قانوني راه بايد كامالً حفظ شود-5

دثات در محدوده يكصدمتري بعد از حريم راه عيناً مطابق طرح هادي روستا با رعايت احداث مستح-6

و مقررات مربوطه انجام شود .ضوابط

 در روستاهاي فاقد طرح هادي كه محدوده آنها تعيين نشده است بنياد مسكن انقالب اسالمي–تبصره

.جهت تعيين محدوده، مالك عمل ميباشد

A=ه يكصدمتر به عالوه نصف حريم قانوني راه عرض محدود
B=حريم قانوني راه C=عرض نوار تأسيسات خدمات زيربنايي 
D=عرض محدوده يكصدمتر بعد از حريم قانوني راه 

و يكصدمتر محدوده نظارتي راه حريم

ب و آزادهاي چهارخطه،  زرگراهها

راههاي متصل به هم، با جداكننده وسط

)نيوجرسي، جدول، گارد ريل(
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 حريم قانوني راههاي بين شهري–54جدول شماره

 نوع راه
حريم قانوني راه از

B/2خط محور 
ABD

عرض نوار تأسيسات
Cخدمات زيربنايي 

30 25100 5/125/112 روستايي
30 35100 5/175/117 فرعي

30 45100 5/225/122 اصلي دو خطه
30 76100 38138 اصلي چهار خطه

30 76100 38138 بزرگراه
30 76100 38138 آزادراه
30 100 120 60160 آزادراه

يك* و برنامه ريزي آورده شده است161از راهها در آيين نامه طرح هندسي راهها، نشريه شماره تعريف هر . سازمان مديريت
به)C( عرض نوار تأسيسات خدماتي زيربنايي* . متر تقليل يافته است15در اصالحيه اين قانون

و محدوديتهاي همجواري در است-5 قرار ضوابط مربوط به رعايت همجواريهاي متناسب

و ناحيهكاربريها :ي مقياس محله

و از نظر رعايت همجواريها كاربريهاي پيشنهادي نسبت به يكديگر به ترتيب داراي همجواريهاي مناسب

مطلوب يا همجواري نامناسب ميباشند كه در انتخاب محل جديد كاربريها ميبايست مورد توجه قرار 

جداول پيوست. به تفكيك هر كاربري درج گرديده استكه در ادامه ضوابط مربوط به همجواريها. گيرد

.نوع كاربريهاي پيشنهادي به تفكيك عملكرد آنها را در مقياس مختلف عملكردي نشان داده است

و ناحيه مجاز ميباشد- در همجواري. همجواريهاي واحدهاي مسكوني فقط با كاربريهاي مقياس محله

همجواري كاربريهاي. حيه رعايت حايل مناسب توصيه ميگرددكاربري مسكوني با كاربريهاي مقياس نا

و منطقه ممنوع است .مسكوني با فضاهاي خدماتي مقياس شهر

اي- با مناطق تجاري ناحيه) مهدكودك، پيش دبستان، دبستان(همجواري كاربريهاي آموزشي محله

و بيمارستان، استاديوم ورزشي، كت و منطقه اي، مسجد جامع، درمانگاه ابخانه عمومي شهر، سينما، اي
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و و ترمينال، صنايع و برق، باند فرودگاه و گاز و فرهنگسرا، پمپ بنزين، خطوط انتقال نفت تئاتر

و درحد امكان بايد از ايجاد اين همجواريها اجتناب شود .سواره سريع نامناسب بوده

اي- با مناطق مسكوني، تجاري محله) مهدكودك، پيش دبستان، دبستان(همجواري كاربريهاي آموزشي محله

و مطلوب است و محورهاي پياده، مناسب و پارك محله اي .اي، زمينهاي باز ورزشي، پارك كودك

اي- و هنرستان(همجواري كاربريهاي آموزشي ناحيه اي) راهنمايي، دبيرستان هنرستان(و منطقه

ش و حرفه اي، مدارس كودكان استثنايي، و اتباع خارجيصنعتي، مجتمع آموزشي فني با تجاري) اهد

و  و تكيه، زمين هاي ورزشي، كتابخانه هاي عمومي، پارك ناحيه اي و منطقه اي، حسينيه ناحيه اي

و مطلوب است .منطقه اي مناسب

اي- و هنرستان(همجواري كاربريهاي آموزشي ناحيه اي) راهنمايي، دبيرستان هنرستان(و منطقه

و و اتباع خارجيصنعتي، مجتمع آموزشي فني با مسجد) حرفه اي، مدارس كودكان استثنايي، شاهد

و  و برق، ترمينال و گاز و بيمارستان، استاديوم ورزشي، پمپ بنزين، خطوط انتقال نفت جامع، درمانگاه

و درحد امكان بايد از ايجاد اين همجواريها اجتناب شود .صنايع نامناسب بوده

و انتظام-همجواري كاربري اداري- ي با كاربريهاي عمومي مانند سينماها، فرهنگسراها، استاديومها

و و تجهيزات شهري سالنهاي ورزشي، مراكز تجاري بزرگ مطلوب با فضاهاي مسكوني، تأسيسات

.تجاريهاي محله اي نامناسب ميباشد

و صنعتي،-همجواري كاربريهاي اداري- و شهر با اراضي كارگاهي فضاهاي انتظامي در مقياس منطقه

و با كاربريهاي ورزشي، فضاهاي  و مراكز آموزشي نامناسب مسكوني، تجاري هاي محله اي وناحيه اي

و محورهاي اصلي  و اصلي2شرياني درجه(سبز، .مناسب ميباشد) فرعي

و- همجواري كاربري تجاري محله با مناطق مسكوني، فضاي سبز عمومي، مراكز خدمات محله مناسب

ج و مراكز درماني نامناسب ميباشدبا ابستگاههاي با. مع آوري زباله همجواري كاربري تجاري مقياس

و فضاهاي سبز عمومي مناسب ميباشد و نقل درون شهري .پايانه هاي حمل
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با- و و ناحيه اي مناسب و ناحيه اي با فضاهاي سبز، تجاريهاي محله اي همجواري كاربري ورزشي محله اي

و نامطلوب است)و بيمارستاندرمانگاه(مراكز درماني  و تأسيسات نامناسب .و فضاهاي صنعتي

و نامطلوب است- و فضاهاي مسكوني نامناسب و شهر با مراكز آموزشي .همجواري كاربريهاي ورزشي منطقه

و مطلوب- و كارگاهي مناسب و ناحيه با مراكز ورزشي، صنعتي همجواري كاربري درماني مقياس محله

.نميباشد

و ورزشي همجواري- و كارگاهي و شهر با كاربريهاي مسكوني، صنعتي كاربري درماني مقياس منطقه

.مناسب نيست

با- و مطلوب و مراكز آموزشي مناسب و هفتگي همجواري كاربري فرهنگي با فضاهاي سبز، تجاريهاي روزانه

و مراكز صنعتي نامناسب  و استاديومها .و نامطلوب استدرمانگاهها، بيمارستانها، زمينهاي ورزشي

و تجاري- و مراكز خدماتي همجواري پارك محله با پيش دبستاني، دبستان، زمين بازي، مركز فرهنگي

و همجواري پارك ناحيه با پايانه مسافربري درون شهري مناسب ميباشد .محله مناسب

پ- و ناحيه اي با مراكز اداري، تأسيسات نظامي، آتش نشاني، مپ بنزين، همجواري پاركهاي محله اي

CNG مراكز بزرگ درماني نامناسب ميباشدو.

و مراكز- و منطقه اي، مراكز انتظامي و شهر با پاركهاي شهري همجواري كاربري مذهبي مقياس منطقه

و باغات، پاركها مطلوب ميباشد و با زمينهاي كشاورزي .آموزش عالي، تجاريهاي هفتگي، مناسب نميباشد

ب- و مسيرهاي سواره همجواري مراكز ذخيره آب و منطقه اي، مراكز آتش نشاني ا پاركهاي ناحيه اي

و و با كاربريهاي مسكوني، تجاري، آموزشي، مذهبي، بهداشتي، درماني، اداري و مطلوب سريع مناسب

و نامطلوب است و سواره محله اي نامناسب و ورزشي، مسيرهاي پياده .انتظامي، فرهنگي

و همجواري پمپ بنزين با مراكز- و گاز، منطقه مسكوني با تراكم باال  آتش نشاني، محوطه انتقال نفت

و متوسط، تجاري، آموزشي، و مسكوني تراكم كم و با پاركها و مطلوب مسيرهاي سواره سريع مناسب
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و سواره محله اي و ورزشي، مسيرهاي پياده و انتظامي، فرهنگي و درماني، اداري مذهبي، بهداشتي

و نامطلو .ب استنامناسب

و با ساير- و مطلوب و پمپ بنزين مناسب و گاز با مراكز آتش نشاني همجواري محوطه انتقال نفت

و نامطلوب است .كاربريهاي نامناسب

و ترمينالها، درمانگاهها،- و منطقه اي، پايانه ها، فرودگاهها همجواري مراكز آتش نشاني با پاركهاي ناحيه اي

ا و و مسيرهاي بيمارستانها، مراكز اداري و گاز نتظامي، مراكز ذخيره آب، پمپ بنزين، محوطه انتقال نفت

و نوجوانان،  و با مراكز آموزشي مقياس محله، زمينهاي ورزشي كودكان و مطلوب سواره سريع مناسب

و نامطلوب است و مسيرهاي سواره محله اي نامناسب .كتابخانه هاي عمومي، پاركهاي كودك

م- و همجواري پايانه و مراكز آتش نشاني مناسب سافربري شهري با زمينهاي باز شهري، بيمارستانها

و نامطلوب است و مذهبي نامناسب و با پاركها، مناطق مسكوني، آموزشي .مطلوب

اي-همجواري كاربريهاي تفريحي- و فضاهاي– گردگشري با مراكز تجاري منطقه  شهري، پاركها

و خدمات صنعتي،و2سبز، خيابانهاي شرياني درجه و با كاربريها  اصلي، مناطق گردشگري مناسب

.مسكوني نامناسب ميباشد
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 عملكردهاي مجاز كاربريهاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري-55جدول شماره
 تعريف مقياس نوع كاربريرديف

 محله مسكوني1
و و مجتمعهاي چند خانواري و پارتمانيآسكونتگاههاي تك واحدي  چند واحدي

 خوابگاههاي دانشجويي خارج از محوطه دانشگاه

2
آموزش،

و  تحقيقات
 فناوري

 شهر
و مدارس عالي، دانشگاهها، دانشكده ها، دانشسراها، حوزه و مراكز تحقيقاتي هاي علميه

و پارك فناوري و كاربردي و عملي  پژوهشي

)گي، دبستانمهد كودك، آماد(آموزش هاي پيش دبستاني محله

و پيش دانشگاهي ناحيه  كالسهاي سوادآموزي، مدارس راهنمايي، دبيرستان

 منطقه
ايزهنرستانهاي صنعتي وابسته به آمو و حرفه و مجتمعهاي آموزشي فني و پرورش ش

و امور اجتماعي  وزارت كار
يآموزش3

 شهر
خشان، مدارس اسالمي، مدارس كودكان استثنايي، مراكز پرورش استعدادهاي در

و مدارس اتباع خارجي  مدارس شاهد
 شهرداري نواحي، شوراهاي حل اختالف ناحيه

 منطقه
و و پرورش، راهنمايي و برق، گاز، مخابرات، آموزش مجتمعهاي قضايي، ادارات آب
و مالياتي،  رانندگي، تأمين اجتماعي، پست، ثبت احوال، ثبت اسناد، امور اقتصادي

و پايگاههاي بسيجراهن و رانندگي، كالنتري، آگاهي  مايي

 شهر

ش و و سازمانهاي مستقل دولتي، ادارات كل هاركوزارتخانه ها تهاي وابسته به وزارتخانه
و  و نهادهاي عمومي غيردولتي، ستاد نيروهاي نظامي و سازمانهاي مستقل دولتي

و ساير مراكز انتظامي، سفارتخانه ها، كنسو و سازمانهاي بين المللي، انتظامي، ل گريها
و و مراكز بازپروري و زندانهاي موجود و شوراي اسالمي شهر، دادگستري شهرداري

و سرپرستي بانكها و تربيت  كانونهاي اصالح

4
و اداري
 انتظامي

خارج از
 محدوده شهر

 زندان

و امثالهمخواروبار، ميو(واحدهاي خريد روزانه محله و سبزي، نانوايي، قصابي )ه

 ناحيه

و روستا، نوشت افزار،(واحدهاي خريد هفتگي سوپرماركت، فروشگاههاي مصرف شهر
و و ...) قنادي، آجيل فروشي و مؤسسات مالي و صندوقهاي قرض الحسنه شعب بانكها

پالستيك، اعتباري، بنگاههاي معامالت امالك، بازارچه ها، فروشگاههاي منسوجات، 
و تصويري، كتابفروشيها، رستورانها، شركتهاي بيمه، داروخانه  لوازم خانگي، لوازم صوتي

و انواع مشابه ديگر
5

تي
دما

خ
ي،

جار
ت

)
عي

تفا
ان

عي
تفا

ران
غي

،

ري
جا
ت

 شهر

و تجاري، و بورسها، بازار، شركتهاي بازرگاني عمده فروشيها، راسته هاي صنوف مختلف
م و بلندمدت مانند فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي، بل فروشيها، واحدهاي خريد خاص

و  و اعتباري، مؤسسات تجاري واردات و مؤسسات مالي پوشاك، شعب مركزي بانكها
صادرات كاال، نمايندگي فروش عرضه وسايل نقليه، فروشگاه عرضه قطعات يدكي، 

و فرش، تاالرهاي پذيرايي، تعميرگاههاي  و فروشگاه عرضه صنايع دستي وسايل نقليه
ن و خودرو، دفاتر مايندگي بانكهاي خارجي، نمايندگي مؤسسات تجاري لوازم خانگي

 خارجي



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  231 ضوابط

و عمران مهندسين مشاور پژوهش

 عملكردهاي مجاز كاربريهاي شهري به تفكيك سطوح تقسيمات شهري-55ادامه جدول شماره
 تعريف مقياس نوع كاربريرديف

 محله
و مجله(دفاتر و، آرايشگاههاي زنانه)پست، امور مشركين تلفن همراه، فروش روزنامه

 مطب پزشكان

 ناحيه
و نقشه برداري، ثبت(، آموزشگاههاي خصوصي، دفاتر+10پليس وكالت، مهندسي

و خدمات و مشاور و طالق، شركتهاي پيمانكاري و)اسناد، ازدواج ، آزمايشگاههاي طبي
و خانوادگي  تخصصي، مراكز راديولوژي، سالنهاي ورزشي كوچك، مركز مشاوره درماني

عي
تفا

تان
دما

خ

 منطقه
و مشابه، آمبوالنس خصوصي، ارائ ه خدمات اينترنت، دفاتر حسابرسي، مراكز ام آر آي

درمان اعتياد، فيزيوتراپي، مراكز كاريابي، مركز معاينه فني خودرو، رسانه هاي ديجيتال
 انتفاعي، راديولوژي، مطب دامپزشكان

6

خدمات
 غيرانتقاعي

 شهر
و مؤسسات خيريه�دفاتر احزاب، تشكلهاي مردم نهاد ، اتحاديه ها، مجامع، انجمنها

و آموزشگاههاي مذهبي به غير(تعاونيها، رسانه هاي ديجيتال خبري، هيأتهاي ورزشي
)از حوزه هاي علميه

 زمينهاي بازي كوچك محله

و استخرها ناحيه و سالنهاي كوچك ورزشي  ورزشي7 زمينهاي ورزشي
و مجتمعهاي ورزشي، زورخانه شهر  ها، مجموعه هاي آبي ورزشيورزشگاهها

و تنظيم خانواده، درمانگاهها محله  مراكز بهداشت

 پلي كلينيكها ناحيه

و مراكز اورژانس64مراكز انتقال خون، بيمارستانهاي كمتر از منطقه  درماني8 تخت

 شهر
و مراكز نگهد اري بيمارستانهاي اصلي شهر، زايشگاهها، تيمارستانها، مراكز توانبخشي
و درمانگاههاي دامپزشكي و جانبازان و سالمندان، معلولين  كودكان بي سرپرست

 ناحيه
و نوجوانان، و سالنهاي اجتماعات كوچك، كانونهاي پرورش فكري كودكان كتابخانه ها

 سينما
9

- فرهنگي
 هنري

 شهر
و مجتمعهاي فرهنگي، سالن و تخصصي، نگارخانه، فرهنگسرا كتابخانه مركزي

و مجله، مراكز اج و دفاتر مركزي روزنامه تماعات، سينما، تئاتر، سالن كنسرت، مؤسسات
و سيما  صدا

اي) پارك(بوستان محله  محله

اي) پارك(بوستان ناحيه  پارك 10 ناحيه
 اصلي شهر) پارك(بوستان شهر

و فاطميه ها محله  مساجد، حسينيه ها
 مذهبي 11

ج شهر و مسجد هامساجد بزرگ و آتشكده  امع شهر، مصلي، مهديه، كليساها، كنيسه ها



و مقررات طرح تفصيلي شهر الوند  232 ضوابط
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 تعريف مقياس نوع كاربريرديف

 ايستگاههاي جمع آوري زباله محله

 ناحيه
و تره بار، ايستگاههاي جمع آوري زباله، ايستگاهه اي آتش نشاني، ميادين ميوه

، جايگاههاي سوخت115اورژانس 
و نجات هالل احمر شهر و مراكز امداد  گورستانهاي موجود، نمايشگاههاي دائمي

12 
تجهيزات
 شهري

خارج از
 محدوده شهر

و تره بار، كشتارگاه، گورستان، مركز دفع بهداشتي زباله، ميدان مركزي ميوه
و نقل بار  حمل

و بهداشتي محله و فاضالب، سرويسهاي عمومي  ايستگاههاي تنظيم فشار گاز، آب
13 

ت تأسيسا
 منطقه شهري

و پسماند و فاضالب، و هوايي، تصفيه خانه هاي آب مخازن آب زميني
 ايستگاههاي تنظيم فشار گاز

و ايستگاههاي مترو محله و پاركينگهاي محله اي  معابر
و اتوبوس راني شهري، پايانه هاي مسافربريهناحي  معابر، پاركينگهاي عمومي

 شهر
، و بين شهري، ايستگاه راه آهن معابر، پايانه هاي مسافربري درون شهري

و كوچك  فرودگاههاي موجود، بنادر، تأسيسات مركزي مترو، پاركينگهاي بزرگ
و سردخانه ها

14 
و و نقل حمل
 انبارداري

خارج از
 محدوده شهر

هاانبارهاي اصلي و سردخانه  كاال، فرودگاه، سيلو

و آمادگاههاي موجود نيروهاي نظامي شهر نظامي 15  پادگانها

16 
و باغات
 كشاورزي

و واحدهاي باغ مسكوني محله و باغات  زمينهاي كشاورزي

 شهر تاريخي 17
و محوطه هاي تاريخي، موزه ها، بناهاي يادبود، آرامگاه مشاهير، اماكن، اماكن

و حريم هاي تملك شده آنانمتبركه، 

 شهر طبيعي 18
و فضاي سبز دست كاشت ) غير از پاركها(سطوحي كه جهت جنگلهاي طبيعي

.اختصاص مي يابد

 شهر حريم 19
و راه حريم قانوني تملك راه حريم قانوني رودخانه ها، تاالبها، آبگيرها، مسيلها

و گاز و برق و تأسيسات زيربنايي آب و نفت، فاضالبآهنهاي بين شهري

 شهر
و متل، شهربازي، و مهمانسراها، هتل آپارتمان هتل، مسافرخانه، مهمانپذير

و و پالژهاي ساحلي و اردوگاههاي جهانگردي  تفريحي ويژه، پاركهاي جنگلي
20 

- تفريحي
خارج از گردشگري

 محدوده شهر
 باغ وحش

تع: مأخذ و و معماري ايران، مورخيطرح تدقيق تعاريف مفاهيم كاربريهاي شهري ين سرانه آنها، مصوب شوراي عالي شهرسازي
3/10/1389 




